ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέ&ο νόμου "Απλούστευση φορολογοεών ito&utoouov
ta άλλες ρυθμίσεχ;’

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με τις δκπύξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου επιδιώκεται
κατά κύριο λόγο, η απλούστευση ορισμένων φορολογικών
διαδικασιών, προς το σκοπό βελτίωσης της λειτουργικότητας
των φορολογικών αρχών και ανάπτυξης της αποδοτικότητας
τους, αλλά και η διευκόλυνση των φορολογούμενων για τη
ρύθμιση φορολογικών τους θεμάτων. Παράλληλα γίνονται και
ορισμένες άλλες φορολογικές ρυθμίσεις, για να αντιμετωπισθούν προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί κατά την εφαρμογή
των φορολογικών διατάξεων κα κυρώνονται υπουργικές απο
φάσεις, με τις οποίες ρυθμίστηκαν θέματα λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα τους.
Κατωτέρω παραθέτουμε την αιτιολογία κάθε άρθρου και
εισηγούμαστε την ψήφισή του νομοσχεδίου από την Εθνική
Αντιπροσωπεία.
Άρθρο 1
Λόγω της πρόσφατης αντικατάστασης της κ> ,^οκας υπολο
γισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, προτείνεται
η αναπροσαρμογή των ακαθάριστων ποσών των ημερομισθίων
που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.
Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για τη μείωση του ποσού του
παρακρατούμενου φόρου απο ημερομίσθια, λόγω των φορο
λογικών ελαφρύνσεων στη φορολογία εισοδήματος, που πρό
σφατα θεσπίστηκαν.
Άρθρο 2
Με τις κείμενες διατάξεις, κατά τον υπολογισμό του φόρου
στο συνολικό εισόδημα του υποχρέου. λαμβάνονται υπόψη, ως
αφορολόγητο ποσά, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται
λόγω δωρεάς μεταξύ άλλων σε ιερούς ναούς και τα νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν σκοπούς κοινωφε
λείς. Επίσης και τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται λόγω
χορηγίας σε πολιτιστικά νομικά πρόσωπα, λαμβόνσντα υπόψη
ως αφορολόγητο ποσά, μέχρι όμως ποσοστό 15% του συνολικού
εισοδήματος του υποχρέου.
Και στις δύο περιπτώσεις που προανοφέραμε αν το ποσό
της δωρεάς η της χορηγίας υπερέβαινε τις 80.000 δραχμές
ετησίως. έπρεπε να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Λόγω δυσλειτουργιών που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των
οικείων διατάξεων, προτείνεται:
α) Η παρακατάθεση των χρτραπκών οε σχεττταύς λογαρια
σμούς δωρεών ή χορηγιών, που θα ανοιγούν αν από τους
δωρεούχους σε τράπεζες και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
β) Η θέσπιση, για πρώτη φορά, δυνατότητας μεταφοράς στα
επόμενα πέντε (5) έτη, τυχόν ακάλυπτου ποσού που απομένει,
όταν το ποσό της δωρεάς υπερβαίνει το συνολικό εισόδημα
του υποχρέου.
γ) Η θέσπιση, για πρώτη φορά, δυνατότητας μεταφοράς στα
επόμενα τρία (3) έτη, ανά 15% γιο κάθε έτος, τμήματος του
ποσού της χορηγίας σε πολιτιστικά νομικά πρόσωπα.
Άρθρο 3
Με τις ισχύουσες διατάξεις για τον προσδιορισμό των φο
ρολογητέων κερδών των τραπεζών εκπίπτσνται από τα ακα
θάριστα έσοδά τους για επισφαλείς απαιτήσεις ποσοστό επί
του ποσού του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών χορη
γήσεων των τραπεζών, όπως το ποσό αυτό προκύπτει από τις
μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις.

Τα ποσοστά καθοτ :;.:-.ται στην ιταράγραφο 2 του άρθρου
μόνου του αν. 396/'.
κσ. κνυανοντα από 2“' c ιιέ' ρ; 1%,
ανάλογα με το σκοπό ιττμ εΕυπηρττουν τα γσρηνοι. jr--c δάνειά
Με την προττ: . ·μενη διάταξη rr?ri χετα: η όυντττ—τα στις
τράπεζες να ι ι πτουν από τα cr.rOzpicrra έσοδά τους, τις
αιτιολογημένες κατά περίπτωση Γτρτβλίψας για απόσβεση α
παιτήσεων, το ύψος των οποίων μπορεί να υπερβαίνει τα
προβλεπόμενα από τον ο ν. 393/1ΓΞ3 ποσοστά έκπτωσης. Κατά
το μέρος που οι πιο πάνω προβλέπεις δεν επαληθευθούν και
δεν ενερνηθούν οριστικές εγγραφές διαγραφής των απαιτήσεων
μέσα στις επόμενες 3 χρήσεις από τη χρήση σχηματισμού
τους, υποχρεούτα η τραπεζική επιχείρηση να μποι-'πλλει για
το ποσό αυτό ουμπληι·ωματικη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
του οικείου οικονομικού έτους στο οποίο σχηματίσθηκε η
πρόβλεψη. Η δήλωση αυτή που θα υποβληθεί είναι εκπρόθεσμη
και έχει όλες τις συνέιιειες εκπρόθεσμης υποβολής μη δήλωσης.
Με την προτεινόμενη διάταξη, σκοπείται να διευκολυνθούν
οι τραπεζικές επιχεμίήσεις στην εξυγίανση των ισολογισμών
τους και να συμβάλλουν με τη δημιουργία φορολογικώς εκπεστέων προβλέψεων στην αντιμετώπιση των προβληματικών
επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν, καθώς και στην ιδιω
τικοποίηση επιχειρήσεων του ομίλου τους.
Άρθρο A
Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 101 του ν. 1892/1990, που προ
βλέπουν ότι θεωρούνται βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επι
χειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, που παράγονται
(στοιχειοθεσία - φωτοστοιχειοθεσία - εκτύπωση) οε εγκατα
στάσεις τρίτων, εφαρμόζονται ανάλογα και στις υποθέσεις που
εχκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών κατά τη δημοσίευση
του ν. 1892/1990
Επειδή στις επιχειρήσεις αυτές για τον καθορισμό των φο
ρολογικών τους υποχρεώσεων είχε επικρατήσει η άποψη ότι
εθεωρούντο βιομηχανικές επιχειρήσεις και πριν από την έναρξη
εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν.
1892/1990, με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η άρση των
αμφισβητήσεων που θα δημιουργηθουν μεταξύ φορολογικής
αρχής και ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για τις εκκρεμείς
υποθέσεις όσον αφορά τα χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων
αυτών ως βιομηχανικών ή όχι.
Άρθρο 5
Με τις προτεινόμενες διατάξεις για τον καθάρισμά συντε
λεστών αποσβέσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επι
χειρήσεων, αντιμετωπίζονται περιπτώσεις αποσβέσεων παγίων,
γιο τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί με το ισχύον π.δ. 88/1973
κα συγκεκριμένα:
1. Με την προτεινόμενη διάταξη για εφάπαξ απόσβεση πάγιων
στοιχείων των επιχειρήσεων μέχρι αξία κτήσης 75.000 δρχ.,
σκοπείται η διευκόλυνση των επιχειρήσεσων κατά την τήρηση
των βιβλίων κα στοιχείων του Κ.Φ.Ι. κα ειδικότερα του μητρώου
παγίων για πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρής αξίας
κτησης.
2. Με προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται συντελεστές α
πόσβεσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων εταιρειών με έργα
δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα κέντρα
αντιρρυπανσης κα κόντρα επεξεργασίας λυμάτων.
Ο καθορισμός των αποσβέσεων αυτών κρίθηκε απαραίτητος,
καθ' όσον δεν προβλεποντας για τα εν λόγω πάγια, στο π.δ.
88/1973.
3. Στην προτεινόμενη διάταξη για τις επιχειρήσεις ενουαάσεως
αυτοκινήτων προβλέπετα αυξημένος συντελεστής απόσβεσης
των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων αυτών, επειδή λόγω του
αντικειμένου εργασίες τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα υφίστανται
αυξημένες φθορές ι:αι για να εμφανίζουν οι ισολογισμοί των
εταιρειών την πραγματική καθαρή τους θέση.
4. Με την προτεινόμενη διάταξη για τα λογισμικά προγράμματα
Η/Υ καθορίζεται συντελεστής απόσβεσης αυτών, επειδή ο

ιχιραττρουμενος εκσυχρονισμός των εηχαρήοεων κατά τα
τελευκκα έτη συνεπάγεται και τη διαρκή ανανέωση των προγραρράτων Η/Υ τα οποία ανεξάρτητο από τη λατουργική φθορά
τους υφίστονται κα οικονομική απαξίωεχΊ με την πάροδο του
χρόνου.
Αρθρο Ε
V Με τις ισχύουσες διατάξεις για το Δημόσιο, τους δήμους
και τις κοινότητες υπήρχε αντικειμενική απαλλαγή από το φόρο
κληρονομιάς και δωρεάς.
Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι ιεροί
ναοί, οι ιερές μονές, το ιερό κοινό του Παναγίου Τάφου, οι
Ιερή Μονή του όρου Σινό και τα ν.π.δ.δ. η απαλλαγή χωρούσε,
έφ' όσον ‘αποδεδειγμένα’ εκ πληρούσαν τους κοινωφελείς σκο
πούς τους.
Δεδομένου όμως ότι τα νομικά αυτό πρόσωπα δεν είναι
δυνατόν να αλλαοσουν σκοπούς, ούτε να αναπτύξουν δρα
στηριότητες άλλες από εκείνες που εξυττιρετούν τους κοινω
φελείς τους σκοπούς, κρίθηκε αναγκαίο να τους αναγνωρισθεί
και με τη διάταξη της παραγράφου 1 προτείνεται η αντικειμενική
απαλλαγή τους από το φόρο.
Γτ αυτό και διαχωρίζονται από τα λοιπά με την ένδειξη ία},
ενώ με την ένδειξη (β) ορίζονται όλα τα άλλα κοινωφελή νομικά
πρόσωπα, η απαλλαγή των οποίων προϋποθέτει έλεγχο από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
2. Η προτεινόμενη διάταξη της παρ 2 αποτελεί αναγκαία
συνέπεια του γεγονότος της αντικειμενικής απαλλαγής των
νομικών προσώπων της περίπτωσης (α) της προηγούμενης
παραγράφου.
Η απαλλαγή των προσώπων αυτών από την υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης και τα ίδια εξυπηρετεί από
αδικαιολόγητες ταλαιπωρίες και ας Δ.Ο.Υ. από πρόσθετο, χωρίς
κανένα λόγο, όγκο εργασίας.
3. Ο δικαιούχος της αίτια θανάτου ή δωρεάς κτήσης περιου
σίας, πριν από οποιαδήποτε ενέργειά του. που αφορά αντι
κείμενο της κληρονομιάς ή της δωρεάς, έχει υποχρέωση να
υποβάλει (αν δεν έχει υποβάλει ήδη) την οικεία φορολογική
δήλωση και να πάρει πιστοποιητικό από τον προϊστάμενο της
Δ.Ο.Υ. για την εκπλήρωση ή όχι των φορολογικών του υπο
χρεώσεων.
Η ισχύς αυτού του πιστοποιητικού είναι ενός έτους.
Πολλές φορές συμβαίνει ο κληρονόμος ή ο δωρεοδόχος να
χάσει το πιστοποσιτικό αυτό ή να κσταστροφεί τούτο από
απρόβλεπτα γεγονότα (πυρκαγιά κ-λπ.) και λόγω έλλειψης
ρητής διάταξης στο νόμο, εφ' όσον δεν έχει παοέλθει η ετήσια
προθεσμία ισχύος του πιστοποιητικού αυτού, είναι αδύνατη η
έκδοση νέου. Η αδυναμία αυτή δημιουργεί πλείστα όσα προ
βλήματα και στις σχεσείς των φορολογούμενων με τις δημόσιες
υπηρεσίες και επιδρά ανασταλτικά στην οικονομική δραστηριό
τητα των πολιτών.
Για διόρθωση αυτής της κατάστασης προτείνεται η θέσπιση
της διάταξης της παραγράφου 3. με την*οποίά. σε περίπτωση
αποδεδειγμένης απώλειας η καταστροφής του πρωτοτύπου του
«στΌποτητικου, vc είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφου του.
Παράλληλα, προτείνεται τε πιοτοποιηπκά των κανώφελών
νομκών προσώπων vc έχουν ισχύ δυο ετών, δεδομένου ότι
στο διάστημα αυτό δεν μπορεί αυτά να εχτραπουν της εκπλή
ρωσης των κοινωφελών τους σκοπών.
4. Στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων κα όπου δεν ισχύει
το αντικειμενικό σύστημα εχα καθιερωθεί ο θεσμός της προ
σωρινής εκτίμησης, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., της αξίας
του μεταβιβαζόμενου ακίνητου, η οποία, αν γίνει δεχτή από το
φορολογούμενο έχει ως αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται η δή
λωση ως ειλικρινής και να περατώνεται οριστικά, πράγμα που
σημαίνει ανυπαρξία εκκρεμοτήτων.

Με τη διάταξη της παραγράφου 4 nporcJvrroi να κηθιερωβεί
ο θεσμός αυτής της πρςαωρινης εκτίμησης κα σπς φορολογίες
δωρεων -γονικών παρειών.

5. Στη φορολογία των δωρεών - γονικών παροχών, η φο
ρολογική υποχρέωση γεννιέται με την κατάρτιση των δωρη
τηρίου συμβολαίου
Ορίζεται όμως προαθέτως στο νύμο, ότι. αν το αντικείμενο
της δωρεάς παραδοθεί χωρίς να καταρτιοθεί έγγραφο ή αν το
έγγραφο συντάχθηκε μετά την παράδοση του αντικειμένου της
δωρεάς, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο
παράδοσης του αντικειμένου (άρθρο 39 ν.δ. 11Β/1974).
Δεδομένου όμως Οτι κατά το αστικό δίκαιο (1033 ΑΚ) η
μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων είναι αιτιώδης κα η
σχετική συμφωνία γίνεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγ
γραφο. μεταγραπτύο, κατ' άρθρα 1192, 1196 ΑΚ., κα μόνο η
μεταβίβαση των κινητών γίνεται με παράδοση (traditio), δημιουργήθηκαν σοβαρές αμφιβολίες αν η mo πάνω φορολογική
διάταξη (άρθρο 39) εμπεριέχει στην έννοιά της κα τα ακίνητα
Για το λόγο αυτόν κα για να εναρμονισθεί το φορολογικό
προς το αστικό δίκαιο, χωρίς τη δυνατότητα αμφισβήτησης,
προτείνεται η θέσπιση της διάταξης της παραγράφου 5.
6. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου από
τυχών παράλειψη υποβολής δηλώσεων κληρονομιών, δωρεών
ή γονικών παροχών και επειδή από τη διατύπωση του άρθρου
106 του ν.δ 11Β/1974 δεν προκύπτει άτι την υποχρέωση που
αυτό θεσπίζει έχουν rni οι υποθηκοφύλακες, αφού έχει νομολογηθεί ότι δεν αποτελούν ‘αρχή', προτείνεται η θέσπιση της
διάταξης της παραγράφου 6.
7. Κατά τη νομοθεοία για τη φορολογία των δωρεών -γονικών
παροχών, αλλά και μεταβίβασης με επαχθή αιτία φορολογείται
πάντοτε η ενοχική και Οχι η εμπράγματη δικαιοπραξία.
Συνέπεια αυτού είναι να φορολογείται κάθε μεταβιβασπκη
πράξη, ανεξαρτήτως αν με αυτή μεταβιβάζεται κυριότητα ή
εμπράγματο δικαίωμα ή απλώς καλύπτονται νομικές πλημμέλειες
της αρχικής μεταβιβαστικής πράξης, με τη μορφή της επανά
ληψης ή της διόρθωσης, εφ' όσον αυτή (επανάληψη, διόρθωση)
δεν ανοφέρεται σε ουσιώδες στοιχείο της, όπως το άνομα των
συμβαλλαμένων. το τίμημα, η έκταση, η θέση και η περιγραφή
του ακινήτου.
Με το ν. 1826/1989 είχε θεσπιστεί στη φορολογία μεταβίβασης
(φ.μ,α) η δυνατότητα επανάληψης ή διόρθωσης του μεταβιβασπκού συμβολαίου, χωρίς φορολογική υποχρέωση, εφ' όσον
με αυτή δεν αλλοιώνονται ουσιώδη κατά τα άνω στοιχεία της
αρχικής πράξης.
Ήδη. με τη διάταξη της παραγράφου 17 ορίζεται η αναλογική
εφαρμογή των διατάξεων του α,ν. 1521/1989 και στις δωρεές
- γονικές παροχές.
'Αρθρο 7
Με το νόμο για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων (αν.
1521/1950) όπως Ισχυε μέχρι την 23-3-1990, ημερομηνία έ
ναρξης ισχύος του νύμου 1882/1990), η μεταβίβαση ακινήτων
με επαχθή αιτία υπΟκειτο σε φόρο, για την καταβολή του
οποίου υπόχρεος ήταν ο πωλητής.
Εξάλλου, βασε: της ισχύουσας οικείος νομοθεσίας, είναι
ενδεχόμενο ένα ακίνητο να κηρυχθεί αναγκαστκώς απαλλοτριωτέο λόγω ρυμοτομίας ή να χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο
Σας περυτιώοας αυτές, με βάση το ν. 880/1979 ‘περί
καθορισμού ανωτύτου ορίου δόμησης κ-λπΛ αναγνωρίζεται το
Αικηίι.^ιπ στον κύριο του βαρυνόμενου ακινήτου να μεταφέρει
το συντελεστή δόμησης, είτε ολόκληρο είτε υπαλαπόμενο
μέρος οπού, αε άλλο ακίνητο της Ιδιας ή άλλης περιοχής. Tc
ακίνητο, στο οποίο μεταφέρεται ο συντελεστής δόμησης μπορεί
να ανήκει στον κύριο του βαρυνόμενου ακινήτου είτε αε τρίτο
πρόσωπό, στο οπαίο τον πωλεί ο κύριος του βαρυνόμενου
ακινήτου.
Ο ίδιος νόμος (880/79, άρθρ 4) ορίζει 6α όταν συντρέχει
περίπτωση μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, το αντάλλαγμα
που εισπράττει ο κύριος του βαρυνόμενου ακίνητου απαλλάσ
σεται, έκτος των άλλων, από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.
Είναι προφανές, ότι η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση προς τον
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ηρη του «ανήτου γΐνετβ ενοψει του γεγονότος 60. nape
του, CeoMtteia to adwtiA του κα του απαγορεύετα
1Tort*>Wnorrc afc*w®*0O«‘l tou- θα ήταν συνεπώς πολύ επαχθές
Λ accuseτα ως πωλητής ο κύ»ος κα με τα φόρο γβ τη
του συντελεστή δόμησης, που παρά την βοοληοή
σνσγκάζετα να βύνη
^ TO V. 1828/1979, η υποχρέωση για καπφολή φόρου
—βαρύνει πλέον τον αγοραστή «α όχι τον ηωλητή.
Evoge τούτου η ευνοϊκή μεταχείρβη του Kupiou του βαρυvcjcvou αανήτου (πωλητή) δεν απολογείτο. αφού από το
ο πωλητης δεν υπόκεχτα πλέον αε φόρο μεταβίβασης.
Γβ το λόγο οπόν προτετνετα η τροποποίηση της σχετικής
^notnc ώστε του λοιπού να καταβάλλετα φόρος μεταβίβασης
οτον πωλείτα ο συντελεστής δόμησης.

Γίαρ. 4.
Όταν έιβ αύνητο δεαμεΰεταυ είτε γβτΐ κηρύχθηκε δκπηρητέο
ή σναγκοσπκως απαλλοτρκβτέο λόγω ρυμοτομίας, στον κύρβ
του αανήτου οπού δίνετα η δυνατότητα να μεταφέρει το μη
εξαντλημένο, (αε αρβμένες περιπτώσεις κα ολόκληρο) συ
ντελεστή δόμησης αε άλλο αάνητο δικό του, οπουδήποτε κι
αν αυτό βρίσκεται ή «α « τον μεταβιβάσει σε τρίτο με
αντάλλαγμα
Κρίθηκε δίκαο σπς περιπτώσεις αυτές που χωρίς τη βούληση
του κυρίου του ακίνητου του επιβάλλεται η λύση μεταφοράς
του συντελεστή δόμησης, να απαλλάσσεται από το φόρο
αυτομάτου υπερτιμήματος κα γι' αυτό προτείνετα η θέσαοη
της διάταξης
Άλλωστε, η ίδβ απολογία ίσχυσε γβ την απαλλαγή του από
το φόρο μεταβίβασης (ν.Β80/1979).

Άρθρο 6
Ιϋμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όρθρο 19-36 ν. 1249/
Τ9β2. γβ τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας
Λα^Ονετα υπόψη η αξία της «ίνητης περιουσίας την 1η
Ιανουάριου κάθε έτους.
Από του έτους δε 1991, ως αξία της ακίνητης περιούσιος
Aoj^Ovna εκείνη, που προκύπτει με εφαρμογή του συστήματος
ονπκεψιενικού προσδιορισμού γβ τα ακίνητα που βρίσκονται
αε περιοχές, που ισχύει το σύστημα τούτο.
Η αύξηση των τιμών των ακινήτων των περιοχών της τέως
Δβϊκησης Πρωτεύουσας ίσχυσε από τις 2 Ιανουάριου 1991 και
συνεπώς τα αύνητα των περιοχών αυτών θα δηλωθούν με τις
σνπκεψιενικές τιμές που είχαν πριν από την αναμόρφωση.
Επειδή οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων ορισμένων πε
ροχων της χώρας αναμορφώθηκαν μέσα στο 1990, δηλαδή αε
σχετικό μκρό χρονικό διάστημα πριν από τη γένεση της
φορολογωής ενοχής από το Φ-Α.Π. και γβ νβ μη χαρακτηρισθεί
τούτο ως ιδιαίτερα επιβαρυντική, γβ τους φοραλογοοιένους
των περιοχών αυτών, μεταχείριση, προτείνει cm η διάταξη αυτή,
που θα βχύσει γβ μόνο το έτος 1991.
Άρθρο 9
Πορ. 1.
λ*ε το άρθρο 16 του ν. 1882/199C θεσπίστηκε ο φόρος
α/τομάτου υπερτιμήματος ο οποίος υπολογίζεται στη διαφορά
της τβής κτήσης πληθωριομένης με το μέσο ετήσιο τιμάριθμο
υιυναλωτή κα της τιμής πώλησης.
όΟΜφτνίζετα ότι άδικε γβ τα ακίνητο που βρίσκονται σε
ΗΚΛσχες που το 1965 ίσχυσε το σύστημα αντκεμενικού προσ**>«*>ου της άξιος τους, ως τιμή κτήσης λχψιβόνεται η ανπ«**ν«ή αξέι του έτους 19Θ5. στην οποίο προσπθετα κα
σντβτοιχος φόρος.
Αν m omrjro είχε αποκτηθεί arria θανάτου, γβ τον προο^■■-ί-νιμό της τψιής κτήσης πνο αιΛγκη νο αυνυπολογβθούν
οοβτκες αξίες όλων των άλλων κληρονομβίων στοιχείων
"ΕΑκυΟτων ή αοωμότων. κινητών ή αανήτων) προκαμένου vc
™®οριοω ο εαμεριστικΟς φόρος δεδομένου όπ στη φορολογία
"^^τλΜων βχύα προοδευτικός φορολογικός συντελεστής,
δαδικαοβ όμως ουτή δημκχιργεί ανυπέρβλητα εμπόδια γβ
*οθορ«Ηΐό του φόρου κα εχνα χρονοβΟρα. Με τη διάταξη
■^ποραγρόφου αυτής απλοΓκχείτα η πιο πάνω διαδικασία.
ϊ“ί*ς τούτο νο επηρεάζει τελικώς τα έσοδα
Ο». 2.
^ Ρύθμισης με την πιο πάνω παράγραφο, η
^“υονηοη που προτείνετα με την nape - .αφο οπήν ανα
wcnc>a εκείνης.
Παρ. 3.
πΡ°τεινόμενη δκϊταξη επεκτετνετη ο τρόπος υπο^ °ίίος των αανήτων γβ τον καθορισμό του φόρου
^ υπερπμτματος. σε όλες τις περιοχές που βχύα το
w, TT^1CVWC> βούτημα ώστε νο υπάρχει ενιαβ αντιμετώπιση
ΟΑΓ' ^ ειωφάτεβ.

Παρ. 5.
Με την παράγραφο αυτήν ορίζετα ρητά ότι σπς περιπτώσεις
διανομής ή ανταλλαγής ή συνένωσης ακινήτων δεν Οφείλεται
φάρος αυτόματου υπερτιμήματος, εφ Οσον η αξία της φυακής
μερίδας είνα Ιοη με εκείνη της ιδανικής μερίδας.
Όμως ανακύπτει φορολογική υποχρέωση, αν υπάρχει διαφορά
αξίας σπς mo πΰνω μερίδες.
Επειδή ο προσδιορισμός του φόρου σπς περιπτώσεις αυτές
εμφάνιζα πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, ιδίως αν το ακίνητα
έχουν αποκτηθεί από κληρονομιά μαζί με άλλα ή διακεκριμένα
κατά ιμλή κυριότητα κα κατ' επικαρπία κα σε διάφορο χρόνο
κ-λπ., προτείνετα η διάταξη που απλοποιεί τη δβδωασβ.
Άρθρο 10
1.
Με πς διατάξεις της nap. 1 του άρθρου αυτού επιδιώκεται
η ανπμετώπιοη των προβλημάτων, που δημιούργησε στην πράξη
η εφαρμογή των διατάξεων που ανπκαθίστάντα (όρθρο 103
του ν.1892/1990). μεταξύ των ουναλλασσομένων κα των αρ
μόδιων αρχών (Δ.Ο.Υ.-Τελωνείων). από το λόγο ώπ ο όρος
ΚΟΚΚΟΣ, που έχει τεθεί σπς διατάξεις αυτές ως προϋπόθεση
γβ την υπαγωγή στο συντελεστή Φ.Π.Α. 8% των πλαστικών
πρώτων υλών του κεφαλαίου 39 του Δασμολογίου, δεν προσ
διόριζετα με κριτήρια επιστημονικό ή εμπορικά γβ τον επακριβή
καθορισμό του δβχωρισπκού ορίου μεταξύ των παρουααζομένων αε μορφή ΚΟΚΚΟΝ πλαστικών πρώτων μλών κα των
υλών εκείνων που παρουσιάζονται σε άλλες παρόμαες μορφές
(π-χ. σε θρόμβους, αε σκάνη, κ-λπ.), με συνέπεια πς προανοΦερόμενες δυσκολίες εφαρμογής των στην πράξη, αφού είνα
ενδεχόμενο η Ιδβ μορφή πλαστικής πρώτης ύλης να υπαχθεί
από τον αρμόδβ ελεγκτή σε Φ.ΠΆ. 8% ή 18%
Πέρα των παραπάνω, η υποβολή στο συντελεστή Φ.ΠΆ. 8%
μόνο των πλαστικών πρώτων υλών σε ΚΟΚΚΟΥΣ, δημκβργεί
κα ανταγωνισηκό προβλήματα σπς βιομηχανίες πλαστικών,
αφού όσες από αυτές δεν χρησιμοποιούν πλαστικές πρώτες
ύλες σε μορφή ΚΟΚΚΩΝ επβαρύνοντα με Φ.ΠΆ. 18% γβ την
προίΜ^θεέ: τους
Στην άρση των προβλημάτων αυτών αποβλέπουν α προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
2.
Με τις δβτύξας της παρ. 2 του άρθρου αυτού ανπκοθίστατα από τότε που ίσχυσε (1-1-1991) η διάταξη του εδαφίου
δ' της παραγρύφου 1 του άρθρου 103 του ν. 1892/1990. με
σκοπό την υπαγωγή Ολων των αυτόματων μηχανών επεξερ
γασίας πληροφοριών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές) κα των συ
ναφών μηχανών κα συσκευών της Δ.Κ. 84.53, δασμολογίου
1986, καθώς κα των αντίστοιχων εξαρτημάτων κα ξεχωριστών
τεμαχίων των μηχανών κα συσκευών αυτών της Δ.Κ. ΕΧ 84.55
δασμολογίου 1986 στο συντελεστή Φ.ΠΆ. 8%.
Η μεταβολή αυτή κατέστη αναγκαία επειδή η διατύπωση της
διάταξης που αντικαθίσταται, λόγω της εξειδικευμένης τεχνο
λογίας των μηχανών κα συσκευών αυτών, παρουσίαζε δυσε
πίλυτα ερμηνευτικό προβλήματα τόσο κατά την εισαγωγή Οσο
κα κατά την παράδοση (πώληση) στο εσωτερικό της χώρας
των ειδών αυτών.
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3. Με τη δέπαξη της παραγράφου ~3 του άρθρου αυτού
(giuiiuoona από τον κανονικά (18%) στο χα|ν>λά (8%)
συντελεστή •-ΠΛ. « κάθε είδους οθόνες απεικόνισης, γνωστός
με την εμπορική ονομασία 'μόνιτορς*, που χρησιμοποιούνται
κυρίως ως μονάδες εξόδου των ηλοαροννών υπολογιστών
ΙΔ.Κ ΕΧ 85.15 δασμολογίου εισαγωγής έτους 1986).
Η μετάταξη αττή κρίνεται αναγκαία μετά την υπαγωγή από
1.1.1991, όπως προανοφέραμε. στο συντελεστή Φ.Π.Α. 8%,
τόσο των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολο
γιστών όσο κα των επί μέρους μονάδων, μερών και εξαρτημάτων
αυτών, πλην των μόνιτορς, για το λόγο ότι αυτά δεν κατα
τάσσονται στην Ιδια με τα προηγούμενο δασμολογική κλόοη.
Με τη μετάταξη επομένως αυτήν επιτυγχάνεται η ενιαία οπό
πλευράς Φ.ΠΑ. φορολογική μεταχείριση όλων των επί μέρους
αυτών στοιχείων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, διευκολύνεται
ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής του Φ.ΠΛ. και υποβοηθείται
σημαντικά η ανάπτυξη και επέκταση της εφαρμογής των συ
στημάτων της πληροφορικής στη χώρα μας.
4. Με τη διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του
άρθρου 26 του ν. 1642/1986 τα ακίνητα θεωρούνταν επενδυτικά
αγαθά της υπαγόμενης στο φάρο επιχείρησης, αν ανήκαν σ
αυτήν κατά πλήρη κυριότητα. Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 1882/1990, σύμφωνα
. με την οποίο από 1-1-1989 κα εφεξής θεωρούνται ως επεν
δυτικά αγαθά και τα κάσματα ή άλλου είδους κατασκευές, που
κατασκευάζονται από υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε
ακίνητο που δεν ανήκει στην κμριότητύ της, εφ' όσον έχει τη
χρήση αυτού βάσει οποιοσδήποτε έννομης σχέσης για διάστημα
τουλάχιστον εννέα ετών.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού
και γιο λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης από πλευράς
Φ.ΠΛ. όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, που έχουν γίνει
σε ακίνητο κυριότητας τρίτου, θεωρούνται ως επενδυτικά αγαθά
εφ' όσον έχουν κατασκευαστεί μετά την 1-1-1987 και με τις
ίδιες βέβπιπ προϋποθέσεις, που έχουν οριστεί με την παράγραφο
3 του άρθρου 24 του ν. 1882/1990.
5. Η ρύθμιση που προτείνεται με τη διάταξη της τιαρ. 5 του
άρθρου αυτού κρίνεται απαραίτητη για τη διευκόλυνση του
συστήματος Φ.Π.Α. και την ταχύτερη επεξεργασία των στοιχείων
των δηλώσεων των ανωνύμων εταιρειών και την εξαγωγή των
απαραίτητων σιμπερασμάτων οε εύλογο χρονικό διάστημα
'Αρθρο 11

τεθεί υπό το καθεστώς του ελεύθερου τελωνειακού χώρου,
πράγμα που τα θέτει σε δυσμενέστερη μοίρα σε σχέση με τα
αντίστοιχα αοαγόμενα κα τα καθκπά μη ανταγωνιστικά.
Στην αντμετώπιοη του ανωτέρω προβλήματος αποβλέπουν
α προτεινόμενες διατάξεις, με τις οποίες, προκεμένου να
υπολογιοθεί ο φόρος κατανάλωσης, παρέχεται δικτώ.^ιπ αφαί
ρεσης από το βάρος των λιπανπκών, του βάρους των πρώτων
κα λοιπών υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους
κα για τις οποίες καταβάλλεται φόρος κατανάλωσης. Γίροκειμόνου, όμως, περί των παραγόμενων από αναγέννηση λιπαντικών, δεν ηφομιπτα το βάρος των χρησιμοποιηθείντων (κομ
μένων) λιπανπκών.
2. CX ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς κα α ανεξάρτητες
μονάδες κα τα μέρη κα εξαρτήματα τους συνεισαγόμενα από
το εξωτερικό, κατετόοοοντο, υπό το κράτος του δασμολογίου
του έτους 1964, στις δασμολογικές κλάσεις 64.53 και Θ4.55
κα δεν επιβαρύνσντο με τον ειδυιό φόρο κατανάλωσης του
ν. 1477/19Β4.
CX οθόνες απεικόνισης όμως (μόνιτορς). εφ' όσον εισάγοντο
μεμονωμένα, κστετόσσσντο στην ίδιο με τις τηλεοράσεις δα
σμολογική κλάση (85.15) κα επιβαρύνονταν με ειδικό φόρο
κατανάλωσης 20% ή 10% ανάλογα με το εάν επρόκειτο γιο
οθόνες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
Με την προτανόμενη ρύθμιση, οι υπό κρίση οθόνες εξαι
ρούντο του παραπάνω φόρου για να διευκολυνθεί η περαιτέρω
ανότττυξη της πληροφορικής στη χώρα μας κα να ανπμετωπισθούν ανταγωνιστικό προβλήματα που εδημιουργούντο σπς
εγχώριες μονάδες παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών.
3. Σύμφωνο με τα παράρτημα III του ν. 1477/1984. το ανοιχτό
φορτηγό κα α βάσης τους, με εξαίρεση το αυτοκίνητα ψυγεία
κα τις βάσεις τους, υποβάλλονται οε ειδικό φόρο κατανάλωσης
15%.
Στη δασμολογική κλάση όμως των βάσεων των συνηθισμένων
φορτηγών, κατατάσσονται και α βάσεις που προορίζοντα για
οχήματα ειδικών χρήσεων, όπως είνα τα πυροσβεστικά, τσ
απορριμματοφόρο κ.λπ., που ως έτοιμα οχήματα εισαγ6μενο
από το εξωτερικό δεν υπόκειντα στον παραπάνω φόρο.
Επειδή η κατά τα παραπάνω επιβολή του Ε.Φ.Κ. κα σπς
βάσης των αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων δημιουργεί προβλή
ματα ανταγωνισμού σπς εγχώριες μονάδες, που κατασκευάζουν
τέτακι οχήματα, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ 6
εξαιρούντο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οι βάσεις των
οχημάτων αυτών, υπό όρους κα διατυπώσεις, που θα καθορι
στούν με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών

1.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.12/1975,
όπως ισχύουν, επιβάλλεται φάρος κατανάλωσης στο έτοιμο
'Αρθρο 12
λιπανπκά και άλλα έλαιο της δασμολογικής κλάσης 27.10 Γ3
του δασμολογίου που Ισχυε το έτος 1975 τόσο στα ασσγόμενο
Με τη διάταξη του άρθρου αυτού ορίζετα όπ ο ειδικός
από το εξωτερικό όσο κα στα παραγόμενα από τα εγχώριο
Φάρος 30% σπς διαφημίσεις, που προβάλλονται από την
διυλιστήρια ορυκτελαίων ή άλλες βιομηχανίες παραγωγής τους,
τηλεόραση, επιβάλλεται, αντί της ονομαστικής τιμολογιακής
ο οποίος ανέρχετα αε 19 δρχ. ανό κιλό καθαρού βάρους. Στα
τιμής στην αξία της διαφήμισης. Η ρύθμιση αυτή κρινετα
παραγόμενα από αναγέννηση χρηοιμοποστθέντων λιπσνπκών
αναγκαία, γκπί η αρχική δώπαξη. αναφορικά με το θύμο της
επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης, που ανέρχετα σε 15 δρχ.
φορολογητέας αξίας, είχε υπαγορευθεί από το κτχυον κότα το
ανό κιλό καθαρού βάρους.
έτος 1983 καθεστώς του ενιαίου τιμοκατάλογου των τηλεο
Επίσης φόρος κατανάλωσης 19 δραχμών ανό αλό καθαρού
πτικών διαφημίσεων.
βάρους επιβάλλετα κε> στα παρασκευάσματα κα λοστό ε&η
Με το ιοχύον όμως στμερο καθεστώς τιμολόγησης, κατά τε
της δασμολογικής κλάσης 36.11 της συνδυασμένης Ονοματο
οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης από πς τηλεοπτικές
λογίας. εφ' όσον τελωνϊζοντα γβ ανάλωση κα προορίζοντα
εταχενήσεχ: ενβίου τνακσταλόγου, η ορχοά δκόταξη δτ^αουργε
να βελτιώσουν τα ανωτέρω λιποντκά.
πολλά προβλήματα στην εφαρμογή της. στην αντιμετώπιση
Από ος ανωτέρω δβτύξεις δεν προβλέπετα δυνατότητα
των οποίων αποβλέπει η προτεινόμενη δώπαξη
αφαίρεσης από το βάρος της ποσότητας που πωλείτα από
θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οξίο της δοφτμισης αποτελεί
τους παραγωγούς των προαναφερόμενων ειδών, του βάρους
τη βάση υπολογισμού κα του φόρου του άρθρου 6 του ν.
των πρωτων κα λουιών υλών, α οποίες χρησιμοποιούνται γιο
1884/1990, αναφορικά με τις διαφημίσεις που γίνονται από το
την παραγωγή τους, έστω κα αν έχουν υπαχθεί προηγουμένως
ραδιόφωνο (7%).
στο φόρο κατανάλωσης κατά την ειασγωγή τους από το
Τέλος για να μην υπάρχει αμφισβήτηση, ορζεται ρητά ότι
εξωτερικό ή την αγορά τους στο εαωτερκό.
στην αξία στην οποία υπολογίζεται ο φόρος των διαφημίσεων,
Τούτο έχει ως συνέπεια τα ανωτέρω είδη να υπάγονται οε
που προβάλλονται από την τηλεόραση, καθώς και ο φόρος
διπλή επιβάρυνση από φόρο κατανάλωσης, στην περίπτωση
των διαφημίσεων, που γίνονται από το ροδιάφωνο, δεν περι
που παράγοντα από εγχώριες επιχειρήσεις, που δεν έχουν
λαμβάνεται το ποσό του επιβαλλόμενου σγγελιόοημου
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Αρθρο 13
To Υπουργείο Οικονομικών το έχει απασχαλήκι πολλές
φορές και κατά το παρελθόν το σοβαρό θέμα του ελέγχου
των βιβλίων και στοιχείων, που τηρούντο από τους εππηόευματίες, και γενικότερο το θέμα του ελέγχου των δηλώσεων,
που υποβάλλονται για τη φορολογία του εισοδήματος
Ειδικότερα το θέμα αυτό υπάρχει από την αδυναμία των
υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ελέγχου του
μεγάλου αριθμού των δηλώσεων που υποβάλλονται από τους
Φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φοοολογικών τους
υποχρεώσεων. Η αδυναμία αυτή οφείλεται κυρίως στην αριθ
μητική ανεπάρκεια του προσωπικού των υπηρεσιών, σε σχέση
με τον αριθμό των δηλώσεων, καθώς και στην έλλειψη κατάλ
ληλης υποδομής και μηχανοργανώαεως των υπηρεσιών αυτών.
Μπροστά στο πρόβλημα αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών
πήρε διάφορα μέτρα κατά καιρούς (καθιέρωση συνοπτικού
ελέγχου των δηλώσεων ή ειδικού τρόπου ελέγχου αυτών και
περαίωσης των σχετικών υποθέσεων χωρίς πρόσθετο φόρο,
πρόσημα ή άλλες κυρώσεις κ.λπ.), πλην όμως με τα μέτρα
αυτά δεν λύθηκε οριστικό το πρόβλημα.
Σήμερα, σχετικό με τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
1563/1985, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 1882/
1990. με τις οποίες καθιερώθηκε από το έτος 1986 δειγματο
ληπτικός έλεγχος των δηλώσεων αυτών.
Όμως, το μέτρο αυτό του δειγματοληπτικού ελέγχου όχι
μόνο δεν επέλυσε τα προβλήματα που υπήρχαν προηγούμενα,
αλλά δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα.
Ειδικότερα, από τις υποθέσεις που εντάσσονται στο δείγμα
ελέγχεται το 6% περίπου κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα οι
υπόλοιπες να μην ελέγχονται και να παραγράφονται
Επίσης με το δείγμα είναι δυνατό να ελέγχονται υποθέσεις
χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον και να μην ελέγχονται άλλες
σοβαρές υποθέσεις, που δεν υπάγονται σε αυτό. Εξάλλου, με
το δείγμα συμβαίνει πολλές Δ.Ο.Υ. να μην έχουν να ελέγξουν
υποθέσεις του δείγματος.
Ένα άλλο σοβαρό θέμα σχετικό με τον έλεγχο, που δεν
έχει ανπμετωπισθεί μέχρι σήμερα νομοθετικά, είναι το είδος
κα η έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών κα επαληθεύσεων,
που πρέπει να ακολουθούνται, προκειμένου κα τα συμφέροντα
του Δημοσίου να διασφαλίζονται κα να αποφεύγεται άσκοπη
απασχόληση των ελεγκτών κα των επιχειρήσεων.
Βέβαια, έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών επανει
λημμένα οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων κα
στοιχείων των επιτηδευμάτων κα έχουν γίνει σεμινάριο επι
μόρφωσης των ελεγκτών, όμως επιβόλλετα η θέσπιση κανόνων
ελέγχου, για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών στο ελεγκτικό
τοικ; έργο κα την αντιμετώπιση των φορολογούμενων στο
ευαίσθητο αυτό θέμα προκεψιενου η φοραλόγηση να μην είναι
υπόθεση της ικανότητας κα κατάρτισης του υπαλλήλου που
ενεργεί τον έλεγχο.
Με το σύστημα ελέγχου που καθιερώνεται με την παράγραφο
1 του άρθρου 13 του προς ψήφιση νομοσχεδίου παρέχετα η
δυνατότητα να ελέγχοντα α μεγάλες επιχειρήσεις κα να
περαιώνοντα με ταχύτερο ρυθμό οι ανέλεγκτες υποθέσεις, για
την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου, με βάση
ουγκεκριμένες ελεγκτικές αρχές, στις οπαίες στήριζε τα κάθε
έλεγχος, προκειμένου να διευκολύνεται ο ελεγκτής στο έργο
του κα ο έλεγχος να είναι σύντομος κα αποτελεσματικός.
Οι παράγραφα 2, 3 κα 4 του άρθρου 13 αναφέροντα σε
νομοτεχνικά θέματα εναρμονίαεως των διατάξεων των παρα
γράφων του άρθρου 50 του ν.δ. 3323/1955. μετά την αντικα
τάσταση της παραγράφου 3 αυτού.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού προστίθενται ποΡ^Υραφα Β κα 9. Με την παράγραφο Β αντιμετωπίζεται, μετά
*°θ»έρωση διαδικασίας ελέγχου όλων των δηλώσεων, το
θέμα ελέγχου των δηλώσεων για τις οποίες συμπληρώνεται ο
ΧΡόνος παραγραφής κα δεν εινα δυνατό να ελέγχουν άλες
λόγω ελλειιίκως αριθμητικό κα ποιοτικά ελεγκτικού προσωπικού

Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού παρέχετα η δυνα
τότητα στο φορολογούμενο να λαμβάνει γνώση του αποτελέ
σματος του ελέγχου προ της εχδόσεως φύλλου ελέγχου ή
πράξης κα υποβάλλει ταυτόχρονα αρχική ή συμπληρωματική
δήλωση, τότε α προβλεπομενες κατά περίπτωση προσαυξήσεις
κα πρόσημα μειώνονται στο 1/5. Με τον τρόπο οπόν επιτα
χύνεται η διαδικασία κα περαιώνεται η υπόθεση για την έγκαιρη
βεβαίωση των εσόδων του Δημοσίου κα διευκόλυνση του
Φορολογούμενου
Επίσημανέτα ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος μπορούσε να
έχει αποτέλεσμα μονο αν υπήρχε η δυνατότητα να ελέγχοντα
όλες οι υποθέσεις του δείγματος.
Από τα στοιχεία που έχουμε, από το έτος 1986, που καθιε
ρώθηκε ο δειγματοληπτικός έλεγχος, μέχρι το έτος 1980 έχουν
υπαχθεί στο δείγμα κα έχουν ελεγχθεί α παρακάτω υποθέσεις:
Κατηγ.
Σύνολο
Ελεγχθείσες
Ποσοστό Ανέλεγκ·
υποθέσεων
φυσικά
πρόσωπα
Εταιρείες
Α.Ε.
Σύνολο

397.462
111.482
14.428
523.372

23.630
6.347
5366
35.343

5,95%
5,69%
3ZJ22L

373.832
105.135
..£0%
488.029

Ύστερα από τα ανωτέρω, για την αντιμετώπιση του σοβαρού
θέματος του ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων μέσα σης
δυνατότητες που έχουν οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες,
με ης προτεινΰμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του ανωτέρω
άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 50 του
ν.δ. 3323/1955 κα καθιερώνεται νέο σύστημα ελέγχου των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, του οποίου οι αρχές, οι
κανόνες, ο τρόπος κα γενικά οι διαδικασίες κατά κατηγορίες
βιβλίων Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, θα καθορίζεται με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 14
Σύμφωνα με ης διατάξεις του ν. 277/1976 η επιστροφή του
Φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που έχα καταβληθεί
αχρεώστητα. γίνε τα με επιταγές, που εκδΐδοντα απευθείας
οπό το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών
(Κ.Ε.Π.Υ.Ο.) σε διαταγή των δικαούχων κα οι οποίες εξο
φλούνται από ης Τράπεζες κα τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα
(Ταχυδρομικά ταμιευτήριο - Ταμείο Παρακαταθηκών κα Δανείων)
αε βάρος του λογαριασμού του Δημοσίου στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Με ης διατάξεις του παρόντος άρθρου καθιερώνετα νέα
απλαυστεαυενη διαδικασία, με την κατάθεση των επιστρεφόμενων ποσών του φόρου ασοδτρατος σε έντοκους ή άτοκους
λογαριασμούς των δικαούχων. ανάλογα με τον τρόπο επι
στροφής που θο επλέξε: ο δικαιούχος
Η πίστωση των επιστρεφάμενων ποσών στους λογαριασμούς
των δικαιούχων θα γίνεται με μαγνηπκές ταινίες του Κ.Ε.Π.Υ.Ο.,
που θα παραδίδοντα στα πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με το
ρυθμό της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.
Με αποφάσεις του Υ πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κιφερνηαεως. θα καθοριστούν α τράπεζες
κα τα πιστωτικό ιδρύματα που θο συμμετέχουν στη διαδικασία
αυτήν, οι όρα συμμετοχής, καθώς κα κάθε αναγκαία λεπτο
μέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Επίσης, παρέχετα εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομι
κών, να επεκτείνει με αποφάσεις του την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού κα για την επιστροφή άλλων
φόρων, τελών κα λοιπών εσόδων του Δημοσίου.
Η προτεινόμενη διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους, εναρμονίζεται με τα
ισχύοντα στις άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, στα πλαίσια της ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, αλλά
κα αποτρέπει ης περιπτώσεις πλαστάτητος των επιταγών,
απώλειας ή παράτυπης εξοφλήαεως αυτών, που έχουν παρο-
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τηρηθεί αε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνο με την ισχυουσα
διοδικηοίο.
Επίσης εππυγχόνετα η εξοικείωση των δικαιούχων στη
χρησιμοποίηση συγχρόνων τρόπων δοοαληιψας μέσω του τρα
πεζικού συστήματος, η ηθανή ενίσχυση της ρευστότητας αυτού
κα η τόνωση της ροπής προς αποταμίευση
'Αρθρο 15
Με το άρθρο αυτό γίνεται ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων προς
το Δημόσιο χρεών οφειλετών περιοχών των Νομών Πέλλας
κοι Κιλκίς που έπληγησαν από τους σεισμούς του μηνός
Arrppftpinii 1990. Οι συγκεκριμένες αυτές περιοχές ανοφέρονται στο σχετικό άρθρο όπως καθορίστηκαν από τους νομάρχες
των νομών αυτών. Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη
ρύθμιση αυτήν, η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων είσπρα
ξης, καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες ορίζονται στο
σχετικό άρθρο.
Η ρύθμιση αυτή κρινεται αναγκαίο δεδομένου ότι και κατά
το παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις έγινε ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόοιο των οφειλετών των
περιοχών, που έπληγησαν από σεισμούς
Αρθρο 16
Με το όρθρο αυτό δίδεται η ευχέρεια στους Οφειλέτες του
Δημοσίου, που έχουν βεβαιωμένο χρέη στις Δημόσιες Οικονο
μικές Υπηρεσίες των Νομαρχιών Μεσσηνίας, Ηλείας, Ζακύνθου,
Κορινθίας. Βοιωτίας και περιοχής Μεγαρίδος Νομαρχίας Δυτικής
Αττικής και τα είχαν ρυθμίσει σε 60 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα
με τις αναφερόμενες στο άρθρο υπουργικές αποφάσεις, αλλά
απώλεοαν το ευεργέτημα της ρύθμισης λόγω μη καταβολής
δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, να επανακτήσουν το ευεργέτημα
της ρύθμισης, εφ' όσον όμως τηρηθούν οι προϋποθέσεις, που
καθορίζονται στο όρθρο αυτό.
Η ρύθμιση αυτή προωθείται ύστερα από αιτήματα των πα
ραγωγικών τάξεων των σεισμόπληκτων περιοχών των παραπάνω
Νομαρχιών, καθώς και από αιτήματα και αναφορές φορολο
γούμενων των ίδιων περιοχών, που έχουν κατατεθεί στη Βουλή
των Ελλήνων και σπς αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών.
’Αρθρο 17
Με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 1239/1982 περί διακα
νονισμού εξοφλήσεως οφειλών από κοθυστερουμενες ασφα
λιστικές εισφορές προς οργανισμούς κανωνικής οοφαλιαεως.
αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ορίζεται
ότι "όλες α εκκαθαρισμένες οφειλές του Δημοσίου προς εγ
χειρήσεις. συμπεριλαμβανομένων κα των εξαγωγικων επιτοκίων,
συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές των επιχειρήσεων αυτών
προς το Ι.Κ.Α τρέχουσες ή απαιτητές δόσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 1 του νομού αυτού, ανεξάρτητα απο τυχόν οφειλές
τους προς το Δημόσιο ή άλλους τρίτους κα απο&δοντα από
το Δημόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ-ΑΛ
Με τη διάταξη του άρθρου αυτού εξαιρούντο από το συμ
ψηφισμό α εκκαθαρισμένες Οφειλές του Δτμοοίου προς εγ
χειρήσεις απο εηστροφες αχρεωστηχως ασπροχθέντων φό
ρων, τελών κα λοιπών εσόδων.
Η εξαίρεση αυτή κρινεται αναγκαία, επειδή η εφαρμογή της
διάταξης έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη διεκπε
ραίωση των φορολογικών υποθέσεων φυσικών κα νομικών
προσώπων, λαμβανομενου υπόψη άτι σπς περισσότερες πε
ριπτώσεις και σύμφωνα με τις ισχύουοες φορολογικές κα άλλες
διατάξεις, ο συμψηφισμός των απαιτήσεων από αχρεωστητως
καταβληθέντες φόρους, τέλη κΑπ. είναι υποχρεωτικός με νέες
ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις του δικαουχου της
επιστροφής.

Αρθρο 16
Με το άρθρο αυτό γίνεται ανπκατοσταση της παραγράφου
1 του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ώστε να είναι
δυνατός ο συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου
έναντι χρεών τους προς αυτό αε κάθε περίπτωση, που αυτός
έχει βέβαιη χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, η οποία
πρέπει να είναι εκκαθαρισμένη και να αποδεικνϋεται από αμετόκλητη δικαστική απόφαση ή οπό δημόσιο έγγραφο.
Η μέχρι ατμερα εφαρμογή του συμψηφισμού, με απατήσεις
που αποδεικνϋονται μόνο από τελεσίδικες δικαστικές αποφά
σεις, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σπς υπηρεσίες,
επειδή σε πολλές περιπτώσεις τα ποσό που προσδιορίζονται
με τις αποφάσεις αυτές τροποποιούνται στη συνέχεια, λόγω
άσκησης εκ μέρους του Δημοσίου αιτήσεων αναιρέαεως.
Επίσης, σύμφωνα με τις ισχύουοες διατάξεις, το Δημόσιο
υποχρεώνεται για πληρωμή, μόνο βόαει αμετακλήτων δικαστικών
αποφάσεων.
Αρθρο 19
Σύμφωνα με το διάταγμα της 26ης Ιουνίου / 10ης Ιουλίου
1944 'περί Κωδικός των νόμων περί Δικών του Δημοσίου" και
στην περίπτωση έγερσης αγωγής και έκδοσης οιιετάκλητης
απόφασης, το Δημόσιο υποχρεουται μαζί με την κυρία οφειλή
του ένσνπ των τρίτων και στην καταβολή τόκων 6% από την
ημερομηνία επιδόοεως της αγωγής.
Εξάλλου στο ν. 1418/19Θ4 ’Δημόσια έργα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων* ορίζεται άτι αν η πληρωμή (αε εργολήπτες
Δημοσίων Έργων) καθυστερήσει πέρα από ένα μήνα από τη
λήξη της προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. οφεί
λεται αν υποβληθεί έγγραφη όχληση από το χρόνο υποβολής
της, ο τόκος υπερημερίας, που ισχύει για τις οφειλές του
Δημοσίου.
Επειδή, όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, το
ποσοστό 6% των καταβαλλόμενων τόκων υπερημερίας είναι
μικρό σε σύγκριση με τον προεξοφλητικό τόκο με τον οποίο
επιβαρύνονται από τις τράπεζες « προεξοφλήσεις καθυστε
ρημένων πιστοποιήσεων δημόσιων έργων, κρινεται σκόπιμο
όπως έναντι των εργοληπτών δημόσιων έργων αναπροσαρμοοθει ο τόκος υπερημερίας για καθυστέρηση εξόφλησης λογα
ριασμών των δημόσιων έργων και ορισθεί στο 85% των τόκων
των εξαμηνιαίων έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, δηλαδή
1Β.7% 122% X 85% - 18.7)
Το σκοπό αυτόν επιδιώκει η δώταξη του άρθρου αυτού.
Αρθρο 20
1.
Στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα αδ. 284/1988
"Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" και 551/1988 "Οργανι
σμός Νομαρχιών - Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών", λει
τουργούν υπηρεσίες Επιθεώρησης τόσο σε κεντρικό όσο κα
σε περιφερειακό επίπεδο, ο οποίες όμως δεν στελεχώνονται
από ιδώίτερο κλάδο Επιθεωρητών.
Στα πλααα των προσπαθειών αναμόρφωσης των δημόσιων
υπηρεαών κα ύστερα από την οδηγία ταυ Υπουργείου Προε
δρίας της Κυβέρνησης, γιο τη σύσταση Επιθεωρήσεων κα
δκκχρφΡνου κλάδου Εαθεωρήτων (αριθμ. TELEX Φ 01/35967/
25-10-90). προωθείται η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων Ε
πιθεωρήσεων κα η σύσταση ώαπέρων κλάδων
α) Εαθεωρήτων Υπουργείου Οικονομικών κα
β) Επιθεωρητών Τελωνείων, για τη στελέχωση των Επιθεω
ρήσεων Υπουργείου Οικονομικών κα των Επιθεωρήσεων Τε
λωνείων σντίσταχα με εξειδικειρένους υπαλλήλους αποκλει
στικής απασχόλησης, στους οποίους κλάδους θα μετατάσσονται
υπάλληλοι με 15έτη υπηρεσία από τους κλάδους Π£ κατηγορίας
των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
Το έργο των Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών κο-

και αυτές των επιδομάτων καλύπτουν άλλες περιπτώσεις,
λυπτει ένα ευρύτατο φασυα αρμοδιοτήτων, όπως η cnormao
θεσπίζεται η διάταξη του άρθρου αυτού που καλύπτει όλο το
ορθής εφαρμογής των φορολογικών και άλλων διατάξεων
δημόσιο τομέα
*αι της ομαλής διεξαγωγής του έργου των εποπτευόμενων απ'
αυτούς υπηρεσιών, η σύμπραξη με τους προϊσταμένους των
Αρθρο 22
Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) στην επίλυση δκ>κητικά των φορολογικών διαφορών, η έρευνα ύπαρξης ή μη
Με πς διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 1832/1989
Δικαιωμάτων του Δημοσίου επί ακινήτων κ,λπ.. Για το λόγο
κα του άρθρου 7 του ν. 1990/1990, ορίζεται άτι προκειμέναυ
αυτόν με την παρ. 20 του άρθρου 41 του ν.δ. 3323/1955. όπως
να εξασφαλιοθεί κατάλληλη κατοικία για τους εκπροσώπους
τέθτγιε με την παρ. 14 του άρθρου 35 του ν. 1884/1990,
του κράτους στην περιφέρεια γενικούς γραμματείς περιφερειών,
ορίστηκε ότι ‘Οι φοροτεχνικοί υπάλληλος στους οποίους ανα
Νρμάρχες και έπαρχους, επιτρέπεται η παραχώρηση των κα
τίθενται καθήκοντα Επιθεωρητή με απόφαση του Υπουργού
τάλληλων ακινήτων του Κράτους από την Κτηματική Εταρία
Οικονομικών, κατά το χρονικό διάστημα που ασκούν τα καθή
του Δημοσίου, η κατασκευή, καθώς και η ενοικίαση από το
κοντα. εξομοιούνται με προϊστάμενο Διεύθυνσης, αναφορικά
κράτος κατάλληλων κατοικιών στις έδρες των περιφερειών,
με την καταβολή του επιδόματος θέσης'.
των νομών και νομαρχιών καθώς και των επαρχιών.
Μετά την σύσταση ιδιαίτερου κλάδου Επιθεωρητών, γιο την
Ως κατάλληλη κατοικία νοούνται και δωμάτια ξενοδοχείων.
αναβάθμιση του θεσμού της Επιθεώρησης προτείνονται προς
Το ποσό για τη μίσθωση κατοικίας δεν θα υπερβαίνει τις 150.000
ιμίφίση οι διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου αυτού.
2.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού επιδιώκεται η δρχ. το μήνα και το ποσό αυτό μπορεί ν αναπροσαρμόζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εντελλομένων
Επειδή ο Υ πουργός και ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Υ πουργείου
Εξόδων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, προς εκείνες των
Αιγαίου αντιμετωπίζουν το Ιδιο πρόβλημα με τους γενικούς
αντίστοιχων υπηρεσιών των λοιπών Υπουργείων.
γραμματείς περιφερειών, τους νομάρχες και τους επάρχους.
Συγκεκριμένα επιδιώκεται, οι δαπάνες:
προτείνέτοι οι διατάξεις να έχουν εφαρμογή και γι' αυτούς.
α) του Πυροσβεστικού Σώματος, β) της Αγροφυλακής, που
έχει υπαχθεί πλέον με το άρθρο 110 του ν. 1892/1990 στο
Αρθρο 23
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και γ) μικρού τμήματος των δαπανών
της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ-ΑΣ.), που δεν πληρώνονται από
1. Με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 1914/1990
τη συνεστημένη πάγια προκαταβολή, να εκκαθαρίζονται και
ορίζεται ότι : 'Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας
ενταλματοποιούνται με τη διαδικασία που ισχύει για άλες τις
της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση άλλου
δαπάνες των πολιτικών υπουργείων.
αρμόδιου Υπουργού, φορείς του δημόσιου τομέα κατά την
Το υπόλοιπο και σημαντικότερο τμήμα των δαπανών της
έννοια της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, όπως
ΕΛ.ΑΣ. καλύπτεται από την Πάγια Προκαταβολή.
επαναοριοθετήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.
Η διαφοροποίηση που γίνεται με την υπόψη διάταξη ως προς
1892/1990. μπορεί να εξαιρούνται από την εφαρμογή των
τις τελευταίες αυτές δαπάνες της ΕΛ.ΑΣ. δικαιολογείται λόγω
διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε για το δημόσιο τομέα'
του στρατιωτικού χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας και της
Είναι φανερό ότι με τη διάταξη αυτή δίδεται εξουσιοδότηση
στρατιωτικής δομής που απόκτησε με τις διατάξεις του άρθρου
προς Υπουργούς να ρυθμίσουν με αποφάσεις τους το θέμα
3 του ν. 1481/1984 ‘Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης'
της εξόδου από το δημόσιο τομέα φορέων αυτού.
και υπαγορεύεται από την ανάγκη μερικού εναρμονισμού με τα
2. Με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος προβλέπετα η
ισχύοντα στα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αερο
δυνατότητα παροχής απο το νομοθε τη ειδικής εξουσιοδότησης
πορίας. Άλλωστε το σύστημα της Πάγιας Προκαταβολής ε
προς τη διοίκηση γιο την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων,
φαρμοζόταν στο παρελθόν για την πληρωμή δαπανών του
που θα ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα εντός των ορίων της
Αρχηγείου Χωροφυλακής προ της συγχωνεύσεως των δύο
εξουσιοδοτήαεως αυτής. Όταν όμως η εξουσιοδότηση αυτή
Σωμάτων (Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων), ακριβώς λόγω
παρέχεται σε άλλα όργανα της Διοίκησης, μεταξύ των οποίων
της στρατιωτικής δομής της.
και στους υπουργούς, γιο τη συνταγματικότητα της εξουσιο
Το σημερινό σύστημα ελέγχου όλων των δαπανών του
δότησης το ρυθμίστεον με τις διοικητικές πράξεις θέμα πρέπει
Υπουργείου Δημόσιος Τάξης, από το ελεγκτήριο δαπανών της
να είναι 'ειδικότεροι θέμα (ή άλλα που προβλέπονται στο εδ.
Δ/νσης Οικονομικών του κλάδου διοικητικής υποστήριξης του
β της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος).
Υπουργείου, έχει ως αποτέλεσμα νο αποστερείται η Υ.Ε.Ε. της
2.
Εγεννηθη κατόπιν αυτών αμφιβολία, κατά πόσον η ως
αρμοδιότητας παρακολούθησης σημαντικού τμήματος των σε
άνω εξουσιοδότηση του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 1914/1991
βάρος του Δημοσίου αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, του
εινα σύμφωνη με την ως άνω διάταξη του Συντάγματος και η
ελέγχου των εντελλομένων εξόδων και του ορθού καταλογισμού
Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. με την υπ_ αριθμ. 52/1991 γνωμοδότησή
των δαπανών στους οικείους ΚΆ.Ε. κάτι που καθιστά επιτακτική
της εδεχθη άτι. να μεν δεν μπορεί να λσγισθεί ως βέβαον
την επιδιώκομενη ρύθμιση με την παρούσα διάταξη, ώστε νο
ότι η ως άνω εξουσιοδότηση του άρθρου 30 παρ. 1 του ν.
μην εκφεύγει ο έλεγχος από την αρμοδιότητα του Υπουργού
1914/1991 οντίκεπα από της ως άνω α πάψεως στην πιο πάνω
των Οικονομικών, που έχει από το νόμο την ευθύνη της
συνταγματική διάταξη, επειδή όμως η δικαστηριακή κυρίως
νομότυπης εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.
αντιμετώπιση του όλου θέματος δεν έχει μέχρι τούδε καταλήξει
Συμπερασματικά τονίζεται ότι με την προτείνομε νη διάταξη
σε συγκεκριμένες και αναμφισβήτητες θέσεις, ενδεδειγμένον
δεν επιδιώκεται τίποτα περισσότερο από την επαναφορό στο
είναι η ως άνω εξουσιοδότηση να προβλέπει, αντί υπουργικές
καθεστώς που ίσχυε πριν από την ισχύ του ν. 1481/1984
αποφάσεις, προεδρικό δνττάγμστα ώστε V αποφευχθούν μελΟργανισμός του Υπουργείου Δημόσιος Τάξης' ώστε νο επιλονπκώς σοβαροί εμπλοκαί. ou ονομικά κα άλλα, εκ της τυχόν
τευχθεί η αποκατάσταση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας
εκτιμήαεως υπό των δικαστηρίων ότι η ως άνω εξουσιοδότηση
Εντελλομένων Εξόδων στο εν λόγω Υπουργείο, με σκοπό,
αντικειται εις το Σύνταγμα
όπως προαναφέρετα, νο εναρμσνισθούν αυτές προς τις όμοιες
αρμοδιότητες των αντίστοιχων υπηρεσιών των λοιπών υπουρ
γείων.
Άρθρο 24
Αρθρο 21
Επειδή γιο την πληρωμή του προσωπικού, που θα απασχοληθεί
οιονδήποτε τρόπο με την πρόσληψη προσωπικού στο
Υπουργείο Οικονομικών, δεν υπάρχει σχετική διάταξη νόμου

Με το άρθρο 26 του ν. 1914/1990 προβλέπετα η μετατροπή
της Α.Τ.Ε αε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία
Με την παράγραφο 3 του άρθρου τούτου όριζετα. ότι σε
κάθε αύξηση του Κεφαλαίου της Α.Τ.Ε Α.Ε. εφαρμΟζοντα
ανάλογα α δκπύξεις του προηγούμενου άρθρου 25, που μεταξύ
των άλλων προβλέπει, άτι η αύξηση του κεφαλοίου μπορεί να
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γίνει μόνο αν προηγουμένως ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός
της καθαρής θέσης της εηχείρηοης από την επττροπή του
άρθρου S του ν. 219CV1920
Είνα προφανής η παραδρομή ταυ νομοθέτη, ο οποίος ήθελε
απλώς να διατηρήσει στο δημόσιο την απόλυτη πλειοψηφώ
του 51% των μετοχών της Α.Τ.Ε. κα όχι να εφαμοσθοϋν γι'
αυτήν κα α λοιπές διατάξεις του άρθρου 25. αφού το άρθρο
26 αποτελεί αυτοτελή διάταξη για την Α.Τ.Ε., που ρυθμίξει όλο
τα θέματα της μετατροπής
Η γενική ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25
κα στην περίπτωση της Α.Τ.Ε. Α.Ε δημιουργεί προβλήματα,
γιατί η αύξηση του κεφαλαίου αυτής θα είναι κατά κύριο λόγο,
με καταβολή μετρητών εκ μέρους των νέων μετόχων της κα
όχι με r-trwpnfift κινητών ή ακινήτων, οπότε κα μόνο θα ήταν
απαραίτητη η αποτίμησή τους.
Έτα με την παραδρομή αυτήν η Α.Τ.Ε. υποχρεούτα σε κάθε
αύξηση του κεφαλαίου της. κα παρά το ν. 2190/1920, να
προβαίνει αε αποτίμηση των υπορχόντων περιουσιακών της
στοιχείων επί έτη ολόκληρα κα να καθυστερεί τις αυξήσεις
του κεφαλαίου, με άμεση επίδραση σπς εργασίες της.
Γιο τους λόγους αυτούς προτείνετα η ερμηνεία της παρ. 3
του άρθρου 26 του ν. 1914/1990.
'Αρθρο 25
Με τις διατάξεις αυτές κυρώνοντα κα αποκτούν ισχύ νόμου
α αποφάσεις που αναφέροντα στο άρθρο αυτό κα με τις
οποίες ρυθμίστηκαν ορισμένο θέματα λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα αυτών.
Αθήνα 25 Φεβρουάριου 1991
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μιλτ. Εβερτ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ιωαν. ΠαλαοκρασσΟς

Ε. Χριστοδούλου

ΠΙΝΑΚΑ!
Διατάξεων που κσταργοϋντα ή τροποποιούντα ή συμπληρώ
νονται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου "οπλούστευση φορο
λογικών διαδικασιών κα άλλες ρυθμίσεις~
(’Αρθρο 1 νομοσχεδίου)
ΝΑ 3323/1955, αρ. 43, παρ. 1, περ. β
β) Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, α οποία παρέχουν
υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκεβς μικρότερης από
ένα έτος, με συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομι(Λιου, ο οποίος ορίζεται αε δύο τα εκατό (2%) για τα ημερομίσ&α
από δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) έως τρεις χιλιάδες (3.000)
δραχμές, σε τέσσερα τα εκατό (4%) για. τπ^ημερομίσθια από
τρεις χιλώδες μία. (3.001) έως τρεις χιλιάδες ΓΕντακόαιες
(2.500) δραχμές, σε έξι τα εκατό (6%) για τα ημερομοθα tntb
τρεις χιλώδες πεντακΡοες μια (3.501) έως τέσσερις χιλώδες
(4.000) δραχμές κα σε οκτώ τα εκατό (8%) για τα τμερομοώα
από τέσσερις χιλιάδες μία (4.001) κα πάνω δραχμές.
( Αρθρο 2 νομοσχεδίου)
ΜΑ. 3323/1955, άρθρο 6. παρ. 7, περ. δ.
δ) Η αξία των ακίνητων, που μεταβιβάζοντα καθώς κα τα
χρηματικό ποσά που καταβάλλοντα από το φορολογούμενο
λόγω δωρεάς στα Δημόσιο, τους δήμους κα τις κοινότητες
του Κράτους τα ανώτατα εκπαιδευτικό ιδρύματα, τα κρατικό
κα δημσπκό νοσηλευτικό ιδρύματα κα τα νοσοκομεία που
αποτελούν νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κα επιχορηγούνται
από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς κα το Ταμείο Αρχαιο
λογικών Πόρων. Η αξία των ακινήτων καθορίζεται σήμψωνα με
τις διατάξεις του άθρορυ 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ-Α43) ή
ύστερα από εκτίμηση που ενεργείτα από τον οκονομικό έφορο,

σύμφωνο με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακι
νήτων. σπς περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντκειμενικου προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Τα χρηματικό ποσό που καταβάλλονται από το φορολογού
μενο λόγω δωρεάς προς το κοινωφελή ιδρύματα, τα μη κερ
δοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκ
παίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τους ιερούς Ναούς, τις
ιερές Μονές του Αγίου 'Ορους, τα ημεδαπό νομικό πρόσωπα
δημοσίου δικαίου καθώς και τα ημεδαπό νομικό πρόσωπα ιδιω
τικού δικαίου που νόμιμα έχουν ουσταθεί ή συνιστώνται και τα
οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και σε οποιοδήποτε
αθλητικό σωματείο που έχει ουσταθεί νόμιμα και είναι αναγνω
ρισμένο από τη Γ ενική Γ ραμματεία Αθλητισμού, εφ' όσον οι
δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη
των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.
Επίσης, τα χρηματικά ποσό που καταβάλλοντα από το φο
ρολογούμενο μέχρι ποοοστό 15% του συνολικού φορολογού
μενου εισοδήματος τους, λόγω χορηγίας προς τα μη κερ
δοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπό νομιμκά πρόοωπα ιδιωτικού
δικαίου που νόμιμα υφίστανται ή συνιστώνται εφ όσον επιδιώκουν
σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι ιδίως, η καλ
λιέργεια. η προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής,
του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής,
τς γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση,
επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μου
σείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιπτσμού. καθορίζονται μετά από έλεγχο του Υπουργείου Πο
λιτισμού, τα νομικό πρόοωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς
σκοπούς, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
Όταν τα ποσό των δωρεών και των χορηγιών αυτής της
περίπτωσης, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους
δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου, υπερβαίνουν τις ογδόντα
χιλιάδες (Β0.000) δραχμές ετησίως, λαμβανοντα υπόψη μόνο
εφ' όσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Τα χρηματικό ποσό αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν
πρέπει να έχουν εκ πέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος
Το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης, που προέρ
χεται από δωρεές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, δεν μπορεί
να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος
που προκύπτει σε περίτωση εφαρμογής της διάταξης της
παραγράφου 7 του άρθρου 5.
(Άρθρο 3 νομοσχεδίου)
Νέα Διάταξη
(Άρθρο 4 νομοσχεδίου)
Ν. 1892/1990, άρθρο 101, παρ. 10
10. Ως βιομηχανικές επιχειρήσεις θεωρούνται κα α επιχει
ρήσεις έκδοσης εφημερίδων κα περιοδικών που παράγοντα
(στοιχειοθεσία - Φωτοστοιχειοθεσία - εκτύπωση) σε εγκατα
σταθείς τρίτων, η δε αποχώρηση δημοσιευμάτων επ' αμαβή
είναι πώληση αγαθών.
Ο διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή επί των πραγματοποιού
μενων εσόδων που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν
μετά την 30-12-1990.
( Αρθρο 5 νομοσχεδίου)
Νέες Διατάξεις
(Άρθρο 6 παρ. 1 νομοσχεδίου)
ΝΑ. 118/73, άρθρο 25. παρ. ι
1.
Απαλλάσονται του φόρου α κτήσεις, εφ' όσον α δωαούχα
τούτων είναι:
α) το Δημόσιον, α Δήμοι κα α Κοινότητες.
β) Το εν Ελλάάι νομίμως υφιστάμενο ή συνιστώμενα ΜΠ
κερδοσκοπικού χαρακτήρος νομικά πρόσωπα ως κα α πε
ριουσία του άρθρου 96 του Α.Ν 2039/1939, εφ' όσον επιδιώ-
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κοντά un' αυτών αποδεδετγμενως σκοποί εθνωφελείς ή θρη
σκευτικά η εν ευρυτέρω κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαδευηκοί
ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς, ως κα το αλλοδαπά τααύτο
οπο τον όρον της φαβαότητας.
Οοαυπυς το ολληλοβοηθπτικύ Ταιείο περιθάλψεως των εγστουπαλλιίλων (Ταυειο Υγείας).
Γ.οόζ τα ϋ>ς άνω ημεδαπό νομικώ πρόσωπα εξομαούντα το
ιερόν Κοινόν του Παναγίου Τάφου κα η Ιερά Μονή του ‘Ορους
Irvc.
γ) Οι αλλοδαποί υπό τον όρον της αμοιθαότητος. εφ' όσον
προβλέπετα απαλλαγή τούτων από του φόρου 6to δεθνών
συμβάσεων.
Εσν εν τη νομοθεσία του ξένου κράτους δεν προβλέπετα
πλήρης απαλλαγή, αλλ υπαγωγή ας ελοφροτέραν φορολογίαν
επί τω όοω της αμοιβαιότητος, η εν Ελλάδι φορολογητέο
κληρονομική μερίς η κλτροδοσνι φυσικού ή νομικού προσώπου,
έχοντος την ιθαγένειαν του ξένου τούτου κράτους, υπόκαται
ας ελαφρότερον φόρον αντίστοιχον προς τον υπό του ξένου
τούτου κράτους επιβαλλσμενσν.
δ) Πολιτικά κόμματά που έχουν νόμιμο συσταθεί στην Ελλάδα
και είναι αναγνωρισμένα από τον Κανονισμό της Βουλής.
(‘Αρθρο 6 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Ν.Δ. 11Β/73, όρθρο 61, παρ. 1-9
1. Ο κατά το όρθρον 5. υπόχρεος εις Φόρον και εν περιπτώσει
ανικανότητας αυτού, ο νόμιμος αυτούς αντιπρόσωπος υπο
χρεούμαι εις δήλωαιν δκι την παρ' αυτού κτώμενην αιτία θανάτου
περιουσίαν.
2. Κληρονόμος, βεβαρημένος δια κληροδοτήματος υπό προ
θεσμίαν δί ο δεν αναβάλλεται η κτήσις του δικαιώματος, αλλ'
αναστέλλεται η άοκησις αυτού, υποχρεαύται εις δήλωστν του
κληροδοτήματος, ενεργών δια λογαριασμόν του κληροδόχου.
3. Εις την περίπτωσιν της παραγράφου 5 του άρθρου 14
υποχρεαύται εις δήλωοιν ο βεβαρημένος δια την προκύπτουοαν
υπέρ αυτού διαφοράν λόγω διακοπής της παροχής.
4. Εν περιπτώσει θανάτου του υποχρέου προς δήλωαιν
περουσιακών στοιχείων, ίχ α μετατίθεται κστύ νόμον η γένεοις
της φορολογικής υποχρεώοεως. οι κληρονόμοι τούτου υπέχουν
δ*α τα περιουσιακά τούτα σταχαο υποχρόωστν προς δήλωαιν
και δια τον φόρον κληρονομιάς της αιτία θανάτου κτήσεως του
αρχικού υποχρέου.
5. Επί σχαλαζούσης κληρονομιάς, υποχρεούται εις δήλωαιν
ο κηδεμών τούτης. Μετά δε την αναγνώρκχν των κληρονόμων,
ουτα υποχρεούνται εις νέαν δήλωαιν. επί βάσει της οποίας ο
Φόρος εκκαθαρίζεται, κατά το εν άρθρω 101 οριζόμενα
6. Ο εκτελεστής δαθήκης πριν ή προβή εις οκτνδήποτε
ενέργεκτν ουστόοεως. μεταθέαεως ή αλλοιώαεως δκαωμάτων
επί αντκειμένων της «τίο θανάτου κτήσεως, υποχρεούτα εις
δήλωοιν, εφ' όσον δεν υπεβληθή τοιαύτη υπό των προς τούτο
υποχρεών.
7. Εάν ο υπόχρεως εις δήλωαιν έχη κηρυχθεί ας κατάσταστν
Γττωχεύσεως μετά την επαγωγήν της κληρονομιάς, ας δήλωοιν
υποχρεούτα ο ούνδικος. μετό την ρητήν ή σιωπηρόν αποδοχήν
της κληρονομιάς υπό του πτωχού κα εφ' όσον δεν υπεβλήθη
υπό τούτου.
8. Εάν αντικείμενα της ατία θανάτου κτήσεως εκρίθησαν
ύετπγενεστέρως, κατόπιν πληρώοεως της mpx-m-i.y ή δυιασπκής αποφάαεως ή συμβιβασμού, ως ανήκοντο εις έτερον του
αρχικού δικαιούχου, ο εκ της απίας τούτης καθιστάμενος
δικαιούχος υποχρεούτα εις δήλωοιν, επί τη βόσα της οπαίας
ενεργατα νέα εκκαθάρισις, κατά τα εν άρθρω 100 οίριζόμενα
9- Εν περιπτώσει θανάτου του υποχρέου εις δήλωοιν, υποΧΡεούντα ας υποβολήν της δηλώσεως α κληρονόμοι αυτού.

(Άρθρο 6 παρ. 4 νομοσχεδίου)
Ν_Δ_ 118/1973, όρθρον 41
Αι διατάξεις των άρθρων 9 έως 16. 18. 20. 22 περίιττωσις
Υ κα 27 εφαρμόζονται αναλόγως κα επί των απια δωρεάς
κτωμένων περιουσίων
(Άρθρο 6 παρ. 5 νομοσχεδίου)
Ν.Λ. 118/1973, άρθρο 39, παρ. 1
1.
Η φορολογική υποχρέωσις γενναία κστύ τον χρόνον της
συντάξεως του έγγρΰφου της δωρεάς. Εάν εγένετο παρύδοοις
του αντικειμένου της δωρεάς άνευ της συντάξεως εγγράφου
ή τούτο συνετάγη μετό την τοιαύτην παράδοοιν. η φορολογική
υποχρέωσις γεννάτα κατά τον χρόνον της παροδόσεως.
(Άρθρο 6 ncp. 6 νομοσχεδίου)
ΝΑ 118/1973, άρθρο 106, παρ. 1
1.
Απαγορεύεται ααδηποτε ενέργεια επί ατήσεως των δικαούχων της κατά το άρθρο 1 κτήσεως ή των διαδόχων αυτών
υποβληθείοης ενώπιον οβοδήποτε δημόσιος ή δημοτικής ή
κοινοτικής αρχής, ως κα επί αγωγής ή δημοτικής ή κοινοτικής
αρχής, ως κα επί αγωγής ή ατήσεως κα παντός ενδίκου
μέσου ασκηθέντος ενώπιον αουδηποτε δικαστηρίου εν σχέσει
προς ανπκείμενον της κτήσεως εφ' όσον δεν προούγεια
πιστοποιητικό οικονομικού εφόρου περί υποβολής αυτώ της
κατά νόμον δηλώσεως ή εκδόαεως υπό τούτου πρόξεως επι
βολής φόρου.

(Άρθρο 6 παρ. 7 νομοσχεδίου)
ΝΑ 118/1973, όρθρο 42
1. Λωρεπί εν ζωή κατά πλήρη κυριότητα:
Α) Ακυρούμενα η αναγνωριζόμενα δια τελεσίδικου δικαστικής
σποφάοεως ώς άκυρα εν άλω ή εν μέρα ή νομίμως ανκκληθείααυ
λογίζοντα κα φορολογούντο ως δωρεά επικαρπίας των δωρηθέντων δια τον χρόνον από της παροδόσεως τούτων μέχρι
της τελεσιδικίας της αποφόαεως, γενομένης νέας εκκαθαρίπεως
κατά το άρθρο 100.
Εάν επί των δωρεών τούτων δια της αυτής αποφόαεως
δκπάοοητα η επιστροφή των δωρηθέντων μετά των καρπών
αυτών κα αποδεικνύετα αυτή δι εκτελέαεως της αποφόαεως
ή δια ουμβολαογραφικής βεβακοθείς κα καταβληθείς φόρος.
Β) Ανακαλούμενα συμφωνία των μερών:
α) εντός πενταετίας από της ουστόοεως αυτών, φορολο
γούντο δκι την σύστοαν αυτών, ουχί όμως κα δκι την ανά
κλησης ως δωρεά του τέως δωρεοδόχου προς τον ας ον
επανέρχοντα τα δωρηθέντα αρχικόν δωρητήν.
β) μετά πάροδον πενταετίας φορολογούνται, τόσον δια την
αύστοαν αυτών, όσον κα διά την ανακλησιν ως δωρεά του
τέως δωοεοδόχου προς τον ας σν επανέρχοντα τα δωρηθέντα
αρχικόν δωρητήν.
2. Λωρετϊ απτό θανάτου αχετακλητα. ως κα δωρεά φ*λής
κυριότητος, των οποίων ανεβλήθη η φορολογία ακυροαχενα ή
αναγνϋκκζόμεναέ δκι τελεαδβου δωοοτωης αποφάσεως. ως
άαιρα ή νομίμως ανακληθειοα ή σνουληβοεο συμφωνία των
μερών οποτεδήποτε δεν υπάκειντα ας φόρον τόσον δ*α την
ούσταοιν όσον κα δκι την ακυρωστν ή σνΐκλησιν των.
3. Λωρετί ιίιλης κυριότητος. φορολογηθείοα καΤ εφαρμογήν
της περιτττώσεως ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 16:
Α) Ακυρούμενα ή αναγνωριζόμενα δκι τελεσιδίκου αποφό
αεως. ως άκυρα ή νομίυως ανακληβαοα. δεν υπάκειντα ας
φόρον. ο δε βεβαιωθείς φόρον εκπίπτετα κα ο καταβληθείς
επιστρέΦετα Επίσης δεν φορολογούντο ως δωρεά του τέως
δωρεοδόχου προς τον ας σν επανέρχοντα τα δωρηθέντα
αρχικόν δωρητήν.
Β) Ανακαλούμενα συμφωνία των μερών φορολογούντο δια
την αύστοαν αυτών, κατά εφαρμογήν της περιπτώοεως ε' της
(‘Αρθρο 6 παρ. 3 νομοσχεδίου)
παραγράφου 5 του άρθρου 16. ουχί όμως κα ως δωρεά του
Ν.Δ. 11Β/1973. άρθρο 105 παρ. 2
2.
Το κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστοποιητικόν τέως δωρεοδόχου προς τον ας ον επανέρχοντα το δωρηθέντα
αρχικόν δωρητήν
δεν δυνστα νο χρηοιμοποιηθή μετά πάροδον έτους από της
4. Επί δωρεάς ατία θανάτου συσταθείοης προ της ισχύος
εκδόαεως αυτού.
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του Ασπκαύ Κωδικός εάν προ του θανάτου του δωρπτού
απαβιώοη ο δωρεοδόχος εις ον αχόν ππροδοβή το δωρηθέντα
σνηκειμενον της δωρεάς.είναι η επκαρπη τούτων, δια τον
χρόνον από της παραδόαεως των μέχρι του θανάτου του
δωρεοδάχου.

Αν το ακίνητο που μετοβιβάζετα αποκτήθηκε χωρίς αντάλ
λαγμα ως τιμή κτήσεως θεωρείται η αξία που προαδιορίοθηκε
για την επιβολή φύρου κληρονομιών, δωρεών ή γονικών πα
ροχών και προικών, στην οnon προστίθεται και ο αντίστοιχος
Φάρος
Ως αξία κτήσεως των ακινήτων που αποκτήθηκαν με οποιον('Αρθρο 7 νομοσχεδίου)
δηποτε τρόπο μέχρι 31.12.1984 λαμβάνεται η καθοριζόμενη
ν. ΒΒΟ/1979. άρθρο 2 παρ 4
την 1.1.1985 με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού η
4.
Η μεταφορά του ουντελεστού γίνεται επ' ωφελεια των οποία πμαριθμοποιειται κατό τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
επί του ’βαρυναμένου ακινήτου', εχάντων δικαιώματα κμριότηΓ η ακίνητα που βρίσκονται οε περιοχές όπου το έτος 1985
δεν ίσχυε το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της
τος, εις τους οποίους ανήκει και το δια την μεταφοράν
συντελεστοίι αντάλλαγμα. Η παροχή του ανταλλάγματος .τούτου
φορολογητέος αξίας τους ή τούτο εφαρμόσθηκε μεταγενέστερα
δεν υπόκεπα εις τον φόρον ματαβιβόαεως ακινήτων ή εις
ή δεν ισχύει μέχρι το χρόνο πώλησης των ακινήτων ο φόρος
οιονδηποτε άλλον φόρον, τέλος χαρτοσήμου ή έτερον τέλος,
αυτομάτου υπερτιμήματος υπολογίζεται αε ποσοστό επί τον
?Μκηίι.>|ΐΛΐ εισφοράν ή κράτησιν υπέρ του Δημοσίου, των Ορ
αναλογούντα Φ.Μ.Α. και 5% για αγροτικά ακίνητα, εφ όσον
γανισμών Τοπικής Αυτοδιαικήαεως ή ουχιδηποτε τρίτου. Επί
αυτά δεν βρίσκονται, είτε ιιερικιλς είτε αλικώς, μέσα σε ζώνη
προικώων η σίτησις υποβάλλεται απά κοινού υπό του προικο
ακτίνας 500 μέτρων από το χειμέριο κύμα και γβ) 10% προλήπτου ανδράς και της υπέρ ης η προιξ γυναικάς η δε ωφέλεια
κειμένου για αστικό ακίνητα και για τα εξαιρούμενα από την
(αντάλλαγμα), η οποία μέλλει να πρόκυψη εκ του μετοφερομένου
προηγούμενη περίπτωση. Γ η ακίνητα αποκτηθέντα μετό την
ουντελεστού καθίσταται προικώον..Επί δοιιλειούχων ή δικαιού
1-1-1930 ο ως άνω ειδικός τρόπος φορολογίας του υπερτι
χων εξ ενοχικού δικαιώματος οι οποίοι κατά τας μετά των
μήματος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατό την οποία ο
κμρίων συμφωνίας δικαιούνται εις χρήσιν ή κάρπωσιν του
πωλητης προσκομίσει στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει
ακινήτου μέχρι του ανωτύτου εππρεπομένου ορίου του συντεοριστική υπεραξία κτήσεως και ο τυχόν καταβληθείς φόρος
λεστού δομήαεως, η μεν οίτησις περί. μεταφοράς του συντεπροκειμένου να πμαριθμοποιηθεί μετό οριζόμενα στην παρά
λεστού υποβάλλεται υπό των κυρίων η δε ωφέλεια (αντάλλαγμα)
γραφο 1.
περιέρχεται εν άλω ή εν μέρα-εις εκείνον, ο οποίος κατά .τας
δ) Ως τιμή μεταβίβασης θεωρείται η αξία του ακίνητου όπως
ανωτέρω συμφωνίας και κατά το υπ αυτών συναγωμενον μέτρον
αυτή προσδιορίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων για την
και διάρκειαν δικαιούται εις χρήαιν η κάρπωαιν του μετοφερο
επιβολή του φάρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αίτια από
μένου ουντελεστού δομήσεως. Εάν ο επ’ ανταλλάγματι μετοτην οποίο αφαιρείται η αξία ίων προσθηκών ή βελτιώσεων που
Φερόμενος συντελεστής δομήσεως δεν χρησιμοποιηθεί αυέγιναν στο ακίνητο, μετό την κτήση του, με δαπανες του
τουσίως υπό του κυρίου κατά το άνω, .αλλά διατεθεί .υπέρ
υπόχρεου στην καταβολή του παρόντος φάρου.
τρίτου επ' ανταλλάγματι ο εις τον κύριον καταβάλλων το
ε) Σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οι
αντάλλαγμα απαλλάσσεται πόσης υποχρέωσε ως έναντι ενδε
κοπέδου από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο κατασκευής, ως
χομένων αξιώσεων των εκ των μετά του κυρίου .συμφωνιών
αξία των ποσοστών αυτών θεωρείται η αξία των διαμερισμάτων,
ελκάντων δικαιωμάτων τούτων δικοίθυμένων να αναχθώα μόνον
καταστημάτων ή άλλων ανταλλαγμάτων, τα οποία βάσει του
κατά του εισπράξαντος κυρίου.
εργολαβικού προσυμφώνου περιέρχονται στον οικοπεδούχο,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία των ποσοστών του οικοπέδου
(Άρθρο 6 νομοσχεδίου)
που αναλογεί σ αυτό.
ν. 1249/1982, άρθρο 20 rap. 1
7. Απαλλάσονται από το φόρο του παρόντος νόμου το
Υποκείμενο φάρου
Δημόσιο, οι δήμου οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί και οι ιερές
1.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητο από την μονές και τα ν.π,δ.δ.
ιθαγένεια κατοικία ή την έδρα του, φορολογείται για την ακίνητη
περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα την πρώτη Ιανουάριου
(Άρθρο 10 παρ. 1 νομοσχεδίου)
του έτους φορολογίας. Στα επίδικα ακίνητα, υπόχρεος σε φάρο
ν. 1892/1990. άρθρο 103, παρ. 1, εδάφιο α
είναι ο νομέας τους. Τ ο ίδιο ισχύει και για αυτούς που νέμοντα
ο) Η παράγραφος 64α καταργειται και στη θέση αυτής τίθενται
ακίνητα χωρίς νόμιμο τίτλο. Αν ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη
νέες παράγραφοι 64α 64α 1, 64β, 64γ, 64ί και 64c, οι οπαίες
και γενικό αμετάκλητη απόφαση, ο νομέας του, για το φάρο
έχουν ως εξής:
που κατέβαλε, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του κυρίου που
"64α Προϊόντα συμπύκνωσης, πολυσυμπύκνωσης και παλμοριστικό αναγνωρίστηκε.
προσθηκης. τροποποιημένα η μη. πολυμερισμενο η μη. γραμμικό
ή μη (φαινοπλΟστες. αμινοπλάστες, αλκύιδια. πολυεστέρες αλ( Αρθρο S νομοσχεδίου παρ. 1-5)
λυιλικά κα άλλα ακόρεστοι πολυεστέρες, σιλικόνες. κ_λπ_). σε
ν. 1882/1990 άρθρο 16 παρ.2.7
κάκκους (Δ-Κ. ΕΧ39.01).
2 Γη την επιβολή του παρόντος φάρου:
64α 1. Προϊόντα παλυμεεκσμου και ουμπολμμεριομού (πολυαι
α) Η Cwtsc των ακίνητων και των εμπραγμάτων δωαωμάιων
θυλένιο. παλυπτιραλογοναιθυλενιο, πολυσοβουτυλενιο. πολυεπί ακίνητων λαμβάνετα όπως αυτή καθορίζετε* κατά τις δηστμράλη. χλωραχιχο πολυβινύλιο. οξικό πολμβινύλιο. χλωροξικο
τύξας του αστικού κώδικα
πολμβηαιλιο κα αλλα πολμβινυλικό παραγωγό, παραγωγό ποβ) Στην έννοια του όρου μεταβίβαση με επαχθή απία περιλυακρυλΒό κα παλυμεθακρυλικό. ρητίνες κουμαροινδενίρυ.
λφβάνονται η μεταβίβαση με αντάλλαγμα της πλήρους ή φύιής
κ-λπ.) αε κάκκους. Πλαστκα ψύλλο κατάλληλα για κάλυψη θερκυριότητας, ανεξαρτήτως αν οπή γίνετε* με αναβλητική ή
μοκητκων (Δ-Κ. EX39.Q2)
δκιλυπκη αίρεση ή με τον όρο της εξωνήσεως. και η παραίτηση
64β. Ανσγεννημένη κυτταρίνη, νιτρικοί, οξικοί κα άλλοι εμε αντάλλαγμα από την κυρύιτητα ακίνητου ή απά πραγματχό
στέρες της κυτταρίνης, οιθέρτς κα άλλα χημικό παραγωγό της
δωπΜφη επί ακινήτου.
κυτταρίνης, πλαστικοποιημένα η μη (οελλοειδινη κα> κολλώδη,
Δεν περιλαμβανοντα στην ένναο του όρου μεταβίβαση με
κυτταρινοειδές, κ-λπ.). κυτταρίνη βουλκανισμένη, σε κόκκους
επαχθή αίτια η ανϋνκασηκη απαλλοτρίωση ακινήτων για δτχιοσια
(Δ-Κ: EX39.C3).
ωφέλπο
64γ. An κωματώδεις ύλες σκληριμένες (σκληρυμένη καζεΐνη,
γ) Ως τιμή κτήσεως θεωρείτο η αξία του ακινήτου, όπως
σκληρυμενη ζελατίνα. κ-λπ.), αε κοκκους. Τεχνητά εντερο (Δ.Κ.
αυτή προσδιορίστηκε με εφαρμογή των διατάξεων γη την
ΕΧ.39.04).
επιβολή του φάρου μεταβίβασης ακίνητων με επαχθή ατπα στην
64δ. Ρητίνες φυσικές που έχουν τροποποιηθεί αε λιώσιμο
οποία προστίθεται κα ο φάρος μεταβίβασης.
(γόμες λιωμένες), ρητίνες τεχνητές που αποκτώνται από εστεροποίηση φυσικών ρητινών και ρηπνικών οξέων (γόμες-ε-
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ατερες). πααάγωγα χημικά του φυσικού καουτσούκ (καουτιχχ*
νχωριωμενο, υδροχλωοωιμένο, κυκλοπονμένο. οξειδωμένο,
κ.λπ.1. σε κόκκους ΙΔ.Κ. ΕΧ.3905).
&4ε. Αλλα υψηλύ πολυμερή, ρητίνες τεχνητός κα πλαστικές
ύλες τεχνητός, στα οποία περιλαμβΟνοντπ κα το αλγτν*ό οξύ.
καθώς κα τα ύλατα κα α εστέρες αυτού, λινοξύνη. σε κόκκους
(Δ-Κ. ΕΧ. 39.06).·
( Αρθρο 10 παρ. 2 νομοσχεδίου)
ν. 1892/1990, άρθρο 103. παρ. 1. εδάφιο δ'
δ) Μετά την παράγραφο Β6 τίθεντα δύο νέες παράγραφα
Θ6α κα Β6β. α οποίες έχουν ως εξής:
•86c. Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών κα
μονάδες (στοιχεία) α/τών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις
ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα
με κωδικοπαημένη μορφή κα μηχανές επεξεργασίας των πλη
ροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται η δεν περιλαμβά
νονται αλλού, με εξαίρεση τις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας
πληροφοριών κα μονάδες (στοιχεία) αυτών, που προορίζονται
για πολιτικό αεροσκοφη. τις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας
πληροφοριών κα μέρη αυτών, τις διατρητικές, επαληθευτικές
κα υπολογιστικές μηχανές (Δ.Κ. ΕΧ.84.53).
866 Μέρη κα εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.53
(Δ.Κ. ΕΧ.84.55)·.
(Άρθρο 10 παρ. 3 νομοσχέδιου)
Νέα διάταξη
(Άρθρο 10 παρ. 4 νομοσχεδίου)
ν. 1882/1990 αοθ.24 παράγρ. 3 εδόφ. δεύτερο
Ή ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής άρχετα από
1.1.1989·.
(Άρθρο 10 παρ. 5 νομοσχεδίου)
Απόφαση Π.738/723/30.1.1987
'4. Οι αρνητικές προσωρινές δηλώσεις υποβάλλονται κανονικά
στα Δημόσια Ταμεία ή ΕΛΤΑ, όπως προβλέπετα από τις
διατάξεις της παρ. 2 της παρούσας'.
(Άρθρο 11, παρ. 1,2,3 και 4 νομοσχεδίου)
ν.12/1975

ΓΑρθρο 11 παρ. 5 νομοσχεδίου)
ν. 1477/1964, παράρτημα III
EX 8S15A
ΡοδιΟΦωνα κα ροδιεγερτήριο συνδυασμένα με συοκευές εγ
γραφής ή αναπαραγωγής ταυ ήχου καθώς κα ραδιοενισχυτές.
αε άλα προαριζόμενα για βιομηχσνκές χρήσεις ή εκπαδευτκούς
σκοπούς, (άρθρο 10 ν.491/1976). Ραδιόφωνα, ροδιεγερτήριο
κα ασπρόμαυρες τηλεοράσεις που δεν είναι αηδιασμένα με
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου καθώς κα
συσκευές εκπομπής λήψης για την τηλεόραση. 10%
ΕΧ 85.15
Δέκτες τηλεόρασης έγχρωμοί που δεν είναι συνδυασμένα
με συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου.20%
(Άρθρο 11 παρ. 6 νομοσχεδίου)
ν. 1477/1984, Παρΰρτ. Ill
EX 8702Β11
Αυτοκίνητα για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Λαπά φορτηγό κα βάσεις, με εξαίρεση τα αυτοκίνητα ψυγεία
κα ας βάσεις τους, καθώς κα αυτά που υπάγονται στον ειδικά
φόρο κατανάλωσης του άρθρου 1 του ν.363/1976.15%.
(Άρθρο 12 νομοσχεδίου)
ν.1326/1983, άρθρο 15, παρ. 1
Άρθρο 15
Φορολογία τηλεοπτικών διαφημίσεων
κα μισθωμάτων δρομώνων ίππων.
1.
Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλ
λονται από την τηλεόραση. Ο φάρος επιβαρύνει άμεσα τη
διαφημιζόμενη επιχείρηση. Ο συντελεστής του φάρου ορίζεται
σε 30% επί της ονομαστικής τιμολογιακής τιμής της τηλεοπτικής
επιχείρησης. Το φορο εισπράττει η τηλεοπτική επιχείρηση κα
τον αποδίδει στο Δημόσιο κάθε μήνα με δήλωση. Η υποβολή
της δήλωσης, η επαλήθευσή της κα γενικά η διαδικασία βε
βαίωσης κα είσπραξης του φόρου, διέποντα από ας διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία κικλου εργασιών. Από
το φόρο εξαιρούντο α διαφημίσεις μόνο των δημόσιων (κρα
τικών) υπηρεσιών.

Άρθρο 57
ν. 1884/1990. άρθρο 8. παρ. 1 πρώτο εδάφιο
Επιβολή φόρου κσταναλώσεως επί λιπσνπκών ελαίων
1.
Επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως εκ δρχ. οκτώ (Β) κατά
Άρθρο Β
χλγ. καθαρού βάρους, επί των ετοίμων λιπανπκών κα ετέρων
Επιβολή άδικου φόρου σας ραδιοφωνικές διαφημίσεις
ελαίων της δασμολογικής διακρίσεως 27.10 Γ3 είτε τούτα
Επιβάλλετα ειδικός φόρος σας δκίφημίσεις που γτνοντπ απο
αοαγσνται εκ του εξωτερικού είτε παράγοντα υπό των εγχωρίων
το ραδιόφωνο, Ο συντελεστής του φόρου όριζετα αε επτά
διυλιστηρίων ορυκτελαίου ή ετέρων βιομηχανιών παραγωγής
τας εκατό (7%) στην αξία της διαφήμισης. Το φόρο εισπράττει
Ομοιων προϊόντων
η ραδιοφωνική επιχε&ηση κα τον αποδίδει στα Δημόσιο, με
3.
Ο κεπα την ανωτέρω παράγραφον 1 οριζόμενος φόρος δηλώσεις που υποβάλλονται εντός των μηνών Απριλίου, Ιουλίου,
καταναλίικκως μειουμενος εις εξ (6) δραχμος. επιβάλλεται κα
Οκτωβρίου κα Ιανουάριου για τα έσοδα του προηγούμενου
επί λιπανπκών των παοαγομένων εξ αναγεννήαεως χρησιμοημερολσγκχού τριμήνου.
ποιηθέντων ομοώιν.
(Αρθρο 13 νομοσχεδίου)
ν.1870/1989 Αρθρο 2
ν.3323/1955, άρθρο 50
3.
Ο έλεγχος των δηλώσεων, ο οποίος προβλέπετα από
Άρθρο 2
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1. γίνετα δειγματοληπτικά κα
Φόρος κατανάλωσης λιπανπκών ελαίων
σε αριθμώ υποθέσεων που απατούντα κάθε φορά ώστε να
1. Ο φάρος κατανάλωσης που προβλέπετα για τα είδη των
είναι πλήρης κα ουσιαστικός Επίσης, δειγματοληπτικό μπορεί
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 57 του ν.12/1975 (ΦΕΚ 34/Α)
να γίνετα επανέλεγχος ορισμένων από ας δηλώσεις που έχουν
όπως ισχύει, αυξάνεται αντίστοιχα από 16 δραχμές αε 19
ελεγχθεί με την διαδικασία του προηγουμένου εδοφίου Το
δραχμές κα απά 12 δραχμές αε 15 δραχμές κατά χιλιόγραμμο
δείγμα τα οποίο μπορεί να είνα κα τυχαίο, είνα δυνατά να
καθαρού βάρους.
αφορά τις δηλώσεις σας οποίες περιλεμβάνετα εισόδημα
2. Ο φόρος κατανάλωσης για τα παρασκευάσματα κα λοιπά
ορισμένων κλάδων ή κατηγοριών επιχειρήσεων ή επαγγελμάτων
είδη της δασμολογικής κλάσης 38.11 της Συνδυασμένης Ονο
ή τις δηλώσεις ορισμένων επιχειρήσεων κατά αρμόδια δημόσια
ματολογίας αμξάνετα από 16 δραχμές σε 19 δραχμές κατά
οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με βάση το ύψος των ακαθαρίστων
χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, εφ' όσον τελωνίζονται για ανάεσόδων ή των καθαρών κερδών που δηλώ&τκον ή του συντε
λωση κα προορίζονται να βελτιώσουν τα λιπανπκά της προηλεστή καθαρού κα μικτού κέρδους ή άλλων κριτηρίων.
Υ°·4ΐενης παραγράφου του παρόντος.
Σε έλεγχο υπάκειντα υποχρεωτικώς άλες α μεγάλες εη-

χεφήαεις ανεξαρτήτως κλάδου. Το ύφος των ακαθαρίστων
επιστροφήν δϊ ειτταγών, του αχρεωστήτως καταβληθέντος εις
το Δημόσιον φόρου εισοδήματος.
εσόδων το οποίο χαρακτηρίζει μκι μεγάλη εαχειρηση καθορί
ζει» με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Η δια την ατίαν τούτην εχδιδομένη επιταγή υπογράφεται
β. παράγραφος θ άρθρου 50 ν. 3323/1955
υπό του Υπουργού των Οικονομικών (εκδότου) ή των, δϊ
αποφάσεων οπού, δημοσιευόμενης δια της Εφημερίδος της
Ία δικαιώματα ελέγχου που ανοφέρυνται στις παραγράφους
1,3,4 και 7 έχουν και οι επιθεωρητές οικονομικών εφοριών.
Κυβερνήσεως, εξουσιοδοτούμενων Διευθυντών των Δημοσίων
Επίσης, ο αρμόδιος επιθεωρητής των δημοσίων οικονομικών
Ταμείων, της υπογραφής τούτων δυναμόνης να αποτυπωθεί
και δια μηχανικού μέσου.
υπηρεσιών μπορεί να δκπάοσει επανέλεγχο για οποιαδήποτε
φορολογική υπόθεση με υπαλλήλους της αρμόδιας δημόσιας
3. Η επιταγή πρέπει να εμφανισθεί για πληρωμή μέσα σε
οικονομικής υπηρεσίας ή με άλλους υπαλλήλους των δημόσιων
προθεσμία 45 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Μετά
οικονομικών υπηρεσιών που εποπτεύει, οι οποία μετακινούνται
την εκ πνοή της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι ανακλήθηκε
αυτοδικαίως'.
για σκοπό αυτό με απόφασή του.
4. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζοντα στην προηγούμενη
4 Η εξ αναγωγής αξίωση του κομιστού της επιταγής πα
ραγράφεται, μετά πενταετίαν από της εκδόσεως του εκκείου
παράγραφο ο έλεγχος των δηλώσεων ο οποίος προβλέπεται
από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διενεργείτα υπο
πιστωτικού στμειώματος.
χρεωτικά κα κατό προτεραιότητα για άλες τις χρήσεις που
5.
Τα εν τη παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.δ.326/1969 οριζόμενα
εκκρεμούν όταν:
έχουν εφαρμογή και όταν η επιταγή δεν περιήλθε εις χείρας
α) ‘Εχουν κατασχεθεί ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία ή όταν
του δικαιούχου, εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ημε
υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικών
ρομηνίας εκδόσεως της σχετικής περί επιστροφής ειδοποήΣτοιχείων που έχουν ορισηκοποιηθεΐ
οεως. Εις την περίπτωση τούτην ο δικαιούχος οφείλει να
β) Ζητείται έλεγχος από τους κληρονόμους του αποβιώσαγνωστοποίηση το γεγονός εις το αρμόδιο Δημόσιον Ταμείον
ντος
αυτών, ατελώς, την έκδοοιν της σχετικής επιταγής, ή και άνευ
Υ) Υπόχρεοι παρέλειψαν να υποβάλουν δήλωση.
εκδόσεως επιταγής εξόφλησιν του προς επιστροφήν ποσού.
δ) Από έγγραφα στοιχεία που περιέρχονται με οποιοδήποτε
6 'Σε περίπτωση μεταβίβασης, η επιταγή δεν εξοφλείται αν
τρόπο στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας,
ο κομιστής δεν επίδειξη στον πληρωτή ένα από τα στοιχεία
προκύπτει ότι α δηλώσεις των άρθρων 11 και 16α είναι
του άρρθου 6 του νόμ.1599/19Β6 (ΦΕΚ Α' 75), με τα οποία
ανακριβείς ως προς το εισόδημα των κατηγοριών Α', Β . Ε και
αποδεικνύεται η ταυτότητα του προσώπου του δικαιούχου για
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 45.
τη μεταβίβαση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από
ε) Από έγγραφα στοιχεία που διαθέτει ο προϊστάμενος της
οποιοδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή*.
δημόσιας ουιονομικής υπηρεσίας, ή περιέρχονται <Χ αυτόν με
Άρθρο 2
οποιοδήποτε τρόπο ή από τα στοιχεία των φορολογικών δη
λώσεων του υπόχρεου, προκύπτει ότι δε δηλώθηκε ή δηλώθηκε
Δϊ αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευό
ανακριβώς η τεκμαρτή δαπάνη του άρθρου 5.
μενων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δυνατοί να
Τα εισοδήματα που προέρχονται από συμμετοχή σε άλλες
επεκταθεί η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου κα δια
επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνονται στον έλεγχο που ορίζεται
την επιστροφήν δι επιταγών των αχρεωστήτως καταβληθέντων
από την παράγραφο αυτή.
εις το Δημόσιον ετέρων φάρων, τελών κα λοιπών εσόδων.
στ) Έπειτα από εκτίμηση επιτροπής αποτελούμενης από τον
αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο ΔΟΥ και προϊστάμενο
Άρθρο 3
τμήματος ελέγχου των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, το περι
λαμβανόμενο εισόδημα Δ' πηγής θεωρείται ότι είναι καταφανώς
Απαλλάσσονται του φόρου κύκλου εργασιών της περιπτ. β
κατώτερο του πραγματικού.
του άρθρου 1 του Α Ν.660/1937 (ανωτ.σελ.23) Τ ακαθάριστο
5. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δε
έσοδα των Τραπεζών τα προερχόμενα εκ προμηθειών ασπρατδικαιούται να ελέγχει άλλες δηλώσεις εκτός αυτές που ορίζονται
τομένων δια την υπ" αυτών εξόφλησιν επιταγών, εκδιδομένων
σας παραγράφους 3 και 4 καθώς και αυτές που καθίστανται
κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.
υποχρεωτικό ελεγκτέες σύμφωνο με ας διατάξεις της πομο
γράφου 2 του άρθρου 50α
Άρθρο 4
6. Για τις δηλώσεις που δεν υπάκεινται κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόμου σε έλεγχο, ο προϊστάμενος της δημόσιας
Η ισχύς του παρόντος άρχετα από της δημοαεύοεώς του
οικονομικής υπηρεσίας δεν υπέχει ευθύνη σε περίπτωση πα
δ*ο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
ραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου.
7. α) Καθορίζοντα τα κριτήρια και α λεπτομέρειες για την
( Αρθρο 15 νομοσχεδίου)
επιλογή του δείγματος, με βάση τα στοιχείο που προκύπτουν
Νέα δκχιαξη
από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ετεχειρήοεων ' «■'■·
κα άλλα στοιχεία κα πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή
( Αρθρο 16 νομοσχεδίου)
τους α δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ο τρόπος διενέργειας
Νέα διάταξη
αυτού του ελέγχου ή του επανελέγχου, τα ακονομικά έτη από
τα ανέλεγκτο γιο τα οποία θα διενεργείτα ο έλεγχος, καθώς
(Αρθρο 17 νομοσχεδίου)
κα κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που ανα αναγκαία για την
ν. 1239/1982, άρθρο 2
εφαρμογή των ίκατάξεων της παραγράφου 3.
(Άρθρο 14 νομοσχέδιου)
ν.277/1976

Αρθρο 2

Όλες α εκκαθαρισμένες οφειλές του δημοσίου προς επι
χειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων κα των εξαγωγικών επιτοκίων,
συμψηφίζοντα υποχρεωτικά με οφειλές των επιχειρήσεων αυτών
προς το ΙΚΑ με τρέχουσες ή απαιτητές δόσεις σύμφωνα με
1.
Ο διατάξεις του ν.δ.326Ί969, ‘περί εκδόσεως υπό του
το άρθρο 1 του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλές
Ελληνκού Δημοσίου επιταγών, bta την πληρωμή των υπ αυτού
τους προς το Δημόσιο ή άλλους τρίτους κα αποδίδοντα από
καταβαλλόμενων συντάξεων και βοηθημάτων* (τομ. 29 σε. 92£1)
το Δημόσιο κατευθείαν στο ΙΚΑ.
ως νυν ισχύει, πλην των τοιούτων των άρθρων 1 παρ. 26,4,6,
Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου κα αυτού του
10,12,13 παρ. 2 και 16, εφαρμόζοντας αναλόγως και διά την
άρθρου αρχίζει από 22.1.1982.
Άρθρο 1
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(Αρθρο 1Β νομοσχεδίου)
ν.δ.356/1974

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ληλούστευοη φορολογιών inteonir mm άλλες ροβμίοος

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Αρθρον Β3
Ενέργεια και αποτελέσματα ουμψηφκψιού
1. Συμψηφισμός απαπήαεων οφειλέτου του Δημοσίου έναντι
χρεών αυτού προς το Δημόσιο όυνσται να σνπταχθεί εις πόσον
περϊπτωσιν καθ' ην ούτος έχει βέβαια χρηματικήν απαιτητήν
κατύ του Δημοσίου, εχχαθαρισμένην και αποδεικνυομένην εκ
τελεσιδίκου δικαστικής αποφόσεως ή εκ δημοσίου εγγρόφου.
Ο συμψηφισμός προτετνετα δια δηλώσεως υποβαλλομένης
εις το Δημόσιον Ταμείον εις ον είναι βεβαιωμένο το χρέος.
2. Ωσαύτως συμψηφισμός επιτρέπεται υπό της αυτός προϋ
ποθέσεις και δ» οφειλός προς το Δημόσιον εκ φόρου και τελώ’
χαρτοσήμου καταβαλλομένων συν τη δηλώσει εις τα Δημόσια
Ταμεία.
Εν τη περιπτώσει τούτη ο συμψηφισμός προτείνεται δια
δηλώσεως υποβαλλομένης εις την αρμόδιον Οικονομικήν Ε
φορίαν.
Υποβολή δηλώσεων συμψηφισμού μετά την λήξιν της προ
θεσμίας υποβολής δηλώσεων του φόρου ή των τελών δεν
απαλλάσσει τον οφειλέτην των συνεπειών της εκπροθέσμου
υποβολής δηλώσεως του φόρου.
3. Ο συμψηφισμός ενεργειται και αυταπογγέλτως υπό του
Δημοσίου Ταμείου εφ' όσον εκ των παρ' αυτώ στοιχείων αποδεικνύεται η απαίτησις του οφειλέτου.
Δια του συμψηφισμού αι αμοιβαίοι απαιτήσεις αποσβέννυνται,
αφ' ου χρόνου συνυπήρξαν, φυλαττομένης της δκπύξεως του
άρθρου 96 του ν.δ. 321/1969.
Απαίτησις του Δημοσίου παραγεγγραμμένη δύνσται να ανπταχθή εις συμψηφισμόν επί τριετίαν από της συμπληρώσεως
της παραγραφής.
4. Κατά τα λαπά ισχύουν αι διατάξεις του Αστικού Κώδικος
εφ' όσον δεν σντίκειται εις τας διατάξεις του παρόντος.

(Άρθρο 19 νομοσχεδίου)
V.141&M984, αρ. S. παρ. 8, τελευταίο εδάφιο
Αν η πληρωμή τους καθυστερήσει πέρα από ένα μήνα από
τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, χωρίς υποτηότητα του
αναδόχου. Οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση κα από
το χρόνο υποβολής της. ο τάκος υπερημερίας που ισχύει για
τις οφειλές γενικά του Δημοσίου κα ο ανόδοχος μπορεί να
δκτκόψει τις εργααίες αφού κοινοποιήσει στην δα^ύνουοα
υπηρεσία άδικη έγγραφη δήλωση.
(Άρθρο 20 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις
(Άρθρο 21 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις
(Άρθρο 22 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις
( Αρθρο 23 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις
(Άρθρο 24 νομοσχεδίου)
Ερμηνευτική διάταξη
(Άρθρο 2S νομοσχεδίου)
Κύρωση αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Παραφάτηση φόρου
1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του
ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
*β) Στους αμειβάμενους με ημερομίσθιο, α οποίοι παρέχουν
υπηρεοίες ορισμένου χρΰνου αλλά διάρκειας μικρότερης από
ένα έτος, με συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομι
σθίου, ο οποίος ορίζεται σε δύο τα εκατό (2%), γιο τα ημε
ρομίσθια από τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) έως τέσσερις
χιλιάδες (4.000) δραχμές, αε τέσσερα τα εκατό (4%) για το
ημερομίσθια από τέσσερις χιλιάδες μία (4.001) έως πέντε
χιλιάδες (5.000) δραχμές, αε έξι τα εκατό (6%) για τα ημερο
μίσθια από πέντε χιλιάδες μία (5.001) έως έξι χιλιάδες (6.000)
δραχμές και αε οκτώ τα εκατό (8%) για ημερομίσθια από έξι
χιλιάδες μία (6.001) και πάνω δραχμές.'
2. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου
αρχίζει από 1 Ιανουάριου 1991 για το ποσό του εισοδήματος
από ημερομίσθια που προκύπτει από την ημερομηνία αυτήν κα
μετά
Άρθρο 2
Αφορολόγητα ποσά
1.
Η περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.δ.
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
*δ) Η αξία των ακινήτων, που μεταβιβάζονται, καθώς κα τα
χρηματικά ποσά που καταβάλλονται απά το φορολογούμενο
λόγω δωρεάς οτο Δημόσιο, τους δήμους κα πς κοπιότητες
του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα κρατικό
κα δημοτικό νοσηλευτικά ιδρύματα κα το νοσοκομεία που
αποτελούν νομικά πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κα επιχορηγούντο;
από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς κα το Ταμείο Αρχαολσγικών Πόρων. Η αξία των ακινήτων καθορίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249Ί982 (ΦΕΚ A 43) ή
ύστερα από εκτίμηση που ενεργειται από τον προϊστάμενο της
δημόσιας οικονομικής μηηρεσίος σύμφωνα με τις διατάξεις περί
φοοολογίας μεταβίβασης ακινήτων, σπς περιοχές που δεν
ισχιβ το ούστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας
των αανήτων.
Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλοντα από το φορολογού
μενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα μη κερδοεκιοπικού χορακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεοίες ε
κπαίδευσης κα χορηγούν υποτροφίες, τους κρούς ναούς, τις
ιερές μονές του Αγίου 'Ορους, τα τμεδαπό νομικά πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, το ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδωιτκού δικπίοι
που νόμψια έχουν συσταθεί ή συνιστώντα κα τα οποίο επιδνώιουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς κα οπεκοδήποτε αθλητικό
σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα κα είναι αναγνωρισμένο
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφ' όσον α δωρεές
αυτές προορίζονται γιο την καλλιέργεια κα ανάπτυξη των
εροσιτεχνικών τους τμημάτων. Σάς περιπτώσεις του προηγού
μενου εδαφίου, αν το ποσό της δωρεάς υπερβαίνει το συνολικό
ετήσιο πραγματικό εισόδημα του δωρητή, το υπόλοιπο που
απομένει μεταφέρεται διαδοχικώς. κατά το ποσό που απομένει
κάθε φορά, στα επόμενο πέντε (5) οικονομικά έτη. αθρο^όμενο
με τα χρηματικά ποσά τυχόν, άλλων δωρεών των ίδιων περι
πτώσεων αε αυτά τα έτη. Επίσης, τα χρηματικά ποσά που
καταβάλλονται από το φορολογούμενο μέχρι ποσοστού 15%
του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος του λόγω χορη
γίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δυιαιου που νόμιμα υφίστανται ή συνιστώνταε

