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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ a
Μέ τό νομοσχέδιο αύτό ή Κυβέρνηση άρχίζέι τήν εξυγίανση 

καί απλό—οίηση τοϋ φορολογικού συστήματος, πού θά ύλο- 
κληρωθεΐ μέ τήν πλήρη αναμόρφωσή του μέσα στο 1983. 
έτσι ώστε νά άπαλλαγεΐ άπό τήν πολυνομία καί τήν άντιφα- 
τικότητα πού τό χαρακτηρίζει, άλλα καί νά γίνει κοινωνικά 
δίκαιο. Παράλληλα ή Κυβέρνηση μέ τό νομοσχέδιο αύτό 
εκπληρώνει τήν υπόσχεσή της γιά προστασία τών πραγμα
τικών εισοδημάτων τών εργαζόμενων καί τών φορολογού
μενων γενικά, μέ τήν τιμαριθμοποίηση τών κλιμακίων της 
φορολογικής κλίμακας κατά 20°0 καί μέ αύξηση τοϋ άνώ- 
τατου ποσοΰ έκπτωσης τοϋ εισοδήματος άπό μισθωτές όπη- 
ρεσίες άπό 156.U00 σέ 1S5.000 δραχμές. * Η παραπάνω 
νέα τιμαριθμοποίηση τών κλιμακίων έρχεται σέ συνέχεια 
εκείνης κατά 25% πού έγινε τό 1982 (ποσοστό πού υπερκά
λυψε τό φετεινό ρυθμό αύξησης τοϋ τιμάριθμου κατά 4% του
λάχιστον). Έξ άλλου καί ή νέα τιμαριθμοποίηση θά .υπερ
καλύψει καί τό ρυθμό αύξησης τοϋ τιμάριθμου πού έχει βάλει 
σαν στόχο ή Κυβέρνηση γιά τό 19S3 (1*9%). Έδώ πρέπει νά 
σημειωθεί ότι οί προηγούμενες Κυβερνήσεις είχαν κάνει 
τιμαριθμοποίηση τό 1981 (προεκλογικό χρόνο) μέ τον Ν. 
1160/81 μετά άπό έξι (6) περίπου χρόνια πού είχαν κάνει 
φορολογικές ελαφρύνσεις γιά τούς εργαζόμενους μέ τό Ν. 
12/1975, πράγμα πού είχε σαν άποτέλεσμα νά φαλκιδεύονται 
οί όποιεσδήποτε αυξήσεις τοϋ ονομαστικού εισοδήματος πού 
δίνονταν στούς έργαζ'μένους.

Τώρα μέ τις δύο βασικές αυτές ρυθμίσεις τοϋ νομοσχεδίου 
μειώνεται σημαντικά ή πρόσθετη επιβάρυνση τών φορολο
γούμενων καί κύρια τών εργαζόμενων άπό τήν μετατόπισή 
τους σέ υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια λόγω πληθωρι
σμού. ’Ακόμα μέ τό νομοσχέδιο αύτό ή Κυβέρνηση ύλοποιεϊ 
καί μία άλλη ύπόσχεσή της γιά ύποστήριξη καί ενίσχυση τών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθιερώνοντας υπέρ αύτών 
σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις ώστε νά μπορέσουν 
ν’ άνταποκριθοϋν στις υποχρεώσεις τους άλλά καί στο κά
λεσμα της Κυβέρνησης γιά δραστηριοποίησή τους μέσα στά 
πλαίσια τοϋ γενικότερου άναπτυξιακοϋ προγράμματος πού 
έχει εξαγγείλει καί πού άποβλέπει βασικά στην αύξηση της 
παραγωγής καί τήν άντιμετώπιση τής άνεργίας. Επίσης, 
μέ τό νομοσχέδιο αύτό καταργοϋνται ή περιορίζονται οί 
άπαλλαγές φόρου καί εκπτώσεις εισοδήματος άπό κατηγο
ρίες φυσικών προσώπων, πού είχαν θεσπιστεί στο παρελθόν 
καί ίσχυαν γιά πολλά χρόνια χωρίς νά ύπάρχει βάσιμη 
δικαιολογία. Αύτό γίνεται γιά ν’ άποδοθεΐ φορολογική δι
καιοσύνη καί νά φθάσουμε σταδιακά στο νά συμμετέχουν όλοι 
οί Έλληνες πολίτες στά βάρη τοϋ Δημοσίου, άνάλογα μέ τή 
φοροδοτική τους ικανότητα χωρίς διακρίσεις καί προνό
μια. ’Επίσης καταργοϋνται καί ορισμένοι φόροι, δασμοί καί

7έλτΓ’Επίσης μέ τό νομοσχέδιο αύτό, στη συνέχεια τοϋ Ν. 1249/S2 
πού τά τεκμήρια δαπανών μετατράπηκαν σέ μαχητά, καταρ- 
γεΐται τό τεκμήριο αυτοκινήτου μέχρι 10 ίππων γιά όλους 
τούς φορολογούμενους πού αυτοί ή ή οίκογένειά τους δέ 
διαθέτουν περισσότερα άπό ένα αυτοκίνητα πράγμα πού τούς 
άπαλλάσσει άπό ενδεχόμενη φορολογία γιά πλασματικά 
εισοδήματα άλλά καί άπό την ταλαιπωρία τής προσκόμισης 
άνταποδεικτικών στοιχείων στις ’Εφορίες. 'Η ρύθμιση αυτή 
έξαλλοι όοη-όάε; οαί στη μείωση τής γραφειοκρατίας. Πρέ
πει νά σημειωθεί εδώ ότι τό 87% περίπου τών αυτοκινήτων 
πού κυκλοφορούν είναι ιπποδύναμης μέχρι 10 ίππων καί 
άνήκουν κύρια σττούς έργαζόμενους καί τούς φορολογούμενους 
μέ χαμηλά εισοδήματα.

’Επίσης μέ τό νομοσχέδιο αύτό καταργεϊται τό χαρτό
σημό έπί τών άποδοχών τών ύπαλλήλων τών Δήμων, Κοι
νοτήτων καθώς καί τών άλλων Ν.Π.Δ.Δ. καί έπί ορισμένων 
εγγράφων καί φορολογικών στοιχείων, γιά τήν άποφυγη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. πρόσθετης επιβάρυνσης τών εργαζόμενων αύτών, άλλά xa 
γιά τήν απλοποίηση διαδικασιών.

’Επίσης, αυςανονται τα τέλη κυκλοφορίας τών αύτοκινή 
τών πού >έν είχαν αναπροσαρμοστεί σέ πολλά άπό αυτά ετ, 
άρκετχ χρόνια (π.χ. στά Δημόσιας Χρήσης φορτηγά αύτο 
κινητά ή τελευταία άναπροσχρμογή είχε γίνει τό 1953 
στά τουριστικά Δ.Χ. λεωφόρε:χ τΐ 19Q3, στά έπιόατικ. 
Ι.Χ. το 1978 κλπ.). 'Η αύξηση αυτή καλύπτει ένα μικρ 
μέρος άπό τόν πληθωρισμό τής άντίστοιχης περιόδου. Ταυ 
τόχρονα καταργεϊται ή ειδική εισφορά τοϋ Ν. 816/78 κα 
συγχωνεύονται τά τέλη στάθμευσης καί κυκλοφορίας τώ 
αυτοκινήτων. ’Ακύμη απλοποιείται τό σύστημα, άποκλείετα 
ή δυνατότητα κατχστρατήγησης τοϋ νόμου καί μειώνεται ■ 
γραφειοκρατική διαδικασία πού υπήρχε μέ τό σύστημα πο 
ίσχυε.

Άπό τό συνολικό έσοδο τών τελών κυκλοφορίας τ 
15% θά αποδίδεται στούς ’Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοί 
κησης πού θά τριπλασιάσουν περίπου τά έσοδά τους άπό τή 
πηγή αύτή. Έτσι ένα μεγάλο μέρος άπό τήν αύξηση τώ 
τελών κυκλοφορίας θά διατεθεί γιά τήν εκτέλεση έργων άπ 
τούς ΟΤΑ πού θά βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τών ΐδιω 
τών φορολογούμενων.

Τέλος, μέ τό νομοσχέδιο επιβάλλεται ειδικός φόρος στί 
διαφημίσεις γιά τά προϊόντα καί τις ύπηρεσίες πού διαφημί 
ζονται στην τηλεόραση. *0 συντελεστής τοϋ φόρου αύτο; 
ορίζεται σέ 30% έπί τοϋ τιμολογίου τής διαφήμισης. *1; 
εισαγωγή τοϋ φόρου αυτού δέν εξυπηρετεί ταμειακούς μόνι 
σκοπούς, άλλά αποβλέπει καί στον περιορισμό τής τηλεοπτι 
κής διαφήμισης.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1.
1. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου αύτοί 

αντικαθίσταται τό πρώτο εδάφιο τής παραγράφου 2 τοί 
άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955. Μέ τις νέες διατάξεις αύξά· 
νεται στις 185.000 δραχμές, άπό 156.000 δραχμές πού ϊσχυί 
γιά τή χρήση .1982, τό άνώτατο ποσό τής ειδικής μείωση: 
τοϋ εισοδήματος άπό μισθωτές ύπηρεσίες.

’Επίσης, γιά νά γίνει αισθητή ή αύξηση αύτής τής ειδική: 
μείωσης στούς χαμηλόμισθους καί μικρό συνταξιούχου: 
αυξάνεται τό βασικό ποσοστό ύπολογισμοϋ αύτής σέ 50% 
άπό 40% πού ίσχυε, γιά τή χρήση 1982. Ειδικότερα, τό νέε 
αυξημένο ποσό μείωσης τοϋ εισοδήματος άπό μισθωτές ύπη
ρεσίες θά ύπολογίζεται ώς εξής :

Ποσοστύ 50% , γιά τό εισόδημα μέχρι 300.000
δραχμές, δηλαδή ποσό μείωσης δρχ....................... 150.000

Ποσοστό 5% γιά τό τμήμα τοϋ εισοδήματος άπό 
300.001 ώς 1.000.000 δραχμές, δηλαδή ποσό
μείωσης δρχ. : ................................................ 35.000

Συνολικό ποσό μείωσης δρχ.............. 185.000
Μέ τή ρύ-$μ:ση αύτή επιδιώκεται ή ελάφρυνση τού 

εισοδήματος τών μισύωτών καί τών συνταξιούχων, ιδι
αίτερα αύτών πού αποκτούν μιαρά καί μεσαία εισοδήματα. 
Παράλληλα όμως άποφεύγεται ή πρόσθετη επιβάρυνση όλων 
τών φορολογούμενων αύτής τής κατηγορίας, την οποία θά 
είχαν άπό τή μετατόπιση τους σέ ύψηλότερα εισοδηματικά 
κλιμάκια λόγω τοϋ πληθωρισμού. Τούτο επιτυγχάνεται σέ 
συνδυασμό καί μέ τήν τιμαριθμοποίηση τών κλιμακίων τής 
φορολογικής κλίμακας, ώστε νά προστατευθεί τό πραγματικό 
εισόδημα τών εργαζόμενων.

2. Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ άντι- 
κχθίσταται τό τελευταίο εδάφιο τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 4 
τοϋ Ν.Δ. 3323/55. Μέ τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι τό άνώ
τατο ποσό τής μείωσης τών εισοδημάτων άπό μισθωτές 
ύπηρεσίες καί άπό ύπηρεσίες έλευθέριου επαγγέλματος δέν 
μπορεί νά είναι άνώτερο άπό 185.000 δραχμές τό χρόνο,
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'ii κάθε φορολογούμενο —ού άποκτα εισοδήματα καί άπδ τις 
ύο αυτές κατηγορίες (ΣΤ' καί Ζ' πηγές).

Ή ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία μετά την αϋςηση τοϋ 
νωτάτου ποσοϋ μείωσης τοϋ εισοδήματος άπό μισθωτές 
πηρεσίες. Ή θέσπιση τοϋ ανώτατου ποσοϋ μείωσης των 
ίσοδημάτων πού προκύπτουν άπό την παροχή εργασίας, 
ξαρτημένης (Στ πηγή) ή ανεξάρτητης (Ζ' πηγή), κρίνεται 
κόπιμη ώστε νά μήν έχει σημασία ή τυχόν, μετατόπιση 
ϊσοδήματος άπό τή μία πηγή στήν άλλη, πού γίνεται για νά 
/ει ό φορολογούμενος τό ανώτατο ποσό μείωσης και των 
ύο κατηγοριών εισοδήματος.

3. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου αύτοϋ 
ροσθέτεται νέα παράγραφος μέ άριθμό 13 στο άρθρο 4 τοϋ 
\.Δ. 3323/55, καί ή παράγραφος 13 αύτοϋ άριθμεΐται σέ 14. 
Ιέ τις νέες διατάξεις της παραγράφου 13 τοϋ άρθρου 4 όρί- 
εται ότι τό ανώτατο ποσό των μειώσεων των εισοδημάτων 
πό μισθωτές ύπηρεσίες καί άπό ελευθέρια έπαγγέλματα 
ού προβλέπονται άπό τό άρθρο αυτό, για ορισμένες κατη- 
ορίες φορολογούμενων (δημοσιογράφους, ηθοποιούς, μου- 
ουργούς, καλλιτέχνες κέντρων διασκέδασης κ.τ.λ..), δεν 
τορεΐ νά είναι άνώτερο άπό 4/5.000 δραχμές η απο 300.000 
ιαχμές τό χρόνο κατά περίπτωση, γιά κάθε φορολογούμενο 
ότών των κατηγοριών πού άποκτα εισοδήματα καί άπό τις 
λο αυτές πηγές (ΣΤ' καί Z'J.. ^
Ή θέσπιση τοϋ άνώτατου ποσοϋ μείωσης τών εισόδημά- 

υν πού προκύπτουν άπό τήν παροχή εργασίας, εξαρτημένης 
ΣΤ' πηγή) ή άνεξάρτητης (Ζ' πηγή) κρίνεται σκόπιμη, 
στε νά μήν έχει σημασία ή τυχόν, μετατόπιση εισοδήματος 
τό τή μία πηγή στήν άλλη, πού γίνεται μέ σκοπό νά έχει ό 
ορολογούμενος τό άνώτατο ποσό μείωσης καί τών δύο 
ατηγοριών, εισοδήματος. ·

Άρθρο 2.
1. Μέ τις διατάξεις της παραγράφου 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ 

ντικαθίσταται ή περίπτωση β' τοϋ κεφαλαίου Ε' της παρα- 
ράφου 1 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955. Μέ τις διατάξεις 
ού ισχύουν σήμερα οί κάθε είδους συντάξεις πού καταβάλ.- 
υνται άπό ξένα Κράτη σέ "Ελληνες ή άλλοδαπούς πού κα
ι ικοϋν μόνιμα στήν Ελλάδα άπχλλάσσονται άπο τό φορο 
σοδήματος. ·
Τό Σ.τ.Ε. ερμηνεύοντας τή διάταξη αύτή έκρινε (κατά 
.ειοψηφία), μέ τήν άριθ. 3530/1976 άπόφασή του, ότι στήν 
ταλλαγή πού θεσπίζει ή διάταξη αύτή δεν υπάγονται οί 
)Ίτάξεις πού χορηγούνται άπό τούς ιδιωτικούς φορείς 
τοάλ.ισης τών ξένων Κρατών, γιατί ή διάταξη άναφέρεται 
ίς συντάξεις πού καταβάλλονται άπό ξένα Κράτη καί οχι 
νικά στις συντάξεις πού προέρχονται άπό ξένα Κράτη, 
ε τις νέες διατάξεις διατυπώνεται ρητά στο νόμο ότι ή 
ταλλαγή καταλ.αμβάνει τόσο τις συντάξεις πού καταβάλ.- 
νται άπό κρατικούς φορείς όσο καί αύτές πού κχτκβάλ- 
νται άπό ιδιωτικούς φορείς σέ έλληνες ή άλλοδαπούς ύπη- 
ους, εφόσον αυτοί κατοικούν μόνιμα στήν Ελλάδα. Έπί- 

• ς, με τις ίδιες διατάξεις ή άπαλλχγή αύτή έπεκτείνεται καί 
■ίς συντάξεις πού καταβάλλονται άπόδιεθνεΐς ’Οργανισμούς, 
τοπός τών διατάξεων αυτών είναι ή προσέλκυση άλλοδαπών 
ά μόνιμη εγκατάστασή τους στήν 'Ελλάδα, ή οποία θά 
ει ώς συνέπεια τήν εισροή ξένου συναλλάγματος στή Χώρα.
2. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ 
,ταργεΐται ή άπαλλαγή άπο τό φόρο εισοδήματος τοϋ 
χήματος (ποσοστό 50°ο) τών έξόδων παράστασης πού 
καιοϋνται τά μέλη τής Ακαδημίας ’Αθηνών. Ή κατάρ- 
,ση τής άπαλλαγής γίνεται γιατί κανένας οικονομικός ή 
ινωνικός λ.όγος δέ δικαιολογεί τή διατήρησή της.
3. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου αύτοϋ 
τικαθίστανται ή παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 
23/55. Μέ τις νέες διατάξεις μειώνεται σέ 4U.000 δραχμές 

εό 80.000 δραχμές πού ισχύει, τό άνώτατο ποσό τής άπαλ.- 
γής τών εισοδημάτων άπό μισθωτές ύπηρεσίες καί άπό 
ευθέρια έπαγγέλματα πού άποκτοϋν οί δικαιούχοι άπό τή

συμμετοχή τους σέ Επιτροπές, Συμβούλια, Συλλογικά "Όρ
γανα ή 'Ομάδες Εργασίας τοϋ Δημοσίου καί νομικών προ
σώπων δημοσίου δικαίου. Ό περιορισμός τοϋ άπαλλασ- 
σόμενου ποσοϋ επιβάλλεται, γιατί τό ποσό τών 80.000 δρα- 
χμών πού προβλ.έπεται άπό τις διατάξεις πού ισχύουν υπερ
καλύπτει τις δαπάνες στις όποιες ύποβάλλ.ονται οί δικαιούχοι 
τών άμοιβών άπό τή συμμετοχή τους σέ Επιτροπές κ.τ.λ.. 
καί γιά τήν κάλ.υψη τών οποίων τούς είχε δοθεί.

Άρθρο 3.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ προσθέτεται δεύτερο 

έδάφιο στήν περίπτωση α' τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 8 
τοϋ Ν.Δ: 3323/55. Μέ τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι ή ειδική 
μείωση τοϋ εισοδήματος άπό άμοιβές ελευθέριου έπαγγέλ.μα- 
τος ύπολ,ογίζεται κατά τή φορολ.ογία τοϋ ποσοϋ τής διατροφής 
πού καταβάλλεται στή σύζυγο ή τό σύζυγο, τά γνήσια τέκνα 
καί τά εξώγαμα τέκνα τά όποια άναγνωρίσθηκαν εκούσια ή 
μέ δικαστική άπόφαση.

Ή ρύθμιση αύτή κρίνεται άναγκαία γιά τήν κάλ.υψη τών 
δαπανών στις όποιες ύποβάλλ.ονται οί δικαιούχοι γιά -τήν 
άνχγνώριση τοϋ δικαιώματος τής διατροφής καί τις όποιες 
δεν μπορούν νά δικαιολογήσουν μέ βάση τις διατάξεις πού 
ισχύουν.

Άρθρο 4.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ άντικαθίσταται τό 

πρώτο έδάφιο τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 3323/55.
• Μέ τις νέες διατάξεις γίνεται τιμαριθμοποίηση τών κλ,ιμα- 
κίων τής φορολογικής κλ.ίμακας κατά 20%, χωρίς μεταβολή 
τών φορολογικών συντελ.εστών. Ή νέα αύτή τιμαριθμοποίηση 
% εται σέ συνέχεια έκείνης (κατά 25%) τοϋ 1982. Μέ τήν 
τιμαριθμοποίηση αύτή άποφεύγεται ή πρόσθετη επιβάρυνση 
τών φορολογούμενων άπό τή μετατόπισή τους σέ υψηλότερα 
εισοδηματικά κλ,ιμάκια λόγω πληθωρισμού, καί εκπληρώ
νεται έτσι ή ύπόσχεση τής Κυβέρνησης γιά τήν προστασ'α 
τών πραγματικών εισοδημάτων τών εργαζόμενων.

Άρθρο 5.
1. Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 1 τού άρθρου αύτοϋ άντι- 

καθίσταται ή φορολογική κλ.ίμακα τής παραγρ. 2 τοϋ
άρθρου 16α τοϋ Ν.Δ. 3323/1955.

Ή ρύθμιση αύτή είναι άναγκαία γιά νά έλ.αφρυνθοϋν 
φορολογικά οί μικρές σέ μέγεθος όμόρρυθμες , ετερόρρυθμες 
κ.τ.λ. Εταιρείες άπό τις όποιες όλο καί μεγαλύτερος άριθμός 
φορολογείται τελικά μέ βάση τήν κλίμακα τοϋ άρθρου 16α 
τοϋ Ν.Δ. 3323/55. Τούτο γιατί μέ τήν τιμαριθμοποίηση τών 
κλ.ιμακίων τής κλ.ίμακας τοϋ άρθρου 9 τοϋ Χ.Δ. 3323/55 
καί τήν αύξηση τής πίστωσης τοϋ φόρου (Tax Credits), 
ό φόρος πού προκύπτει γιά τά καθαρά κέρδη πού άνχλ.ογοϋν 
σέ κάθε εταίρο ή μέρος τής κοινοπραξίας μέ βάση τήν κλ.ίμακα 
τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 3323/55 είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις μικρότερος άπό το φόρο πού άνχλογεΐ γιά τά 
ίδια κέρδη μέ βάση τήν κλ.ίιχακα τή: παρανο.2 τοϋ άεθρου 16α
τοϋ Ν.Δ. 3323/1955.

2. Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ άντι- 
καθίσταται τό πρώτο έδάφιο τής παραγρ. 6 τοϋ άρθρου 16α 
τοϋ Ν.Δ. 3323/55. Μέ τις νέες διατάξεις καταργεΐται τό 
πρώτο έδάφιο τής πχλ.χιάς παραγράφου το όποιο όριζε 
οτι τά κέρδη τών ομορρύθμων, ετερορρύθμων κ.τ.λ.. εταιρειών 
εςαιροϋνται άπό τή φορολ.ογία μέ βάση τή φορολ.ογική κλ.ί
μακα τοϋ άρθρου 16α τοϋ Ν.Δ. 3323/55. έφόσον αύτά είναι 
μ-χ?’· 250.000 δραχμές καί οί εταίροι καί οί σύζυγοι αύτών 
δέν έχουν εισοδήματα άπό άλλ.ες πηγές.

1 ουτο γίνεται αναγκαίο μετά σή· 
στάση τής κλ.ίαακας τή: παεαγρ. 2
3323/1955.

Άρθρο 6.

προτεινόμενη άντικατά- 
οϋ άρθρου 16α τοϋ Ν.Δ.

1. Μέ τήν άριθ. Ε. 7202/1980 
Οικονομικών, ή οποία κυρώθηκε

απόφαση τοϋ Υπουργού 
μέ τό άρθρο 11 τοϋ Ν.
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1078,1080. είχαν εξαιρεθεί άπό τό τεκμήριο τής άπόκτησης 
περιουσιακών σττιχείων τά χρηματικά —οσά πού διαθετονταν 
γιά τήν αγορά αυτοκινήτου Α.Χ. σέ αντικατάσταση άλλου τής 
ίδιας κατηγορίας.

Μέ το X. 1073.80 έπιτράτηκε ή άντικατάσταση των τρι- 
κύκλων Α.Χ. με φορτηγά Α.Χ. Ή δαπάνη γιά την απόκτηση 
των νέων φορτηγών Α.Χ. από τούς πρώην ιδιοκτήτες τρι- 
κύκλων άποτελούσε τεκμήριο λόγω άπόκτησης περιουσιακού 
στοιχείου, επειδή τά οχήματα πού αποκτούσαν οί ενδιαφερό
μενοι δεν ανήκαν στην ίδια κατηγορία μέ αύτά τά οποία 
άντικαταστούσαν.

2. “Οπως είναι γνωστό, μέ την παράγρ. 1 τού άρθρου 6 τού 
Ν. 1249/82, εξαιρέθηκαν άπό τό τεκμήριο τής άπόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων τά χρηματικά ποσά πού διατέθηκαν 
άπό 1.1.82 γενικά γιά την άγορά αύτοκινήτων δημόσιας
χρήστης (Α.Χ.).

3. ’Από τά παραπάνω προκύπτει ότι οί ιδιοκτήτες τρι- 
κύκλων Α.Χ. οί οποίοι άντικατέστησαν αύτά μέ φορτηγά 
Α.Χ. μέσα στό 1981 δεν εξαιρούνται άπό τό τεκμήριο άπό
κτησης περιουσιακών στοιχείων.

4. Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 1 τού άρθρου αυτού 
θεσπίζεται άναδρομική άπαλλχγή άπό το τεκμήριο άπόκτησης

_ περιουσιακών^ στοιχείων, τών ιδιοκτητών .τρικύκ>.ων Α.Χ— 
γιά τά χρηματικά ποσά πού κχχτέβχλαν γιά τήν αντικατά
σταση αυτών μέ φορτηγά Δ.Χ.

'Η ρύθμιση αύτή επιβάλλεται άπό λόγους δικαιοσύνης καί 
γιά την ίση μεταχείριση τών ιδιοκτητών τρικύκλων Δ.Χ., 
οί όποιοι άνήκουν στις μικρές εισοδηματικές τάςεις.

5. Μέ τις διατάξεις τής παράγρ. 2 τού άρθρου αυτού άντι- 
.καθίσταται ή παράγρ. 3 τού άρθρου 13 τού Ν. 820/1978. Μέ 
τις νέες διατάξεις έπεκτείνεται σ’ όλους τούς φορολογούμε
νους ή εξαίρεση άπό τό τεκμήριο δαπάνης πού προκύπτει 
μέ βάση τού φορολογήσιμους ίππους τού επιβατηγού αυτο
κινήτου ιδιωτικής χρήσης, εφόσον αυτοί ή τά πρόσωπα, 
πού προστατεύουν είναι κύριοι ή κάτοχοι ενός μόνον αυτο
κινήτου ιδιωτικής χρήσης μέ φορολογήσιμη ίπποδύναμη 
μέχρι 10 ίππους, έκτος άν τά πρόσωπα αύτά είναι κάτοχοι 
καί άλλου επιβατικού αυτοκινήτου ή εφαρμόζονται γι’ αυτούς 
οί διατάξεις τών περιπτώσεων Γ ή Δ τής παραγρ. 1 τού άρθρ. 
12 τού Ν. 820/1978, δηλαδή άν διατηρούν πάνω άπό ένα 
οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αύτοκι νήτων κ,τ.λ. ή είναι κύριοι 
ή κάτοχοι σκαφών άναψυχής Ι.Χ. Ή ρύθμιση αύτή κρίθηκε 
αναγκαία γιατί τό επιβατικό αύτοκίνητο Ι.Χ. μέχρι 10 φορο
λογήσιμους ίππους είναι σχετικά μικρό αύτοκίνητο καί 
εξυπηρετεί τις οικογενειακές άνάγκες τών ιδιοκτητών του 
ot όποιοι άνήκουν, κατά βάση, σέ μεσαίες εισοδηματικές 
τάξεις, οί οποίοι έτσι Οά έλαφρυνθούν καί θά φορο/.ογηθούν 
μέ τά πραγματικά εισοδήματά τους όταν αύτά συμβαίνει 
νά μή καλύπτουν τήν τεκμαρτή δαπάνη μέ βάση τό επιβατικό 
τους αύτοκίνητο Ι.Χ.

Άρθρο /.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού πχρχτείνετχι ή προ

θεσμία πού προβλέπετκι άπό τό άρθρο 1 τού Ν.Δ. 1297/72, 
ή όποια λήγει τήν 31 Δεκεμβρίου 1982, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
19S4. Ή παράταση αύτή κρίνεται άνκγκχίχ γιά νά μπορέσουν 
νά κάνουν χρήση τών εύεργετημάτων τού πιο πάνω νομο- 
θετήματος καί άλλες επιχειρήσεις μέ σκοπό τή δημιουργία 
ισχυρών οικονομικών μονάδων, ικανών ν’ αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα· πού δημιουργούνται άπό τον συνεχώς αύξα- 
νομενο ανταγωνισμό.

Άρθρο 8.
Μέ τις διχτάςεις τού άρθρου αύτού επέρχονται ορισμένες 

τροποποιήσεις στις διατάξεις τού Ν. 1249/82 πού άφορούν 
την άναπροσαρμογή τής άξίχς τών άκινήτων. Ειδικότερα : 

1. Μέ τις διατάξεις τής παραγρ, 1 τού άρθρου αύτού έπε- 
κτείνεται ή έξαίρεση άπό. τήν υποχρέωση τής άναπροσαρ- 
μογής τής άξίχς τών άκινήτων καί στις επιχειρήσεις πού βρι
σκόντουσαν σέ εκκαθάριση τήν 8 Μαρτίου 1982, εφόσον

κατά τό χρόνο τής άναπροσαρμογής δεν έχει συμπληρωθεί 
πενταετία (3) άπό τό χρόνο πού έχουν τεθεί σέ εκκαθάριση 
άντί τής τριετίας (3) πού προβλέπεται άπό τή διάταξη τής 
παραγρ. 1 τού άρθρου 12 τού X. 1249/82.

' Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται άναγκαία. γιατί σέ 
πολλές περιπτώσεις (π.χ. πτώχευση ) ή εκκαθάριση τών 
επιχειρήσεων διαρκεί περισσότερο άπό τρία χρόνια.

2. Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 3 τού άρθρου αύτού 
παρατείνεται ή προθεσμία πού λήγει τήν 31 Δεκεμβρίου 1982 
μέχρι 30 ’Ιουνίου 1983 γιά τήν αύξηση τού κεφαλαίου τών 
έτχιρειών περιωρισμένης ευθύνης, τών συνεταιρισμών καί 
τών άνώνύμων εταιρειών μέ τό ποσό τής υπεραξίας πού προέ- 
κυψε άπό τήν άναπροσαρμογή τής άξίχς τών άκινήτων μέ 
βάση τις διατάξεις τού X. 1249/82. Ή παράταση αύτή κρί- 
νεται άνχγκχίχ, επειδή πολλές επιχειρήσεις έξχιτίας άντι- 
κειμενικών αδυναμιών δέν προλαβαίνουν νά κεφχλχιοποιή- 
σουντό ποσό τής υπεραξίας στό χρονικό διάστημα άπό τήν 
άναπροσαρμογή μέχρι καί τήν 31 Δεκεμβρίου 1982.

Επίσης, παρέχεται τό δικαίωμα στις επιχειρήσεις πού 
υπέβαλαν δήλωση φόρου υπεραξίας μέ επιφύλαξη ώς προς τήν 
υποχρέωσή τους γιά άναπροσαρμογή τής άξίας ορισμένων 
άκινήτων τους, νά μήν κεφαλαιοποιήσουν τήν υπεραξία αύτών 
μέσα στην πιο πάνω_προθεσμίχ, άλλα νά τήν κεφχλχιοποιή- 
σουν μέσα σέ τρεις (3) μήνες άπό τήν έκδοση τελεσίδικης 
άπόφασης, μέ τήν όποια Οά κρίνεται οριστικά ή υποχρέωσή 
τους αύτή.

3. Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 4 τού άρθρου αύτού 
παρέχεται ή εύχέρεια στις επιχειρήσεις, οί οποίες λειτούρ
γησαν άλλα γιά όποιοδήποτε λόγο διέκοψαν τή λειτουργία 
τους, νά καταβάλλουν τό φόρο υπεραξίας σέ είκοσι τέσσερις 
(24) τριμηνιαίες δόσεις, άντί τών δεκαέξι (16) τριμηνιαίων 
δόσεων πού ισχύει γιά τις λοιπές επιχειρήσεις. Ώς προϋπό-

■' θέση γιά νά γίνει χρήση αύτής τής διευκόλυνσης άτταιτεΐται 
οί επιχειρήσεις αύτές νά βρίσκονται σέ αδράνεια τουλάχιστον 
δώδεκα (12) συνεχείς μήνες πριν άπό τό χρόνο τής άνα- 
προσαρμογής. Ή ρύθμιση αύτή κρίνεται άναγκαία, γιά νά 
διευκολυνθούν οί επιχειρήσεις αύτής τής κατηγορίας νά κατα
βάλλουν το φόρο υπεραξίας σέ περισσότερες δόσεις.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΧ Β'.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 9.
1. Μέ τις διατάξεις τού κεφαλαίου Α τής παρ. 1 τού 

άρθρου 4 τού Α.Ν. 1521/50, όπως ισχύει, ορίζεται ότι, σέ 
περίπτωση αύτούσιας διανομής άκινήτων μεταξύ τών συ
γκυριών τους, οφείλεται φόρος μεταβίβασης μέ μειωμένο 
φορολογικό συντελεστή (στό τέταρτο τού άκέρχιου συντε
λεστή πού ισχύει κατά περίπτωση).

Ή διάταξη αύτή ερμηνεύτηκε αυθεντικά μέ τήν παράγρ. 5 
τού άρθρου 2 τού Ν. 3104/54, σύμφωνα μέ τήν όποια στό 
φόρο μεταβίβασης ύπόκεινται μόνο τά άτομικά έξερχόμενα 
της κοινωνίας μερίδια καί ότι άν μέ τή διανομή δημιουργούν- 
τάι περισσότερες άπό μία μερικότερες κοινωνίες, δέν οφεί
λεται φόρος μεταβίβασης γιά τά μερίδια πού άπαρτίζουν τις 
κοινωνίες αύτές.

Ή ερμηνεία 0μο;ς αύτή οδήγησε σέ καταστρατήγηση τής 
διάταξης. Τούτο επιτυγχάνεται μέ τή δημιουργία μερικό- 
τερων κοινωνιών, οπούς π.χ. όταν δύο εξ άδιαιρέτου συγκύριοι, 
κατά ποσοστό 50% καθένας, δύο άκινήτων συνολικής άξίας 
5.000.000 δραχμών άν διανείμουν τήν περιουσία αύτή σέ 
δύο ισάξια μερίδια θά καταβάλλουν φόρο διανομής καθένας 
γιά τήν άξια τών 2.500.000 δραχμών. Γιά νά άποφύγουν τήν 
καταβολή τού φόρου αύτού οί δύο συγκύριοι δωρίζουν στις 
συζύγους τους 1% στή καθεμία καί τών δύο άκινήτων το 
όποιο καί άπαλλάσσεται τού φόρου δωρεάς.

Στή συνέχεια διανέμουν τήν άκίνητη περιουσία τους 
ίημ-.ομιγώντας δύο μερικωτερες κοινωνίες, καύεμία μέ 
■ηκτοστό 49% καί 1% καί 2έν κοτταίάλλ&υν φόρο ϊιανομής.
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Ακολούθως, δωρίζει δ δωρεοδόχος στον άρχικό δωρητή 
1%, πού άπαλλάσσεται του φόρου δωρεού; καί έτσι ό 
ικύς δωρητής άποκτα ολόκληρο διακεκριμένο τμήμα της 
ητης περιουσίας, χωρίς νά καταβάλει κανένα φόρο δια-
θί· ,.
Ηδη, μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 9 τοΰ 
όντος, για νά προστατευθοϋν τα συμφέροντα τοϋ Δημοσίου 

j τήν άκολουθούμενη σχεδόν συστηματικά φοροαποφυγή 
'εται, ότι καί στήν περίπτωση τής δημιουργίας περισ- 
ερων τής μιας μερικότερων κοινωνιών,οφείλεται φόρος δια- 
ής γιά τά μερίδια πού άπαρτίζουν τις κοινωνίες αυτές.
Ιρός τό σκοπό αποφυγής διπλής φορολογίας ορίζεται 
ν ΐδια διάταξη, πώς άπό τό φόρο, πού θά προκόψει κατα 
ηανομή μεταξύ των συγκυριών τής μερικότερης κοινωνίας, 
ιιρεϊται ό φόρος πού είχε καταβληθεί κατά τή δημιουργία 

μερικότερης κοινωνίας.
I. Σύμφωνα μέ τή διάταξη τής περίπτωσης (γ) τοϋ κε- 
,αιου Β' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 1521/50, όταν 
ακίνητο εισφέρεται σέ μία ανώνυμη εταιρεία ή άγοράζεται 
άποκλειστική καί έξολοκλήρου εκμετάλλευσή του ως 

οδοχείου ή γιά ανέγερση μέσα σε μιά τριετία άπό τής 
ρας ξενοδοχείου, υποβάλλεται σέ μειωμένο φόρο μετα- 
ασης, πού άνέρχεται στό μισό τοϋ, κατά περίπτωση, 
λογοϋντος άκέραιου_φόρου. \ ■
Η εύνοϊκή αύτή μεταχείριση θεσπίστηκε γιά νά άποτε- 
ει κίνητρο γιά δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονα- 
/, μέσα στά πλαίσια τής γενικότερης τουριστικής πολι-
ήζ· ' · ■ - ,
δεδομένου ότι, ήδη, έξέλειπαν οί λόγοι πού έπέβαλαν τή 
πιση τής πιό πάνω διάταξης, μέ τήν παράγρ. 2 τοϋ άρθρου 

τοϋ προβαίνουμε στήν κατάργησή της.

- - ' “Αρθρο 10.
Μέ τις διατάξεις τών άρθρων 15 καί 16 τοϋ Ν.Δ. 118/73, 
ως ισχύει, προβλέπεται ότι, στις υποθέσεις κληρονομιών, 
ρεών καί προικών, όταν διαχωρίζεται ή επικαρπία άπό 
/ ψιλή κυριότητα, φορολογείται αμέσως ή επικαρπία και 
/.βάλλεται ή φορολογία τής ψιλής κυριότητας μέχρι νά 
/ενωθεί σ’ αυτή ή επικαρπία, οπότε ό φόρος υπολογίζεται 
'V άξια τής πλήρους κυριότητας κατά τό χρόνο τής συνε- 
της.
Ο λόγος πού έχει θεσπισθεΐ ή αναβολή τής φορολογίας τής 
ής κυριότητας είναι ότι ό ψιλός κύριος, έπειδή στερείται 
/ς καρπούς τοϋ ακινήτου, βρίσκεται κατά κανόνα σέ 
/ναμία νά καταβάλει τό φόρο.
Κατ’ εξαίρεση τοϋ κανόνα τής άναβολής τής φορολογίας 
; ψιλής κυριότητας, μέ τήν παράγρ. 5 τοϋ άρθρου 16 
ό πιό πάνω νόμου, προβλέπονται ορισμένες περιπτώσεις 
ύ ή ψιλή κυριότητα φορολογείται αμέσως. Μεταςύ τών 
ριπτώσεων αύτών είναι καί εκείνη πού ό ψιλός κύριος 
:ορεΐ νά ζητήσει μέ τήν φορολογική δήλωση πού Οά ύπο- 
λει τήν άμεση φορολογία τής ψιλής κυριότητας.
Γιά νά διευκολυνθούν οί ψιλοί κύριοι νά ρυθμίσουν οριστικά

καί τών υπαλλήλων τών Δήμων καί Κοινοτήτων καί Νομι
κών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, μέ όποιαδήποτε σχέση 
καί άν έχουν προσληφθεΐ γιά τή λήψη τής κανονικής τους 
άδειας.

Ή άπαλλαγή αύτή κρίνεται δίκαιη μετά τήν καθιέρωση τοϋ 
υποχρεωτικού τής χορήγησης τών κανονικών άδειών στούς 
ανωτέρω υπαλλήλους, γιά τή λήψη τών οποίων οί υπάλληλοι 
υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις.

χυος του παρόντος.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Γ'.
ΦΟΡΟΑΟΓΙΑ ΣΤ.\ΛΑΑΛΓΩΝ

“Αρθρο 11.
1. Μέ τή διάταξη τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ άπαλ.- 

ίσσονται άπό τό τέλος χαρτοσήμου (1U δραχμών) οί αιτή- 
:ις τών δημοσίων ύπαλλ.ήλ.ων, πολ,ιτικών καί στρατιωτικών

ους μέ τούς δημόσιους υπάλληλους.
3. Μέ τήν παράγραφο 3 τοϋ άρθρου αύτοϋ ορίζεται ή 

έναρξη ισχύος τής διάταξης τής προηγούμενης παραγράφου.
4. Μέ τις άποφάσεις τοϋ Υπουργού Οικονομικών Κ. 

25438/14.11.1952 καί Κ. 18371/10.11.1956, ττού κυρώ- 
Οηκχν μέ τό άρθρο 1 τοϋ Α.Ν. 118/1967, χορηγήθηκε άπαλ
λαγή άπό τά τέλη χαρτοσήμου τών τιμολ.ογίων πώλησης 
τσιγάρων ήμεδαπής προέλευσης άπό τούς πρατηριούχους 
τσιγάρων προς τούς λιανοπωλητές, καθόσον ή επιβολή τών 
τελ.ών χαρτοσήμου θά είχε ώς άποτέλεσμα τον περιορισμό 
τοϋ μικρού ποσοστού κέρδους (προμήθειας) τών πρατηριού- 
χων γιά τή διάθεση τών τσιγάρων.

Ό πιό πάνω λ,όγος άπαλλαγής συντρέχει γιά τις πωλήσεις 
όλων τών καπνοβιομηχανικών προϊόντων (τσιγάρων, πούρων 
ή σιγαρίλλος, καπνού γιά κάπνισμα, καπνού γιά άναρρόφηση 
καί καπνού γιά μάσημα), τόσον ήμεδαπής όσο καί άλλοδαπής 
προέλευσης.

Εξάλλου, ή συνέχιση τής άπαλλαγής μόνο γιά τά τσιγάρα 
ήμεδαπής προέλευσης είναι άντίθετη μέ την Πράξη προσχώ
ρησης τής Ελλάδας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες, γιατί 
δημιουργεί δυσμενέστερη μεταχείριση τών άλλοδαπών τσι
γάρων.

Γιά τούς λ.όγους αύτούς, μέ τήν προτεινόμενη διάταξη τής 
παραγρ. 4 τοϋ άρθρου αύτοϋ επαναλαμβάνεται ή άπαλλαγή 
άπό τά τέλη χαρτοσήμου πού χορηγήθηκε μέ τις πιό πάνω 
άποφάσεις γιά τις πωλήσεις τσιγάρων ήμεδαπής προέλευσης 
άπό πρατηριούχους σέ έπιτηδευματίες λιανοπωλητές καί 
έπεκτείνεται ή ίδια άπαλλαγή καί στις πωλήσεις τσιγάρων 
αλλοδαπής προέλευσης καθώς καί στις πωλήσεις τών λοιπών 
καπνοβιομηχανικών προϊόντων ήμεδαπής ή άλλοδαπής 
προέλευσης.

5. ’Επειδή άπό παρερμηνεία τών σχετικών διατάξεων, 
μέχρι τώρα οί πρατηριοϋχοι δέν έχουν καταβάλει τέλη χαρ
τοσήμου γιά τις πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων 
(τσιγάρων, πούρων ή σιγαρίλλος, καπνού γιά κάπνισμα, 
καπνού γιά άναρρόφηση καί καπνού γιά μάσημα) άλλοδαπής 
προέλευσης καί γιά τις πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προ
ϊόντων ήμεδαπής προέλευσης (πλήν τσιγάρων γιά τά όποια 
προβλεπόταν άπαλλαγή άπό τά τέλη χαρτοσήμου) μέ τήν 
διάταξη τής παραγρ. 5 ορίζεται ότι ή επέκταση τής άπαλ- 
λ.αγή: ισχύει άπό τότε πού ΐσχυσε ή άπόφαση Κ. 25438/14.11 
1952!

“Αρθρο 12.
1. Σύμφωνα μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 1 (περίπτωση α') 

τοϋ Α.Ν. 660/37, όπως έχει ερμηνευτεί μέ τήν παράγρ. 2 
τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 1211/49, στό φόρο κύκλ.ου εργασιών 
ύπόκειται κάθε έπιχείρηση πού ένεργεΐ μετατροπή, επεξερ
γασία, έξευγενισμό, διασκευή κ.τ.λ.. άγαθών πάσης φύσεως 
μέ μηχανικά, χημικά ή άλλης φύσεως μέσα ή και μέ άπλή 
χειρωνακτική εργασία.
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Ώ; άκχθχριστχ έσοδα γιά τήν επιβολή τού κατά τά ανω
τέρω φόρου, λ.*μβχνετ7.ι, σύμφωνα μ έ τό άρθρο 2 τού-ίδιου 
αναγκαστικού νόμου, τό τίμημα των οριστικών πω/.ήσεων, 
αφού χφχιρεθεϊ κάθε ίκππτωση τού χορηγείται στον άγο-

Ένόψει των διατάξεων αυτών, ατό τη Διοίκηση έχει γίνει 
δεκτό ότι τά ακαθάριστα έσοδα τών επιχειρήσεων τού συ
γκεντρώνουν τά γνωρίσματα της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας 
κατά τήν έννοια τών άνωτέρω διατάξεων, ύτάγονται στο 
φόρο κύκλου έργασιώ". ανεξάρτητα άτύ τον τότο καί τον 
τρότο διάθεσης τών ττραγόμενων προϊόντων άτό τίς έτι- 
χειρήσεις αυτές. ,

Δηλαδή, κατά τάγια Διοικητική νομολογία, τά έσοδα 
τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων υπάγον
ται στο φόρο κύκλου εργασιών, ανεξάρτητα άν ή διάθεση τών 
προϊόντων τους γίνεται γιά κατανάλωση μέσα στό κατάστημα 
(ζαχαροπλαστεία κ.τ.λ.), άν οί επιχειρήσεις αύτές άναλαμ- 
βάνουν συγχρόνως καί την τοποθέτηση τών πωλουμένων 
προϊόντων (τοποθέτηση μαρμάρων, κουφωμάτων, παρα
θυροφύλλων σέ οικοδομές κ.τ.λ.) κ.τ.λ.

Περαιτέρω, σύμφωνα μέ τη Διοικητική νομολογία, στά 
υποκείμενα στό φόρο κύκλου εργασιών άκαθάριστα έσοδα 
τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων, περιλαμ
βάνονται καί τά μεταφορικά πού τυχόν εισπράττουν γιά τή 
μεταφορά τών προϊόντων μέ-τά-ΐδχωτικης χρήσης αυτοκίνητά 
τους στο τοπο τοΰ αγοραστή, οί τόκοι πού εισπράττουν στήν 
περίπτωση πώλησης τών προϊόντων μέ πίστωση τοΰ τιμήμα
τος καθώς καί άλλα έξοδα πού τυχόν πραγματοποιούν γιά τή 
διάθεση τών προϊόντων τους (έξοδα τοποθέτησης, φορτοεκ
φορτωτικά κ.τ.λ.). ’Αντίθετα, τά Διοικητικ'· Δικαστήρια 
έκριναν ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν ύ, άγονται στό 
φόρο κύκλου εργασιών τά έσοδα τών βιομηχανικών καί βιο
τεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προ
ϋποθέσεις. Δηλαδή έκριναν ότι δέν υπάγονται στό φόρο κύ
κλου εργασιών τά έσοδα- πού προέρχονται από τή δ:ά-3εοη προ
ϊόντων γτά κατανάλωση μέσα στό κατάστημα όταν ή κύριοί πα
ροχή τής επιχείρησης στους καταναλωτές συνίσταται σέ 
προσφορά υπηρεσιών έστω καί άν αύτή συντρέχει μέ τή 
διάθεση ιδιοπαραγόμενου προϊόντος, καθώς καί τά έσοδα 
από τή διάθεση προϊόντων εάν συγχρόνως αναλαμβάνεται 
καί ή τοποθέτηση αυτών (π.χ. σέ άνεγειρόμενες οικοδομές) 
κ.τ.λ.

Περαιτέρω έκριναν ότι τά μεταφορικά καί οί τόκοι πού 
εΐσπράττο'/ται κατά τήν πούληση τών προϊόντων μέ πίστωση, 
δέν υπάγονται στο φόρο κύκλου εργασιών όταν υπάρχει ιδιαί
τερη συμφωνία ή διαχωρίζονται στό τιμολόγιο ή άλλο έγ
γραφο τής πώλησης κτ.λ.

’Αποτέλεσμα τών ανωτέρω είναι νά δημιουργεϊται σύγχυση 
κατά τήν εφαρμογή τών διατάξεων τού άρθρου 1 (περιππ. α) 
καί 2 (παράγρ. 2) τού Α.Ν. 660/1937 καί καταστρατήγηση 
αύτών, γιατί κάθε έπιχ ίρηση μπορεί ανεξέλεγκτα στό τιμο
λόγιο πού εκδίδει νά αυξάνει τήν τιμή τών μεταφορικών 
εςόδων, πού απαλλάσσονται τού φόρου καί νά μειώνει τήν 
τιμή τού πωλούμενου προϊόντος Τό ίδιο γίνεται καί μέ τούς 
τόκους.

Μέ σκοπό τήν αποσαφήνιση τών προαναφερόμενων διατά
ξεων καί τήν ορθή εφαρμογή αύτών, προτείνονται οί διατάξε.ς 
τών παραγρ. 1 καί 2 τού άρθρου αύτοϋ.

2. Μέ τή διάταξη τής παραγρ. 3 (έδ. α') τού άρθρου 
45 τοΰ Ν. 1249/82 επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών 
στό σύνολ.ο τών ακαθάριστων εσόδων, χωρίς καμμία έκπτωση, 
τών γραφείων Γενικού Τουρισμού.

Σύμφωνα μέ τή διάταξη αύτή θά υπάγονται στό φόρο 
κύκλου εργασιών μεταξύ άλλων καί τά έσοδα τών γραφείων 
Τουρισμού πού θά εισπράττουν άπό τούς πελάτες τους γιά τήν 
έκδοση τών εισιτηρίων του καί τή'διανομή αύτών σέ ξενο
δοχεία. -

Γιά τό άντίτιμο όμως τού εισιτήριο ·, καθώς καί γιά τή 
δαπάνη διαμονής τών πελ.ατών τους σέ ξενοδοχεία, τά γρα
φεία Τουρισμού Οά καταβάλλουν φόρο κύκλ.ου εργασιών 
στις μεταφορικές καί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον

πρόκειται γιά μετακινήσεις καί διαμονή μέσα στη Χώρα. 
Στήν περίπτωση αύτή τό_ αντίτιμο τών εΐσητηρίων καί ή 
δαπάνη διαμονής σέ ξενοδοχεία, θά υπάγεται δύο φορές στό 
φόρο κύκλου εργασιών, ώς έσοδο τών μεταφορικών καί 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καί ώς έσοόο τών γραφείων 
Τουρισμού.

’Αλλά καί τό άντίτιμο τού εΐσητηρίου γιά διεθνείς μετα
κινήσεις, πού δέ υπάγεται στό φόρο κύκλου εργασιών, μέ 
τήν ανωτέρω διάταξη θά υπάγεται στό φόρο αύτό (έμμεσα) 
ώς έσοδο τών προαναφερόμενων Γραφείων.

Γιά τό λύγο αύτό, μέ τήν προτεινόμενη διάταξη τής παρ. 
3 τού άρθρου αύτοϋ προβ/.έπεται ή έκπτωση άπό τά συνολικά 
άκαθάριστα έσοδα τών γραφείων Τουρισμού, έφόσον περι
λαμβάνεται σ’ αύτά, τό άντίτιμο τού εισιτηρίου ποΰ κατα
βάλλεται στις μεταφορικές επιχειρήσεις γενικά, καθώς και 
τοΰ τιμήματος πού καταβάλλεται σέ ξενοδοχειακές επιχει
ρήσεις στό εσωτερικό τής Χώρας.

“Αρθρο 13.
1. Μέ τίς διατάξεις τού άρθρου 17 (παράγρ. 6) τού Χ.Λ. 

4242/62, άπαλλάσσονται άπό τό φόρο κύκλου εργασιών 
οί εκτυπώσεις σέ χαρτί καί χαρτόνι.

Σύμφωνα μέ τή διάταξη αύτή. όπως έχει ερμηνευτεί άπό 
τά Διοικητικά Δικαστήρια, άπαλλάσσονται άπό τό φόρο 
κύκλου εργασιών όλες-γενικά οί - εκτυπώσεις σέ χαρτί καί 
χαρτόνι (χαρτί περιτυλίγματος, κουτιά, συσκευασίας κ.τ.λ.), 
καί όχι μόνο οί εκτυπώσεις βιβλ.ίων εφημερίδων καί περιο
δικών, στήν άπαλλαγή τών όποιων είχε άποβλέψει ή προανα- 
φερόμενη διάταξη. (’Από τή σχετική αίτιολ.ογική έκθεση 
προκύπτει ότι ή άνωτέρω άπαλλαγή είχε δοθεί γιά τίς εκτυ
πώσεις ή λιθογραφήσεις πού έχουν σχέση μέ τήν πνευματική 
κίνηση καί πρόοδο τής Χώρας).

Μέ τήν προτεινόμενη διάταξη τής παραγρ. 1 τού άρθρου 
αύτοϋ περιορίζεται ή άπαλλ.αγή άπό τό φόρο κύκλου εργασιών 
μόνο στις εκτυπώσεις ή λ.ιθογραφήσεις βιβλίων, εφημερίδων 
καί περιοδικών.

2. Μέ τό άρθρο 22 (παράγρ. 2, περίπτωση γ') τού Ν.Δ. 
1004/1971), άπαλλάσσονται άπό τό φόρο κύκλου εργασιών 
οί άνταποκριτές τύπου τή; άλλοδαπής γιά τίς διεθνείς δημο
σιογραφικές τηλεπικοινωνιακές άνταποκρίσεις.

Μέ τήν προτεινόμενη διάταξη τής παραγράφου 2 τού άρθρου 
αύτοϋ ή άνωτέρω άπαλλαγή καταργείται.

Άρθρο 14.
Μέ τίς διατάξεις τών περιπτώσεων ε' τής παραγράφου 1 

τού άρθρου 45 καί α' τής παραγρ. 7 τού άρθρου 47 τού Ν. 
1249/1982, έξχιρέθηχχν άπό τήν αύξηση τού φόρου κύκλου 
έργασιών καί τών τελών χαρτοσήμου, πού επιβλήθηκαν μέ τά 
άρθρα αύτά, τά φαρμακευτικά προϊόντα τού κεφαλ.αίου 30 
τού ΐσχύοντος Δασμολογίου.

’Επειδή στήν εξαίρεση αύτή δέ-; έχουν περιλ.ηφθεί τά 
φαρμακευτικά προϊόντα τής δασμολογικής διάκρισης 3401 Γ' 
(φαρμακευτικοί σάπωνες) άν καί γιά τά προϊόντα αύτά 
άπαιτείται σχετική άδεια ή δέ τιμή τιυς έγκρίνεται άπό τό 
'Υπουργείο Εμπορίου καί επομένως συντρέχουν καί γιαυτά 
οί ίδιοι λόγοι εξαίρεσης άπό τήν αύξηση, μέ τή διάταξη τού 
άρθρου αύτοϋ προτείνεται ή εξαίρεση άπό τήν αύξηση φόρου 
κύκλ.ου έργασιών καί τών τελών χαρτοσήμου καί τών ειδών 
αύτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑλΆΑΩΣΗΣ 

Άρθρο 15.
Σκοπός τής έπιβολ.ής τού ειδικού φόρου στις διαφημίσεις 

τής τηλ.εόρχσης, είναι ό περιορισμός τής διαφήμισης ή όποια 
άπό τή μια πλευρά τείνει στή διαφοροποίηση τών διαφημι
ζόμενων προϊόντων, σέ σχέση μέ άλλα όμοια καί άπό τήν 
άλλη στή δημιουργία τάσεων καταναλωτισμού ιδίως σέ είδη 
μή άναγκαΐα.
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Άρθρο 16.
Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 254/1973, όπως 

ισχύει, επιβάλλεται φόρος στά κέντρα ϊιασκέίατης, στα κόν
τρα πολυτέλειας, στά κόντρα πού παρέχουν ψυχαγωγία με 
μουσική και στούς ευκαιριακούς χορούς.

Στή φορολογία υπάγονται καί τά Μπαρ εκείνα πού έχουν 
καταταγεΐ στην κατηγορία πολυτελείας.

Μέ την παράγραφο 1 προτείνεται ή υπαγωγή στην ίδια 
φορολογία καί των Μπαρ Α' καί Β' κατηγορίας.

Μέ τις παραγράφους 2 καί 3 τροποποιούνται οί διατάξεις 
'.ή; παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 καί της παραγράφου 1 τοϋ 
άρθρου 3, ώστε νά συμπεριλάβουν καί τά μπάρ Α' καί Β' 
κατηγορίας.

Μέ τήν παράγραφο 4 γίνεται αντικατάσταση τοϋ άρθρου 
4 καί ορίζονται τά ποσοστά τοϋ φόρου γιά κάθε κατηγορία 
κέντρων. Ειδικότερα, γιά τά κέντρα διασκέδασης πού κα
τατάσσονται ως πολυτελείας, τό ποσοστό τοϋ φόρου παρα
μένει τό ΐδιο (25%). Καταργεΐται, όμως, ή διάκριση όμοιων 
κέντρων πού λειτουργούν μέσα σέ ξενοδοχεία καί φορολο
γούνται μέ συντελεστή 10%. Αυξάνονται τά ποσοστά τοϋ 
φόρου των κέντρων πολυτελείας, γιά τά μπάρ σέ20% (άπό 
15%) καί τών λοιπών σέ 10% (άπό3%). Αυξάνονται επίσης 
τά ποσοστά φόρου τών κέντρων πού παρέχουν ψυχαγωγία 
μέ μουσική σέ 15% τών πολυτελείας (άπό 10%), σέ 10% 
τών Α' κατηγορίας (άπό 8%) καί σέ 8%'τών'Β' κατηγο
ρίας (άπό 6%). 'Ορίζονται τά ποσοστά φόρου τών μπάρ Α' 
καί Β' κατηγορίας σέ 15%, καί 10% άντίστοιχα καί τέλος 
καταργεΐται τό ποσοστό φόρου γιά τούς χορούς, ώστε νά 
φορολογούνται άνάλογα μέ τό κέντρο στο όποιο οργανώνο
νται.

Άρθρο 17.
Τά τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη αύξηση τοϋ άριθμοϋ 

τών οχημάτων πού κυκλοφορούν στή Χώρα καί ιδίως τών 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης καί τών μοτοσυκλεττών κάθε 
είδους.

Γιά τό λόγο αυτό ή άνάγκη συντήρησης, βελτίωσης, επέ
κτασης κ.τ.λ. τοϋ όδικοΰ δικτύου είναι άπόλυτα άναγκαία.

Γιά νά έξασφαλισθεϊ ένα μέρος άπό τις δαπάνες πού χρειά
ζονται γιά τό σκοπό αυτό, μέ τήν παράγραφο ένα (1) προτεί- 
νεται αύξηση τών τελών κυκλοφορίας τών επιβατικών αυτο
κινήτων ιδιωτικής χρήσης, τών φορτηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης, τών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
καί ίημόσιας χρήσης, τών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης κα
σών τουριστικών λεωφορείων όπως καί τών μοτοσυκλεττών. 
Επίσης μέ τήν ίδια παράγραφο επιβάλλονται τέλη κύκλο- 

φορίας καί στά επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (τά
σι κοι αγοραία) καί καταργεΐται έτσι ή απαλλαγή πού ΐσχυε 
γιά αύτά. Τέλος γιά τά υπόλοιπα λεωφορεία δημόσιας χρή- 
σης (αστικά καί υπεραστικά) τά τέλη κυκλοφορίας καί τά 
-1ϊΙΛ~'·κά τέλη τα οποία καταργοΰνται, ενοποιούνται σέ ενα 
ποσό καί στρογγυλοποιοΰνται.

Τά τέλη κυκλοφορίας τών βενζινοκίνητων επιβατικών 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης αυξήθηκαν γιά τελευταία 
φορά τήν 1.1.1978. Ή αύξηση όμως αύτή άφοροΰσε μόνο 
τά αυτοκίνητα άπό 14 ίππους καί πάνω. Γιά τά αυτοκίνητα 
μέχρι 13 ίππους ισχύουν τά ίδια τέλη κυκλοφορίας άπό 1.1. 
19/5, όπως καί γιά όλα τά πετρελαιοκίνητα επιβατικά ιδιω

τική: χρήσης.
Τών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ισχύουν 

τά ίδια τέλη κυκλοφορίας άπό 1.1.1980, τών λεωφορείων 
ιδιωτικής χρήσης άπό 1.1.1975, τών φορτηγών δημόσιας 
/ρήσης άπό 10.4.1953 τών βενζινοκίνητων καί άπό 1.10. 
Τ58 τών πετρελαιοκίνητων καί τών τουριστικών λεωοο-
τείων άπό 1.1.1963.

J έλος τών μοτοσυκλεττών τά τέλη κυκλοφορίας άναπρο- 
ταρμόσθηκαν γιά τελευταία φορά τήν 1.1.1980.

Μέ τήν ΐδια παραγραφο προτείνεται ό καθορισμός τών 
τελών κυκλοφορίας κατ’ έτος, άντί τοϋ εξαμήνου πού ισχύει 
υστε νά άπλουστευθεΐ ό τρόπος ύπολογισμοϋ, άλλα καί γιατί

δέν υπάρχει όποιοσδήποτε λόγος πού νά έπιβά)λ.ει τον υπο
λογισμό τους κατά έξάμηνο.

Μέ τήν ίδια παράγραφο περιορίζεται ή μείωση τών τε
λών κυκλοφορίας, μετά τήν πάροδο πενταετίας άπό τήν 
πρώτη κυκλοφορία στή χώρα σέ 5% καί ή συνολική σέ -35% 
άντί 20% καί 50% άντίστοιχα πού Ισχύει.

Μείωση τών τελών κυκλοφορίας καί μάλιστα σέ τόσο 
μεγάλο ποσοστό, γιά τό λόγο ότι τό αυτοκίνητο είναι παλιό, 
δέ δικαιολογείται γιατί καί τό παλιό αυτοκίνητο προκαλεϊ 
φθορά στους δρόμους, όπως καί τό καινούργιο, άν οχι καί 
μεγαλύτερη.

Επίσης καί γιά τον ίδιο λόγο περιορίζεται στά ίδια ποσο
στά καί ή μείωση τών τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
πού εκποιούνται άπό τον Ο.Δ.Δ.ΐ.

Μέ τήν ίδια παράγραφο ορίζεται τό άδιαίρετο τών τελών 
κυκλοφορίας, έκτος άπό τις περιπτώσεις πρώτης κυκλοφο
ρίας τό Β' έξάμηνο, οπότε οφείλονται τά τέλη μόνο αύτοϋ 
τοϋ έξαμήνου καί τής ακινησίας, γιά ολόκληρο ήμερολογιακό 
τρίμηνο, οπότε δέν όφε&ονται τέλη γιά τό τρίμηνο αύτό.

Γιά τά φορτηγά αυτοκίνητα ξένων χωρών προτείνεται 
ή καθιέρωση τριμηνιαίων τελών, ώστε νά μήν επιβαρύνονται 
υπέρμετρα, όσα αυτοκίνητα πραγματοποιούν περιορισμένο 
αριθμό ταξιδιών στή χώρα μας.

Τέλος μέ τήν ίδια παράγραφο θεσπίζεται ή άπόδοση στο 
'Τπουργεΐο Εσωτερικών ποσοστό 15% τών τελών, γιά τήν 
κατανομή του στούς Δήμους καί τις Κοινότητες, σέ άντικατά- 
σταση τοϋ όμοιου ποσοστού πού καταργεΐται. Τά ποσά πού 
θά άποδοθοϋν τελικά στούς Δήμους καί τις Κοινότητες 0ά ■ 
είναι σημαντικά μεγαλύτερα άπό αύτά πού έπαιρναν μέχρι
®ήμ·εΡ*· · , , ,

Μέ τήν παράγραφο 2 γίνεται άντικατάσταση τοϋ άρθρου 
21 Ν. 2367/53, όπως ισχύει. 'Ορίζεται OTt τά τέλη καταβάλ
λονται σέ δύο (2) δόσεις, ή πρώτη μέχρι 29 Μαρτίου καί ■ 
ή δεύτερη μέχρι 29 Σεπτεμβρίου.

Ό περιορισμός τών δόσεων κρίνεται άναγκαΐος γιά να 
περιοριστεί έτσι καί ή άπασχόληση τών ύπηρεσιών άλλα καί 
τών πολιτών, πού είναι ύπέρμετρα δυσανάλογη σέ σχέση μέ 
τά όφειλόμενα ποσά. Άπό τήν άλλη πλευρά πάλι, γιά νά μην 
ύπάρξει δυσχέρεια στήν πληρωμή κάθε, δόσης, δίνεται προ
θεσμία ένός ολόκληρου τρίμηνου.

Γιά ποσό τελών μέχρι δραχμές 6.000 ορίζεται ή κατα
βολή σέ μια δόση καί συγχρόνως παρέχεται έκπτωση 10% 
σέ περίπτωση εξόφλησης τών τελών όλου τοϋ χρόνου, μέσα 
στήν προθεσμία καταβολής τής πρώτης δόσης.

Μέ τήν ίδια παράγραφο ορίζεται ότι τά τέλη κυκλοφο
ρίας όλου τοϋ χρόνου τών επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτι
κής χρήσης καί όλων τών μοτοσυκλεττών όταν πρωτοκυ- 
κλοφοροϋν καταβάλλονται όλα μαζί.

Τέλος μέ τήν παράγραφο αύτή ορίζεται ότι σέ περίπτωση 
μή πληρωμής τών τελών κυκλοφορίας ένός χρόνου, άφαι- 
ροϋνται ή άδεια καί οί πινακίδες κυκλοφορίας τοϋ αύτοκινήτου 
ή τής μοτοσυκλέττας, πού έπιστρέφονται μετά τήν εξόφληση 
τοϋ χρέους.

Μέ τό μέτρο αύτό επιδιώκεται ή έγκαιρη εξόφληση τών 
τελών.

Μέ τήν παράγραφο 3 γίνεται αντικατάσταση τής παρα
γράφου 7 τοϋ άρθρου 22 τοϋ X. 2367/53, όπως ισχύει, πού 
άναφέρεται στην κυκλοφορία αύτοκινήτου μέ προσωρινή 
άδεια.

Μέ τή διάταξη αύτή άπό τή μιά πλευρά όρίζετα 
προσωρινή άδεια χορηγείται μόνο σέ εξαιρετικές 
σεις, χωρίς ιδιαίτερη κατανομασία τέτοιων περ 
καί άπό τήν άλλη ορίζεται ότι τά σχετικά τέλη 
λονται γιά όλα τά αυτοκίνητα καί όχι μόνο γιά τά i 
ιδιωτικής χρήσης.

ι ρητά ότι 
περιπτώ- 
ιπτώσεων 
καταβάλ- 
έπιβατικά

Επίσης έπεκτείνεται καί στις μοτοσυκλέττες ή δυνατό
τητα χορήγησης προσωρινής άδειας, με τήν καταβολή τών 
ίδιων τελών.
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Με την παράγραφο 4 αυξάνεται το ετήσιο τέλος πού κα

ταβάλλουν οί κατασκευαστές, οι έμποροι καί οί άντιπρόσωποι 
αυτοκινήτων και οΐ αντιπρόσωποι αυτοκινήτων και μοτο- 
συκλ.εττών, για τις πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας πού 
τούς χορηγούνται καί ορίζεται ένα ποσό για τις πινακίδες των 
αυτοκινήτων άσχετα άπό τό είδος (επιβατικά, φορτηγά κ.τ.λ.) 
καί άλλο γιά τις πινακίδες των μοτοσυκλεττών.

Μέ τήν παράγραφο 5 ορίζονται τά τέλη κυκλοφορίας των 
μοτοποδηλάτων σε δραχμές 1.000 τό χρόνο.

Ή παράγραφος 6 ορίζει ότι τά τέλη κυκλοφορίας νοούν
ται σέ κάθε περίπτωση ώς ετήσια, σέ τρόπο ώστε νά μή 
γίνεται παρανόηση όπου σέ άλλες διατάξεις άναφέρονται 
τέλη κυκλοφορίας χωρίς ιδιαίτερη διάκριση σέ εξαμηνιαία 
ή ετήσια.

Τέλος, μέ -τήν παράγραφο 7 συμπληρώνεται τό άρθρο 4 Ν. 
722/77 καί ορίζεται ότι ή φορολογήσιμη ισχύς κάθε αυτο
κινήτου οχήματος, δηλαδή αυτοκινήτου καί μοτοσυκλέττας, 
δέν μπορεί νά είναι μικρότερη άπό ένα (1) ίππο.

Ή συμπλήρωση αύτή είναι αναγκαία γιατί μέ τή στρογ
γυλοποίησή πού ορίζει τό άρθρο 7 Ν. 722/77 στην ιπποδύ
ναμη, όταν αύτή είναι μέχρι 49 εκατοστά τού ίππου, μη
δενίζεται. Δέν είναι όμως δυνατό νά υπάρχει όχημα κινού
μενο μέ μ ηχανή χωρίς νά έχει ιπποδύναμη.

., . ... .... Άρθρο 18.:________
Μέ τό άρθρο αυτό προτείνεται ή κατάργηση της υποχρέ

ωσης τού οργανωτή θεάματος νά πάρει άδεια τέλεσης τού 
θεάματος άπό τον Οίκον. "Εφορο, γιά τό λόγο ότι ή άδεια αύτή 
δέν εξυπηρετεί όποιαδήποτε σκοπιμότητα, όταν μάλιστα τά 
θέατρα καί οί κινηματογράφοι, γιά νά λειτουργήσουν, Γ.χίρ- 
νουν άδεια άπό τό Συμβούλιο Ελέγχου Κιν/φων καί ' 'εά- 

• τρων.

·."· ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
γ · ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ‘ '

£ ' ' .·; Άρθρο 19. ...
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 843/1948 «περί 

καταργήσεως των φόρων επί της κυκλοφορίας των άγαθών 
καί άναπληρώσεως των εξ αύτών έσόδων», όπως ισχύουν, 
επιβλήθηκε σέ βάρος των βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επι
χειρήσεων τοϋ Ν. ’Αττικής φόρος υπέρ τρίτων μέ συντελεστή 

.6% ή 3%, κατά περίπτωση, έπί τών άποδοχών τών έργατών 
καί υπαλλήλων αύτών, χωρίς νά επιτρέπεται σέ καμιά πε
ρίπτωση ή παρακράτηση αύτοΰ άπό τούς μισθωτούς.

Κατά τήν πρώτη εφαρμογή τής φορολογίας αύτής ορί
ζονταν ότι οί επιχειρήσεις πού καταβάλλουν άποδοχές μέχρι
5.000 δραχμές τό μήνα έξαιροΰνται τής φορολογίας. Μετα
γενέστερα καί κατά τό έτος 1952 τό έν λόγω ποσό εξαίρεσης 
αύξήθηκε άπό 5.000 δραχμές σέ 10.000 δραχμές. Τό έτος 
1962 μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 28 τοϋ 
Ν.Δ. 4242/1962 καί τό έτος 1975 μέ τις διατάξεις τοϋ άρ
θρου 1 τοϋ Ν. 94/1975 τό άνωτέρω όριο εξαίρεσης άπό τή 
φορολογία αύτή καθορίστηκε ετήσια σέ 180.000 καί σέ
400.000 άντίστοιχα.

"Ετσι τό opto γιά τήν εξαίρεση άπό τή φορολογία τοϋ άρ
θρου 5 τοϋ Α.Ν. S43/194S προσαρμόστημε, κατ’ επανάληψη, 
μέ τό διαμορφούμενο, κάθε φορά, επίπεδο μισθών καί ήμερο- 
μισθίων.

Δεδομένου ότι οί άποδοχές τών μισθωτών άπό τήν τελευ
ταία αύξηση τοϋ ορίου τής εξαίρεσης (1975) έχουν αύξηθεϊ 
σημαντικά, κρίνεται άπαραίτητη μία νέα άναπροσαρμογή 
τοϋ έν λόγω ποσοϋ τής εξαίρεσης γιά νά άπαλλαγοϋν άπό 
τή φορολογία αύτή οΐ μικρές επιχειρήσεις.

Γιά το σκοπό αύτό, δηλαδή τής ά π αλλαγής τών μικρών 
επιχειρήσεων, προτείνεται ή διάταξη τοϋ άρθρου τούτου 
πού αύξάνει τό όριο σέ 800.000 δραχμές. ·

Ή εφαρμογή τής διάταξης προτείνεται νά άρχίσει γιά τις 
άποδοχές πού Οά καταβάλλονται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1983 
καί εφεξής.

Άρθρο 20.

Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 843/ 
1948, όπως ισχύουν, επιβάλλεται σε βάρος τών βιομηχανι
κών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων, πού είναι εγκατεστη
μένες στην πεοιφέρεια τού Νομού ’Αττικής, φόρος μέ συν
τελεστή 6% ή 3%, κατά περίπτωση, στις άποδοχές τών 
έργατών καί υπαλλήλων αύτών, ό όποιος άποδίδεται υ,έσα 
στο πρώτο δεκαπενθήμερο τών μηνών ’Απριλίου. ’Ιουλίου 
’Οκτωβρίου καί ’Ιανουάριου κάθε έτους μέ προσωρινές δη
λώσεις πού περιλαμβάνουν τις ακαθάριστες άμοιβές καί τον 
άναλογοϋντα φόρο. Έκτος τών προσωρινών αύτών δηλώ
σεων οί ύπόχρεες επιχειρήσεις υποβάλλουν καί οριστική 
δήλωση τό μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.

Ό πιο πάνω φόρος, όπως ορίζεται στις διατάξεις τοϋ άο- 
θρου 4 τού Ν. 2861/1954, έπιστρέφεται στον έξαγωγέα τών 
βιομηχανικών προϊόντων, μέ βάση τούς μισθούς καί τά ήμε- 
ρομίσθια πού συνήθως δαπανώνται γιά τήν κατασκευή τών 
προϊόντων αύτών άπό καλά οργανωμένη βιομηχανική επι
χείρηση. Ή διαδικασία επιστροφής τοϋ φόρου προβλέπεται 
στις διατάξεις τοϋ άρθρου 6 τοϋ ίδιου Νόμου (Ν.2851/1954). 
Σύμφωνα μέ τις διατάξεις αύτές γιά τήν επιστροφή τοϋ φόρου 
τούτου άπαιτεϊται έκδοση κοινής υπουργικής άπόφασης 
μετά άπό γνώμη έπιτροπής κ.τ.λ.

— Έτσι γιά τις άποκλειστικά έξ-αγωγικές -βιομηχανικές ή_ 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις δημιουργεΐται στις Οικονομικές 
’Εφορίες, Δημόσια Ταμεία κ.τ.λ. μία πρόσθετη έργασίχ 
χωρίς οικονομικό άποτέλεσμα, άφοϋ οί έπιχειρήσεις αύτές 
τό φόρο πού καταβάλλουν στά Δημόσια Ταμεία μέ τήν προα- 
ναφερόμενη διαδικασία, έχουν δικαίωμα νά τον ξανχπάρουν 
μετά άπό μία πολύπλοκη καί γραφειοκρατική διαδικασία.

Γιά τήν άπαλλαγή τών υπηρεσιών (Οικονομικών Εφο
ριών, Δημοσίων Ταμείων, Τελωνείων), άλλά καί γιά τήν 
νίσχυση τής έξαγωγικής δραστηριότητας τών έξαγωγικών 
επιχειρήσεων (βιομηχανικών ή βιοτεχνικών) προτείνουμε 
μέ τις κρινόμενες διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου τήν άπαλλαγή 
άπό τό φόρο τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 843/1948 τών βιομη
χανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων 
γιά λογαριασμό τρίτων άλλ.οδαπών (φασόν), εφόσον τό σύ
νολο τής παραγωγής τους έξάγεται στο εξωτερικό.

Άρθρο 21.

"Οπως, είναι γνωστό, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρ
θρου 18 τοϋ Ν.Δ. 4242/1962, τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 56 τυϋ 
Ν. 814/1978 καί τής παραγράφου 18 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 
1160/1981, σέ περίπτωση παράλειψης υποβολής ή υποβολής 
ανακριβούς δήλωσης άπόδοσης τοϋ όφειλόμενου φόρου κύ- 
κλ.ου εργασιών, τοϋ φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τοϋ φόρου 
πολυτέλ.ειας κ.λ.π., παρέχεται στον Οίκον. Έφορο ή εύχέ- 
ρεια νά προβαίνει στήν άμεση προσωρινή βεβαίωση τών φό- 

των αύτών στο συντομότερο χρονικό διάστημα χωρίς νά πε
ριμένει τον τακτικό φορολ,ογικό έλεγχο, πού είναι άπαρχί- 
τητος γιά τήν οριστική έγγραφή.

Στις άνωτέρω διατάξεις δέν άναφέρονται ρητά ό φόρος 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 843/1948 καί τό τέλος παρεπιδημού
ντο)'/ στά μισθώματα κλίνης τών ξενοδοχειακών επιχειρή
σεων.

Ή Διοίκηση έρμηνεύουσα τις διατάξεις αύτές έχει άπο- 
φανΟεί ότι τόσο ό φόρος τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 843/1948, 
όσο καί τό τέλ,ος διαμονής παρεπιδημούντων περιλαμβάνο
νται στήν έννοια τών έν λόγω διατάξεων, δηλαδή μπορεί καί 
στις φορολ.ογίες αύτές νά ένεργηθεΐ προσωρινός έλεγχος άπό 
τον Οίκον. Έφορο. Τούτο γιατί σύμφωνα μέ τις κείμενες 
διατάξεις, ό έν λόγω φόρος καί τό τέλος συμβεβαιοϋνται καί 
συνεισπράττονται μέ τό φόρο μισθωτών υπηρεσιών καί Φ. 
Κ.Ε., άντίστοιχα.

’Επειδή δημιουργήθηκαν άμφισβητήσεις γιά τήν ερμη
νεία αύτή, κρίθηκε σκόπιμο νά άναφερθοϋν ρητά οί περιπτώ
σεις αύτές στό νόμο.
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Για τη ρύθμιση τοϋ θέματος αύτοϋ προτείνονται οί κρί- 
^νόμ.ενες διατάξεις καί έτσι δ,τι ισχύει για το Φ.Κ.Ε., τδ Φ. 
Μ.Τ. κ.τ.λ. Οά ισχύει χωρίς καμιά αμφισβήτηση πλέον καί 
γ.ά τις προαναφερόμενες φορολογίες. Δηλαδή ό Οίκον. Έ
φορος θά έχει το δικαίωμα, σέ περίπτωση πού οι επιχειρή
σεις δέν υποβάλουν δηλ.ώσεις κ.τ.λ. για την άπόδοση των 
φόρων, να προβαίνει σέ προσωρινό έλεγχο καί νά καταλο
γίζει τό φόρο ή τέλος, κατά περίπτωση, επιβάλλοντας μαζί 
καί τις προσαυξήσεις πού προβλέπονται άπό τις κείμενες 
διατάξεις κ.τ.λ.

Ή ισχύς των κρινόμενων διατάξεων προτείνεται νά αρχί
σει άπό την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 18 
τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 1160/1981, δηλ.αδή άπό 5 ’Ιουνίου 1981, 
γιατί σύμφωνα με τήν άνωτέρω ερμηνεία της Διοίκησης οΐ 
Οικονομικές ’Εφορίες έχουν διενεργήσει προσωρινούς ελέγ
χους άπό τή χρονολογία αυτή καί στά έν λόγω αντικείμενα 
(φόρος άρθρου 5 Α.Ν.843/1948 καί τέλος παρεπιδημούντων).

“Αρθρο 22.
Κατά τήν έναρξη ισχύος των διατάζεων του άρθρου 5 τοϋ 

Α.Ν. 843/1948, τά έσοδα άπό τή φορολογία τοϋ άρθρου αύτοϋ 
(ποσοστό 6% ή 3%, κατά περίπτωση, πού υπολογίζεται 
στις αποδοχές των εργατών καί υπαλλήλων των βιομηχα
νικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων), δέν περιέρχονταν στό 
Δημόσιος άλλά σέ τρίτους. Τοϋτο-επιβαλλόταν -άπό τις -έκ
τακτες ανάγκες πού είχαν δημιουργηθεΐ σέ διάφορες κοινω
νικές τάξεις, πού ήταν συνέπεια τών συνθηκών πού έπικρα- 
τοϋσαν στή Χώρα μας τήν εποχή εκείνη.

Συγκεκριμένα, μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 6 τοϋ νομο- 
θετήματος τούτου, τά έσοδα άπό τή φορολογία αύτή κατα- 
νέμονταν στούς παρακάτω δικαιούχους καί μέ τά αντίστοιχα
ποσοστά: · . , :

α) Δήμοι — Κοινότητες .........................................78%
β) Λιμενικά Ταμεία . ................. .. . ............. .. · 14 %
γ) Ταμεία Επαρχιακής 'Οδοποιίας ........... 4%
δ) Ναυτικό ’Απομαχικό Ταμείο ........... 4%

Σύνολο .................................. 100%
Μεταγενέστερα , μέ τις διατάξεις τών ’Αναγκαστικών 

Νόμων 1427/1950 (άρθρο 2) καί'1910/1951 (άρθρο 2S), 
ποσοστό τοϋ φόρου γιά τούς Δήμους καί τις Κοινότητες 
περιήλθε στό Δημόσιο, ενώ τά άλλα ποσοστά μεταβλήθηκαν
καί διαμορφώθηκαν τελικά ώς εξής :

α) Δημόσιο ...................................................·. . . 62,40%
β) Λοιποί δικαιούχοι .................................. .. 37,60%

Σύνολο .......................  100%
Τό ποσοστό 37,60%
Κατανέμεται :
— Λογαριασμός Χρηματοδοτήσεως Ιδρυμά

των καί ’Οργανισμών.................................. 53,19%
— Λιμενικά Ταμεία............................................  29,79%
— Ταμείο ’Εθνικής 'Οδοποιίας ....................... S,51 %
— Ναυτικό ’Απομαχικό Ταμείο........................ 8,51 %

Σύνολο ................................ 100%

’Επειδή οί συνθήκες πού επικρατούν σήμερα στή Χώρα 
δέν έχουν καμιά ομοιότητα μέ τις αντίστοιχες τής εποχής 
εκείνης καί δεδομένου ότι ή ορθολογική διαχείριση τών εσόδων 
τοϋ Κράτους επιβάλλει τήν ενιαία εμφάνισή τους στον Κρα
τικό Προϋπολογισμό, κρίθηκε σκόπιμο τά παραπάνω υπέρ 
Τρίτων έσοδα νά περιέλθουν στό Δημόσιο.

Γιά τό σκοπό αύτό προτείνονται οί διατάξεις τοϋ παρόντος 
άρθρου καί έτσι άπό τής ισχύος αύτών δέ θά γίνεται κατα
νομή τοϋ φόρου τοϋ άρθρου 5 Α.Ν. 843/1948 (ποσοστό 
37,60) στούς άνωτέρω τρίτους, άλλά θά περιέρχεται στό 
σύνολό του στό Δημόσιο.

Άρθρο 23.
Όπως είναι γνωστό μέ τις διατάξεις τών άρθρων 19 καί 

21 τοϋ άπό 20 - 9/20.10.58 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως 
εις ένιαΐον κείμενον νόμου τών ΐσχυουσών διατάξεων περί 
τών προσόδων τών Δήμων καί Κοινοτήτων», όπως ισχύουν 
μετά τήν τροποποίησή τους μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 7 
τοϋ Ν.Δ. 703/1970 καί τοϋ άρθρου 16 τοϋ Ν. 1080/1930, 
υπέρ τών Δήμων καί Κοινοτήτων επιβάλλονται τέλη καθα
ριότητας καί στάθμευσης στά δημόσια καί ιδιωτικής χρή
σης αυτοκίνητα καί οχήματα έν γένει, πού άνέρχονται σέ 
ποσοστό 15% στά τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, πού έπι- 
βάλλ.ονται ύπέρ τοϋ Δημοσίου.

’Επειδή οί επιβαρύνσεις στά αυτοκίνητα είναι σημαντικές, 
ένόψη μάλ.ιστα καί τής προτεινόμενης μέ τις διατάξεις τοϋ 
άρθρου 17 τοϋ παρόντος νόμου αύξησης τών τελών κυκλο
φορίας, κρίθηκε σκόπιμο νά άπαλλαγοϋν αύτά άπό τά άνω
τέρω τέλη καθαριότητας καί στάθμευσης. Γιά τό σκοπό αύτό, 
προτείνεται μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου ή κατάργηση 
τών τελών αύτών.

'Η κατάργηση αύτή ισχύει άπό 1 ’Ιανουάριου 1983 καί 
έτσι γιά τό χρονικό διάστημα άπό τήν ήμερομηνία αύτή καί 
μετά, δέ Οά καταλογίζονται τέλη καθαριότητας καί στά
θμευσης πάνω στά ύπέρ τοϋ Δημοσίου τέλη κυκλοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

“Αρθρο 24.
Σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. 655/1948 τά εμπορεύματα πού 

έχουν τελωνισθεΐ στή Δωδεκάνησο μέ τό ειδικό φορολογικό 
καθεστώς τής περιοχής αύτής, όταν μεταφέρονται νά κυκλο
φορήσουν στή λοιπή Ελλάδα πληρώνουν τή διαφορά φόρων 
μεταξύ εκείνων πού ισχύουν στή λοιπή Ελλάδα καί αύτών 
πού κατέβαλαν στή Δωδεκάνησο κατά τόν άρχικό τελωνι- 
σμό.

Ή διαφορά όμως αύτή γιά τά επιβατικά αύτοκίνητα είναι 
μεγάλη καί οί κάτοχοί τους (κυρίως υπάλληλοι πού μετατί
θενται άπό τή Δωδεκάνησο στή λοιπή Ελλάδα) σέ πολλές 
περιπτώσεις άδυνατοϋν νά τήν καταβάλουν.

Μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου προβλέπεται, γιά 
τά αύτοκίνητα πού έχουν τελωνισθεΐ στή Δωδεκάνησο πριν 
τήν εφαρμογή τοϋ Ν. 363/1976, νά καταβάλλεται ή παραπάνω 
διαφορά μειωμένη κατά τά 2/3.
Γιά τά αύτοκίνητα πού έχουν τελωνισθεΐ μετά τήν εφαρ

μογή τοϋ Ν. 363/1976 δέ γεννάται κανένα θέμα, γιατί καί 
στήν περιοχή τής Δωδεκάνησου ισχύει τό ίδιο φορολογικό 
καθεστώς.

Άρθρο 25.
Μέ τό Ν. 426/1976 καί μέ άποφάσεις τής Οικονομικής 

’Επιτροπής 'Υπουργών έχουν άνασταλ.εΐ γιά λόγους διατή
ρησης τών τιμών σέ χαμηλά επίπεδα οί φορολογίες εισαγω
γής στά κατεψυγμένα άρνιά μέ οστά, στά κατεψυγμένα βοδινά 
κρέατα μέ οστά καί χωρίς οστά καί στά ζωντανά χοιρινά προς 
σφαγή, καθώς καί στούς σφαγμένους χοίρους νωπούς καί 
καταψυγμένους.

Μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου έπαναφέρονται 
οί παραπάνω φορολογίες,καθόσον κατά τις έκτιμήσεις τών 
αρμόδιων υπηρεσιών δέν κρίνεται σκόπιμη ή συνέχιση τής 
ύπάρχουσας άναστολής.

Άρθρο 26.
Μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου τέμνονται ερμη

νευτικά θέματα πού άνέκυψαν στήν πράξη κατά τήν εφαρ
μογή ορισμένων φορολογικών διατάξεων, προκειμένου νά 
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη φορολ.ογική μεταχείριση καί 
νά μή δημιουργοϋνται αμφισβητήσεις.

Ειδικότερα :
α) Μέ τήν παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι ό φόρος κατα
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νάλωσης πού προβλ,έπεται γιά τις έγχρωμες τηλ,εοράσειε, 
επιβάλλεται καί στις φορητές συσκευές λήψης εικόνων για 
την τηλεόραση της δασμολογικής κλάσης 85.15 ΑϊV μέ 
έξαίρεση εκείνες που προορίζονται γιά επαγγελματική ή 
βιομηχανική χρήση μέ βάση τις προϋποθέσεις πού θά καθο
ριστούν μέ άπόφαση τοϋ Υπουργού των Οικονομικών.

β) Μέ τήν παράγ'ραφο 2 ορίζεται ότι ό φόρος κατανά
λωσης πού προβλέπεται άπό τό άρθρο 1 τοϋ Ν.Δ. 3829/1058 
γιά τά είδη της δασμολογικής κλάσεως 85.14 (μεγάφωνα), 
εφαρμόζεται χαί γιά τά στερεοφωνικά άαουστικά κεφαλής, τά 
όποια, μέ βάση κοινοτική νομολογία, μετατάχθηκαν άπό τήν 
κλάση 85.14 στήν κλάση 85.22. Τά είδη αύτά, όταν υπά
γονταν στή δασμολογική κλάση 85.14, πλήρωναν τό φορο 
κατανάλωσης, ό όποιος θά εξακολουθεί νά έπιβάλλεται μέ τή 
ρύθμιση αυτή καί μέ τή κατάταξή τους στή νεα κλαση.

γ) Μέ τήν παράγραφο 2 ορίζεται ότι ό φόρος κατανάλω
σης πού προβλέπεται άπό τό άρθρο 4 τοϋ Ν. Διατάγματος 
2416/1953 γιά ορισμένα επιτραπέζια σκεύη (μαχαίρια, κου
τάλια, πηρούνια, μέ λαβές άπό ελεφαντοστό ή μαργαροκόγ
χη καθώς καί τά επάργυρα ή επίχρυσα), όταν είναι άπό σί
δερο, έπιβάλλεται καί στις περιπτώσεις πού τά είδη αυτά 
είναι κατασκευασμένα άπό χάλυβα ή χαλυβόκραμμα.

δ) Μέ τήν παράγραφο 4 ορίζεται ότι ή εισφορά ύπέρ ΟΓΑ 
πού προβλέπεται μέ τό άρθρο 11 παράγραφος 1.Ζ τού Ν.— 
4169/1961 γιά τις ήλεκτρικές συσκευές άλεσης καί άνάμι- 
ξης δπωρών κ.τ.λ. φρούτων, έπιβάλλεται καί στις ήλεκτρικές 
συσκευές έκθλιψης των ίδιων ειδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7J ■
ΤΕΛΩΝΕΙΛΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 27. · .
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ άντικαθίσταται ή πα

ράγραφος 7 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 363/1976, προκειμένου 
νά καθιερωθεί ή πλήρης' άπάλλαγή άπό τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης στά έίσαγόμενα, άπό τόύς'άπελάυ'νδμενοϋς καί 
έπανάπατριζόμενους πολιτικούς πρόσφυγ'ες, μεταχειρισμένα 
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ένα γιά κάθε οικο
γένεια). . . ·

Οΐ κατηγορίες αυτές τών άπελαυνομένων καί πολιτικών 
προσφύγ'ων πλήρωναν μέχρι τώρα τό 1/2 τοϋ είσα-.'ωγικοϋ 
δασμοϋ καί τό 1/3 τοϋ είδικοϋ φόρου κατανάλωσης.

Ή επί πλέον άτέλεια πού δίνεται μέ τή διάταξη αυτή δεν 
άποτελεΐ σημαντική άπώλεια εσόδων γιά τό Δημόσιο, άν 
λάβουμε υπόψη τό μικρό ποσοστό κατόχων αυτοκινήτων καί 
τή κατηγορία (μικρά καί φθηνά) τών αυτοκινήτων αυτών.

Ή άπαλλαγή αύτή έχει σάν δικαιολογηττκή βάση κυρίως 
τήν οικονομική κατάσταση τών προσφύγων οί όποιοι δέν 
μποροϋν νά άντιμετωπίσουν τέτοιες δαπάνες.

Άρθρο 28.
Βάσει τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 2778/1954, όπως άντικαταστά- 

Οηκε μέ τό άρθρο 7 τοϋ Ν. 36/196S καί στή σινέχεια μέ τό 
άρθρο 1 τοϋ Ν. 69S/1970 καί τοϋ άρθρου 135 τοϋ Ν. 419/ 
1976 περί όργανισμοϋ τοϋ'Τπουργ'είου’Εξωτερικών, τά έπι
βατικά αυτοκίνητα καί τά είδη οικοσκευής πού άνήκουν στούς 
"Ελληνες διπλωματικούς ύπαλλήλους οί όποιοι έρχονται στήν 
'Ελλάδα μέ άδεια ή άπόσπαση .παραδίνονται σέ ελεύθερη 
χρήση γιά ολόκληρο τό διάστημα τής παραμονής τους στή 
χώρα, μέ συνέπεια νά παραμένουν άτελώνιστα πολλές φορές 
γιά όλ.ο τό χρόνο τής παραμονής τους στήν ύπηρεσια.

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ ό χρόνος τής ελεύθερης 
χρήσης περιορίζεται στούς πέντε (5) μήνες, χρόνος πού θεω
ρείται ικανός γιά τήν κάλυψη τής κανονικής άδειας η απόσπα
σης στό Κέντρο τών παραπάνω υπαλλήλων.

'Ο περιορισμός αυτός έχει σάν δικαιολογητική βάση :
α) τό γεγονός ότι οί υπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου ’Εξω

τερικών όταν έπιστρέφουν οριστικά στήν Έλλ.άδα έχουν τό 
δικαίωμα τοϋ τελωνισμού μέ μειωμένους δασμούς, τόσο τών

ειδών οικοσκευής όσο καί τών επιβατικών αύτοκινήτων τον. 
β) όταν άναχωροϋν άπό τή χώρα έχουν διαζευκτικά τό I 
καίωμα τής έπανεξαγωγής ή τής εκποίησης τών παραπά· 
ειδών, άφοϋ προηγουμένως βέβαια πληρώσουν τούς άναλ 
γοϋντες δασμούς καί φόρους καί γ) ότι μεγαλύτερο χρονι 
διάστημα προσωρινής εΐσαγ-ωγής άπό "Ελληνες ύπηκόο 
άντιστρατεύεται στις γενικές διατάξεις τής ελεύθερης χρ 
σης. ά/.λά άκόμη ίσοδυναμεΐ καί μέ οίονεί οριστική είσ 
γωνή χωρίς τήν πληρωμή καί φόρων, πράγμα πού δέν ήτ 
ποτέ στό πνεϋμα τοϋ νομοθέτη.

Άρθρο 29.
Μέ τό άρθρο αυτό καταργοϋνται ή περιορίζονται όρισμ 

νες δασμολογικές καί φορολογικέ, κατά, τήν εισαγωγή άπα 
λαγές, τών όποιων ή διατήρηση 3έν κρίνεται σκόπιμη.

1. Ειδικότερα μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ κ: 
ταργοϋνται :
α) ή μερική άπαλλ.αγή άπό δασμούς καί φόρους πού |. 
βάση τό Ν.Δ. 1313/1972 έχουν οί εεενοδοχειακές έπιχειρι 
σεις πολυτελείας Α,Β καί Γ κατηγορίας γιά ορισμένα εϊί 
πού εισάγουν άπό τό έξωτερικό. 'Ο Ξενοδοχειακός τομέ: 
πού γιά μακρά σειρά ετών καί μέ διάφορους νόμους εί' 
δασμολογικές καί φορολ.ογικές άπαλλαγές κατά τήν είσ; 
γωγή έχει άρκετά άναπτυχθεΐ ώστε νά μή δικαιολογεΐτ 
ή συνέχιση τοϋ καθεστώτος τών άπαλλαγών αύτών σέ β; 
ρος τών εσόδων τοϋ κρατικοΰ προϋπολογισμοϋ.

β) Ή ολική άπαλλ.αγή άπό δασμούς καί φόρους πού πρ 
βλέπεται άπό τό άρθρο 3 τοϋ Ν. 603/1977 γιά τά είσαγόμε·. 
άπό τό έξωτερικό μηχανήματα, υλικά, έπιπλα, μέσα ψυχ: 
γωγίας κ.τ.λ. είδη πού προορίζονται γιά τά ιδιωτικής -/-// 
σης πλ.οΐα θαλάσσιας άναψυχής καί περιήγησης, καθόσον δί 
δικαιολογείται ή επιβάρυνση τοϋ κρατικοΰ προϋπολογισμ- 
χάριν τών ιδιωτικής χρήσης θαλαμηγών καί άκόμα για 
τό καθεστώς τών άπαλλαγών αύτών παρέχει τή δυνατό τη τ 
γιά τή διάπραξη πολλ.ών καταστρατηγήσεων.

γ) Οί δασμολ.ογτκές καί φορολ.ογικές άπαλλαγές τής Α.1 
Διώρυγος Κορίνθου γιά είδη πού εισάγει άπό τό εξωτεριχ 
καθόσον άπό τις δημόσιες ’Επιχειρήσεις πού άπολαύουν άτ: 
λείας καί οί όποιες πρέπει κάποτε νά παυσουν νά έπιβαρί 
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό ή Λ.Ε. Διώρυγ'ας Κόρινθό 
δέν έχει άνάγκη άπό τή διατήρηση τών άπχλλ.αγών αύτώ

2. Οί Μηφροπόλεις. ο! Μονές, οί Ναοί καί ϊιάφαρ ε εκκλτ 
σιαστικά ίϊρόματα μπορούν νά εισάγουν άτελ.ώς (μέ ίάση τ 
άρ'ίρο 48 τού Ν. 590/197Τ) «τά ίωρεάν -καί άνετυ συναν 
λαγμζτιχ,ών άίχτυπώτεων άτοστελ.λόμενα ή παραχωρούμε ν 
πόσης φύσεως εϊϊη«.

Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ έξχιροϋνται άπ 
τή παραπάνω απαλλαγή τά αυτοκίνητα, οί τηλεοράσεις κσ 
άλλ,α υψηλής δασμόφορολ.ογικής επιβάρυνσης είδη.

Άρθρο 30.
Μέ τό άρθρο αυτό καταργοϋνται, μεταξύ άλλων καί διο 

τάξεις μέ τις όποιες έχουν δοθεί άπαλλ.αγές άπό τά τέλ η κι 
κλοφορίας αυτοκινήτων ορισμένων οργανώσεων καί άτόαω· 
όπως τών οργανώσεων μελών τοϋ ’Αμερικανικού Συμβζι 
λίου ΈΟελ.οντικών ’Οργανώσεων (ΑΣΕΟ) καί τοϋ προσο. 
πικοΰ τους, τών άλλτδαπών άρχαιολογικών σχολών καί το 
προσωπικού τους επίσης, τών άγροτικών γιατρών καί τώ 
γιατρών πού είναι εγκατεστημένοι σέ χωριά καί κωμοπόλε! 
μέχρι 4.000 κατοίκων καί τών ηγεμόνων , πριγκήπων κτ.3

' Η κατάργηση τών άπαλλαγών αύτών έπιβάλλεται γιά λ.ό 
γους ίσης μεταχείρισης άπέναντι σέ άλλους οργανισμούς κ:
77;λ'.Τΐ

’Επίσης καταργείται ή διάταξη πού επιβάλλει ειδικά τέλ 
γιά τήν ταξινόμηση καί επιθεώρηση τών αύτοκινήτων.

.'11 κατάργηση τών τελών αύτών κρίνεται αναγκαία ν.αι 
ενώ η απόδ ,>σή τους είναι ελάχιστη ή άπασχόλ.ηση τών ύπη 
ρεσιών καί τών πλιτών μεγάλη.



or καταργειται η όιαταςη με τήν οποία είχε επιβ/.ηθει 
στους κατόχου; τόίν επιβατικών αυτοκινήτων καί 

-κλεττών ιδιωτική; χρήση; γιά τήν αντιμετώπιση των 
ών άπό τούς σεισμού: τής θεσοαλ .νίκης κ.τ.λ.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 1982 
Οί ' Υπουργοί

‘νικάς Οΐκονοσία: Εσωτερικών ■
ιΣΙΜΟΣ ΛΡΣΕΔΗΣ ΙΊΩΡΓΟΣ ΓΕΔΔΗΜΑΤΛΣ'
ϋΐκονοιιικών Συγκοινωνιών
11ΤΡΗΣ ΚΟΙΆΟνίΜΑΔΌΣ ΔΙΚΟΣ ΛΚΡΙΤΙΔΙΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ςεων πού τροποποιούνται, καταργοϋνται καί συμπλη- 
ονται, μέ τό σχέδιο νόμου «Τροποποίηση καί συμπλή- 
η φορολογικών και άλλων διατάξεων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ*.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ε1ΣΟΔ11.ΜΑΓΟΣ

(Παράγρ. 1 άρθρου 1 νομοσχεδίου). · :,χ:
ϋτο εδάφιο, παρ. 2 άρθρου 4 Δ.Δ. 3323/55 ·: -
Το εισόδημα άπό μισθωτές υπηρεσίες καί άπό κάθε 
συντάξεις μειώνεται κατά ποσοστό σαράντα τα εκατό 
) μέχρι ποσοϋ καθαρού εισοδήματος τριακοσίών δέκα 

'ων (300.000) δραχμών καί κατά ποσοστό πέντε τα 
(5%) στο τμήμα τοϋ καθαρού εισοδήματος άπό τρια- 
δέκα χιλιάδες μία (310.001) μέχρι; εννιακόσιες πε- 
χιλιάδες (950.000) δραχμές.

(Παράγρ. 2 άρθρου 1 νομοσχεδίου). 
ευταΤο εδάφιο παρ. 2 άρθρου 4 Δ.Δ. 3323/1955.
αειωση πού προβλέπεται άπό τήν παράγραφο αυτή
τορει σα καμία περίπτωση να είναι ανώτερη απο το 
ών εκατόν πενήντα εξι χιλιάδων (156.000) δραχμών 
νο κατά φορολογούμενο γιά τά εισοδήματα όλων τών 
άνω κατηγοριών. . ;

(Παράγρ. 3 άρθρου 1 νομοσχεδίου), 
αγρ. 3, 4, 5, 6 καί S άρθρου 4 Δ.Δ. 3323/1955
ύατ’ εξαίρεση, αντί γιά τή μείωση τοΰ πρώτου έδα- 
ής προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται μείωση γιά τό 
τών καθαρών αποδοχών ώς τις οκτακόσιες χιλιάδες 

ΌΟ) δραχμές καί είκοσι πέντε τά εκατό (25%) στο 
τών καθαρών άποδοχών άπό οκτακόσιες χιλιάδες μία
01) καί ενα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) 
:ς προκειμένου γιά τό καθαρό εισόδημα άπό κύριες 
ςές πού άποκτοϋν άποκλειστικά άπό τήν άσκηση τοΰ 
άλματός τους :
/·. συντάκτες οί οποίοι είναι γραμμένοι στις ενώσεις 
-οβλέπει ό νόμος γιά τό δημοσιογραφικό επάγγελμα,
, οί διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, συντάκτες 
ης. συντάκτες γραφείου γενικά, άρΟρογράφοι. σχόλια- 
ιίδησεογράφοι. χρονογράφοι, κριτικοί, μεταφραστές, 
γράφοι καί διορθωτές, οί όποιοι εργάζονται στις έφη- 
: καί στά περιοδικά , στή ραδιοφωνία καί τήν τηλεο- 
ττο ’Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στά γραφεία τύ- 
>ν κρατικών υπηρεσιών καί δέν έχουν τήν ιδιότητα τοϋ 
υ δημόσιου υπάλληλου καί οί μόνιμοι άνταποκριτές 
επονται άπό τό νόμο γιά τό δημοσιογραφικό έπάγγελ-

τ β) οί μισθωτοί πού είναι γραμμένοι στις αναγνωρισμένες 
επαγγελματικές Ενώσεις Προσωπικού 'Ημερήσιων ’Εφη
μερίδων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί Τεχνικών 'Ημερή
σιου καί Περιοδικού Τύπου Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, 

γ) Οί ηθοποιοί πού προσφέρουν εξαρτημένη εργασία.
4. ’Επίσης, άντί γιά τή μείωση τοϋ δεύτερου εδαφίου τής

παραγράφου 2 τοϋ παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σέ πο
σοστό πενήντα τά εκατό (50 0ο) γιά τό ποσό τοϋ καθαροϋ 
εισοδήματος ώς τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές 
καί είκοσι πέντε τά εκατό (25 %) στο τμήμα τοϋ καθαροϋ" 
εισοδήματος άπό οκτακόσιες χιλιάδες μία (800.001) ώς ένα 
εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές, προκει
μένου γιά τό καθαρό εισόδημα άπό άμοιβές γιά υπηρεσίες 
ελευθέριου άπαγγέλματος πού άποκτοϋν, άποκλειστικά άπό 
τήν άσκηση τοϋ έπαγγέλματός τους : · ■ ·

. α) οί δημονιογράφοι οί όποιοι είναι γραμμένοι στις ενώ
σεις πού προβλέπει ό νόμος γιά τό δημοσιογραφικό έπάγ- 
γελμα, <

β) οί πνευματικοί δημιουργοί καί γενικά οί δικαιούχοι 
συγγραφικών δικαιωμάτων, ■ '

γ) οί ήθοποιοί, οί όποιοι συνδέονται μέ τόν εργοδότη του; 
μέ σύμβαση μίσθωση; έργου. .. : ·■

5. ’Επίση;, κατ’ εξαίρεση, άντί γιά τή μείωση τοϋ πρώτου 
; εδαφίου τής ^παραγράφου 2 τοϋ παρόντος άρθρου, ορίζεται 
' μείωση σέ ποσοστό πενήντα τά εκατό (50 %) γιά τό ποσό

τών καθαρών άποδοχών ώς τις πεντακόσιες χιλιάδες 
- (500.000) δραχμές καί σέ είκοσι πέντε τά εκατό (25 °,,) 

στο τμήμα τών καθαρών άποδοχών άπό πεντακόσιες χιλιά- 
. δες μία (500.001) ώς εφτακόσιες χιλιάδες (700.000) δρα

χμές, προκειμένου γιά τό καθαρό εισόδημα άπό κύριες απο
δοχές πού άποκτοϋν άποκλειστικά άπό τήν άσκηση τοϋ επαγ
γέλματος τους.
α) Οί μουσουργοί, εκτελεστές μουσικών έργων, καλλιτέ

χνες τών κέντρων διασκέδασης, χορευτές, χορογράφοι 
σκηννύέτες, σκηνογράφοι, ένόαματολόγοι, καλλιτέχνες ζωγρά
φοι ή γλύπτες ή ακιττογράφοι ή χαράκτες.

β) Οί λιθογράφοι οί όποιοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία 
. σέ επιχειρήσεις στις όποιες έκδίδονται περιοδικά μέ μέση κυ

κλοφορία τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) τευχών 
σέ κάθε έκδοση, τά όποια παράγονται άποκλειστικά άπό 
κυλινδρικά ταχυπιεστήρια όφφσετ καί κυκλοφορούν μέσω 
τών άναγνωρισμένων πρακτορείων διανομής τύπου,

γ) όσοι εργάζονται μέ σχέση εξαρτημένης εργασίας στο 
«Πρακτορείο ’Εφημερίδων ’Αθηναϊκού Τύπου» καί στό 
«Δέον Πρακτορείον ’Εφημερίδων καί Περιοδιών» καί είναι 
μέλη τής «Ένώσεως ΙΙροσωπικοϋ Πρακτορείων Ημερή
σιων ’Εφημερίδων ’Αθηνών»,

δ) τά μέλη τοϋ «Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Ημερή
σιου καί Περιοδικού ’Αθηναϊκού Τύπου», πού παρέχουν ε
ξαρτημένη εργασία.

6. ’Επίσης, άντί γιά τή μείωση τοϋ δεύτερου εδαφίου 
τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σέ 
ποσοστό πενήντα τά εκατό (50 %) γιά τό ποσό τοϋ καθαρού 
εισοδήματος ώς τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δρα
χμές καί σέ είκοσι πέντε τά εκατό (25%) στό τμήμα τοϋ 
καθαρού εισοδήματος άπό πεντακόσιες χιλιάδες μία (500.001) 
ώς εφτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές, προκειμένου γιά 
το καθαρό εισόδημα άπό άμοιβές γιά υπηρεσίες ελευθέριου 
επαγγέλματος πού άποκτοϋν αποκλειστικά άπό τήν άσκηση 
τοϋ έπαγέλματύς τους, οί εκτελεστές μουσικών έργων, καλ- 
τέχνες ζωγράφοι ή γλύπτες ή σκιτσογράφοι ή χαράκτες, 
σκηνοθέτες, σκηνογράφοι καί χορογράφοι.

8. ’Επίσης, κατ’ εξαίρεση, άντί γιά τή μείωση τοϋ πρώ
του εδαφίου τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος άρθρου, ορί
ζεται μείωση σέ ποσοστό πενήντα τά εκατό (511 %) γιά τό 
καθαρό ποσό τής* σύνταξης ώς τις τετρακόσιες χιλιάδες 
(400.090) δραχμές καί είκοσι πέντε τά εκατό (25%) στο 
τμήμα αύτοϋ άπό τετρακόσιες χιλιάδες μία (400.001 ) ώς 
οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές προκειμένου γιά τό 
καθαρό εισόδημα άπό τό ποσό τής κύριας σύνταξης πού 
καταβάλλεται :
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α) στα πρόσωπα πού άναφέρονται στήν περίπτωση % τής 
παραγράφου 3 τοϋ παρόντος άρθρου, τά όποια συνταξιοδο- 
τήθηκαν λόγω τής ιδιότητάς τους ώς διευθυντών σύνταξης, 
αρχισυντακτών, συντακτών τής όλης κ.τ.λ. καί μόνο για τη 
σύνταξη πού τούς καταβάλλεται άπό αυτή τήν αιτία.

υπόχρεου, υποβάλλεται σέ φόρο μέ βάση τήν ακόλουθη φ 
λογική κλίμακα :;·
Κλιμάκιο Φορολ. κος Φόρος ΣύνΆο
Είσοδήυατο; συντ στή; κ/.ιυακίου Κίσοδήυατο; Φό

β) Στά πρόσωπα πού άναφέρονται στήν περίπτωση β της 
παραγράφου 3 τοϋ παρόντος άρθρου, τά όποια συνταςιο- 
δοτήθηκαν λ.όνω τής ιδιότητά; του; αυτής καί είναι γραμ-

80.000 — — 80.υυυ
44.000 11 4.84 ο 124 ,υί η) 4

μένα στις άναγνουρισμένες έπαγγελ.ματικές Ενώσεις Προ- 
σωπικοϋ Ήιχεεήσιων ’ Εφηαεειδών ’Αθηνών καί Θεσσαλ.ο-

44.000 14 ο. ίου 168.000 1 1
44.000 17 7.480 212.000 18

νίκης καί Τεχνικών Ημερήσιου καί Περιοδικοϋ Τύπου ’Α
θηνών καί αόνο νιά τή σύνταξη πού τούς καταβάλλεται άπό

44 000 20 8.800 256.000 27
7 5. ()()() 23 1 /.250 331.000 44

αύτή τήν αιτία. 7 5. (Μ Η) 26 19.500 406.000 64
75.000 30 22.500 481.000 86.

(Παράγρ. 1 καί 2 άρθρου 2 νομοσχεδίου). 75.000 34 25.500 556.000 112
Κεφάλ.αιο Ε παραγρ. 1 άρθρου / Ν.Δ. 3323/195υ 150.000 38 57.000 706.000 169
1. ’Απαλλάσσονται τοϋ φόρου : 150.000 42 63.000 856.000 232

300.000 46 138.000 1.156.000 370
Π εαγιχατικώ; : 300 000 50 150.000 1.456.000 520,

Ε'. Έκ τοϋ εισοδήματος έκ μισθωτών υπηρεσιών : 1.500.000 54 810.000 2.956.000 1.330,
. 1.500.000 58 S70.000 4.456.000 2.200,

β) Αί πάση; φύσεως συντάξεις αί καταβαλλόμεναι ύπό 
ξένο)ν Κρατών εΐς μονίμως κατοικοϋντας έν Έλλάδι "Ελλη-

ύπερβάλλον 60

νας ή άλλοδαπούς ύπηκόους.
γ) Τά έξοδα παραστάσεως τά παρεχόμενα εις :
γγ) τά μέλη τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κατά ποσοστόν 

πεντήκοντα επί τοϊς εκατόν (50 %)

(παράγρ. 3 άρθρου 2 νομοσχεδίου).
Παράγρ. 4 άρθρου 7 Ν.Δ. 3323/1955
4. Εισοδήματα έκ μισθωτών υπηρεσιών καί έκ παροχής 

υπηρεσιών έλ,ευθερ ίου έπαγγέλματος, κτώμενα υπό προσώ
πων λόγω συμμετοχής των εΐς Έπιτροπάς, Συμβούλια, Συλ.- 
λογικά Όργανα ή Όμάδας ’Εργασίας του Δημοσίου καί 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άπαλλάσσονταϊ τοϋ 
φόρου κατά ποσοστόν τεσσαράκοντα επί τοϊς εκατόν (40 %) 
μή δυναμένης τής άπαλαγής ταύτης νά ΰπερβή τό ποσόν 
τών όγδοήκοντα χιλ.ιάδων (80.000) δραχμών έτησίως, προς 
κάλ.υψιν τών πάσης φύσεως δαπανών τών δικαιούχων. ’Εκ
τός τής απαλλαγής ταύτης ούδεμία ετέρα έκπτωσης δαπάνης 
άναγνωρίζεται διά τά εισοδήματα ταϋτα.

(άρθρο 3 νομοσχεδίου).
Περίπτωση χ παραγρ. 4 άρθρου 8 Ν.Δ. 3323/1955
α) Τό επιδικαζόμενου ή συμβολ.αιογραφικώς συμφωνού- 

μενον καί καταβαλλόμενου λ.όγω διατροφής ποσόν είς τήν σύ
ζυγον ή τόν σύζυγον, τά γνήσια τέκνα, τά έκουσίως, ώς καί 
τά διά δικαστικής άποφάσεως άναγνωρισθέντα έξούγαμα 
τοιαϋτα, φορολογούμενου ώς ίδιον εισόδημα αυτών.

Δεύτερο εδάφιο παρ. 2 άρθρου 4 Ν.Δ. 3323/1955
’Επίσης τό κατά τις διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 

τοϋ άρθρου 45 τοϋ παρόντος εισόδημα άπό αμοιβές έλ.ευθερίου 
επαγγέλ,ματος μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τά ε
κατό (25%) μέχρι ποσοϋ καθαρού εισοδήματος εκατόν εί
κοσι χιλ.ιάδων (120.000) δραχμών καί κατά ποσοστό πέντε 
τα εκατό (5 %) στο τμήμα τοϋ καθαρού εισοδήματος άπό ε
κατόν είκοσι χιλιάδες μία (120.001) μέχρι τετρακόσιες χι- 

,λ.ιάδες (400.000) δραχμές.
Τελ,ευταΐο εδάφιο παρ. 2 άρθρου 4 Ν.Δ. 3323/1955
Ή μείωση πού προβλ,έπεται άπό τήν παράγραφο αύτή δέν 

μπορεί σέ καμιά περίπτωση νά είναι άνώτερη άπό τό ποσό 
τών εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων (156.000) δραχμών τό 
χρονο κατά φορολογούμενο γιά τά εισοδήματα όλων τών 
παραπάνω κατηγοριών. · - ..·,··

(“Αρθρου 4 νομοσχεδίου). :
ΙΙρώτο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 9 Ν.Δ. 3323/1955 ■
«1. Τό εισόδημα πού άπομένει μετά τις μειώσεις καί τις 

εκπτώσεις, πού ένεργοϋνται άπό τό συνολ,ικό εισόδημα τοϋ

— —- - 1-Παράγρ. 1 άρθρου 5 νομοσχεδίου). --------
Παράγραφ. 2 άρθρου 16α Ν.Δ. 3323/1955
2. Τά καθαρά κέρδη τών όμορρύθμων, ετερορρύθμων 

περιωρισμένης ευθύνης εταιρειών, ώς καί κοινοπραξιών 
χνικών έργων, πλήν τών κοινοπραξιών είς άς συμμετέ) 
I όνον άνώνυμοι έταιρεϊαι, ώς ταϋτα προσδιορίζονται β: 
τών ίσχυουσών διατάξεων καί μετά τήν άφαίρεσιν τών > 
δών τά όποια :

: α) προέρχονται άπό συμμετοχήν είς έτεραν όμόρρυθ;
ετερόρρυθμον ή περιωρισμένης ευθύνης εταιρείαν,

β) άπαλλάσσονται τοϋ φόρου βάσει οίουδήποτε νόμο 
έχουν φορολογηθεί κατ’ ειδικόν τρόπον διά τών Εσχυουσώ' 
κάστοτε διατάξεων, φορολ.ογοϋνται επί τή βάσει τής ά 
λούθου κλ,ίμακος :
Κλ.ιμ. κερδών Συντ/στής Π οσόν φόρου Σύνολ.ον

φόρου Κερδών Φόρου

300.000 7% 21.000 ' 300.000 21.(
300.000 13% 39.000 600.000 60. (

Ύπερβάλλον 18%

’Επί πλέον επιβάλλει εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. άνερχομένη 
δέκα επί τοϊς εκατόν (10 %) επί τοϋ άναλ.ογοΰντος φόρ

*0 όφελόμενος φόρος καί εισφορά ύπέρ Ο.Γ.Α. καταβ 
λ.ονται εις όκτο) (8) ίσας μηνιαίας δόσεις έκ τών οποίο)' 
πρώτη σύν τή υποβολή τής έμπροθέσμου δηλ.ώσεως.

: (Παράγρ. 2 άρθρου 5 νομοσχεδίου).
■ Παράγραφος 6 άρθρου 16α Ν.Δ. 3323/1955.
6. Αί διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 5. ώς καί τοϋ 

λ.ευταίου εδαφίου τής παραγράφου 3 δέν έφαρμόζονται 
όμορρύθμων, έτερορρύθμων καί περιωρισμένης ευθύνης 
ταιρειών τών οποίων τά καθαρά κέρδη δέν υπερβαίνουν τό ; 
σό τών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (250.000) δρχ. ί 

,τήν προϋποθεσιν ότι οί εταίροι καί οί σύζυγοι αυτών, δεν 
χουν άλλα εισοδήματα έξ εμπορικών επιχειρήσει»·) ή έξ : 

,λ.ων πηγών. Ωσαύτως δέν εφαρμόζονται αί άνωτέρω δια: 
ξεις έπί τών όμορρρύθμων, έτερορρύθμων καί περιωρισι 
νης ευθύνης Εταιρειών, τών όποιων τό εταιρικόν κεφάλα 
κατά ποσοστόν όγδοήκοντα έπί τοϊς εκατόν (30%) τούλ 
χιστον είναι έπενδεδυμένον είς άκίνητα. άξίας τούλ.άχισ: 

.ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχ. τά οποία έξυπηρετι 
άποκλ.ειστικώς τάς άνάγκας τής έπιχειρήσεως. Προκειμέι 
περί έταιρειών τηρουσών βιβλία τετάρτης κατηγορίας : 
Κ.Φ.Σ., ώς κεβάλαιον λαμβάνεται ή καθαρά περιουσία * 
έταιρείας.
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(Παραγρ. 1 άρθρου 6 νομοσχεδίου). 
Παραγρ. 1 άρθρου 11 Ν. 820/1978

Καταβολή φόρου-Εξάντληση φορολογικής 
υποχρέωσης.

«1. Τά χρηματικά ποσά πού διαθέτοντχι κάθε χρόνο γιά 
ν άγορά αυτοκινήτων, πλοίων άναψυχής, σκαφών άναψυ- 
ς, άεροσκαφών καί κινητών πρκγμάτο>ν μεγάλης άξίχς, μέ 
αίρεση
α) έκείνων πού άποτελοϋν το άμεσο άντικείμενο τής έμ- 
ρικής δραστηριότητας, β) τών μηχανημάτων καί γ) τών αύ- 
κινήτων δημόσιας χρήσης, λογίζονται ώς ετήσια τεκμαρτή 
τάνη τοϋ φορολογούμενου καί τής συζύγου του, ή όποια 
οσαυξάνει την τεκμαρτή δαπάνη πού προσδιορίζεται μέ 
ση τό άρθρο 12».

(Παραγρ. 2 άρθρου 6 νομοσχεδίου).
Άρθρο 13 παραγρ. 3 Ν. 820/1978 . ,-
«3. Δεν εφαρμόζονται οί διατάξεις τής περίπτωσης α' τής 
ραγράφου 1 τοϋ άρθρου 12 στην περίπτωση πού ό φορολ.ο- 
ύμενος, ή σύζυγός του καί τά πρόσωπα πού συνοικούν καί 
ν βαρύνουν είναι κύριοι ή κάτοχοι ενός επιβατικού αύτο- 
ήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι καί οκτώ (8) φορολογήσι- 
ν ίππων. Ή εξαίρεση αύτή δεν ισχύει όταν αύτοί είναι κύ- 

•ι ή κάτοχοι καί άλλου επιβατικού αύτοκινήτου ιδιωτικής 
ήσης άνεξάρτατη άπό τήν ίπποδύναμή του». : |

(Άρθρο 7 νομοσχεδίου).
Άρθρον 1 Ν.Δ. 1297/1972
Αί διατάξεις τού παρόντος εφαρμόζονται έπί συγχωνεύ- 
ως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οίασδήποτε μορφής, είς 
ώνυμον εταιρείαν ή προς τον σκοπόν ίδρύσεως άνωνύμου 
ζιρείας, ώς καί έπί συγχωνεύσεως ή μετατροπής έπιχει- 
σεων, οίασδήποτε μορφής, έφ’ όσον έν αύταϊς δεν περι- 
μβάνεται ανώνυμος εταιρεία είς εταιρείαν περιωρισμιένης 
3ύνης ή προς τον σκοπόν ίδρύσεως εταιρείας περιωρισμέ- 
ς ευθύνης, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι, ή συγχώνευσις ή μετα
θετή θά τελειωθή μέχρι καί τής 31ης Δεκεμβρίου 1975.
Άρθρο 29 Ν. 231/1975 : ' · ' -· ; *
4. Ή προβλεπομένη ύπό τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 1297/ 
/2 προθεσμία παρατείνεται μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1977.
Αρθρο 19. Ν. 849/1978

• Άρθρον 19.
ζράτασις ισχύος καί τροποποίησις τού Ν.Δ. 1297/1972.
. Ή προθεσμία τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 1297/1972 «περ^ 
οχής φορολογικών κινήτρων διά τήν συγχώνευση» ή μετα- 
πήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οΐκονομι- 
ι μονάδων», παρατείνεται. άο’ ής έληξε. μέχρι 31 Δεκεα- 
ου 1982.

(Παραγρ. 1 άοθεου 8 νοαοσχεδίου).
ΓΙαράγρ. 1 άρθρου 12 Ν. 1249/1982

) Οί επιχειρήσεις πού βρίσκονται τήν 8 Μαρτίου 1982 σε 
αθάριση, έφ’ όσον κατά τό χρόνο τής αναπροσαρμογής 
έχει συμπληρωθεί τριετία (3) άπό τό χρόνο πού έχουν 
:ΐ σέ εκκαθάριση.

(Παραγρ. 3 άρθρου S νομοσχεδίου).
Άρθρο 13.

. Ή αύςηση τού εταιρικού κεφαλαίου τών προσωπικών 
,ρειών, τών συνεταιρισμών καί τών εταιρειών περιωρισμέ- 
ευθύνης, καθώς καί τού μετοχικού κεφαλαίου τών άνω- 
ων εταιρειών θά πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2. σύμφωνα μέ όσα ορίζονται άπό τις σχετικές διατάξει; 
ισχυουν. Δε περίπτωση πού ή εταιρεία δέν κάνει μέσα 
χρόνο αύτό αύξηση τού κεφαλαίου, επιβάλλονται σέ βά- 
τών υπευθύνων οί κυρώσεις πού προβλέπουν οί διατάξεις 
άρθρου 56 τού Ν. 2190/1920.

(Πχρ. 4 άρθρου 8 νομοσχεδίου)
Άρθρο 16. Ν. 1249/1982

1. Ό φόρος πού οφείλεται μέ βάση τις διατάξεις 
Ορου 14 τού παρόντος καταβάλλεται άπό τις έπιχειρ- 
δεκαέξι (16) τριμηνιαίες δόσεις, άπό τις όποιες ή π: 
τήν υποβολή τής εμπρόθεσμης δήλωσης.

τού άρ- 
ήσεις σέ 
ρώτη μέ

Ό φόρος αυτός δέν αποτελεί δαπάνη τής επιχείρησης καί 
δέν 
γιά
φυσικών προσώπων. ’Επίσης , δέ συμψηφίζεται μέ τό φόρο 
πού οφείλεται άπό τά λοιπά εισοδήματα.

άφαιρεΐται άπό τά κέρδη αυτής ούτε καί λαβαίνεται ύπόψη 
εόν προσδιορισμό τού οορολ.ογτ,τέου εισοδήματος τών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

(Άρθρο 9 παραγρ. 1 νομοσχεδίου).

Άρθρο 4 Α.Ν. 1521/1950 
Φορολογικοί συντελ.εσταί.

1. Ό φόρος μεταβιβάσεως έπί τής αξίας τού ακινήτου 
ή τού έμπραγμάτου έπί τού ακινήτου δικαιώματος υπολο
γίζεται :
— Α ) Έπί άύτουσίου διανομής άκινήτων μεταξύ συγκυριών, 
βάσει τών συντελεστών τής περιπτώσεοίς Γ' τής παρούσης 
παραγράφου, μειούμενος είς τό τέταρτον. ’Εάν κατά τήν δια
νομήν αί μερίδες τών δικαιούχων δέν είναι ίσομερεΐς προς 
τάς ΐδανικάς τοιαύτας καί καταβάλλεται προς συμπλήρωσιν 
μιας ή πλειόνων μερίδων τίμημα, δ φόρος μεταβιβάσεως ό ανα
λογών έπί τής άξίας τού τμήματος τής μερίδος, δΓ δ κατα
βάλλεται τίμημα, υπολογίζεται βάσει τών συντελεστών τής 
περιπτώσεως Γ' τής παρούσης παραγράφου, έκτός έάν πρό
κειται περί οικοπέδου τού οποίου ή διανομή καθίσταται άνέ- 
φικτος λόγω μή πλ.ηρώσεως τών προϋποθέσεων τών προβλε- 
πομένων ύπό τών διατάξεων περί κανονισμού τής Πολεοδο- 
μικής Υπηρεσίας καί συντρέχει ή ύποπερίπτωσις (α) τής 
περιπτώσεως Β' τής παρούσης παραγράφου, ότε ό φόρος 
υπολογίζεται κατά τά έν τή περιπτώσει ταύτη οριζόμενα.

(Άρθρο 9 παεαγρ. 2 νομοσχεδίου). 
“Αρθρο 4 Α.Ν. 1521/1950

1................................................................................................
Β)...........................................................................................
γ) έπί εισφοράς άκινήτου είς άνώνυμον εταιρείαν ή αγο

ράς τοιούτου πρός αποκλειστικήν καί έξ ολοκλήρου έκμετάλ,- 
λευσιν ώς ξενοδοχείου ή πρός άνέγερσιν τοιούτου έντός τριε
τίας τό βραδύτερον άπό τής άγοράς.

Είς περίπτωσιν μή άνεγέρσεως τού Ξενοδοχείου έντός τρι
ετίας ή μεταβολής τής χρήσεως τού ώς Ξενοδοχείου έκμε- 
ταλ,λ.ευομένου ακινήτου προ τής παρελεύσεως εικοσαετίας, ή 
κατά τάς διατάξεις τού έδαφ. γ’ τής περιπτώσεως Β' τής 
παραγράφου 1 τού άρθρου 4 τού Ν. 1587/1950 όφειλομένη 
ύπό τού τελευταίου κατόχου διαφορά φόρου ύπολογιζομένου 
έπί τής κατά τον χρόνον τούτον άγοραίας άξίας, ίσούται πρός 
τήν προκύπτουσαν έκ τής έφαρμογής τού μειωμένου φορο
λογικού συντελ.εστού καί τού κατά τον χρόνον τής εισφοράς 
ή άγοράς τού ακινήτου γενικού τοιούτου.

Ό κατά τάς άνω διατάξεις τού έδαφ. γ' τής περιπτώσεως 
Β' τής παραγράφου 1 τού άρθρου 4 τού Ν. 1587/1950 ορι
ζόμενος μειωμένος φορολ.ογικός συντελεστής έφαρμόζεται 
κατά πάσαν περίπτωσιν εισφοράς άκινήτου εις άνώνυμον 
εταιρείαν ή αγοράν τούτου πρός άποκλειστικήν καί έξ ολο
κλήρου έκμετάλ.λ.ευσιν ώς Ξενοδοχείου ή πρός άνέγερσιν 
τοιούτου έντός τριετίας τό βραδύτερον άπό τής άγοράς. τού 
τελευταίου μόνον κατόχου ύποχρεουμένου εις καταβολήν τής 
έπί πλέον διαφοράς φόρου, είς περίπτωσιν μή άνεγέρσεως τού 
.Ξενοδοχείου έντός τριετίας άπό τής τελευταίας εισφοράς ή 
άγοράς, ύπολ.ογιζομένου κατά τά έν παραγ. 4 τού παρόντος 
οριζόμενα.
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(Άϊθοο 10 νομοσχεδίου).
Άρθρο 16 Ν.Δ. 11871973

1. ................................ J............................................
5...............................................................................................
X. . .........................................................................................................................................................................V.......................

(ε) 'Όταν ό ψιλός κύριος, εις τήν ΰπό τοΰ άρθρου 61 προ- 
βλεπομένην δήλωσιν, περιλάβη καί αίτημα περί άμεσου φο
ρολογίας της ψιλής κυριότητος. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν, 
ή δήλωσις δέον να ΰποβληθή έντδς των ΰπό των άρθρων 62 
καί 64 όριζομένων προθεσμιών, αΐ όποΐαι, ώς ττρος τό αίτημα 
τής άμέσου φορολογήσεως, τυγχάνουν άνατρεπτικαί.

Ό φόρος εις τάς ώς άνω περιπτώσεις υπολογίζεται έπί 
τής αξίας τής ψιλής κυριότητος, έξευρισκομένης διά τής ά- 
φαιρέσεως έκ τής κατά τον χρόνον τής γενέσεως τής φορο
λογικής ΰποχρεώσεως αξίας τής πλήρους κυριότητος, τής 
κατα τον χρόνον τοΰτον άξίας τής επικαρπίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

(Άρθρο 11 παραγρ. 1 νομοσχεδίου).
Άρθρο 17, παρ. Ια Κ.Ν.Τ.Χ.

1. Εις πάγιον τέλος δραχμών 10 ΰπόκεινται-;-
α) At αιτήσεις ή άναφοραί φυσικών ή νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου, αί ΰποβαλλόμεναι είς δημοσίας, δικαστι- 
κας, δημοτικός, κοινοτικάς ή έκκλησιαστικάς άρχάς καί νο
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ώς καί εις ίδρήματα ή σω
ματεία , αί μή είδικώς ΰποβαλλόμεναι εις τέλος κατώτερον 
ή άνώτερον.

: (Άρθρο 11 παραγρ. 2 νομοσχεδίου). ,
Άρθρο 15, παραγρ. 18 Κ.Ν.Τ.Χ.

—.Λ) Είς τό τέλος χαρτοσήμου έν έπί τοϊς εκατόν (1 %) 
ανεξαρτήτως ποσού ύπόκεινται : ;··.·
ήρα ) αί εξοφλήσεις μισθών καί άλλ.ων άποδοχών τών υπάλ
ληλων τών Δήμων, τών Κοινοτήτων, τών Εκκλησιαστικών 
η άλλων Ιδρυμάτων, -τών Νομικών Προσώπων έν γένει, 
και τών ιδιωτικών ΰπαλλήλ.ων έν γένει, ώς καί αί εξοφλήσεις 
συντάξεων, μερισμάτων καί άλλων ασφαλιστικών παροχών 
η βοηθημάτων, καταβαλλομένων προς τά αυτά πρόσωπα 
ιστό τών οικείων Ταμείων ή ’Οργανισμών Συντάξεων, Πρό
νοιας ή Άσφαλίσεως.

(Άρθρο 11 παραγρ. 4 νομοσχεδίου).
' Άρθρο 1 Α.Ν. 118/1967

Κυροϋνται άφ’ ής έξεδόθησαν, αί κάτωθι άποφάσεις τοΰ 
Υπουργού Οικονομικών :

.·.<*) Η ΰπ’ άριθμ. Κ. 25438/14.11.1952, ώς καί ή ύπ’ 
αριθμ.Κ.18371/56 όμοια, περί άπαλλαγής έκ τών τελών χαρ
τοσήμου τών τιμολ.ογίων πωλήσεως σιγαρέττων ήμεδα7τής 
προελεύσεως υπό πρατηριούχων σιγαρέττων προς έπιτηδευ- 
ματίας (λιανοπωλητάς). · - · -· · - · .
·;.β) ........ .................1...........................
Ύ)........ ......................... ........ ............................................

-, έχουσαι οΰτω :

1) Άριθμ. Πρωτ. Κ. 2543S.
Έν Άθήναις τή 14 Νοεμβρίου 1952 ,··,

Προς ,
Τούς κ.κ. Οίκον. ’Εφόρους Κράτους.

Διά τής ΰπ’ άριθμ. 8123 τής 25 ’Οκτωβρίου έ.£., ΡΟΝΕΟ 
διαταγής μας, (Διεύθυνσις 5, Τμήμα Β') καί διά τούς έν. αυ
τή έκτιθεμένους λόγους, ένεκρίθη κατ’ έξαίρεσιν ή μή έκ- 
δοσις τών ΰπό τής παραγρ. 5 τοΰ άρθρου 25 τοΰ Κώδικος 
Φορολογικών Στοιχείων προβλεπομένων διπλοτύπων ήρι- 
0 μη μενών αποδειςεων παραδόσεως άγαθών ΰπό τών πρατη
ριούχων σιγαρέττων διά τάς διενεργουμένας ύπ’ αύτών καθ’ 
έκαστην χονδρικός πωλήσεις, ύποχρεουμένων μόνον νά έκ-

δίδώσι κατά τήν άνωτέρώ" διαταγήν μας, εντός τοΰ πρώτου 
1 όθημέρου τών μηνών ’Ιανουάριου, ’Απριλίου, ’Ιουλίου καί 
’Οκτωβρίου ήριθμημένον τριπλότυπου συγκεντρωτικόν τιμο- 
λ.όγιον κατά άγοραστήν διά τάς χονδρικός πωλήσεις έντός 
τοΰ άμέσως προηγουμένου ήμερολογιακοΰ τριμήνου βάσει 
τοΰ ΰπ’ αύτών τηρουμένου βιβλίου τοΰ προβλεπομένου ΰπό 
τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 25 τοΰ Κώδικος Φορολογικών 
Στοιχείουν.

Τών ώς άνω τιμολογίων ό πρατηριοΰχος δεν παραδίδει 
εις τόν άγοραστήν άντίτυπον, ώς συμβαίνει εις άλλας συναλ.- 
λαγάς, άλλά τά δύο ύποβάλλει εις τόν αρμόδιον Οικονομικόν 
“Εφορον καί το ερτερον τηρεί εις τό άρχεΐον του. Συνεπώς 
εις τήν προκειμένην περίπτωσιν δεν εχομεν τιμολόγιον ύφ’ 
ήν έννοιαν λαμβάνεται τοΰτο έν ταϊς έμπορικαΐς συναλλαγαΐς, 
άρα δέ ούτε τό έγγραφον, τό όποιον είναι άπαραίτητον κατά 
τήν περί τελών χαρτοσήμου κειμένην νομοθεσίαν, πλήν έξαι- 
ρέσεών τινων διά τήν ύπαγωγήν συναλλαγής τίνος εις τέλη 
χορτοσήμου. Απλώς διά τής ΰποβολής τών ώς άνω ειδικών 
τιμολογίων εις τον Οικονομικόν “Εφορον σκοπεΐται η έξυ- 
πηρέτησις τοΰ συμφέροντος τοΰ Δημοσίου, ένδιαφερομένου 
διά τήν συγκέντρωσιν τών στοιχείων πρός δικαίαν και σο
βαρή κατανομήν τών φορολογικών βαρών.

Κατ’ άκολουθίαν τών άνω δέον κατά τήν κατάθεσιν τών 
άντιτύπων τών ειδικών τούτων συγκεντρωτικών τιμολο
γίων εις τόν Οικονομικόν “Εφορον νά μή καταβάλληται τέ
λος χαρτοσήμου ΰπό τών πρατηριούχων σιγαρέττων.

Έξ άλλου τοιαύτη έπιβάρυνσις, έφ’ ίσον ή άμοιβή τών 
πρατηριούχων συ·'σταται εις ώρισμένον μικρόν ποσοστον 
καθοριζόμενον ύτ. ι τοΰ Κράτους θά είχε-/ ώς αποτέλεσμα 
μείωσιν τής άμοιβής των ταύτης καί προβολήν άξιώσεως άνα- 
λόγου αύξήσεως αυτής έπί ίσοπόσω αυξήσει τής τιμής τών 
συγαρέττων, ήτοι έπιβαρύνσεως τής καταναλωσεως.

• ν ' Ό 'Υπουργός . - -·
ΘΕΟΔ. Δ. ,ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

2) Άριθμ. Πρωτ. Κ. 18371 ............

Έν Άθήναις τή 10 Νοεμβρίου 1956 
ΠΡΟΣ

Τούς κ.κ. Οίκον. ’Εφόρους τοΰ Κράτους
Έν συνεχεία πρός τήν ύπ’ άριθμ. Κ. 25438/15.11.1952 

(RONEO) έμπιστευτικήν διαταγήν ήμών περί άπαλλαγής 
έκ τών τελών χαρτοσήμου τών τιμολογίων τών πρατηριούχων 
σιγαρέττων άνακοινοΰμεν ύμϊν ότι, καί μετά τήν, δια τοΰ 
από 27.4.1956 Β. Δ/τος, τροποποίησιν τής διατάξεως τής 
παρ. 5 τοΰ άρθρου 25 τοΰ Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων, 
ή διαταγή αύτή θέλει έξακολουθήσει ίσχύουσα λαμβανομένης 
πρός τοΰτο νομοθετικής μερίμνης.

'Ο 'Υπουργός 
. ΧΡ. ΘΗΒΑΙΟΣ

■ · · (Άρθρο 12 παραγρ. 1 νοαοσχεδίου).
Άρθρο 1 περ. α Α.Ν. 660/1937 · ·\·'·; ·

α) Έπί τών άκαθαρίστων έσόδων πόσης βιομηχανικής 
ή βιοτεχνικής έπιχειρήσεως άσκουμένης έν Έ)λαδι υπο φυ
σικού ή νομικού προσώπου τών προερχομένων εκ τής πω
λήσεως τών ιδίων αυτής προϊόντων.

" ’ '................ (Άρύρο 12 παρ'. 2 •/ομοτχεϊίσυ). '
Άρθρο 2 πα?. 2 Α.Ν. 660/1937

2. Διά τήν έπιβολή τοΰ φόρου έπί τών κατα την περι- 
πτωσιν χ τοΰ προηγουμένου άρθρου φορολογούμενων (ακα
θαρίστων έσόδων λαμβάνεται τό τίμημα τών οριστικώς πρα- 
γματοποιηθεισών πωλήσεων, άφαιρουμενης πάσης έκπτω- 
σεως χορηγηθείσης είς τόν άγοραστήν, έφ’όσον όμως^ αυτή 
άνεγράφη είς τό τιμολόγιον ή τό έγγραφον τής πωλήσεως 
μή άφαιρουμένων δέ τών τυχόν παοεχομένων μεσιτειών και 
προμηθειών.
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,’Eiv εις το τίμημα πωλήσεως περιλαμβάνεται και ό κατά 
την περίπτωσιν α' τοϋ άρθρου 1 τοΰ παρόντος φόρος, εις την 
φορολογίαν ύποβάλλ.ε-.αι τό μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ φόρου 
τούτου άπομένον ποσον έξευρισκόμενον κατά τούς κανόνες 
τής εσωτερικής ύφαιρέσεως.

("Άρθρο 12 Παρχγρ. 3 νομοσχεδίου).
Άοθεο 45 Παραγρ. 3 πεο. α'

Ν. 1240/1982
3. ’Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών, μέ συντελεστή 

10 % κατά τις διατάξεις τοϋ Α.Ν. 660/1937 «Περί τοϋ Φό
ρου επί τοΰ Κύκλου Εργασιών», στά ακαθάριστα έσοδα :

α) των Γραφείων Γενικοϋ .Τουρισμού,
Ώς άκαθάριστα έσοδα λαβαίνεται τό σύν-.λ.'· των. ακα

θάριστων εσόδων πού πραγματοποιούν οί επιχειρήσεις αυ
τές, χωρίς καμιά έκπτωση. . . . . -

(Άρθρο 13 Παραγρ. 1 νομοσχεδίου). * '·" 
Άρθρο 17, παραγρ. 6 Ν.Δ. 4242/1902 · ■
6. Εις τον φόρον κύκλου εργασιών τής περιπτώσεως α 

τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 660/1937 ΰττόκειντα'ι τά άκαθάριστα 
έσοδα τα προερχόμενα έξ έκτυπώσεως ή λιθογραφήσεως επί 
μετάλλων ή ούλων υλών, π/.ήν χάρτου καί χαρτονίων.

(Άρθρο 13 Παραγρ. 2 νομοσχεδίου).
/ ,. .Άρθρο 22 παρ. 2 έδ.-γ Ν.Λ. 1004/1971 Τ

Οί άνταποκριταί τύπου τής αλλοδαπής άπολάβουν τών άκο- 
λ.ούθων άτελειών καί διευκολύνσεων :

γ) άπαύλαγής τών διεθνών δημοσιογραφικών τηλεπι
κοινωνιακών ανταποκρίσεων αυτών έκ τοΰ φόρου κύκλου ερ
γασιών.-/. ;/> λ . ν . . · ’: ι · ·,ν *·. ··-· ■-
:.· ;»· - - (Άρθρο 14 νομοσχεδίου).

,:Άτ: Άρίρο. 45 παρ. 1 Ν. 1249/1982
- Σέ όλες τις περιπτώσεις πού επιβάλλεται φόρος κύκλου ερ
γασιών, οί συντελεστές πού ορίζονται άπό τις ίσχύουσες δια
τάξεις μέ την επιφύλαξη τής διάταξης τής επόμενης παρα
γράφου 2, αυξάνονται : '.λ-*!. .Δ 1 ’■·-

«) .................................................... ,...........................
β).................................................. ................ :...................
τ)........................... ·.:............................ .................
*)..................................................... .......... ..................
ε) άπό δκτώ τά εκατό (S%) σέ δέκα τά έκατό (10%), 

μέ έξαίρεση τά φαρμακευτικά προϊόντα τού κεφαλαίου 30 τοΰ 
ΐσχύοντος Δασμολογίου, τις πλάκες καί ταινίες γιά ιατρική 
ή οδοντιατρική χρήση τοϋ κεφαλαίου 37 τοϋ ΐσχύοντος Δα
σμολογίου, τό προπάνιο καί το μίγμα προπανίου καί βουτα- 
τίου τής δασμολογικής κλάσης 27.11.Α.Β. ;

Άρθρο 47 Ν. 1249/1982

1. Τά αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, πού προβλέπονται 
άπό τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 15γ καί τής 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 15δ τοϋ Προεδρικού Διατάγματος 
τής 28 ’Ιουλίου 1931 «περί Κώδικος τών νόμων περί τελών 
χαρτοσήμου», όπως ισχύει, ώς καί τής παραγρ. 25 τοϋ άρ
θρου 7 τοϋ Ν. 1160/1981 «περί αυξήσεως τών άποδοχών 
τών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πολιτικών καί Στρατωιωτικών, 
τών υπαλλήλων, Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, 
τροποποιήσει»; καί συμπληρούσεως φορολογικών καί άλλων 
τινών διατάξεων», ορίζονται σέ τρία τά έκατό (3%).

5. Οί συντελεστές τής μέσης φορολογικής επιβάρυνσης 
άπό τέλη χαρτοσήμου, πού ορίζονται μέ το άρθρο 1 τοϋ 
Ν.Δ. 226/1969 «περί διασφαλίσεως ίσων όρων άνταγωνισμοϋ 
διά τά έλληνικά προϊόντα», όπως ΐσχυχν πριν άπό τήν αύξησή 
τους κατά ποσοστό είκοσι τά εκατό (20%) μέ τό άρθρο 26 
τοΰ Ν. 12/1975 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
φορολογικών καί άλλων τινών συναφών διατάξεων» καί τις 
κοινές υπουργικές άπαφάσεις, πού έκδόθηκαν κατ’ εξουσιο
δότηση τών διατάξεων τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 2 τοϋ 
παραπάνω Νομοθετικού Διατάγματος, αυξάνονται ώς έξήε :

V σ) Οί μέχρι ποσοστού 3% κατά μία μονά&α. ί) ν. άνω τοΰ 
ποσοστού 3% καί μέχρι, ποσοστού 4% κατά μία καί μιτή μο
νάδα καί γ) ο! άνω τού ποσοστού 4% κατά δύο μονάίεςε '

6. Οί συντελεστές πού πρόόλέπονται άπο τις διατάξεις
τών παραγράφων 2 και 4 τού άρ-5ρου 2 τοϋ Ν.Δ. 226/I9G9 
ορίζονται σε 3,6 μόνιμες. ;· :

7. Άπό τις προίλεπόμενες. άπό τις διατάξεις τών πα
ραγράφων 1, 5 καί 6 τού άρΔρου αυτού αυξήσεις, εξαιρούν
ται : ι

α) Τά φαρμακευτικά προϊόντα τοΰ Κεφαλαίου 30 τοϋ 
ΐσχύοντος Δασμολογίου καί οί δραστικές πρώτες ύλες φσρ- 
μακοίιομηχστνίας, πού εΐσάγονται μετά άπο σχετική έγκλιση 
τοΰ ΚΕΕΦ,.γιά τήν κατασκευή φαρμάκων. - π::·::.·

' : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ\" τ >***
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑ.ΑΩΣ 11Σ

Φορολογία κέντρων διασκέδασης καί κέντρων πολυτελείας.

(Άρθρο 16 νομοσχεδίου)
Παρ. 1. Άρθρον 1 Ν.Δ. 254/1973

1. Επιβάλλεται φόρος επί τών κέντρων διασκεδάσεως 
καί έπΕτών κέντρων πολυτελείας. ........  ■■ < ·ν

Παρ. 1. Άρθρον 2 Ν.Δ. 254/1973 "% '*
11 * Ο κατά τήν παραγρ. 1 τοϋ "άρθρου 1 τοϋ παρόντος 

φόρος επί τών κέντρων διασκεδάσεως καί τών κέντρων 
πολυτελείας, επιβάλλεται έπί τών άκαθαρίστων εσόδων τών 
πραγματοποιούμενων έκ τής λειτουργίας αυτών, άνευ οίασδή- 
ποτε έκ τούτων έκπτώσεως. ·*

Γ , Π ι ...· ·. λ {
Παρ. 1. Άρθρον 3 Ν.Δ.· 254/1973.·

■ 1.· Ή επιβολή τοϋ φόρου άρχεται, διά μέν τά κέντρα
διασκεδάσεως άπό τής/ένάρξεως λειτουργίας αύτών, διά δέ 
τά κέντρα πολυτελείας άπό τής επομένης τής κοινόπόιοιή 
σεως τής άποφάσεως τοϋ αρμοδίου οργάνου, εις τον έκμεταλ,- 
λ.ευτήν τοϋ καταστήματος τής σχετικής περί κατατάξεως 
τοϋ κέντρου ώς τοιούτου πολ.υτελ.είας.

Άρθρον 4 Ν. Δ. 254/1973
Τό ποσοστόν τοϋ φόρου ορίζεται ώς κάτωθι :
1. ’Επί τών άκαθαρίστων εσόδων τών κέντρων διασκεδά- 

σεως ;·■·"■·'
α) τών χαρακτηριζομένων ώς πολ.υτελ.είας εις 25 % εξαι

ρέσει τών λχιτουργούντων εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
τών οποίων τό ποσοστόν φόρου ορίζεται εις 10 %.

β) Τών χαρακτηριζομένων ώς Α’ κατηγορίας καί τών 
χαρακτηρισθέντων ώς διακεκριμένης Α’ κατηγορίας εις 10 %.

γ) Τών χαρακτηριζόμενων ώς Β' Κατηγορίας εις 6 %.
2. Έπί τών άκαθαρίστων έσόδων έκ διοργανουμένων 

χορών εις αίθουσας ξενοδοχείων, θεάτρων καί λ.οιπούς χώ
ρους έπ’ ευκαιρία καί ούχί κατά σύστημα εις 5 %.

3. Έπί τών άκαθαρίστων έσόδων έκ τής έκμεταλλ.εύσεως 
μπάρ πολυτελείας έν γένει εις 15 %, έπί δέ τών λοιπών 
κέντρων πολυτελείας εις 3 %.

4. Έπί τών άκαθαρίστων έσόδων έκ τής έκμεταλλεύ- 
σεως κέντρων ή καταστημάτων ένθα παρέχεται ψυχαγωγία 
διά μουσικής μετά ή άνευ καλλ.ιτεχνών :

α) τών κατατασσομένιον ώς πολυτελείας εις 10 %.
β) τών κατατασσομένων ώς Λ' κατηγορίας εις S %.
γ) τών κατατασσομένων ώς Β' κατηγορίας εις 6 %.

(Άρθρο 17 νομοσχεδίου), 
α) Άρθρο 15 Ν. 2367/1953

1. Οί φορολ.ογικοί συντελεσταί τών κατά έξάμηνον κατα-
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'i/.ητέων τε/.ων κυκλοφορίας. ορίζονται κχτα κατηγορίαν 
αύτοκινήτων οχημάτων, ώς άκολ.ούθως :

Λ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΚΩΣ
χ) Αυτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλ,έττχί) δίκυκλ.χ έπι- 

βατικά καί αυτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέττχι) τρίκυκλα 
έπι3χττκά ή φορτηγά δραχμαί 250 άνά ίππον ισχύος.

3) Αυτοκίνητα έπιβαττκά (βενζινοκίνητα) :
Α'.ά τούς άπό 1 —10 ίππους ισχύος τού κινητήρος εις δρα- 

χμάς 350 άνά ίππον.
Διά τούς άπό II—13 ίππους ισχύος τοϋ κινητήρος εις δρα-

χμάς 700 άνά ίππον.
Διά τούς από 14—17 ίππους ισχύος τοϋ κινητήρος εις δρα- 

χμάς 1.400 άνά ίππον και διά τούς άπό 18 καί άνω ίππους 
ισχύος τοϋ κινητήρος εις δραχμάς 2.100 άνά ίππον.

Στρατιωτικού τύπου τζιπ αυτοκίνητα, μετασκευασμένα 
ή μή. δυνάμεως ισχύος κινητήρος άνωτέρας των 10 ίππιόν, 
λογίζονται διά τον κατά την παρούσαν παράγραφον υπολο
γισμόν των τελών ώς δυνάμεως 10 ίππων.

Αύτοκίνητα επιβατικά (πετρελαιοκίνητα) : ισχύος μέχρι 
10 ίππων εις δραχμάς 700 άνά ίππον, 

ισχύος άπό 11 μέχρι 17 ίππων εις δραχμάς 875 άνά ίππον 
καί
ισχύος άπό 18 ίππων καί άνω εις δραχμάς 1.050 άνά 

ίππον.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα μετά μονίμου κλειστού άμαξιό- 

ματος ωφελίμου φορτίου μέχρις ενός τόννου δραχμαί 430 άνά 
ίππον ισχύος διά τά βενζινοκίνητα καί δραχμαί 860 άνά ίππον 
ισχύος διά τά πετρελαιοκίνητα. Προκειμένου περί των αυτο
κινήτων τούτων άτινα είναι εΐδικώς διασκευασμένα διά την 
μεταφοράν εμπορευμάτων πλανοδίων έμπορων, τα τέλη κυ
κλοφορίας ορίζονται εις δραχμάς 210 άνά ίππον ισχύος.

Τοιαϋτα αυτοκίνητα διασκευασμένα εις νεκρό φόρους άμα-,' 
ξας είς δρχ. 75 άνά ίππον ισχύος. Τό ώς άνω τέλος μειοϋταί ' 
εις δραχ. 50 άνά ίππον ισχύος προκειμένου περί νεκροφόρων 
αμαξών εΐδικώς διασκευασμένων καί κυκλοφορουσών είς πό
λεις μέ πλ.ηΟυσμόν κάτω τών 25.000 κατοίκων. -

Φορτηγά αύτοκίνητα βενζινοκίνητα δι’ ωφέλιμον φορ
τίου μέχρις ενός τόννου δραχμαί 1.530. Διά τό πέραν τοϋ 
ενός τόννου ωφέλιμον φορτίον δραχμή 1 άνά χιλιόγραμμον.

δ) Φορτηγά αύτοκίνητα πετρελαιοκίνητα έπί τή βάσει 
τοϋ ώφελ.ίμου φορτίου κατά την άκόλουΟον κλίμακα :

Κλ.ιμάκιον ώφελίμου φορτίου 
είς χιλιόγραμμα

Τέλη κατά χιλιόγραμμου

1 — 1.000 2.30
Ι.ΟΟΙ —2.000 » 2,80
2.001 — 4.000 )) 3,40
4.000 καί άνω )) 3.80 .

ε) Τά ρυμουλκά οχήματα ( τρακτέρ) βενζινοκίνητα ή πε-
τρελαιοκίνητα δραχμαί 50 άνά ίππον ισχύος.

στ) Ρυμου/.κούμενα καί ήμιρρυμουλκούμενα επιβατικά 
είς δραχμάς 200. ; ή"

Τής άνωτέρω προσαυξήσεως εξαιρούνται φορτηγά αύτοκί- 
νήταΓ ανήκοντα εις επιχειρήσεις κυρίως έξαγωγικάς.

Διά την εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ προηγουμένου 
εδαφίου ό χαρακτηρισμός έπιχειρήσεως ώς κυρίως έξαγω- 
γικής ένεργεΐται διά κοινής άποφάσεως τών ' Γπουργων Οί- 
κονομικών, Συγκοινωνιών καί Έαποοίου. 

γ) Παρ. 1. Άρθρου 2 Χ.Δ.' 4535/1966.
1. Έπί μίαν διετίαν, άρχομένην άπό 1.1.1966 τά κατά 

τάς ΐσχυούσας διατάξεις τέλη κυκλ.οφορίας τών πάσης κατη
γορίας αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, περί ών 
ή παράγραφος 1 περίπτωσις Α' τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν. 2367/ 
1953, ώς χύτη ισχύει σήμερον, προσαυξάνονται κατά ποσο- 
στόν τεσσαράκοντα έπί τοΐς εκατόν (40%).

Προκειμένου περί τών αυτοκινήτων τής περιπτώσεως γ' 
κατηγορίας Α' τής παραγράφου 1 τοϋ X. 2367/1953, τά τέλη 
κυκλ.οφορίας προσαυξάνονται κατά τειάκοντα έπί τοΐς έκα- 
τόν (30%)

δ) Παρ. 1. Άρθρον 4S X. 12/1975.
Αϋξησις τελ.ών κυκλοφορίας αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως.

1. Γά κατά τάς ΐσχυούσας διατάξεις τέλη κυκλοφορίας 
τών πάσης κατηγορίας αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής 
χρήσεως, περί ών ή παράγραφος 1 περίπτωσις Α' τοϋ άρ
θρου 15 τοϋ X. 2367/1953 «περί τίτλ.ων κυριότητος, ταξι- 
νομήσεως άδειών κυκλ.οφορίας καί φορολογίας αυτοκινήτων», 
ώς ούτος ισχύει, αύξάνονται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1975 κατά 
ποσοστόν είκοσι πέντε έπί τοΐς εκατόν (25%).

V · ' * '
Β. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
α) Αύτοκίνητα ποδήλ.ατα (μοτο νκλ,έτται) φορτηγά εις 

δραχμάς είκοσι πέντε (25) άνά ίππον ισχύος. ~'
β) Αύτοκίνητα φορτηγά (βενζινοκίνητα) 1
Δι’ ώφέλιμον φορτίον μέχρις ενός τόννου είς δραχμάς 200. 
Διά τό πέραν τοϋ ένός τόννου ώφελ.ίμου φορτίου είς δραχμάς 

0,15 άνά χιλιόγραμμου. - · . * " ./
Αύτοκίνητα φορτηγά (πετρελαιοκίνητα) : έπί τή βάσει τοϋ 

ώφελ.ίμου φορτίου μέχρις ένός τόννου είς δρχ. 400.
Διά τό πέραν τοϋ ένός τόννου εις δρχ. 0,30 άνά χιλ.ιόγραμ- 

μον. ... ' /
γ) Ρυμουλκά οχημάτων (τρακτέρ) εις δραχμάς 10 άνά 

ίππον ισχύος. , . _ . .
δ) Τά ρυμουλκούμενα ή ήμιρυμουλκούμενα φορτηγά οχή

ματα ύπόκεινται εις τά διά πετρελαιοκίνητα φορτηγά αύτο
κίνητα οριζόμενα κατά περίπτωσιν τέλη κυκλοφορίας. -

ε) Λεωφορεία (βενζινοκίνητα) είς δραχμάς 30 άνά θέσιν. 
Λεωφορεία (πετρελαιοκίνητα) .. . ί
’Αστικά έπαρχιών είς δρχ. 30 άνά θέσιν.
’Γπεραστικά είς δρχ. 75 άνά θέσιν. .
Λοιπά λεωφορεία (Τουριστικά)’είς δρχ. 200 άνά θέσιν.
στ) Λεωφορεία Β' τάξεως (φορτοεπιβατικά) : (Κινού

μενα διά πετρελαιοκινηρήρος) εις δραχμάς 50 άνά θέσιν 
καί δρχμ. 0,30 άνά χιλ/μον ώφελίμου φοτίου..

ζ) Λεωφορεία β' τάξεως (φορτοεπιβατικά) είς δραχ. 
30 άνά θέσιν καί δρχμ., 0,15 άνά χιλιόγραμμου ώφελίμου 
φορτίου.

ζ) Τά ρυμουλκούμενα ή μιρρυμουλκούμενα φορτηγά όχή- _ 
ματα ύπόκεινται είς τά διά τά πετρελ.αιοκίνητα φορτηγά αύτο
κίνητα οριζόμενα κατά περίπτωσιν τέλη κυκλ.οφορίας.

η) Αύτοκίνητα οχήματα μή δυνάμενα νά καταταγώσιν 
είς ούδεμίαν τών ο’>ς άνω κατηγοριών είς δραχμάς 30 άνά 
ίππον ισχύος.

η) Λεωφορεία (βενζινοκίνητα) είς δραχμάς 60 άνά θέσιν.
■ Λεωφορεία (πετρελ.αιοκίνητα) είς δραχμάς 200 άνά θέσιν. 
0) Αύτοκίνητα οχήματα μή δυνάμενα νά κχταταγοϋν είς 

τινα τών ώς άνω κατηγοριών δραχμαί 180 άνά ίππον ισχύος^
β) Παρ. 2 Άρθρον 9 Χ.Δ. 4246/1962

2. Άπό 1ης Ιανουάριου 1963 τά κατά τό άρθρον 15 τοϋ 
X. 2367/1953 ώς ούτος έτροποποιήθη διά τοϋ Χ.Δ. 3839/ 
1958 τέλη κυκλ.οφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ’Ιδιωτικής 
Χρήσεως προσαυξάνονται κατά 25 %. · ·--.· · ■■ ·■* - ■··

Παρ. 1 Άρθρον 3 X. 1108/1980
1. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ ν. 33/1975 «Περί μειώ- 

σεως φορολ.ογικών επιβαρύνσεων μεταφορικών τινων επι
χειρήσεων καί ρυθμίσεως έτέρων θεμάτων αύτοκινήτων δη
μοσίας χρήσειυς», ώς ισχύει, άντικαθίσταται ώς άκολούθώς : 

«’Απαλλάσσονται τών κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν. 2367/ 
1953 «Περί τίτλ.ων κυριότητος, ταξινομήσεως, άδειών κυ
κλ.οφορίας καί φορολογίας αύτοκινήτων», ώς ούτος ισχύει, 
έπιβαλ,λ.ομένων τελών κυκλοφορίας, ώς καί τών μετ’ αυτών 
συνεισπραττομένων τελών σταθμεύσεως, τά βενζινοκίνητα
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καί πετρελαοοκίνητα έπιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρή 
σεως». ... . ·,··<

Παρ. 3Άρθρον 15 Ν. 2367/1953

- 3. Έπί έπιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μετά 
πάροδον πενταετίας άφ’ ής τδ πρώτον έτέθησαν εις κυκλο
φορίαν έν Έλλάδι τά κατά την παράγραφον 1 τοϋ παρόντος 
οριζόμενα τέλη κυκλοφορίας μειοϋνται κατά 20%.

Ή μείωσις αυτή προσαυξάνεται κατά 5% δι’ έκαστον τών 
επομένων ετών, μή δυναμένη έν πάση περιπτώσει νά υπερβή 
έν συνόλω τά 50% τών τελών.

Διά τον υπολογισμόν της κατά τά άνωτέρω πενταετίας 
ώς πρώτον έτος λογίζεται τό οικονομικόν έτος έντός τοϋ 
όποιου τό αυτοκίνητου έτέθη τό πρώτον εις κυκλοφορίαν εν
Έλλάδι:

Έπί επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά 
πάροδον πενταετίας άπό τής λήξεως τοϋ οικονομικού έτους, 
άφ’ ου τό πρώτον έτέθησαν εις κυκλοφορίαν έν Έλλάδι, τά 
κατά την παράγραφον 1 τοϋ παρόντος οριζόμενα τέλη κύκλο - 
φορίας μειοϋνται κατά 20 %. Ή μείωσις αύτη προσαυξάνεται 
κατά 10% δι’ έκαστον τών έπομένων έτών, μή δυναμένη 
έν πάση περιπτώσει νά ύπερβή έν συνήλω τά 70 % τών τελών.
— Κατ* έξαίρεσιν, προκειμένου περί νομίμως' κυκλοφορούν
των κατά την έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος έπιβατικών 
αύτοκινήτων ιδιωτικής καί δημοσίας χρήσεως προερχο- 
μένων έκ λείας πολέμου ή έκ συναρμολογήσεως, ή κατά την 
παρούσαν παράγραφον προβλεπομένη, κατά περιπτωσιν 
μείωσις τών τελών άρχεται ύπολογιζομένη, άπό τής λήξεως 
τοϋ οίκον, έτους άφ’ ού τό πρώτον τίθενται εις κυκλοφορίαν 
έν Έλλάδι.; -·. · · : ·

' " ·% Άρθρο 33 Ν.. 1041/1980 'V ·'
ί. ‘Η ύπό τών διατάξεων τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 

15 τοϋ Ν. 2367/1953 «περί τίτλων κυριότητος, ταξινομή
σεων, άδειών κυκλοφορίας καί φορολογίας αυτοκινήτων», 
ώς ισχύει, όριζομένη μείωσις τών τελών κυκλοφορίας αύτο- 
κινήτων κατά 20%, προκειμένου περί τών ύπό τοϋ ’Οργανι
σμού Διαχειρίσεως Δημοσίου 'Υλικού (ΟΔΔΥ) έκποιουμέ- 
νων έπιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, άρχεται ύπολογιζο- 
μένη άφ’ ής ταϋτα τίθενται τό πρώτον εις κυκλοφορίαν έν 
Έλλάδι ύπό τών αγοραστών των ώς ιδιωτικής χρήσεως.

2. Εις ήν περιπτωσιν ό χρόνος κυκλοφορίας έν Έλλάδι 
τών περί ών ή προηγουμένη παράγραφος αύτοκινήτων προ
κύπτει έξ έγγράφων Δημοσίας ’Αρχής, ή μείωσις τών τελών 
κυκλοφορίας θά ύπολογίζεται βάσει τών διατάξεων τής παρα
γράφου 3 τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν. 2367/1953, ώς ισχύει.

3. Ή ισχύς τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρχεται άπό 1ης 
’Ιανουάριου 1980.

Παράγρ. 4 Άρθρου 15 Ν. 2367/1953

4. Τά κατά τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου 1 
εξαμηνιαία τέλη κυκλοφορίας είναι άδιαίρετα όφειλόμενα δι’ 
ολόκληρον τό έξάμηνον.

Εις περιπτωσιν καθ’ ήν το αύτοκίνητον τίθεται είς κυκλο
φορίαν άπό τοϋ τετάρτου μηνός εξαμήνου τινός, διά τό έξά
μηνον τούτο, οφείλεται τό ή μι συ τών εξαμηνιαίων τελών.

Έν περιπτώσει θέσεως είς άκινησίαν αυτοκινήτου οχήμα
τος έντός τών τριών πρώτων μηνών έξαμήνου τινός, έξ οίασ- 
δήποτε αιτίας, οφείλεται τό ήμισυ εξαμηνιαίων τελών, έφ’ 
όσον τό αύτοκίνητον παραμένει έν ακινησία μέχρι τέλους τοϋ 
έξαμήνου. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος τοϋ αυτοκινήτου οχήμα
τος διά νά τύχη τής μειώσεως τών τελών ύποχρεοϋται όπως 
έντός είκοσαημέρου προθεσμίας άπό τής θέσεως τοϋ οχήμα
τος είς άκινησίαν, δηλώση ταύτην καί παραδώση είς τον 
Οικονομικόν Έφορον την άδειαν κυκλοφορίας καί τάς πινα
κίδας άναγνωρίσεως τοϋ αύτοκινήτου.

Άρθρο 62 Ν. 814/1978

Ι.'Τά έπιβαλλόμενα εξαμηνιαία τέλη κυκλοφορίας αυτο
κινήτων καί μοτοσυκλεττών καί τά συμβεβαιούμενά μετ’ 
αύτών τέλη σταθμεύσεως ώς καί είσφοραί Ν. 816/78 καί 
ύπέρ τοϋ Ί ΣΑ — ΙΚΑ συνολικού ποσού άνω τών δύο χιλιά
δων (2.000) δραχμών, καταβάλλονται είς τρεις ΐσας διμή- 
νους δόσεις, τής πρώτης τούτων καταβαλλόμενης μέχρι τής 
25ης τοϋ δευτέρου μηνός, τών δέ ύπολοίπων μέχρι και τής 
25ης τοϋ τετάρτου καί έκτου μηνός έκάστου έξαμήνου.

'Οσάκις τά τέλη κυκλοφορίας μετά τών λοιπών συμβε- 
βαιουμένων έπιβαρύνσεων άμφοτέρων τών εξαμήνων δέν 
ύπερβαίνουν τάς τέσσαρας χιλιάδας (4.000) δραχμάς κατα
βάλλονται μέχρι την 25ην τοϋ έκτου μηνός τοϋ οικείου έτους.

Δι’ άποφασεως τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών, έφ’ άπαξ 
έκδιδομένης δύναται νά παραταθή ή προθεσμία καταβολής 
τής πρώτης δόσεως. " ■·ν"Λ ~

2. Έν περιπτώσει έξοφλήσεως τών τελών κυκλοφορίας 
άμφοτέρων τών έξαμήνων έντός τής προθεσμίας καταβολής 
τής πρώτης δόσεως τοϋ πρώτου έξαμήνου, ό ύπόχρεος δι
καιούται έκπτοόσεως 10% έπί τών τελών κυκλοφορίας ολο
κλήρου τοϋ έτους.

Έπί μεταβιβάσεως τής κυριότητος αυτοκινήτου έντός τοϋ 
πρώτου έξαμήνου, ό υπόχρεος δικαιούται έκπτώσεως δέκα 
έπί τοϊς έκατόν (10%) έπί τών προκαταβαλλομένων τελών 
κυκλοφορίας τοϋ δευτέρου έξαμήνου.

Άρθρο 88 Ν. 1041/1080 . ί . ....
Τά τέλη κυκλοφορίας καί τά συνεισπραττόμενα μετ’ αυτών 

τέλη σταθμεύσεως, ώς καί ή εισφορά τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν: 
816/1978 «περί έπιβολής εισφοράς διά την άντιμετώπισιν/ 
τών εκτάκτων δαπανών έκ τών σεισμών είς τόν Νομόν Θεσ-" 
σαλόνίκης, την Επαρχίαν Βισαλτίας τοϋ Νομού Σερρών'καί 
την Επαρχίαν Κιλκίς τοϋ νομού Κιλκίς», τά όφειλόμενα 
διά τό έτος έντός τοϋ όποιου ταξινομούνται τό πρώτον τά' 
ιδιωτικής χρήσεως έπιβατικά αυτοκίνητα οχήματα καί τά 
αύτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτται) έν γένει, καταβάλ-. 
λονται έφ’ άπαξ κατά τόν χρόνο ταξινομήσεώς των καί βε
βαιώνονται είς τό Ταμεΐον Καταβολής των.

Παρ. 2 Άρθρου 21 Ν. 2367/1953

2. Είς περιπτωσιν καθυστερήσεων τής καταβολής τών τε
λών έξαμήνου τινός ή τών απαιτητών δόσεων τών τελών τού
των κατόπιν έγγράφου τοϋ αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου πρός 
τάς αρμόδιας Άστυνομικάς Άρχάς, άφαιρεΐται ή άδεια 
κυκλοφορίας τοϋ όχήματος καί αί πινακίδες κυκλοφορίας 
αυτού, αίτινες καί παραδίδονται είς τόν ιδιοκτήτην τοϋ αύτο- 
κινήτου μόνον μετά την έξόφλησιν τών οφειλομένων τελών 
μετά τών προσθέτων λόγω ύπερημερίας.

Παρ. 7 Άρθρου 22 Ν. 2367/1953

7. Είς έξαιρετικάς περιπτώσεις (μεταφορά άκινητοϋντος 
αυτοκινήτου όχήματος, δοκιμήν πρός επισκευήν ή πώλησιν 
αύτοϋ κ.λπ.), έπιτρέπεται ή διά τόν σκοπόν τούτον κυκλο
φορία τοϋ αυτοκινήτου δυνάμει προσωρινής άδειας τοϋ άρμο- 
δίου Οικονομικού Εφόρου, διάρκειας ούχί άνωτέρας τών 
δύο ήμερών έντός έκάστου μηνός. άπαγορευομένης τής χο- 
ρηγήσεως τοιούτων άδειών παρ’ έτέρας ’Αρχής.

Άρθρο 10 Ν.Δ. 3839/58
Επιβατικά αύτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως κυκλοφορο- 

ρόΰντα έπί τή βάσει τών κατά τό προηγούμενον έδάφιον 
προσωρινών άδειών τοϋ Οικονομικού Εφόρου, ύπόκεινται 
είς τέλη οριζόμενα δι’ έκάστην ήμέραν κυκλοφορίας αύτών, 
είς δρχ. έκατόν (100).

Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Γπουργοϋ τών Οικονομικών καθορί
ζονται αί λεπτομέρεια·, έφ αρμογής τοϋ προηγουμένου έδαφίου.
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y·.' όμοια; χποφάσεως δύνατχι vi πχρχσχεθή ή ευχέρεια 

Οικονομικούς Εφορους νά χορηγώσι προσωρινχς 
i.iiix; είδικχς περιπτώσεις κχΐ έπί δύο είσέτι ήμέρχς 

£κχστον μήνα επί τή κχτχβολ.ή των κατά το παρόν άρ- 
,,.ν/ όειζομένων δι’ έκάστην ήμέρχν τελών.

ΙΙχε. I Άιθρον 23 Ν. 230/11)53
Λοκ'.νιχστική κυκλοφορίχ αυτοκινήτων οχημάτων.

ι) Έφ’ όσον κυκλοφοροΰσι δοκιμαστικώς επιβατικά χύτο- 
κινητχ δραχμάς 0.000.

3) Έ?’ όσον κυκλοφοροΰσι δοκιμαστικώς φορτηγά καί 
λεωφορεία δραχμές 2.000.

γ) Έφ’ όσον κυκλ.οφοροΰσιν αυτοκίνητα ποδήλατα (μοτο- 
βυκλ-έττες) δραχμάς 500.

Τά τέλη τχϋτα είναι ενιαία καί άδιαίρετα δι’ ολόκληρον 
τό οικονομικόν έτος.

Πχ?. 1 Άρθρου S7 Ν. 1041/1980
Τέλη κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων

1. Τά τέλη κυκλοφορίας τών αυτοκινήτων δίτροχων καί 
τρίτροχων καί άνω πρδηλάτων μετά βοηθητικού κινητηρος 
(μοτοποδηλάτων), περί ών αί διατάξεις της παραγράφου 1 
τού άρθρου 10 τοΰ Α.Ν. 236/1967 «περί τροποποιήσει»ς 
καί συμπληρώσεως διχτάξεών τινων περί φόρων κατανχλώ- 
σ;ως. τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, 
φορολογίας δημοσίων θεαμάτων καί άλλων τινών διατάξεων» 
καί τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Λ. 436/1974 «περί 
τελών κυκλοφορίας τών χύτοκινήτων δίτροχων μετά βοηθη- 
τνκοΰ κινητηρος ποδηλάτων», ώς ούτοι ισχύουν, ορίζονται 
ιί; δραχμάς πεντακοσίας (500).

Ν. 722; 1077.
11 ερί άπλούστεύσεως τής διαδικασίας χορηγήσεως τών 

αδειών κυκλοφορίας καί μεταβιβάσεως τής κυριότητος τών 
αυτοκινήτων οχημάτων καί άλλων τινών διατάξεων.

Άρθρο 4.
Καθορισμός φορολ.ογησίμυυ ισχύος

Διά τά. μετά την έναρξιν ισχύος τοΰ παρόντος, έκ τοΰ εξω
τερικού εΐσαγόμενα καί ύπό του ΟΔΔΓ ή υπό τών εν Έλ- 
/αο·. κατασκευαστών πωλ.ούμενα ή φορολογήσ’μος ισχύς

αντλείται. μεγαλ.ύτερον δέ ή ίσον στρογγυλ.ο,.οιειται εις την 
α έσω; μεγαλ.υτέραν άκεραίαν μονάδά.

(Άιθρο 18 νομοσχεδίου).
11αρ. 1 'Αρθρου 2 Α.Ν.’505/1937

Τέλος άδεια; τελάσεως δημοσίου θεάματος.
1. II ας Οεατρώ'/ης προ τής ένάρξεως τοΰ ^δημοσίου θεά

ματος όφείλ,ει νά λ.άβη άδεια τελ.έσεως αυτοϋ κατα τα ειδι- 
κώτερον τοΰ Β.Δ/το: κανονισθησόμεν α.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Ε'
ΦΟΡΟΙ VIIΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

(ΆεΟεα 10 καί 20 Νομοσχέδιου).
Άρθρο·/ 5. Α.Ν. 843/1948 ‘

I- Ι'-ϊς βάρος τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επι- 
/Λ-.-ήσεων επιβάλλεται φόρος υπέρ τρίτων ίσος τερος 6% 
έπι τών άπό 1ης Ιανουάριου 1949 καί έφεςής αποδοχών 
των εργατών καί ύπαλλήλ.ων αυτών.

Ο φόρος ύπολ.ογιζόμένος έπί τοΰ συνόλ.ου τών μισθών, 
εττ'.οο'ΐάτον. Cits scop ιοί ν xa*. εν yz'jz'. 

ρύσεως εις είδος ή είς χρήμα άποδοχών τών μισθωτών της

έπτχειρήσεως άνευ έκπτώσεως τινός, συμβεβαιοϋται καί 
(Γυνείσπράττεται μετά τοΰ φόρου ΣΤ' Κατηγορίας τοΰ Κω
δικός φορολ.ογίας καθαρών προσόδων, έφαρμοζομένων άνα- 
λόγως τών διατάξεων τοΰ Κώδικος τουτου, μη έπιτρεπομένης 
έν ούδεμιά περιπτώσει τής παρακρατήσει·/: αύτοϋ έκ τών 
μισθωτών.

Έν περιπτώσει μή έπιδόσεως δηλώσεως καί καταβολής 
τοΰ άναλ.ογοϋντος φόρου εντός τής νομίμου προθεσμίας, 
ή έπιδόσεως ανακριβούς ή έκπροθέσμου δηλ.ώσεως, ό κατά 
τ’ ανωτέρω επιβαλλόμενος φόρος υπόκειται εις τάς προ
σαυξήσεις, αίτινες ισχύουσιν ίκάστοτε διά τον φόεον τής 
ΣΤ' Κατηγορίας άρθρου 26 παράγραφος 2 τοΰ Κώδικος 
φορολ.ογίας καθαρών προσόδων.

2. ’Επιχειρήσεις κατζβάλλουσχι έτησίως δι’ άποδοχάς 
ποσόν μέχρι δραχμών 400.000, έξαιροΰνται τής φορολο
γίας τής προηγούμενης παραγράφου 1.

’Εάν τό έτησίως χορηγούμενου ποσον τών άποδοχών 
ύπερβαίνη τάς δραχμάς 400.000, ό έπ’ αύτών φόρος δεν 
δύναται νά είναι ποσόν μεγαλύτερον τοΰ 10% τής υπέρ 
τάς δραχμάς 400.000 διαφοράς τών χορηγηθεισών άποδο- 
χών.

Διά την έφαρμογην τής παρούσης παραγράφου λαμβά- 
μεται ΰπ’ οψιν τό σύνολο τών άποδοχών τών εργατών καί 
ύπαλλήλ.ων τής έδρας" τής έπιχειρήσεως καί τών υποκατα
στημάτων κ.λ,.π. οπουδήποτε τής χώρας ευρισκόμενων.

3. Ό κατά τάς προηγουμένχς παραγράφους 1 καί 2 
προσδιοριζόμενος φόρος μειοϋται κατά 50% αυτού προ- 
κειαένου περί άποδοχών τών χορηγούμενων δι’ έργασίαν 
παρεχομένη είς τάς λ.οιπάς πλ.ήν τής τέι». Διοικήσει»; Π ρω-.
"ZZ'JVjG 7ΖΖΖΙ“γΖΖΖ'.7.Ζ.

(Άοθεο 21 Νομοσχεδίου). · 
ΆοΟ-.ον 7 Ν. 1160/1981 ' ■

17. Φόροι τέλ.η καί είσφοραί, βεβαιούμενοι βάσει της 
κατά τό άρθρο·/ 18 τοΰ Ν.Δ. 4242/1962 «περί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως φορολογικών καί άλλων τινών 
διατάξεων», έκδιοομένης προσωρινής πράξεως, καταβάλ- 
λ,ονται έφ’ απας.

18. Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 18 τοΰ Ν.Λ. 4242/1562, 
εφαρμόζονται άναλ.όγως καί‘έπί τών βάσει δηλώσεως άπο-· 
διδόμενων φόρων :

α) Μίσθιο τών υπηρεσιών τών παραγράφω» 1 καί 4 τοΰ 
άρθρου 44 τοΰ Ν.Λ. 3323/1955 ώς ό φόρος ούτος προκύπτει 
έκ τώ > λογιστικών βιβλίων καί στοιχείων τοΰ ύποχρέου 
έ/ ελλείψει δέ τούτων έκ τών μισθοδοτικών καταστάσεων 
η παντός ετέρου σχετικού στοιχείου, β) τοΰ συνεισπραττο- 
αένου μετά τοΰ φόρου μισθωτώ/ υπηρεσιών τέλ.ους χχρτυ-
η
μένο
σήμου

γ) Ειδικού φόρου κατχναλ.ώσειος τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Λ. 
3829/195S «περί φορολ.ογικών μέτρων άποσκοπούντων είς 
τόν περιορισμόν τής κατχναλ.ώσειος ειδών τινών πολ,υτε- 
λ,είας», ώς τούτο ισχύει.

δ) Φόρου καταναλ.ώσεως άπορρυπαντικών τοΰ άρθρου 4 
τοΰ Α.Ν. 156/1967 «περί ρυθμίσεως δασμολογικών καί 
φορολ.ογικών τινών θεμάτων κατά την εισαγωγήν έκ τοΰ 
εξωτερικού ένίων ειδών», ώς τοΰτο ισχύει.

ε) Ειδικού φόρου καταναλώσει»; έπί τών επιβατικών 
αυτοκινήτων τοΰ άρθρου 2 τοΰ N.868/J9/6 «περί διαρ-
ρυθμίσει»; τών έπί τών αυτοκινήτων ίδιιοτικής χρήσεω; 
έπιβαλλομένων φόρων», ώ; τοΰτο ισχύει.

στ) φόρου πολ.υτελ.είας έπί τών έν τή ημεδαπή Ο.ατα-

ισχυει.
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ζ) Φόρου πολυτελείας επί τής τεχνίτης μετάξης καί τών. 
συνθετικών υφαντικών ίνών του άρθρου 4 τοΰ Λ.Ν. 652/' 
1945 ««περί τροπόποιήσεως καί σ μπληρώσεως των διατά
ξεων —ερί φόρον/ καταναλώσεων κ.λ.ττ.», ώς τοΰτο ισχύει 
καί

η) Φόρου πολυτελείας έπί των ο νοπνευματωδών — οτών 
τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Λ. 141 1969 ««περί αυξήσεων τοΰ φόρου 
πολυτελείας- έπί οινοπνευματωδών ποτών», ων τοΰτο 
ισχύει. ' .

Εις περίπτωσιν έξωδίκου λύσεως τής διαφοράς έπί 
τής κατά τό άρθρο 18 τοΰ Ν.Λ 4242/1962 έκδιδομένης 
προσωρ'.'/ή; πράςεως" καταλογισμού φόρου κύκλου εργα
σιών καί των περί ών τό προηγούμενου εδάφιον φόρων, 
πλήν τοΰ τέλους χαρτοσήμου τής περιπτώσεως β’ ή υπό 
τών κειμένων διατάξεων προβλεπομένη προσαύξησις α) 
λόγω παραλείφεως υποβολής δηλώσεως καί β) λόγω υπο
βολής ανακριβούς τοιαύτης, δέν δύναται νά είναι εις μέν την 
πρώτη·/ περίπτωσιν μικροτέρα τοΰ διά τής πράςεως ταύτης- 
κατα/.ογιζομένου κυρίου φόρου/ εις δε την δευτέραν περί- 
τίτωσιν μικρότερα τοΰ ημίσεος τοΰ μή δηλωθέντος φόρου.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1I0V ΙΣΧΊΟVX ΑΠΟ ΤΟ 1962 
Άρθρ V 18 Ν.Λ. 4242/1962

’Εάν έκ τών ιδίων λογιστικών βιβλίων τοΰ ύποχρέου 
ή έκ τιμολογίων προκύπτη ότι ό φορολογούμενος παρέ- 
λειφε νά δη/.ώσέί“ή καταφανώς έδήλιοσεν άνακρίβώς την 
προκύπτουσαν έκ τών βιβλίων ή τών τιμολογίων φορολο
γητέα·/ ύλην, ό Οίκον. “Εφορος εκδίδει προσωρινήν πράξιν 
προσδιορισμού τού. φόρου, αντίγραφου δέ ταύτης κοινο
ποιείται. εις τον ύπέχρεον'.

Ή τ.-ίοσωρινή πράξις δέον νά περιέχη την έκ τών βιβλίων 
καί τιμολογίων τοΰ υπόχρεου προκύπτουσα φορολογητέα·/ 
ύλην καί τόν έπί'ταύτης άναλογσΰντα φόρον κύκλου εργα
σιών μετά τών νομίμων προσαυξήσεων.

Κατά τής προσωρινής πράςεως επιτρέπονται τά κατά την 
φορολογικήν διαδικασίαν ένδικα μέσα. - '·■ ·

Τά ένδικα ταΰτα μέσα δεν αναστέλλουν την προσωρινήν 
βεβαίωσιν τ ϋ φόρου. ■

Αί κατά τήν προσωρινήν διαδικασίαν έκδιδόμεναι δι- 
καστικαί αποφάσεις αποτελούν προσωρινού δεδικασμένον 
καί δέν επηρεάζουν τήν κυρίαν δίκην.

Έκ τού τελεσιδίκο/ς βεβαιωθησομένου φόρου καί προ- 
σαυςήσεως βάσει τοΰ οριστικού φύλλου έλέγχου ό Οίκον. 
“Εφορος εκπίπτει τά καταλογισθέντα τοιαΰτα διά τής προ
σωρινής πράςεως.

(ΆεΟεο 22 Νουοσ/εδίου).
“Αρθρο 6 Λ.Ν. 843/194S.

1. I ά έκ τών φορολογιών τών άρθρων 4 καί 5 τοΰ παρόντος 
έσοδα άμα τή καταθέσει των μετά τήν ές αυτών άφαίρεσιν 
τών έν παραγράφοις 1 καί 3 τοΰ άρθρου 9 τοΰ παρόντος 
άναφερομένων ποσών, μεταφερονται υπό τής Γραπέζης τής 
Ελλάδος εις τέσσερας ειδικούς χρηματικούς λογαριασμούς 

οπό τον τίτλον »“Εσοδα Α.Ν. 843» α' ύπέρ δήμων καί κοινο
τήτων 7S°0 β' ύπέρ λιμενικών Ταμείων 14"/. γ’ ύπέρ Τα- 
αείων επαρχιακής οδοποιίας 4 °,, καί δ” ύπέρ Ναυτικού 
Απομαχικού 1 αμείου καί τών παρ’ αύτών ειδικών κεφα- 
οαίων καί λο'·α;ιασυών 4“ .

Άρθρο 2 Α.Ν. Γ.27 1950
Ή παράγραφος I τοΰ άρθρου / τοΰ ’Αν. Νόμου 1419/ 

1950 ‘.(περί κυρώσειος τοΰ πρωτοκόλλου τοΰ Άνεσύ κ.λ.π.» 
αντικαθίσταται, άφ’ ής ίσχυσεν ώς άκολούθως :

<ι Άρθρο·/ 7.
Ή ύπέρ τοΰ εράνου Βορείων επαρχιών τής Ελλάδος 

εισφορά τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 9 τοΰ Α.Ν. 843/ 
1948 ορίζεται εις είκοσι τοΐς εκατόν (26°0) έπί τών από

1ης Μαρτίου 1950 καί εφεξής πραγματοποίουμένων εσόδων 
συμφώνως τώ άρθρω 4 τού ’Αν. Νόμου 843/1948 ώς άντώ; 
κατεστάθη διά τού άρθρου 4 τού Α.Ν. 1419/1950, έπεκτεί-1 
νομένη καί έπί τών άπό τής αυτής ήμέρας πραγματοποιου- 
μένων εσόδων έπί τοΰ φόοου τοΰ άρθεου 5 τοΰ αύτοΰ Α.Ν.1 
843/48».

ΆρΟρον 28 Α.Ν. 1910,1951
1. Άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος τά ύπέρ τών Δήμων καί 

Κοινοτήτων έσοδα έκ τών επομένων φόρων περιέρχονται 
εις το Δημόσιον.

α) Τό έκ τών φόρων τών άρθρων 4 καί 5 τοΰ Α.Ν. 843/ 
194S «(περί καταργήσεως τών φόρων έπί τής κυκλοφορίας 
τών άγαθών καί άναπληρώσεις τών έξ αύτών έσοδο»/»'.

............ .................................................... ...(....
(“Αρθρο 23 νομοσχεδίου).

“ΑρΟρον 19 Β.Δ. άπό 24-9/20.10.1958 ■ *-
(“Αρθρον 19 Β.Δ. 19.12.1955).

1. Εις τούς ποιουμένους χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών 
κτημάτων, έργων ή ύπηρεσιών ό δήμος ή ή κοτ/ότης δι
καιούται νά έπιβάλη τέλος ή δικαιώματα, οριζόμενα δι, 
άποφάσεως τού συμβουλίου. ·· ετ
----- ..............  ........................ ...............-------...μ)

ΆρΟρον' 21 Β.Δ. άπό 24-9/20.10.1958 Ά 
(ΆρΟρον 21 Β.Δ. 19.12.55~κάί άρθρον 12 Ν7Δ. 3777/57);

‘ · - ν ·
1. Διά τάς ΰπό τοΰ δήμου ή κοινότητος παρεχομένας

υπηρεσίας καθαριότητος τών οδών, πλατειών καί κοινο
χρήστων χώρων, τής περισυλλογής καί αποκομιδής τών 
απορριμμάτων τής πόλεως έπιβάλλεται τέλος όριζόμενον.· 
δι’ άποφάσεως τού συμβουλίου ύποκειμένης εις τήν έγκρισιν; 
τού Νομάρχου. ·.-:

2. Τά έπί τών /εωφορείων καί φορτηγών αυτοκινήτων
δημοσίας χρήσεως τέλη βαρύνουν μέν τούς ιδιοκτήτες αύτών 
βεβαιοΰνται όμως εις βάρος τού οικείου κοινού ταμείου/: 
ύπο τού όποιου καί καταβάλλονται εΓς τον δικαιούχον δήμου 
ή κοινότητα. 1 ■ ■ Λν

Ί1 επιβολή καί βεβαίωσις τού τέλους, προκειμένου μέν 
περί αυτοκινήτων κινουμένων έν τή περιφερεία ένός δήμου 
ή κοινότητος ένεργεϊται υπό τού δήμου ή τής κοινότητος 
ταύτης, προκειμένου δέ περί αυτοκινήτου·/ κινούμενων εις 
τάς περιφέρειας δύο ή πλειόνων δήμων ή κοινοτήτων, αΰτη 
ένεργεϊται ύπό τού πολυπληθεστέρου δήμου ή κοινότητος 
καί κατανέμεται εις τούς δικαιούχους δήμους ή κοινότητας 
δι’ άποφάσεως τού Υπουργού τών ’Εσωτερικών.

3. 1 ά έπί τών ιδιωτικών επιβατικών καί φορτηγών αυτο
κινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων τέλη βεβαιοΰνται καί εΐσπράτ- 
τονται παρά τού δήμου ή κοινότητος. ού κάτοικος τυγχάνει 
ό ιδιοκτήτης, προκειμένου δέ περί επιβατικών δημοσίας 
χρήσεως παρά τού δήμου ή κοινότητος ένθα εργάζονται 
ταύτα.

4. Πλήν τού τέλους τής παρούσης κατηγορίας τά αυτο
κίνητα καί οχήματα έν γένει δημοσίας χρήσεως δι’ ούδενός 
άλλου δημοτικού κοινοτικού τέλους έπιτρέπεται νά έπι- 
βαρύνωνται.

’ΆρΟρον 7. Ν.Δ. 703.1970
I. Το κατά τις διατάξεις τού άρθρου 19 τού άπό 24.9/ 

20.1(1.1958 Β.Διάταγματος επιβαλλόμενο·/ ύπό τών δήμων 
καί κοινοτήτων τέλος χρήσεο/ς δημοτικών και κοινοτικών 
οδών, πλατειών, διά τήν κυκλοφορίαν τον/ πάσης κατηγορίας 
αυτοκινήτων καί όχημάτον/ (λεωφορείο/·/, επιβατικών, 
φορτηγών τρικύκλων καί δικύκλο/ν κ.λ.π.) έν γένει ιδιω
τικής χρήσεως. ως καί τό κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 21 , 
τού αύτού ώς άνω Β.Δ.. τέλος καθαριότητος έπί τών αύτών 
αύτοκινήτων καί οχημάτων άνερχόμενα έν συνόλω εις το 
κατά τά κατωτέρο/ όριζόμενον ποσοστόν. συμβεβαιούνται 
καί συνεισπράττονται μετά τών διά τού Ν. 286//1953
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«περί τίτλον κυριότητος. ταςινομήσεως αδειών κυκλοφορία: 
καί φορολογία; αυτοκινήτων», ώς οϋτος ισχύει τροποποϊη - 
θείς, επιβαλλομένο/ν ύπέρ τοϋ Δημοσίου τελών κυκλοφορία;, 
καί αποδίδονται εΐ; τον δήμον ή .τήν κοινότητα της κατοικία; 
τοϋ κατόχου τοϋ αυτοκινήτου. Ί ά αυτοκίνητα ταϋτα. δεν 
έπιτρέπεται να έπιβαρύνωται δι’ οΰδενός ετέρου δημοτικού 
ή κοινοτικοϋ τέλους.

2. Κατά τήν αυτήν διαδικασίαν συμβεβχιοϋτχι καί συνει- 
σπράττεται. τό. κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 21 τοϋ 
ώς άνω Β.Λ. τέλος καΟαριότητο; έπί των αυτοκινήτων και 
έν γένει οχημάτων δημοσίας χρήσεως.

Τά κατά τ’ ανωτέρω έπιβαλλόμενα τέλη καθαριότητος 
και χρήσεως δημοτικών οδών, πλ.ατειών, ορίζονται εΐ; πο- 
σοστόν 10% τών ΰ—έρ τοϋ δημοσίου έπιβαλλομένων τελών 
κύκλο φο ρ ία; αύτοκινήτων.

3. Διά τά αστικά λεωφορεία, άτινα απαλλάσσονται τής 
καταβολής τελ.ών κυκλοφορία: προς τό Δημόσιον, τό κατα
βλητέου εις τον δήμον ή κοινότητα τέλος, ορίζεται εις 5% 
επί τοϋ κατά τάς διατάξεις τοϋ Α.Χ. 1 498. I!*33 κατα- 
βχλλομένου εις τό δημόσιον εΐδικοϋ φόρου.

Άρθρου !0 X. 1080/1080

2. 1 ά, κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 10 καί 21 τοϋ 
ανωτέρω Β.Δ/τος. ώς έτροποποιήθησαν διά τοϋ άρθρου 7 
τοϋ Ν.Δ. 703/1970 «περί τροποποιήσεως διατάξεων άφο- 
ρωσών εις τά έσοδα τών ’Οργανισμών Τοπικής Λύτοδιοι- 
αήτεως». Π έλη α.α-λαρ:ότητος καί δημοσία;
και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων καί οχημάτων έν 
γένει, ορίζονται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1981 εις ποσοστού 
15% επί τών υπέρ τοϋ δημοσίου έπιβαλλομένων τελών κυ- 
κλ.οφοριας αυτοκινήτων. Αί διατάξεις τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 
7 τοϋ Ν.Δ. /τος 703/1970 δεν θίγονται ύπο τών διατάξεων 
τοϋ παρόντος. -

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΣΤ'
ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(“Αρθρο 24 νομοσχεδίου).
Παρ. G άρθρου 1 Ν.Δ. 655/1948

6· Μέχρι τής πλήρους έπεκτάσεως εις Δωδεκάνησον τών 
εν τή λοιπή Έλλ.άδι έφαρμοζομέν ων κατά τήν εισαγωγήν 
τών αλλοδαπών εμπορευμάτων φορολογιών τά έκ Δωδε
κάνησου εις τήν λοιπήν ’Ελλάδα μεταφερόμενα αλλοδαπά 
εμπορεύματα υποβάλλονται εις τήν έπί πλ.έον διαφοράν μεταξύ 
τών έκεΐ κχτχβλ.ηθέντων φόρων και τών εις τήν λοιπήν 
’Ελλάδα ΐσχυόντων τοιούτων.

(“Αρθρο 25, νομοσχεδίου).
“Αρθρο μόνο X. 426/1976
“Αρθρου μόνον.

Κυρουνται άφ’ ής ίσχυσχν αί κατωτέρω παρχτιθέμεναι 
αποφάσεις τής Οικονομικής Έπιτοπής έξ Υπουργών, κοιναί 
αποφάσεις Υπουργών Συντονισμοϋ και Προγραμματισμού 
καί Οικονομικών, αποφάσεις 'Υπουργού Συντονισμού και 
Προγραμματισμού καί διαταγαίτοϋ 'Υπουργού Οικονομικών, 
δι’ ών άνεστάλ.ησαν προσωρινώς, όλ.ικώς ή μερικώς οί υπό 
τοϋ Τελ.ωνειχκοϋ Δασμολ.ογίου Εισαγωγής προβλ.επόμενοι 
δασμοί, ώς καί οί λ.οιποί φόροι εισαγωγής, έπί ένίων ειδών 
διατροφής, έπί σκοπώ έξασφαλίσεως τής έπαρκείας τών 
ειδών τούτων εΐ; τήν έσωτερικήν αγοράν καί τής διατηρή- 
σεως τών τιμών διαθέσεοις αυτών εις τά ένδεδειγμένα έπί 
πεδα ή έπαναφέρθησαν, όλ.ικώς ή μερικώς ούτοι :

1. Άπόφασις Οικονομικής ’Επιτροπής Υπουργών ύπ’ 
άριθ. 58/26.11.1975 «περί ρυθμίσεως θεμάτων δασμών 
έπί εισαγωγής χοιρείου κρέατος καί Ινδιάνων».

Ή Οικονομική ’Επιτροπή λαβοϋσαν ύπ’ οψιν :
1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 44 τοϋ Ν.Δ. 175/73 «περί

-Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων», ώ: -τούτο 
έτροποποιήΟη καί συνεπ/.ηρώθη μεταγενεστέρω:.

2. Τήν ύπ’ άριθ. Γ27 άπό 18ης Ιουλίου 1975 πρϊξιν 
τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, (υπό περιωρισμένην σύνθεσιν] 
«περί συστάσεως Οικονομικής ’Επιτροπής έξ ’Υπουργών».

3. Τήν έπιβαλλομένην εΐσαγωγήν α) χοιρείου κρέατος 
προς κά/.υψιν έπιτακτικών άναγκών τής καταναλώσει»:, 
β) κρέατος Ινδιάνων προς άντιμετώπισιν τών καταναλ.ωτι- 
κών άναγκών τοϋ είδους κατά τάς προσεχείς εορτάς τών 
Χριστουγέννων καί X.“Ετου;. λ.ύγω μειωμένης εγχωρίου 
παρα γωγής.

4. I άς διεθνώς διαμορφωθείσχς εισαγωγικά; τιμάς τών 
ειδών ώς έκ τών όποιων ή εισαγωγή τούτων καθίσταται 
άπαγορευτική λ.όγω τών άγορανομικώς καθοριζομένιον τι
μών πωλήσεως έν τή έσωτερική αγορά.

5. Έν οψει έξισορροπήσεως τοϋ κόστους τοϋ εισακτέου 
χοιρείου κρέατος κ.αί τοιούτου Ινδιάνων προς τό άντίστοιχον 
έγχωρίου παραγωγής διά τής άρσεως ή μειώσεως κατά 
περ ίπτωσιν τής ίσχυούσης δασμολ.ογικής έπιβαρύνσεω;. 
αποφασίζει όμοφώνως :

’Εγκρίνει :
α) Γήν άρσιν τών ΐσχυόντων εισαγωγικών δασμών και 

λοιπών πχρομαρτούντων φόρων- έπί- πρχγμάτοποιουμένων 
εισαγωγών χοιρείου κρέατος καί ζώντων χοίρων προς 
σφαγήν.

β) Τήν επιβολήν ποσοστού 50% τοϋ ίσχύοντος δασμού 
έπί πραγματοποιουμένων εισαγωγών ίνδιάνωιο

Μεθ’ ο μή ύπάρχοντος ετέρου θέματος λ. /εται ή συνε- 
δρίασις.

Ό Πρόεδρος Τά Μέλη
8. ’.Απόφασις Υπουργών Συντονισμού καί Προγραμ

ματισμού καί Οικονομικών ύπ’ άριθμ. Δ. 13793/30.4.19/5 
«Περί άρσεως τής ύφισταμένης ολικής άναστολής τών 

δασμών καί τών κ.ατά τήν εισαγωγήν εΐσπραττομένων λοι- 
πών φόρων καί τελ.ών έπί τών έκ τοϋ έξωτερικοϋ εισαγο- 
μένων κρεάτων βοοειδών, βουβαλ.οειδών καί αΐγοπρο- 
βατοειδών».

Κχοντες υττ oys·. :
α) Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 44 τοϋ Ν.Δ. 1/5/24.9.19/3 

«περί 'Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων».
β) Τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθ. 396/8.10.73 Π.Δ. «περί 

Οέσεως έν ίσχύι τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 175/73».
γ) Τάς ύπ’ άριθμ. 335/19.1.1973 καί 381/2.3.1973 

αποφάσεις τής τέως Ε.Ο.Υ., δι’ ών ένεκρίθη ή άτελ.ής παρά- 
δοσις έκ δασμών, λ.οιπών φόρων καί τελ.ών έν γένει τών έν 
Οέματι ειδών.

δ) Τήν ύπ’ άριθ. 588/15.9.1973 ομοίως άπόφχσιν τής 
τέως Ε.Ο.Υ., δι’ ής ένεκρίθη ή δασμολόγησης τοϋ άνχ- 
λ.ογοϋντος έκλ.εκτοϋ κρέατος έπί τών είσαγομένων κρεάτων 
βοοειδών τύπου PISTOLA καί CROPS εις ποσοστόν 16% 
καί 13% άντιστοίχως έπί τοϋ βάρους αυτών.

ε) Τάς ύπ’ άριθ. Δ. 1216/13.2.1973, Δ. 2321/28.3.1973 
καί Δ. 24948/220/2.10.1973 διαταγάς τοϋ ’ Υπουργού
τών Οικονομικών, δι’ ών ύλοποιήθησαν αί ώς άνω έ/ παρα- 
γράφοι: γ' καί δ' άποφάσεις.

στ) Τήν σύμφωνον γνώμην τών ’Υπουργών Γεωργίας 
καί ’Εμπορίου, αποφασίζομε'/ :

1. Έγκρίνομεν, άπό σήαεοον, τήν άεσιν τής ύφισταμένης,
δυνάμει τών ύπ’ άριθ. 335/19.1.1973. 381/2.3.1973 κ_αί 
588 15.9.1973 άποοάσεων τής τέως Ε.Ο.Υ.. ύλ.οποιηθεισών 
διά τών ύπ’ άριθ. Δ. 1216/13.2.1973 Δ. 2321/28.3.1973 
καί Δ. 2494S;220/2.10.72 άντιστοίχως διαταγών τοϋ ’Υ
πουργού Οικονομικών, όλ.ικής αναστολής τών δασμών και 
τών κατά τήν εισαγωγήν εΐσπραττομένων λοιπών φορών 
καί τελών έπί τών έκ τοϋ εξωτερικού είσαγομένων κατε- 
ψυγμένων κρεάτων βοοειδών, βουβαλ.οειδών καί αΐγοπρο-
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βατοειδών καί την επαναφοράν έξ ολοκλήρου από τής αυτής 
ήμερομηνίας των ύπό τοΰ Τελωνειακού Δασμολογίου' προ- 
βλεπομένων δασμών, ώς καί των λοιπών φόρων καί τελών 
επί των εΐσαγομένων ώς άνω ειδών.

2. Εΐδικώς δεν αίρεται ή κατά τάς ανωτέρω διατάξεις 
ύφισταμένη αναστολή τοΰ δασμού καί τών λοιπών φόρων 
καί τελών έπί τών κάτωθι ειδών :

α) Τών κατεψυγμένων κρεάτων τών είσαγομέ'/ων ύπό 
τών έγχωρίων βιομηχανιών καί βιοτεχνιών παρασκευής 
—ίσης φύσεως άλλάντων καί κονσερβών κρέατος.

β) Τών κατεψυγμένων κρεάτων αμνών μετ’ οστών.
γ) Τών κατεψυγμένων βρωσίμων παραπροϊόντων απάν

των τών ώς άνω έν παραγρ. 1 ειδών κρεάτων. .
3. Διά τής παρούσης ή ύπ’ άριΟ. Δ. 8751/10.4.1975 

άπόφασις καταργεΐται.
4. Τό Υπουργείο Οικονομικών, θέλει προβή εις την 

λήψιν τών αναγκαίων μέτρων, προς ΰλοποίησιν τής παρούσης 
καί τήν νομοθετικήν κύρωσιν ταύτης.

Οί Υπουργοί 
’Αναπληρωτής

Συντονισμού καί Προγραμματισμού Οικονομικών.

(Παραγρ. 1 άεθρου 26 Νομοσχεδίου). .
;■*" ' Παραγρ. 2 άρθρου 4S X. 1249/82.

2. Στον πίνακα τών ειδών τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
Χ.Δ./τος 3829/1958 πού ύπόκεινται σέ φόρο κατανάλωσης, 
προσθέτοντάί. ·"' 'w;

α) Οί έγ'/κόμες συσκευές τη?.εόρασης τής δασμ. κλάσης 
8ο.15 ΛΙΙ1 ; ή συνδυασμένες μέ. συσκευές τής δασμ. κλάσης 
92.11 ΑΙ-Ι1Ι με ποσοστό φόρου 10% καί

β) Οί συσκευές έγγραφης ή αναπαραγωγής τών εικόνων 
καί τοΰ ήχου στην τηλεόραση κατασκευασμένες νά λει
τουργούν σε συνδυασμό μέ δέκτη τηλεόρασης (Βίντεο), 
τής δασμ. κλάσης 92.11Β, μέ ποσοστό φόρου 25% έξαι- 
ρουμένων τών προοριζομένων για τις ανάγκες τών εθνικών 
σταθμών Ραδιοφωνίας καί Τηλεόρασης (ΕΡΤ-ΤΕΝΕΔ). 
Ή ισχύς τής παρούσης περίπτωση; β) άτ/ίζει άπό τήν 
17.3.1982. '

■ ίΠαραγρ. 2 άοθεον 20, νουοσ/εδίου).
’Άρθρο '1 Ν.Δ. 3829/1958.

Άρθρον 1.
1. ’Επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως έπί τών έν τώ 

κατωτέρω πίνακι άναγραφομένων ειδών, είτε ταΰτα παρ ά
γονται ή διασκευάζονται έν Έλλάδι, είτε εΐσάγονται έκ τής 
αλλοδαπής.

Ο φόρος ούτος επιβάλλεται εις ποσοστόν έπί τής άξίας ώς 
τούτο ορίζεται έν τώ αυτοί πίνακι έναντι έκαστου είδους.

2. Ώς φορολογητέα άςία διά τον υπολογισμόν τοΰ κατά 
την προηγουμένην παράγραφον φόρου λογίζεται διά μέν 
τά παραγόμενα έν ' Ελλάδι είδη ή τιμή διαθέσεως αυτών 
εις τήν κατανάλωσιν ύπό τών παραγωγών (βιομηχάνων, 
διασκευαστώ»/ κ.λ.π.), διά δέ τά εΐσαγόμενα έκ τής άλλοδαπής 
ή κατά τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 23 τοΰ Κωδικός των 
ομων «περί Τελωνειακού Δασμολογίου» ώς αυτή άντι- 
ιατεστάθη διά τού άρθρου 5 τού Νομ. Διατάγματος 2541/ 
;9ο3; δασμολογητέα άςία, προσαυξανόμενη διά τών εΐσα- 
'ωγικών οασμών καί τών παρομαρτούντουν τούτοις φόρων.

3. Ή διαδικασία βεβαιώσεως καί εΐσπράξεως τού κατά. 
:ο παρόν άρθρον φόρου, προκειμένου περί τών έν τή ημεδαπή 
ταραγομένων ή διασκευαζομένιυν τοιούτιυν ειδών, όρισθή-
εται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει τού Ύπουρ- 
ού τών Οικονομικών.

Προκειμένου περί τών έκ τής άλλοδαπής εΐσαγομένων 
εοιουτων ειδών, ή βεβαίωσις καί είσπραςις ένεργεϊται 
:ατα τας διατάςεις τού άρθρου 8 τού Νόμου 3287/1955. 
Εν περιπτωσει αμφισβητήφεως ύπό τού είσαγωγέως ώς

προς τήν υπαγωγήν τού είδους εις τόν φόρον τούτον, έφαρμό- 
ζονται αί διατάξεις τού άρθρου 11 τού Α.Ν. 2781/1941 
ώς έτροποποιήθη διά τού άρθρου 4 τού Νόμου 302 τού 1943.

4. Πίναξ τών ειδών τών ύποβαλλομένων εις τόν κατά 
τήν παράγραφον 1 τού παρόντος άρθρου φόρον.

Είδος Ποσοστόν Δασμολογική
Κλάσις

lx/i-2
V-'.-vv

"Ιπποι δρόμωνες 80 %
Τυρός ('Ολλανδικός, Βίτσερης, Παρμε
ζάνα καί λοιποί Εύρωπαϊκοί 15% 3α4 έως

καί G 48β/2δις
’Ανυψωτικά! συσκευαί (Ascenceurs) 25% 65 δ δις
Κλιματιστικά! συσκευαί 45 %
Πλυντήρια λειτουργούντα δι’ ηλεκτρισμού 
βάρους έκαστον μέχρι 250 χιλ/μων 
Φωτογραφικά! μηχαναί . 40 %
Οικιακά σκεύη φαβεντιανά (λουτήρες 
θερμάστρα'., λεκάναι κ.λπ.) εξαιρέσει τών 
λευκών

20% 134μ/1
135β/1

15% 143γ
Πλάκες, πλακίδια, κυβόλιθοι κ.λπ. διά 
πλακοστρώσεις καί έπενδύσεις, άπαντα 
φαβεντιανά ή έκ ψευδοπορσελάνης ή 

- πορσελάνης----------- ------- ------- -45 %— — 143ε
Χάρτης φωτογραφικός εύαίσθητος ώς καί
ταινίαι ή πλάκες έκ κυτταρινοειδούς,
πλήν τών δι’ ιατρικήν χρήσιν προορι-
ζομένων καί τών παρθένων φίλμς τών
χρησιμοποιουμένο/ν διά τήν παραγωγήν
κινηματογραφικών ταινιών ύπό άνεγ/ω-
ρισμένιυν κινηαατογραοικών έπιχειρή- >
σεων . * ' ' 25 % 1810/2
Έπίσωτρα έκ κουτσούκ δι’ έπιβατικά
αύτοκίνητα 25% 266δ/4
Άεροθάλ.άμοι δι’ έπιβατικά αύτ/τα 20 % 266δ/6
Αέμβοι καί πλοιάρια πολυτελείας 80 % 2/6α/2
Αέμβοι έκ πλαστικών υλών, καουτσούκ,
υφάσματος, άδιαβρόχου κλπ. 30 %

Παρ. 1 άρθρου 5S X. 12/1975

"Αρθρο 58.

Επιβολή φόρου καταναλώσεως έπί ένίων ειδών.
1. Εις τον πίνακα τών ειδών τής παραγρ. 4 τού άρθρου 

1 τού Ν.Δ. 3829/1958 «περί φορολογικών μέτρων άπο- 
σκοπούντων εις τόν περιορισμόν τής καταναλώσεως ειδών 
τινών πολυτελείας», τών υποκειμένων εις ειδικόν φόρον 
καταναλώσεως κατά τάς διατάξεις τού Νόμου τούτου, 
προστίθενται καί τά κάτωθι είδη μέ ποσοστόν φόρου είκοσι 
πέντε τοΐς εκατόν (25 %) έκαστον:

α) Άπορροφητήρες κόνεως οικιακής χρήσεως τής δασμο
λογικής κλάσεως 85.06 Γ.

β) πυράφια ήλεκτρικά μετ’ ένσωματωμένου κινητήρος 
τής δασμολογικής κλάσεως 85.07Α.

γ) Συσκευαί τής δασμολογικής κλάσεως 92-1 ΙΑ 1—3, 
εστ<ο καί συνδεδυασμέναι μετά συσκευών λήψεως τής 
δασμολογικής κλάσεως 85-15A3.

δ) Μεγάφωνα καί ηλεκτρικοί ένισχυτχί τής δασμολογικής 
κλάσεως 85.14.
11 αραγρ. 3 άρθρου 26 Νομοσχεδίου.

Άρθρο 4 Ν.Δ. 2416.1953
Άρθρον 4.

1. 'Ο διά τού Α. Νόμου 1991/1939, ώς τούτος έτροπο
ποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. έπιβληθείς ειδι
κός φόρος καταναλώσεως έπί τών έκ τού έξωτερικού εΐσα- 
γομένων ειδών πολυτελείας επιβάλλεται έφεξής έπί τών
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εν τώ κατωτέρω πίνακι χναγραφομένον ειδών. 'Γά ποσοστά 
τοΰ φόρου τούτου ορίζονται ώς αναγράφονται έν τώ αύτώ 
—ίνακι έναντι έκαστου είδους.

2. Ώς φορολογητέα αξία διά τον υπολογισμόν τοΰ φόρου 
τούτου λογίζεται ή κατά τό χρθρον 3 παράγραφος 1 τοΰ 
Διατάγματος τής 25 ’Ιουλίου 192U «περί κωδικός των νόμων 
περί τελωνειακού δασμολογίου εισαγωγής», τοιαύτη.

3. ’Από τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου κχταργοΰντχι 
αί διατάξεις τής ύπ’ άριΟ. X. 1480 1945 άποφάσεως τοΰ 
Υπουργού των Οικονομικών «περί τροποποιήσει·/ς καί 
συμπληρώσεως τών διατάξεων περί φόρου πολυτελείας» 
αί άφορώσαι τήν επιβολήν καί είσπραξιν τοΰ «φόρου πολυ
τελείας» επί τών έκ τοΰ εξωτερικού εΐσαγομένων ειδών, 
ώς καί πάσα έτέρα διάταξις δι’ ής ύπήχθη εις φόρον πολυ
τελείας, ή έμειώθη ή ηύξήθη τό ποσοστόν τοΰ φόρου πολυ
τελείας, οίουδήποτε έκ τής αλλοδαπής εισαγομένου είδους, 
πλήν τής διατάξεως τοΰ έδαφίου στ' τοΰ άρθρου 4 τοΰ Α.Χ. 
η τις διατηρείται έν ΐσχύι.

ΓΙΙΧΑΞ
Τών ειδών τών ύπαγομένων εις φόρον πολυτελείας κατά τήν 

εισαγωγήν.
Δασμ.Κλάσις Κατονομασία είδους Ποσοστόν
80β/6,7 Μαχαίρια, κοχλιάρια, πεοόναι έπι- 

τραπέζιαι έκ νικελίου ή λευκοΰ μεταλ
λοκράματος 30

δΟβ/9 Έν όλω ή έν μέρει έπάργυρα 30
Παράγρ. 4 "Άρθρου 26 Νομοσχεδίου.
Παράγρ. 1Ζ άρθρου 11 Ν. 4169/1961 
Ζ' Ειδική εισφορά έπί ειδών πίνων πολυτελείας :

Ή εισφορά αΰτη ορίζεται : ' ·
α) Εις ποσοστόν τεσσαράκοντα έπί τοΐς εκατόν (40%) 

έπί τοΰ κατά τάς διατάξεις τοΰ Α.Ν. 1991/39, ώς ούτος 
έτροποποιήθη -μεταγενεστέρως, ειδικού φόρου καταναλώ- 
σεως έπί τών έκ τής αλλοδαπής εΐσαγομένων κατωτέρω 
ειδών πολυτελείας: 1 ·~. .-· - . .. . : -

Κα τονομασία ειδών καί δασμολογική κλ,άσις. '' ’ -
— Χαβιάριον μέλαν, τής δασμολογικής κλάσεως 16.04 Γ1. 
—"Τδνα έν γένει, τών δασυολονικών κλάσεων 20.01 Γ2

καί 20.02Λ1.
— Ούίσκυ, τζίν, τής δασμολιγικής κλ.άσεως 22.09Η2α-β(1).
— Καλλυντικά καί γενικώς προϊόντα χρησιμοποιούμενα 

δια τήν περιποίησιν τοΰ δέρματος, τών τριχών, καί τών 
ονύχων τής δασμολ.ογικής κλ.άσεως 33.06Β.

— Δέρματα φυσικού χρώματος, κεχρωματισμένα ή άλλως 
έπεξειργασμένα, έρπετών, κροκοδείλων καί έν γένει 
σαυροειδών τής δασμολογικής κλ,άσεως 41.05 Β3.
Σισυροδέρματα δεψασμένα ή κατειργασμένα, έστω καί 

συνεραμμένα εις φύλλα, σάκκους, τετράγων, σταυρούς καί 
παρόμοιας μορφάς, τής δασμολ.ογικής κλ.άσεως 43.02Α.Β1.

Σισυροδέρματα εΐργασμένα καί κατεσκευασμένα εις έτοιμα 
είδη, τής δασμολ.ογικής κλάσεως 43.03. ■

Υφάσματα έκ μετάξης ή έκ γ/αφάλων μετάξης, άμιγή 
ή σύμμικτα, τής δασμολ.ογικής κλ.άσεως 50.09.

Βελ.ούδα καί πλούσσας έκ μετάξης ή έρίου καί τριχών, 
άμιγή ή σύμμικτα, τής δασμολ.ογικής κλ.άσεως 58.04Α.Β.

Έσώρρουχα έκ μετάξης, άμιγοϋς ή συμμίκτου, τών 
δασμολογικών κλάσεων 61.03 Α καί 61.04 Α.

Ρινόμακτρα, μανδηλάκια θυλ.ακίου, έπούμια έν γένει, 
μανδήλ.ιχ λ.αιμοΰ, ρινοσκέπαι, κασκώλ, μανδήλαι, βέλλα, 
βελλάκια καί παρόμοια, ώς καί λ.αιμοδέται, άπαντα έκ 
μετάξης άμιγοϋς ή συμμίκτου, τών δχσίΛολ.ογικών, κλ.άσεων
61.05Α 61.06Α, καί 61.07' Α.

’Απομιμήσεις κοσαηαάτων, τής δασμολ.ογικής κλάσεως 
71.16Α2 καί Β1.

Αυτοκίνητοι άμαξαι συνήθεις έπιβατικαί έκ τής δασμο- 
λ.ογικής κλ.άσεως 87.02Α1γ άρχικής άξίας άνω τών 1.800 
δολλαρίων Franco Usine.

Πχίγνια συντροφιάς, τής δασμολ.ογικής κλ.άσεως 97.04Α 
έως καί—Δ.

’Αναπτήρες παντοειδείς καί τά μεμονωμένα μέρη αυτών, 
πλ.ήν τών έναυσμάτων καί τών θρυαλλίδων, τής δασμολ.ογικής
κλ.άσεως 98.10.

β) Εις δέκα έπί τοΐς εκατόν (10%) έπί τής άξίας τών 
έν τώ κατωτέρω πίνχκι άνχγρχφομένων ειδών είτε ταΰτα 

-παράγοντα·, ή διασκευάζονται έν Έλλάδι είτε είσάγονται 
έκ τής αλλοδαπής.

Είδος Δασμ. κλ.άσις
Ραδιόφωνα καί συσκευαί τηλεοράσεως καί 
μέρη αυτών 85.15Β2.Γ.Ε.
Μαγνητόφωνα καί ήλ,εκτρόφωνα (πικ-άπ) 
καί βραχίονες αυτών 92.11Α2καΙΒ
Ήλ.εκτρικά ψυγεία καί λοιπαί συσκευαί 
ήλ.εκτεικαί βάοους αέχει 250 χιλ.ιογοάααων. 84.15Α1α καί

84.15 Α3α
’Ηλεκτρικά σάρωθρχ. παρκετέζα·, καί λ.οιπαί 
ήλεκτρικαί συσκευαί ώς καί μέρη αυτών 85.06Α.Ζ. 
Ήλεκτρικχί συσκευαί, άλ.έσεως καί άναμί- 
ξεως οπωρών κ.λ.π. τροφίμων 85.06Β.
Ήλεκτρικαί ξυριστικά! μηχχνχί 85.07

Ή φορολογητέα άξια έξευοίσκεται κατά τά εν τή παρα
γράφω 2 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 3S29/1958, ως τοΰτο 
ισχύει τροποποιηθέν,' όριζόμενα (1). '· -

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Ζ'.

ΤΕΛΩΝΈΙΑΚΕΣ Α Π ΑΛΑΑΓ ΕΣ

(Άρθρο 27 Νομοσχεδίου). : . .
; Ν. 363/1976 άρθρο 1 παράγραφος 7.

Τά κατά τάς διατάξεις : 1) Τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. 2778/54 
«περί τελ.ωνισμοΰ ειδών άτομικής χρήσεως καί επιπλ.ων 

. μετατιθεμένων Έλλ.ήνων διπλ.ωματικων και προςενικων
ύπαλλήλ.ων», 2) τοΰ άρθρου 17 τοΰ Ν.Δ. 2544/53 «περί
τελ.ωνισμοΰ ειδών ατομικής χρήσεως έπιβατών κ.λ.π.» ως
τοΰτο άντικατεστάθη διά τοΰ άεθεου 6 τοΰ Α.Ν. 156/6/... - · 3)

αύταΐς άναφερομέ/ων προσώπων έπιβατικά αυτοκίνητα, 
υποβάλλονται εις τον τρίτον τοΰ ύπό τών παραγρ. 1 και' 2

φόρου υποβάλλονται καί τά είσχγόμενα έπιβο 
ύπό τών άπελ.χυνομένων, έπαναπατριζομένων καί προσφυγών
ομογενών.

(Άρθρο 28 Νομοσχεδίου).
Ν. 419/1976 άρθρο 135 '

Οίκοσκ.ε·υή 'Τπαλλήλουν καί Αύτοκί'/ητα.

τέλους ύπέρ τοΰ Δημοσίου ή τρίτου.
β) Άμα τή λήξει τής έν τή Κεντρική 'Ί πηρεσία τοποθετη- 

σεως, μεταθέσεως ή άποσπάσεώς των, οί έν λόγω υπάλληλοι 
όφείλουν να έπανεξαγάγουν τά εις έλευθέρχν χ,ρήσιν εισα- 
χθέ'/τα είδη τής οικοσκευής των είτε νά.τά εκτελουνισουν, 
συμφώνως τή άνωτέρω παραγράφω.
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' 2.α. Είς υπαλλήλους τοϋ Υπουργείου ’Εξωτερικών τοπο- 
θετουμένους, μετατιθεμένους' ή άποσπωσμένους εις την Κεν
τρικήν ’Υπηρεσίαν, ή άφίκνουμένους επ' άδεια ή διά λόγους 
υπηρεσίας, παρέχεται, κατόπιν σχετικής βεβαίωσε ως τοϋ 
’Υπουργείου ’Εξωτερικών, περί τοποθετήσεως, κ.λ.π., αυτών, 
τό δικαίωμα εισαγωγής εις έλευθέραν χρήσιν ύπό τών ίδιων 
καί τών μετ’ αυτών συνοικούντων μελ.ών τής οικογένειας 
των, τών- ΰπ’ αυτών εϊσαγομένων αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσεως, καθ’ ολ.ην την διάρκειαν της έν Έλλάδι παραμονής 
των.
. β) "Αμα τή λήξει τής έν Έλλάδι κατά τ’ ά >τερω παρα
μονής των, οί ώς άνω υπάλληλοι δΰνανται ή νά έπ αν εξ αγάγουν 
τό αΰτοκίνητόν των ή νά προβοϋν εις τον έκτελωνισμόν 
αύτοΰ, άνευ χρονικού περιορισμού ώς προς τό έτος κατασκευής 
επί τή καταβολή τοϋ έκάστοτε ΐσχύοντος διά τά είσαγόμενα 
αυτοκίνητα υπαλλήλων τοϋ Υπουργείου ’Εξωτερικών είδικοϋ 
μειωμένου δασμού.

3. Οί καθ’ οίονδήποτε τρόπον επανερχόμενοι είς 'Ελλάδα 
προς οριστικήν έγκατάστασιν υπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου 
’Εξωτερικών δύνανται νά προβοϋν εις έκτελωνισμόν τής 
οικοσκευής καί τοϋ αυτοκινήτου των, έπί τή καταβολ.ή του 
κατά τάς άνωτέρω παραγράφους είδικοϋ μειωμένου δασμοϋ.

Ν.Λ. 698/12.10.70
«περί παραδόσεως είς έλευθέραν χρήσιν επιβατικών αύτοκι-~ 
νήτων καί ειδών οικοσκευής διπλωματικών καί προξενικών 
υπαλλήλων τελούντων έν άποσπάσει ή έν άδεια».

(Εφ. Κ.Α. 221/16.10.70).
Προτάσει τοϋ Ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άπε-

φασίσαμεν καί δια ίσσομεν :
. ’** ' ·*.* { V / ·τ?< ; ’ ·
λ' Άρθρον 1.

Τό άρθρον 7 τοϋ Ν.Δ. 36/1968 «περί θεσπίσεως δασμο
λογικών τινων απαλλαγών καί διευκολ.ύνσεων, ρυθμίσεως 
ένίων τελ,ωνειακών θεμάτων» άντικαθίσταται ώς κάτωθι :

~ ' --·■· Άοθρον 1. ■
1. ’Επιβατικά αυτοκίνητα άνήκοντα εις τους έν άρθρω 1 

τοϋ Ν. 2778/54 «περί τελ.ωνισμοϋ ειδών άτομικής χρήσεως 
καί επίπλων μετατιθεμένιον ’ Ελλήνων διπλωματικών καί 
προξενικών ύπαλλήλ.ων», ύπαλλήλ.ους, έφ’ όσον ούτοι μετα
τίθενται προσωρινώς ή άποσπώνται εις τό Κέντρον ή άφι- 
κνοϋνται έπ’ άδεια παραδίδονται είς έλευθέραν χρήσιν, βάσει 
τοϋ προβλεπομένου ύπό τοϋ άρθρου 10 τοϋ Χομοθ. Α/τος 
2544/1953 «περί τελ.ουνισμοϋ ειδών άτομικής χρήσεως επι
βατών καί ειδών μετοικούντων» δελτίου, δι’ όλ.όκλ.ηρον τό 
διάστημα τής έν Έλλάδι παραμονής των, ύπό τον όρον τής 
καταβολ.ής τών οικείων τελών κυκλ.οφορίας άπο τής ήμέρας 
τής εισόδου τών αύτοκινήτων τούτων είς τήν χώραν.

Τά αυτοκίνητα ταϋτα άμα τή αναχωρήσει τών είς οΰς 
άνήκουν ύπαλλήλων έπανεξάγονται είς τήν άλλοδαπήν, άλλως 
άκινητοποιοϋνται, μερίμνη τής τελ.ωνειακής ’Αρχής ή έκ- 
ποιοϋνται έπί τή προηγούμενη καταβολ.ή τών κατά τήν οίκείαν 
κλασιν τοϋ Τελ,ωνειακοϋ Αασμολ.ογίου Εισαγωγής προβλ,ε- 
πομένων δασμών καί φόρων.

2. Ύπό τούς έν τή προηγούμενη παραγράφω όρους καί 
προϋποθέσεις παραδίδονται είς έλευθέραν χρήσιν είς τούς 
αυτόθι άναφερομένους ύπαλλήλ.ους καί είδη οικιακής χρή- 
σεωε καί οίκονοαίαε, περί ών τά άοθρα 2 καί 3 τοϋ Ν. 277S/ 
1954.

(Άεθεο 29 Χουοσχεδίου).
‘ Ν.Λ. 1313/72."

“Αρθρον 14.
1. Τά κατωτέρω είδη, είσαγόμενα άπ’ ευθείας ύπό ήμε- 

δαπών ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων πολ.υτελείας, Α’, Β', 
καί Γ' κατηγορίας δυά τον έξοπλ.ισμόν τής πρώτης έγκατα- 
στάσεως ή έπεκτάσεως ή συμπλ.ηρώσεως, ώς καί διά τήν 
άνακαίνισιν αυτών μετά παρέλευσιν δεκαετίας άπο τής έκ- 
δόσεως τής προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας των,

ύπόκεινται είς τήν κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ παρόντος 
άρθρου δασμολ,ογικήν καί φορολ.ογικήν κατά τήν εισαγωγήν 
μεταχείρισιν : η.

α) πίνακες συνδέσεως διά τηλεφωνικά κέντρα καί συσκαιαί 
αυτομάτου μεταγωγής, β) άνυψωτικαί συσκευαί (ASCEN- 
SELRS) άνω τών τεσσάρων (4) άτόμων, γ) συσκευαί με- 
ταδόσεως μηνυμάτων διά σωλ.ηνώσεων , δ) ήλ.εκτρικά πλ.υν- 
τήρια, στεγνωτήρια καί άπορροφητήρες κόνεως, ε) είδη καί 
όργανα άθλ.οπαιδιών ύπαίθρου, γυμναστικής, κλ.ασσικοϋ 
άθλητισμοϋ καί ετέρων άθλ.ημάτων (π/.ήν ρακεττών τέννις), 
στ) παίγνια συντροφιάς (πλ.ήν σφαιριστηρίων καί ρολ.λινών), 
ζ) είδη κρουνοποιίας ειδών ύγιεινής (νιπτήρων, λ.ουτήρων, 
λεκανών), η) ήλεκτρικαί συσκευαί σηματοδοτήσεως (όπτικαί 
ή άκουστικαί), θ) μαγνητόφωνα, ήλεκτρόφωνα, πικάπ, 
μεγάφωνα ραδιοφώνων καί λ.οιπών συσκευών, ι) ύαλ.οπί- 
νακες θυρών καί παραθύρων, ια) κλείθρα, σύρται, άσφα- 
λείας, κλείθρα κρεμαστά καί κλείδες, ιβ) παραπετάσματα 
έξ ίνών έξ ύάλου καί είδη τοιχοστρωσίας έκ χάρτου ή ετέρων 
ύλ,ών, ιγ) κυλιόμεναι κλίμακες.

2. α. Έάν ή έκάστοτε έναντι τών χωρών τής Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος (ΕΟΚ) συνολ.ική έκ δασμών, λ.οιπών φόρων, 
εισφορών, δικαιωμάτων καί τελ,ών έν γένει έπιβάρυνσις κατά 
τήν εισαγωγήν δεν ύπερβαίνει τό 30% έπί τής άξίας, ή έπι-

- βάρυνσις αΰτη, ώς καί ή αντίστοιχος συνολ.ική τοιαύτη έναντι 
Τρίτων Χωρών, είσπράττονται είς τό ακέραιον.

β) Έάν ή κατά τό προηγούμενον έδάφιον συνολική έπι- 
βάρυνσις έναντι τών χωρών τής ΕΟΚ ύπερβαίνη τό 30ο/ο έπί 
τής άξίας, ή μέχρι τριάκοντα έπί τοϊς εκατόν (30%) έτίι- 
βάρυνσις είσπράττεται είς τό ακέραιον, ή δέ έπί πλέον διαφορά 
μέχρι τής συνολικής έπιβαρύνσεως άνεξαρτήτως χώρας προε- 
λεύσεως είσπράττεται μειωμένη κατά πεντήκοντα έπί τοϊς 
έκατόν (50%). ,.

3. Τά κατωτέρω είδη, είσαγόμενα άπ’ ευθείας ύπό ξενο
δοχειακών έπιχειρήσεων πολυτελ.είας καί Α' κατη
γορίας, άποκλ.ειστικώς διά τάς ιδίας αύτών άνάγκας καί 
έφ’ όσον φέρουν έπωνυμίας ή τίτλον ή έτερον διακριτικόν 
γνώρισμα χρησιμοποιούμενον ύπ’ αύτών, τυγχάνουν τής κατά 
τήν παράγραφον 2 τοϋ παρόντος άρθρου δασμολ.ογικής καί 
φορολογικής κατά τήν εισαγωγήν μεταχειρίσεως : α) ΌΟόναι 
(πανικά) κλίνης, τραπέζης καί καθαριύτητος, β) μάχαιραι 
έπιτραπέζιοι, γ) κοχλιάρια, κουτάλα·., περόναι, πτύα σερ
βιρίσματος γλ.υκισμάτων καί παρόμοια είδη, δ) έπιτραπέζια 
ύάλανα άντικείμενα (π.χ. ποτήρια, φλ.υτζάνια, καράφα·., 
κανάτια, πιάτα, σαλατιέρα·., ζαχαριέρα·., σαλτσιέρα·., κεσέδες, 
αύγοθήκαι, έλαιοδοχεϊα, πιατέλλαι, δίσκοι άλατιέραι - κα
φετιέρα·., τυριέραι) καί ε) έπιτραπέζια σκεύη έκ πορσελάνης 
ή μετάλλου (π.χ. πιάτα, σπεύη τεΐου, καφέ, σαλατιέρα·., 
σουπιέρα·., πιατέλλαι, δίσκοι παντός είδους, κανάται, ζαχα- 
ριέραι, φλ.υτζάνια, κάνιστρα).

4. Διά κοινών άπο οάσεων του εποπτεύοντος τον ΕΟ I 
'Υπουργού καί τοϋ Υπουργού Οικονομικών ορίζονται αί 
άναγκαιοϋσαι διά τάς ξενοδοχειακας επιχειρήσεις ποσότητες 
ειδών, περί τών οποίων ή παράγραφος 3 τοϋ παρόντος 
άρθρου, βάσει τής τών ξενοδοχείων καί τοϋ αριθμού, τών
κλ.ινών κατηγορίας αύτών.

X. 603/77.
η) ’Εξαιρετικούς τά ύπό ξένη·/ σημαίαν πλ.οΐα Οαλασσίας 

άναψυχής καί περιηγήσεως ιδιωτικής χρήσεως, άνεξαρτήτως 
άριθμοϋ θαλ.άμουν ένδιαιτήσεως καί διανυκτερεύσεως. δι
καιούνται νά παραλ,αμβάνουν άτελ.ώς τά είς τήν παρ. 1 έδ. 
α,β,γ, καί δ αναγραφόμενα είδη, έφ’ όσον ή άςία αύτών κατα- 
βάλλ.εται είς συνάλλαγμα αποδεδειγμένους είσαχθέντος εκ τής 
άλλοδαπής.

’Επίσης τά έν λ.ύγω πλ.οΐα δύνανται νά παραλ,αμβάνουν 
άτελ.ώς καί τροφοεφόδια μόνον έκ τοϋ τελευταίου έλληνικοϋ 
λ,ιμένος άναχωρήσεώς των διά. τό έςωτερικόν. Γά. εκ τών 
πλ.οίων τούτιον ύπό Ελληνικήν σημαίαν, δικαιούνται νά. παρα- 
λ.αμβάνουν ά.τελ.ους μόνον τά. είδη τοϋ έδαφίου α τήε παρ. 1.
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Αρθρον 9.
'll Έτχιρ.ίχ άπχλλ.άσσετχι παντός φόρου, τέλους, τέλους 

χαρτοσήμου, δασμού, κρατήσεως. εισφοράς ή δικαιώματος 
ΰπο τοϋ Δημοσίου ή οίουδήποτε τρίτου κχί άπολ.χύει εν ταΐς 
δίκχις χύτης πάντων των οικονομικών προνομίων τοϋ Δημο
σίου.

Ν. 5'J0 77.

Αρθρον 48.
2. Τά δωρεάν κχί άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων 

έκ τοϋ εξωτερικού χποστε/Δόμενχ ή πχρχ/ωρούμενχ πχσης 
φύσεως είδη εις τχ περί ών ή προηγουμένη παράγραφος πρό
σωπα άπχλλάσσοντχι παντός δχσμοϋ, φόρου ή τέλους εισ- 
πρχττομένου κατά την εισαγωγήν των εις τχ 1 ελωνειχ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Μ'.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(πεοίπτινση χ' χιθοου 30 Xουοσχεδίου). 

π.ιράγρ. 1 ‘άρθρου 13 χ! 820,78,

1. Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριου προσδιορισμού τής 
ετήσιας δαπάνης :

*) · ■ ..............................................................................................................

β) Προκειμένου περί μισθωτών κχί συνταξιούχων εφόσον 
ό φορολογούμενος καί ή σύζυγός του έχουν μόνον εισοδήματα 
έκ μισθωτών υπηρεσιών, διαθέτουν δέ επιβατικόν αύτοκίνητον 
ιδιωτικής χρήσεως μέχρι δέκα (10) φορολογήσιμων ίππων ή 
τό ένοίκιον τής κυρίας κατοικίας δεν υπερβαίνει τό ποσόν τών 
εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δρχ. έκτος έάν δια τά ώς 
xvco πρόσωπα έφαρμόζωνται αί διατάξεις τών περιπτώσεων 
Γ' καί Δ' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 12.

.· ϊ)·; .......................................... ...........·····.............. ··
δ) Προκειμένου περί άσκούντων έλευθέριον έπάγγελμα 

διά τό ποσόν τής δαπάνης ή οποία προκύπτει βάσει τοϋ έπι- 
βατικοΰ. αυτοκινήτου Ιδιωτικής χρήσεως μέχρι δέκα (10) 
φορολογήσιμων ίππων μόνον διά τά δύο (2) πρώτα έτη 
άσκήσεως τοϋ έπαγγέλματός των καί έφ’ όσον ό φορολογού
μενος δέν έχει έτερα, πλήν τοϋ έκ τής άσκήσεως τοϋ έπαγ
γέλματός του, εισοδήματα, ή δέ σύζυγος του έξ οίασδήποτε

(περίπτωση β) άρθρου 30 Νομοσχεδίου)
"Αρθρο 6 X. 1286/1940.

Τά παντός είδους τροχοφόρα οχήματα καί πάντα γενικώς 
τά μεταφορικά μέσα τά χρησιμοποιούμενα ΰπό τών ’Οργανώ
σεων - Μελών του Α.Σ.Ε.Ο. ώς και τά προσωπικά ιδιωτικά 
χύτοκίνητα τοϋ αλλοδαπού προσωπικού τοϋ Α.Σ.Ε.Ο. άπχλ- 
λάσσοντχι παντός έν γένει εισαγωγικού δασμού, φόρου ή 
τέλους κυκλοφορίας δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού ώς 
καί παντός άλλου τέλους ή φόρου διοδίων, τά δέ δχήματχ 
αύτών φέρουσιν ιδίαν άρίθμησιν καί ίδια διακριτικά σημεία.
Ο ανώτατος αριθμός τών άπχλλασσομένων οχημάτων 

καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών 
έπί τή προτάσει τοϋ Α.Σ.Ε.Ο.

Αι ως ανω άπαλλ.αγχί δέν ισχύουν δι’ οχήματα ιδιωτικά 
μισθούμενα παρά όργανούσεως μετεχούσης τοϋ Α.Σ.Ε.Ο.

X. 23(37/1!>53.
Άρθρο 25.

1. Έφ’ εξής τά τέλη ταξινομήσεως καί δικαιώματα έτ
θεωρήσεως ορίζονται :

α) Διά την χορήγησιν άδειας κυκλοφορίας καί πινακίδο. 
αυτοκινήτων έν γένει εις δρχ. 260.

β) Διά τήν χορήγησιν άδειας κυκλοφορίας καί πινακίδο. 
αυτοκινήτων ποδηλάτων (μοτοσυκλεττών) εις δρχ. 230.

γ) Διά τήν άντικχτάστασιν άπολεσθεισών πινακίδων 
εις δραχμής 200. ; __. .7 .

δ) Ή περίπτωστς β' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 25 τοϋ 
X. 2367/53, διατηρείται έν ίσχύι.

Περ. β' παράγρ. 1 άρθρ. 25 X. 2367.1953.
«Διά τήν χορήγησιν άδειας κυκλοφορίας καί πινακίδων 

δι’ οχήματα άνήκοντα εις τά κατά τήν παράγρ. 3 τοϋ άρθρου I 
τοϋ παρόντος πρόσωπα εις δρχχμάς 20».

2. Πρός άντιμετώπισιν τών εκ τής οργανώσεως τοϋ 
’Υπουργείου Συγκοινωνιών προκυπτουσών άναγκών καί 
είδικώτερον τήν άγοράν, άνέγερσιν. μίσθωσιν γραφείων, τήν 
προμήθειαν έπίπλων κ.λ.π. καί διά πάσαν συναφή δαπάνην 
ορίζονται οί άκόλουθοι πόροι :

α) Διά τήν χορήγησιν άδειας κυκλοφορίας καί π νακίδων 
αύτοκινήτων πάσης κατηγορίας τέλη δρχ/μχί 50.

β) Διά τήν χορήγησιν άδειας κυκλοφορίας καί πινακίδων 
αύτοκινήτων ποδηλάτων (μετοσυκλεττών) καί τήν άντικα- 
τάστασιν άπολεσθεισών πινακίδων κυκλοφορίας τέλη δραχμαί
25.

Τ’ άνωτέρω τέλη ε’.σπρχττόμενα κατά τήν χορήγησιν 
τών άδειων κυκλοφορίας καί πινακίδων καί την άντικατάστα- 
σιν άπολεσθεισών πινακίδων κυκλοφορίας κατατίθενται εις τό 
Δημόσιον Ταμεΐον ώς ίσοδον_ προϋπολογισμού _κ.λ.π.

Χ.Δ. 3394/1956.
Άρθρο 24.

Αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ/τος 1286/49 «περί φορολογικών 
άπχλλχγών καί άλλων διευκολύνσεων τοϋ ’Αμερικανικού 
Συμβουλίου ’Εθελοντικών ’Οργανώσεων»,· έπεκ.τείνοντχι καί 
έπί τών λοιπών ξένων έν Έλλάδι Άνέγ/ωρισμένων ’Αρχαιο
λογικών Σχολών καί τοϋ άλλοδαποϋ προσωπικού τούτων.

Παρ. 8 & 9.Άρθρου 15. ;....·
·- X. 3487/1955. . · ■·'

8. "Ιδιόκτητα επιβατικά χύτοκίνητα ή -άλλα άνάλ.ογχ 
μεταφορικά μέσα, χρησιμοποιούμενα άποκλεΐστικώς ΰπό τών 
ιατρών τών άγροτικών. καί κοινοτικών ιατρείων κατά τήν 
άσκησιν τών καθηκόντων αύτών, άπχλλάσσοντχι τοϋ τέλους 
άδειας κυκλοφορίας καί φορολ,ογίας αύτοκινήτων, μετά βε- 
βχίωσιν τοϋ οικείου Νομάρχου, δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουρ
γού Οικονομικών. . . . .. ■ ■·

9 Αί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου έχουν 
εφαρμογήν ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις καί έπί ιδιοκτήτων 
επιβατικών αύτοκινήτων Ιατρών εγκατεστημένων εις χωρία 
καί κωμοπόλεις πληθυσμού μέχρι τεσσάρων χιλιάδων κα
τοίκων. '...·; ■ .

Άρθρο 11 Α.Ν. 154/1937.
’Επιβατικά αύτοκί·/ητα άνήκοντα εις έν ένεργεία ή τέως 

'Ηγεμόνας, εις τάς οικογένειας καί τά μέλη τής άκολ.ουθίας 
αύτών, εις ’Αρχηγούς ξένων Κυβερνήσεων, εις Πρίγκηπας 
καί μέλη τής άκολουθίας αύτών καί εΐσαγόμενα έν Έλλάδι 
προσωρινώς είτε δυνάμει τριπτύχων ή πολυπτύχων είτε ύπό 
τό καθεστώς τής έλευθέρας χρήσεως, δι’ ιδιωτικήν χρήσιν 
τών κατόχων αύτών, άπχλλάσσοντχι τών τελ.ών κυκλ,οφορίας 
άπό τοϋ χρόνου τής εισαγωγής τών έν Έλλάδι μέχρι τού 
χρόνου τής έπανεξαγωγής των.

' 11 ισχύς τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου άρχεται άπό
1 Ίχνουχρίου 1965.

Παρ. 1 καί 2 Άρθρου 7. Ν. 816/1978.
Ποσόν εισφοράς. r >

1. Επιβάλλεται εισφορά έπί τών επιβατικών αύτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσεως, βάσει τής ισχύος τοϋ κινητήρας τοϋ 
αυτοκινήτου, τής άναγραφομένης είς τήν άδειαν κυκλοφορίας.

2. Ή εισφορά είναι μηνιαία καί ορίζεται ώς άκολ.ούθως, 
άδιαφόρως τής χρησιμοποιουμένης καυσίμου υλ.ης :
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α) Έπί αυτοκινήτων ποδηλάτων (μοτοσυκλεττών) δι- 
κύκλων ΐσχϋος κινητήρος μέχρι 5 ίππων δρχ. είκοσι (20) καί 
άπο 6 ίππους καί άνω δραχμαί τεσσαράκοντα (40).

β) Έπί αυτοκινήτων ποδηλάτων (μοτοσυκλεττών) τρι- 
κύκλων δραχμαί τεσσαράκοντα (40).

γ) Έτ:'. αυτοκινήτων ΐσχϋος κιινητήρος μέχρι δέκα (10) 
ίππων, δραχμαί εκατόν (100).

δ) Έπί αυτοκινήτων ΐσχϋος κινητήρος άπό 11 μέχρι 13· 
ίππων, δραχμαί έκατον πεντήκοντα (150).

ε) Έπί αυτοκινήτων ΐσχϋος κινητήρος άπό 14 μέχρι καί 
17 ίππων, δραχμαί διακόσια'. (200.).
στ) Έπί αυτοκινήτων ΐσχϋος κινητήρος άπό 18 ίππων καί 

άνω δραχμαί διακόσιαι πεντήκοντα (230).

’Επισυνάπτεται στην επεξεργασία αριθμός 53 τής ΚΕΝΕ 
καί περιέχει τήν τελική διατύπωση τοΰ κειμένου άπό αυτήν.

. . ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Τροποποίηση καί συμπλήρωση φορολογικών καί άλλων 

διατάξεων.
— ■— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'Γ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1.
Μείωση εισοδήματος άπό μισθωτές υπηρεσίες.

1. Τρ πρώτο εδάφιο τής παρχγρ ίφου 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ 
ΝΛ. 3323/1953 (ΦΕΚ —A' -214), Έτικαθί-τα-ιαι ώς 
εξής: «2. Τό εισόδημα άπό μισθωτές υπηρεσίες καί άπό 
κάύε είδους συντάξεις μεώνεται κατά ποσοστό πενήντα τά 
εκατό (30%) μέχρι πσσοΰ καθαρού εισοδήματος τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000) δραχμών καί κατά ποσοστό πέντε τά 
εκατό (5%) σττό τμ,ήμαι τοΰ καθαρού εισοδήματος άπό τρια
κόσιες χιλιάδες μία (300.001) μέχρι ένα εκατομμύριο
1.000.000) δραχμές».

2. Το τελευταίο εδάφιο τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 4 
το Ν.Δ. 3323/1055 αντικαθίσταται ιός εξής: «Ή μείωση 
τοΰ προβλέπεται άπό τήν παράγραφο αυτή δεν μπορεί σε κα
υτά περίτπωση νά είναι ανώτερη άπό τό ποσό τών εκατόν 
,γδόντα πέντε χιλιάδων (185.000) δραχμών τό χρόνο κατά 
ορολογοόμενο γιά τά εισοδήματα όλων τών παραπάνω κα- 

ηγοριών».
3. Στό άρ-Spo 4 τοΰ Ν.Δ. 33-3/1955 προσθέτετα: παρά- 

•ραφος με αριθμό 13 καί ή παράγραφος 13 αύτοΰ άριθμείτχι 
ε 14. ώς έξής: «13. Το συνολικό ποσό τών μειώσεων πού 

τροόλέπονταε, γιά τά εισοδήματα άπό μισθωτές υπηρεσίες 
αι άπό ελευθέρια έπαγγέ/.μχτα, άπό τις παραγράφους 3, 4

5 και 8 τοΰ παρόντος άρθρου δεν μπορεί σέ καμιά περίπτω- 
ση νά είναι ανώτερο άπό τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χι
λιάδες (475.000) δραχμές τό χρόνο κατά φορολογούμενο γιά 
τά εισοδήματα του άπό τις πήγες αυτές. ’Επίσης τό συνολικό 
ποσό τών μειώσεων πού προίλέπονται. γιά τά εισοδήματα 
άπό μισθωτές υπηρεσίες καί άπό ελευθέρια έπαγγέ/ματα. άπό 
τις παραγράφους 5 καί 6 τοΰ παρόντος άρθρου δεν μπορεί 
σε καμιά περίπτωση νά civατ ανώτερο άπό τριακόσιες χι- 
/.ιάδες (300.000) δραχμές τό χρόνο κατά φορολογούμενο γιά 
τά είσοδήααταά του άπό τις πηγές αυτές».

Άρθρο 2.
Απαλλαγές άτπό τό φόρο.

1. Ή περίπτωση β' τοΰ κεφαλαίου Ε' τής παραγράφου 1' 
τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ. 3323/1955 άντικαθίσταται ώς 
έξής: «β) ,Οί κάθε είδους συντάξεις πού κιχταΐβάλλιονταή 
άπό αλλοδαπούς κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, ώς καί άπό 
διεθνείς οργανισμούς, σέ δικαιούχους πού κατοσκΛυν μόνιμα 
στην Ελλάδα. Έλληνες ή αλλοδαπούς υπηκόους».

β. Ή υποπερίπτωση γγ' τής περίπτωσης γ' τοΰ κεφα- 
ϋ.αίου Ε' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ. 332-3/ 
1955. όπως ιαότή άρ i/θμήθηκε μέ τήν παράγραφο 4 τοΰ άρ
θρου 2 τοΰ Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ—Α’ 43). καπαργείται.

3. Ή παράγραφος 4 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ. 3323/1955- 
αντικαθίσταται -ώς εξής: «4'. - Άπό ηο συνολικό π-οσό τών' 
είσοδ-τ/χάτων από μισθωτές υπηρεσίες καί άπό ίλιυθ-ίρια 
επάγγελμάτα. τά όποιο: αποκτούν οί δικαιούχοι λόγο συμ
μετοχής τους σε Επιτροπές! Συμβούλια. Συλλογικά Όργ’α- 
να ή 'Ομάδες ’Εργασίας τοΰ Δημοσίου καί Νομικών 17 ροτώ*- 
πων Δημοσίου Δ:κ.α?ου. απαλλάσσεται άπό το φόρο ποσοσ'ό 
φαροντα τά εκατό (40%) καί μέχρι ποσοΰ σαράντα χιλιάδων; 
(40.000) δραχμών τό χρόνο, γιά κάλυψη ηών κάθε είδους: 
δαπανών τοΰ δικαιούχου!. Έκτος άπό τήν απαλλαγή αϋτή: 
δεν αναγνωρίζεται ή έκπτωση καμιάς άλλης δαπάνης άπό; 
τά εισόδημα,ηα αύτά». ...

Άρθρο 3. .. Γ
Μείωση εισοδήματος άπό διατροφή.

Στην περίπτωση α' τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 8 τοΰ 
Ν.Λ 3323/1955 προσθέτεται δεύτερο εδάφιο, πού έχε: ώς 
έξής: «Κατά τη φορολογία τοΰ εισοδήματος αύτοΰ εφαρμό
ζονται ανάλογα οί διατάξεις τών. δευτέρου καί τελευταίου, 
εδάφιων τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ παρόντος».

'Αρθρο 4^
Φορολογική κλίμακα.

Τό πρώτο εδάφιο τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 9 τοΰ 
Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίστατο*: ώς έξής: «1. Τό εισόδημα 
πού απομένει μετά τις μειώσεις καί τις εκπτώσεις πού ένερ- 
γοΰντχ*. άπο τό συνολικό εισόδημα τοΰ ΰπ-οχρέου, ύποιάλλετα: 
σέ φόρο μέ βάση τήν άκόλουθη φορολογική κλίμακα:


