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rrl του σχεδίου νόμου «περί απαλλαγής έκ του φόρου 
α,εταβιβάσεως άκινήτων της άγορας πρώτης κατοικίας, 
καταργήσεως καί τροποποιήσεως διατάξεων προσοιο- 
τ.σμοϋ εισοδήματος βάσει τεκμηρίων,, κατάργησε ως 
τοεολογίας ακινήτου περιουσίας, καί άλλων τινών φορο
λογικών διατάξεων».

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Οπως είναι γνωστό, ή Κυβέρνηση, στην άσκηση τής 
τολογικής της πολιτικής, ακολουθεί σταθερή κατεύθυνση 
. αποβλέπει σέ αμετακίνητο στόχο, πού είναι ή Οιασφά- 
η τήε οΐκονοχικής άναπτύξεως μέσα σέ κλίμα οικονομι- 
: καί νομισματικής σταθερότητας.
Ιίαράλληλα, ό στόχος τής φορολογικής πολιτικής παρα- 
/ζι ή λήψη κάθε άναγκαΐου μέτρου πού συμβάλλει στην 
αίωση φορολογικής δικαιοσύνης καί στην πραγμάτωση 

: κοινωνικοοικονομικής λειτουργίας τοϋ φόρου.
Ένόψη τής έντονης δυσμενούς διεθνούς οικονομικής 
κυρίας, πού επιδρά πιεστικά καί στην ελληνική οΐκο- 

ιική πραγματικότητα, ή Κυβέρνηση προβαίνει στην λήψη 
ιθωτικών μέτρων, τα όποια, πιστεύεται, ότι θά συντε- 
ουν αποφασιστικά στην έξουδετέρωση των άρνητικών 
.αγόντων τής οικονομίας καί ιός έκ τούτου στην τόνωση 

δρχστηριοποίηση αυτής.
■ Ιέ τό σχέδιο νόμου πού υποβάλλεται λαμβάνονται τά 
νλουθα μέτρα : ---------
ι) ’Απαλλάσσεται από τό φόρο μεταβιβάσεως ή άγορά 
ήτου, για άπόκτηση πρώτης κατοικίας.

ιίέχρι σήμερα, προβλεπόταν από τις ΐσχύουσες διατάξεις, 
ύλ.αγή άπό τό ή όρο μεταβιβάσεως, άλλα ή απαλλαγή 
ή αφορούσε περιορισμένο κύκλο προσώπων (π.χ. δημό- 
>- υπαλλήλους) καί κάλυπτε πολύ' μικρό τμήμα τής 
ραίας αξίας των άκινήτων.
Ηδη, μέ τις διατάξεις τού νομοσχεδίου, τό μέτρο τής 
λλαγης άπό τό φόρο μεταβιβάσεως άποκτα γενικότητα 
καταλαμβάνει όλους τούς έγγαμους γιά τούς οποίους ή 

γκη άποκτήσεως στέγης είναι επιτακτική, άνεξάρτητα 
- τό επάγγελμα, τήν κοινωνική θέση ή τήν οικονομική 
ς κατάσταση.
ό μέτρο τούτο εντάσσεται στο πλαίσιο τής γενικότερης 
ωνικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως καί αποβλέπει 
ι διευκόλυνση άποκτήσεως στέγης άπό όλες τις οίκο-

\κόμη τό μέτρο τούτο άποτελεΐ έμπρακτη έκφραση τής 
Τής ^ήν οποία τρέφει ή Κυβέρνηση προς τό λαό καί 
,ότερα προς τις μεσαίες καί άσθενέστερες οικονομικά 
ις, οί όποιες καί θά ωφεληθούν περισσότερο άπό τήν 
ιμογή .του.
ημειωτέον, ότι ή απαλλαγή αύτή άποτελεΐ γενναία 
αχώρηση προς τό λαό, δεδομένου ότι τό ύψος της φθά- 
τό 1.500.000 δρχ. γιά τό άντρόγυνο καί προσαυξάνεται 
. 500.000 δρχ. γιά κάθε τέκνο τους.
έ τά σήμερον κρατούντα, ή παρεχόμενη άπαλλαγή 
'.τά μορφή καθολικότητας, δεδομένου ότι καλύπτει 
χερώς τις στεγαστικές άνάγκες μιας μέσης οικογένειας, 
τι, άν ένα άντρόγυνο έχει δύο παιδιά ή άπαλλαγή τής 
ας θά τύχει θά φθάσει τό ύψος των 2.500.000 δρχ., 
αν έχει τρία παιδιά, ή άπαλλαγή θά φθάσει τό ύψος 
3.00(3.000 δρχ.

f Καταργούνται τά τεκμήρια προσδιορισμού τοϋ είσο
δος με βάση τή δαπάνη γιά τήν άγορά ή τήν άνέγερση 
ητών ή τό καταβαλλόμενο ενοίκιο τής κύριας ή δευτε-
νσας κατοικίας.
1 κατάργηση των τεκμηρίων τούτων κρίθηκε άναγκαία, 

η εφαρμογή τους συνετέλ.εσε στή μείωση' των ουναλ- 
'V γύρω άπό τά άκίνητα καί στήν κάμψη γενικώς τής 
δομικής δραστηριότητας.

ΛΙε την κατάργηση τους Ux βοηϋηθεί ακόμη περισσότερο 
ή Ελληνική Οικονομία, πού τή στιγμή αυτή βρίσκεται υπό 
τήν επίδραση ποικίλλων έσωγενών καί εξωγενών δυσμενών 
παραγόντων.

Γιά τή μερική άναπλήρωση τής άπώλειας των έσόδων 
τού Δημοσίου, συνεπεία τής άπαλλαγής αυτής, αυξάνεται 
ό συντελεστής τού φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων πού ισχύει 
σήμερα κατά 2 %, γιά τό τμήμα τής άξίας αύτών πού 
υπερβαίνει τά 4.000.000 δραχμάς.

γ) Καταργεΐται ή φορολ,ογία της άν.ίνητης περιουσίας, 
πού είνε επιβληθεί μέ τό Ν. 1 1/19.75.

Ή επιβολή τού φόρου επί τής ακινήτου περιουσίας δη
μιούργησε δυσχέρειες καί παρουσίασε μειονεκτήματα καί 
άρνητικά στοιχεία, μέ συνέπεια νά διαπιστώνεται σήμερα 
ότι δεν εξυπηρετεί τούς σκοπούς γιά τούς οποίους επιβλή
θηκε.

Κατόπιν τούτου, ή κατάργηση τής φορολ.ογίας αυτής 
κρίθηκε άναγκαία, γιατί οδήγησε σέ μεγάλη επιβάρυνση 
τών ιδιοκτητών άκινήτων πού δέν είναι προσοδοφόρα μέ 
άποτέλεσμα τήν άδυναμία καταβολής τού φόρου, άκόμη, 
γιατί ό φόρος άκινήτου περιουσίας έπέδρασε άρνητικά στον 
επενδυτικό τομέα καί ιδιαίτερα στήν εισροή συναλλάγματος 
άπό "Ελληνες τού εξωτερικού γιά έπενδύσεις σέ άκίνητα. 
Τέλος, παράγουν πού συνηγόρησε στήν κατάργηση τού φόρου 
τούτου είναι τό μεγάλο κόστος βεβαιώσεούς του σέ σχέση 
μέ τήν άπόδοοή του.

__ Ό φόρος αυτός υποκαθίσταται-μέ τή - συμπληρωματική
φορολ,ογία τών εισοδημάτων άπό οικοδομές καί γαΐες, πού 
ίσχυε μέχρι τής επιβολής τού φόρου πού καταργεΐται, μέ 
μέ ορισμένες διαρρυθμίσεις προς δφελ.ος τών μικρών εισο
δημάτων.

Ειδικότερα, γιά καθένα άπό τά άρθρα τού νομοσχεδίου 
αύτού, παρέχονται οΐ άκόλουθες διευκρινίσεις :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Φορολογία Μεταβιβάσεως ’Ακινήτων.

"Αρθρο 1.
- Μέ τις διατάξεις τού άρθρου τούτου προβλέπεται άπαλ- 
λ.αγή άπό τό φόρο μεταβιβάσεως τής άγορας άκινήτου 
(οικίας, διαμερίσματος, οικοπέδου) άπό εγγάμους πού δέν 
έχουν, τόσο αυτοί όοο καί οί σύζυγοί τους καί τά προστα- 
τευόμενα παιδιά τους, δικαίωμα πλήρους κιριότητας ή 
έπικαρπίας ή οίκήσεως σέ άλλη οικία ή διαμέρισμα ή οικό
πεδο σέ όποιοδήποτε μέρος τής Χώρας. · ~

Ή άπαλλαγή αύτή παρέχεται καί όταν ό άγοραστής είναι 
άγαμος, άλλα μέ άνχπηρίχ τούλ.χχιστο 67 %, είτε ή άνα- 
πηρίχ του αύτή προέρχεται άπό διανοητική καθυστέρηση 
είτε άπό φυσική άνχπηρίχ.

'Η άπαλλαγή καλύπτει, προκειμένου περί οικίας ή δια
μερίσματος, ποσό άγορχίας άξίας μέχρι ένάμισυ εκατομμύ
ριο (1.500.000) δραχμές, πού προσαυξάνεται κατά 500.000 
δραχμές γιά καθένα άπό τα προστατευόμενχ παιδιά τού 
άγοραστή. 'Αν τό άκίνητο βρίσκεται σέ όποιοδήποτε άλλο 
μέρος τής Χώρας, έκτος τής περιφέρειας τών Νομών ’Αττι
κής καί Θεσσχλ.ονίκης, τό ποσό πού άπχλλάσσετχι τοϋ φόρου 
προσαυξάνεται κατά 10 %. Σέ περίπτωση άγορας οίκοπέ
δου πού βρίσκεται έκτος τής διοικητικής περιφέρειας τών 
Νομών ’Αττικής καί Θεσσαλονίκης, ή άπαλλαγή καλύπτει 
ποσό τής άγοραίας άξίας του μέχρι 800.000 δρχ., ένώ, 
άν βρίσκεται στή διοικητική περιφέρεια τών Νομών ’Αττι
κής καί Θεσσαλονίκης, ή απαλλαγή καλύπτει ποσό μέχρι
600.000 δραχμών.

Ό άγοραστής, γιά νά τύχει τής άπαλλαγής άπό τό φόρο 
μεταβιβάσεως, θά πρέπει νά άγοράζει άκίνητο πού βρίσκε
ται στον τόπο τής μόνιμης διαμονής του, κατά τά ειδικότερα 
οριζόμενα στο νόμο.

Τό άκίνητο, γιά τήν άγορά τοϋ όποιου παρέχεται άπαλ
λαγή άπό τοϋ φόρου, θά πρέπει άπαραιτήτως νά παραμείνει



στην κυριότητα τοΰ αγοραστή για μιά τουλάχιστον πενταε
τία μετά την αγορά. ·

λα Σέ περίπτωση ποΰ τό άκίνητο, πριν άπό την πάροδό της 
πενταετίας, θά μεταβιβασθεί ξανά, ό μεταβιβάζων είναι 
υποχρεωμένος προ της μεταβιβάσεως νά τδ δηλώσει και νά 
καταβάλει αμέσως ολόκληρο το φόρο ποΰ άναλογεΐ στην 
αγοραία του άξια, κατά τό χρόνο της νέας μεταβιβάσεως.

Ή άνωτέρω άπαλλαγη γιά αγορά άκινήτου παρέχεται 
μία μόνο φορά. Κατ’ έξαίρεση, όταν άγοράζεται οικία ή 
διαμέρισμα, μπορεί νά παρασχεθεί άπαλλαγη άπό τοΰ φόρου 
γιά μιά ακόμη φορά, μετά την πάροδο διετίας τουλάχιστον 
άπό την αρχική άγορά, αν στο διάστημα αύτό αυξηθεί ό 
αριθμός των προστατευομένων μελών της οικογένειας τοΰ 
άγοραστη καί πωληθεϊ ή παλαιά οικία ή τό διαμέρισμα, 
τό όποιο δεν καλύπτει τις στεγαστικές άνάγκες της οικο
γένειας του, άλλα όχι σέ συγγενείς του, έξ αίματος ή αγχι
στείας, μέχρι καί τοΰ δεύτερου βαθμοΰ.

, Γιά την άποφυγή καταστρατηγήσεως των διατάξεων 
τής περί φορολογίας δωρεών νομοθεσίας, ορίζεται στο 
άρθρο, πώς σέ συμβάσεις μεταβιβάσεως άκινήτων έξ επα
χθούς αιτίας σέ συγγενείς έξ αίματος ή άγχιστείας μέχρι 
καί τοΰ δεύτερου βαθμού, δέν εφαρμόζονται αί περί άπαλλα- 
γής διατάξεις τού άρθρου τούτου.

Ακόμη ορίζεται, πώς δέν παρέχεται άπαλλαγη σέ πρό
σωπα τά όποια έχουν άπαλλαγεϊ άπό τό φόρο μεταβιβάσεως 
γιά απόκτηση στέγης, μέ βάση τις διατάξεις πού ίσχυσαν 
μέχρι την έναρξη ισχύος τού παρόντος νόμου, παρά μόνο 
στις περιπτώσεις πού συντρέχουν οί άνωτέρω προϋποθέ
σεις άπαλλαγής γιά δεύτερη φορά.

Κατά τών άγοραστών πού έτυχαν άπαλλαγής άπό τού 
φόρου γιά τή συνολική άξια τού άκινήτου χωρίς νά συντρέ
χουν οί νόμιμες προϋποθέσεις, προβλέπεται ή επιβολή φόρου 
στήν άγοραία άξια τού άκινήτου κατά τό χρόνο διαπιστώ- 
σεως τής παραβάσεως μέ πρόσθετο φόρο 100 %. "Αν όμως 
τό άκίνητο πού άγοράστηκε αρχικά, είχε άξια μεγαλύτερη 
άπό τό όριο της άπαλλαγής, τότε ό κύριος καί ό πρόσθετος 
φόρος θά ύπο/.ογισθούν μόνο έπί τού τμήματος τής άγοραίας 
άξίας τού άκινήτου τοΰ χρόνου διαπιστώσεως τής παραβά
σεως, πού βρίσκεται μέ βάση τό λόγο πού είχε ή άπαλλα- 
γεϊσα προς τή συνολική άξια τού άκινήτου κατά το χρόνο 
τής άπαλλαγής.

’Ακόμη ορίζεται, ότι, άπό τήν έναρξη ισχύος τού Νόμου, 
καθόσον άφορά τή φορολογία μεταβιβάσεως άκινήτων, 
καταργούνται όλες οί διατάξεις πού άναφέρονται σέ άπαλλαγη 
άπό τού φόρου τούτου, έκτος εκείνων πού προβλέπουν άπαλ- 
λαγή κατά τή μεταβίβαση άκινήτων άπό τον Α.Ο.Ο.Α. 
στά μέλη του καί άπαλλαγή τών άγάμων.

Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονο
μικών, όπως, μέ άποφάσεις του, καθορίζει τον τρόπο δια- 
πιστώσεως τών προϋποθέσεων άπαλλαγής καί τά άναγκαΐα 
δικαιολογητικά, καθώς καί κάθε άλλη άπαραίτητη λεπτο-

μέ?ν*·Οί περί άπαλλαγής διατάξεις τού άρθρου τούτου θά 
ίσχύσουν άπό 14 ’Ιουλίου 1980, ημέρας καταθέσεως τού 
νομοσχεδίου στή Βουλή.

Άρθρο 2.
Παράγραφος 1.

Σύμφωνα μέ τις ΐσχύουσες μέχρι τώρα διατάξεις, περί 
φορολογίας μεταβιβάσεως άκινήτων, ή κτήση κυριότητος 
διά χρησικτησίας δέν φορολογείται, έκ τού λόγου ότι άπο- 
τελεί πρωτότυπο τρόπο κτήσεως κυριότητας. Γιά τον 
ίδιο λόγο ή κτήση κυριότητος μέ χρησικτησία ούτε σέ φόρο 
δωρεάς μπορεί νά ύπαχθεΐ.

Συνεπεία αυτού τού κενού τήε φορολογικής νομοθεσίας, 
διαπιστώθηκε οτι έχει μεθοδευθεΐ ή μεταβίβαση ακινήτου, 
μέ ή χωρίς αντάλλαγμα χωρίς τήν καταβολή φόρου.

Συγκεκριμένα, ορισμένα πρόσωπα εγείρουν άναγνωρι- 
στικές άγωγές μέ τον ισχυρισμό οτι τούς μεταβιβάστηκε

άτύπως η ότι νέμονται άδιαταράκτως ένα άκίνητο κι· 
παρήλθεν ό άπαττούμενος χρόνος προς κτήση της κυρ ιό τ 
μέ χρησ.κτησία, οπότε, έρημοδικούντος τού κυρίου 
άκινήτου, έκδίδεται άπόφαση πού τούς άναγ/ωρίζει χ- 
κυριότητας μέ χρησικτησία, τήν μεταγράφουν καί άπο 
γουν έτσι τήν καταβολή τού φόρού.

Προς κάλυψη τοΰ άνωτέρω κενού τού νόμου καί 
άποτροπή, συνεπεία τούτου, τής φοροαποφυγής πού π 
τηρείται, μέ τήν παράγραφο 1 τού παρόντος άρθρου 
ζεται πώς, γιά τήν μεταγραφή άποφάσεως δικαστικέ 
τήν όποια άναγνωρίζεται κυριότητα ή άλλο έμποάγ 
δικαίωμα σέ κάποιον λόγω χρησικτησίας ή άπό οποί 
ποτέ άλλη αιτία άπαιτείται εκείνος πού ζητάει τήν μ 
γραφή καί πριν άπό αύτή, νά έπιδόσει δήλωση στον άρο 
Οίκον. "Εφορο καί νά καταβάλλει ταυτόχρονα τον ο; 
φόρο, έκτος καί άν υπάρχει στό όνομά του μεταγεγρα 
νος τίτλος γιά τό ίδιο δικαίωμα, γιά τον οποίο έχει φυ 
υποβληθεί ή κατά νόμο σχετική δήλοιση.

Παράγραφοι 2 ώς 4 καί 7
Μέ τις παραγράφους 2 ιός 4 καί 7 τού άρθρου α 

ορίζονται ότι ό συντελεστής φόρου μεταβιβάσεως άκινή 
αύξάνεται κατά 2 μονάδες γιά τό τμήμα τής άγοραίας 6 
τού άγοραζομένου άκινήτου πού υπερβαίνει τά 4.000. 
δραχμές. "Ετσι, γιά τό τμήμα τής άγοραίας άξίας 
άκινήτου μέχρι 4.000.000 δρχ. παραμένει ό- ίδιος ο υντ 
στής 9 %, ενώ γιά τό τμήμα τής άγοραίας άξίας τό π 
άπό 4.000.000 δρχ. ό συντελεστής γίνεται 11 %.

Άν τό άγοραζόμενο άκίνητο βρίσκεται σέ περιοχή 
έχει συσταθεϊ ή θά συσταθεΐ Πυροσβεστική Υπηρεσία 
συντελεστής τού φόρου, γιά τό τμήμα τής άγοραίας άί 
τού άκινήτου μέχρι 4.000.000 δρχ. παραμένει, όπως μι 
τώρα, 11 %, ενώ γιά τό τμήμα αυτής τό πάνω άπό 4.000. 
δρχ. γίνεται 13 %.

Ό φόρος μεταβιβάσεως άκινήτων πού προκύπτει μέ β 
τή νέα κλιμάκωση περιορίζεται στό 1/4 στις περιπτοκ 
πού καταβάλλεται φόρος διανομής καί στό 1 /2 στις π; 
πτοόσεις πού καταβάλλεται φόρος άνταλλαγής.

Παράγραφος δ.
Μέ τήν παράγραφο δ τού ίδιου άρθρου ρυθμίζεται 

θέμα μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου άκινήτου καί όριζε 
πώς στήν περίπτωση αύτή, γιά τον υπολογισμό τού φόρ 
θά λαμβάνεται υπόψη μόνον ή άξια τού ιδανικού μερΑ 
πού περιέρχεται σέ κάθε άγοραστή.

’Επίσης, γιά νά μή καταστρατηγείται ό νόμος, άπό 
ίδια παράγραφο ορίζεται πώς άν μεταβιβάζονται ΐδαν 
μερίδια άκινήτου άπό τον ίδιο πωλητή στον ίδιο άγορατ 
μέ περισσότερες άπό μιά πράξεις πού έγιναν μέσα σέ χρον 
διάστημα 24 μηνών, γιά τον υπολογισμό τού φόρου με 
βιβάσεως θά λαμβάνεται ύπύψη ή συνολική άγοραία a 
τών ιδανικών μεριδίων πού μεταβιβάστηκαν μέ τις πράε 
αυτές, άφαιρουμένου τού φόρου πού καταβλήθηκε κατά 
προηγούμενες μεταβιβάσεις.

Παράγραφος 0.
Μέ τήν παράγραφο 0 τού ίδιου άρθρου, ρυθμίζεται 

θέμα τού χρόνου παραγραφής τού δικαιώματος τού Λη 
σίου γιά. επιβολή φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων καί ο 
ζεται πώς ό χρόνος αύτός άρχιζει άπό το τέλος τού ετ 
μέσα στο όποιο έπιδόθηκε ή φορολογική δήλωση '' 
άρμόδιο Οίκον. "Εφορο και όχι άπό τής έπιδοσεως τή' 
λώσεως, όπως μέχρι τώρα ί'σχυε. "Ετσι, έναρμονι,ο·-' 
οί διατάξεις περί παραγραφής τής φορολογίας μεταβίβασε 
άκινήτων προς τις αντίστοιχες διατάξεις τής νυμ>θ;τ: 
τών άλλων φορολογιών.

Σκοπός τής ρυθμίσεως αυτής είναι ή ευχερής παρακ 
λούθηση τού χρόνου παραγραφής τών φορολογικών οπ 
θέσεων.
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Πχράγραφος 8.

! t Try παράγραφο 8 ορίζεται πώ: οί συμβολαιογράφοι 
.· υποχρεωμένοι. στά συμβόλαια πού άφοροϋν. μεταβί- 
r ακινήτων, νά αναγράφουν άν οί αγοραστέ" ετυχαν 
ταγής γ'.ά αγορά πρώτης κατοικίας. ώστε να είναι 
τής ό έλεγχος σέ περίπτωση έκποιήσεως τοϋ άκινήτου 

από τήν πάροδο πενταετίας.

ΚΕΦΛΑΛΙΟΝ Β'.
Φορολογία Κληρονομιών 

Άρθρο 3.
ε το Ν. 1041/1989 «περί αύςήσεως τών άποδοχών των 
οσίων υπαλλήλων κλπ.» έλήφθη μέριμνα εύνοϊκής φο- 
γι κής μεταχειρίσεως των νοητικώς υστερούντων ή 
κώς αναπήρων προσώπων μέ ποσοστό άναπηρίας του- 
ττον 6/ °ό καί όρίζετο ποις άπό τήν αξία της κληρο- 
-:η; μεριοος των προσώπων αυτών έκπίπτεται ποσό 
προς το αφορολόγητο όριο της κλίμακας κάθε κατη- 
·; στην οποία υπάγονται αΰτά.
: δη. με τις διατάςεις τοϋ παρόντος άρθρου, άντιμετω- 
αι εκ νέου τό θέμα αυτό καί ορίζεται πώς άπό τήν 
της κληρονομικής μερίδας τοίν ώς άνω προσώπων, 

: απο το άφορολόγητο όριο, έκπίπτεται καί δεν φορο- 
ται ποσό 2.000.000 δρχ., εφόσον ό υπόχρεος υπάγεται 
Α κατηγορία καί ποσό ΐσο προς τό αφορολόγητο όριο 
οικείας κλίμακας, έφόσον ό υπόχρεος υπάγεται σέ 
-.δήποτε· άλλη κατηγορία.

διατάςεις αυτές ΐσχύο ·ν άνάλογα, σύμφωνα μέ τη 
ςη τοϋ άρθρου 41 τοϋ Ν,Δ. 118/1973, καί σέ περί- 

τη δωρεάς, προς τά ανωτέρω πρόσωπα.

ΚΕΦΛΑΛΙΟΝ Γ'. ■
Φορολογία Εισοδήματος.

τι τοϋ άρθρου 4. Μέ τις διατάξεις των παρ. 1 καί 2 
άρθρου αΰτοϋ καταργεϊται το τεκμήριο τής δαπάνης 
προκύπτει λογω διαθέσεως χρηματικών ποσών άπό τό 
ογουμενο και τη σύζυγό του για τήν αγορά, ή άνέ- 

άκινήτων. Μέτ'.ς διατάξεις τής παρ. 2* τοϋ άρθρου 
καταργεϊται τό δεύτερο εδάφιο τής παρ. 1 τοϋ άρ- 

14 του Ν. S2019/S, βάσει τοϋ όποιου όοίζεται ότι 
φορά δαπανης πού προκύπτει άπό τήν άγορά άκινή- 
υατανέμεται ΐσομερώς καί φορολογείται στο έτος πού 
τατοποιήθηκε ή δαπάνη καί στά δύο επόμενα αΰτοϋ 
Η διάταςη αυτή διατηρείται για τή φορολόγηση τοϋ 
,ματος που προεκυψε από τή διαφορά δαπάνης για 
; ακινήτων μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1979. ’Επίσης, 
; οιαταςεις της παρ. 3 τοϋ άρθρου αΰτοϋ καταργεϊται 
-ευταιο έόαφιο τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 14 τοϋ Ν. 820/ 

__ βάσει τοϋ οποίου ορίζεται ότι ό φορολογούμενος καί 
,υγος του όεν υποχρεουνται να δικαιολογήσουν τήν 
τυση χρηματικού ποσοϋ μέχρι 1.300.000 δρχ., σέ 
τωση αγοράς πρώτης κατοικίας, έφόσον αύτοί δέν 

πλήρες δικαίωμα κυριότητας ή ισόβιας έπικαρπίας 
,-1ή ύ διαμέρισμα, σέ πόλη άνω τών 5.000 κα- 
1 ή >σε Δήμο ή Κοινότητα τής περιοχής τέως Δ/σεως 
ευουσης. Ή κατάργηση αΰτών των εδαφίων γίνεται 
εναρμόνιση τών διατάξεων τοϋ Ν. 820/1978 μετά τήν 
γηση τοϋ τεκμηρίου άπό τήν άγορά ακινήτων.

\ΤΟϋ *Ρ®?ου ρ· Μέ τις διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρ- 
ευτοϋ άντικαθίσταται ή περίπτωση Β' τής παραγρά- 

.οϋ άρθρου 12 τοϋ Ν. 820/19/8, βάσει τής οποίας 
:ο''_ προσδιορισμό τής έτήσιας τεκμαρτής δα- 
τοϋ φορολογουμένου καί τής συζύγου του λαμβάνεται 
.ο τεκμαρτό η το πράγματι καταβαλλόμενο ένοίκιο 

-υτερευουσας , κατοικίας τους. Περαιτέρω μέ τήν 
θιστωμένη διάταξη καθορίζεται ότι, γιά τήν έξεΰρεση 
ησιας τεκμαρτής δαπάνης τοϋ φορολογούμενου, τής

συζύγου του καί τών προσώπων πού συνοικούν μέ αύτούς 
καί τούς" βαρύνουν, λαμβάνεται ύπόψη καί τό ποσό πού κα
ταβάλλεται άπό αύτούς γιά τήν πραγματοποίηση ταξι- 
δίων αναψυχής στο εξωτερικό, όπως ϊσχυε πριν άπό τό 
X. 820,1973. Τό ποσό αυτό πολλαπλασιάζετχι μέ συν
τελεστή 4 καί προσθέτεται στο ποσό τής τεκμαρτής δα
πάνης πού προκύπτει βάσει τών άλλων στοιχείων τεκμαρ
τού προσδιορισμού τοϋ εισοδήματος.

Μέ τις διατάξεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ καταρ- 
γεϊται ή διάταξη τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 12 τοϋ A". 820/1978, 
βάσει τής όποιας γιά τον προσδιορισμό τής έτήσιας τεκ
μαρτής δαπάνης τοϋ φορολογούμενου καί τής συζύγου του 
λαμβάνεται ύπόψη τό τεκμαρτό ή τό πράγματι 'καταβαλλό
μενο, ένοίκιο τής κύριας κατοικίας τους.

’Επί τοϋ άρθρου 6. -Μέ τις διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρ
θρου αύτοϋ άντικαθίσταται τό δεύτερο έδάφιο τής παρ. 2 
τοϋ άρθρου 9 του Χ’.Δ. 3323/1955 καί ορίζεται ότι άν στο 
φορολογούμενο εισόδημα τοϋ ύποχρέου περιλαμβάνονται 
καί εισοδήματα άπό οικοδομές η καί άπό έκμίσΟωση γαιών, 
τό συνολικό καθαρό εισόδημα πού προκύπτει άπό αυτές 
τις πηγές καί τό όποιο άπέκτησχν ό φορολογούμενος, η 
σύζυγός του καί τά άνήλικα τέκνα τους, άθροιστικά λαμ- 
βχνόμενο καί πριν άπό τή διενέργεια τών έκπτώσεων τοϋ 
άρθρου 8, ύπόκειται γιά το πάνω ατό 100,000 δρχ. ποσό, 
σέ συμπληρωματικό φόρο, ό όποιος ύπολογίζεται κατά 
κλιμάκιο εισοδήματος μέ προοδευτικούς συντελεστές. Τό 
ποσό τοϋ συμπληρωματικού φόρου δέν μπορεί να υπερ
βαίνει οπωσδήποτε τό φόρο πού άναλογεΐ στο συνολικό 
φορολογητέο εισόδημα τών ύποχρέων, πού προκύπτει βάσει 
τής κλίμακος τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ ίδιου νόμου.

Μέ τις διατάξεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ ορίζεται 
ότι, άν στο συνολικό εισόδημα τών νομικών προσώπων πού 
φορολογούνται μέ τις διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 3843/1958 περι
λαμβάνεται καί εισόδημα ά~ό οικοδομές ή άπό έκμίσθωση 
γαιών, τό συνολικό άκαθάριστο εισόδημα άπό τις πηγές 
αύτές, άθροιστικά λαμβανόμενο, υποβάλλεται καί σέ συμ
πληρωματικό άναλογικό φόρο 3%.

Ό συμπληρωματικός αύτός φόρος δέν έπιβάλλεται στά 
άνωτέρω εισοδήματα πού κτώνται άπό νομικά πρόσωπα, 
τά όποια άπαλλάσσονται μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 6 τοϋ 
Ν.Δ. 3S43/1958 τοϋ φόρου εισοδήματος γιά τά κτώμενα 
άπό αύτά εισοδήματα άπό οικοδομές καί έκμίσΟωση γαιών 
(Δημόσιον, Δήμοι καί Κοινότητες, ’Ιεροί Ναοί, Μητροπό- 
λεις, ’Ιερές Μονές κλπ.). Τό ποσό τοϋ συμπληρωματικού 
φόρου δέν μπορεί νά ύπερβαίνει τό φόρο πού άναλογεΐ στό 
συνολικό φορολογητέο εισόδημα τοϋ ύποχρέου νομικού 
προσοϋπου.

ΚΕΦΛΑΛΙΟΝ Δ’.
Φορολογία άκινήτου περιουσίας.

Άρθρον 7.
Μέ τό άρθρο τούτο καταργεϊται ό Ν. 11/1975 «περί 

φορολογίας τής άκινήτου περιουσίας κλπ., έκτος τών. 
διατάξεων τοϋ άρθρου 26 αύτοϋ, πού άναφέρονται στή 
φορολογία εισοδήματος.

Ή κατάργηση αύτή θά ίσχύσει άπό 1ης 5Ιανουάριου 1981. 
Οί καταργούμενες όμως διατάξεις θά έςακολουθήσουν νά 
έφαρμόζονται καί μετά τήν 1η ’Ιανουάριου 1981, γιά τις 
υποθέσεις τής φορολογίας αυτής, γιά τις όποιες ή φορο
λογική ύποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980

Άρθρο 8.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου προβλέπονται οί 

προϋποθέσεις γιά τήν περαίωση τών εκκρεμών ύποθέσεων 
φόρου άκίνητης περιουσίας τών έτών 1979 καί 1980 καί 
ορίζεται πώς οί φορολογούμενοι μπορούν γιά καθένα άπό 
τά έτη αύτά νά καταβάλλουν τό φόρο πού οριστικά προσ
διορίστηκε γιά τό έτος 1978, προσαυξημένο κατά ποσο
στό 30 %.
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Στην 'περίπτωση αύτή, περαιώνεται οριστικά ή υπόθεση 
χωρίς έπιβολή προσθέτου φόρου, προσαυξήσεως κλπ. καί 
ό φόρος καταβάλλεται σέ δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
"Αν ολόκληρος ό φόρος καταβληθεί μέσα στην προθεσμία 
καταβολής τής πρώτης μηνιαίας δόσεως έκπίπτεται άπδ 
αυτόν ποσοστό 10 %.

’Επί τοϋ άρθρου 9. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αυτοϋ 
προτείνεται ή κύρωση α) τής άριθ. Κ. 3078/137 από 10 
’Απριλίου 19S0 άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών 
μέ την οποία παρατάθηκε ή προθεσμία για την περαίωση 
των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων πού είχε καθορι-
σθεϊ μέ την άριθ. Κ. 130S2/1044 άπό 23.12.1978 όμοια 
άπόφαση και τις λοιπές άποφάσεις πού κυρώθηκαν μέ τό 
άρθρο 36 τοϋ Ν. 1041/1980, β) τής άριθ. Ε. 7202 άπό18 
’Ιουνίου 1980 άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών μέ 
τήν όποια ορίζεται ότι οι διατάξεις τής περιπτωσ. α' τής 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 820/1978 δέν εφαρμόζονται 
σέ περίπτωση άντικαταστάσεως παλαιών αυτοκινήτων δη
μοσίας χρησεως μέ άλλα τής αυτής κατηγορίας πού άνή- 
κουν σέ έπάγγελματίες αυτοκινητιστές καί γ) τής άριθ. 
Ε. 7277 άπό 5 Μ at ου 1980 κ.οινής άποφάσεως τών 'Υπουρ
γών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών μέ τήν οποία παρασχέ- 
θησαν διευκολύνσεις για τήν περαίωση τών φορολογικών 
υποθέσεων πού έκκρεμοϋσαν σέ πρώτο βαθμό στα Διοι
κητικά. Πρωτοδικεία. ... . '

’Αθήνα1., 14 ’Ιουλίου 1980
Ό 'Υπουργός Οίκονοαικών 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί απαλλαγής εκ. τοϋ φόρου μεταίτζάπεως ακινήτων τής 

άγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως καί τροποποιή- 
σ-εως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμη
ρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας χαί 
άλλων τσνών φορολογικών -δ: στάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αλ 

Φορολογία Μεταίιόάαεως ’Ακινήτων.

"Ap-Spov 1.

’Απαλλαγή έκ τοϋ φόρου μεταβιίάσεως τής πρώτης 
κατοικ.ίας.

1. Συμβάσεις αγοράς έξ ολοκλήρου καί κατά πλήρη κυ
ριότητα άκ.ινήτου, παρά φυσικού προσιόπου. εγγάμου. απαλ
λάσσονται τοϋ φόρου μεταβιβάσεως, ίφ’ άτον ό αγοραστής ή 
ή σύζυγος ή οίονδήποτε έκ τών τέκνων αυτού τών μή συμ
πλήρωσών των το 18ον έτος τής ηλικίας των ή το 25ον προ- 
κειμένου περί τέκνων σπουδαζόντων εις άνεγνωρισαένας σχο
λάς τής ημεδαπής ή αλλοδαπής. δέν κέκτηνται δικαίωμα 
πλήρους κυριότητος ή επικαρπίας ή οΐκήσεως έπί έτέρας 
οικίας ή διαμερίσματος πλησοϋντος. κατά τήν κρίσιν τοϋ 
Οίκον. ’Εφορου, εις τήγ περιφέρεια" τού όποιου κείτα: τό ακί
νητον, τάς στεγαστικ.άς άνάγκας τής οικογένειας του. ή ϊι- 
καίωμα πλήρους κυριότητος έπί οικοπέδου άρτιου καί οικο
δομήσιμου κειμένου έντός σχεδίου πόλε ως ή κωμοπόλεως.

Ή άπαλλαγή αΰτη. ΰπό τάς προϋπο-ϋέτεις τοϋ προηγουμέ
νου -έσαφίου. παρέχεται καί έπί άγο.ράς κατά πλήρη κυριό
τητα ολοκλήρου τού ακινήτου ϋπό άμφοτέρων τών συζύγων. 
Έν περιπτώσε: κα-S’ ήν έχε: λ >5 ή ρ γάμος -ύανάτω ή όια- 
ζυγίω ή άπαλλαγή παρέχεται εις τον έχοντα τήν επιμέλειαν 
τών περί ών τό πρώτον έοάφιον τέκνων έπιζώντα ή ϊιαζευ- 
γμένον σύζυγον.

Αί διατάξεις αύται εφαρμόζονται καί όταν ό άγοράσ- 
είναι άγα»μος άλλα παρουσιάζει αναπηρίαν τουλάχιστον 0 
έκ διανοητικής κα-3υστερήσεως ή φυσικής άναπηρίας. , 
όσον έν τφ προσώπω αύτού συντρέχουν αί λοιπαί προϋπο. 
σεις τοϋ πρώτου εδαφίου.

2. Ή κατά τήν προηγούμενης παράγραφον άπαλλαγή πο 
χεται διά ποσόν τής αγοραίας άξίσς οικίας ή διαμερίσ·. 
τος μέχρι τοϋ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιά; 
(1.500.000) δραχμών. Το ποσόν τούτο πρεσο^ξάνετ.αι ■/.: 

πεντακόσιας χιλιάδας (500.000) ϊραχμάς δε’ έκαστον, τών 
τή προηγούμενη παραγράφιρ τέκνων τοΰ αγοραστού.

Έφ’ όσον ή οικία ή τό διαμέρισμα κείται εκτός τής ο: 
κιητικής περίφερε ίας τών νομών Αττικής καί Θεσσαλονίκ
η απαλλασσόμενη κατά τά προηγούμε-'α εδάφια άξια προσ 
ξάνεται κατά ποσοστά/ δέκα έπί τοίς εκατόν (10%).

Προκειμένου περί αγοράς οικοπέδου, ή άπαλλαγή πα. 
χεται διά ποσόν αγοραίας άξίας τούτου μέχρι; όκτακοσί. 
χιλιάδων (800.000) δραχμών, έφ’ όσον τό οΐκόπεδον κείτ 
εις τήν διοικητικήν πειφέρειαν οίουδήπουτε νομού τής Χώρ; 
πλήν τών νομών ’Αττικής καί Θεσσαλονίκη; /.αί διά πο: 
δραχμών έξακοσίων χιλιάδων (600.000) έφ’ όσον τό ο! 
πεδον κείται εις τήν διοικητικήν περιφέρειαν τών δύο τι 
των νομών.

3. Ή άπαλλαγή τοϋ παρόντος παρέχεται μόνον έφ’ ό: 
ή .άγοραζομένη οικία, τό διαμέρισμα ή τό οΐκόπεδον κείτ 
έν τή διοικητική περίφερε;ία τοϋ νομού έν-ύσ διαμένει με- 
μως ό αγοραστής έπί δύο (2) τουλάχιστον προ τής άγοσ. 
έτη. Ή οώτή απαλλαγή παρέχεται καί έπί αγοράς έν - 
διοικητική περιφέρεια τοΰ νομού τού τόπου γεννήσεως χ 

αγοραστού ή τής συζύγου του.
Είδικώς, οϊ δημόσιοι έν γένει υπάλληλο*, καί οι ίδιωτιν 

ύπάλλ,ηλοι, ώς καί οι υπάλληλοι τών νομικών προσώπων δ 
μοσίου καί ιδιωτικού δικαίου, δικαιούνται τής άπαλλσγτ 
καί όταν τό άγοραζόμενον ακίνητον κείτα: εις τον τόπον ένύ 
υπηρετούν ή έργάζοντα: έπί έν (1) τουλάχιστον προ τής άγ 
ράς έτος, ή εις τον τόπο-/ όπου έπί διετίαν τουλάχιστον ύπ 
ρέπουν ή ήργάζοντο κατά τό παρελθόν.

Έξαίρετικώς, προκειμένου περί αγοράς ακινήτου, π: 
γματοποιθυμένης έ/τός πενταετίας άπό τής ένάρξεως ισχύ’ 
τού παρόντος, κειμένου εις τάς διο’κητικάς περιφέρειας τι 
νομών ’Αττικής καί Θεσσαλονίκης. ή άπαλλαγή παρεχετ 
μόνον έφ’ όσον ό αγοραστής δ-.έμενε μονίμως έν αύτζί; ε- 
δύο (2) έτη τουλάχιστον πρό τής ένάρξεως ισχύος τού π: 
ρόντος.

4. Τό άγοραζόμενον οΐκόπεδον ή τό γήπεδον έφ’ ού ή ά- 
ραζομένη οικία ή τό .διαμέρισμα δέον άπαραιτήτω; να ε: 
άρτιον καί οίκοδομήσιμον. νά κείτα: έντός έγκεκριμενοσ 
μοτομικοϋ σχεδίου τού Δήμου ή τής Κθ;νότητος. τούτων 
όαιουμένων υπό τών αρμοδίων Δημοσίων ’Υπηρεσιών, η. τ 
θυτών αή όφιστχμένων. ϋπό τού αρμοδίου Δημάρχου ή Π: 
δρου τής Κοινότητ-ος ύπό ιδίαν τούτων ευθύνην.

Έπί πόλεων ή χωρίων, έφ’ ών δέν ύφίστατα: έγκεκειμε·' 
ρυμοτομικόν σχέδιον. απαιτείται δεδα’ωσι; τών αυτών. .* 
άνω. αρμοδίων Δημοσίων ’Υπηρεσιών ή ’Οργάνων, ότι το αγ· 
ραζόμενον οΐκόπεδον ή τό ·έφ’ ού ή οικία ή το διακερισυ 
γήπεδον είναι οίκοδομήσιμον.

5.
οικία

Ή άπα/.λαγή άπό τοϋ φόρου 
ς ή διαμερίσματος ή οικοπέδου

μεταβιβάσεως δ: 
πατέχετα: άπαξ.

Κατ’ έξαίρεσιν. έπί άγοράς οικίας ή δ'.σμερίσμστο;. π: 
χεται τοιαύτη. διά μίαν είσέτι φοράν καί ϋπό τά; συ 
προϋποθέτεις. .μετά πάροδον διετίας τουλάχιστον απο 
αρχικής άγοράς. έφ’ όσον ηϋξ ήθη ό άριύμός τών π:ο: 
τευομένων τέκνων τή; οικογένειας τοΰ αγοραστού και :


