
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΚΘΕΣΙΣ
Επ': τοϋ· σνεδίςμ..-γόμου «nips τροποποιήσεως καί συμπληρώ-

σεως τών διατάσεων τ
άρθρου δ τού Α.Ν. 843/1945 .

την οοσΟΛΟ-Ίαν

Ποος την Βονλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά τών διατάσεων τού άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 843/1948 
u 77 ε ρ 1 */.2τ 2ρ νΥ] τεο) c των τορων £τγ ·. ττ)^ y.j /. X ο το ρ · ^ τ των 2γ^2- 
νών ν.23Γ>277Αϊ^ρωτεωτ των ε2 Γντων ετο^ων» εις ^2ρος .ών 
διομηχανικών καί ίιοτεχνικών έπιχειρήσεων έπείλήθη φόρο; 
7πέϊ ττίτων ίσος προς τι 6% επ': των άπό 1ης Ιανουάριου 
1949 και έφεσής άποδοχών των εργατών καί υπαλλήλων αυ
τών. Ό ρόρες οϋτος υπολογίζεται επί τεΰ συνόλου τών μισθών. 
ή·ιε·εα:ι·5:ων, έπιδομάτων, υπερωριών κλπ. τών χισθωτών 
άνευ έκπτώσεως τίνος. μ ή επιτρεπόμενης εν ούδεμιά περιπ.ώ- 
σει τής παρακρατήσεως αύτεϋεκ τών μισθωτών.

Κατά την πρώτην εφαρμογήν τής φορολογίας ταύτης. διά 
τής διατάξεως τεΰ εδαφίου α' τής παρ. 2 τοϋ αύτεϋ ώς άνω 
άρθρου ώρίζετο ότι αΐ επιχειρήσεις αί καταίάλλουσα: μη-
νΐαίως δΓ άποδοχάς ποσόν μέχρι 5.000 δραχμών εξαιρούνται 
τής πρεκειμένης φορολογίας. Μεταγενεστέρως καί εν έτει 
1952 τό κατά τά ώς άνω όρ’.ον έξαιρέσεως ηύξήθη άπό δρχ. 
5.000 εϊς δρχ. 10.000.

Τέλες έν ετε: 1962 διά τών διατάξεων τής παρ. 1 τεΰ 
άρθρου £8 τού Ν.Δ, 4242/1962 τό-ώς άνω όριεν έξαιρέ--- 
σεως έκ τής φορολογίας ταύτης καθωρίσθη εις 180.000 έτη- 
σίως.

Τούτέστιν το όριεν διά την έσαίρεσιν έκ τής φορολογίας 
τοϋ .άρθρου 5 τεΰ Α.Ν. 843/1948 κατ’ έπανάληψιν προσηρ- 
μόσθη π.'ός το έκάττΌτε διαμαρφούμενον επίπεδον μισθών καί 
ήμερομισν ων.

Δεδομένου ότι αί άποδοχαί τών μισθωτών κατά το διαρ- 
ρεϋσχ; άπό τής έν έτει 1962 γενομένης τελευταίας αναπροσ
αρμογής _τεΰ έξαιρσυμένου τής έν λόγω φορολογίας ποσού 
έχουν όντως αύσηθή κατά σημαντικά ποτοατά, κρίνεται άπα- 
ρχίτητος ή έκ νέου αναπροσαρμογή πού ποτού τούτου ίνα, πρά
γματι, άπαλλάσσωνται τής φορολογίας ταύτης αί μικροί έπι- 
χει ρήσεις.

2. Διά τής -ύπ’ άρι-S. Π .4337/24.2.51 άποφάσεως τού 
Υπουργού 'τών Οικονομικών έκδοθείσης κατ’ έξουσιοδότησιν 
τών διατάξεων τεΰ άρθρου 9 τοϋ Α.Ν. 1668/1951. ό φόρος 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 843/1948 έπί τών μισθών, ημερομι
σθίων, επιδομάτων κλπ. τών χορηγουμένων υπό έπιχειρήτεων 
σιδηροβιομηχανίας καί σιδηροτεχνίας εις τούς μισθωτούς, αύ- 
τών, δι’ έπ:τκευάς καί παραγωγήν μή τυποποιημένων προϊόν
των, έμειώθη άφ’ ής ίσχυσεν ό Α-Ν. 843/1948 τών μέν λχι- 
τουργουσών έν τή περιφερεία τής τέως Λιοικήσεως Π ρω- 
τευούσης άπό 6% εις 1%. τών ϊέ λειτουργουσών έκτος τής πε- 
ριφερείας τούτης άπό 39ο εις 0,50%.

Συμφώνως πρός τάς οδηγίας τής Λιοικήσεως καί τήν π α
γίαν νομολογίαν τών φορολογικών δικαστηρίων, ώς σιδηρο- 
ίιομηχανίαι—σιδηροβιοτεχνίαι, διά τήν έφαρμογήν τών ανωτέ
ρω διατάξεων. έθεωρήθησαν τά έργοστάσια' καί εργαστήρια 
εις α κατεργάζονται,, ού μόνον τά σιδηρούχα μέταλλα (σίίη-' 
ρος. χυτοσίδηρος, χάλυψ), άλλα καί τά μή σιδηρούχα τοιαϋτα 
(χαλκός, άλουμίνιον, μόλυίδος, ορείχαλκος κλπ.).

Ήδη, τό Συμίούλιον τής ’Επικράτειας διά τής προσφάτως 
έκδοθ-εισης ύπ’ άριθ. 632/1972 άποφάσεως του έδέςατο ότι, 
διά τήν 'έπιίολήν τοϋ κατά τά ώς άνω μειωμένου συντελεστοϋ 
έν τή φορολογία τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 843/1948, ώς σιδη
ροβιομηχανία: θεωρούνται α! επιχειρήσεις, αίτινες έπεξεργά- 
ζονται μόνον σίδηρον, ούχί δέ καί σι επιχειρήσεις αίτινες επε
ξεργάζονται μή σιδηρούχα μέταλλα, ήτοι χαλκόν, άλουμίνιον, 
ορείχαλκον, μόλυβδον κλπ.

Οΰτω καί μετά τήν έκδοσιν τής ώς άνω ϋπ’ άριθ·. 632/. 
1972 άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, δημιουρ- 
γείται ύποχρέωσις διά τάς 4ιομηχχ>ικάς καί ί;οτεχνικάς επι
χειρήσεις, αίτινες επεξεργάζονται μή σιδηρούχα μέταλλα νά 
καταίάλλοτυν εις τό Δημόσιον Ταμεύον καί δή άναδρομικώς 
τον ειδικόν φόρον τοϋ άρθρου 5 τού Α_Ν. 843/1948 έπί των

μισθών, ημερομισθίων, έπιδομάτων κλπ. έπί τή ίάσε: συντελε- 
σταύ 6% ή κατά περτίπτωσιν 3% καί ούχί 1% ή 0.50% άντι- 
στείχως. ώς κατέίάλλον αϋτα: μέχρι τεϋδε συμφώνως πρός 
τάς οδηγίας τής Λιοικήσεως.

Δεδομένου ότι. αί ώς x/ω διατάσεις, έφηρμόζοντο κατά 
τόν ύπό τής Λιοικήσεως ϋποδειχθέντα τρόπον, έπί μίαν εικο
σαετίαν καί πλέον καί έκ τοϋ λογου τούτου έδημιούργησαν πε- 
ποίθησιν εις τούς φορολογούμενους περί τής συμφώνως τώ νέ
μω έκπληρώσεως τών ώς άνω υποχρεώσεων των. ήδη καί υετά 
τήν έκδοσιν τής ώς είρηται άποφάσεως τού Σ.τ.Ε. καθίστα
ται άναγκαϊον όπως τό άνακϋψχ; ώς άνω θέμα ρυθαισθή διά 
διατάςεως νόμου πρός αποφυγήν παραπόνων καί διαμαρτυριών 
τών φορολογουμένων.

3. Ή ?ός τόν σκοπόν τούτον κατηρπίσθη τό ύπο6ζλλό;χεν^ 
προς ψήφισιν σχεδιον νόμου διά τών διατάσεων τοϋ όποιου ρυ
θμίζονται τάέςής:

α) Διά τών διατάσεων τού άρθρου 1 τού νομοσχεδίου τό 
άπαλλατσόμενον έκ τής φορολογίας τοϋ άρθρου 5 Α.Ν. 843/ 
1948 ποσόν αποδοχών ορίζεται εϊς 400.000 δρχ.

■ί) Διά τών διατάσεων τού άρθρου 2 τοϋ νομοσχεδίου προ- 
ίλέπεται:

1) Ή έφαρμογή τών διά τής ϋπ’ άριθ. Π .4337/24.2.51 
άποφάσεως τοϋ ’Υπουργού τών Οικονομικών έπιτασσομένων καί 
έπί επιχειρήσεων άσχολσυμένων με τή/ έπεςεργασίαν μή σι- 
δησούχων μετάλλων έςαιρέσει τών εύγενών τοιούτων.

— 2) -Ή έφαρμογή τών διατάσεων αύτοϋ' καί δία τάς -ενώ
πιον τών φορολογικών δικαστηρίων, οίουδήποτε δαθμοϋ. ύφι- 
σταμένας έκκρεμεΐς δίκας.

3) Ή διαγραφή ή έφ’ όσον είσεπράχθησαν ή έπιστροφή 
τών εις ίάρος τών έπιχειρήσεων έπεςεργασίας μή σιδηρούχων 
μετάλλων ίεδαιωθέντων ποσών φόρου άρθρου 5 Α.Ν. 843/ 
1948 έπί συντελεστή μείζονι τών ύπό τών διατάξεων'τής πα
ραγράφου 1 τοϋ άρθρου τούτου τοϋ νομοσχεδίου πρβλεπομέ- 
νων.

γ) Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 τοϋ νομοσχεδίου προ- 
ίλέπεται:

1) Ή εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 άφ’ ής ίσχυ- 
σαν αί διατάξεις τής ύπ’ άριθ. Π .4337/24.2.51 άποφάσεως 
τοϋ Υπουργού Οικονομικών.

2) , Ή έφαρμογή τών λοιπών διατάξεων άπό τής 1ης τοϋ 
έπ-κυ-ένου άπό τής δημοσιεύσεως τού νομοσχεδίου διά τής ’Εφη
μερίδες τής Κυθερνήσεως μηνάς.

4. Ούτως έχει κατά σκοπόν καί περιεχόμενον τό παρόν 
σχέδιον νόμου τό όποιον λαμβάνομεν τήν τιμήν νά παρακαλέ- 
σωμεν όπως τύχη τής ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 1 ’Ιουνίου 1975
Ό Υπουργός έπί τών Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ 
’Αναγκαστικός Νόμος 843/1948

Περί καταργήσεως τών φόρων έπί τής κυκλοφορίας τών άγα- 
θών καί άναπλησώσεως τών έξ αύτών έσόδων.

(ΦΕΚ 319/20.12.1948).
ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαίόντες ϋπ’ όψιν τήν κατά τήν συνεδρίασιν τής 9ης Δε- 
κεμίριου 1948 τοϋ Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμίουλίου λη- 
φθεϊσαν άπόφασιν περί έκδόσεως ’Αναγκαστικού Νόμου «περί 
καταργήσεως τών φόρων έπί τής κυκλοφορίας τών άγαθών 
καί άναπληρώσεως τών έ-ξ αύτών έσόδων», άτπεφχσίσαμεν ’κοά 
διατασσομεν:

Άρθρον 5.
1. Ες -ίάρος τών ίιομηχανικών καί ί:οτεχ·μκών επιχει

ρήσεων έπιίάλλεται φόρος ύπερ τρίτων ίσος πρός 6% έπί τών 
άπό 1ης ’Ιανουάριου 1949 καί έφεςής άποδοχών τών εργα
τών καί ύπαλλήλων αύτών.



Ό φόρος ύ πολ ογ ι ζ όμ'ε ν ο ς έπί τού υνόλου τών μισθών. ήμε
ρο μισθίων. επιδομάτων, ύπερωριών καί έν γένε: πάσης φύσεως 
εϊ; είδος ή εις χρήμα άποδοχών τών μισθωτών τής έπιχειρή- 
σεως οτ»ευ έκπτώσεώς τίνος. συμίείαιουται και συν εισ- 
τα:
γί*?
τάξεων του
περιπτώσει τής παρακρατήσεως αυτοί*

μετά
καθαρ

τού φόρου ΣΤ' Κατηγορίας τού Κώδικος φορολο- 
αρών προσόδων, εφαρμοζόμενων άναλόγως των δια- 
τοΰ Κώδικος τουτου, μη-επιτρεπόμενης ^ν ουδεμΠα 
ε: τής παρακρατήσεως αύτού έκ των μισθωτών.

Εν περιπτώσει μή επιδοσεως δηλωσεως και καταβολής του 
άναλογοΰντος φόρου εντός τής νομίμου προθεσμιας^ ή ετιΐο-

ρων προσθίων,
2. Επιχειρήσεις κατ'αβάλλουσαι έτησίως δι’ άποδοχάς πο- 

σόν μέχρι 180.000, εξαιρούνται τής φορολογίας τής προηγου- 
μένης παραγράφου 1. Έάν τό έτητίως χορηγοΰμενον ποσόν 
τών αποδοχών ύπερβαίνη τάς δραχμας 180.000. ό επ’ αυτών 
φόρος δεν δύναται νά είναι ποσόν μεγαλΰτερον τού 10% τής 
ύπέρ τά; ϊραχμάς 180.000 διαφορά; τών χορηγηόειτών απο
δοχών.

Διά τήν εφαρμογήν τής παρούσης παραγράφου λαμβάνεται 
ύπ’ όψιν τό σύνολον τών άποδοχών τών εργατών καί υπαλλή
λων τής έδρας τής έπιχειρήσεως και τών υποκαταστημάτων 
της κλπ. όπουϊήποτε τής χωρας εϋρ'.τκομένων.

3. Ό κατά τάς προηγουμένας παραγράφου: 1 καί 2 προσ
διοριζόμενος φόρος μειοΰται κατά 50% αυτού προκειμενου περί 
άποδοχών τών χορηγούμενων δ:' έργααίαν παρεχομένην εις τάς 
λοιπάςπλήν τής τέως Διοικήαεως Πρωτευούσης περιφέρειας..

4. Εξαιρούνται τής φορολογίας τού παρόντος άρθρου αί
καπνοβιομηχανία:.

|5. ... ;................... .. ................... ;............. , ·■·.;
6. Ό φόρος τού παρόντος άρθρου κατατίθεται άμελλητί 

ύπό τού εισπράττοντο; τούτον Δημοσίου Ταμείου, εις τήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος εις χρηματικόν λογαριασμόν ύπό -τόν 
τίτλον «Φόρο: ύπέρ Τρίτων Άναγκ. Νόμου 843».

7. ΔΓ άποφάσεων τού Προέδρου ή ’Αντιπροέδρου τής Κυ- 
ίερνήσεως καί τών 'Τπουργών τών Οικονομικών καί Έσωτερι- 
κών δύναται νά όρίζηται: α) Ότι ή καταβολή τού ρόρου γί
νεται απ’ ευθείας εις τήν Τράπεζα·/ τής Ελλάδος ή εις τά 
Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, ί) ότι καταβάλλεται ό φόρος κατά 
μήνα έπί τή βάσει τής δηλώσεως τού άμέαως προηγουμένου 
τριμήνου, γ) διάφορος τρόπος βείαιώσεως καί είσπράξεως αυ
τού καί ϊ) πάσα έτέρα άναγκ αία λεπτομέρεια.

8. Αυξήσεις, καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπιίληθ είσαι άπό 1 
Δεκεμβρίου 1948 μέχρι σήμερον καί ‘εφεξής ομοίως έπιβλη- 
θησόμεναι. τών πρός όργανισμούς κοινωνικής πολιτικής εισ
φορών τών ήσφαλισμένων καί συνεισφορών τών έργοδοτών, πε
ριορίζονται, εις τάς λοιπάς, πλήν τής τέως Διοικήσεως Πρω- 
τευοΰσης. περιφέρειας, εις το ήμισυ τών άντιστοίχων καί συγ
χρόνων αυξήσεων εις τήν περιφέρειαν τής τέως Διοικήσεως 
Π ρωτευούσης.

Σχετικά: Διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ Π. 4337/1951 (ΦΕΚ 40BV5.3.51)
«Περί μειώσεως τού φόρου άρθρου 5 τού Α.Ν. 843/1948 έπί

επιχειρήσεων σιδηροβιομηχανίας καί σιϊηροβιοτεχνίας».

Ο ΤΠΟΓΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντες ύπ’ όψιν: α) Τό άρθρον 9 τού Α.Ν. 1668/1951 

«περί τροποποιήσει»; καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων

?αγωγήν μη τυποποιημένων προϊόντων, μειούτα: ώς άκολοΰθως:

α) Πσοκειμένόυ περί έπτχειρήσεωνλειτουργσυσων έν τή πε
ριφέρεια τής τέως Διοικήσεως Π ρωτευούσης εις 1%.

6) Προκειμενου περί επιχειρήσεων λειτουργουσών εκτός τής 
περιφέρειας τής τέως Διοικήσεως. Π ρωτευούσης εις 0.50%.

2. Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται άφ’ ής ίσχυσεν ό Α.Ν. 
843/1948.

Έν Άθήναις τή 24 Φεβρουάριου 1951
Ό Τπουσγός 

ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων τών

διεπουσών τήν φοσολογίαν τού άρθρου 5 τού Α.Ν. 843/ 
1948.

’Αρθρον 1.
Ή παράγραφος 2 τού άρθρου 5 τού Α.Ν. 843/1948 «περί 

καταργήσεως τών φόρων έπί τής κυκλοφορίας τών αγαθών 
καί άναπληρώσεως τών έξ αύτών εσόδων», ώς αυτή έτροπο- 
ποιήθη διά τού άρθρου 18 τού Ν. 2281/1952 «περί τροπο
ποιήσεως ένίων διατάξεων φορολογικών νομών» και του άρ
θρου 28 τού Ν.Δ. 4242/1962 «περί τροποποιήσεως καί συμ
πληρώσεως φορολογικών καί άλύ,ων τινών διατάξεων» άντι- 
καθίσταται ώς έξης:

«2. Επιχειρήσεις καταβάλλουσα: έτησίως δι' άποδοχάς πο- 
σόν μέχρι δραχμών 400.000 εξαιρούνται τής φορολογίας τής 
προηγουμένης παραγράφου. Έάν τό έτησίως χορηγούμενον πο- 
σόν τών αποδοχών ύπερβαίνη τάς δραχμάς 400.000, ό έπ’ αυ
τών φόρος δεν δύναται νά είναι ποσόν μεγαλύτερον τού 10% 
τής ύπέρ τάς δραχμάς 400.000 διαφοράς τών χορηγηθεισών 
άποδοχών.

Διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης παραγράφου λαμβάνεται 
ύπ’ όψιν τό σύνολον τών άποδοχών τών έργατών καί ύπαλλή- 
λων τής έδρας τής έπιχειρήσεως καί τών υποκαταστημάτων 
κλπ. οπουδήποτε τής χώρας εύρισκομένων».

Άρθρον 2.
1. Α! διατάξεις τής ύπ’ άριθ. Π .4337/24.2.51 άποφά- 

σεως τού 'Τπουργού τών Οικονομικών «περί μειώσεως τού φό
ρου άρθρου 5 τού Α.Ν. 843/1948 έπί 'επιχειρήσεων σιδηρο
βιομηχανίας καί σιδηροτεχνίας» δημοσιευθείσης διά τής Εφη
μερίδας τής Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 40/5.3.51) έχουν έφαρ
μογήν καί έπί πάσης φύσεως καί μορφής επιχειρήσεων άσχο- 
λουμένων μέ τήν επεξεργασίαν σιδηρούχων ή μή μετάλλων, 
ήτοι χαλκού', άλουμινίου, ορειχάλκου, μολύβδου κλπ. πρός πα
ραγωγήν μή τυποποιημένων προϊόντων, εξαιρέσει τών άσχολου- 
μένων μέ τήν επεξεργασίαν ή έξευγενισμόν εύγενών μετάλλων.

2. Αί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου εφαρμό
ζονται καί έπί τών ενώπιον τών φορολογικών δικαστηρίων οί- 
ουδήποτε βαθμού ύφισταμένων εκκρεμών δικών.

3. Ποσά φόρου τού άρθρου 5 Α.Ν. 843/1948 ίείαιωθέντα 
έπι τή βάσει δικαστικών αποφάσεων ή καθ’ οίονδήποτε άλ
λον τρόπον εις βάρος επιχειρήσεων, περί ών ή παράγραφος 1 
τού παρόντος -άρθρου, έπι φορολογικό» συντελεστή μείζονι τών 
ύπο τής παραγράφου ταύτης κατά περίπτωσίν όριζομένων έκ- 
πιπτονται, τυχόν δέ καταβληθέντα έπιστρέφονται.

Άρθρον 3.

Ή ισχύς τών διατάξεων τού παρόντος νόμου άρχεται άπό 
■ήί 1τ;ϊ τού ‘επομένου -άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφη- 
μεριδος τής Κυβερνήσει»; μηνός. πλήν τών διατάξεων τού άρ
θρου 2. αίτινες ισχύουν άπό 1ης ’Ιανουάριου 1949. ήτοι άφ’ 
ής ίσχυσεν ή ύπ’ άριθ. Π.4337/24.2.51 άπόφασις τού Τ
πουργού τών Οικονομικών.

Έν Άθήναις τή 1 Ιουνίου 1975
Ό Τπουργός επί τών Οίκονουικών 
ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΓ


