
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-r/j Σχεδίου Νόμου «περί αύξήσεως των αποδοχών των 

Δηυοσίων εν γένει υπαλλήλων. πό/ΛΤίκών καί στρατιω
τικών καί υπαλλήλων Ν.Π.Λ.Λ.. ρυθμίσεως συναφών θε- 
αάτων. τεοποποιήσεως καί συμπληρώσεως φορολογικών 
καί άλλων τινών διατάξεων καί κχθιερώσεως τοϋ Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου».

γ//γ Βυνλΐ/ΐ· nor Έλ/.ήιοη·

ΓΕΝΙΚΟ ΜΚΓ'Έ
' \ντ·κεί·.ι:νο του ύπό κρίσιν Σχεδίου Νόμου εΐν-ιι: πρώτον 

ι i—οκατάσταση τής μειωσεω". συνέπεια τοϋ πληθωρισμού, 
ήω £··.,; αστικής δυνάμεως τών μισθών καί των συντάξεων 
τών Δηύοσίων ‘υπαλλήλων και των Συνταξιούχων τού Δη
μοσίου, ή -χορήγηση σ’ αυτούς οικογενειακών επιδομάτων, 
εξομο'ώση τοϋ χρονοεπιδόματος τών υπαλλήλων τής .ΜΕ 
καί Σ Ιό ·αέ τό χορηγούμενο στους υπαλλήλους της ΑΓ Κα
τηγορίας κ.λ.π”, δεύτερον ή μείωση τής φορολογικής έπι- 
'Ραέύνσεω: κυρίως τών μεσαίων καί ασθενεστέρων εισοδη
ματικών τάξεων καί ιδία τών μισθωτών διά τής χορηγή- 
σεωε είε αύτούς διαφόρων φορολογικών ελαφρύνσεων, και ή 
άνχυ,όεπωση τών κλιμάκων στη φορολογία κληρονομιών, 
δωεεών καί προικών, ώστε νά εξουδετερωθεί ή αύξηση τής 
εθνολογικής έπιβαρύνσειος, πού οφείλεται στην αύξηση τών 
τιμών καί την προοδευτικότητα τής φορολογίας, τρίτον ή 
λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την περιστολή,τής φο_- 
εοδιαευγής καί ή εντατικοποίηση εκείνων πού έλήφθησαν 
μέ τό Νόμο 820/ 1978, καί τέταρτον ή ρύθμιση θεμάτων πού 
’Ενέκυψαν κατά την εφαρμογή διαφόρων φορολογικών δια
τάξεων καθώς επίσης καί ή συμπλήρωση ορισμένων άπ’ 
αύτές προς τό σκοπό τής καλύψεως νομοθετικών κενών και 
διχρρυθμίσεως τούτιον, ώστε νά γίνουν άπλούστερες.

Είδικώτερα:
α) Ώς προς την άποκατάσταση τής αγοραστικής δυνά- 

μεως τών μισθών καί συντάξεων τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
και τών Συνταξιούχων τοϋ Δημοσίου μέ τό ύπό κρίσιν σχέ
διο νόμου λ,αμβάνονται τά εξής μέτρα:

1. Αυξάνονται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1980 οί βασικοί μισθοί 
μετά τών επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας, σπουδών, ειδικών 
συνθηκών, τών στρατιωτικών καί οίκογεινειακών επιδομά
των.

2. Χορηγούνται άπό τής αυτής ημερομηνίας οικογενειακά 
επιδόματα στους Δημοσίους υπαλλήλους καί Συνταξιού
χους.

3. Έςομοιώνεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 19S0 τό επίδομα 
χρονου υπηρεσίας τών ύπαλλήλων τών κατηγοριών ΜΕ καί 
— Ε μέ τό χορηγούμενο στους υπαλλήλους τής ΑΤ κατηγο- 
ρίας.

•Γ Διατηρείται καί γιά τό έτος 1980 τό επίδομα τών 1.000 
δραχμών.

Πέραν τών ανωτέρω μισΟολογικών ρυθμίσεων πού άφο- 
ρουν ολους τούς Δημοσίους υπαλλήλους καί Συνταξιούχους 
τοϋ Δημοσίου εις τό ύπό κρίσιν σχέδιο νόμου περιελήφθησαν 
xxt άλλες διατάξεις πού έξυπηρετοϋν ορισμένες κατηγορίες 
μίσθουτών.

Με τις ρυθμίσεις αύτές ή Κυβέρνηση έξήντλησε όλ.α τά 
περιθώρια τοϋ Κρατικοϋ Προϋπολογισμού, παρά τις δυσμε- 
νεις γιά την οικονομία συνθήκες πού προκάλεσαν έξουγενεϊς 
παράγοντες.

β) Ως προς τις φορολογικές ελαφρύνσεις ή Κυβέρνηση, 
παρα τις πιεστικές άνάγκες πού άντιμετωπίζει, προχώρησε 
στη Ληψη μέτρων μέ τά όποια επέρχεται ελάφρυνση τών 
μικρών εισοδημάτων ιδιαιτέρα δέ τών μισθωτών καί συντα- 
ςιουχων με αποτέλεσμα την αύξηση τοϋ εισοδήματος τους. 

Τά μέτρα αύτά ιδία είναι:
1. Αΰςάνεται κατά 50 %, δηλαδή άπό 60.000 σέ 90.000 

. αΖ· "ο ανώτατο ποσό μειώσεως τοϋ εισοδήματος άπό 
μισθωτές υπηρεσίες.

2. ’Απαλλάσσονται μέ ορισμένες προϋποθέσεις τά μερί
σματα καί βοηθήματα πού καταβάλλονται στούς συντα
ξιούχους άπό τά άσφαλιστικά τους Ταμεία.

3. Αυξάνεται τό άφορολ.όγητο ποσό άπό ιδιοκατοίκηση 
άνω τοϋ 100 % καί γιά πρώτη φορά τό άφορολ.όγητο ποσό 
διαφοροποιείται άνάλ.ογα μέ τον αριθμό τών προστχτευο- 
μένων μελών τοϋ φορολ,ογουμένου.

4. Αναγνωρίζεται ώς δαπάνη καί εκπίπτεται, γιά πρώτη 
φορά, άπό τό εισόδημα ποσοστό έπί τοϋ ενοικίου πού κατα
βάλλει ό ενοικιαστής όταν είναι μισθωτός ή συνταξιούχος. 
Πέραν τών μέτρων αύτών πού άφοροϋν τη φορολογία εισο
δήματος ή Κυβέρνηση προχώρησε στην άνχμόρφωση τών 
κλ.ιμάκων στη φορολ.ογία Κληρονομιών - Δωρεών καί Προι
κών προς τό σκοπό τής άναπροσαρμογής τών φορολογικών 
συντελεστών στις κοινωνικές καί οικονομικές συνθήκες πού 
έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας.

"Ετσι μέ την προβλεπομένη άπό τό σχέδιο νόμου μείωση 
τών συντελεστών τής οορολ.ογιας αυτής, την αϋσητη τοϋ άςο- 
ρολογήτου ποτού πού ισχύει σήμερα άπό 200.000 ορχ. σέ
500.000 γιά την Α' Κατηγορία μέ άνάλογη αύξηση καί στις 
λοιπές κατηγορίες, τη σύμπυξη τών φορολογικών κλιμά
κων άπό έξι σέ τέσσερις, την καθιέρωση ευνοϊκής μεταχει- 
ρίσεως τών προσώπων πού παρουσιάζουν πνευματική άνα- 
πηρία πάνω άπό 67 % καθώς καί μέ τή λ,ήψη διαφόρων 
άλλων μέτρων, ή περί κληρονομιών νομοθεσία εναρμονί
ζεται στούς νέους προσανατολισμούς καί κατευθύνσεις τής φο
ρολογικής πολ.ιτικής, παρά τή σοβαρή μείωση πού συνε
πάγεται γιά τά έσοδα τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού ή 
μεταρρύθμιση αύτή.

Πέρα άπό τά μέτρα αύτά μέ διάταξη πού περιλαμβάνεται 
στο ύπό κρίση νομοσχέδιο προβλιέπεται ή κατάργηση ορισμέ
νων φόρων μικρής άποδόσεως, οί όποιοι επιβαρύνουν δυσα
νάλογα τις φοροτεχνικές ύττηρεσίες. Στόχος είναι ή προο
δευτική κατάργηση όλων τών φόρων αύτών, οί όποιοι 
άπό μακροϋ χρόνου έπαψαν νά εκπληρώνουν τούς σκοπούς 
γιά τούς όποιους επιβλήθηκαν.

γ) "Εκφραση τής φορολογικής πολιτικής τοϋ οίκον, 
έτους 1979 άποτέλ.εσε ό Νόμος 820/1978 «περί λήψεως 
μέτρων διά τήν περιστολήν τής φοροδιαφυγής καί άλλων 
τινών διατάξεων».

Τά άποτελ,έσματα άπό τήν εφαρμογή τών μέτρων αύτών 
ήσαν εντυπωσιακά.

’Ιδιαίτερα έπισημαίνονται :
1. Ή αύξηση τοϋ αριθμού τών δηλώσεων πού υποβλή

θηκαν στή φορολ.ογία εισοδήματος φυσικών προσώπων άπό
1.103.000 τό οίκον, έτος 1978 σέ 1.445.000 τό οίκον.έτος 
1979, δηλ.αδή αύξηση σέ ποσοστό 31 % έναντι αύξήσεως 
7,4 % τοϋ οίκον, έτους 1978.

2. 'Η αύξηση τοϋ κύριου φόρου, εισφοράς ΟΓΑ κλ.π. 
πού βεβαιώθηκε, ή οποία άνήλ.Οε σέ 124 % έναντι 5 % τοϋ 
οίκον, έτους 1978.

3. 'Η αύξηση είναι μεγαλ.ύτερη στον κύριο φόρο καί
τήν προκαταβολή καί άνέρχεται σέ 144 % έναντι 1,2 % 
τοϋ προηγούμενου οίκον, έτους 1978. ξ

4. ’Επίσης αύξήθηκε τό συνολικό εισόδημα πού δηλώ
θηκε άπό τά φυσικά πρόσωπα άπό 255.760 έκατ. δραχμές 
τό 1978 σέ 395.000 έκατ. δραχμές τό 1979, δηλ.αδή αύξηση 
σέ ποσοστό 54 % έναντι αύξήσεως μόνο 25 % τοϋ προη
γούμενου οίκον, έτους.

Ή αύξηση αύτή προέρχεται κατά 47 % άπό τό εισόδημα 
πού δηλώθηκε καί μόνο κατά 7 % άπό τά τεκμήρια. Ειδι
κότερα κατά πηγές εισοδήματος ή αύξηση είναι : 45 % 
άπό εμπορικές επιχειρήσεις έναντι 21 % τοϋ προηγουμένου 
οίκον, έτους, 35 % άπό Ζ' Πηγή έναντι 20,7 % τοϋ προη
γούμενου έτους καί 45 % άπό οικοδομές έναντι 24 % τοϋ 
προηγούμενου οίκον, έτους. ’Εκτός άπό τά μέτρα γ.ά τήν 
περιστολή τής φοροδιαφυγής πού έσωματώθηκαν στο Νόμο 
820/197S καθώς καί τά πρόσθετα όργανωτικά καί διοικητικά



a. —

πού λήφθηκαν καί μέ βάση τις μέχρι τοϋδε εμπειρίες καί 
τις αδυναμίες πού παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή, προ- 
τείνεται ή λήψη συμπληρωματικών μέτρων, τα όποια να 
καλύττΓουν όλόκληρο το φάσμα της φοροδιαφυγής, όπως 
αυτή έμφανίζεται στή χώρα μας.

Τά μέτρα πού προτεινονται σέ συνδυασμό με όσα έχουν 
ληφθεϊ, είναι βέβαιο ότι Οά πλήξουν περαιτέρω τη φορο
διαφυγή ιδία στην ττηγή της, έκεϊ δηλαδή πού δημιουργοϋν- 
ται οί προϋποθέσεις άποκρύψεως των εισοδημάτων. "Ετσι, 
έκτος άπό τά μέτρα πού άφοροΰν το τεκμήριο της δαπάνης 
των αυτοκινήτων μέ μικρή ιπποδύναμη (εως 5 ίπποι) πού 
μέχρι τώρα έξαιροϋνται τοϋ τεκμηρίου, τήν κατάργηση 
ορισμένων απαλλαγών ύπερ ορισμένων προσώπων που δεν 
δικαιολογούνται άπό λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης ή άπό 
τήν ανάγκη γιά οικονομική άνάπτυξη καθώς καί διάφορα 
άλλα μέτρα πού άποβλέπουν κυρίως στήν κάλυψη νομοθετι
κών κενών κλπ. βασικά μέτρα πού περιλαμβάνονται στο 
νομοσχέδιο καί πού ή έφαρμογή τους Οά συμβάλλει σημαν
τικά στη συρρίκνωση τής φοροδιαφυγής είναι τά έζής :

1. Ή καθιέρωση ύποχρεώσεως στούς κατόχους έπιβα- 
τικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως καί μοτοσυκλεττών 
νά έπικολλοϋν ειδικό .σήμα το όποιο θά ανανεώνεται κάθε 
χρόνο. Τό ειδικό τοϋτο σήμα οι κάτοχοι τών αυτοκινήτων θά 
εφοδιάζονται άπό τά Δημόσια Ταμεία άφοϋ προηγουμένως 
εξοφλήσουν τά τέλη κυκλοφορίας πού τυχόν οφείλουν γιά 
τον προηγούμενο χρόνο. Μέ τήν καθιέρωση τοϋ ειδικού 
σήματος εξασφαλίζεται ό αυτόματος έλεγχος τής κατα
βολής τών τελών κυκλοφορίας τών αυτοκινήτων καί ή άνα- 
κάλυψη τών κυκλοφορούντων παράνομα. "Ετσι οί κάτοχοι 
τών αυτοκινήτων όχι μόνο δεν Οά μπορούν νά κυκλοφορούν 
χωρίς νά έχουν καταβάλλει τά τέλη κυκλοφορίας, άλλά 
ταυτόχρονα θά ελέγχονται καί άπό τις Οίκον. ’Εφορίες 
γιά τον προσδιορισμό τοϋ εισοδήματος τους μέ βάση τήν 
ιπποδύναμη τοϋ αυτοκινήτου, όταν συντρέχει περίπτωση.

2. 'Η εφαρμογή τοϋ συστήματος τής καταβολής τοϋ 
φόρου εισοδήματος άπό τά φυσικά πρόσωπα σέ μηνιαίες 
δόσεις πού θά άρχίζει άπό τον πρώτο μήνα τοϋ έτους καί 
θά υπολογίζεται, μέ βάση τό ποσό τοϋ φόρου (κύριου, προ
καταβολής κλπ.) πού βεβαιώθηκε στο προηγούμενο έτος, 
γιά τά εισοδήματα τοϋ προ-προηγούμενου έτους, ενώ μέ 
τις ίσχύουσες διατάξεις ή καταβολή τοϋ φόρου αύτοϋ γίνε
ται μετά τήν άποστολή τοϋ εκκαθαριστικού σημειώματος 
άπό τό Μηχανογραφικό Κέντρο.

Τό σύστημα τοϋτο διασφαλίζει τήν είσπραξη τοϋ φόρου 
άπό τήν άρχή τοϋ έτους καί άπλουστεύει σημαντικά τή 
διαδικασία προς όφελος τοϋ φορολογούμενου, ό όποιος Οά 
άπολαύει καί ειδικών κινήτρων, ένώ ταυτόχρονα παρέχει 
στο Δημόσιο τά μέσα αυτόματης έξακριβώσεως όσων δέν 
έξοφλοϋν έγκαιρα τό φόρο πού οφείλουν καί τή λήψη τών 
μέτρων πού προβλέπονται άπό τή νομοθεσία.

3. Μέ τήν καθιέρωση τοϋ Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 
πού προβλέπεται άπό τις διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου καί πού 
ή έφαρμογή του θά έξασφαλίσει στις φορολογικές ύπηρε- 
σίες άξιόπιστα καί άναμφισβήτητα στοιχεία σχετικά μέ τήν 
οικονομική δραστηριότητα διαφόρων οικονομικών μονάδων 
καί θά διευκολύνει τήν ένέργεια τοϋ φορολογικού έλέγχου.

4. Μέ τή λήψη μέτρων πού άποβλέπουν στήν περιστολή 
τής δασμοφοροδιαφυγής στά Τελωνεία. Τά μέτρα αύτά 
συνίστανται στήν άναπροσαρμογή τών προβλεπομένων άπό 
τις ίσχύουσες διατάξεις τελωνειακών κυρώσεων στό χαρα
κτηρισμό ώς λαθρεμπορικών πράξεων ορισμένων Γελουνεια- 
κών παραβάσεων σέ είδη πού παραλαμβάνονται μέ προ
σωρινή άτέλεια ή μειωμένο δασμό στήν άναπροσαρμογή 
τών προσθέτων τελών σέ περίπτωση μή έγκαιρου έπανε- 
ξαγωγής παραδιδομένων σέ έλευθέρα χρήση αύτοκινήτων, 
στον έλεγχο ειδών πού εΐσάγονται γιά νά διατεθούν μέ 
άλλοδαπό σήμα ή άποτελοϋν άντικείμενο αλλοδαπού σχε
δίου ή υποδείγματος κλπ.

5. Στό δικαίωμα πού παρέχεται μέ σχετική διάταξη 
στον Οικονομικό "Εφορο νά θεωρήσει ώς κέρδος τή διαφορά

τής τιμής πού προκύπτει άπό τή σύγκριση μέ τις αντίστοι
χες τιμές τής άγοράς, πωλήσεως άγαθών ή παροχής υπηρε
σιών^ μεταξύ ημεδαπών έπιχειρήσεων, όταν ύφίσταται 
Ρεταζό σους άμεσης ή έμμεσης ουσιώδης διοικητική έξάρ- 
τηση ή έλεγχος ή προκειμένου περί άλλοδαπής καί ήμεδαπής 
επιχειρήσεως, όταν ή αλλοδαπή έπ-χείρηση συμμετέχει εις 
το κεφάλαιο ή τή διοίκηση τής ήμεδαπής.

G. Στήν καθιέρωση ύποχρεούσεευς στούς εισαγωγείε, 
παραγωγούς ή άναπαραγωγούς δίσκων γραμμοφώνου, μα
γνητοταινιών ή άλλων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας νά 
επικολλούν έπ’ αυτών ή έπί τής συσκευασίας τους ειδικό 
σήμα ή ταινία έλέγχου κλπ.

Πέρα όμως άπό τά πιο πάνω μέτρα προτείνεται καί σειρά 
άπό διάφορα άλλα παρεμφερή πού ή αιτιολόγησή τους καί ό 
επιόιωκομενος μέ αύτά σκοπός άναφέρονται στήν κατ’ 
άρθρο ανάλυση.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ειδικότερα :

Έπί τοϋ άρθρου 1. Διά τοϋ άρθρου τούτου αυξάνονται 
άπό 1ης ’Ιανουάριου 1980 οί βασικοί μισθοί, πού προβλέ- 
ποντχι άπό τό άρθρο 2 τοϋ Ν. 754/78, κατά μέσον όρο 
κατά ποσοστό 11 %. _____ ____________

Οί αυξήσεις τις όποιες θά χορηγήσει ή Κυβέρνηση γιά το 
1980, προορίζονται νά καλύψουν τήν άπώλεια τοϋ εισοδή
ματος πού θά ύποστοϋν οί Δημόσιοι υπάλληλοι καί Συντα
ξιούχοι, λόγω τοϋ πληθωρισμού. Γιά τό λόγο αύτό δέν είναι 
δυνατόν οί αυξήσεις νά χορηγηθούν κατά τή διαδικασία 
τοϋ Ν. 754/78 δηλαδή νά χορηγηθούν ποσοστιαία κατά 
βαθμό έπί τοϋ βασικού μισθού, μέ άντίστοιχη μείωση τοϋ 
προσωρινού προσωπικού έπιδόματος κατά ποσοστό 75 %. 
50 % ή 20 % τής αύξήσεως πού Οά χορηγηθεί, άνάλογα 
μέ τό βαθμό.

Γιά τό έτος 1980 άναστέλλεται ή μείωση τοϋ προσω- 
ρ’νοϋ προσωπικού έπιδόματος, πού προβλέπεται άπό τήν 
παράγραφο 3 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 754/78.

1 οϋτο θά έξχκολουθήσει νά καταβάλλεται στό ίδιο ποσό 
που διαμορφώθηκε τό 1979, έκτος έάν έπέλθει μεταβολή 
σ’ αύτό άπό τήν έφαρμογή τής διατάξεως τοϋ άρθρου 5 
τοϋ παρόντος Νόμου.

Κατά το ίδιο ποσοστό αύξάνονται καί οί βασικοί μισθοί 
τών υπαλλήλων τής Διπλωματικής υπηρεσίας τοϋ Υπουρ
γείου ’Εξωτερικών, τών όποιων οί άποδοχές ρυθμίζονται
μέ τό Ν. 419/76.

Επί τοϋ άρθρου 2. Διά τοϋ άντικαθισταμένου άρθρου 1 
τοϋ Ν. 754/78 μέ τό όποιο ρυθμίζονται οί άποδοχές τών 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων έπιδιούκεται ή κατά Τρόπο 
δίκαιο ρύθμιση τών άποδοχών τους άνάλογα μέ τά έτη 
ύπηρεσίας τους, χωρίς νά μεταβάλλετε ι ή βάση υπολογισμού, 
ήτοι 70 °0 γιά τούς ύπαλλήλους ειδικών θέσεων α' καί 
55 “0 γιά τούς ύπαλλήλους ειδικών θέσεων β' τών έκάστοτε 
άποδοχών 'Υπουργού.

Στις κατηγορίες αύτές, ώς γνωστόν, ύπάγονται κυρίως 
οί Γενικοί Γραμματείς τών 'Υπουργείων καί οί Νομάρχες· 

Έπί τοϋ άρθρου 3. Διά τοϋ αντικαθιστάμενου άρθρου 3 
τοϋ Ν. 754/78, έπέρχονται οί κάτωθι βελτιώσεις :

1. παρ. 1. Εδάφιο α). Έξομειώνεται τό επίδομα χρο- 
νου ύπηρεσίας τών ύπαλλήλων τών ΜΕ καί ΣΕ κατηγο
ριών προς τό χορηγούμενο στούς ύπαλλήλους τής ΛΤ κατη
γορίας.

α) Εδάφιο α). Ρυθμίζεται τό θέμα τής ύπό τών Άνω- 
τάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων τής χώρας χορηγούμε
νων μεταπτυχιακών προδιδακτορικών τίτλων, γιά την 
προσαύξηση τοϋ έπιδόματος σπουδών.
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3) "Εδάφιο γ). Χορηγείται επίδομα σπουδών στους ίε- 
:εϊε τούς κατόχους πτυχίου άναγνωρ'.σμένης Άνωτέρας 
Υχολ.ή;. κατά τά ίσχύοντα διά τούς πολιτικούς Δημοσίους 
,τχ/ύ.άλουε. Ό X. 754/78 χορήγησε επίδομα σπουδών 
T-Vj' ίΐοεΐ; τούς κατόχους τίτλων σπουδών Άνωτάτων 
[εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.

παο. 3. Χορηγείται στούς Δημοσίους Υπαλλήλους 
πίδοαα εκ IU "0 γιά τή σύζυγο και επίδομα 5 % γιά κάθε 

-αιδί. νιά τά μέχρι ό παιδιά, καί 7 % γιά τά άνω τών 5 
τιιδιά.

Μέ το X. 754/78 έχορηγεΐτο έπίδομα γιά τά παιδιά 
Χόνο και σέ μικρότερο ποσοστό 3 %, 4 %, 5 % κοκ.

Έπεκτείνονται καί στούς ιερείς, οί διατάξεις περί οικο
γενειακών επιδομάτων τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων.

Μέ τι; παραπάνω ρυθμίσεις ικανοποιείται ένα δίκαιο 
ζίτταα τών ώς άνω κατηγοριών τών υπαλλήλων καί άπο- 
/έυεται δικαιοσύνη στά σχετικά αίτήματά τους.

’ Επί τοϋ άρθρου 4. Μέ τό άρθρο τούτο εΐσάγεται διά
ταξη σύμφωνα μέ την οποία πρώτον αναγνωρίζεται γιά τη 
/ορήγηση τοϋ χρονοεπιδόματος ή προϋπηρεσία σέ Χ.Π. 
Ι.Δ.. ή όποια έλήφθη υπόψη γιά τό διορισμό, ένταξη ή 
τήν προαγωγική εξέλιξη καί δεύτερον ό διανυΟείς χρόνος 
ίπό τούς ιατρούς τοϋ ΙΚΑ σέ αναγνωρισμένα Νοσηλευτικά 
ιδρύματα γιά την άπόκτηση ειδικότητας άπό τούς ιατρούς 
ώς καί -ό -χρόνος ελεύθερης , άσκήσεως τοϋ_ επαγγέλματος 
ττήν Ελλάδα επί μιά 5ετία.

Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 754/78, 
γιά τη χορήγηση τοϋ έπιδόματος χρόνου υπηρεσίας στούς 
Επαλλήλους τοϋ Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνεται 
Εποψη ή υπηρεσία αυτών c :ό Δημόσιο, Χ.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Λ. 
ώς καί ή προϋττηρεσία τους στις ώς άνω 'Υπηρεσίες καί 
Οργανισμούς, μέ σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εφό

σον αύτή αναγνωρίζεται ώς συντάξιμη ή έλήφθη υπόψη 
γιά τήν προαγωγική τους εξέλιξη.

Έγινε όμως ερμηνευτικά δεκτό, ότι ορισμένες προϋπη
ρεσίες σέ Χ.Π.Ι.Δ., αί όποιες, άπό ειδικές διατάξεις θεο>- 
ροϋνται ώς πραγματικές Δημόσιες υπηρεσίες καί έλήφΟησαν 
υπόψη γιά τό διορισμό, ένταξη καί προαγωγική εξέλιξη 
τών υπαλλήλων, μπορεί νά προσμετρηθοΰν γιά τη χορήγηση 
επιθέματος χρόνου ύπηρεσίας.

Ειδικά αναφέρουμε: ί) Τις διατάξεις τοϋ X. 119/75 
«περί μονιμοποιήσεως τών ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α. κ.λπ.» 
σύμφωνα με τις όποιες αναγνωρίζεται γιά τό διορισμό καί 
/^ςη σε ανάλογο βαθμό τών μονιμοποιουμένων ιατρών, 
ν όιανυθεις χρόνος σέ αναγνωρισμένο Χοσηλευτικό "Ιδρυμα 
για την απόκτηση τής ειδικότητας, ο5ς καί τό μισό τοϋ χρό- 
Όυ ελεύθερης άσκήσεως τοϋ ιατρικού επαγγέλματος στην 
Ελλαόα και μέχρι 5 έτη. 'Ο παραπάνω χρόνος είχε ύπο-
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'οση/.ευτικου κ.λπ. Προσωπικού» σύμφωνα μέ τις όποιες 

η προϋπηρεσία σέ X. Π.Ι.Δ. τοϋ προσωπικού πού ύπηρε- 
τοϋσε σε .Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα, έλήφθη υπόψη γιά τήν 
ενταςη καί προαγωγική εξέλιξη καί γιά τή χορήγηση

. Τ° Ελεγκτικό Συνέδριο δέν άποδέχτηκε τήν παραπάνω
--»ί — ' .Λ f f ν Ψ w 1 ..

/·γσ’4 ά.νισης μισθολογικής μεταχειρίσεως ύπα/Δήλων τής
υπηρεσίας, πού προήλθε άπό τό προσωρινό προσωπικό 

επιόουιχ»ρ Λ, f #
.. , ■·ί’·ήύ ωί βάση τοϋ προσωρινού προσωπικού έπιδόματος 
υ.ηφθη η αποζημίωση ύπερωριακής εργασίας πού έλαβαν 
/' -ό'Έ^οσιοι υπάλληλοι τον μήνα Δεκέμβριο 1977 καί υπό 
V’-σμενες^ προϋποθέσεις τούς προηγούμενους μήνες, τό 
*'ω.ερω έπίδομα δέν ήταν ίδιο γιά όλους τούς υπαλλήλους

τής αυτής ύπηρεσίας γιατί μέ τις ΐσχύουσες τότε άποφάσεις 
όλοι δέν προσέφεραν τήν ίδια ύπερωριακή εργασία καί δέν 
έλαβαν πήν ίδια άποζημίωση μέ τούς-όμοιοβάθμους τους. 
’Επίσης καί οί υπάλληλοι πού κατά τήν 1.1.1978 υπηρετού
σαν στήν άλλοδχπή καί δέν είχαν πάρει ύπερωριακή άπο
ζημίωση κατά τό έτος 1977. καί κατά συνέπεια δέν είχαν 
λάβει προσωρινό προσωπικό έπίδομα άπό υπερωρίες. Μέ 
τήν εΐσαγομένη διάταξη επέρχεται εξίσωση τοϋ προσωρινού 
προσωπικού έπιδόματος κατά βαθμό όλων τών Επαλλήλων 
τής ίδιας Διευθύνσεως ή Υπηρεσίας 'Υπουργείου, πού υπη
ρετούσαν σ’ αυτές τήν 1η Ιανουάριου 1978.

Μέ χωριστή διάταξη στο ίδιο άρθρο άναγνωρίζεται ή 
μεταφορά τοϋ προσωρινού προσωπικού έπιδόματος πού 
έπαιρναν οί δημόσιοι υπάλληλοι, άπό τήν προηγούμενη 
θέση τους, στήν περίπτωση πχρχιτήσεως καί αποδοχής 
νέας θέσεως χωρίς νά έπέλθει διακοπή τής υπαλληλικής 
σχέσεως.

Έπί τοϋ άρθρου 6. Διά τοϋ άρθρου τούτου προστίθεται, 
στο άρθρο 7 τοϋ X. 754/78, πού άφορα τήν καθιέρωση 
ύπερωριακής έργασίχς τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων, διάταξη 
γιά τήν άμοιβή τής προσφερομένης ύπερωριακής έργασίχς 
άπό τούς άνδρες τών Σωμάτων Άσφχλ.είχς.

Οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας γιά νά άνταπεξέλ- 
Οουν στις πολλαπλές υποχρεώσεις τους γιά τήν τήρηση 
τής Δημοσίας τάξεως, τής άσφαλείας καί κοινωνικής γα
λήνης, είναι υποχρεωμένοι, ήμέρα καί νύκτά, Κυριακές” 
καί εορτές μέ όποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, νά προσ
φέρουν τις πολ.ύτιμες ύπηρεσίες τους, πολ,ύ πέρα τών ύπο- 
χρεωτικών ώρών έργασίας τους.

Μέχρι σήμερα ούδεμιά πρόσθετη άποζημίωση καταβάλ
λεται σ’ αυτούς γιά τήν ύπερωριακή τους έργασία ώς καί 
γιά τήν προσφερόμενη κατά τή νύκτα καί κατά τις Κυ
ριακές καί έξχιρέσιμες ήμέρες, ένώ τέτοια άμοιβή γιά τις 
έργασίες αυτές καταβάλλεται στούς πολιτικούς Δημοσίους 
ύπχλλήλους.

' Η Κυβέρνηση έκτιμώσχ ιδιαίτερα τούς μόχθους καί 
τις Ουσίες τών άνδρών τών Σωμάτων Άσφαλ.είας έκρινε 
ότι λ.όγοι δικαιοσύνης καί ίσης μεταχειρίσεως προς τούς 
λοιπούς δημοσίους ύπαλλήλ.ους έπιβάλλουν τήν πληρωμή 
άμοιβής γιά τήν προσφερόμενη άπ’ αυτούς πρόσθετη έρ
γασία.

’Επειδή όμως στήν περίπτωση τής ύπερωριακής έργα
σίας τών άνωτέρω άνδρών δέν είναι δυνατό νά προσδιορι- 
σθεΐ σέ ώρες ή πρόσθετη έργασία τους τόσο κατά τή διάρ
κεια τής ήμέρας όσο καί κατά τή νύκτα, τις Κυριακές 
καί έξχιρέσιμες ήμέρες άπό κάθε άνδρχ, εΐσάγεται έξαί- 
ρεση ώς προς τον ύπολ.ογισμό τής άντίστοιχης άποζημιώ- 
σεως καθ’ ώραν καί καθορίζεται αυτή κατ’ άποκοπή μη
νιαίος μέ κοινή άπόφαση τών 'Υπουργών Οικονομικών 
καί Δημοσίας Τάξεως,

Έπί τοϋ άρθρου 7. "Οπως είναι γνωστό τό 'Υπουργείο 
Οικονομικών καταβάλλει τελευταία μεγάλη προσπάθεια καί 
λαμβάνει σειρά μέτρων διά τήν άναδιοργάνωση τών Υπη
ρεσιών του, σέ σύγχρονες βάσεις, μέ τήν χρησιμοποίησιν 
τών έπιτευγμάτων της συγχρόνου τεχνολογίας καί τών 
ύποδείξεων ξένων εμπειρογνωμόνων, μέ άποκλειστικό σκοπό 
τήν καλλίτερη καί ορθολογικότερη λειτουργία αυτών.

Εις τά πλ.αίσια τών νέων αυτών όργανωτικών μέτρων, 
έντάσσεται καί ή ίδρυση Μηχανογραφικού Κέντρου, τό 
όποιο συνεστήθη μέ τό ύπ’ άριθ. Π.Δ. 242/1979 Προε
δρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 68 Τ.Λ') ή λειτουργία τού όποιου 
άρχισε τήν 1η Μαΐου 1979.

Ύπό τής Υπηρεσίας αυτής επιδιώκεται ή Μηχανογρά
φηση τών έργασιών τών 'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Οι
κονομικών, προκειμένου νά έπιτευχθεΐ περιστολή τής φο
ροδιαφυγής, άπλούστευση τών διαδικασιών, περιορισμός 
τών γραφειοκρατικών διατυπώσεων, βελτίωση τής άποδο- 
τικότητος τών 'Υπηρεσιών καί άποδέσμευση προσωπικού 
διά τήν χρησιμοποίησή του είς πλ.έον παραγωγικάς έργα- 
σίας.
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Το Μηχανογραφικέ Κέντρο, λόγο» της φύσεως καί της 
μορφής τής εργασίας πλαισιοϋται κυρίως μέ τεχνικέ προ
σωπικέ Άναλυτάς, Προγραμματιστάς, Χειριστάς ’Ηλε
κτρονικού 'Υπολογιστοϋ. Έμφχκελλωτικών. Κοπτικών, Δια- 
τρητικών, κλπ. Μηχανών, το όποιον εργάζεται επί 24ώρου 
βάσεως.

Πέραν τούτου, ή εργασία των υπαλλήλων τής Μηχανο- 
γραφήσεως είναι διαφορετική των άλλων 'Υπηρεσιών καί 
έχει χαρακτηρισθεΐ επίπονη, επικίνδυνη καί άνθυγιεινή. 
(Σχετικέ τέ "Αρθρον 104 Κανονισμού Άσφαλίσεως τοϋ 
ΙΚΑ, ώς καί ή ύπ’ άριθ. 691/21.6.1962 γνωμοδότησις 
τοϋ Ν.Σ.Κ.).

"Υστερα άπέ αυτά επιτακτική και άναγκαία προβάλλεται 
ή άνάγκη χορηγήσεως εις τούς υπαλλήλους τοϋ Μηχανο
γραφικού Κέντρου ειδικού επιδόματος θέσεως ανθυγιεινής 
καί επικινδύνου έργασίας, όπως συμβαίνει καί μέ πολλές 
άλλες 'Υπηρεσίες, Εθνικέ Τυπογραφείο, ’Ιατροί ’Ακτι
νολόγοι, Πολιτική ’Αεροπορία, Ο.Λ.Π. κλπ.

Τέ ειδικέ αύτέ επίδομα επιβάλλεται νά χορηγηθεί καί 
γιά λόγους ίσης καί δικαίας μεταχειρίσεως ένές αριθμού 
υπαλλήλων, οί όποιοι πράγματι προσφέρουν ειδικάς υπη
ρεσίας καί έκτελοϋν ένα επίπονο καί άνθυγιεινέ έργο, δε
δομένου, ότι τα επιδόματα άνθυγιεινής έργασίας όχι αόνον 
δέν καταρύθηκαν μέ τον Ν. 754/1978 «περί ενιαίου μισθο
λογίου» άλλα διατηρήθησαν εις έρισμένας κατηγορίας δη
μοσίων υπαλλήλων, βάσει τοϋ Π.Δ/τος 904/1978 (ΦΕΚ 
217 τ.Α' ).-

Τέ επίδομα πού προτείνεται νά χορηγηθή ορίζεται σέ 
ποσοστέ 20% επί τοϋ βασικοϋ μισθοϋ τοϋ 6ου βαθμοϋ, 
ανεξαρτήτως κατεχομένου βαθμοϋ.

’Επί τοϋ άρθρου 8. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου 
χορηγούνται στους άποχωροϋντες τής ένεργοϋ υπηρεσίας 
εφημερίους τρίμηνες άποδοχές.

'Ωσαύτως άναγνωρίζεται ή πληρωμή τών εξόδων κη
δείας γιά τούς άποβιούντας ’Εφημερίους καί τά μέλη τών 
οικογενειών τους.

Οί παραπάνω ρυθμίσεις είναι ανάλογες μέ τά ίσχύοντα 
γιά τούς Δημοσίους υπαλλήλους.

Επι του άρθρου 9. Με το άρθρο αύτέ εΐσάγεται διάταξη 
σύμφωνα με την οποία το Κράτος αναλαμβάνει έξ ολοκλή
ρου τή μισθοδοσία τών ’Αρχιερέων.

_ Διά τών^ διατάξεων τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 32 τοϋ 
X. 590/1977 έρυθμίσθησχν τά τών άποδοχών τών ’Αρχιε
ρέων τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Η δαπάνη τής μισθοδοσίας αυτών έβάρυνε, πρέ τής 
ι*τχυος τοϋ Ν. Δ. 4589/1966, τέν προϋπολογισμέ τοϋ Ο.Δ. 
Ε.Π.. 'Η διαφορά τής δαπάνης μισθοδοσίας τους, ή οποία 
προεκυψε εκτοτε, συνεπεία τών διατάξεων τής παραγρ. 
1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 4589/1966 καί τής παραγρ. 1 
τοϋ άρθρου 32 τοϋ Ν. 590/19//, βαρύνει κατά τά 3/4 τέν 
Κρατικέν Προϋπολογισμό καί κατά το 1/4 τέν προϋπολο
γισμό τοϋ Ο.Δ.Ε.Π.

Επειδή η δαπανη της μισθοδοσίας τών ’Αρχιερέων 
τής ^ Εκκλησίας τής Κρητης καί τής Δωδεκάνησου βαρύνει 
ες ολοκλήρου τον Κρατικόν Προϋπολογισμέ καί έν οψει 
τής ρυθμισεως μεταςυ Κράτους καί Εκκλησίας, τοϋ θέ
ματος της περιουσίας αυτής, το Κράτος αναλαμβάνει από 
1ης Ιανουάριου 1980 την κάλυψη ές ολοκλήρου, τής προ- 
καλουμενης όαπανης εκ της μισθοδοσίας τών Αρχιερέων 
της Εκκλησίας τής ΚλλχΛος. Δια του τρόπου αύτοϋ αντι
μετωπίζεται ενιαία τό θέμα τής μισθοδοσίας τών ’Αρχιε
ρεών καθ κπχσαν τήν Επικράτειαν.

Δια του αυτου άρθρου αντιμετωπίζεται καί το θέμα τής 
9·ΐ^ή^£'σιχ? ΐΐ? βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
και ασφχλισεως εις το Τ.Α.Κ.Ε. τοϋ Πατριαρχικού Έ- 
ςαρχου Πάτμου, ό όποιος, ενώ ασκεί όλες τις διοικητικέ; 
αρμοδιότητες Μητροπολίτου Δωδεκάνησου, έν τούτοι; δέν 
μισθοδοτείται, συντηρούμενος ύπο Ίεράς Μονή;.

’Επί τοϋ άρθρου 10, Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου 
αυξάνονται τά έπιδόματα τέκνων τά χορηγούμενα στις 
πολυμελείς οικογένειες σχεδόν στέ διπλάσιο.

Τέ έπίδομα αύτέ είχε θεσπΤσθεϊ μέ τέ άρθρο 3 τοϋ Ν. 
1153/1972 «περί προστασίας πολυμελών οικογενειών, καί 
άνέρχεται σήμερα σέ 500 δραχ. γιά κάθε παιδί πλέον τών 
δύο,· ήτοι γιά τό 3ο 4ο 5ο κλπ. πού έχει γεννηθεί μετά τήν 
1.1.1972.

Μέ τή θεσπιζομένη διάταξη τέ τέταρτο παιδί θά παίρνει 
750 δραχ. το μήνα αντί τών 500 πού παίρνει σήμερα, το 
δέ 5ο καί πέρα αύτοϋ 6ο, 7ο κλπ. 1.000 δραχ. τέ μήνα 
άντί τών 500.

"Ετσι ικανοποιείται κατά το δυνατόν μέσα στά πλαίσια 
καί τις δυνατότητες τοϋ Κρατικού Π ροϋπολογισμοϋ ένα 
δίκαιο αίτημα τών πολυτέκνων, ή πρόσθετη δέ έπιβάρυνση 
τοϋ προϋπολογισμού άπέ τήν αιτία αυτή θά άνέλθει σέ 
225 έκατομ. δραχ. τέ χρόνο.

’Επί τοϋ άρθρου 11. Μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου τούτου 
αυξάνεται ή έτήσια τακτική οικονομική ένίσχυση τών κοι
νοτήτων τών όποιων το προσωπικό υπάγεται στις διατά
ξεις τοϋ Ν. 292/76 καί περί τής όποιας προβλέπει το άρθρο 
6 τοϋ Νόμου αύτοϋ άπέ 85 έκατ. σέ 212 έκατ.

Ή πρόσθετη αύτή ένίσχυση έξ 127 έκατ. κχτκνέμετα.ι
εάήζ · ' ( _ ,,

α) Δραχ. 40 έκατ. γιά τήν άντιμετωπιση της δαπανης 
διαβχθμίσεως τών Γραμματέων τών Κοινοτήτων αυτής 
άπέ τέν 11ο στέ 10ο βαθμό, καί γιά τήν οποία προβλέπει 
ή παράγρ. 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ ώς άνω Νόμου.

β) Δραχ. 87 έκατ. γιά τή μηνιαία αύξηση τών βασικών 
μισθών τών έν λόγω Γραμματέων κατά 2.000 δραχ., γιά 
νά έπέλθει μισθολογική έξίσωση αυτών πρές τους ισο- 
βάθμους τους Γραμματεΐ; τών Δήμων καί Κοινοτήτων 
πού υπάγονται στις διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1140/72 «περί 
καταστάσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών Υπαλλήλων».

’Επί τοϋ άρθρου 12. Μέ το άρθρο τούτο έπεκτείνονται 
καί στούς άνδρες ’Αγροφυλακής, τά μέλη τών οικογενειών 
τους, τούς Συνταξιούχους αυτής καί τά μέλη τών οικογενειών 
τους, οί διατάξεις περί υγειονομικής περιθάλψεως τών 
Δημοσίων Υπαλλήλων καί Συνταξιούχων καί τή σχετική 
δαπάνη άναλαμβάνει τό Δημόσιο, ένώ μέχρι τώρα καταβάλ
λονται άπέ τον ΟΓΑ.

’Επί τοϋ άρθρου 13. Μέ τό άρθρο αύτό παρέχεται ή 
δυνατότητα έπεκτάσεως τών διατάξεων τοϋ παροντο; 
Κεφαλαίου τοϋ Νόμου καί στούς υπαλλήλους τών ’Οργα
νισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, μέ κοινή άπόφαση τών 
'Υπουργών Οικονομικών καί ’Εσωτερικών.

’Επί τοϋ άρθρου 14. Μέ τέ άρθρο αύτέ παρέχεται ή 
δυνατότητα Κωδικοποιήσεως τών διατάξεων τοϋ Ν. 754/ 
7S «περί ρυθμισεως τών άποδοχών τών Δημοσίων Όπαλ- 
λήλων κλπ.» όπως τροποποιήθηκαν καί συμπληρώθηκαν 
ώς καί οί διατάξεις τοϋ παρόντος Κεφαλαίου «περί αυ- 
ξήσεως τών άποδοχών τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων κλπ» 
διά τής έκδόσεως Προεδρικού Διατάγματος.

ΚΕΦΛΑΑΙΟ Β’
Φοοολογικαί Έλαορύνσεις.

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
’Επί τοϋ άρθρου 15. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 

αύξάνεται το άνώτατο ποσό τής μειώσεως τοϋ εισοόηματο; 
άπο μισθωτέ; υπηρεσίες σέ 99.000 δρχ. απο 60.1)00 όρχ. 
πού ϊσχυε. μέ σκοπό τήν περαιτέρω ελάφρυνση άπέ τό φόρο 
τοϋ εισοδήματος πού άποκτοϋν οί μισθωτοί καί οι συντα
ξιούχοι άπο τήν καταβολή σ’ αύτούς μισθών, ημερομίσθιων 
καί συντάξεων.

Μετά τήν άνωτέρω αύξηση άπαλλάσσονται άπο το φορο 
εισοδήματος όσοι έχουν εισόδημα άπέ μισθωτέ; υπηρεσιε: 
γιά ποσά :

α) Μέχρι 350.700 δραχ. όσοι έχουν προστατευύμενα 
μέλη σύζυγο καί τέσσερα (4) παιδιά, έναντι 320./00 δραχ
μών πού ϊσχυε γιά τά εισοδήματα τά κτώμενα άπό 1.1.19/8. 

β) Μέχρι 297.S50 δραχ. όσοι έχουν προστατευύμενα μέ-
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Xr σ/ζυγό καί τρία (3) παιδιά, έναντι 267.850 δραχμών 
-ού ίσχυε Υ-ά τά εισοδήματα τά κτώμενα άπό 1.1.1978.

Μέχρι 255.150 δραχ. όσοι έχουν — ροστατευόμενα 
■ιζ/.τ σύζυγο καί δύο (2) παιδιά, έναντι 225.450 δραχμών 
τού ίσχυε για. τα εισοδήματα τά κτώμενα ατό 1.1.1978.

δ) Μέχρι 226.800 δραχ. όσοι έχουν τροστατευόμενα μέλη 
σύζυνο καί ενα (1) ταιδί. έναντι 196.800 δραχμών τού ίσχυε 
•'·,ά τά εισοδήματα τά κτώμενα άτό 1.1.1978.

-) Μέχρι 195.550 δραχ. όσοι έχουν τροστατευόμενα μέ
λη μόνο σύζυγος, έναντι 165.550 δραχμές τού ίσχυε γιά τά 
εισοδήματα τά κτώμενα άτό 1.1.1978.

Έτί τλέον, μειώνεται ή φορολογική επιβάρυνση γι’ αυ
τούς τού έχουν εισοδήματα άτό μισθούς καί συντάξεις μέχ- 
τι 600.000 δραχμές τό χρόνο, δηλαδή γιά τό 97 % τών 
•χισθωτών καί συνταξιούχων, άτό 12% έως 100%.

Έτί τοϋ άρθρου 16. Μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου αΰτοϋ 
ορίζεται ότι άταλλάσσονται άτό τό φόρο εισοδήματος τά 
μερίσματα καί τά λοιπά βοηθήματα τού παρέχονται άτό 
ασφαλιστικούς οργανισμούς σέ συνταξιούχους καί μερισμα- 
τουχους τους, με την προϋπόθεση, ότι χωρίς τή συνάθροιση 
αύτών στά λοιπά εισοδήματα τών δικαιούχων, αυτοί δέν 
θά κατέβαλαν φόρο γιά τά άλλα εΐσοδήματά τους.

Σκοπός τών διατάξεων αύτών είναι ή απαλλαγή .άτό τό 
φορο εισοδήματος τών συνταςιούχων καί μερισματούχων 
μέ χαμηλά εισοδήματα.

Έτι τοϋ άρθρου 17. Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
αυξάνεται τό απαλλασσόμενο άτό τό φόρο ποσό τοϋ τεκμαρ
τού εισοδήματος άτό ιδιοκατοίκηση τής κύριας κατοικίας 
τοϋ φορολογουμένου καί τών προσώπων τού συνοικούν μέ 
αυτόν καί τον βαρύνουν. Τό ποσό αύτό ορίζεται σέ 48.000 
δραχμάς άτό 26.000 δραχμές τοΰ ίσχυε καί περαιτέρω, γιά 
πρώτη φορά, λαμβάνεται πρόνοια ώστε τό ποσό αύτό νά 
αύςάνεται άνάλογα μέ τον άριθμό τών προσώπων πού συν
οικούν με το φορολογούμενο καί τον βαρύνουν. “Ετσι, τό 
ανωτέρω ποσό τών 4S.OOO δραχμών τοσαυξάνεται κατά 6.00 
0?ϊ'/.4εί Υ’-ά κάθε ενα άτό τά πρόσωπα πού συνοικούν καί 
βαρύνουν τό φορολογούμενο μέ τον περιορισμό ότι τό άνώ- 
τατο ποσό τοϋ άπαλλασσόμενου τεκμαρτού εισοδήματος 
άτο ιδιοκατοίκηση δέν μπορεί νά ύπερβεΐ τίς 78.000 δραχ
μές τό χρόνο.

II αναπροσαρμογή τοϋ άτασσαλλόμενου τεκματοϋ ει
σοδήματος ατο ιδιοκατοίκηση κρίνεται άναγκαία λόγω τών 
νέων συνθηκών τού επικρατούν στή μίσθωση άκινήτων καί 
Ιγ°βήετ·Ξ'· στή δικαιότερη φορολογική μεταχείρηση τού 
εισοδήματος τούτου τού άτοκτοϋν οί πολ.'υμελεΐς οίκογέ-

Ετι τού άρθρου 18. Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
καθιερώνεται, γιά πρώτη φορά, ή έκπτωση άτό τό συνολικό 
-ίσοδημα τοϋ φορολογουμένου, ενός μέρους άτό τό ποσό 
■ ου ετήσιου ενοικίου τού καταβάλλει γιά κύρια κατοικία,.

■σοι κατοικοϋν στις περιοχές της τέοις Διοικήσεως Πρω-
jrrrtc δεν τρέπει νά είναι κύριοι κλτ. άλά.ης κατοικίας η 

-'7;Λαιτος τού νά πληροί τίς στεγαστικές τους άνά- 
Γ"-; στήν περιοχή αυτή.

Τ°, ~°σο ,.ού κατά τά άνωτέοω έκτίττεται άτό τό συ-

:;θδα ι_χ-. , Γ ·. ....... ι ·- — ~ ··
-ώ. , Α/< 7.αΡτοσημου κλ.τ.) τού υποχρεώνεται άτό

• ° οχ καταβάλει ό μισθωτής.

Σκοπός τών ανωτέρω διατάξεων είναι ή φορολογική ελά
φρυνση τοϋ εισοδήματος τών μισθωτών καί τών συνταξιού
χο)·/. οί όποιοι είτε στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας, είτε 
είναι άνχγκασμένοι νά κατοικούν εκτός τής τ ω: Λτ.ική- 
σεως ΓΙρωτευούσης σέ ά.λλη πόλη ή χωριό άτό αύτό τού 
έχουν την ιδιόκτητη κατοικία (μετάθεση υπαλλήλου κλτ.).

Έτί τοϋ άρθρου 19. Μέ τίς διατάξεις τής τχραγρ.· 1 
τοϋ άρθρου αύτοϋ καθιερώνεται ή εξαίρεση άτό τό τεκμή
ριο- προσδιορισμού τής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τού 
προκύπτει βάσει τοϋ καταβαλλόμενου ενοικίου γιά δευ- 
τερεύουσα κατοικία, ή όποια χρησιμοποιείται άτό τρο
στατευόμενα μέλη τής οικογένειας αύτοϋ, τά οποία σπου
δάζουν σέ άναγνωρισμένες σχολές τής ημεδαπής, μέ την 
προϋπόθεση ότι ή κατοικία αύτή βρίσκεται έκτος της περι
φέρειας τής κύριας κατοικίας τοϋ φορολογουμένου καί 
στήν πόλη πού είναι ή έδρα τής σχολής, στήν όποια φοι
τούν.

Σκοπός τών διατάξεων αύτών είναι νά μήν ύπολογι,ε- 
ται στά τεκμήρια ή δαπάνη τοϋ ενοικίου τής διαμονής τών 
τέκνων πού φοιτούν σέ σχολές πού βρίσκονται μακρια απο 
τον τόπο κατοικίας τοϋ φορολογουμένου.

Μέ τίς διατάξεις τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ πχ- 
ρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980 ή έξαίρεση άπό την 
εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ άρθρου 11 τοΰ Ν. 820/1978, 
πού καθιερώνουν τεκμήριο βάσει τής δαπάνης γιά τήν άπο- 
κτηση περιουσιακών στοιχείο)·/, γιά άγορές άκινήτων ή 
άνέγερση άκινήτο)·/ πού Οά πραγματοποιηθούν μέχρι τήν 
προθεσμία αύτή, στο Νομό Θεσσαλονίκης, τήν ’Επαρχία 
Βισαλτίας τοϋ Νομού Σερρών καί τήν ’Επαρχία Κιλκίς 
τού Νομού Κιλκίς.

Ή παράταση αύτή κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου νά 
ικανοποιηθούν δίκαια αιτήματα γιά άποκατάσταση τής ομα
λής οικονομικής ζωής τών κατοίκων τών περιοχών αύτών 
πού έπληγησαν άπό τό σεισμό τής 20ής ’Ιουνίου 1978.

’Επί τοϋ άρθρου 20. 1. Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τού 
άρθρου 10 τοϋ Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνι
κών ’Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε μέ τό άρθρο 3 
τοϋ Ν.Δ. 4575/1966, γιά τον ύπολ,ογισμό τής φορολογη
τέας άξίας πρός έπιβολ.ή τής εισφοράς ύπέρ Ο.Γ.Α.-Δήμων 
καί Κοινοτήτων λαμβάνονται τά άκαθάριστα έσοδα τών 
επιχειρήσεων εκτροφής ζώων, άνευ εκπτωσεως εξ αυτών 
τής άξίας πού καταβλήθηκε γιά τήν άγορά τών χρησι- 
μοποιουμένων γιά πάχυνση ζούων, μέ άποτέλεσμα τή δι
πλή επιβάρυνσή τους μέ τήν εισφορά αύτή.

Προς άρση τοϋ άτοπου τούτου, μέ τήν παρ. 1 τοϋ άρ
θρου τούτου παρέχεται τό δικαίωμα στις άνωτερω επιχει
ρήσεις, ?πο/ς εκπίπτουν έκ τών ακαθαρίστων εσόδων, πού 
προέρχονται έκ τής πωλήσεως τών έκτρεφομενων ζωων, 
τήν άξια πού καταβλήθηκε γιά τήν άγορά τους, έφόσον 
υποβλήθηκε άποδεδειγμένα στήν έν λόγω εισφορά.

2. Σύμφο/να μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν. 
890/1979 «περί συστάσεως δημοτικής έπιχειρήσεως ύδρεύ- 
σεως καί άποχετεύσεως δήμων καί κοινοτήτων μειζονος 
περιοχής Βόλ,ου» έπιβάλλεται ειδικό τέλος 3 % έπι τών 
εισοδημάτων άπό οικοδομές τών περιφερειών τών δήμων 
Βόλ,ου, Ν. ’Ιωνίας καί τής.κοινότητας Διμηνίου, υπέρ τής 
δημοτικής έπιχειρήσεως δήμων καί κοινοτήτων μειζονος 
περιοχής Βόλου.

Μέ τίς διατάξεις της παρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου άπαλ- 
λ,άσσονται τοϋ άνωτέρω ειδικού τέλ.ους τα εισοδήματα ες 
ΐδιοκατοικήσεως οικοδομών πού άπαλΔάσσονται τοϋ φορου 
εισοδήματος, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 3323/1955 
ώς καί τά εισοδήματα άπό οικοδομές γιά τά οποία προβλέ- 
πεται άτχλλ.χγή άπό τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 
3843/1958 καί τούτο γιά τον ομοιόμορφο ύπολ.ογισμό τοϋ 
τέλ.ους τούτου, μέ τό προβλεπόμενο ειδικό τέλ.ος για υδρευση 
καί άποχέτευση πού έπιβάλλεται στις περιοχές ’Αθηνών 
καί Θεσσαλονίκης.



-ν' 3. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις της περιπτώσεως Β' της
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 1050/1942 «περί παρο
χής ΰπό τοϋ Μ.Τ.Π.Υ. εις τούς μερισματούχους αύτοϋ έκ- 
τάκτου προσωρινού χορηγήματος κ.λ.π.», σέ συνδυασμό 
μέ το.άρθρο 4 της 8350/1945 άποφάσεως Υπουργού Οικο
νομικών «περί καθορισμού κρατήσεως έπί των μισθών τών 
δημοσίων υπαλλήλων ύπερ τοϋ Μ.Τ.Π.Υ», έπιβάλ,λεται 
υπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3 % έπί τοϋ άντιτίμου τών 
πάσης φύσεως ύπηρεσιών ή έργασιών πού προσφέρονται 
άπό πρόσωπα μή κεκτημένα τήν ιδιότητα τοϋ δημοσίου 
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ειδικού Ταμείου ή Νομικού Προ
σώπου Δημοσίου Δικαίου, εφόσον ή σχετική δαπάνη βαρύ
νει τον προϋπολογισμό τών Πολιτικών 'Υπουργείων καί 
'Υπηρεσιών, τών Ειδικών Ταμείων ή Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου.

Μέ τις διατάξεις τής παρ. 3 τοϋ παρόντος άρθρου καταρ- 
γεΐται ή κράτησις 3 % υπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.Υ. έπί τών άμοι- 
βών τών αμοιβών τών δασεργατών-μελών δασικών συνε
ταιρισμών, γιατί τά μέλη αύτών είναι άσφαλισμένα στο 
Ίδ ρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί για λόγους ίσης
μεταχειρίσεως προς τούς άπασχολουμένους στο Δημόσιο 
με σχέση έργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Έπί τοϋ άρθρου 21. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ, 
καθορίζεται ότι στην περίπτωση έξωλογιστικοΰ προσδιο
ρισμού τών καθαρών κερδών τών γεωργικών έπιχειρήσεων, 

- άν άπό τά στοιχεία πού προσκομίζει ό ένδιαφερόμενος 
υποδεικνύεται, ότι, λόγω άπροβλέπτων γεγονότων είτε φυ
σικών (πλημμύρες, παγετοί κλπ.) είτε τεχνητών (π/,εο- 
νασματική παραγωγή, διατιμήσεις κλπ.) ή γεγονότων πού 
οφείλονται σέ ανώτερη βία, το πραγματικό κέρδος της γεουρ- 
γικής έπιχειρήσεως είναι κατώτερο έκείνου πού εξευρίσκε
ται μέ την εφαρμογή τοϋ έλάχιστου συντελεστή πού προ- 
βλέπεται άπό τήν παράγραφο 3 τοϋ άρθρου 39 τοϋ Ν.Δ. 
3323/1955, δηλαδή κατώτερου τοϋ 10 %, τότε τό κέρδος 
αυτό μπορεί νά καθορίζεται μέ τή χρήση συντελεστή κάτω 
απο τον έλάχιστο, όχι όμως καί κάτω τοϋ μηδενός.

Μέ τις τροποποιούμενες διατάξεις ή μείωση τοϋ συντε
λεστή κάτω τοϋ ελάχιστου καί μέχρι τοϋ μηδενός γίνεται 
μόνο στις περιπτώσεις πού οί ζημίες προέρχονται άπό φυσι- 
κά γεγονότα (πλημμύρες, παγετοί, ξηρασία κλπ.), ένώ 
άποκλείεται όπου ή μείωση τής παραγωγής οφείλεται σέ 
μή φυσικά αίτια.

Η τροποποίηση τών διατάςεων αύτών καί ή εναρμόνισή 
τους μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 36, πού άναφέρονται 
στον έξωλογιστικό προσδιορισμό τοϋ καθαρού κέρδους τών 
εμπορικών έπιχειρήσεων, είναι άναγκαία γιατί, έκτος τών 
φυσικών γεγονότων, ύπάρχουν καί άλλοι παράγοντες τεχ
νητοί ή άνωτέρας βίας πού συντελούν πολλές φορές στή 
μείωση ή τήν καταστροφή τής γεωργικής παραγωγής, μέ 
άποτέλεσμα νά δικαιολογείται καί ή άνάλογη μείωση τοϋ 
συντελεστή κέρδους τής γεωργικής έπιχειρήσεως.

Επι τοϋ άρθρου 22. Μέ τις διατάξεις αυτές ορίζεται, 
οτι γιά τούς υπαλλήλους τής Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας 
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΛΣΕΓΕΣ), πού 
υπηρετούν στις Βρυξέλλες ώς εκπρόσωποί της στις Εύρω- 
παϊκές Κοινότητες, ώς καθαρό εισόδημα άπό μισθωτές 
υπηρεσίες λαμβάνεται ποσό ίσο μέ τό καθαρό ποσό τών 
αποδοχών, τις όποιες αύτοί θά λάβαιναν άν υπηρετούσαν 
στο έσωτερικό.

Σκοπός τών διατάξεων αύτών είναι ή ίση φορολογική 
μεταχείριση τοϋ προσωπικού τής ΠΛΓΕΣΕΣ πού υπηρε
τεί στο άντιπροσωπευτικο της Γραφείο στις Βρυξέλλες 
με το προσωπικό τών άλλων Ελληνικών άντιπροσωπειών 
πού υπηρετεί στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες.

Έπί τοϋ άρθρου 23. Μέ τις διατάξεις τών άρθρων 16 
εως 29 τοϋ Ν. 542/19/7 καθιερώθηκε ή υποχρεωτική άνα- 
προσαρμογή τής άξίας τών άκινήτων (γηπέδων καί κτι
ρίων) τών έπιχειρήσεων πού τηρούσαν ύποχρεωτικά βι
βλία δεύτερης κατηγορίας τοϋ Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων (Ν.Λ.4/1968) στον πρώτο ισολογισμό πού ήθελαν

κλείσει οί επιχειρήσεις μετά τήν 30 Δεκεμβρίου 1976, 
καταβάλλοντας γιά τήν ύπερ αξία πού προέκυψε φόρο 10 % 
ή 20 % κατά περίπτωση.

Οί άνωτέρω διατάξεις είχαν εφαρμογή γιά όλες τις επι
χειρήσεις, άνεξαρτήτως άντικειμένου εργασιών καί επο
μένως βάσει τών διατάξεων αύτών καί οί γεωργοκτηνο- 
τροφικές επιχειρήσεις είχαν - υποχρέωση νά προβοΰν σέ 
άναπροσαρμογή τής άξίας τών άγροκτημάτων καί λοιπών 
άκινήτων τους.

Δεδομένου όμως ότι μερικές άπό τις έπιχειρήσεις αύτές 
δέν μπόρεσαν νά πραγματοποιήσουν τό υπό τοϋ καταστα
τικού προβλεπόμενο σκοπό, λόγω οικονομικών δυσκολ.ιών, 
καί συνεπώς παρέμειναν άπό τής συστάσεώς τους σέ άδρά- 
νεια, μέ τήν προτεινόμενη διάταξη σκοπείται ή έξαίρεση 
τών γεωργοκτηνοτροφικών έπιχειρήσεων πού βρίσκονται σέ 
άδράνεια άπό τής συστάσεώς τους άπό τήν υποχρέωση άνα- 
προσαρμογής τών άκινήτων τους, βάσει τών διατάξεων 
τών άρθρων 16 έως 29 τοϋ Ν.542/1977, καθόσον οί έπιχει- 
ρήσεις αύτές, λόγω μή έπιτεύξεως τοϋ σκοποΰ τους, δέν 
λειτούργησαν ώς οικονομικές μονάδες, πράγμα πού θά 
δικαιολογούσε τήν άναπροσαρμογή τής άξίας τών άκινήτων 
τους. Ή έξαίρεση άπό τήν άναπροσαρμογή δίδεται ύπό 
τήν προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αύτές, έχουν διαλ,υθεΐ 
ή θά διαλ.υθοϋν έντός έξαμήνου άπό της ένάρξεως ισχύος 
τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου.

Έπί τοϋ άρθρου 24. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
προτείνεται. ή κύρωση τών ύπουργικών άποφάσεων. πού 
άναφέρονται σ’ αύτό καί μέ τις όποιες άντιμετώπίστηκαν 
θέματα πού προέκυψαν άπό τήν έφαρμογή τών άρθρων 
12 καί 13 τοϋ Ν.820/78, καθώς καί ορισμένα διαδικαστικά, 
πού λόγω τοϋ κατεπείγοντρς κρίθηκε ότι έπρεπε νά ρυθμι- 
σθοϋν άμέσως προς διευκόλ.υνση τής υπηρεσίας καί τών 
φορολογουμένων.

ΙΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ . - 
ΠΡΟΙΚΩΝ.

Έπί τοϋ άρθρου 25. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 29 
τοϋ Ν.Δ. 118/1973 προβλέπονται έξι φορολογικές κλί
μακες, στις όποιες κατατάσσονται οί δικαιούχοι τής αιτία 
θανάτου, δωρεάς ή προίκας κτωμένης περιουσίας, άνάλογα 
μέ τή συγγενική σχέση πού έχουν προς το δικαιοπάροχο 
(κληρονομούμενο, δωρητή, προικοδότη).

Γιά κάθε μία άπό τις κλ.ίμακες αύτές ισχύει ίδιο άφορο- 
λ.όγητο όριο, πού είναι: α) γιά τήν πρώτη κλίμακα δρχ. 
200.000, β) γιά τή δεύτερη κλίμακα δρχ. 150.000, γ) γιά 
τήν τρίτη κλ.ίμακα δρχ. 100.000, δ) γιά τήν τέταρτη κλί
μακα δρχ. 75.000, ε) γιά τήν πέμπτη κλίμακα δρχ. 50.000 
καί στ) γιά τήν έκτη κλ.ίμακα 30.000.

Δεδομένου ότι, άπό τής καθιερώσεως τών ιός άνω κλιμά
κων (1972) μέχρι σήμερα, έλ.αβε χώρα νομισματική υπο
τίμηση καί συνεπώς μείωση τής άγοραστικής δυνάμεως τοϋ 
νομίσματος, κρίθηκε άναγκαία ή άναμόρφωση τούτων, ώστε 
νά προσαρμοστούν στά ΐσχύοντα οικονομικά δεδομένα.

“Ετσι, μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου τοϋ σχεδίου, 
οί φορολ.ογικές κλίμακες άπό έξι συμπτύσσονται σέ τέσσε
ρις, αύξάνονται κατά κλ.ίμακα τά άφορολ.όγητα όρια καί άνα- 
προσαρμόζονται γενικώς οί φορολ.ογικοί συντελ,εστές.

Συγκεκριμένα:
α) Στή νέα κλ.ίμακα τής Α’ κατηγορίας ύπάγονται καί 

οί φορο/.ογούμενοι πού υπάγονται μέχρι τώρα στήν παλ.αιά 
κλίμακα τής Β' κατηγορίας, μέ προφανή τήν εύνοΐκότερη φο 
ρολ.ογική τους μεταχείριση, άφοϋ πλέον θά φορολογούνται 
μέ τούς συντελ,εστές πού ισχύουν στήν κλίμακα τής Α' κατη- 

γ&?ίχ?'β) Στή νέα κλίμακα τής Β' κατηγορίας ύπάγονται οί 
φορολογούμενοι πού μέ/ρι τώρα ύπήγοντο στήν παλ.αιά κλί
μακα τής Γ' κατηγορίας.

γ) Στή νέα κλίμακα τής Γ' κατηγορίας υπάγονται οί 
φορολογούμενοι πού μέχρι τώρα ύπήγοντο στήν παλ.αιά κλί
μακα τής Δ' κατηγορίας.
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z-'y/oικότερη φορολογική του; μεταχείριση.
Έκτο; άτό την κατάταξη τών φορολ.ογουμένων στί; τέσ- 

σεει:, κατά τά άνω, νέε; κλίμακες, τά αφορολόγητα όρια αύ-
ται:
στην πρώτη κατηγορία σέ 300.000 άτό 200.000 δρχ. 

ταλαιάς Λ' κατηγορίας και 150.000 τής ταλαιάς Β' 
/ο size,
στη δεύτερη κατηγορία σέ 250.000 άτό 100.000 τής 
ας Γ' κατηγορίας,
στην τρίτη κατηγορία σέ 200.000 ατό 75.000 δρχ. τής 
ας Λ' κατηγορίας, και
στην τέταρτη κατηγορία σέ 100.000 ατο 50.000 τής 

,άς Ε' κατηγορίας καί 30.000 τής ταραιάς ΣΤ κατη

ς ανον

_χ) 
τής 
κατη*.

β)
ταλ.αι

γ)
ταλ.αι

δ)
ταλ.αι 
γορίας.

’Ακόμη διατηρείται ή τροοδευτικότητα τής φορολογίας, 
αυξάνονται τά τοσά των κλιμακίων καί το συνολικό το- 
σό αυτών αυξάνεται άττό 4.000.000 σέ 10.000.000 δρχ., 
τέρα ατό τό ότοΐο ισχύει ό ταλαιός ανώτατος συντελεστής.

Μέ τις διαρρυθμίσεις αυτές προκύπτει ή κατωτέρω μεί- 
ωση τής φορολογικής έτιβαρύνσεως στις κληρονομικές με
ρίδες των έξακοσίων χιλιάδων (600.000) καί δέκα, έκα- 
τομμυρίων (10.000.000) δραχμών, ήτοι:

α) Στην τρώτη κατηγορία μείωση έναντι τής ταλαιάς 
Λ' κατηγορίας 80,4% καί 21,8% αντίστοιχος καί έναντι 
τής ταλαιάς Β' κατηγορίας 89% καί 44,2% άντιστοίχως.

β) Στη δεύτερη κατηγορία μείωση έναντι τής ταλαιάς 
Γ' κατηγορίας 42,5% καί 23,5% άντιστοίχως.

γ) Στην τρίτη κατηγορία μείωση έναντι τής ταλαιάς 
Λ' κατηγορίας 40,7% καί 18,7% άντιστοίχως καί

δ) Στην τέταρτη κατηγορία μείωση έναντι τής ταλαιάς 
Ε' κατηγορίας 29,3% καί 17,6% άντιστοίχως καί έναντι 
τής ταλαιάς ΣΤ' κατηγορίας 43,6% καί 28,6% άντιστοί- 
•/ως.

Οί ώς άνω νέες κλίμακες Ισχύουν για ύτοθέσεις, γιά τις 
ότοϊες ή φορολογική ύτοχρέωση γεννήθηκε άτό 1 Νοεμ
βρίου 1979 καί μετά.

Έτί τοϋ άρθρου 26. Μέ την ταράγραφο 3 τοΰ άρθρου 
25 τοϋ Χ.Λ. 118/1973, όπως τροτοτοιήθηκε μέ τό άρθρο 
43 τοϋ Ν. 814/1978 καί ισχύει, τροβλέτεται ότι, άτό την 
άςία τής κληρονομιάς, έκτίτττται καί δέν ύτόκειται σέ 
φόρο τοσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, εφό
σον η κληρονομιά άτοτελ,εΐται κατά τό μισό τουλάχιστον 
τής αςίας της άτό γεωργικά ή κτηνοτροφικά τεριουσιακά 
στοιχεία, ύτό τις τροϋτοθέσεις, ότι ό κληρονομούμενος 
και ο κληρονόμος ή κληροδόχος ασχολούνται κατά κύριο 
εταγγελμα σέ γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες καί 
είναι κατιοντες ή άνιόντες ή σύζυγος ή άγαμες άδελφές 
σου κλη ρ ο ν ο μ ο ύ με/ ο υ. Τό τοσό αύτό διαιρείται διά τοϋ 
αριθμοϋ σών κληρονόμων ή κληροδόχων καί τό προκύττον 
^ση/.ικο είναι τό έκτεστέο άτό κάθε μερίδα τοσό.

Ηδη, μέ τις διατάξεις τοΰ ταρόντος άρθρου, άντικαθί- 
σταται ή ώς άνω ταράγραφος 3 τοϋ άρθρου 25 καί όρί- 
’ή·*· οτι εκτίττεται άτό την άξια κάθε κληρονομικής με- 
?’-δας ή κληροδοσίας καί δέν ύταβάλλ.εται σέ φόρο τοσό 
V10 ~?°ς το άφορολ.όγητο όριο τής οικείας κατηγορίας στην 
οτοια κατατάσσονται οί φορολογούμενοι, ύτό την προϋ- 
• •οθεση οτι συντρέχουν άθροιστικά οί ειδικότερες τροϋτο- 

του τροβλέτονται σ’ αύτό.

Η ρύθμιση αύτή κρίθηκε ότι τυγχάνει δικαιότερη.
Ετι τοϋ άρθρου 27. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τού- 

αναπροσαρμόζονται τά άφορολ.όγητα όρια, κατά κατη- 
φορολογουμένων κατ’ άρθρο 29 τοϋ Ν.Α. 118/1973, 

ν··ως τροποποιείται μέ τό άρθεο 25 τοϋ ταρόντος σχεδίου 
'Όμου.

Ειδικότερα :
α) Στην Α' κατηγορία, στην ότοία συγχωνεύονται οί 

ταλ.αιές Α' καί Β' κατηγορίες, τό άφορολ.όγητο όριο αυ
ξάνεται άτό 200.000 καί 150.000 άντιστοίχως, σέ 500. 
000 δραχμές.

β) Στη Β' κατηγορία, ή ότοία άντιστοιχεΐ μέ την ταλαιά 
Γ' κατηγορία, τό άφορολ.όγητο όριο άτό 100.000 δρχ. αύξά- 
νεται σέ 250.000 δραχμές.

γ) Στή Γ' κατηγορία, ή ότοία άντιστοιχεΐ μέ την ταλαιά 
Α' κατηγορία, τό άφορολ.όγητο όριο άτό / 5.000 δραχ. αύξά- 
νεται σέ 200.000 δραχμές καί

δ) Στην Α' κατηγορία, στην ότοία συγχωνεύτηκαν οί 
ταλ.αιές Ε' καί ΣΤ' κατηγορίες, τό άφορολ.όγητο όριο τών 
50.000 καί 30.000 δραχ. άντιστοίχως αυξάνεται σέ 100.000 
δραχμές.

Τά νέα αύτά άφορολ.όγητα όρια ισχύουν γιά ύτοθέσεις, γιά 
τις ότοϊες ή φορολογική ύτοχρέωση γεννήθηκε άτό 1 Νοεμ
βρίου 1979 καί μετά.

Έτί τοϋ άρθρου 28. Μέ τή διάταξη τής ταραγρ. 1 τοϋ 
άρθρου αύτοϋ λαμβάνεται μέριμνα ευνοϊκής μεταχειρίσεως 
τών νοητικώς ύστερούντων ή φυσικώς άναττήρων τροσώτων 
καί ορίζεται, έκτος άτό τό άφορολ.όγητο όριο τής κλίμακας 
τής οικείας κατηγορίας στην ότοία κατατάσσεται ό φορολο
γούμενος καί ειδική έκπτωση, άτό τή μερίδα καθενός τού
των, τοσοϋ ΐσου τρός τό άφορολ.όγητο αύτό όριο.

Ή ειδική αύτή εκττωση κρίνεται δικαιολογημένη, γιατί 
πρόκειται τερί τροσώτων ανικάνων, τού έχουν άνάγκη κρα
τικής άρωγής.

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου 
άνάτροσαρμόζονται :

α) άτό 100.000 σέ 300.000 δρχ. τό τοσό τοΰ άφαιρεΐται 
άτό τή μερίδα τών κληρονόμων, όταν ό κληρονομούμενος 
άτοβίωσε κατά τή διάρκεια τολ.έμου, ύτηρετούντας ύτό τή 
σημαία τοϋ Έλλ,ηνικοϋ Κράτους ή εύρισκόμενος σέ αΐχμα- 
λουσία κ.λτ.,

β) άτό 100.000 σέ 300.000 δραχ. τό τοσό τού άφαιρεΐται 
άτό την άξια τής δωρεάς αιτία θανάτου, ή ότοία άτοτελ,εΐ- 
ται, κατά τό μισό τούλάχιστο τής άξίας της, άτό γεωργικά 
ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία καί ύτό τις ειδικό
τερες τροϋτοθέσεις τοϋ νόμου,

γ) άτό 100.000 σέ 300.000 δρχ. τό τοσό τού άφαιρεΐ- 
ται άτό τήν άξια τής τρόικας, ή όποια άτοτελεΐται, κατά τό 
μισό τούλάχιστο τής άξίας της, άτό γεωργικά ή κτηνοτρο
φικά περιουσιακά στοιχεία καί ύτό τις ειδικότερες τροϋτο- 
θέσεις τοϋ νόμου.

Έτί τοϋ άρθρου 29. 1. Μέ τις διατάξεις τής ταραγρ. 1 
τοϋ άρθρου 82 τοϋ Ν.Α. 11S/1973 ορίζεται πώς, όταν ό φό
ρος τού βεβαιώνεται δέν ύτερβαίνει τις 5.000 δρχ. καταβάλ
λεται σέ δώδεκα ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, ένώ,άν 
ύτερβαίνει τις 5.000 δρχ. καταβάλλεται σέ δώδεκα Ισόποσες 
έντοκες εξαμηνιαίες δόσεις. Ήδη, μέ τις διατάξεις τής 
ταραγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου ,τό ποσό αύτό τών 5.000 
δρχ., αυξάνεται σέ 36.000 δρχ.

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ 
άνατροσαρμόζονται τά ποσά τής παραγράφου 8 τοϋ άρθρου 
82 τοϋ Ν.Α. 118/1973, προκειμένης καταβολής τοϋ βε- 
βαιωθέντος φόρου σέ δόσεις.

Ειδικότερα, τό ποσό τοϋ φόρου :
α) μέχρι 25.000 δρχ., γιά τήν καταβολή τοϋ όποιου σέ 

δόσεις δέν άπαιτεΐται άσφάλεια, αυξάνεται σέ 50.000 δρχ.
β) άτό 25.000 μέχρι 100.000 δρχ., γιά τήν καταβολή τοϋ 

όποιου σέ δόσεις άπαιτεΐται εγγύηση άξιόχρεου προσώπου, 
αυξάνεται σέ 50.000 μέχρι 300.000 δραχμές καί 

γ) άπό 100.000 αύξάνεται σέ 300.000 δρχ., γιά τήν κατα
βολή τοϋ όποιου σέ δόσεις άπαιτεΐται εμπράγματη άσφά- 
λεια ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας.

Ή άναπροσαρμογή τών ποσών τούτων κρίθηκε άναγκαία, 
λόγω τής νομισματικής ύποτιμήσεως, πού ελ.αβε χώρα άπό 
τής καθιερώσεώς τους μέχρι σήμερα.



3. Μέ τις διατάξεις της παραγράφου 3 τοϋ παρόντος 
άρθρου παρέχεται στον υπόχρεο σέ φόρο ή δυνατότητα νά 
παράσχει ώς άσφάλεια. για την καταβολή τοϋ φόρου σέ δό
σεις και μετοχές, πού δεν έχουν είσαχθεΐ στο Χρηματιστή
ριο, για την άποδοχή των όποιων απαιτείται άπόφαση τοϋ 
Ύπουργοϋ των Οικονομικών, πού έκδίδεται εφόσον συντρέ
χουν οί ειδικότερες προϋποθέσεις, που θετει ο νομος.

Έπί τοϋ άρθρου 30. Σύμφωνα μέ τή διάταξη τής παρα
γράφου 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 142/196/, όπως τροπο
ποιήθηκε μέ τη διάταξη τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 446/1968 
και ισχύει, τό συνεπεία άσκήσεως τής προσφυγής βεβαιού- 
μενο ποσοστό 20 % εϊσπράττεται σέ οκτώ ίσες δίμησες δόσεις 
καί συμψηφίζεται στο ποσό τοϋ φόρου, πού Οά προκόψει 
βάσει τής άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Επομένως, κατά την έκδοση τής άποφάσεως τοϋ Διοι
κητικού Πρωτοδικείου, οί δόσεις τοϋ βεβαιωθεντος ποσοστού 
20 % εξακολουθούν νά καταβάλλονται σέ δίμηνα, ή δέ έπί 
πλέον όφειλόμενη, βάσει τής ίδιας άποφάσεως, διαφορά τοϋ 
φόρου καταβάλλεται σέ εξαμηνιαίες δόσεις.

'Η ρύθμιση όμως αυτή οδηγεί σέ άτοπα, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις, πού ή βάσει τής άποφάσεως τοϋ Διοικητικού 
Πρωτοδικείου ύφειλόμενη διαφορά τοϋ φόρου, είναι μικρό
τερη τοϋ όφειλόμενου κατά τόν ίδιο χρόνο βεβαιούμενου 
ποσοστού 20 %.

Προς άντιμετώπιση τοϋ θέματος αυτού, μέ τις διατάξεις 
~τοϋ άρθρου τούτου, ορίζεται πώς οί δίμηνες δόσεις τοϋ βε- 
βαιωθέντος ποσοστού 20 %, πού, κατά τήν έκδοση τής άπο
φάσεως τοϋ Διοικητικού Πρωτοδικείου ή κατά τήν πραγμα
τοποίηση τού δικαστικού συμβιβασμού, δέν είναι ληξι
πρόθεσμες, διαγράφονται καί επαναβεβαιώνονται σέ εξα
μηνιαίες πλέον δόσεις.
III. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Έπί τοϋ άρθρου 31. 1. Μέ τή διάταξη τής παραγράφου 1 
προβλέπεται άπαλλαγή άπό τά τέλη χαρτοσήμου τής έξο 
φλήσεως των άποδοχών τοϋ προσωπικού πού προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σέ επιχειρήσεις, οί οποίες έκτελοϋν τεχνικές 
έργασίες έκτος τής 'Ελλάδος, έφ’ όσον συντρέχουν οί εξής 
προϋποθέσεις :

α) ποσοστό 35 % τοϋ ποσού των άποδοχών πού απαλ
λάσσονται είσάγεται στην ' Ελλάδα σέ συνάλλαγμα, τό οποίο 
δέν είναι υποχρεωτικά έκχωρητέο καί

β) τό προσωπικό διαμένει στό εξωτερικό τουλάχιστον 
έπί τρεις μήνες. _ .

'Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη ένόψη τής άπαλ- 
λαγής τών έν λόγω άποδοχών μέ τις ίδιες προϋποθέσεις 
καί άπό το φόρο εισοδήματος.

2. Μέ τήν διάταξη τής παραγράφου 2 άντικαθίσταται 
ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Κώδικα Χαρτοσήμου, 
σχετικά μέ τήν άμέληση καί στρογγυλοποίηση τοϋ διά χρή- 
σεως κινητού έπισήματος εΐσπραττομένου άναλογικοϋ τέ
λους χαρτοσήμου, για τήν έναρμόνιση μέ τή διάταξη τοϋ 
άρθρου 71 τοϋ X. 814/1978. μέ τήν οποία προβλέπεται άνά- 
λογη ρύθμιση ώς προς τήν στρογγυλοποίηση τών κλασμά
των δραχμής έπί βεβαιουμένων καί εΐσπραττομένων εσόδων 
καί άφετέρου γιά τήν άναπροσαρμογή τοϋ άμελούμενου πο
σού έπί τή βάσει τών σημερινών συνθηκών.

Έπί τοϋ άρθρου 32. Μέ τό άρθρο αυτό προτείνεται ή κύ
ρωση τής ύπ’ άριθ. A. 150/4/138/8.10.1979 άποφάσεως 
τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυτ’λίας 
μέ τήν οποία άντικαταστάθηκε τό εδάφιο α' τής παραγρά
φου 1 τοϋ άρθρου 57 τοϋ Ν. S14/1978.
IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έπί τοϋ άρθρου 33. Παρ. 1 καί 2. Σύμφωνα μέ τις δια
τάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 4055/1960 
καί τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 460/1974, άπαλλάσσονται άπό 
τό φόρο κύκλου εργασιών πού εϊσπράττεται κατά τήν εισα
γωγή : %

α) Τά προς διατροφή τών ζώων είσαγόμενα ιχθυάλευρά, 
κρεατάλευρα, σογιάλευρα (σογιόπιττα), ήλιάλευρα καί ήλιο- 
πλακοϋντες.

β) Τά προσμίγματα καί συμπληρώματα κτηνοτροφών και 
πτηνοτροφών, π.χ. ανόργανα άλατα, βιταμίνες, άντιβιοτικά, 
μουρουνέλαιο, τονωτικά κτηνοτροφών καί πτηνοτροφών 
κ.λ.π.

' Η άπαλλαγή τών άνωτέρω ειδών χωρεΐ, έφόσον αύτά 
εισάγονται κατόπιν κοινής έγκριτικής άποφάσεως τών 'Υ
πουργών Γεωργίας καί Εμπορίου.

Μέ διαδοχικές κοινές άποφάσεις τών ώς άνω 'Υπουργών 
£χει έγκριθεί ή άτελής εισαγωγή έκ τοϋ έξωτερικοΰ τών άνω
τέρω ειδών μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1980.

Σύμφωνα δέ μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3 τοϋ άρ
θρου 10 τοϋ Ν.Δ. 40S8/1960, όπως ερμηνεύτηκαν άπό το 
Νομικό Συμβούλιον τοϋ Κράτους (Γνωμ. 269/63), όταν 
ορισμένα είδη πού εισάγονται άπό το έξωτερικό άπαλλάσ- 
σονται άπό τό φόρο κύκλου όργασιών, τότε άπαλλάσσονται 
άπό τό φόρο αυτό καί τά όμοια είδη πού παράγονται στό 
έσωτερικο γιά τό ίδιο χρονικό διάστημα.

'Η άπαλλαγή άπό τό φόρο κύκλου έργασιών τών παρα- 
γομένων στήν Ελλάδα ζωοτροφών παρέχεται μέ τήν προσ
κόμιση στήν άρμόδια Οικονομική Εφορία άπό τήν ένδια- 
φερόμενη έπιχείρηση. έγγράφου τής Υπηρεσίας Ζωικής 
Παραγωγής ή τής οικείας Περιφερειακής 'Υπηρεσίας τοϋ 
Υπουργείου Γεωργίας άπό τήν οποία νά προκύπτει ότι τά 
παραγόμενα άπ’ αυτή προϊόντα είναι όμοια, μέ εκείνα τά 
είδη ζωοτροφών πού κατονομάζονται στήν έκάστοτε έκδι- 
δόμενη κοινή 'Υπουργική άπόφαση.

Τά πλήρη μίγματα ζωοτροφών, σύμφωνα μέ τις κοινές 
αποφάσεις τών 'Υπουργών Γεωργίας καί Εμπορίου, πού 
έκδίδονται σέ εφαρμογή τοϋ Ν. 4055/60, δέν εισάγονται άτε- 
λώς. Επομένως καί τά όμοια είδη (πλήρη μίγματα ζωοτρο
φών) πού παράγονται στήν Ελλάδα, δέν άπαλλάσσονται 
άπό τό φόρο κύκλου έργασιών.

Προς τό σκοπό ένισχύσεως τής κτηνοτροφίας τής χώρας 
προτείνεται ή θέσπιση τής έν λόγω διατάξεως, σέ τρόπο ώστε 
καί τά πλήρη μίγατα ζωοτροφών , ήτοι τά μίγματα τά 
άποτελούμενα άπό προϊόντα τών περιπτώσεων α' καί β' 
τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 4055/60 καί δημη- 
τριακούς καρπούς ή ύποπροϊόντα κυλινδρόμυλων καί γεωρ
γικών βιομηχανιών νά απαλλάσσονται άπό τό φόρο κύκλου 
έργασιών.

Παρ. 3. Σύμφωνα μέ τή διάταξη τοϋ εδάφιου δ' τής παρ. 
3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 660/37 απαλλάσσονται άπό τό φόρο 
κύκλου έργασιών τά άκαθάριστα έσοδα άπό κάθε είδους 
τυπογραφικές, εκδοτικές καί λιθογραφικές έργασίες.

Μέ τήν παράγραφο 6 τοϋ άρθρου 17 τοϋ Ν.Α. 4242/62 ή 
κατά τά άνωτέρω άπαλλαγή έκ τών έργασιών τούτων προερ- 
χομένων άκαθαρίστων έσόδων περιορίστηκε μόνο στις 
έργασίες πού γίνονται έπί χάρτου καί χαρτονιού.

ΊΙ ώς άνω άπαλλαγή τών άκαθαρίστων έσόδων έξ έκτυ- 
πώσεως έπί χάρτου καί χαρτονιού παρεσχέθη καθόσον οί 
έργασίες αύτές έχουν σχέση μέ τόν τύπο καί τήν ένγένει 
πνευματική άνάπτυξη τής χώρας.

Περαιτέρω μέ τήν υπουργική άπόφαση 11. 3724/49 
(περίπτ. 20) άπαλλάσσονταν άπό τό φόρο κύκλου έργασιών 
οί βιβλιοδετικές έπιχειρήσεις. Οί επιχειρήσεις αύτές, μετά 
τήν κατάργησιν τής ώς άνω υπουργικής άποφάσεως μέ τόΝ.Δ. 
1080/1971, ύπήχθησαν στον φόρο κύκλου έργασιών γιά τά 
άκαθάριστα έσοδα πού πραγματοποιούν άπό βιβλιοδετικές 
έργασίες.

Γιά τόν ίδιο σκοπό γιά τόν όποιο παρασχέθηκε ή άπαλ
λαγή άπό το φόρο κύκλου έργασιών τών άκαθαρίστων έσό- 
δων άπό εκτυπώσεις έπί χάρτου καί χαρτονιού καί λαμβανο- 
μένου υπόψη, ότι ή βιβλιοδεσία άποτελεί στάδιο τής παραγω
γικής διαδικασίας τοϋ βιβλίου, προτείνεται ή θέσπιση τής 
προτεινόμενης διατάξεως σέ τρόπο ώστε νά άπαλλάσσονται 
άπό τό φόρο κύκλου εργασιών καί τά άκαθάριστα έσοδα τών 
βιβλιοδετικών επιχειρήσεων άπό βιβλιοδετικές έργασίες.
V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ

Έπί τοϋ άρθρου 34. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
ορίζεται, ότι, ή προβλεπόμενη άπό τήν παράγραφο 3 τοϋ
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i;0;o j 15 τοϋ Ν. 2367/1953 μείωση των τελών κυκλοφορίας 
τών αυτοκινήτων λόγω πχλαιότητας, κατά 20% προκειμένου 

αυτοκινήτων πού αγοράζονται άπό τον ΟΔΔΥ καί κυ- 
κλοοοροϋν-στη χώρα μας ώς ιδιωτικής χρήσεως αρχίζει άπό 
-0 -:ώτο έτος κυκλοφορίας μετά την αγορά τους, έκτος αν ή
κυκλοφορία των αυτοκίνητων αυτών στήν Ελλάδα ιτροκύ-
-τει από έγγραφα Δημοσίας ’Αρχής, ότιότε στήν περίπτωση 
..‘τή εφαρμόζονται οί ΐσχύουσες διατάξεις.

νν°ΚΛΤΛΡΓΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Έ-ί τοϋ άρθρου 35. Με το άρθρο χύτό καταργοϋνται διά

φοροι φόροι καταναλώσεως, τέλη καί εισφορές, ύπέρ τοϋ 
Δημοσίου, πού επιβάλλονται είτε στο εσωτερικό της χώρας, 
:ΐτε κατά τήν εισαγωγή διαφόρων ειδών άπό τό εξωτερικό 
καί είναι μικρής άποδόσεως.

Ή κχτάργηση τών φόρων αυτών καί εισφορών άποσκοπεΐ 
στήν εξυγίανση τοϋ φορολογικοϋ μας συστήματος άπό φό- 
ρους και εισφορές γιά τούς οποίους έχει έκλείψει ό σκοπός 
γιά τον όποιο έχουν επιβληθεί ή δημιουργοϋν δυσχέρειες 
στους φορολογούμενους, επιδρούν αύξητικώς στή διαμόρφωση 
τών τιμών τών διαφόρων προϊόντων, είναι μικρής άποδό- 
σεως καί απασχολούν υπέρμετρα τις φοροτεχνικές υπη
ρεσίες.

Εξάλλου, ή κατάργηση τών άνωτέρω φορέων καί εισφο
ρών. θά διευκολύνει τήν εισαγωγή στή Χώρα μας τοϋ φόρου 
επί τής προστιθεμένης αξίας, σύστημα φορολογίας πού εφαρ
μόζεται άπό τά Κράτη- Μέλη τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας.

’Επί τοϋ άρθρου 36. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
πεοΒλέπετχι ή κύρωση τών άποφάσεων Κ. 6488/801/ 
27.7.1979 Κ. 8020/898/25.9.1979, Κ. 9830/1097/22.11. 
1979 καί Κ. 10S27/1192/23.12.1979 τοϋ 'Τπουργοϋ Οικο
νομικών, μέ τις όποιες παρατάθηκε ή προθεσμία γιά τήν 
πεεαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων πού είχε χο
ρηγηθεί μέ τις αποφάσεις Κ. 13082/1044/23.12.1978 Κ. 
1005.124/27.1.1979, Κ. 1877/238/2-2.2.1979 καί Κ. 4857/ 
631/25.5.1979. πού κυρώθηκαν μέ τό άρθρο έκτο τοϋ Ν. 
979/1979.

Η παράταση αύτή κρίθηκε αναγκαία, γιά νά καταστεί, 
δυνατή η έγκαιρη βεβαίωση καί είσπραξη εσόδων τοϋ Δη
μοσίου από φόρους, τέλη καί δικαιώματα υπέρ τρίτων.

Επίσης μέ τήν παράγρ. 2 τής ώς άνω άποφάσεως Κ.
-'S30 1< ·9/ /22.11.1979, παρατάθηκε γιά ένα χρόνο ή προ
θεσμία τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 17 καί παράγρ. 1 τοϋ άρ
θρου ι9 τοϋ Ν. S14/197S, πού έληγε στο τέλος τοϋ 1979, 
για την καταρπση οριστικών συμβολαίων, σέ εκτέλεση προ- 
σ,μφωνων πού είχαν καταρτισθεϊ μέχρι τό τέλος τοϋ 1976.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Μέτρα Περιστολής τής Φοροδιαφυγής.

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

... , , · , , f βΡ^'/.μες γι
υ.οκτ/ητο, εφοσον ο φορολογούμενος, ή σύζυγός του καί τά 

.υνο.κουντα και βαρύνοντα αυτόν πρόσωπα, διαθέτουν καί

προσδιορισμό τοϋ εισοδήματος, πολλοί φορολογού- 
‘■ω· ηια νά αποφυγουν τον τεκμαρτό προσδιορισμό τοϋ εΐ- 
'<5ημα.ος τους με βάση τό επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής

χρήσεως αγόρασαν, σέ ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις πε
ρισσότερα τοϋ ενός, επιβατικά αυτοκίνητα μέ ισχύ κινητήρα 
μέχρι πέντε (5) φορολογήσ'μων ίππων. Τοΰτο γιατί μέ τό 
Ν. 820/1978 δέν καθορίζεται τεκμαρτή δαπάνη γιά επιβα
τικά αυτοκίνητα μέχρι καί πέντε φορολογήσιμους ίππους.

Διευκρινίζεται ότι καί τά επιβατικά αύτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσεως μέ ισχύ κινητήρα μέχρι καί πέντε (5) φορολογή
σιμους ίππους θά λαμβάνονται ύπόψη κατά τήν εφαρμογή 
τών διατάξεων τών άρθρων 12 έως καί 14 τοϋ Ν. 820/1978, 
εφόσον ό φορολογούμενος, ή σύζυγός του καί τά συνοικοϋν- 
τα καί βαρύνοντα αυτόν πρόσωπα, διαθέτουν καί άλλο επι
βατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως ανεξάρτητα μέ τον 
αριθμό τών φορολογήσιμων ίππων.

Έπί τοϋ άρθρου 38. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
καθορίζεται ότι οί αγρότες απαλλάσσονται τοϋ τεκμαρτού 
προσδιορισμού τοϋ εισοδήματος τους λόγω κατοχής έπι- 
βατικοϋ αύτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως, μόνο όταν είναι 
κάτοχοι ενός αύτοκινήτου μέχρι δέκα (10) φορολογήσιμων 
ίππων, όπως ισχύει καί διά τούς μισθωτούς καί συνταξιού
χους.

Ή ρύθμιση αυτή κρίθηκε άναγκαία γιατί δέν δικαιολο
γείται ή μή έφαρμογή τοϋ τεκμηρίου τοϋ αύτοκινήτου στούς 
άγρότες πού έχουν μεγάλα αύτοκίνητα. Πέραν αύτοϋ, ή 
πλήρης απαλλαγή τών άγροτών άπό τό τεκμήριο τοϋ" αύτο-~ 
κινήτου παρείχε, τή δυνατότητα όπως όρισμένα συγγενικά 
τους πρόσωπα, προκειμένου νά άποφύγουν τήν έφαρμογή 
τών τεκμηρίων, εμφάνιζαν επιβατικά αύτοκίνητα μεγάλης 
ίπποδυνάμεως στο όνομα τών άγροτών.

Επί τοϋ άρθρου 39. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
καί γιά τήν άπόδοση; φορολογικής δικαιοσύνης, καταργεϊται 
ή άπαλλαγή άπό τό φόρο εισοδήματος τών εξόδων παραστά- 
σεως πού παρέχονται στούς Γενικούς Γραμματείς 'Υπουρ
γείων, Προεδρίας της Δημοκρατίας, Τύπου καί Πληροφο
ριών, Γενικής Γραμματείας ’Αθλητισμού, Ελληνικού ’Ορ
γανισμού Τουρισμού καί Βουλής τών Ελλήνων, τούς Διοι
κητές καί 'Υποδιοικητές ή, μή ύφισταμένης θέσεως Δισκη- 
τοΰ, Γενικούς Δ/ντές τούς έπί κεφαλής τών Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου, ’Οργανισμών κοινωφελούς χα
ρακτήρα ή Δημοσίων Επιχειρήσεων λειτουργουοών χάριν 
τοϋ Δημοσίου συμφέροντος, τής Τράπεζας τής Ελλάδος, 
τής ’Εθνικής Τράπεζας τής Ελλάδος, τής ’Αγροτικής Τρά
πεζας τής Ελλάδος, τής Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής 
Άναπτύξεως καί τής Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας τής 
'Ελλάδος.

Έπί τοϋ άρθρου 40. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 
τοϋ παρόντος άρθρου παρέχεται ή δυνατότητα, στις περι
πτώσεις πού μεταβιβάζεται άκίνητο μέ άντάλλαγμα, όπως 
τό ύπόχρεω σέ φόρο πρόσωπο επιδιώξει εκτίμηση τοϋ μετα- 
βιβαζομένου άκινήτου του, άπό τό Σώμα 'Ορκωτών ’Εκτι
μητών, καί μετά άπό τήν ύποβολή τής άρχικής του δηλώσεως 
καί ύποβάλει μέσα σέ ορισμένη προθεσμία συμπληρωματική 
δήλωση μέ τήν άξια τής έκτιμήσεως.

Στήν περίπτωση αύτή ό φορολογούμενος έχει όλα τά εύερ- 
γετήματα τά όποια θά είχε καί όταν θά ζητούσε τήν έκτί- 
μηση καί άποδεχόταν τό πόρισμα τοϋ Σώματος μέ τήν ύπο
βολή τής άρχικής του δηλώσεως. Δηλαδή, άπχλλάσσεται άπό 
κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο ή πρόστιμο ή άλλη κύρωση, λόγω 
άνακριβείας τής δηλώσεώς του, καθώς καί άπό τή μισή 
δαπάνη τής έκτμήσεως.

Μέ τις διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 3 τοϋ αύτοϋ άρ
θρου άνατίθεται στο Σώμα 'Ορκωτών ’Εκτιμητών ή εκτί
μηση περιουσιακών στοιχείων καί στις άκόλουθες περιπτώ
σεις : f

α) όταν ό κύριος ή νομέας ενός περιουσιακού στοιχείου, 
άξίας μεγαλύτερης τών 4.000.000 δρχ. επιθυμεί τήν έκτί- 
μησή του, γιά όποιο δήποτε λόγο μή φορολογικός.

β) όταν καταρτίζεται σύμβαση μεταβιβάσεως άκινήτου 
καί ό ένας τών συμβαλλόμενων είναι τό Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.

Σκοπός τών ώς άνω διατάξεων είναι όπως τό έργο τής 
έκτιμήσεως τών περιουσιακών στοιχείων, πού μέχρι σήμερα



διενεργείται άπό διάφορες επιτροπές, περιέλθει σέ ένα δργανο, 
τό Σώμα 'Ορκωτών ’Εκτιμητών, πού λόγω της άρτιας επι
στημονικής καταρτίσεως καί ίδιάζουσας έμπειρίας τών μελών 
του, θά επιτύχει άντικειμενικότητα καί ενότητα στις εκ
τιμήσεις.

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 4 τού ίδιου άρθρου 
έρίζεται, δτι τό Σώμα 'Ορκωτών Εκτιμητών διενεργεί 
εκτίμηση για τύν προσδιορισμό τής τιμής κτήσεως εΐσαγο- 
μένων εμπορευμάτων μεγάλης αξίας, όταν κατά τον τελω
νισμόν των υπάρχουν σοβαρές άμφιβολίες γι’ αύτή. Τό μέτρο 
τοϋτο άποσκοπεΐ στην άκριβέστερη σύλληψη τής φορολογη
τέας ύλης καί την περιστολή τής, διά τής μεθόδου τών ύπο- 
τιμολογήσεων καί ύπερτιμολογήσεων, ένεργουμένης φορο
διαφυγής καί λαθραίας έξαγωγής συναλλάγματος.

Μέ τις διατάξεις τών παραγράφων 5 καί 6 τοΰ αύτοϋ άρ
θρου καθορίζονται οί υπόχρεοι γιά την καταβολή τής δαπά
νης έκτιμήσεως, στους όποιους δεν περιλαμβάνεται τό Δη
μόσιο.

’Επί τοΰ άρθρου 40. Μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος άρ
θρου, ορίζεται δτι είναι δυνατή ή αύξηση τών οργανικών 
θέσεων τών 'Ορκωτών ’Εκτιμητών καί ή δημιουργία θέσεων 
επικουρικού προσωπικού τού Σώματος, καθώς καί η ρύ
θμιση θεμάτων άσφαλίσεώς τους, μέ Προεδρικά Διατάγματα 
πού θά έκδίδονται μέ πρόταση τών Υπουργών Οικονομικών 
καί Δικαιοσύνης.
. Ή κατά τά άνω ρύθμιση κρίνεται άναγκαία, γιά νά 
καταστεί δυνατή-ή. πραγματοποίηση τού σκοπού .τού Σώ
ματος, δεδομένου OTt, μετά τήν διεύρυνση τών αρμοδιοτή
των του, ό άριθμός τών μελών αύτού, πού σήμερα είναι 20, 
κρίνεται άνεπαρκής.

II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΠΟΡΙ-
ΚΩΝ.

. Έπί τού άρθρου 42. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου τούτου 
επιβάλλεται ή υποχρέωση στις άσφαλιστικές Εταιρείες, 
νά υποβάλουν στον άρμόδιο Οικονομικό "Εφορο άντίγραφο 
τού άσφαλιστηρίου συμβολαίου σέ περίπτωση θανάτου προ
σώπου τό όποιο είχε άσφαλίσει κοσμήματα καί λοιπά πολύ
τιμα άντικείμενά του.

Ή διάταξη αύτή άποβλέπει στήν πληροφόρηση τού Οίκον. 
’Εφόρου γιά τήν ύπαρξη στήν κληρονομιά καί τών ώς άνω 
πολύτιμων άντικειμένων, καθώς καί τήν άξια τους.

’Επί τού άρθρου 43. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου τούτου 
επιβάλλεται στον κληρονόμο ή υποχρέωση νά άναγράφει στή 
φορολογική του δήλωση, έκτος άπό τά στοιχεία πού προ- 
βλέπονται άπό τις ΐσχύουσες διατάξεις καί τά στοιχεία 
τού άσφαλιστηρίου συμβολαίου, μέ τή συμφωνηθεΐσα άξια, 
γιά τά κληρονομιαΐα κινητά πού είναι άσφαλισμένα.

III. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Έπί τού άρθρου 44. Μέ τήν προτεινόμενη διάταξη ορί

ζεται ότι κάθε έγγραφή πού γίνεται στά βιβλία τών έπι- 
τηδευματιών καί πού άναφέρεται σέ κατάθεση ή άνάληψη 
χρημάτων ύπόκειται σέ τέλος χαρτοσήμου 1% μέ τήν προϋ
πόθεση δτι ή κατάθεση ή ή άνάληψη αύτή δέν άνάγεται 
σέ σύμβαση, πράξη κ.λ,.π. ύποβληθεϊσα σέ τέλη χαρτοσήμου 
ή άπαλλ.αγεΐσα νομίμως άπό τά τέλη αύτά. Έάν όμως έκ 
τής έγγραφης ή έξ ετέρου εγγράφου άποδεικνύεται δτι 
ή κατάθεση ή ή άνάληψη άφορά σύμβαση ή πράξη, ή όποια 
ύπόκειται σέ τέλος χαρτοσήμου μεγαλ.ύτερο ή μικρότερο 
τού 1%. θά είσπράττεται γιά τήν έγγραφή τό προβλ.επό- 
μενο γιά τήν οικεία σύμβαση ή πράξη κ.λ,.π. τέλος χαρτο
σήμου.

’Έτσι μέ τή διάταξη αύτή αίρεται καί ή δημιουργηθεϊσα 
στο παρελ.θέν άμφισβήτηση περί τού έάν οί άνωτέρω κατα
θέσεις ή άναλ.ήψεις ύπόκεινται ή όχι σέ τέλ,ος χαρτοσήμου.

IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ'
Έπί τού άρθρου ' 45. Έξαιτίας τής παρατηρούμενης 

καθυστερήσεως τής πληρωμής τών τελών κυκλοφορίας 
τών αυτοκινήτων οχημάτων, μέ τό άρθρο αυτό καθιερώ

νεται τό μέτρο τής άπαγορεύσεως τής κυκλοφορίας παντός, 
όχήματος, γιά τό όποιο οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, άνα- 
γόμενα στά προηγούμενα έτη.

Ή άπαγόρευση τής κυκλ,οφορίας τών οχημάτων αυτών 
θά έπιβάλλ.εται άπό τής 28ης Φεβρουάριου κάθε έτους, 
άρχής γενομένης άπό τό έτος 1980, καί θά ύλοποιεϊ.ται μέ 
τήν άφαίρεση τών πινακίδων'καί τής άδειας κυκλοφορίας 
άπό τά αρμόδια άστυνομικά δργανα.

Στον κάτοχο τού όχήματος θά παραδίδεται, μετά τήν 
έξόφληση τών όφειλομένων τελ.ών κυκλοφορίας, σήμα τό 
όποιο θά έπικολλαται στό άλεξίνεμο τού αυτοκινήτου ή άν 
πρόκειται γιά μοτοσυκλ.έττα, σέ έμφανές σημείο τού προσ
θίου μέρους της.

Ή χορήγηση τού σήματος τούτου θά γίνεται έπί τή 
πληρωμή παράβολου δραχμών τριακοσίων (300) γιά τό 
αύτοκίνητα καί δραχμών εκατόν πενήντα (150) γιά τις 
μοτοσυκλ.έττες.

Γιά τήν έπιτυχή άπόδοση τού άνωτέρω μέτρου προβλέ- 
πεται, δτι ή έπιστροφή στον κάτοχο τού αύτοκινήτου οχή
ματος τών πινακίδων καί τής άδειας κυκλ,οφορίας θά γίνεται 
μετά τήν έξόφληση τών τελ.ών κυκλοφορίας, καθώς καί τών 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, πού θά άνέρχονται 
στό άνώτατο νόμιμο όριο, άνεξάρτητα άπό τό χρονικο διά
στημα τής καθυστερήσεως πληρωμής τών τελών αύτών.

Τέλ.ος, μέ τό ίδιο άρθρο ορίζεται, δτι, γιά τήν εφαρμογή, 
τού άνωτέρω μέτρου, στήν έννοια τών τελ.ών κυκλ.οφορίας 
περιλ.αμβάνονται καί οί νόμιμες έπιβαρύνσεις, πού συμβε- 
βαιώνονται καί συνεισπράττονται μέ τά τέλη κυκλοφορίας.

V. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Έπί τού άρθρου 46. Μέ τή Μ. 14S0/1945 άπόφαση τού 
Υπουργού Οικονομικών, πού έκδόθηκε κατ’ έξουσιοδότηση 
τοΰ Ν. 302/1943 καί ισχύει όπως τροποποιήθηκε καί συμ
πληρώθηκε μεταγενέστερα, έπιβάλλεται φόρος πολ.υτελείας, 
σέ ορισμένη είδη πού κατασκευάζονται ή διασκευάζονται 
στό εσωτερικό τής Χώρας, τά όποια κατατάσσονται σέ 
οκτώ βασικές κατηγορίας.

Ό φόρος αύτός σέ ορισμένα είδη επιβαλλόταν σέ βάρος 
τών κατασκευαστών ή διασκευαστούν τών ειδών αύτών αί 
καταβάλλοταν στό Δημόσιο ύπό τύπο πάγιων τριμηνιαίων 
τελ.ών βάσει κατατάξεως τών ύποχρέων άπό τον άρμόδιο 
Οίκον. Έφορο σέ μιά άπό τις προβλ.επόμενες πέντε τάξεις, 
άνάλ,ογα μέ τόν κύκλο έργασιών τους (άκαθάριστα έσοδα).

Τά Διοικητικά Δικαστήρια καί τό Συμβούλιο τής Επι
κράτειας, μέ σειρά άποφάσεών τους, έκριναν δτι μετά τήν 
ισχύ τής διατάξεως τής παραγρ. 3 τού άρθρου 28 τού Χ.Δ. 
4242/1962, τό σύστημα εΐσπράξεως τού φόρου πολυτελείας 
βάσει κατατάξεως τών ύποχρέων επιχειρήσεων στερείται 
σημασίας, άφού ή φορολ.ογητέα ύλη (άκαθάριστα έσοδα) 
καθορίζεται επακριβώς άπό τή διάταξη αύτή καί ό (συντελε
στής) τού φόρου άπό τή Μ. 1400/1945 άπόφαση.

Μέ το προτεινόμενο άρθρο δέν επιβάλλεται νέα φορο- 
λ.ογία. άλλά διαρρυθμίζεται καί άπλουστεύεται ή διαδικασία 
βεβαιώσεως καί εΐσπράξεως τού φόρου πολ.υτελ.είας. μέ τήν 
εφαρμογή καί στή φορολογία αυτής τής διαδικασίας πού 
ισχύει καί στούς λοιπούς φόρους καταναλ.ώσεως, δηλαδή 
τής διαδικασίας τού φόρου κλ.ύκλ.ου έργασιών.

λ'Ι. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟ
ΣΕΙΣ.
Έπί τού άρθρου 47. Ή είσπραξη τού φόρου διασφαλί

ζεται σήμερα κατά τρεις βασικούς τρόπους :
Παρακράτηση στήν πηγή τού όφειλομένου φόρου ύπο 

τών μισθωτών.
Δυνατότητα νά πληρωθεί εφάπαξ τό ποσό τού φόρου 

εντός τής προθεσμίας. Στήν περίπτωση αύτή ό φορολογού
μενος άπολαύει μιας έκπτώσεως 10% έπί τού φόρου του.
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Δυνατότης κατανομής τού φορολογικού" χρέους σέ 10 δό- 
ηζ·.ζ. Σ τήν περίπτωση χύτη ό φορολογούμενος δεν άπολ.αύει 
τίε εκπτώσεως 10% έπί τοΰ φόρου του.

\ντοΙ οί τρόποι, οί όποιοι θά μπορούσαν νά Θεωρηθούν 
ικανοποιητικοί μέχρι πρότινος, δεν άνταποκρίνονται πλέον 
j- ολοκλήρου στις νέες ανάγκες της κοινωνικής ζωής. Αέν 
πεοστέεουν πλέον -την ευελιξία καί την ποιότητα της ύπηρε- 

—ού έχει δικαίωμα νά αναμένει άπό τη Διοίκηση ό φο- 
ιολο-Όύυ,ενος καί οί χρησιμοποιούμενες διαδικασίες άποτε- 
·.οΰν ενα μεγάλο βάρος γιά τη Διοίκηση, πράγμα τό όποιο 
κάνει νά μειώνεται ή άποδοτικότητα της.

Γιά τούς λόγους αυτούς μέ τό άρθρο αύτό παρέχεται εξου
σιοδότηση στον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας μέ Προεδρικό 
Διατάνματχ πού θά εκδίδει μετά άπό πρόταση τοΰ 'Υπουρ
γού των Οικονομικών νά ρυθμίζονται μεταξύ άλλων καί θέ
ματα πού άφοροϋν τον τρόπο καταβολής τοΰ φόρου είσο- 
δήματος των φυσικών προσώπων μέ την καθιέρωση τοΰ 
συστή ματος τής καταβολής τούτου μέ δόσεις βάσει τοΰ φό- 
:ου πού κατέβαλε στο αμέσως προηγούμενο έτος γιά τά ει
σοδήματα τοΰ προ-προηγούμενου έτους.

Ειδικά τά πλεονεκτήματα πού παρουσιάζει τό σύστημα 
τούτο είναι τά εξής:

1. Τό σύστημα τής καταβολής τοΰ φόρου σέ δόσεις βελ
τιώνει -την παρεχόμενη στο καινό υπηρεσία καί άνακουφίζει- 
τά διοικητικά έργα.

Το σύστημα τών πληρωμών τού φόρου μέ αυτόματες παρα
κρατήσεις τείνει στο νά δώσει στο φορολογούμενο δύο ούσια- 
στικές βελτιώσεις γιά την πληρωμή τής φορολογικής οφει
λής.

Πρώτα, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση τών 
οικονομικών καί νοικοκυριών πού υποβάλλονται στο φόρο, 
αφού προβλέπει μιά κλιμακωτή πληρωμή καθόλο τό έτος. 
Ό φορολογούμενος δέν θά έχει πλέον νά άντιμετωπίσει ένα 
φορολογικό χρέος, τό όποιο θά καθίστατο άκόμη βαρύτερο 
αν καταβαλλόταν εφάπαξ εντός τής προθεσμίας.

Δεύτερο, άπλοποιεϊ σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ τής 
Διοικήσεως καί τοΰ φορολογούμενου οργανώνοντας μιά δια
δικασία αύτόματης παρακρατήσεως τών μηνιαίων δόσεων 
απο ένα λογαριασμό Ταμιευτηρίου Ταχυδρομικό ή Τραπε- 
,ικο. η οποία άπαλ/.άσσει τον διοικούμενο άπό κάθε διατύ
πωση και κυρίως άπό τό νά εμφανίζεται συχνά στούς χώ
ρους τών Δημοσίων Ταμείων, γιά νά έκπλ.ηρώσει τις φορο
λογικές τους υποχρεώσεις.

17jC"r0.U2· κύτό, τό όποιο παραμένει καθ’ ολοκληρίαν

κνετχι μιά καλύτερη κατανομή σέ δόσεις, εντός 
του έτους, τών εσόόων, τά όποια προέρχονται άπό τό φόρο 
εγ’· τv-, εισοδήματος, άφετέρου εισάγει στή Διοίκηση μιά 
'TjT/.rν'η οιαδικασία, ευέλικτη καί άποτελ-εσματική, προο- 
ρισμενη στο νά άνακουφίσει σημαντικά τό έργο τών ύπαλ- 
λ.ηλ,ων τών επιφορτισμένων μέ τήν είσπραξη.

2. Τό σύστημα τής είσπράξεως τού φόρου σέ δόσεις μπο- 
ηΐ να εφαρμοσθεϊ μέ τή χρησιμοποίηση μηχανογραφικών

-.^ηγούμενο έτος. Μέ την αυτόματη παρακράτηση, άπό 
ζ" ■ ήΡ’-κσμο Ταμιευτηρίου, Ταχυδρομικό ή Τραπεζικό, τον 

y 'rrS'J °, ?°?°όογούμενος θά καταστήσει γνωστό στή Διοί- 
* ^εΧ?’·ς στου γνωστοποιηθεί ό πράγματι όφειλόμενος 

Χάτά τό τρέχον έτος.

Κατά τόν χρόνο τής γνωστοποιήσεως τοΰ πράγματι οφει
λώμενου φόρου, θά γίνει σύγκριση μέ τό φόρο ό όποιος έπλή- 
ρώθη άπό τήν αρχή τοΰ έτους μέ βάση τό φόρο τοΰ προηγού
μενου έτους καί θά λάβει χώρα διακανονισμός, άν τό υπό
λοιπο είναι μηδέν, οί παρακρατήσεις θά παύσουν, άν είναι 
αρνητικό, θά άποδοθεΐ τό επί πλέον καταβληθέν. "Αν τέλ,ος, 
τό ύπόλοιπο είναι θετικό οί παρακρατήσεις θά συνεχιστούν 
επί τή βάσει τοΰ υπολοίπου ποσού προς πληρωμή, άναφε- 
ρομένου στον αριθμό τών υπολοίπων μηνών.

"Ολ,ες αύτές οί διαδικασίες βασίζονται στήν εισαγωγή 
μηχανογραφικού συστήματος.
VII. ΓΕ.ΜΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Γενικά :
Μέ τήν καθιέρωση τοΰ θεσμού τοΰ Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου επιδιώκεται ό σχεδιασμός τής Λογιστικής σέ εθνική 
κλίμακα, ό όποιος κρίνεται άπαραίτητος έξ αιτίας τοΰ αυξα
νόμενου ρόλου τοΰ Κράτους στην οικονομική ζωή τής Χώρας. 
Ό σχεδιασμός τής Λογιστικής στήν εθνική κλίμακα απο
βλέπει στήν τυποποίηση καί τήν απλούστευση τής λογιστι- 
κής εργασίας στις οικονομικές μονάδες προς τό σκοπό νά 
εξασφαλιστούν ομοιογενή, σαφή καί όρθά στοιχεία γιά τήν 
περιουσιακή διάρθρωση, τήν οικονομική κατάσταση καί τή 
δραστηριότητα αύτών.

’Επίσης, μέ τό σχεδιασμό αύτό επιδιώκεται άπό τήν άπο
ψη τής ιδιωτικής οικονομικής στή καθιέρωση ένιαίου τύπου 
τών δημοσιευομένων οικονομικών καταστάσεων άπό μακρο-. 
οικονομικής δέ άπόψεως στή δυνατότητα έξασφαλίσεως στις 
κρατικές υπηρεσίες άξιόπιστων στοιχείων γιά τήν παρακο
λούθηση τών έξ Στίξεων τής οικονομίας καί στή δυνατότητα 
άπλουστεύσεως καί διευκολύνσεως τών πάσης φύσεως έλέγ- 
χων.

Περαιτέρω ή καθιέρωση τοΰ Γενικού Λογιστικοΰ Σχε
δίου επιβάλλεται καί άπό τήν άνάγκη όπως ή Χώρα μας 
μετά τήν ένταξή της στήν Ε.Ο.Κ. εναρμονίσει τή νομοθε
σία στις κατευθυντήριες οδηγίες πού έχει έκδόσει τό Συμ
βούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά μέ τά θέ
ματα πού άφοροΰν τό περιεχόμενο τών ετησίων άπολ.ο- 
γισμών, τις μεθόδους έκτιμήσεως καί τή δημοσιότητα τών 
εγγραφών αύτών.

Οί γενικές άρχές καί τό γενικό διάγραμμα τοΰ κειμέ
νου τοΰ Γενικού Λογιστικού Σχεδίου περιέχονται στό Πε- 
σχέδιο πού κατάρτισε ή ομάδα εργασίας πού έχει καταρτι- 
σθεΐ μέ άπόφαση τοΰ 'Υπουργού Συντονισμού, τό όποιο 
έχει δοθεί προς μελ.έτη καί κριτική.

Γιά τή θέση σέ εφαρμογή τοΰ Γενικού Λογιστικού Σχε
δίου ώς καί τών Κλ,αδικών Λογιστικών Σχεδίων, τά όποια 
θά καταρτισθοΰν άργότερα, καθώς καί γιά τήν άναθεώ- 
ρηση ή τροποποίησή του προκρίθηκε, μέ τις διατάξεις 
πού προτείνονται, διαδικασία ή οποία εξασφαλίζει έλ,αστι- 
κότητα καί δυνατότητα εύκολης καί γρήγορης προσαρμο
γής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες καί άνάγκες 
τών οικονομικών μονάδων.

"Έτσι τό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο καί τά Κλαδικά Λο
γιστικά Σχέδια θά τίθενται σέ εφαρμογή όλικώς ή μερι
κώς, μέ Προεδρικά Διατάγματα, πού θά έκδίδονται μετά 
άπό πρόταση τών 'Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών 
καί ’Εμπορίου.

Ειδικότερα μέ τά άρθρα 48, 49, 50 τού σχεδίου όρί-, 
ζονται τά έξής :

’Επί τού άρθρου 48. Μέ τό άρθρο τούτο ορίζεται ή 
εισαγωγή τού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στή Χώρα μας.

Έπί τού άρθρου 49. Μέ τό άρθρο αύτό ορίζεται ή έν
νοια καί ό σκοπός στον όποιο άποβλ.έπει τό Γενικό Λο
γιστικό Σχέδιο.

’Επί τού άρθρου 50. Μέ τό άρθρο αύτό ορίζεται ό τρό
πος, ή διαδικασία καταρτίσεως, ό χρόνος καί ή διαδικα
σία έφαρμογής τού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου καί τών 
Κλ,αδικών Σχεδίων.
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VIII. ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΈπΓτοϋ άρθρου 51. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύ- 
τοΰ άναπροσαρμόζονται τά πρόσθετα τέλη καί πρόστιμα 
πού προβλέπονται άπό τά άρθρα 33 καί 90 μέχρι 94 τοϋ 
Ν. 1165/1918 «περί τελωνειακού κώδικος» γιά τις παρα
βάσεις των άρθρων αύτών. Τά πρόσθετα αυτά τέλη καί 
πρόστιμα οριζόμενα στις περισσότερες περιπτώσεις σέ από
λυτα ποσά ονομαστικών δραχμών, χωρίς καμία άναπρο- 
σαρμογή άπό πολλά χρόνια, έπαυσαν πλέον νά εξυπηρε
τούν το σκοπό γιά τον όποιο έθεσπίσθηκαν, γιατί ή οικο
νομική επιβάρυνση πού άντιπροσωπεύουν σήμερα είναι μη
δαμινή γιά νά εξαναγκάσει τούς συναλλασσομένους μέ τά 
Τελωνεία στήν τήρηση τών προβλεπομένων διαδικασιών 
καί ύποχρεώσεών τους, γιά τή νόμιμη εισαγωγή στή Χώ
ρα τών είσαγομένων άπό τό έξωτερικό εμπορευμάτων. Επι
βάλλεται συνεπώς άναπροσαρμογή αύτών στα σημερινά 
οικονομικά διδόμενα.

Έτσι μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου αύτοΰ τά προ- 
βλεπόμενα άπό τό άρθρο 33 τοϋ Ν. 1165/18 πρόσθετα 
τέλη έπί διαφορών άξίας, πενταπλασιάζονται γιά νά εξα
ναγκάζονται οΐ εισαγωγείς νά δηλώνουν στήν οικεία δια- 
σάφιση τήν ίσχύουσα κατά τό χρόνο τοϋ τελώνισμοϋ κα
νονική τιμή τών είσαγομένων εμπορευμάτων, όπως αυτή 
προσδιορίζεται άπό τις διατάξεις τοϋ Ν. 398/76, ένώ μέ 
τήν παράγραφο 2 τοϋ ίδιου άρθρου, όλα τά προβλεπόμενα 
άπό τά άρθρα 90 μέχρι καί 94 τοϋ Ν. 1165/18, πρόστιμα 
πού όρίζονται σέ άπόλυτα ποσά ονομαστικών δραχμών, 
είκοσαπλασιάζονται γιά νά έξαναγκάζονται οί συναλλασ
σόμενοι μέ τά Τελωνεία νά τηροϋν τήν προβλεπόμενη δια
δικασία τής νόμιμης εισαγωγής στή Χώρα τών εΐσαγομέ- 
νων άπό τό έξωτερικό έμπορευμάτων.

Μέ τήν παράγραφο 3 τοϋ ίδιου άρθρου προβλέπεται ή 
επιβολή, γιά πρώτη φορά, διοικητικών κυρώσεων (προ
στίμου) σέ βάρος τών μεταφορέων αυτοκινήτων πού παρα
βαίνουν τις διατάξεις τής τελωνειακής συμβάσεως «περί 
διεθνών μεταφορών διά δελτίων TIR». Μέ τό μέτρο αυτό 
επιδιώκεται ή εξασφάλιση τής καλής λειτουργίας τοϋ θε- 
σμοϋ τής διεθνοϋς μεταφοράς τών έμπορευμάτων μέ αύ- 
τοκίνητα TIR πού τά τελευταία χρόνια παρουσιάζει με
γάλη ανάπτυξη, ή όποια έχει μέν έπωφελή αποτελέσματα 
γιά τήν έθνική μας οικονομία, πλήν όμως έγκυμονεΐ καί 
κινδύνους περιγραφής τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου, λό
γω τής παρατηρουμένης τελευταία τάσεως τών μεταφορέων 
στή διάπραξη πολλών λαθρεμπορικών καί άλλων τελωνεια
κών παραβάσεων.

Έπί τοϋ άρθρου 52. Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου αύ
τοΰ τροποποιούνται καί συμπληρώνονται τά άρθρα 100 καί 
103 τοϋ Ν. 1165/1918 «περί Τελωνειακού Κώδικος» σχε
τικά μέ τό χαρακτηρισμό ορισμένων παραβάσεων ώς λα
θρεμπορικών πράξεων, καί τήν έπιβολή τών προβλεπομέ
νων άτΐό τίς διατάξεις αυτές ποινών.

Συγκεκριμένα μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου τούτου 
άντικαθίσταται ή περίπτωση β' τής παραγράφου 2 τοϋ άρ
θρου 100 τοϋ Ν. 1165/1918, χαρακτηριζόμενης ρητώς στή 
νέα διάταξη ώς περιπτώσεως λαθρεμπορίας, τής διαθέ- 
σεως στήν έσωτερική κατανάλωση χωρίς τήν άδεια τής 
τελωνειακής αρχής καί τήν καταβολή τών άναλογούντων 
δασμών καί λοιπών φόρων, τών πρώτων ύλών, πού εϊση- 
χθησαν μέ τό καθεστώς τής προσωρινής άτέλειας προς μετα
ποίηση καί έπανεξαγωγή καί τών έκ τής μεταποιήσεως ή 
επεξεργασίας τών πρώτων αύτών ύλών, παραχθέντων έ
τοιμων προϊόντων.

Μέ τίς ίδιες διατάξεις, ώς λαθρεμπορία έπίσης χαρακτη
ρίζεται καί ή περίπτωση διαθέσεως σέ άλλες χρήσεις ει
δών παραλαμβανομένων μέ μειωμένους δασμούς καί φό
ρους, πλήν τής χρησιμοποιήσεως αύτών γιά τό σκοπό 
πού δικαιολογείται ή μειωμένη δασμοφορολογική επιβά
ρυνση.

Ή άνάγκη τής νομοθετικής αύτής ρυθμίσεως άνέκυψε 
άπό τό γεγονός ότι, έπί τών διατάξεων τής παραγράφου 2

τοϋ άρθρου 100 τοϋ Ν. 1165/1918 ώς ισχύουν σήμερα, έχει’ 
δημιουργηθεΐ έρμηνευτικό θέμα καί έχει διαμορφωθεί κυ- 
μαινομένη νομολογία τών δικαστηρίων ώς προς τό χαρα
κτηριστικό τών ανωτέρω παραβάσεων ώς λαθρεμπορίας, 
μέ τήν έπικρατέστερη τήν άρνητική θέση, πού ώς αΐτιολο- 
γικό έχει ότι κατά τήν εισαγωγή τών πρώτων ύλών προς 
μεταποίηση καί έπανεξαγωγή λαμβάνεται έγγύηση.

Ή θέση όμως αυτή άνεξάρτητα άπό τό γεγονός ότι σαφώς 
έρχεται σέ άντίθεση προς τή ρητή διάταξη τής περιπτ. β' 
τής παραγράφου 1 τού άρθρου 100 τοϋ Ν. 1165/1918, σύμ
φωνα μέ την όποια λαθρεμπορία είναι όποιαδήποτε ένέρ- 
γεια πού άποσκοπεΐ νά στερήσει τό Δημόσιο τών όφειλομέ- 
νων δασμών καί φόρων έπί τών είσαγομένων ή έξαγομένων 
έμπορευμάτων καί άν άκόμη αύτά εΐσπράχθησαν σέ χρόνο 
ή τόπο άλλο άπό τον ύπό τοϋ νόμου οριζόμενο, έκθέτει σέ 
σοβαρό κίνδυνο τά συμφέροντα τοϋ Δημοσίου λαμβανομένου 
ύπόψη ότι τό ποινικώς ατιμώρητο τών έν λόγω παραβάσεων 
ένθαρρύνει καί πολλαπλασιάζει τίς περιπτώσεις διαπράξεώς 
τους, ή δέ λαμβανομένη έγγύηση, πού είναι συνήθως προσω
πική, δέν διασφαλίζει πάντοτε άποτελεσματικά τίς άξιώ- 
σεις τοϋ Δημοσίου γιά τούς διαφυγόντας δασμούς καί λοιπούς 
φόρους.

Μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ άνωτέρω άρθρου 
προστίθεται στο τέλος τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 100 
τοϋ Ν. 1165/1918 νέο έδάφιο ι', βάσει τοϋ όποιου χαρακτη
ρίζεται ώς λαθρεμπορία καί ή περίπτωση τής μή έγκαιρης 
προσκομίσεως στό Τελωνείο προορισμού, τών κομιζομένων 
άπό τούς έπανερχομένους στή Χώρα Έλληνες τοϋ έξωτερικοΰ 
αύτοκινήτων όχημάτων, τά όποια έφοδιάζονται άπό τό Τε
λωνείο εισόδου μέ προσωρινά έγγραφα εισαγωγής.

Καί έπί τοϋ θέματος αύτοϋ έχει προκύψει έρμηνευτικό θέ
μα άν ή άνωτέρω παράβαση καλύπτεται ή όχι άπό τή διά
ταξη τής παραγράφου 2α τοϋ άρθρου 100 τοϋ Ν. 1165/1918 
καί έχει δημιουργηθεΐ κυμαινόμενη νομολογία τών δικα
στηρίων.

’Επειδή τό ατιμώρητο τών ώς άνω παραβατών ένθαρρύνει 
καί πολλαπλασιάζει τίς περιπτώσεις τής παράνομης εισα
γωγής καί κυκ/.οφορίας στή Χώρα αύτοκινήτων, κρίνεται 
άπαραίτητη ή θέσπιση θετικής διατάξεως περί χαρακτηρι
σμού τής άνωτέρω παραβάσεως ώς λαθρεμπορίας.

Μέ τήν παράγραφο 3 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, οί 
ευεργετικές διατάξεις τοϋ άρθρου 103 τοϋ Ν. 1165/101S «περί 
Τελωνειακού Κώδικος« σύμφωνα μέ τίς όποιες, όταν οί άνα- 
λογοϋντες στά λαθρεμπορεύματα δασμοί καί λοιποί φόροι δέν 
ύπερβαίνουν τίς 40.000 δραχ.δέν άσκεΐται ποινική δίωξη, άν οί 
ύπόχρεοι παραιτηθούν άπό τό δικαίωμα τής άσκήσεως τών 
ένδικων μέσων καί καταβάλλουν τό πολλαπλοϋν τέλος πού 
θά τούς έπιβάλλει ή τελωνειακή άρχή, έφαρμόζονται, καί 
στις περιπτώσεις τής διαπιστώσεως παράνομης εισαγωγής 
σιγαρέττων, καπνού πίπας καί πούρων αλλοδαπής προελεύ- 
σεως.

Ή ώς άνω, διά τής προσθήκης σχετικού εδαφίου στο 
άρθρο 103 τοϋ Τελωνειακού Κώδικα, ρητή τής έφαρμογής 
τών διατάξεων τοϋ άρθρου αύτοϋ καί γιά τίς άνακαλυπτό- 
μενες περιπτώσεις λαθρεμπορίας καπνικών ειδών, έπιβάλ- 
λόταν νά γίνει νομοθετικά, γιά τό λόγο ότι, άπό άλλες δια
τάξεις, τοϋ άρθρου 3 παρ. 1 τοϋ Χ.Δ. 7/9.12.47 «περί ρυθμί- 
σεως ζητημάτων τινών άφορώντων τήν δίωξιν τοϋ λαθρε
μπορίου κλπ.». πού κυρώθηκε νομοθετικά μέ τό Χ.Δ. 564/48. 
ορίζεται ότι. έπί τών διαπιστουμένων παραβάσεων κατοχής, 
άγοράς καί πωλήσεως σιγαρέττων, καπνού πίπας καί πούρων 
άλλοδαπής προελεύσεως, εφόσον ή παράβαση αφορά ποσό
τητα τών ειδών αύτών, βάρους όχι ανώτερου τοϋ ενός χιλιο- 
γράμμου, δέν άσκεΐται ποινική δίωξη, έναντίον τών παρα
βατών.

Συνεπώς, έξ αντιδιαστολής, καί ώς έχει ερμηνευτεί η 
διάταξη αύτή, σέ κάθε περίπτωση λαθρεμπορίας καπνικών 
ειδών βάρους μεγαλύτερου τοϋ ένός χιλιόγραμμου, ασκείται 
ποινική δίωξη, έστω καί άν οί άναλογοϋντες σ’ αύτά δασμοί 
καί φόροι, ανέρχονται, κατά μέσο όρο. σέ 1.500 δρχ. ανα.
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·/·.'/άμμο. Τεϋτϊ εχε: τάν άποτέλυμα τήν ά-5:όζ
72Τ.!γ.ν.;η τροεώττων. ί:ίως ναυτικών — καί ταςιϊιω- 
.νωτών -·ιά τή δ'.άπραξη άσημάντων λαθρεμποριών σιγα- 
:εττί <ν αλλοδαπής προελεύσεως, --αντί τής αμέσου. άπό τις 
L.· ( ·,τ·χ·/_ζ: ίζΊζ επιβολής καί είσπράξεως των νομίμων 

ατλών τελών, καί τήν άσκοπη άπασ/_όλ.ηση των τελω
νειακών καί των δικαστικών αρχών τοϋ Κράτους.

Χλλ.ωστε ή έν λόγω διάταξη δεν εφαρμόστηκε στήν πράξη 
. · ■-. ζ'.ζ-.χ άτεό όλες τις τελωνειακός αρχές, άλλες άτεό τις 
; -.. .'ίνοντα·. τήν εεαράλλ.ηλη εφαρμογή τών ως άνω
ί-.αταεεων. ενώ άλλες καταμηνύουν κάθε εεερίεετωση λα- 
(■εευεεοείαε καπνικών ειδών βάρους άνω τοϋ ενός χιλιόγραμ-
’J. 'J .

—τ/ν accrr, τ7; ύ^-σταμένης ώς 5νω αντινομίας καί στςν 
καΟίΓκυσν* ενιαίας άντιμετωττίσεως, άττό τής άττόψεως τής 
ποινικός δεώεεωε, όλων τών περιπτώσεων λαθρεμεεορίας 
-ού όιατεάττονται εντός τών τελωνειακών χώρων, ανεξάρ
τητα είδους εμπορεύματος, άεεοσκοεεεΐ ή παρούσα διάταξη.

* Εε άλλου καί για να μή δημιουργηθεΐ καμία αμφιβολία 
ώς πέος τήν ισχύ τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 τοϋ Χ.Λ. // 
'ΛΓ2.!'.'ί7. ίσον αφορά τις λ.οιπές περιπτώσεις παραβάσεως
τή; νουο'Ιεσίας περί φορολ.ογιας του καπνού, ρητά ορι,εται, 
ότι αΐ διατάξεις αύτές εφαρμόζονται, εφόσον ή παράβαση 
διαπιττώθη πρό τής εξόδου τών ειδών τούτων έκ τοϋ τελ,ω- 
νειακοϋ χώρου.

Έπί τοϋ άρθρου 53. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
αναπροσαρμόζονται στο δεκαπλάσιο τά πρόστιμα πού προ- 
βλέπονται άπό τά άρθρα 22 καί 23 τοϋ Ν.Λ. 2637/53 «περί 
εισαγωγής καί κυκλοφορίας οχημάτων δυνάμει πολυπτύχων 
ή τριπτύχων». για παραβάσεις πού διαπράττονται άπό τούς 
κατόχους αυτοκινήτων είσαγομένων μέ τό καθεστώς τής 
ελεύθερης χρήσεως. Τά πρόστιμα αύτά έκφρασμένα σέ 
απόλυτα ποσά ονομαστικών δραχμών ισχύουν άπό τοϋ έτους 
1053 μέχρι σήμερα, χωρίς καμιά έκτοτε άναπροσαρμογή, 
μΐ άποτέλεσμα νά μήν εξυπηρετούν πλέον τό σκοπό για 
τον όποιο θεσπίσθηκαν, πού είναι ή τήρηση τών προθεσμιών 
καί των λ.οιπών προϋποθέσεων μέ τις όποιες τά αυτοκίνητα 
αυτά εΐσάγοντχι προσωρινά στη Χώρα, χωρίς τήν καταβολή 
τών άναλογούντων δασμών καί φόρων. Ή άναπροσαρμογή 
των προστίμων αυτών στα σημερινά οικονομικά δεδομένα 
κρινεται αναγκαία για νά εξαναγκαστούν οί κάτοχοι τέτοιων 
αυτοκινήτων νά συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους καί 
να περιοριστούν έτσι οί περιπτώσεις παράνομης κυκλοφορίας 
αυτσκιντων.

Επίσης με τις διατάςεις τοϋ άρθρου αύτοϋ (παρ. 1 καί 2)

Ιυλλ α ιι εμποροβιομηχαντκών Εταιρειών» βάσει τοϋ όποιου 
επιτρέπεται στο αλλοδαπό προσωπικό τών ώς άνω επιχει
ρήσεων η ελεύθερη, χωρίς τήν καταβολ.ή δασμών, εισαγωγή 
«·. κυκ/.οφορια οχημάτων, ώς καί στις παραβάσεις τοϋ Ν.Λ. 
ύΓ. ή''* ΧΖ· τε κάθε όμοια παράβαση όποιουδήποτε 

. /,'ήβ·' χ-'-'ύ παρεχει συναφείς διευκολύνσεις, εφόσον 
® */’V'v ορίζεται διαφορετικά.

Ε..ι τοϋ άρθρου 54. Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ άπο- 
σκο-w ν / στήν εςασφάλ.ιση τής ομαλής λειτουργίας τοϋ Θεσμού 

".-'■-πώρινης ατελούς εισαγωγής πρώτων υλών για μετα-

Είδίκ'· 7 εν*?λι'>νιστεΐ στις μεταβλ.ηθεΐσες συνθήκες.

Ένώ όμως ή κατά τά άνωτέρω παρεχόμενη ευχέρεια έ'χει 
καθιερωθεί για νά εξυπηρετήσει εξαιρετικές περιπτώσεις 
άδυναμίας έπανεξαγωγής τών παραγομένων άπό τις έν λόγω 
πρώτες ύλες προϊόντων, παρατηρήθηκε στήν πράξη ότι πολ- 
λ,ές μεταποιητικές βιομηχανίες, λόγω τής σχετικής διαφο
ράς τοϋ τρέχοντος Τραπεζικού επιτοκίου πρός τή βιομη
χανία γιά κεφάλαια κινήσεως, χρησιμοποιούν τό καθεστώς 
τής προσωρινής άτέλειας ώς μέσο άνετης χρηματοδοτή- 
σεώς τους άπό τό Λημόσιο, μέ χαμηλό επιτόκιο.

Ή γενίκευση εφαρμογής τής μεθόδου αυτής, έχει ώς άπο- 
τέλ,εσμα τήν καταστρατήγηση τών συμφερόντων τοϋ Λη- 
μοσίου, ώς καί τών όριζομένων έκάστοτε άπό τά άρμόδια 
όργανα περιθωρίων χρηματοδοτήσεως καί οδηγεί στή νό- 
θευση τοϋ θεσμού τής προσωρινής άτέλειας.

Επιβάλλεται συνεπώς άνάλογη αύξηση τοϋ επιτοκίου μέ 
τό όποιο θά προσαυξάνεται τό ποσό τών καταβαλ,λομένων 
σέ μεταγενέστερο στάδιο δασμών καί φόρων γιά τήν άπο- 
θάρρυνση τών βιομηχανιών νά κάνουν χρήση τοϋ δικαιώματος 
τής προσωρινής άτέλειας στις περιπτώσεις κατά τις ό
ποιες δέν έχουν τήν πρόθεσμη νά έξαγάγουν τά προϊόντα 
πού θά κατασκευάσουν άπό τις εϊσαγόμενες ύλ,ες.

“Ετσι μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου άντικαθί- 
σταται τό άρθρο 3 τοϋ Ν. ΒΡΝΗ/1893 καί καθορίζεται ότι 
στις περιπτώσεις τελωνισμού πρώτων ΰλ,ών είσαχθέντων 
έπί προσωρινή άτελεία ή τών παραχθέντων έτοιμων προϊ
όντων, τό όφειλόμενο ποσό τών δασμών καί λοιπών φόρων 
εΐσπράττεται μέ έτήσια επιτόκιο 1S %.

Έπί τοϋ άρθρου 55. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
τίθενται ΰπό τελωνειακέ παρακολούθηση ορισμένα είδη 
πού παράγοντα*, στο εσωτερικό τής Χώρας, βάσει παρεχο- 
μένων άπό άλλ.οδαπούς οίκους σχεδίων, υποδειγμάτων, δι
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας, άδειών άναπαραγωγής κλ.π., γιά 
νά μπορεί έτσι, σέ περιπτώσεις άμφιβολιών, νά διαπιστω
θεί, σύμφωνα μέ διαδικασία πού θά καθορισθεΐ μέ άπόφαση 
τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών, άν κατά τά άνωτέρω σχε
τικά δικαιώματα έλήφθησαν υπόψη άπό τό Τελωνείο κατά 
τή διαμόρφωση τής δασμολ.ογητέας άξίας ειδών πού είσά- 
γονται άπό τούς έν λόγω άλλοδαπούς οίκους, καθόσον σύμ
φωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 398/1976 καί 
τις οριζόμενες σ’ αύτό προϋποθέσεις, τά δικαιώματα αύτά 
γιά τή χρησιμοποίηση τών οποίων καταβάλλεται συνήθως 
άπό τον εισαγωγέα στον άλλοδαπό οίκο έκτος άπό τήν τι
μολογιακή τιμή καί έπί πλ-έον ποσό υπολογιζόμενο έπί τής 
τιμής διαθέσεως τών παραγομένων έγχωρίως άγαθών, άπο- 
τελοϋν διαμορφωτικό παράγοντα τής δασμολ.ογητέας ά
ξίας τών είσαγομένων προϊόντων πού σχετίζονται μέ τά δι
καιώματα αύτά.
IX. ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗ- 

ΣΕΙΣ
Έπί τοϋ άρθρου 56. “Οπως είναι γνωστό, ένας άπό τούς 

κυριοτέρους τρόπους άποκρύψεως τών κερδών τών έμπορι- 
κών καί βιομηχανικών έπιχειρήσεων είναι οί ύπερτιμολο- 
γήσεις καί ύποτιμολογήσεις κατά τις συναλλαγές (πωλ,ή- 
σεις πρώτων καί βοηθητικών ΰλ.ών, ήμικατεργασμένων προ
ϊόντων, κλ.π.), τόσο μεταξύ ήμεδαπών έπιχειρήσεων όσο 
καί μεταξύ ήμεδαπών καί άλλ.οδαπών έπιχειρήσεων. Μέ τον 
τρόπο αύτό μεταφέρονται τά κέρδη, άπό μιά ήμεπαδή επι
χείρηση ή άλλ.οδαπή πού έχει μόνιμη έγκατάσταση στήν Έλ>- 
λάδα, σέ άλλη ήμεδαπή ή άλλ,οδαπή έπιχείρηση καί έπι- 
τυγχάνεται κατ’ αύτό τον τρόπο έν όλ.ω ή έν μέρει ή απο
φυγή τής καταβολής τών πάσης φύσεως όφειλομένων φό
ρων, ή παράνομη έξαγωγή συναλλάγματος, όταν στις συναλ.- 
λασσόμενες έπιχειρήσεις συμμετέχει καί άλλ,οδαττή έπιχεί
ρηση κλ.π.

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ, γιά πρώτη φορά, λαμ- 
βάνονται ολοκληρωμένα μέτρα διά τήν φορολ.ογία τών κερ
δών, τά όποια μέ τή μέθοδο τών ύπερτιμολ.ογήσεων καί ύπο- 
τιμολογήσεων διέφυγαν άπό τή φορολογία , άνεξάρτητα άν 
οι ύπερτιμολογήσεις καί ύποτιμολογήσεις γίνονται μεταξύ 
ήμεδαπών έπιχειρήσεων, μεταξύ τών όποιων ύπάρχει σχέση
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άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή-οικονομικής έ- 
ξαρτήσεως ή έλέγχου, ή μεταξύ ημεδαπής καί άλλοδαπής 
έπιχειρήσεως, δταν ή πρώτη ελέγχεται άπό τή δεύτερη, λό
γω συμμετοχής στο κεφάλαιο ή τή διοίκηση , ή μεταξύ (αλ
λοδαπών ή μία των όποιων έχει μόνιμη εγκατάσταση στην 
'Ελλάδα.

Ειδικότερα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ ορίζεται, 
δτι, όταν μεταξύ των ώς άνω επιχειρήσεων συνάπτονται συμ
βάσεις άγαραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών, μέ τίμημα 
ή άντάλλαγμα , το όποιο είναι άδικαιολόγητο ανώτερο ή 
κατώτερο, κατά περίπτωση, άπό εκείνο πού θά έπραγμα- 
τοποιεΐτο άν ή σύμβαση μέ άλλο πρόσωπο μέ τις συνθήκες 
πού επικρατούν στην άγορά κατά τό χρόνο καταρτίσεως τής 
συμβάσεως, ή διαφορά θεωρείται κατά τεκμήριο κέρδος καί 
προσαυξάνει τά καθαρά κέρδη πού προκύπτουν άπό τά 
βιβλία τής έπιχειρήσεως χωρίς νά επηρεάζει τό κϋρος τών 
βιβλίων καί στοιχείων. Επίσης στήν ώς άνω διαφορά θά 
καταλογίζονται, έφόσον συντρέχει περίπτωση καί οί προ- 
βλεπόμενοι άπό τις ΐσχύουσες διατάξεις πάσης φύσεως φό
ροι καταναλώσεως, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα τέλη, εισφορές 
καί κρατήσεις υπέρ τοϋ Δημοσίου ή όποιουδήποτε τρίτου.

Σέ βάρος τής έπιχειρήσεως ή όποια θά εμπίπτει στις δια
τάξεις τοϋ προτεινόμενου άρθρου θά έπιβάλλεται, έκτος άπό 
τις κυρώσεις πού προβλέπονται άπό τις διατάξεις πού θά 
ισχύουν κάθε φορά- καί πρόστιμο καθοριζόμενο σέ 10% 
επί τής διαφοράς πού προκύπτει άπό τις ύπερτιμολογήσεις 
καί ύποτιμολογήσεις.

Έκτος άπό τά άνωτέρω ασκείται καί ποινική δίωξη μέ 
έγκλιση τοϋ αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου προς τον Ει
σαγγελέα τών Πλημμελειοδικών καί επιβάλλεται ύπό τοϋ 
αρμόδιου Δικαστηρίου ποινή φυλακίσεως μέχρι έξι μηνών.

Στο προτεινόμενο άρθρο άναφέρονται τά πρόσωπα σέ 
βάρος τών όποιων επιβάλλεται ή ποινή τής φυλακίσεως.

X. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Έπί τοϋ άρθρου 57. "Οπως είναι γνωστό, μέ τις διατά

ξεις τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν. 820/1978 γιά τον προσδιορισμό 
τής έτήσιας τεκμαρτής δαπάνης τοϋ φορολογουμένου, λαμ- 
βάνονται υπόψη καί ή καθοριζομένη άπό τό νόμο δαπάνη 
τών σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσεως, τά όποια εύ- 
ρίσκονται στήν κυριότητα ή κατοχή τοϋ φορολογουμένου, 
τής συζύγου του καί τών προστατευομένων μελών. Γιά νά 
υποχρεωθούν οί κύριοι ή κάτοχοι τών σκαφών αναψυχής 
ιδιωτικής χρήσεως νά τά δηλώνουν στήν υποβαλλόμενη κά
θε χρόνο δήλωση φόρου εισοδήματος, κρίθηκε σκόπιμο ό
πως, μέ τό προτεινόμενο άρθρο ΟεσπισΟεΐ ή άπαγόρευση 
καταχωρήσεως στο τηρούμενο νηολόγιο ή λεμβολόγιο, 
κατά περίπτωση, πράξεων μεταβιβάσεως ή ύποθηκεύσεως 
χωρίς βεβαίωση τόϋ αρμόδιου Οικονομικού ’Εφόρου, ότι 
έχουν δηλωθεί άπό τόν κύριο ή κάτοχο αυτών στήν υποβαλ
λόμενη δήλωση φόρου εισοδήματος.

XI. ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ
ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έπί τοϋ άρθρου 5S. “Οπως είναι γνωστό, μέ τήν εξέλιξη 
τών τεχνικών μέσων αναπαραγωγής ήχου, εικόνας κλπ. 
καί τήν ύπάρχουσα δυνατότητα χρησιμοποιήσεως τών μέ
σων αυτών άπό ευρύτατο κύκλο προσώπων, ή ανέλεγκτη 
παραγωγή, αναπαραγωγή καί διάθεση ορισμένων προϊόν
των πνευματικής ιδιοκτησίας ήτοι δίσκων γραμμοφώνου, 
μαγνητοταινιών ή άλλων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας 
έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, γεγονός το όποιο έχει σάν 
αποτέλεσμα σημαντική απώλεια εσόδων τοϋ Δημοσίου άπό 
άμεσους καί έμμεσους, φόρους, αθέμιτη εκμετάλλευση τής 
εργασίας πολλών δημιουργών πνευματικών έργων καί αθέ
μιτο άνταγωνισμό τών ειλικρινών επιχειρήσεων πού ασχο
λούνται μέ τήν παραγωγή τών ειδών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Φορολογικαί Διαρρυθμίσεις.

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Έπί τοϋ άρθρου 59. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
εναρμονίζεται ή προθεσμία υποβολής τής δηλώσεως, πού 
υποβάλλουν οί προσωπικές Εταιρείες (όμόρρυθμες καί έτερ- 
ρόρυθμες) καί οί κοινοπραξίες τεχνικών γιά τά αποτελέσματα 
πού προέκυψαν κατά τή λήξασα διαχειριστική περίοδο, πρόε 
τήν άντίστοιχη προθεσμία υποβολής τών δηλώσεων τών 
φυσικών προσώπων. Ειδικότερα :

α) Οί όμόρρυθμες καί έτερρόρυθμες Εταιρείες ώς καί 
οί κοινοπραξίες τεχνικών έργων, οί όποιες τηρούν βιβλία 
πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας τοϋ Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων, ύποχρεοϋνται νά ύποβάλλουν δήλωση μέχρι 25 
Φεβρουάριου τοϋ οΐκίου οικονομικού έτους. "Αν οί άνωτέρω 
Εταιρείες ή κοινοπραξίες συμμετέχουν σέ Εταιρεία ή κοινο
πραξία πού τηρεί βιβλία τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας τοϋ 
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων καί έφόσον ή διαχείριση 
λήγει έκτος τών μηλών Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου, ή προθεσμία 
υποβολής τών δηλώσεων λήγει τήν 10 ’Απριλίου τοϋ οικείου 
οικονομικού έτους.

β) Οί όμόρρυθμες καί έτερρόρυθμες Εταιρείες ώς καί 
οί κοινοπραξίες τεχνικών έργων, πού τηρούν βιβλία τρίτης ή 
τέταρτης κατηγορίας τοϋ Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, 
εντός τριμήνου άπό τής λήξεως τής διαχειριστικής περιόδου.

Ή προθεσμία γιά τήν υποβολή τών δηλούσεων άπό τις 
Εταιρείες Περιωρισμένης Εύθύνης παραμένει ώς έχει, 
δηλαδή εντός μηνός άπό τής έγκρίσεως τοϋ ισολογισμού.

Έπί τοϋ άρθρου 60. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
ορίζεται ότι, ή πενταετής παραγραφή τοϋ δικαιώματος τοϋ 
Δημοσίου γιά τήν κοινοποίηση φύλλων έλέγχου, βάσει τών 
διατάξεων τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 52 τοϋ Ν.Δ. 3323/ 
1955, άρχίζει άπό τό τέλος τοϋ έτους μέσα στο όποιο λήγει 
ή προθεσμία γιά τήν επίδοση δηλώσεως φόρου εισοδήματος.

Μέ τή ρύθμιση αύτή απλοποιείται ό καθορισμός τοϋ χρόνου 
ένάρξεως παραγραφής τοϋ δικαιώματος τοϋ Δημοσίου, γε
γονός πού θά διευκολύνει πολύ τις φοροτεχνικές υπηρεσίες, 
άλλά καί τούς φορολογουμένους.

Διευκρινίζεται ότι μέ τόν ίδιο τρόπο θά υπολογίζεται καί 
ό χρόνος ένάρξεως τής παραγραφής στις περιπτώσεις πού τό 
δικαίωμα τοϋ Δημοσίου παραγράφεται μετά άπό δέκα (10) 
ή δέκα πέντε (15) χρόνια, κατά περίπτωση.

Ανάλογη ρύθμιση, σχετικά μέ τό χρόνο παραγραφής, 
υπάρχει καί στή φορολογία κληρονομιών, δωρεών καί προι
κών.

Έπί τοϋ άρθρου 61. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 2 
τού άρθρου 21 τοϋ Ν.Δ. 3S43/195S, διατηρήθηκε ό ειδικός 
τρόπος φορολογίας τών άλλοδαπών καπνεμπορικών επιχει
ρήσεων πού λειτουργούν στήν Ελλάδα μέ τή μορφή ’Ανώνυ
μης Εταιρείας, πού προβλεπάταν άπό τις διατάξεις τών παρα
γράφων 1 καί 4 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 2561/1953 καί πού 
συνίσταται στήν επιβολή πάγιου ποσού φόρου σέ κάθε χι
λιόγραμμο καπνών σέ φύλλα, πού μεταπωλοϋν στο εξωτερικό, 
ανεξάρτητα άπό τήν πραγματοποίηση κέρδους ή ζημιάς.

Μέ τήν προτεινόμενη διάταξη καταργεΐται ό ειδικός τρό
πος φορολογίας τών άλλοδαπών καπνεμπορικών επιχει
ρήσεων καί άπό 1 ’Ιανουάριου 1980 καί εφεξής τά καθαρά 
κέρδη τών επιχειρήσεων αύτών 0ά προσδιορίζονται καί θά 
φορολογούνται βάσει τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 3843/19Γ’> 
«περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων». Με 
τή ρύθμιση αύτή επιτυγχάνεται ίση φορολογική μεταχείρηση 
μεταξύ όλων τών καπνεμπορικών έπιχειρήσεων.

Έπί τοϋ άρθρου 62. Μέ τό άρθρο τούτο προτείνεται η 
κύρωση τών άναφερομένων σ’ αύτο υπουργικών αποφάσεων 
μέ τις όποιες ορίζεται : α) ό τρόπος διαχωρισμού τών καθα
ρών κερδών τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων πού έχουν 
εγκατάσταση στήν Α' περιοχή καί πραγματοποιούν επεν
δύσεις στήν περιοχή Β' καί β) ό τρόπος υπολογισμού τού
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■j.z~ο'/'.κοϋ κεφαλαίου ’Ανώνυμης Εταιρείας για την εφαρμογή 
ττε -ν.ατάξεως της παρ. S τοϋ άρθρου 2 του Λ. 876/1979.

II ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΧΟΜΙΩΧ-ΔΩΡΕΩΧ -ΠΡΟΙ- 
ΚΩΧΆ

■ τοϋ άρθρου 63. Στη φορολογία μεταβιβάσεως άκινή- 
-(jv. όταν αποκτάται μέ άντάλλαγμα ή ψιλή κυριότητα, 
καταβάλλεται φόρος μόνο για τήν αξία της ψιλής κυριότητας, 
Μετά 3έ τό θάνατο τοϋ επικαρπωτή άποσβέννυται ή έπικαρ- 
_.χ -χν αυτοτελές εμπράγματο δικαίωμα καί αυτοδικαίως 
συνενώνεται στην ψιλή κυριότητα καί συνεπώς ό ψιλός 
κν;ιοε γίνεται πλήρως κύριος, χωρίς νά καταβάλλει όποιο- 
δ/ποτε φόρο για τήν κτήση της έπικαρπίας. ’Έτσι όμως 
-xzir/zται δυνατότητα καταστρατηγήσεως τοϋ νόμου, δι’ 
i-.-οεάς άπό τον ένα τής έπικαρπίας ενός ακινήτου καί άπό 
τόν άλλο, κατά κανόνα μέλλοντα κληρονόμο τοϋ πρώτου, 
τής ύιλής κυριότητας τούτου μέ άποτέλεσμα ό ψιλός κύριος 
κατά τό θάνατο τοϋ επικαρπωτή νά άποφεύγει τήν καταβο
λή τ'.ιου γιά τήν άξια τής έπικαρπίας.

Μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου καλύπτεται τό 
κενό αυτό τής φορολογικής νομοθεσίας καί ορίζεται ότι, 
υετα τό θάνατο τοϋ επικαρπωτή, ή επικαρπία των ακινήτων 
ή κινητών πού περιέρχεται στον ψιλό κύριο, θεωρείται, κατά 
πλάσμα δικαίου, ότι περιέρχεται σ’ αύτόν έκ μέρους τοϋ 
επικαρπωτή, κατά κληρονομιά ή κληροδοσία-καί κατ’άκο- 
λουδίαν ύπόκειται σέ φόρο κληρονομιάς, μέ βάση τη συγ
γένεια τοϋ ψιλοΰ κυρίου προς τον θανόντα επικαρπωτή.

Ή άνωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, 
πού ή κτήση τής ψιλής κυριότητας γίνεται μετά τήν έναρξη 
ισχύος τοϋ νόμου.

Έπί τοϋ άρθρου 64. Μέ τις διατάξε·ς τοϋ άρθρου 13 τοϋ 
Χ.Λ. 118/1973 γίνεται διαχωρισμός τών επίπλων πού περι
λαμβάνονται σέ μιά κληρονομιά άπό τά λοιπά κινητά πρά
γματα αυτής καί καθορίζεται πώς ή άξια αύτών (επίπλων), 
κατά τεκμήριου μαχητό, είναι ίση μέ τό 1/30 τής άξίας τής 
υπόλοιπης, πλήν τών επίπλων, κληρονομιάς. Ή άξια τών 
λοιπών κληρονομιαίων κινητών πραγμάτων προσδιορίζεται 
ιδιαιτέρως, μέ βάση κάθε αποδεικτικό στοιχείο.

Δεδομένου όμως, ότι στά κληρονομιαΐα κινητά πράγματα 
ενοέχεται νά περιλαμβάνονται καί πολύτιμα αντικείμενα ή 
συλλογές κάθε φύσεως έργων τέχνης, γραμματοσήμων, νο
μισμάτων κλπ., οί όποιες, λόγω τής μεγάλης τους άξίας, 
συνήθως ασφαλίζονται κατά κινδύνων, κλοπής κλπ. καί τών 
οποίων είναι πολύ δυσχερής ή απόδειξη τής ύπάρξεώς τους 
-τήν κληρονομιά καί ό τροτϊιοριτμός τής αγοραίας άξίας τους 

τη φορολογούσα ’Αρχή, μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος 
άρθρου καθιερώνεται τεκμήριο καί ορίζεται καί ή άξια τους 
οεν μπορεί νά είναι μικρότερη άπό εκείνη γιά τήν οποία έχουν 
αφανιστεί και η όποια αναγράφεται στο άσφαλιστήριο 
συμβόλαιό.

ί-πι τοϋ άρθρου 6ό. α) Στά άρθρα 15 καί 16 τοϋ Χ.Λ. 
118 19/3 προβλέπεται, ότι,σέ περίπτωση διαχωρισμού τής 
επικαρπίας άπό τής κυριότητας, υποβάλλεται άμέσως σέ 
φορο. η επικαρπία καί αναβάλλεται ή φορολογία τής ψιλής 
κυριότητας, μέχρι νά συνενωθεί σ’ αυτή ή επικαρπία, οπότε 
° τψ.:°ί υπολογίζεται στήν αξία τής πλήρους κυριότητος 
κΣρ2 ~ο χρόνο τής συνενώσεως.

Η αναβολή τής φορολογίας τής ψιλής κυριότητος θε
σπίστηκε εκ τοϋ λόγου, ότι ό ψιλός κύριος βρίσκεται σέ άδι- 
-/αμ·.α νά καταβάλλει τό φόρο, επειδή στερείται κάθε έκ 
του ακινήτου ώφελείας.
, Κγ’·τ εςαίρεση όμως τής ώς άνω γενικής άρχής, περί 
■'Ά-'-' ητ τής φορολογίας τής ψιλής κυρ.ότητας, στήν παρά- 
?αφο 3 τοϋ άρθρου 16 προβλέπονται ορισμένες περιπτώ- 
ε·- 7'Γ·’1 "*) V-λή κυριότητα τών ακινήτων φορολογείται άμέ- 

αςια αυτής εξευρίσκεται άν άπό τήν άξια τής πλή-

γρα
σεις, που ή 
σως. ή όέ ά: 
ρους κυριότητα αφαιρεσουαε την acta της επικαρπίας.

* LI » *·/ — * /π αςια της ισόβιας ή άορίστου χρόνου έπικαρπίας ύπο- 
Λογίζετ “'

υπολογίζεται σέ 1/20 τής άξίας τής πλήρους κυριότητας γιά 
κάθε χρόνο διάρκειας τής έπικαρπίας", χωρίς νά μπορεί νά 
είναι άνώτερη άπό τά 8,10 τής άξίας τής πλήρους κυριό-

Μεταξύ τών ώς άνω περιπτώσεων άμεσης ; φορολογίας 
τής ψιλής κυριότητας, ύπήρχε καί άλλη, πού ή ψιλή κυριό
τητα έφορολογεΐτο άμέσως άν τό ζητούσε ό ψιλός κύριος.

Ή διάταξη αύτή έδωσε λαβή σέ εύρεϊες καταστρατηγήσεις 
τοϋ νόμου, μέ τή μέθοδο τής μεταβιβάσεως τής ψιλής κυ
ριότητας κατά δωρεά ή προίκα, άπό υπερήλικα, κατά κανό
να, πρόσωπα στούς κληρονόμους τους καί παρακρατήσεως 
τής έπικαρπίας άπό τό δωρητή ή προικοδότη γιά 16 του
λάχιστο χρόνια, μέ συνέπεια νά φορολογείται μικρό ποσοστό 
(2/10) τής άξίας τής πλήρους κυριότητας, μέ ζημιά τοϋ 
Δημοσίου. Γιά τό λ,όγο αύτό καί καταργήθηκε μέ τή διάταξη 
τοϋ άρθρου 33 τοϋ X. 12 1975.

“Ηδη, μέ τό άρθρο 65 τοϋ σχεδίου, παρέχεται ή δυνατό
τητα στον ψιλό κύριο νά ζητήσει τήν άμεση φορολογία τής 
ψιλής κυριότητάς του, υποβάλλοντας πρός τούτο σχετική 
αίτηση έντός τής νόμιμης προθεσμίας. ΙΙρός άποφυγή δέ 
καταστρατηγήσεων τοϋ νόμου, μέ τήν παράγραφο 3 τοϋ 
άρθρου 65, τοϋ σχεδίου, προβλέπεται ότι σέ περιπτώσεις 
μεταβιβάσεως τής ψιλής κυριότητας αιτία δωρεάς ή προίκας 
ή άξια αύτής (ψιλής κυριότητας) ούδέποτε μπορεί νά είναι 
μικρότερη άπό" τήν- άξια πού προκύπτει όταν παρακρατεϊται 
ή ισόβια έπικαρπία.

Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ τοϋ σχεδίου αντι
καθίσταται τό πρώτο εδάφιο τής παραγράφου 6 τοϋ άρθρου 
16 τοϋ Ν.Δ. 113/1973 μέ νέα διάταξη, μέ τήν οποία προ- 
βλέπεται ότι όλες οί διατάξεις έού ρυθμίζονται τά τής μετα- 
βιβάσεως αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας τής ψιλής κυ
ριότητας τών άκινήτων εφαρμόζονται καί στις περιπτώσεις 
μεταβιβάσεως τής ψιλής κυριότητας μετοχών, ομολογιών 
ή άλλων τίτλων κινητών άξιων, χρηματικών ποσών ή άπαι- 
τήσεων καί γενικά κινητών πραγμάτων.

Ή άντικατάσταση αύτή τής διατάξεως τοϋ πρώτου έδα- 
φίου τής παραγράφου 6 τοϋ άρθρου 16, γίνεται γιά νά άρθοϋν 
οί αμφιβολίες πού είχαν δημιουργηθεΐ άν ήταν δυνατή ή 
άμεση φορολογία τής ψιλής κυριότητας τών κινητών γενι
κώς, όπως ίσχυε καί γιά τά άκίνητα, λόγω μή παραπομπής 
ειδικά καί στις διατάξεις τής παραγράφου 5 τοϋ άρθρου 16.

Οΐ νέες διατάξεις σκοπό έχουν νά διευκολύνουν τούς υπό
χρεους ψιλούς κυρίους νά ρυθμίσουν οριστικά τις έκκρεμεϊς 
φορολογικές τους ύποθέσεις, παράλληλα όμως νά απαλλά
ξουν τις φορολογικές ’Αρχές άπό ενα τεράστιο όγκο υπο
θέσεων, πού λόγω άναβολής τής φορολογίας παραμένουν 
γιά πολλά χρόνια σέ έκκρεμότητα. Πλέον δέ τούτων, μέ τήν 
έφαρμογή τών νέων διατάξεων, θά έπιτευχθεΐ καί ή άμεση 
είσπραξη τοϋ φόρου άπό τό Δημόσιο.

β) Τέλος, μέ μεταβατική διάταξη τοϋ παρόντος άρθρου, 
παρέχεται προθεσμία έξι (6) μηνών, άπό τήν έναρξη ισχύος 
τοϋ νόμου, προκειμένου ό ψιλός κύριος νά ζητήσει τήν άμεση 
φορολογία τής ψιλής κυριότητας, γιά ύπόθεσή του γιά τήν 
οποία έχει ήδη άναβληθεϊ ή φορολογία.

Ή προθεσμία αύτή μπορεί νά παραταθεϊ γιά ένα ακόμη 
έξάμηνο μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών.

Έπί τοϋ άρθρου 66. Μέ τό άρθρο 99 τοϋ Ν.Δ. 118/1973 
παρέχεται ή δυνατήτητα τροποποιήσεως ή άκυρώσεως 
πράξεων τοϋ Οίκον. ’Εφόρου, πού όριστικοποιήθηκαν λόγω 
μή άσκήσεως προσφυγής, καθώς καί φορολογικών εγγραφών 
γιά τις όποιες δέν έκδόθηκε πράξη.

Ήδη, μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου, παρέχεται ή 
δυνατότητα άκυρώσεως ή τροποποιήσεως καί πράξεων έξώ- 
δικης λύσεως τής φορολογικής διαφοράς.

Ή ώς άνω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία έκ τών πραγμάτων, 
δεδομένου ότι τό πρακτικό τής έξώδικης λύσεως τών φορο
λογικών διαφορών έχει κατά τό νόμο (παράγρ. 5 άρθρου 80 
Ν.Δ. 118/73) τά αποτελέσματα άμετάκλητης δικαστικής 
άποφάσεως καί συνεπώς ήταν λίαν άμφισβητήσιμο άν 
μπορούσε νά λάβει χώραν ή τροποποίηση ή ακύρωσή του,



στις περιπτώσεις πού περιοριστικά άναφέρονται στο νόμο 
(έλλειψη φορολογικής ύποχρεώσεως, ύπαρξη λογιστικού 
λάθους κλπ.).

Έπί τού άρθρου 67. 1. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 
1 τού άρθρου 102 τοϋ Ν. Δ.118/1973, όπως τροποποιήθηκε 
καί ισχύει, καθιερώνεται ή παραγραφή τοϋ δικαιώματος 
τοϋ Δημοσίου για επιβολή φόρου καί ορίζεται πώς, για τήν 
έκδοση πράξεως τοϋ Οίκον. Εφόρου στήν περίπτωση πού 
υποβλήθηκε δήλωση, ή παραγραφή είναι πενταετής, ενώ, 
στήν περίπτωση πού δεν υποβλήθηκε δήλωση, ή παραγραφή 
είναι δεκαπενταετής.

Κατ’ εξαίρεση, με τις διατάξεις τής παραγράφου 3 τοϋ 
ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι είναι δυνατή ή έκδοση νέας πρά
ξεως καί μετά τήν πάροδο των προθεσμιών αύτών, σέ ορι
σμένες περιπτώσεις, πού περιοριστικά άναφέρονται στο νόμο, 
μεταξύ των οποίων καί εκείνη τής πειθαρχικής καταδίκης 
τοϋ Οίκον. ’Εφόρου ή τοϋ ένεργήσαντος τον έλεγχο ύπαλ,- 
λ.ήλ.ου, μέ άμετάκλητη άπόφαση. Ή κοινοποίηση δέ τής 
νέας πράξεως τοϋ Οίκον. Εφόρου, σύμφωνα μέ τις διατά
ξεις τής παραγρ. 4 τοϋ ίδιου ώς άνω άρθρου, μπορεί νά γίνει 
μέσα σέ ένα χρόνο άπό τής τελεσιδικίας τής σχετικής άπο- 
φάσεως.

Συνεπεία τοϋ γεγονότος ότι ή ετήσια κατά τά άνω προ
θεσμία άρχίζει, κατά τήν παράγρ. 4, άπο τής τελεσιδικίας 
τής άποφάσεως, ένώ κατά τήν παράγρ. 3, άπο τής έκδόσεως 

-τής άμετάκλ.ητης άποφάσεως, .δημιουργήθηκαν άμφισβητή- 
σεις καί συνεπώς κρίθηκε άναγκαία ή προτεινόμενη τροπο
ποίηση, ώστε καί ή κοινοποίηση τής νέας πράξεως τοϋ Οί
κον. ’Εφόρου νά γίνεται μέσα σέ ένα χρόνο άπο τής έκδόσεως 
τής άμετάκλητης άποφάσεως.

’Επίσης, μέ τήν ίδια διάταξη τής παραγρ. 1 τοϋ παρόντος 
άρθρου, άντικαθίσταται ή παράγρ. 5 τοϋ άρθρου 102 τοϋ Ν.Δ. 
118/1973 καί ορίζεται πώς το δικαίωμα τοϋ Δημοσίου γιά 
επιβολή καί είσπραξη φόρων κληρονομιών, δωρεών κ.λ.π., 
είναι παραγεγραμμένο γιά όλες τις ύποθέσεις πού ή φορολ.ο- 
γική τους ένοχή γεννήθηκε μέχρι 31.12.1954.

2. Μέ τήν παράγραφο 6 τοϋ άρθρου 102 τοϋ Ν.Δ. 118/ 
1973 ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα άπο 26.1.1946 μέχρι 
31.12.1954 θεωρείται ώς χρόνος άναστολ,ής.

■Ήδη, μέ τή διάταξη τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντοζ 
άρθρου, καταργεΐται ή ώς άνω διάταξη τής παραγράφου 6, 
άφοϋ, ώς έλ,έχθη, καθιερώνεται παραγραφή τών δικαιω
μάτων τοϋ Δημοσίου γιά όλες τις ύποθέσεις, γιά τις οποίες 
ή φορολογική ένοχή γεννήθηκε μέχρι 31.12.1954.

’Επί τοϋ άρθρου 68. Μέ τις διατάςεις τών παραγράφων 
1 καί 2 τοϋ άρθρου 106 τοϋ Ν.Δ. 118/1973 ορίζεται, έκτος 
τών άλλ.ων, πώς άπαγορεύεται νά γίνει όποιαδήποτε ένέρ- 
γεια σέ άγωγή ή ένδικο μέσο πού άσκήθηκε σ’ όποιοδήποτε 
δικαστήριο, σχετικά μέ άντικείμενο αιτία θανάτου, δωρεάς 
ή προίκας κτήση, αν δέν προσκομιστεί πιστοποιητικό τοϋ 
Οίκον. ’Εφόρου, περί υποβολής τής κατά νόμο δηλώσεως. 
Κάθε ενδιαφερόμενος, σέ κάθε στάση τής δίκης, μπορεί 
νά προτείνει ένσταση γιά τή μή προσαγωγή τοϋ ώς ένω πι
στοποιητικού. πού ή έλλειψή του έξετάζεται καί αύτεπάγ- 
γελ.τα άπο το δικαστήριο, οπότε άναστέλλ.εται ή πρόοδος 
τής δίκης, μέχρι τής προσκομίσεως τοϋ πιστοποιητικού άπο 
τον υπόχρεο.

’Επειδή όμως δεν υπάρχει διάταξη νόμου, πού νά εξα
ναγκάζει τον ύπόχρεο αύτο νά προσκομίσει τό πιστοποιητικό, 
ιδίως στις περιπτώσεις πού διαβλέπει ότι ή άπόφαση τοϋ 
δικαστηρίου θά είναι βλ.απτική γιά τά συμφέροντα του, 
διαιωνίζεται μιά εκκρεμότητα καί έτσι δεσμεύονται τά δι
καιώματα εκείνου πού άποβλ.έπει σέ άπονομή δικαιοσύνης.

Γιά τήν κάλυψη τής αδυναμίας αυτής τοϋ νόμου, μέ τις 
διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου τοϋ σχεδίου, παρέχεται σέ 
καθένα, πού μετέχει νόμιμα στή δίκη, ή δυνατότητα νά τή 
συνεχίσει, άφοϋ προσκομίσει στο δικαστήριο βεβαίωση τοϋ 
αρμόδιου Οίκον. ’Εφόρου, ότι τοϋ ύπέβαλ.ε κυρωμένο άντί- 
γρασο τοϋ εισαγωγικού τής δίκης εγγράφου.

III. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
’Επί τοϋ άρθρου 69. Μέ τό άρθρο 21 τοϋ Ν. 11/1975, 

όπως ισχύει, προβλ,έπεται ότι γιά όποιαδήποτε ένέργεια 
άπο τά Δικαστήρια έπί άγωγής ή αίτήσεως καί κάθε ένδι
κου μέσου πού άφορά άκίνητο ή έμπράγματο έπ’ αύτοϋ 
δικαίωμα, άπαιτείται, έκτος άπό ορισμένες περιπτώσεις, 
ή προσκόμιση πιστοποιητικού τοϋ άρμόδιου Οίκον. ’Εφό
ρου περί ύποβολής σ’ αυτόν θετικής ή αρνητικής δηλ.ώσεως 
φόρου άκινήνου περιουσίας.

Σέ περίπτωση μή προσαγωγής άπό τον ύπόχρεο τοϋ ανω
τέρω πιστοποιητικού, άναστέλλεται ή πρόοδος τής δίκης 
μέχρι προσαγωγής τοϋ πιστοποιητικού αύτοϋ. “Αν όμως 
καί μετά τήν άναστολή τής δίκης ό ύπόχρεος δέν προσκομί
σει τό πιστοποιητικό, κάθε διάδικος πού συμμετέχει στή 
δίκη, μπορεί νά ύποβάλλ.ει στον αρμόδιο Οίκον. Έφορο τοϋ 
υπόχρεου κυρωμένο άντίγραφο, τοϋ εισαγωγικού δικόγρα- 
φου καί στή συνέχεια νά προσκομίσει βεβαίωση τοϋ Οίκον. 
’Εφόρου γιά τήν ένέργειά του αύτή καί νά έπισπεύσει τή 
συζήτηση τής ύποθέσεως.

Κατά τήν έφαρμογή τών ώς άνω διατάξεων δημιουργή- 
θηκαν δυσχέρειες στή διαδικασία άπονομής τής δικαιοσύνης, 
λόγω όλιγωρίας τών ύποχρέων νά προσκομίσουν τό άπαι- 
τούμενο άπό τις διατάξεις αύτές πιστοποιητικό τοϋ Οίκον. 
’Εφόρου μέ άποτέλ.εσμα νά έκδίδεται προδικαστική άπόφαση 
καί νά άναστέλλ.εται ή πρόοδος τής δίκης γιά πολύ καιρό.

“Ηδη, μέ τό άρθρο αυτό τοϋ σχεδίου, καταργεΐται ή προσ
κόμιση πιστοποιητικού καί άντί αύτοϋ προβλ,έπεται ή κοινο
ποίηση άντιγράφου τοϋ εισαγωγικού δικογράφου, μερίμνη 
όποιουδήποτε διάδικου πού μετέχει νόμιμα στή δίκη, στούς 
άρμύδιους γιά τή φορολ,ογία άκινήτου περιουσίας Οίκον. 
Εφόρους, όλ.ων τών διαδίκων.

Ή ρύθμιση αύτή κρίθηκε άναγκαία γιά τήν άντιμετώπιση 
τών δυσχερειών αύτών καί παράλληλα γιά τήν διασφάλ,ιση 
τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου.
IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Έπί τοϋ άρθρου 70. Βάσει τών κειμένων διατάξεων, τά 
άναλ.ογικά τέλη χαρτοσήμου, όταν ύπερβαίνουν τό ποσό τών 
τριακοσίων (300) δραχμών είσπράττονται μέ άποδεικτικό 
πληρωμής τοϋ Δημοσίου Ταμείου. Σέ περίπτωση αύτή στο 
σώμα τών σημαινομένων έγγραφων ( συναλλαγματικών, 
γραμματίων εις διαταγήν κλ.π.) άναγράφονται ό άριθμός καί 
ή ήμερομηνία τοϋ άποδεικτικοϋ πληρωμής. ’Από τις δια
τάξεις, όμως αύτές, δέν ορίζεται ποιος ύποχρεοϋται νά άνα- 
γράψει έπί τών σημαινομένων έγγράφων τά ανωτέρω στοι
χεία. Κατά τήν άποψη πού έπικράτησε, ή άναγραφή τών 
στοιχείων τούτων στα σημαινόμενα έγγραφα, πρέπει νά 
ένεργεΐται άπό τό έκδίδον τό άποδεικτικό Δημόσιο Τα
μείο.

*Η προσκόμιση, όμως, τών έγγράφων στά Δημόσια Τα
μεία, γιά τήν άναγραφή άπό αύτά τών άνωτέρω στοιχείων, 
στήν πράξη είναι άκρως δυσχερής, καθόσον, όπως προκύπτει 
καί άπό σχετικά έγγραφα τών Τραπεζών, τούτο δημιουργεί 
κίνδυνον άπώλ.ειας τών προς σήμανση έγγράφων τών Τρα
πεζών, οί οποίες έκδίδουν χιλιάδες έγγραφα ήμερησίως 
(συναλλαγματικές κλ.π.) λόγω συρροής τών συναλλασσομέ- 
νων στά Δημόσια Ταμεία, πέρα τής άνάγκης χρησιμοποιή- 
σεως άπό αύτές ειδικευμένου καί έμπιστου προσωπικού, ό
πως επίσης καί τών συντασσομένων άπό τούς συμβολαιο
γράφους καί λοιπά πρόσωπα έγγράφων.

Κατόπιν τούτου μέ τήν προτεινόμενη διάταξη, άντικαθί- 
σταται τό πρώτο εδάφιο, τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ 
Κώδικα Χαρτοσήμου και ορίζεται ότι τά άνωτέρω στοιχεία 
θά άναγράφονται ύπό τίνος τών συναλλασσομένων ή προ- 
κειμένου περί συμβολαιογραφικού έγγράφου άπό τό συντάσ- 
σοντα τούτο συμβολαιογράφο καί όχι άπό ΰπάλλ.ηλ.ο τοϋ Δη
μοσίου Ταμείου.

Μέ τή ρύθμιση αύτή θά είναι δυνατή ή έκδοση τριπλό
τυπου πληρωμής τοϋ τέλ.ους. καί πριν άπο τή σύνταξη τοϋ 
έγγράφου, πράγμα πού παρατηρεΐται συχνά καί σήμερα στήν 
πράξη, άφοϋ δέν θά είναι άναγκαία ή προσκόμιση στο Δημό-
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<r.o Τχαείο τών συντασσομενων έγγραφων για την αναγραφή 
α' αύτά των στοιχείων τοΰ τριπλότυπου άπό τό Λημόσιο Τα- 
α,εϊο και θά αποφευχθεί ή επιβάρυνση των Δημοσίων Τα- 
με'.ων με επι πλέον εργασία.

Ίόπίστε. αέ τη νέα διάταξη ‘αυξάνεται από τρεις σέ πέ/τε 
άυέεεε r πεοΟεσμία καταβολής των ανωτέρω τελών χαρτο- 
στυου καί τοϋτο γιατί στην πράξη σέ πολλές περιπτώσεις ή

V
ών

τεοΟεσμία αυτή αποδείχθηκε ανεπαρκής μέ συνέπεια τη 
. ,-f r —;οσαυΐτσεων λόγω εκπροθέσμου καταβολής τώ 

τιλών χαρτοσήμου.
20η άεθρου 71. Μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου τούτου 

άντικαθίστανται τά εδάφια α' καί β' τής παραγρ. 4 τοΰ άρθρου 
μ τοη Κώδικα Χαρτοσήμου για νά όρισθεΐ ρητά ότι τά κα- 
Οοιονδήποτε τρόπο καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου έπι- 
<-τ;έοονται καί στην περίπτωση πού Οά έκδοθεί απόφαση 
διοικητικού δικαστηρίου ή τοΰ Συμβουλίου τής Έπικτατείας 
:τοό θά διατάσσει την επιστροφή καθόσον στο άρθρο 59 τοΰ Ν. 
542 11*77 μέ τό όποιο άντικαταστάθηκε ή παράγρ. 5 τοΰ 
ά;θ;ου 65 τοΰ Κώδικα Χαρτοσήμου δέν έπαναλήφθηκε ή
•ν.αταςη 
όποια πρόβ 
νωε. γιά τ
•/ό.

Έπί τοΰ

οΰ τελευταίου εδάφιου τής παραγράφου αύτΫ
λεπε ρητά την ανωτέρω επιστροφή και επομε- 

Οέμα αύτό. έ'χει δημιουργηθεϊ νομοθετικό κε-

άρθρου 72. Μέ τήν διάταξη τοΰ άρθρου τούτου 
έπεκτείνονται οί ΐσχύουσες διατάξεις έπι κτωμένων .μισθω
μάτων έξ έκμισθώσεως οικοδομών ( συντελεστής 3% βάρος 
πληρωμής κλπ.) καί έπί εισοδημάτων έξ έκμισθώσεως γαι- 
ών.

Καί τοΰτο πρός άποφυγή παρερμηνειών επειδή ή ΐσχύουσα 
διάταξη άναφέρεται μόνο στή διαδικασία τοΰ τρόπου είσπρά- 
ξεωε τοΰ τέλους.

Έπί τοΰ άρθρου 73. Μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου τούτου 
όρίξεται ότι τό τέλος έπί τών καταστατικών τών Εταιρειών 
δέν μπορεί νά είναι κατώτερο τών 1.000 δραχμών. Καί τοϋτο 
γ.ατί σέ πολλά καταστατικά τό κεφάλαιο έκ προθέσεως, ορί
ζεται σέ μικρό ποσό (π.χ. 2.000 5.000 10.000 δρχ. κλπ.) 
προς άποφυγή καταβολής αυξημένων τελών χαρτοσή
μου.

Έπί τοΰ άρθρου 74. Μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου τούτου 
ορίζεται, ότι τό τέλος χαρτοσήμου έπί παρατάσεως τοΰ χρό
νου διάρκειας τών Εταιρειών, θά υπολογίζεται τόσο έπί 
:οΰ κεφαλαίου όσο καί έπί τών άποθεματικών. Καί τοΰτο πρός

εχρι σημε: α ΰπαρχοϋσας άμφισβητησεως, περί 
χαρτοσήμου έπί

ίρΤ\
τοΰ εάν κατά τόν υπολογισμό τοΰ τέλου 
παρατασεως Οά ληφθοΰν υπόψη καί τά άποθεματικά, τά 
οποία είναι πράγματι κεφάλαια τής Εταιρείας εμφανιζό
μενα υπό μορφή άλλου λογαριασμού.

Κπι του άρθρου 75. Μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου τούτου 
αντικαθίστανται τό πρώτο καί δεύτερο έδάφιο τής περι- 
πτωσεως ν' τι
Χα:τ

τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 15 τοΰ Κώδικα
οσημου και ορίζεται αφενός μεν στις περιπτώσεις

^ψ’-ή'-'ξΛρχει υποχρέωση υποβολής τής προβλεπόμενης, άπό 
Τό,'ψ-ήή^νη τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 16 τοΰ Ν.Δ. 3323/ 
lJno Οηλώσεως τών Εταιρειών κ.λπ. τό τέλος χαρτοσήμου 

επιβάλλεται στά καθαρά κέρδη τους, θά καταβάλλεται

σήματος και στην περίπτωση πού τά κέρδη προσδιορίζονται 
εισικο τρόπο. Μέ τις νέες διατάξεις διευκολύνεται ή 

είσπραςη τοΰ ανωτέρω τέλους χαρτοσήμου καί αίρεται ή 
μφισβητηση πού είχε δημιουργηθεί κατά τήν εφαρμογή 

.ων οιαταςεων, —ου αντικαθίστανται σχετικά μέ τόν τρόπο 
υπο/.ογισμοΰ τοΰ τέλους τούτου, στις επιχειρήσεις πού τά κα- 

κεροη τους προσδιορίζονται κατ’ ειδικό τρόπο (λ./. 
ΤΓ/-ν·κε; επιχειρήσεις).
- τοϋ άρθρου 76. Μέ τις διατάξεις τής παρ. 1 
ο P°’J τουτου επιβάλλεται άνάλογο τέλος γαρτοσή

ου
χαρτοσήμου,· , ;------- -..ιβάλλεται άνάλογο τέλος

- ? ,.ε~'· TOp προϋπολογισμού τοϋ έργου γιά τήν έκδοση 
αδειας, οικοδομής, άντί τών μέχρι σήμερα έπιβαλλο- 

Kt/ojy παγίων τελών χαρτοσήμου έπί τών σχεδίων, προϋ

πολογισμών, εκθέσεων, μελετών κ.λ.π. πού υποβάλλονται 
στήν αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. Προκειμένου περί οικο
δομικών άδειών πού έκδίδονται γιά τήν κατασκευή έργων 
τοΰ Δημοσίου. Δήμων, Κοινοτήτων ή Χομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, τό άνωτέοω ποσοστό μειώνεται στο 
1.4.

Μέ τή διάταξη αύτή απλοποιείται ό τρόπος υπολογισμού 
τοΰ χαρτοσήμου στά δ'καιολογητικά τών άπαιτουμένων 
γιά τήν έκδοση τής πιό πάνω άδειας μέ συνέπεια τή διευ
κόλυνση τοΰ άργου τών πολεοδομικών γραφείων.

Ό νέος τρόπος υπολογισμού τοΰ χαρτοσήμου έπί τών 
άδειών γίνεται μετά άπό πρόταση τοΰ ' Γπουργείου Δημοσίων 
"Εργων, ό δέ συντελεστής 2θ/θθ προσδιορίστηκε υστέρα 
άπό σχετική μελέτη, έτσι ώστε νά μή έπέρχεται άπώλεια 
εσόδων τοΰ Δημοσίου έκ τελών χαρτοσήμου.

Τό άνωτέρω τέλος χαρτοσήμου, όπως ρητά ορίζεται 
στή διάταξη αύτή Οά εΐσπράττεται μέ τόν τρόπο πού προ- 
βλέπεται άπό τις διατάξεις τοΰ Ν. 622/1977.

2. Μέ τή διάταξη τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου τούτου 
αύξάνεται τό τέλος χαρτοσήμου στά πάσης φύσεως πιστο
ποιητικά τά έκδιδόμενα άπό τούς υποθηκοφύλακες άπό 24 
σέ 25 δρχ. πρός διευκόλυνσίν των διά τής χαρτοσημάνσεως 
τών πιστοποιητικών δι’ ένός ενσήμου τής κλάσεως τών 25 
δρχ. άντί _ τής μέχρι σήμερα χρησιμοποιήσεις τεσσάρων 
ενσήμων άντιστοίχου ποσού (10-|- 10-f-3-f-1).

Έπί τοΰ άρθρου 77. Έπί τών περιπτώσεων παροχής 
υπηρεσιών άρθρου 15ε ΚΤΧ τό τέλος χαρτοσήμου δέν υπο
λογίζεται καί έπί τοΰ άναγραφομένου στο τιμολόγιο ΦΚΕ 
ελλείψει σχετικής διατάξεως, έν άντιθέσει μέ τ *.ν περίπτωση 
τής πωλήσεως άγαθών (άρθρον 15δ ΚΤΧ) όπου τό τέλος 
χαρτοσήμου (2%) υπολογίζεται καί έπί τοΰ άναγραφομένου 
στο τιμολόγιο ΦΚΕ.

Γιά τήν ταυτότητα τοΰ λόγου κρίνεται σκόπιμο σέ όσες 
περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών τοΰ άρθρου 15ε τοΰ ΚΤΧ 
επιβάλλεται ΦΚΕ, τό τέλος χαρτοσήμου νά υπολογίζεται 
καί έπί τοΰ φόρου τούτου. Τοΰτο προβλέπεται άπό τη σχετική 
διάταξη ή οποία ορίζει ότι ή παραγρ. 2 τού άρθρου 15δ 
ΚΤΧ έχει άνάλογο έφαρμογή καί έπί τών περιπτώσεων 
τού άρθρου 15ε τού ώς άνω Κώδικα.

Έπι τοΰ άρθρου 78. Μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου τούτου 
οί διατάξεις τών παραγράφων 1,2 καί 3 τοϋ άρθρου 65 τού 
Ν.Δ. 3323/55, πού άναφέρονται σέ άκύρωση ή τροποποίηση 
φορολογικής έγγραφής εφαρμόζονται άναλόγως καί έπί 
τελών χαρτοσήμου πρός κάλυψη νομοθετικού κενού.

V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έπί τού άρθρου 79. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού άρ

θρου 8 τοϋ Α.Ν. 660/1937, όπως ισχύει, οί επιχειρήσεις πού 
ύπόκεινται στο φόρο κύκλου εργασιών έφείλουν κάθε μήνα 
ή τρίμηνο, άναλόγως τών ΰπό τών ίδιων διατάξεων ορι
ζόμενων περιπτώσεων, νά έπιπίδουν στον Οίκον. Έφορο 
δήλωση ή οποία περιλαμβάνει τά άκαθάριστα έσοδα τά 
πραγματοποιηθέντα εντός τού άμέσως προηγουμένου μήνα 
ή τριμήνου, καταβάλλοντας συγχρόνως έξ ολοκλήρου καί τόν 
άναλογοϋντα φόρο.

Κατ’ έξαίρεση, οί Τράπεζες, ή Δημόσια Επιχείρηση 
’Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) καί ό ’Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος (ΟΤΕ) ΰποχρεοΰνται πρός δήλωση καί καταβολή 
τού φόρου εντός τοϋ μεθεπομέ/ου μήνα, καθόσον τό χρονικό 
διάστημα τού μήνα είχε άποδειχθεΐ άνεπαρκές, λόγω τού 
ότι οί ώς άνω έπιχειρήσεις διατηρούν υποκαταστήματα 
καί άντιπροσώπους σέ όλη τήν Επικράτειαν καί ή συγκέν
τρωση τών στοιχείων καθίστατο δυσχερής.

Άπό έρευνα πού έγινε τελευταία προέκυψε ότι οί ώς άνω 
επιχειρήσεις έν δψει καί τής μηχανοργανώσεώς τους, δύ- 
νανται νά συγκεντρώνουν τά άναγκαία στοιχεία καί νά εκ
πληρώσουν τις έκ τού φόρου κύκλου έργασιών υποχρεώσεις 
τους, μέσα στον έπόμενο άπό τής πραγματοποιήσεως τών 
ακαθαρίστων έσόδων μήνα.



Κατόπιν των ανωτέρω καί πρός τον σκοπόν έναρμονίσεως 
τοΰ τρόπου δηλώσεως καί καταβολής τοϋ φόρου κύκλου εργα
σιών άπό τις προαναφερθεΐσες επιχειρήσεις προς τό καθε
στώς πού ισχύει για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, προ- 
τεινεται όπως καί για τις επιχειρήσεις αυτές ΐσχύσει ή ίδια 
προθεσμία.

Έπι τοϋ άρθρου 80, παρ. 1. Μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ 
άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 660/37, όπως ισχύει, ορίζονται τα έξής : 
Έκ των υποκειμένων εις φόρον κύκλου εργασιών ακαθαρί
στων εσόδων τών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρή
σεων έκπίπτεται ή άξια της πρώτης όλης έφ’ όσον αΰτη τυγ
χάνει έκ τών κατά τό άρθρον 4 τοϋ ίδιου νόμου έξαιρουμένων 
τοΰ φόρου ειδών (καθαρόν ή φωτιστικόν οινόπνευμα, εΐδη 
μονοπωλίου Ελληνικού Κράτους κλπ.) ή έφ’ όσον υπεβλήθη 
άποδεδειγμένως εις φόρον κύκλου εργασιών α) ως προϊόν 
έτέρας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, ή β) κατά τήν εισαγωγήν, 
έκ τής άλλοδαπής».

Εξάλλου, μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ ίδιου ώς 
άνω νόμου, ώς ισχύει, ορίζεται ότι, «ό ύπόχρεως εις κατα
βολήν φόρου οφείλει έντός έκάστου μηνός ή τριμήνου, άνα- 
λόγως τών ύπό της ιδίας διατάξεις όριζομένων περιπτώσεων 
νά έπιδίδη δήλωσιν εις τον Οίκον. "Εφορον τής έδρας τής 
έπιχειρήσεως, περιλαμβάνουσαν τά κατά τον αμέσως προη- 
γούμενον μήνα ή τρίμηνον άκαθάριστα έσοδα, καταβάλλων 
άμα έξ ολοκλήρου τόν άναλογοϋντα φόρον». Τό Συμβούλιου - 
τής ’Επικράτειας (άριθ. άποφ. 824/71 κ.ά.), ερμηνεύοντας 
τις ώς άνω διατάξεις, δέχθηκε οτι, άπό τά υποκείμενα στο 
φόρο κύκλου έργασιών άκαθάριστα έσοδα τών βιομηχανικών 
καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων κάθε μήνα ή τρίμηνο πρέπει 
νά έκπτίπτεται ή άξια μόνον τών πρώτων υλών οι όποιες 
χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν παραγωγήν τών προϊόντων τά 
όποια πωλήθηκαν κατά τόν μήνα αυτό ή τρίμηνο καί όχι 
ή άξια τοϋ συνόλου τών ΰπ’ αύτών είσαχθεισών ή άγορα- 
σθεισών ή ή άξια τοΰ συνόλου τών χρησιμοποιηθεισών στήν 
παραγωγή πρώτων υλών.

Περαιτέρω, τό Συμβούλιο τής ’Επικράτειας δέχθηκε οτι, 
έάν τά άκαθάριστα έσοδα ορισμένου μήνα ή τριμήνου είναι 
μικρότερα τής άξίας τών πρώτων υλών οί όποιες χρησιμο
ποιήθηκαν γιά τήν παραγωγή τών πωληθέντων προϊόντων 
και έτσι δέν έπαρκοϋν γιά τήν έκπτωση ολοκλήρου τής άξίας 
αύτής, δέν είναι δυνατή ή έκπτωση τοϋ άπομένοντος υπο
λοίπου πρώτων υλών άπό τά άκαθάριστα έσοδα τών επομένων 
μηνών ή τριμήνων, γιατί άπό καμία διάταξη δέν προκύπτει 
ότι είναι δυνατή ή μεταφορά τοΰ μή έκπεσθέντος τμήματος τής 
ώς άνω άξίας στους επομένους μήνες καί ή έκπτο;ση αύτοϋ 
άπό τά έσοδα τών μηνών αύτών.

Ή έφαρμογή τών διατάξεων τούτων, σύμφωνα μέ τήν 
ερμηνεία πού δόθηκε, στήν πράξη τυγχάνει αδύνατος, καθό
σον προϋποθέτει τήν τήρηση ύπό τών έπιχειρήσεων βιομη
χανικής λογιστικής οργανωμένης έπί συγχρονισμένων μεθό
δων (μέθοδος διαρκούς άπογραφής) ώστε νά είναι δυνατή 
κάθε στιγμή ή έξεύρεση τής βιομηχανοποιουμένης πρώτης 
όλης, κατ’ άξια καί ποσότητα καί μάλιστα τό ποσοστό 
αύτής πού ύπεισέρχεται στο κόστος τών προϊόντων πού 
πωλοΰνται κάθε μήνα.

Γιά τό λόγο αυτό μέ τή προτεινομένη διάταξη προβλέπεται 
όπως εξακολουθήσει νά εφαρμόζεται ή άκολουθουμένη, άπό 
τής πρώτης εφαρμογής τοϋ νόμου μέ διοικητική λύση, άρχή 
τής έκπτώσεως τών πρώτων ύλών, ήτοι όπως ή έκπτωση 
τής άξίας τούτων ένεργεϊται άσχέτως προς τον χρόνο τής 
βιομηχανοποιήσεώς τους άπό τά ύποκείμενα στο φόρο έργα
σιών άκαθάριστα έσοδα τοϋ μήνα τής εισαγωγής ή τής άγο- 
ράς τους καί στήν περίπτωση πού δέν έπαρκοϋν αυτά άπό τά 
έσοδα τών επομένων μηνών μέχρις οτου έξαντληθοϋν. .Μέ 
τις ίδιες διατάξεις λαμβάνεται πρόνοια καταβολής στο 
Δημόσιο τοϋ φόρου κύκλου έργασιών πού άναλογεΐ έπί τών 
έκπεσθεισών πρώτων ύλών οί όποιες έπωλήθησαν μεταγε
νεστέρους αυτούσιες ή λόγω παύσεως τών έργασιών τής 
έπιχειρήσεως καί γιά όποιοδήποτε λόγο, δέν βιομηχανο- 
ποιήθηκαν.

Έπί τοΰ-άρθρου 81. παρ. 1. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις 
τοϋ άρθρου 8 τοϋ Α.Ν. 660/37, όπως ισχύει, οί έπιχειρήσεις 
πού ΰπόκεινται στο φόρο κύκλου έργασιών οφείλουν κάθε 
μήνα ή τρίμηνο, άναλόγους τών ύπό τών ιδίων διατάξεων 
όριζομένων περιπτώσεων, νά έπιδίδουν στον Οίκον. "Εφορο 
δήλωση ή όποια περιλαμβάνει τά άκαθάριστα έσοδα τά 
πραγματοποιηθέντα έντός τοΰ άμέσως προηγουμένου μήνα 
ή τριμήνου. Μέ τή δήλωση καταβάλλουν έξ ολοκλήρου καί 
τόν άναλογοϋντα φόρο.

'Υπό τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας έχει γίνει δεκτό 
ότι ό Οίκον. "Εφορος οφείλει, κατ’ έφαρμογήν τής ώς άνω 
διατάξεως, νά εκδίδει φύλλα έλέγχου φόρου κύκλου έργα
σιών γιά κάθε μήνα ή τρίμηνο χωριστά. Περαιτέρω έγινε 
δεκτό άπό τό Συμβούλιο τής ’Επικράτειας ότι ό Οίκον. 
"Εφορος δύναται νά έκδίδει φύλλο έλέγχου καί γιά περίοδο 
μεγαλύτερη τοϋ μήνα ή τριμήνου (π.χ. γιά ένα έτος), πλήν 
όμως ό προσδιορισμός τοϋ φόρου στη δευτέρα περίπτωση 
πρέπει νά γίνεται χωριστά γιά κάθε μήνα ή τρίμηνο. Δηλαδή, 
βάσει τής νομολογίας τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, ό 
Οίκον. "Εφορος πρέπει νά έκδίδει γιά δωδεκάμηνη διαχει
ριστική περίοδο δοϋδεκα μηνιαία ή τέσσερα τριμηνιαία φύλλα 
έλέγχου ή σέ περίπτωσή πού έκδίδει ένα φύλλο έλέγχου (ετή
σιο) ό προσδιορισμός τοϋ φόρου πρέπει νά γίνεται χωριστά 
γιά κάθε μήνα ή τρίμηνο.

Προς τόν σκοπό άπλουστεύσεως τής διαδικασίας προσδιο
ρισμού τοϋ φόρου κύκλου έργασιών καί, απαλλαγής τών Οί
κον. ’Εφοριών άπό πρόσθετο φόρτο έργασίας, προτείνεται 
προς ψήφιση δ'-άταξη μέ τήν οποία παρέχεται στον Οίκον. 
"Εφορο ή δυνατότητα νά έκδίδει φύλλο έλέγχου προσδιορι
σμού τοΰ φόρου κύκλου έργασιών γιά χρονικό διάστημα με
γαλύτερο άπό το μήνα ή τρίμηνο άνάλογα μέ τόν χρόνο ύπο- 
βολής τής δηλώσεως.

Διευκρινίζεται ότι ή έκδοση φύλλου έλέγχου βάσει τής 
προτεινομένης διατάξεως είναι δυνητική γιά τόν Οίκον. 
"Εφορο καί συνεπώς έφ’ όσον κρίνει άπαραίτητο (άνακρί- 
βεια μηνιαίων δηλώσεων κ.λπ.) έχει τήν εύχέρεια νά εκδί
δει μηνιαία ή τριμηνιαία φύλλα έλέγχου προσδιορισμού τοϋ 
φόρου.

Παρ. 2. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 8 τοΰ Α.Ν. 
660/1937, όπως ισχύει, οί έπιχειρήσεις πού ύπόκεινται στο 
φόρο κύκλου έργασιών οφείλουν νά έπιδίδουν κάθε μήνα στον 
άρμόδιο Οίκον. "Εφορο δήλωση ή όποια περιλαμβάνει τά 
άκαθάριστα έσοδα τά πραγματοποιηθέντα έντός τοϋ άμέσως 
προηγουμένου μήνα. Μέ τή δήλωση καταβάλλουν έξ ολο
κλήρου καί τόν άναλογοϋντα φόρο.

Μέ τις ίδιες ώς άνω διατάξεις παρέχεται ή δυνατότητα σέ 
ορισμένες κατηγορίες έπιχειρήσεων όπως, άντί τής κατά μήνα 
ύποβολής δηλώσεως, έπιδίδουν στον Οίκον. "Εφορο δήλωση 
άνά τρίμηνο καί συγκεκριμένα έντός τοϋ πρώτου δεκαημέρου 
τών μηνών ’Ιανουάριου, ’Απριλίου, ’Ιουλίου καί ’Οκτωβρίου 
κάθε έτους γιά τά άκαθάριστα έσοδα πού πραγματοποίησαν 
κατά τό άμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Κατ’ έξαίρεση τών άνωτέρω οί άσφαλιστικές έπιχειρήσεις) 
ύποχρεοϋνται νά έπιδίδουν δήλωση φόρου κύκλου έργασιών 
άνά τρίμηνο καί συγκεκριμένα έντός τών μηνών Μαρτίου, 
’Ιουνίου, Σεπτεμβρίου καί Δεκεμβρίου κάθε έτους γιά τά 
κατά τό προηγούμενο τρίμηνο άπαιτητά άσφάλιστρα και 
πάσης φύσεως δικαιώματα ένώ γιά άλλες κατηγορίες έπι
χειρήσεων προβλέπεται διάφορος χρόνος υποβολής τής δη
λώσεως.

Οί κατά τ’ άνωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ύποβολής δη
λώσεως, οί όποιες λήγουν στο τέλος κάθε μήνα, σύμφωνα μέ 
τήν διάταξη τής παραγράφου 7 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 22621 
1952 μετατίθενται στη 10η ήμέρα τοϋ επομένου μήνα.

’Εξάλλου, κατ’ έφαρμογή τών άνωτέρω διατάξεων, οπω/ 
έρμηνεύθηκαν άπό τό Συμβούλιο τής ’Επικράτειας, ό Οίκον 
"Εφορος οφείλει νά έκδίδει φύλλα έλέγχου φόρου κύκλου έρ
γασιών γιά κάθε μήνα ή τρίμηνο χωριστά, άναλόγως τώ' 
ύπό τών ιδίων ώς άνω διατάξεων όριζομένων περιπτώσεων

Σύμφωνα μέ τις άνωτέρω διατάξεις ή έναρξη τοϋ χρόνο' 
παραγραφής τοϋ δικαιώματος τοϋ Δημοσίου προς έπιβολή
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τοΰ τοεου κύκλου εργασιών ποικίλλει ανάλογα μέ τις προ-

2ολή; τής δηλώσεως.
Έν ούει των ανωτέρω καί προς τό σκοπδ ενιαίας ρυθμί- 

σεωε τού χρόνου ένάρξεως της παραγραφής τού δικαιώμα
τος τού Δημοσίου προς επιβολήν τού ως άνω φόρου καί κοι
νοποιώ σεως των σχετικών φύλλων ελέγχου καί έναρμονίσεως 
αέ τή φορολογία εισοδήματος, προτείνεται ή τροποποίηση 
των ώ; άνω διατάξεων, εις τρόπον ώστε ό χρόνος της παρα- 
-πατή: νά αρχίζει άπό τού τέλους τού έπομένου έτους εντός 
τού οποίου έληξε ή προθεσμία γιά τήν υποβολή της δηλώσεως.

11αε. 3. Γιά τή βεβαίωση καί είσπραξη των φόρων πού 
επιβάλλονται μέ τις διατάξεις τού Α.Ν. 156/1967 (άρθρο 
4) τού Ν.Λ. 141/1969 καί τού Ν.Δ. 216/1976 επί των 
παραγομένων στο εσωτερικό απορρυπαντικών, ούϊσκυ, τζίν, 
βότκας καί των έκ τού φωτιστικού πετρελαίου παραγομέ
νων ειδών καί τήν επιβολή προσαυξήσεων, όπου συντρέ
χει περίπτωση, τήν άσκηση προσφυγών καί ένδικων μέ
σων καί τήν έν γένει διαδικασία βεβαιώσεως τούτων, έφαρ- 
μόξονται άναλόγως οί ΐσχύουσες έκάστοτε διατάξεις τού 
Λ..\. 660/1937 «περί τού φόρου έπί τού κύκλου εργασιών» 
στις όποιες παραπέμπουν οί προαναφερθεϊσες διατάξεις.

Ύπό τών ώς άνω διατάξεων δεν ρυθμίζεται ρητώς τό 
θέμα τής παραγραφής τού δικαιώματος τού Δημοσίου γιά 
τήν επιβολή τών προαναφερομένων φόρων.

Προς αποφυγή τών δυναμένων να άνακύψουν αμφισβη
τήσεων προτείνεται ή άνάλογη άφαρμογή καί στις περι
πτώσεις αύτές τών όσων ισχύουν στή φορολογία κύκλου 
έργασιών.
VI. ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Έπί τού άρθρου 82. Μέ τό άρθρο αύτό ρυθμίζονται, ό 
τροπος καταβολής τού φόρου καταναλώσεως τού άρθρου 
ο/ τού Ν. 12/1975 στά λιπαντικά έλαια τα παραγόμενα 
από τις εγχώριες βιομηχανίες καί βιοτεχνίες, ή διαδικασία 
βεβαιώσεως καί είσπράξεως τού φόρου καί όλα τα λοιπά 
θέματα, μέ άνάλογη έφαρμογή καί στην προκειμένη περί
πτωση, όπως καί σέ όλους τούς φόρους καταναλώσεως, 
των οικτάςεων πού ισχύουν έκάστοτε στή φορολογία κύκλου 
εργασιών.

ΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Επι τού άρθρου 83. Μέ τήν κοινή απόφαση τών Υ

πουργών Οικονομικών καί ’Εμπορίου Λ.1053/58/30.6.1979 
απλουστευεται ή διαδικασία έλέγχου καί έπαληθεύσεως τών 
δικαισλογητικών πού υποβάλλουν οί έξαγωγικές βιομηχα
νίες^ καί βιοτεχνίες, όταν αγοράζουν ζάχαρη μέ μειωμένη 
“ήή (χωρίς φόρο καταναλώσεως) βάσει τής 47289/2777/ 
1070/28.5.1977 όμοιας κοινής άποφάσεως, πού έχει κυ- 
-ωθει^ μέ το άρθρο 66 τού Ν. 814/1978, μέ τήν όποια 
"4ε’· εγκριθεΐ ή διάθεση έγχώριας ζαχάρεως γιά τήν πα- 
ραγωγή μεταποιημένων όπωροκηπευτικών προϊόντων έξα-
f'-'J-Z'JL-j'J <77^> c^OJTZpiXQ.

VII. ΦΟΡΟΑΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟ- 
ΔΗΑΑΤΩΝ

Ε.λ τού άρθρου 84. 1. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 
“ ·0’^ ,-V.A. 49/1968, έπιβάλλεται έφάπαξ εισφορά στά 
λήΡπηγα αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσεως καί στά 
• ρι.ροχα φορτηγά αύτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρή- 
7εω, κα.α τήν χορηγηση της άδειας κυκλοφορίας αύτών 
arri χο<ρα μας.

Ή ανωτέρω εισφορά ορίζεται σέ δραχμές 20.000 γιά 
τά οχήματα μετά κλειστού αμαξώματος, καί εις δραχμάς
12.000 γιά οχήματα μετά ανοικτού αμαξώματος, ένώ γιά 
τά τρίτροχα οχήματα ορίζεται εις δραχμές 4.000.

Γιά τά αύτοκίνητα οχήματα άνω τών 4.000 χιλιογράμ- 
μων μικτού βάρους, ή ώς άνω εισφορά ορίζεται εις δραχ- 
αές 5 άνά χιλιόγραμμο μικτού βάρους.

ΜΙ άνωτέρω εισφορά δεν έχει άναπροσαρμοσθεΐ από τό 
έτος 1968, έν άντιθέσει προς τό έφάπαξ πρόσθετο ειδικό 
τέλος τών έπιβατικών αύτοκινήτων πού αυξήθηκε σημαν
τικά, μέ αποτέλεσμα νά εΰρίσκεται σέ καταφανή άνισό- 
τητα έν σχέσει προς τήν έπιβάρυνση τών έπιβατικών αύ- 
τοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως.

Μέ τήν παραγρ. 1 τού άρθρου αύτού καί μέ σκοπό νά 
έναρμονισθεΐ ή άνωτέρω εισφορά μέ τά σημερινά δεδο
μένα, ορίζεται εις δραχμές 50.000, 40.000 καί 10.000, 
άντιστοίχως, γιά τις προαναφερόμενες κατηγορίες αύτοκι- 
νήτων καί εις δραχμές 8 άνά χιλιόγραμμο γιά τά αύτοκί
νητα οχήματα άνω τών 4.000 χιλιογράμμων μικτού βά
ρους.

2. ’Εξάλλου μέ τήν παραγρ. 2 τού άρθρου αύτού ή άνω
τέρω εισφορά ορίζεται εις τό 1/3 (άπό 1/2) προκειμένου 
περί αύτοκινήτων πού άνήκουν εις γεωργικές, κτηνοτρο- 
φικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικες και αλι
ευτικές έπιχειρήσεις, ώς καί αύτοκινήτων πού εκποιούνται 
άπό τον ΌΔΔΥ. ·” · '

Έπί τού άρθρου 85. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύ- 
τού αύξάνονται τά τέλη κυκλοφορίας τών φορτηγών αύτο- 
κινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως καί έπιβατικών αύ- 
τοκινήτων ποδηλάτων (μοτοσυκλεττών). · '

Τά τέλη κυκλοφορίας τών άνωτέρω αύτοκινήτων, όπως 
αύτά είχαν διαμορφωθεί μετά τις διαρρυθμίσεις τού έτους 
1958, αύξήθηκαν κατά ποσοστό 40% τό έτος 1966 καί 
κατά 25% τό έτος 1975.

"Ήδη, μέ σκοπό τήν έναρμόνιση τών καταβαλλομένων 
τελών κυκλοφορίας τών αυτοκινήτων αύτών μέ τις διαμορ- 
φωθεϊσες σήμερα οικονομικές συνθήκες στούς τομείς τού 
έμπορίου καί τής βιομηχανίας άναπροσαρμόζονται τά τέλη 
αύτά εις τό ύψος πού ορίζονται μέ τό άρθρο αύτό.

Έπί τού άρθρου 86. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύ
τού άναπροσαρμόζονται τά τέλη κυκλοφορίας τών μοτο
ποδηλάτων δίτροχων καί τρίτροχων. Τά έν λόγω τέλη έπε- 
βλήθηκαν έπί μέν τών τριτρόχων τό έτος 1967, έπί δέ 
τών δίτροχων τό έτος 1974, χωρίς έκτοκε νά αύξηθοΰν άνα- 
λόγως προς τά τέλη κυκλοφορίας τών λοιπών οχημάτων 
ιδιωτικής χρήσεως.

Έπί τού άρθρου 87 1. Σύμφωνα μέ τις κείμενες διατάξεις, 
γιά τά έπιβατικά αύτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως καί τά 
αύτοκίνητα ποδήλατα ( μοτοσυκλ.έττες) πού ταξινομούνται 
τό πρώτο τρίμηνο κάθε εξαμήνου, καταβάλλονται τά τέλη 
κυκλοφορίας τού τριμήνου μέ τά συνεισπραττόμενα κατά τήν 
ταξινόμηση αύτών ποσά ( εισφορά άρθρου 7 Ν. 816/1978 
κλπ.) καί βεβαιώνονται προς είσπραξη στά διάφορα Δημό
σια Ταμεία τά ύπόλοιπα δφειλόμενα έντός τού έτους πού 
ταξινομούνται τέλη καί εισφορές.

2. Ή σύνταξη χρηματικών καταλόγων γιά τή βεβαίωση 
καί είσπραξη τών ύπολοίπων τελών κυκλοφορίας, καί τών 
συνεισπραττομένων ποσών τού έτους μέσα στό όποιο τα
ξινομούνται καί ή άποστολή τών καταλόγων αύτών στά διά
φορα Δημόσια Ταμεία, δημιουργεί μία σοβαρή πρόσθετη 
έργασία στήν όλη διαδικασία βεβαιώσεως καί είσπράξεως 
τών φόρων καί τελών στις Οίκον. Εφορίες καί τά Δημόσια 
Ταμεία.

3. Μέ σκοπό νά απλοποιήσουμε τή διαδικασία βεβαιώ
σεως καί είσπράξεως τών τελών κυκλοφορίας καί τών συνεισ- 
πραττομένων ποσών, πού οφείλονται έντός τού έτους, πού 
ταξινομούνται τό πρώτο τά άνωτέρω αύτοκίνητα οχήματα 
καί γιά νά διευκολύνουμε τό έργο τών Οίκον. Εφοριών καί 
τών Δημοσίων Ταμείων, μέ τό άρθρο αύτό ορίζεται ότι, 
τά προαναφερόμενα ποσά θά καταβάλλονται έφάπαξ· κατά 
τό χρόνο ταξινομήσεως. ·
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ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έπί τοϋ άρθρου 88*. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 

Α.Ν. 1819/1951 πού κυρώθηκε μέ τό Ν. 2113/1952 κα
θορίζει, δτι οί οφειλές προς το Δημόσιο καταβάλλονται υπο
χρεωτικά μέ έπιταγές « εις διαταγήν» τοϋ άρμοδίου Δημοσίου 
Ταμείου.

Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις όποιες στίς 
έπιταγές αυτές ποΰ έκδίδονται είτε άπ’ τούς οφειλέτες (προ
σωπικές έπιταγές) είτε κατ’ έντολή τους απ’ τις Τράπεζες 
(τραπεζικές έπιταγές), άναγράφεται άπό παραδρομή ή άπό 
άγνοια, υπηρεσία διαφορετική άπ’ τό άρμόδιο Δημόσιο 
Ταμείο καί άπ’ αυτό τό λόγο δέν γίνονται δεκτές (οί έπι
ταγές), μέ συνέπεια νά ύφίστανται ταλαιπωρία οί φορολο
γούμενοι, καθορίζεται μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου τούτου 
ή δυνατότητα νά έκδίδονται οί έπιταγές «είτε εις διαταγήν» 
της υπηρεσίας στήν όποια πρέπει κατά τό νόμο νά γίνει 
ή πληρωμή είτε «εις διαταγήν» τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου. 
’Επίσης μέ τήν ίδια διάταξη θά γίνονται δεκτές άπ’ τά Δη
μόσια Ταμεία προς έζόφληση χρεών προς τό Δημόσιο καί 
έπιταγές ποΰ έκδίδουν τά Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια 
«είς διαταγήν τοϋ Δημοσίου».

Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ ίδιου άρθρου τοϋ Σχεδίου συμ
πληρώνεται ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 1819/ 
1951, καί συγκεκριμένα παρέχεται στόν 'Τπουργό των Οι
κονομικών ή δυνατότητα νά καθορίζει μέ αποφάσεις του, 
πού θά δημοσιεύονται στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
τις οφειλές προς τό Δημόσιο οί όποιες θά έξοφλοϋνται μόνο 
μέ τραπεζικές έπιταγές (άποκλειομένων τών προσωπικών 
έπιταγών). 'Η έξουσιοδότηση αύτή έχει σκοπό νά μή υπάρ
ξουν περιπτώσεις ζημίας τοΰ Δημοσίου άπό άκάλυπτη έπι- 
ταγή, όταν μετά τήν πληρωμή τό Δημόσιο χορηγεί στόν 
έκδοτη της έπιταγης αναλώσιμο είδος ή άξια π.χ. κινητό 
έπίσημα ( χαρτόσημο) ή αποδεικτικό είσπράξεως, μέ τό 
όποιο άποκταται μεταβιβάσιμο δικαίωμα π.χ. δικαίωμα 
γιά χορήγηση πινακίδων αύτοκινήτων.

’Επί τοΰ άρθρου 89. Τό δεύτερο έδάφιο της παραγράφου 
1 τοϋ άρθρου 62 τοΰ Ν. 814/1978 καθορίζει, ότι άν τά έτή- 
σια τέλη κυκλοφορίας τών αυτοκινήτων μαζί μέ τις λοιπές 
έπιβαρύνσεις δέν υπερβαίνουν τό ποσό τών δραχ. 3.000 κατα
βάλλονται μέχρι τό τέλος τοϋ πρώτου έξαμήνου.

Μέ τό άρθρο 89 τοϋ Σχεδίου αντικαθίσταται ή πιο πάνω 
διάταξη καί καθορίζεται, ότι άν τά έτήσια τέλη κυκλοφορίας 
μαζί μέ τις λοιπές συμβεβαιούμενες έπιβαρύνσεις δέν υπερ
βαίνουν τό ποσό τών δραχ. 4.000 θά καταβάλλονται μέχρι 
τήν 25ην ’Ιουνίου.

'Η άντικατάσταση της διατάξεως υπαγορεύεται άπ’ τούς 
ακόλουθους λόγους : α) ή μεταβολή τοϋ ποσοϋ τών δοαχ.
3.000 σέ 4.000.

Γιά νά μή άποκλειστοϋν άπό τή ρύθμιση της έξοφλήσεως 
μέχρι τό τέλος τοϋ πρώτου έξαμήνου ( τήν 25η ’Ιουνίου) 
οί μικρές όφειλές άπό τέλη κυκλοφορίας οί όποιες μετά τήν 
έπιβολή της εισφοράς έπί τών αυτοκινήτων τοϋ Ν 816/ 
1979 υπερβαίνουν τό ποσό τών δραχ. 3.000 β) 'Η μεταβολή 
της ύποχρεώσεως καταβολής τών τελών κυκλοφορίας άπό 
τό τέλος τοϋ α' έξαμήνου τήν 25ην ’Ιουνίου

Γιά νά μπορέσει ή Μηχανογραφική Υπηρεσία νά ξεπεράσει 
τεχνικά εμπόδια στή διαδικασία πού άκολουθεϊ γιά τήν 
είσπραξη καί νά δημιουργηθεΐ ή δυνατότητα νά άποστέλει 
κάθε δίμηνο μετά τήν 25ην ’Ιουνίου καί μέχρι τήν 25η Δε
κεμβρίου έκάστου έτους μηχανογραφικά τριπλότυπα είσπρά- 
ξεως στούς φορολογουμένους πού δέν θά έχουν εξοφλήσει 
τά μέχρι δραχ. 4000 τέλη κυκλοφορίας.

’Επί τοϋ άρθρου 90. Μέ το άρθρο 90 τοϋ Σχεδίου προβλέ- 
πεται, ότι γιά τά τέλη κυκλοφορίας πού εΐσπράττονται μέ 
μηχανογραφικό σύστημα θά άποστέλλεται στο φορολογού
μενο στήν άρχή τοϋ χρόνου ένα μηχανογραφικό τριπλότυπο 
είσπράξεως τύπου "Ομικρον (Ο) (γιά τήν περίπτωση πού 
θέλει νά εξοφλήσει έφάπαξ τήν οφειλή του) καί ένα μηχανο
γραφικό τριπλότυπο είσπράξεως τύπου Δέλτα (Δ) (γιά τήν 
περίπτωση πού θέλει νά καταβάλει μία δόση).

Σέ κάθε ένα άπό τά τριπλότυπα αυτά θά είναι άποτϋπω- 
μένη ή εκκαθάριση τών έτησίων τελών κυκλοφορίας καθώς 
καί ή άτομική ειδοποίηση πού έχει καθιερωθεί ν’ άποστέλ- 
λεται προς τό φορολογούμενο.

Ή διάταξη αύτή τοϋ Σχεδίου θά συντελέσει στήν άπλού- 
στευση τής διαδικασίας πού ισχύει σήμερα, σύμφωνα μέ 
τήν όποια άποστέλλονται στδ φορολογούμενο ξεχωριστά, 
α) εκκαθαριστικό σημείωμα τών έτησίων τελών κυκλοφο
ρίας, στο όποιο είναι άποτυπωμένη ή άτομική ειδοποίηση, 
β) ένα μηχανογραφικό τριπλότυπο είσπράξεως τύπου Ο, 
καί γ) ένα μηχανογραφικό τριπλότυπο είσπράξεως τύπου Δ.

Έπί τοϋ άρθρου 91. Μέ τό άρθρο αύτό κυρώνονται, άπό 
τις ήμερομηνίες πού άναφέρονται σ’ αύτές, οί κατωτέρω 
άποφάσεις τοϋ Υπουργού Οικονομικών :

1. Ή ύπ’ άριθ. 47610/111 - 176/1.4.77, μέ τήν όποια 
παρατάθηκε μέχρι τής 20.4.77 ή προθεσμία καταβολής τής 
πρώτης δόσεως τοϋ φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
οίκον, έτους 1977, πού είχε βεβαιωθεί στά Δημόσια Ταμεία 
μέχρι τής 10.4.77, επειδή παρατηρήθηκε καθυστέρηση στήν 
άποστολή τών εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

2. Ή ύπ’ άριθ. 95431/111 - 176/20.7.77. μέ τήν όποια 
έγκρίθηκε ή χορήγηση έκπτώσεως 10 % στό φόρο εισοδή
ματος καί γιά τις περιπτώσεις πού έγινε επαναβεβαίωση τοΰ 
φόρου, λόγω έσφαύφιένης άρχικής βεβαιώσεως.

— 3. Ή ύπ’ άριθ. ΕΠ. 2503/111 - 45/25.8.77, μέ τήν όποια 
είχε έπιτραπεϊ ή ελεύθερη άναχώρηση άπό τήν Ελλάδα δύο 
Πολωνών υπηκόων οφειλετών τοϋ Δημοσίου, λόγω άδυνα- 
μίας καταβολής τοϋ χρέους τους συνεπεία ειδικών οικονομι
κών συνθηκών. -

4. Ή ύπ’ άριθ. 140410/Ε/111 - 1/26.9.77, μέ τήν όποια 
είχε άρθεϊ κατάσχεση έπί οικονομικής ένισχύσεως τών 
άμπελοκαλλιεργητών τής Κοινότητας Ροδολείβους Σερρών, 
καί ρυθμίστηκε οφειλή τους προς τό ΤΑΠΑΤ.

5. Ή ύπ’ άριθ. 145S02/E/111 -1/6.10.77, μέ τήν όποια 
έγινε άρση κατασχέσεως, πού είχε επιβληθεί στό ΠΡΙΜ πού 
εδικαιούντο άπό τήν Α.Τ.Ε. οί καπνοπαραγωγοί τής Κοι
νότητας Ροδολείβους Σερρών καί άνεστάλη ή είσπραξη τών 
χρεών τους πρός τό ΤΑΠΑΤ.

6. Ή ύπ’ άριθ. 156630/38340/29.10.77, μέ τήν όποια
είχε άνασταλεΐ ή είσπραξη χρεών όφειλετών τών παραμεθο
ρίων περιοχών, τά όποια προέρχονταν άπό δάνεια, ύστερα άπό 
τήν ύπ’ άριθ. 178/7/6.10.77 άπόφαση τής · Νομισματικής 
Επιτροπής.

7. 'Η ύπ’ άριθ. 173128/111 - 101/111-101/30.11.77. μέ
τήν όποιαν είχαν απαλλαγεί τής ύποχρεώσεως προσκομί- 
σεως άποδεικτικοϋ φορολογικής ένημερότητος οί πληγέν- 
τες άπό τις πλημμύρες τής 2.11.77 στήν περιοχή τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης γιά τήν είσπραξη τής χρηματικής 
ένισχύσεως, πού δόθηκε γιά τήν άποκατάσταση τών ζη
μιών τους.

8. 'Η ύπ’ άριθ. 15030/3S340/111 - 1/24.2.78, μέ τήν
οποία έγκρίθηκε ή άναστολή λήψεως άναγκαστικών μέτρων 
γιά ένα δίμηνο, γιά χρέη τών κτηνοτροφών πού προέρχονταν 
άπό καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων, τά όποια τούς χορή
γησε ή A Τ Ε μέ τήν έγγύηση τοϋ Δημοσίου, λόγω έπι- 
κειμένης ρυθμίσεως τών χρεών αυτών άπό τήν Νομισματική 
Επιτροπή.

9. Ή ύπ’ άριθ. 47194/2514/4.4.78. μέ τήν οποία κα
θιερώθηκε ειδικό έντυπο παράβολου γιά τήν είσπραξη τών 
πάσης φύσεως παραβολών, καί μέ σκοπό τήν άπλούστευση 
τής διαδικασίας είσπράξεως τών έσόδων τοϋ Δημοσίου.

10. 'Η ύπ’ άριθ. 93924/25251/111 - 1/4.7.7S. μέ τήν 
οποία άνεστάλη μέχρι τής 31.12.78 ή είσπραξη βεβαιουμέ- 
νων οφειλών σέ βάρος καλλιεργητών τής περιοχής τέως 
λίμνης Άγουλινίτσας - Κάστας, τών όποιων οί καλλιέργειες 
ύπέστησαν ζημίες άπό μύκητα.

11. 'Η ύπ’ άριθ. ΕΠ. 1736/38340/111-1/26.7.78, μέ τήν 
όποια έγκρίθηκε μέχρι τής 30.9.79 ή άναστολ.ή λήψεως άνα
γκαστικών μέτρων γιά χρέη τών κτηνοτροφών πού προέρ
χονταν άπό καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων, τά όποια τού:
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-i—r'iz ή A T E μέ τήν εγγύηση τού Δημοσίου, ένόψη της 
; ρυθμίσεως τοϋ θέματος άπό τήν Νομισματική

ύπ’ άρ'.θ. 134420/111 - 114/25.9.78, μέ τήν όποια

;rir Φατικής καταβολής των ληξιπροθέσμων χρεών τους, 
τ"ό βασικό ποσό τής οφειλής άνέρχεται μέχρι τοϋ

-ί,σοϋ των υρχ. -*00.000.
Με τήν άπόφαση αυτή έπιδιώχθήκε ή εξυπηρέτηση τών 

-οεολο-·Όυα.ένων καί ή αποτελεσματικότερη είσπραξη τών 
/:εών -αρελθόντων οίκον, ετών.

|3. Ή ύπ’. άριθ. 31226/38340/10.3.79, μέ τήν οποία 
-τζεατάΟτκε μέχρι τής 23.3.79 ή προθεσμία καταβολής 

Χ' δόσεως οφειλών, πού έληγε στις 10/2 καί 10.3.79. 
> ./·ο απεργίας τών Ταχυδρομικών υπαλλήλων, που είχε 
σαν σ.νέπεια τήν εκπρόθεσμη λήψη άπό μέρους τών φορο- 
>ν··οναένων τών σχετικών άτομικών ειδοποιήσεων.

14 14. Ή ύπ’ άριθ. 50812/37456/111 - 1/25.4.79. μέ
τήν όποια παρατάθηκε μέχρι τής 8.5.79 ή προθεσμία κατα
βολής τής δεύτερης δόσεως τών τελών κυκλοφορίας τών αύ- 
σοκ’.νήσων καί μοτοσυκλεττών, πού είχαν βεβαιωθεί στα 
Δημόσια Ταμεία τής περιοχής τ. Δ. Πρωτευούσης καί Θεσ
σαλονίκης, επειδή τά μηχανογραφικά τριπλότυπα εΐσπράξεως 
τής δόσεως αυτής δέν είχαν φθάσει έγκαιρα στους φορολο- 
νουμενους.

15. Ή ύπ’ άριθμ. 54009/Δ-Ε/3.5.79, μέ τήν όποια
καθορίστηκε ότι δέν έπιστρέφονται ύπερεισπράξεις φόρων, 
πού εΐσπράττονται μέ μηχανογραφικά τριπλότυπα εΐσπρά
ξεως, μέχρι τοϋ ποσοϋ τών δραχμών 20, γιά νά άποφευχθεϊ 
έτσι ή άσκοπη ταλαιπωρία τών δικαιούχων επιστροφής 
φόρων άπό 1-20 δραχμές.

16. Ή ύπ’άριθ. 76803/111-114/19.6.79, μέ τήν όποια 
τροποποιήθηκε ή ύπ’ άριθ. 134420/111-114/25.9.78 άπό-
φαση «περί αρμοδιότητας τών διευθυντών τών Δημοσίων 
Ταμείων καί Τελωνείων γιά τήν παροχή διευκολύνσεων έπί 
ληξιπροθέσμων χρεών» καί εξουσιοδοτήθηκαν οί Δ/ντές 
των Δημοσίων Ταμείων καί Τελωνείων νά παρέχουν, κατά 
την κρίση τους καί ύστερα άπό αίτηση τών οφειλετών, διευ
κόλυνση βραχυχρονίου άναστολής ή τμηματικής καταβολής 
τών ληξιπροθέσμων χρεών τους, εφόσον τό βασικό ποσό τής 
οφειλή; άνέρχεται μέχρι τοϋ ποσοϋ τών δραχμών 800.000. 
Η απόφαση αύτή έκδόθηκε μέ σκοπό τήν καλλ.ίτερη έξυ- 

’ττ.?*τηση τών φορολογουμένων καί τήν άποτελεσματικώτερη 
f.σπρχςη τών χρεών παρελ.θόντων οίκον, ετών.

17. Ί1 ύπ’άριθμ. 86444/111-1/10.7.79, μέ τήν όποια 
'^^"Άΐηκαν μέχρι τής 16.7.79 οί προθεσμίες καταβολής 
λή-ων προς τό Δημόσιο ή τρίτους (τών όποιων τά έσοδα 
εισπραττονται άπό τά Δημόσια Ταμεία), πού έληξαν άπό 
I?·’ "lrg κ.αί τής 10ης ’Ιουλίου 1979, λόγω άπεργίας τών 
Τ?απ-ξουπαλλήλων.

.' ξκλ,·'.-Υί'ή^ως τών καταθέσεων πού είχαν στις Τράπεζες 
4 ~'J Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

18· ^ JV> ύπ* άριθ. 161617/8.12.79 άπόφαση τοϋ Ύ-

.IJ - . ^έρχονται μέχρι τοϋ ποσοϋ τών δρχ.
Οτ-μνν.οτητα αύτή ποοηγουαένως άναφεοόταν μέχρι 

~^ου τών δρχ. 800.000 '5ρχ. 800.000.
H διεύρυνση αύτή έγινε γιά νά έπισπευθεί ή είσπραξη 

Αημοσίων εσόδων.
•^Ιέ .ήν ιόια απόφαση, ή αρμοδιότητα γιά τά ίδια τά θέ- 

Χ ·°'ν Επιτροπών άρθρου 15 τοϋ Ν. 3200/55 καί άρ

θρου 17 τοϋ Ν. 5940/33, καθορίζεται νά ασκείται γιά χρέη 
προς τό Δημόσιο άπό 1.500.0001 - 2.000.000, καί άνω τών 
δρχ. 2.000.000 άντιστοίχως.

19. Μέ τήν ύπ’ άριθ. 7207/37456/111-1/17.1.80 άπόφαση 
τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών καθορίζεται, οτι τά τέλη 
κυκλοφορίας καί τών δύο εξαμήνων μαζί μέ τά συμβεβαιού- 
μενα ποσά άν δέν ύπερβαίνουν τις δρχ. 4.000 θά καταβάλ
λονται μέχρι τήν 25ην ’Ιουνίου, καί άν ύπερβαίνουν τό ποσό 
αυτό θά καταβάλλονται σύμφωνα μέ τή ρύθμιση τοϋ πρώτου 
εδαφίου τής παρ. 1 άρθρ. 62 τοϋ Ν.’ 814/1978 (ήτοι τήν 
25/2, 25/4, 25/6, 25/8, 25/10 καί 25/12 τοϋ οικείου οίκον, 
έτους).

'Η ρύθμιση αύτή γίνεται μέ σκοπό νά μή στερηθούν άπ’ 
τή δυνατότητα τής έξοφλήσεως, μέχρι τήν 25η ’Ιουνίου, 
τών τελών κυκλ.οφορίας οί φορολογούμενοι πού τά ετήσια 
τέλη κυκλοφορίας τους φθάνουν μέχρι τό ποσό τών δρχ. 
4.000, δεδομένου oTt, ύστερα άπό τήν εισφορά έπί τών αυ
τοκινήτων τοϋ Ν. 816/1978, ελάχιστα αύτοκίνητα ύπάγον- 
ται στή ρύθμιση αύτή. Σκοπός τής άποφάσεως αυτής είναι 
έπίσης ή κάλυψη τής άνάγκης νά άποστέλλ.ονται άπό τό 
Μηχανογραφικό Κέντρο τοϋ Υπουργείου Οικονομικών, 
κάθε δίμηνο, μηχανογραφικά τριπλότυπα εΐσπράξεως, ώστε 
νά- ύπενθυμίζεται στούς φορολ.ογουμένους ή ύποχρέωση γιά 
πληρωμή τών τελών της κατηγορίας αυτής.

20. Μέ την ύπ’ άριθ. 8102/183/17.1.80 άπόφαση τοϋ 
'Τπουργοϋ τών Οικονομικών επιλύεται ή δυνατότητα τής 
πληρωμής τών δαπανών τοϋ Δημοσίου κατά τις ημέρες 
πού εμφανίζονται έκτακτα περιστατικά, ώστε νά μή κλο
νίζεται ή πίστη τοϋ Δημοσίου έναντι τών πιστωτών του.

Είδικώτερα παρέχεται ή δυνατότητα δημιουργίας λογ/ 
σμοϋ τοϋ Δημοσίου, γιά τήν κάλυψη τών ύποχρεώσεων τού
των, καί έκδόσεως άπό τά Δημόσια Ταμεία επιταγών, οί 
όποιες θά εξοφλούνται, μόνον άπό τό Ταμείο Παρακατα
θηκών καί Δανείων έπί τοϋ όποιου καί θά έκδίδονται.

Τέλ,ος, μέ τό ίδιο άρθρο, κυρώνεται ή ύπ’ άριθ. 11867/ 
29.9.79 κοινή ’Απόφαση τών 'Υπουργών Οικονομικών καί 
Συγκοινωνιών δυνάμει τής όποιας ή διακίνηση τών Ταχυ
δρομικών ’Ενσήμων μέσω τοϋ Κ.Τ.Σ. Χάρτου καί τών Δη
μοσίων Ταμείων έπαυσε άπό τή ΤΟκτωβρίου 1978 καί τό 
έργο αύτό άνέλαβε άποκλ,ειστικά ό ’Οργανισμός τών Ελ
ληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ - ΤΑ).

Έπί τοϋ άρθρου 92. Διά τοϋ άρθρου τούτου άντικαθί- 
στανται αί παράγραφοι 1 έως καί 6 τοϋ άρθρου 4, ή παρ. 2 
τοϋ άρθρου 6, ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 7 καί τό άρθρο 10, τοϋ 
διά τοϋ Ν.Δ. 355/1974, κυρωθέντος όργανισμοϋ τοϋ ιδρύ
ματος Μποδοσάκη, αί όποΐαι άναφέρονται εις τήν διοίκησιν 
τοϋ ιδρύματος καί εις τήν τροποποίησιν τοϋ όργανισμοϋ αυ
τού. Ή άντικατάστασις αύτή, συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τοϋ άρθρου 10 τοϋ ίσχύοντος όργανισμοϋ τοϋ ιδρύματος, 
άπεφασίσθη όμοφώνως ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
αύτοϋ κατά τήν συνεδρίασιν τής 27 ’Ιουλίου 1979 (πρακτι
κόν ύπ’ άριθ. 79/27-7-79). Είδικώτερον :

α) Διά τών νέων παραγράφων 1 έως καί 6 τοϋ άρθρου 4 
περιορίζονται τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άπό 
10 έως 15 εις 9, ορίζεται ότι ή πλήρωσις κενουμένης θέ- 
σεως μέλους αύτοϋ γίνεται έκ τών έχόντων πολυετή εύδό- 
κιμον ύπηρεσίαν άνωτάτων ή άνωτέρων στελ.εχών τών ύπό 
τοϋ ιδρύματος άμέσως ή εμμέσως έλεγχομένων Εταιρειών 
ή καί τών Εταιρειών εις τάς οποίας τό ίδρυμα άμέσως ή 
μέσω έλεγχομένης ύπ’ αύτοϋ Εταιρείας διαθέτει ικανήν 
συμμετοχήν, ώς καί ότι ή θητεία τών ούτως έκλεγομένων 
μελών είναι τριετής.

β) Διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 6 ρυθμίζεται πληρέ- 
στερον ό τρόπος έκπροσωπήσεως τοϋ ιδρύματος ενώπιον 
πάσης Δικαστικής ή Δημοσίας άρχής καί τρίτων.

γ) Διά τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 7 ορίζεται OTt εις 
περίπτωσιν περιορισμού τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου κάτω τών τριών ή τής μή έπιτεύξεως άπαρτίας διά



τήν πλήρωσή κενουμένων θέσεων Συμβούλων, αυτή ένερ- 
γεΐται υπό τοϋ Προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου έκ προσώπων 
έχόντων τά έν παραγράφω 3 τοϋ άρθρου 4 προσόντα.

δ) Διά τοϋ άρθρ. 10 παρέχεται ή δυνατότης κωδικοποιή- 
σεως τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως τοϋ οργανισμού τοϋ 
ιδρύματος διά Π.Δ/τος, κατόπιν σχετικής προτάσεως τοϋ 
Διοικητικοϋ Συμβουλίου αύτοϋ.

’Επί τοϋ άρθρου 93. Διά τοϋ άρθρου τούτου καταργεϊται 
κάθε άλλη διάταξη πού είναι άντίθετη στις διατάξεις πού 
περιέχονται στό ύπό κρίσιν νομοσχέδιου.

ΈπΙ τοϋ άρθρου 94. Μέ τδ άρθρο αυτό ορίζεται ή £ναρ 
τής ίσχύος των διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου»

Άθήναι, 22 ’Ιανουάριου 1980 ‘r·'
• Οί 'Τπουργοί
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Εμπορίου Προεδρ. Κυβερνήσεως
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ

Πολιτισμοϋ καί ’Επιστημών
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