
Έπί τού σχεδίου νόμου u—ε;;. συμπληρώσεων καί τρο
ποποιήσεων οορο/.ογικών και άλλων τινών συναφών
διατάξεων.

Πρός τή>· Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Ή πολιτική τής Κυβερνήσεως, κατά τη νέα φάση τού δη
μοσιονομικού προγραμματισμού, άποΒλέπει στή δημιουρ- 
νία καί τήν εξασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων πού εί
ναι αναγκαίες γιά τήν έδραίωση φορολογικής δικαιοσύνης 
καί νομισματικής σταθερότητας, μέ παράλληλη προσαρμογή 
οπήν άναπτυξιακή πολιτική πού απαιτείται από τήν προ
σεχή ένταξή μας στήν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Ή Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι, κατά το έτος 1978, 
δέ θά επιβληθούν νέοι φόροι.

Παρά τις αυξημένες δαπάνες, γιά την άμυνα καί το ενιαίο 
μισθολόγιο, τού προϋπολογισμού· τού έτους 1978, ή Κυβέρ
νηση συνεπής στις επαγγελίες της όχι μόνο δεν έπιβάλλει 
νέους φόρους, άλλά τουναντίον προβαίνει καί σέ σημαντικές 
φορολογικές ελαφρύνσεις των μεσαίων καί των κατώτερων 
εισοδηματικών τάξεων καί ιδιαίτερα των μισθοσυντηρήτων 
καί αγροτών.

Εξάλλου, ένόψη τών διατάξεων τού νέου Κώδικα Φορο
λογικών Στοιχείων, έπιφέρει τις άναγκαΐες μεταβολές στή 
λοιπή φορολογική νομοθεσία, ώστε νά έπιτευχθεΐ εναρμό
νιση μεταξύ ,τους. \ ’

Οί σπουδαιότερες άπό τις νέες φορολογικές διαρρυθμίσεις 
πού περιέρχονται στο σχέδιο νόμοϋ πού υποβάλλεται είναι 
οί εξής :

α) Στή φορολογία εισοδήματος.
1. Καθιερώνεται γιά πρώτη φορά ή έκπτωση ενός στα

θερού χρηματικού ποσού άπό τό φόρο πού άναλογεΐ στό ει
σόδημα τού φορολογούμενου, έκτος άπό τά άφορολόγητα ποσά 
πού εκπίπτωνται άπό to .συνολικό καθαρό εισόδημά του. Ή 
έκπτωση αότή ισοδύναμε! μέ αύξηση τών αφορολόγητων 
ποσών πού'Ισχύουν σήμερα κατά 50 % - 100%, γιά τις με
σαίες καί κατώτερες εισοδηματικά τάξεις. Τό ποσό πού έκ- 
πίπτεται άπό τό φόρο θά είναι άνάλογο μέ τον άριθμό τών 
μελών πού προστατεύονται άπό τό_ φορολογούμενο.

Μέ τήν έκπτωση αύτή μειώνεται ή φορολογική έπιβάρυν- · 
ση κάθε φορολογούμενου, άνάλογα μέ τόν άριθμό τών μελών 
πού προστατεύονται άπό αύτόν, άνεξάρτητα άπό τό ύψος 
τού εισοδήματος γιά τό όποιο φορολογείται.

*0 τρόπος αυτός τής μειώσεως τού φόρου προκρίθηκε 
άντί τής αΰξήσεως τών άφορολόγητων ορίων γιατί ή αύξηση 
αύτών, λόγω τής προοδευτικότητας τής φορολογίας, ευνο
εί περισσότερο τούς φορολογούμενους μέ υψηλά εισοδή
ματα. ■ '..·■· · -

Γ ιά τούς λόγους αυτούς τό νέο σύστημα άνταποκρίνεται 
πληρέστερα στις άρχές τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί τής 
φορολογικής ισότητας.

Μέ τό άνωτέρω μέτρο ή απώλεια τών έσόδων τού Δημο
σίου άνέρχεται σέ 4,5 δισεκατομμύρια δραχ. περιττού." Άπό 
τό ποσό αυτό τά 4,3 δισεκατομμύρια δρχ. περίπου θά τά ω
φεληθούν όσοι έχουν εισόδημα ώς 500.000 δρχ. τό χρόνο καί 
.ιόνο τά 200 εκατομμύρια δρχ. περιττού, θά τά ωφεληθούν ό
σοι έχουν εισοδήματα άνω τών 500.000 δρχ. τό χρόνο.

2. Αυξάνεται κατά 100%, δηλαδή άπό 250.000 βρχ. σέ 
ύΟΟ.ΟΟΟ δρχ., τό άφορολόγητο άκαθάριστο εισόδημα άπό γε
ωργικές έκμεταλλεύσεις όσων άσχολούνται προσωπικά ή μέ 
πρόσωπα τής οικογένειας τους, κατά κύριο έπάγγελμα, .σέ 
εύτές. . ____

Τό μέτρο αυτό μαζί μέ τά άλλα πού άναφέρονται πιο κάτω
άπαλλάξουν σχεδόν το σύνολο τών αγροτών άπό τό φόρο 

εισοδήματος. __

σε ποσοστό 100 %, τό τοοολο-.-ητέο εισόδημα που άπαλλασ- 
σει α·ύτόν πού τό άποκτά άπό τήν υποχρέωση γιά υποβολή 
τήε σχετικής δηλώσεωε.

4. Αυξάνεται άπό 40.000 δρχ. σε 60.000 δρχ.. δηλαδή 
σέ ποσοστό 50 %, τό άνώτερο άφορολόγητο ποσό -^>ύ ει
σοδήματος άπό μισθωτές ύπηρεσίες πού θά αποκτηθεί άπό 1 
’Ιανουάριου 1978. Μέ τήν παράλληλη αύξηση τού ποσοστού 
πού υπολογίζεται τό ποσό αύτό, δηλαδή άπό 30 % σέ 40 %, 
είναι φανερό πώς ή διαρρύθμιση αύτή εύνοεΐ τούς μισθωτούς 
πού πραγματοποιούν μικρά καί μεσαία εισοδήματα.

Τά άνωτέρω μέτρα μαζί μέ εκείνα πού θά ληφθούν γιά τήν 
περιστολή τής φοροδιαφυγής πιστεύεται ότι θά συμβάλλουν 
στή δικαιότερη κατανομή τών φορολογικών βαρών, άλλά 
καί τού ’Εθνικού Εισοδήματος.

β) Στή φορολογία πλοίων.
Μέ τό νομοσχέδιο πού προτείνεται τροποποιούνται, συμ

πληρώνονται καί άντικαθίστχντκι Ορισμένες άπό τις διατά
ξεις τού Ν. 27/1975 «περί φορολογίας πλοίων, έπιβολής ει
σφοράς πρός άνάπτυξιν τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας, έγκα- 
ταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων καί ρυ- 
θμίσεως συναφών θεμάτων» καί τού Ν. 29/1975 «περί έπι
βολής ειδικής εισφοράς υπέρ τού ΝΑΤ», μέ βασικούς σκο
πούς τήν κάλυψη τών νομοθετικών κενών πού άνέκυψαν κατά 
τήν έφαρμογή τών νόμων αυτών καί τή δημιουργία κλίματος 
έμπιστοσύνης στά γραφεΐά ή υποκαταστήματα τών άλλοδα- 
πών ναυτιλιακών επιχειρήσεων τά όποια εγκαθίστανται στήν 
'Ελλάδα. , _

Ή σταθερότητα τών όρων έγκαταστάσεως στήν 'Ελλάδα 
άλλοδαπών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων θά δημιουργήσει εύ- 
νοΐκό κλίμα γιά τήν έγκατάσταση στήν 'Ελλάδα τών έπι
χειρήσεων αυτών, έκ τής όποίας θέλουν προκόψει γενικό
τερα όφέλη γιά τήν ’Εθνική μας Οικονομία (αύξηση συναλ
λαγματικών προσόδων, άπασχόληση προσωπικού, άνά- 
πτυξη τού Πειραιά σέ ναυτιλιακό κέντρο κ-τ.λ.).

γ) Στή φορολογία κεφαλαίου. ■ ζ·
. Μέ τό νομοσχέδιο αύτό, λαμβάνονται έπί'πλέον σημαντικά 

φορολογικά μέτρα, χάριν τών άγροτών μας.
·' ·Μέ τά μέτρα αύτά ένας μεγάλος άριθμός άγροτών καί κτη- ,·, 
νοτρόφων θά άπαλλαγεΐ άπό τούς φόρους κληρονομιών (κλη
ροδοσιών), δωρεών καί προικών, ‘

Τούτο έπιτυγχάνεται μέ τήν έξαίοεση, άπό τούς άνωτέρω 
φόρους, γεωργικής καί κτηνοτροφικής έκτάσεως μέχρι σα
ράντα στρέμματα, πού περιέρχεται αιτία θανάτου, δωρεάς 
καί προίκας στό σύζυγο, τά τέκνα, τούς γονείς ή τούς αδελ
φούς τού κληρονομουμένου )δωρητή, προικοδότη) καί μέ τις 
λοιπές προϋποθέσεις πού ορίζει ό νόμος.

Περαιτέρω, μέ τό νομοσχέδιο, προβλέπεται έκπτωση άπό 
τήν άξια τής κληρονομεί ία ς περιουσίας, ή όποια κατά τό μισό 
της άποτελεΐται άπό γεωργικά καί κτηνοτροφικά περιου
σιακά στοιχεία, ποσού δραχμών 1.000.000 άντί τής μέχρι 
σήμερα έκπτώσεως τού ποσού τών 500.000 δρχ.
'· ’Εκτός όμως άπό τίς έξρριρέσεις αυτές έξακολουθεΐ νά 

παραμένει καί τό άφορολόγητο όριο γιά κάθε κληρονομική 
μερίδα, πού άνέρχεται σέ 200.000 δρχ., προκειμένου περί 
κληρονόμων συζύγου καί τέκνων τού κληρονομουμένου καί
150.000 δρχ., προκειμένου περί κληρονόμων γονέων αύτού.- 
" Μέ τή λήψη τών πιο πάνω μέτρων έπιτυγχάνεται ή φο

ρολογική έλάφρυνση τού αγροτικού πληθυσμού τής χώρας, 
πράγμα πού συμβάλλει στή διατήρηση τής κυριότητας τών 
γεωργικών καί κτηνοτροφικών εκτάσεων σ’ έκείνους πού 
άσχολούνται κατ’ επάγγελμα μέ τή γεωργία "και κτηνοτρο
φία. . τ.

Επίσης μέ τό νομοσχέδιο αύτό, γίνονται ορισμένες ρυ
θμίσεις στή φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων καί Ιδιαίτερα 
στις μεταβιβάσεις έξ άνχγκασηκής άπαλλοτριώσεως , πρός 
τό σκοπό έναρμονίσεώς της μέ σχετική στό θέμα αύτό συντα
γματική επιταγή.

Εξάλλου, μέ τό νομοσχέδιο, άπό 1 ’Ιανουάριού 1979 καταρ 
γεΐται ή φορολογία άκινήτοφ περιουσίας. ''



Ειδικότερα, via κάθε ένα άπο ra άρθρα τοϋ έν λόγω voaff^ 
σχεδίου ^ast/οντχι οί παρακάτω διευκρινίσει: :

Άρθρο 1. '
* · ; ·— · -

t. Mi τις διατάξεις τής παραγράφου 1 του άρθρου αύτοϋ,
ό χρόνος για τη μεταφορά τοϋ αρνητικού στοιχείου (ζημίας) 
τον εισοδήματος άπό εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις, 
πού προκύπτει άπό επαρκή καί ακριβή βιβλία των έπιχειρή- 
σεων αυτών, πρός συμψηφισμό μέ τά εισοδήματα των επο
μένων ετών καθορίζεται σε τρία έτη αντί τών δύο πού προ- 
βλέπεται από τις διατάξεις πού ισχύουν. *Η ρύθμιση αύτή 
κρίνεται αναγκαία γιατί σε πολλές περιπτώσεις το διάστημα 
τών δύο έτών κατά τη διάρκεια τών οποίων, μπορεί μέ τις 
ίσχύουσες διατάξεις νά συμψηφισθεΐ ή ζημία, είναι ανεπαρ
κές. Διευκρινίζεται ότι οί διατάξεις τοϋ' άρθρου 8 παρ'. 1 
τοϋ Α.Ν. 147/1967, μέ τις όποιες παρέχεται δυνατότητα 
στις βιομηχανικές καί μεταλλευτικές επιχειρήσεις τη ζημία 
μιας διαχειριστικής -περιόδου νά’τη μεταφέρουν πρός συμ
ψηφισμό 'μέ τά εισοδήματα τών πέντε επομένων ετών, εξα
κολουθούν νά ίσχύουν με την προϋπόθεση ότι καί κατά τά 
έτη αυτά τά βιβλία τής έπιχειρήσεως τηρούνται έπαρκώς^. 
καί άκριβώς.

2· Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3 τού ίδιου άρθρου, 
αυξάνεται τό ανώτατο ποσό τής μειώσρως τού εισοδήματος 
άπό μισθωτές υπηρεσίες άπό. 40.000 δρχ. σέ 60.000 δρχ.. 
Ταυτόχρονα καί γιά νά μπορέσουν νά καλύψουν τό άνώτατο 
αυτό ποσό μειώσεως καί όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα 
άπό μισθωτές υπηρεσίες, τό ποσοστό τής μειώσεως τού εισο
δήματος τής πηγής αύτής αυξάνεται άπό 30 % σε 40 %. -

’Επίσης, μέ τις ίδιες διατάξεις αυξάνεται άπό .12.500 δρχ. 
σε ^Ο.ΟΟΟ δρχ. τό άνώτατο ποσό τής μειώσεως τού εισο
δήματος άπό ελευθέρια έπαγγέλμιατα έπιιδή το εισόδημα 
αύτό προέρχεται' καί: άπό. προσωπική έργασία. - ■' > π·.

■ ή \· - · "Αρθρο 2. ; *. ·.»...
%- •v.j’ i.v, ■;» «. · » · υ - ^.·

-1. Μέ τις διατάξεις τής πάραγράφου 1 τοϋ-άρθρου αύτοϋ,· 
καταργούνται άπό τού οίκον._ έτους .1979 οί διατάξεις τού 
δεύτερου έδαφίου τής παραγράφου 1 τού άρθρου 6 τού Ν.Δ. 
3323/1955 σύμφωνα μέ τις όποιες τό είσόδη'μα τής συζύγου 
φορολογείται χωρίς έκπτωση όποιουδήποτε άφορολόγητου ’ - 
ποσού. ; · , ,·· ' ~

Ή ρύθμιση αυτή κρίθηκε' αναγκαία γιά νά ολοκληρωθεί 
ή εφαρμογή τής άρχής γιά χωριστό υπολογισμό τού φορο
λογητέου εισοδήματος καί τού φόρου τών συζύγων, εφόσον 
τούτο ήθελε ζητηθεί, δεδομένου ότι μέ τις διατάξεις πού 
ισχύουν ή σύζυγος έχει τήν άποκλ,ειστική ευθύνη γιά τήν 
πληρωμή τού φόρου πού αναλογεί στό εισόδημά της.

2. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου αύτού 
καθιερώνεται ή χωριστή φορολόγηση στό όνομα τού τέκνου 
ώς τη συμπλήρωση τού 18ου έτους τής ήλ.ικίας του, τοϋ ει
σοδήματος πού προέρχεται άπό σύνταξη πού άπονεμήθηκε 
σ’ αύτό λόγω θανάτου τού πατέρα ή τής μητέρας του. ' Η ρύ 
θμιση αύτή γίνεται γιατί υπάρχουν καί στην περίπτωση 
αυτή οί ίδιοι λ.όγοι πού επιβάλλουν τή χωριστή φορολόγηση 
τών εισοδημάτων τών ανηλίκων τέκνων πού προέρχονται 
άπό περιουσιακά στοιχεία πού περίήλθαν σ’ αυτά άπό κλη
ρονομιά ή δωρεά.

Άρθρο 3.
1. Μέ τις οίατάξεις τής παρ. .1 τού άρθρου αύτοϋ αυξά

νεται γενικά τό αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα άπό 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις άπό 100.000 δρχ. σέ 200.000 δρχ. 
καί άπό 250.(Η30 δρχ. σέ 500.000 δρχ. το χρόνο, όταν L φο
ρολογούμενος άσ/ολεΐται προσωπικά ή μέ τά μέλη τής οίκο- 
γένειάς του καί κατά κύριο επάγγελμα στή γεωργική έκμε - 
τάλλευση. έστω καί άν χρησιμοποιεί καί εργάτες. Τά άνω- 
τέρω άφορολ.όγητα ισχύουν γιά κάθε εταίρο στήν περίπτωση 
πού ή γεωργική επιχείρηση λειτουργεί ώς προσωπική εται
ρεία περιορισμένης εύθύνης καί γιά κάθε μέλος .κοινοπρα
ξίας στή περίπτωση πού ή γεωργική επιχείρηση λειτουργεί 
ώς κοινοπραξία.

2. Μέ τις διατάξεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ παρέχε
σαι απαλλαγή άπό τό φόρο εισοδήματος πού αναλογεί στις 
αποδοχές τών μισθωτών τών ήμεδαπών τεχνικών έπιχει- 
ρήσεων ως καί τών αλλοδαπών τεχνικών επιχειρήσεων πού 
υπάγονται στις διατάξεις τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. 4171/1961, 
μέ τις άκόλουθες προϋποθέσεις : ' ·.'■

α) Οί άνωτέρω έπιχειρήσεις. νά έκτελοϋν τεχνικά έργα 
στο έξωτερικό. u · · -

β) Οί άνωτέρω μισθωτοί (ύπάλληλ.οι, εργάτες) ^ά παρέ- 
χουν τις υπηρεσίες τους στις έπιχειρήσεις αυτές, έργαζό- 
μενοι στα έργοτάξιά τους πού βρίσκονται στό έξωτερικό.

γ) Οί μισθωτοί αύτοί νά παρέμειναν στό έξωτερικό τουλά
χιστον γιά έξι συνεχείς. μήνες.
* δ) Οί μισθωτοί αυτοί νά εισάγουν στήν 'Ελλάδα άπό τό 
έξωτερικό ποσοστό 35 % έπί τών ετήσιων αποδοχών^ τους, 
μέ τή μορφή συναλλάγματος πού δέν είναι ΰπορχρεωτικά 
έκχωρητέο. . r. - -
' Μέ τ’ άνωτέρω σκοπεΐτΛι ή δημιουργία κινήτρου γιά αυ
τούς πού έργάζσνται σέ ξένες χώρες, όπου οί τεχνικές έπι- 
χειρήσεις αναλαμβάνουν τήν έκτέλ.εση τεχνικών έργων.

. Άρθρο 4.
1. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τού άρθρου αΰτοϋ, 

θεωρούνται ότι βαρύνουν τό φορολογούμενο καί οί άγαμες 
αδελφές αύτοϋ καί τής συζύγου του πού παρουσιάζουν πο
σοστό αναπηρίας άπό 67 % καί πάνω, άπό διανοητική καθυ
στέρηση η φυσική αναπηρία. Τό μέτρο αύτό έχει ώ; σκοπό 
τήν έλάφρυνση τών φορολογουμένων έκείνων οί όποιοι βρί
σκονται στή δύσκολη θέση νά συντηρούν άγαμες καί άνάπη- 
πηρες αδελφές.

2. Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου, αυξάνεται άπό
15.000 σέ 20.000 δραχμές τό ποσό-εισοδήματος τών μελών 
τής οικογένειας .τού φορολογουμένου, τό όποιο λαμβάνεται 
ΰπόψη ώς κατώτατο όριο εισοδήματος προ κειμένου νά θεω
ρηθούν ότι τά πρόσωπα αύτά τούς βαρύνουν. Ή ρύθμιση 
αύτή κρίθηκε. αναγκαία γιά νά μήν παύσουν νά θεωρούνται 
ότι βαρύνουν τό φορολογούμενο πρόσωπα τών όποιων τό 
έτήσιο είσόδημα είναι πράγματι χαμηλό, ήτοι μικρότερο 
τών 20.000 δραχμών. - ν

3. Μέ την παράγραφο 3 γίνεται αντικατάσταση τών περι
πτώσεων α', β', καί ε' τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου-8 
τοϋ Ν.Δ. 3323/1955 καί ρυθμίζεται τά έξης θέματα : 
α) Γιά λόγους ίσης φορολογικής μεταχειρήσεως τών συ
ζύγων, καθιερώνεται ή έκπτωση καί άπό τό είσόδημα 
της συζύγου τού ποσού πού καταβάλλεται άπ’ αύτή γιά 
διατροφή .τοϋ συζύγου ή τών τέκνων. β) Καθορίζεται 
άκριβώς ή έννοια τών εξόδων ιατρικής καί νοσοκομεια
κής περιθάλ.ψεως τού ύποχρέου καί τών προσώπων πού 
συνοικούν μέ αύτόν καί τόν βαρύνουν, καθόσον ή σχετική 
διάταξη πού ισχύει σήμερα, έχει δημιουργήσει άμφισβη- 
■τήσεις όσον αφορά την έκπτωση ή μή άπό τό εισόδημα, 
ορισμένων άπό τά έξοδα αύτά.

Περαιτέρω μέ τήν ίδια διάταξη καθιερώνεται ή έκπτωση 
άπό τό εισόδημα καί τών εξόδων αύτών πού γίνονται γιά 
τέκνα πάνω άπό τό. 18ο έτος τής ήλ.ικίας τους καί γιά άγα
μες άδελφές πού παρουσιάζουν ποσοστό διανοητικής ή φυ
σικής αναπηρίας άπό 67 % καί πάνω, έφ’ όσον βέβαια τά 
πρόσωπα αύτά συνοικούν μέ τό φορολ.ογούμενο καί τόν βα
ρύνουν.

γ) Άπλ.ουστεύεται ό τρόπος γιά τήν έκπτωση άπό τό 
εισόδημα τού φορολ.ογουμένου τών ασφαλίστρων ζωής ή 
θανάτου κλ.π. αύτοϋ τής συζύγου καί~τών τέκνων ώς τή 
συμπλήρωση τοϋ 18ου έτους τής ήλ.ικίας αύτών. έφόσον 
τά τέκνα αύτά δέν έχουν χωριστή φορολ.ογική υποχρέωση

Ειδικότερα τό έκπιπτόμενο ποσό τών άσοαλ.ίστρων. δέ δύ- 
ναται νά υπερβαίνει τό 10 % τοϋ δηλ,ουμένου εισοδήματος 
καί κατ’ άνώτατο όριο το ποσό τών 35.000 δρχ. έτησίως.

4. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 4 παρέχεται, γιά 
πρώτη φορά, ή δυνατότητα έκπτώσεως άπό το καθαρό εϊ-
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■αόδημχ τοΰ φορολογούμενου της δαπάνης γιά την αγορά 
κα· εγκατάσταση ήλ.ακοϋ θερωοσίφωνα.

Τό έκπιπτόμενο ποσό τής δαπανης. δέ δύναται να ύπεε - 
&αΐ.νε: το 10% του όηλουμένου εισοδήματος καί κατ’ άνώ- 
τατο όριο το ποσό των 30.000 δρχ. έτησίως.

"Άρθρο 5.
1. Με τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ γίνεται προσ

θήκη διατάξεων στην πρώτη παράγραφο τοϋ άρθρου 9 τοΰ 
Ν.ώ- 3323/1955. μέ τις όποΐες παρέχεται δυνατότητα νά 
έκπίπτεται άπό τοΰ οίκον, έτους 1978. γιά πρώτη φορά, 
άπό το φόρο που υποχρεώνεται νά καταβάλλει κάθε φορο
λογούμενος. ένα ορισμένο χρηματικό ποσό πού καθορίζεται 
σε 1.500 δρχ. γιά τό φορολογούμενο, 1.500 δρχ. γιά τη σύ
ζυγό του, 1.500 δρχ. γιά κάθε ένα άπό τά δύο πρώτα παιδιά,
2.000 δρχ. γιά τό τρίτο παιδί. 2.500 δραχμές, γιά κάθε ένα 
παιδί μετά τό τρίτο, καί 1.000 δρχ. γιά κάθε ένα άπό τά λοιπά 
πρόσωπα, εφόσον όλα αύτά τά πρόσωπα βαρύνουν τό φορο
λογούμενο κατά τις διατάξεις τοϋ άρθρου 8 τοϋ ίδιου νομο- 
θετήματος.

' Η κατά τά άνωτέρω μείωση τοϋ φόρου είναι άνεξάρτητη 
άπό τήν έκπτωση πού γίνεται στο συνολικό εισόδημα τοϋ 
φορολογούμενου γιά άφορολόγητα όρια εισοδήματος γιά τον 
ίδιο καί τά προστατευόμενα μέλη της οίκογένειάς του κάί 
πού θά εξακολουθήσει νά γίνεται.

Άν δεν προκύπτει ποσό φόρου γιά τό σύζυγο ή άν ,τ& 
ποσό τοϋ φόρου είναι κατώτερο άπό τό συνολικό πόσο των 
άνωτέρω μειώσεων τό συνολικό τοϋτο ποσό των μειώσεων ή 
ή διαφορά, κατά περίπτωση, μειώνει τό ποσό τοϋ φόρου πού 
τυχόν άναλογεΐ στή σύζυγο. 1

Τό συνολικό ποσό των μειώσεων αυτών, στήν περίπτωση 
πού είναι άνώτερο άπό τό φόρο πού αναλογεί βάσει της 
κλίμακας τοϋ πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου τοϋ 
άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955, περιορίζεται στο ποσό τοϋ 
φόρου τούτου. ''···.' ; .

Τό υπόλοιπο τοΰ φόρου πού απομένει μετά τις πιο πάνω 
μειώσεις θά λαβαίνεται ύπόψη γιά τον υπολογισμό της'προ
καταβολής φόρου τής εισφοράς Ο.Γ.Α. στο φόρο, τον απ
ριορισμό τοΰ συμπληρωματικοϋ φόρου τέλους ύδρεύσεως, 
τέλους άποχετεύσεως κ.τ.λ.

Ή άνωτέρω μείωση τοϋ φόρου υπολογίζεται σε σταθερό 
ποσό ανάλογα μέ τον άριθμό τών μελών πού συνοικούν καί 
βαρύνουν τό φορολογούμενο ώστε ή ωφέλεια πού προκύπτει 
άπό αυτή νά παρέχεται έξίσου σέ όλους τούς φορολογουμέ- 
νους, άνεςάρτητα μέ τό ύψος τοϋ εισοδήματος γιά τό όποιο 
φορολογούνται. 'Γιά τις μεσαίες καί/κατώτερες .εισόδημα-' 
τικές τάξεις ή άνωτέρω μείωση ισοδύναμε! μέ αύξηση τών 
άφορολογήτων πού ισχύουν κατά 50%- 100%.

Μέ τό άνωτέρω μέτρο ή άπώλεια τών εσόδων τοϋ Δημο
σίου άνέρχεται σέ 4, 5 δισεκατομμύρια δραχ. περίπου. Άπό 
τό ποσό αύτό τής απώλειας τά 4,3 δισεκατομμύρια δραχ., 
περίπου θά τά ώφεληθοϋν όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 500. 
XX) δραχ. τό χρόνο καί μόνο τά 200 έκατομμύρια δραχ. 
περίπου θά τά ώφελεθοϋν όσοι έχουν εισοδήματα άνω τών 
>00.000 δραχ. τό χρόνο. r ■ ■ ~ ■ . -

’Αντίθετα άν αύξάνονταν τά άφορολόγητα όρια πού ισχύουν 
σήμερα κατά 25%- 30% θά είχαμε περίπου τήν ίδια άπώ-. 
'.ειχ. τήν όποια κατά τό μεγαλύτερο ποσό θά τήν ωφελούνταν 
χυτοί πού έχουν υψηλά εισοδήματα πού είναι οί λίγοι, καί 
τό μικρότερο ποσό θά ώφελοϋντο οί έχοντες μεσαία καί 
/αμηλά εισοδήματα πού είναι οί πολλοί.

• Γιά νά γίνει αντιληπτή ή διαφορά υποθέτουμε ότι φορο
λογούμενος μέ προστατευόμενα μέλη σύζυγο καί. δύο παι- 
>ιά έχει συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα 250.000 δρχ., 
<αί άλλος μέ τά αύτά προστατευόμενα μέλη έχει συνολικό 
ιτήσιο καθαρό εισόδημα 3.200.000 δρχ. Ό πρώτος μέ 
τήν αύξηση τών άφορολογήτων κατά 5.000 δρχ., θά 
τλήρωνε λιγότερο φόρο καί εισφορά ύπέρ Ο.Γ.Α., 4.070 
>ρχ-, ενώ ό δεύτερος θά πλήρωνε λιγότερο φόρο καί εισφορά' 
·>πέρ Ο.Γ_\.., κατά 13.800 δρχ., δηλαδή ή μείωση της φο- .-

ρολογικής έπιβαρύνσεως θά ήταν τριπλάσια γιά τό δεύτερο 
φορολογούμενο ποσό πού έχει τά υψηλά εισοδήματα.

Γιά νά άποφευχθούν τά άνωτέρω άποτελέσματα προκρί- 
θηκε ή έκπτωση ενός ορισμένου χρηματικού ποσού άπο το 
φόρο άντί νά κύξηθοϋν τά άφορολόγητα πού ισχύουν σή
μερα. Καί είναι έκτος πάσης άμφισβητήσεως ότι τό νέο 
σύστημα άνταποκρίνεται πληρέστερα στις αρχές τής κοινω
νικής δικαιοσύνης καί τής φορολογικής ισότητας.

Μέ τις άνωτέρω φορολογικές διαρρυθμίσεις και αυτές 
πού γίνονται καί μέ τά άρθρα 1 καί 7 μειώνεται σημαντικά ή 
φορολογική επιβάρυνση τών μεσαίων καί κατώτερων ει
σοδηματικών τάξεων καί ιδιαίτερα τών μισθοσυντηρήτων, 
στούς όποιους θά παρακρατεΐται μικρότερος φόρος, άπό 
400 δρχ. μέχρι 1.500 δρχ., τό μήνα, άνάλογα μέ τό ύψος τοϋ 
εισοδήματος καί τον άριθμό τών προστατευόμενων με
λών.

’Αναλυτικότερα :
Α. Γιά τό φορολογούμενο πού έχει εισοδήματα άπό μι

σθωτές υπηρεσίες άπό 150.000 δρχ. μέχρι 1.000.000 δρχ. 
τό χρόνο ή φορολογική έπιβάρυνση μειώνεται :

α) Άπό 100% μέχρι 5,4% άν έχει προστατευόμενα μέλη 
σύζυγο καί δύο παιδιά.

β) Άπό 100% μέχρι 4,8% άν έχει προστατευόμενα μέλη 
σύζυγο καί ένα παιδί. .

. . γ) Άπό 100% μέχρι 4,2% άν έχει προστατευόμενο μέ
λος μόνο σύζυγο.

δ) Άπό 59,3% μέχρι 3,6.% άν δέν έχει προστατευόμενα 
μέλη. * " * · ‘

Β. Γιά τό φορολογούμενο πού έχει εισοδήματα άπό ελευ
θέρια έπαγγέλματα άπό 180.000 δρχ. μέχρι 1.000.000 δρχ., 
το χρόνο, ή φορολογική έπιβάρυνση μειώνεται άπό 100% 
μέχρι 3,2% άν έχει προστατευόμενα μέλη σύζυγο καί δύο 
παιδιά. -. .,

·· Γ. Γιά τό φορολογούμενο πού έχει εισοδήματα άπό λοιπές 
πηγές εισοδήματος (εμπορικές έπιχειήσεις κτλ.) άπό 150.000 
δρχ. μέχρι 1.000.000 δρχ., τό χρόνο ή φορολογική έπιβάρυνση 
μειώνεται άπό 100% μέχρι 1,9% άν έχει προστατευόμενα 

• μέλη σύζυγο καί δύο παιδιά.
’Επίσης μέ τίς άνωτέρω φορολογικές διαρρυθμίσεις 

στή φορολογία εισοδήματος άπαλλάσσονται . άπό το φορο 
εϊσοδήμοτος οί έχοντες εισοδήματα :

Α. Άπό μισθωτές υπηρεσίες γιά ποσό :
α) Μέχρι 244.000 δρχ. γιά τό οίκον, έτος 1978 (εισο

δήματα έτους 1977) καί γιά τά εισοδήματα πού θά άπο-' 
κτώνται άπό 1 ’Ιανουάριου 1978 μέχρι 264.000 δρχ., άν 
έχουν προστατευόμενα μέλη σύζυγο καί τρία παιδιά, έναντι
165.000 δρχ. πού ίσχυε μέχρι καί τοϋ οίκον, έτους 1977, ήτοι 
τοϋ άπαλλασσομένου ποσού κατά 48% καί 60% άντίστοι-

ΧΧ .
β) Μέχρι201.000 δραχ. γιά τό οίκον, έτος 1978 (εισοδή

ματα έτους ι977 ) καί γιά τά εισοδήματα πού θά αποκτώνται 
άπό 1 ’Ιανουάριου 1978 μέχρι 221*000 δρχ. άν έχουν προ
στατευόμενα μέλη σύζυγο καί δύο παιδιά, έναντι 140.000 
‘δρχ. πού ίσχυε μέχρι καί τοϋ οίκον, έτους 1977, ήτοι αύξηση 
τοϋ άπαλλασσομένου ποσού κατά 44% καί 58% άντίστι-

γ) Μέχρι 172.000 δρχ. γιά τό οίκον, έτος 1978 (εισοδή
ματα έτους 1977) καί γιά τά εισοδήματα πού θά άποκτώνται 
άπό 1 Ίανουαρίου 1978 μέχρι 192.000 δρχ. άν έχουν προ
στατευόμενα μέλη σύζυγο καί ένα παιδί, έναντι 125.000 
δρχ. πού ίσχυε μέχρι καί τοϋ οίκον, έτους 1977 ήτοι αύξηση 
τοϋ άπαλλασσομένου ποσού κατά 38% καί 54% άντίστοι- 
Χα· - · ’

δ) Μέχρι 140.000 δρχ. γιά τό οίκον, έτος 1978 (εισοδή
ματα έτους 4-977 ) καί γιά τά εισοδήματα πού θά-αποκτώνται 
άπό 1 Ίανουαρίου 1978 μέχρι 160.000 δρχ: άν έχουν προ- 
στατευόμενο μέλος μόνο σύζυγο, έναντι 110.000 δρχ. πού



ΐσχυε μέχρι καί τοϋ οίκον, έτους 1977 ήτοι αύξηση τοϋ απαλ
λασσόμενου ποσοϋ κατά 27% καί 45% άντίστοιχα.

ε) Μέχρι 115.000 δρχ. γιά το οίκον, έτος 1978 (εισοδή
ματα έτους 1977) και για τά εισοδήματα πού θά αποκτώνται 
άπό 1 ’Ιανουάριου 1978 μέχρι 134.000 δρχ. άν δέν έχουν 
προστατευόμενα μέλη έναντι 71.000 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι 
καί τοΰ οίκον, έτους 1977 ήτοι αύξηση τοϋ απαλλασσόμενου 
ποσοϋ κατά 62% καί 89% αντίστοιχα.

Β: Άπό έλευθέρια έπαγγέλματα γιά ποσό :
α) Μέχρι 224.000 δρχ. άν έχουν προστατευόμενα μέλη 

σύζυγο καί τρία παιδιά, έναντι 137.500 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι 
καί τοΰ οίκον, έτους 1977, ήτοι αύξηση τοϋ άπαλλασσομένου 
ποσοϋ κατά 63 %.

β) Μέχρι 181.000 δρχ. άν έχουν προστατευόμενα μέλη 
σύζυγο καί δύο παιδιά, έναντι 112.500 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι 
καί τοΰ οίκον, έτους 1977, ήτοι αύξηση τοΰ άπαλλασομένου ' 
ποσοϋ·κατά 61 %.

γ) Μέχρι 151.500 δρχ. άν έχουν προστατευόμενα μέλη 
σύζυγο καί ενα παιδί, έναντι 97.500 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι 
καί τοΰ οίκον, έτους 1977, ήτοι αύξηση τοϋ άπαλλασσομένου 
ποσοϋ κατά 55%

r-
δ) Μέχρι. 120.000 δρχ. άν έχουν προστατευόμενο'μέλος 

σύζυγο, έναντι 82.500 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι καί τοΰ οίκον, 
έτους 1977, ήτοι αύξηση τοϋ άπαλλασσομένου ποσοϋ κατά

■46%' / ·■
τ ε) Μέχρι 100.000 δρχ. άν δέν έχουν προστατευόμενα μέλη,
έναντι 62.500 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι καί τοΰ οίκον.-έτους 1977,
ήτοι αύξηση τοΰ άπαλλασσομένου ποσοϋ κατά 60 %.

Γ. Άπο λοιπές πηγές εισοδήματος (εμπορικές επιχει
ρήσεις κΛπ.), γιά ποσό : ά~ .· ·

α) Μέχρι 204.000 δρχ. άν έχουν προστατευόμενα μέλη 
σύζυγο καί τρία παιδιά έναντι 125.000 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι 

1 καί τοϋ οίκον, έτους 1977, ήτοι αύξηση τοΰ .άπαλλασσομένου 
ποσοϋ κατά 63 %.- "77 ' ■.'··.

β) Μέχρι 161.000 δρχ. άν έχουν προστατευόμενα μέλη 
σύζυγο καί δύο παιδιά έναντι 100.000 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι 
καί τοΰ οίκον, έτους 1977, ήτοι αύξηση τοϋ άπαλλασσομένου 
ποσοϋ κατά 61 %.

* γ) Μέχρι 132.000 δρχ. άν έχουν προστατευόμενα μέλη 
σύζυγο καί ενα παιδί έναντι 85.000 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι καί 
τοϋ οίκον, έτους 1977, ήτοι αύξηση τοϋ άπαλλασσομένου πο- 
σσΰ κατά 55 %.

δ) Μέχρι 100.000 δρχ. άν έχουν προστατευόμενο μέλος 
μόνο σύζυγο έναντι 70.000 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι καί τοΰ οΐκο- 
νομικοΰ έτους 1977, ήτοι αύξηση τοϋ άπαλλασσομένου πο
σού κατά 43 %.

ε) Μέχρι 80.000 δρχ. άν δέν έχουν προστατευόμενα μέλη 
έναντι 50.000 δρχ. πού ΐσχυε μέχρι καί τοϋ οίκον, έτους 1977, 
ήτοι αύξηση τοϋ άπαλλασσομένου ποσοϋ κατά 60 %.

2. Μέ την παράγρας*) 2 τοϋ άρθρου τούτου καθιερώνεται 
άπο το οικονομικό έτος 1979 ή Ιση φορολογική μεταχείριση 
τοϋ εισοδήματος των συζύγων, όσον άφορά στον υπολογισμό 
τοϋ φορολογητέου εισοδήματος αυτών καί τοϋ φόρου πού _ 
άναλογεΐ στό εισόδημα τοϋ καθενός καί όφείλετα; άπό τόν 
καθένα άπ’ αυτούς.

Παρέχεται δηλαδή ή εύχέρεια, μέ τήν υποβολή τής δηλώ- 
σεως φορολογίας εισοδήματος, νά ζητείται :

α) 'Η έκπτωση άπό τό συνολικό εισόδημα της συζύγου 
των ποσών πού ορίζονται άπο τις παραγράφους 2 καί 3 τοϋ 
άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955, γιά τήν εαυτό της, τούς άνιόν- 
τες αυτής καί τις άοελφές της, ένώ ώς τώρα οί έκπτώσεις 
αυτές έγένοντο άπό τό εισόδημα τοϋ συζύγου της καί

β) 'Η μείωση τοϋ φάρου της συζύγου κατά τά ποσά πού 
άναφέρονται στην παράγραφο 1 τοϋ άρθρου τούτου, γιά 
τόν εαυτό της, τούς άνιόντες αύτής καί τις άγαμες άδελφές της.

Άρθρο 6. ν.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ παρέχεται δυνατότητα 

στούς φορολογουμένους νά καταβάλλουν έμπρόθεσμα ώς τίς 
31 Δεκεμβρίου τοϋ οικείου οίκον, έτους τό συνολικό ποσό 
τής όφειλής τους, βάσει της άρχικής δηλώσεως τοΰ φόρου 
εισοδήματος, όταν τοϋτο είναι ώς 2.000 δραχμές, χωρίς τήν 
έκπτωση ποσοστοϋ 10 %, την όποια θά δικαιούνται μόνο 
όταν καταβάλλουν τό συνολικό ποσό τής οφειλής τους εντός 
προθεσμίας καταβολής τής πρώτης δόσεως. Μέ τή ρύθμιση 
αύτή άπαλλάσσονται οί φορολογούμενοι άπό τήν ταλαιπωρία 
τών διαδοχικών μεταβάσεων τους στά Δημόσια ταμεία γιά 
καταβολή στ δέκα μηνιαίες δόσεις αυτής τής οφειλής καί τά 
Δημόσια Ταμεία άπό τη γραφειοκρατία δεδομένου ότι άπα- 
σχολοϋνται μέ την έκδοση τριπλοτύπων γιά μικροποσά.

Άρθρο 7.
1. Μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ'άρθρου αύτοϋ 

γίνεται άνηκατάσταση τών διατάξεων τοϋ πρώτου έδαφίου 
τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955 σύμ
φωνα μέ τίς όποιες κάθε φυσικό πρόσωπο υποχρεώνεται 
νά υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος εφόσον τό συνολικό 
φορολογητέο εισόδημα αύτοϋ καί της συζύγου του, πού άπο- 
μένει μετά τις νόμιμες μειώσεις καί έκπτώσεις είναι μεγα
λύτερο άπό τό ποσό τών δραχμών 30.000.
μ Με τή νέα διάταξη αυξάνεται τό ώς άνω ποσό άπό 30.000 
δρχ. σέ 60.000 δ;χ., καί έτσι άπαλλάσσεται μεγαλύτερος 

, άριθμός-άτόμων μέ χαμηλό εισόδημα άπό την υποχρέωση τόσο 
γιά υποβολή δηλώσεως όσο καί γιά πληρωμή φόρου εισοδή
ματος. Επίσης καί οί Οικονομικές Εφορίες άπαλλάσσονται 
άπό τήν άπασχόλ.ηση γιά τήν παραλαβή καί έκκαθάριση με
γάλου άριθμοϋ δηλώσεων.

2. Μέ την παράγραφο 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ, γίνεται άντι- 
κατάσταση της παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 3323/ 
1955, πού άφορα τήν προθεσμία ύποβολ.ής δηλώσεως φόρου 
εισοδήματος άπό φυσικά πρόσωπα γιά τούς έξης λόγους Α>-

α) 'Εναρμονίζονται οί σχετικές πρός τά βιβλία καί στοι
χεία τών έπιχειρήσεων διατάξεις τού άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 
3323/1955 πρός τίς σχετικές διατάξεις τοΰ νέου Κώδικα 
Φορολ.ογικών Στοιχείων (II.Δ. 99/1977), μέ τίς όποιες 
καθιερώνονται τέσσερις κατηγορίες τηρήσεως βιβλ.ίων καί 
στοιχείων άντί τών δύο κατηγοριών πού υπήρχαν καί άνα- 
φέρονται μέχρι τώρα στις διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 3323/1955.

Έτσι, σύμφωνα μέ τη νέα διάταξη θά μπορούν κατ’ εξαί
ρεση; νά υποβάλλουν τή δήλ.ωσή τους ώς τίς 10 Άπριλ.ίου 
τοϋ οικείου οίκον, έτους, οί φορολογούμενοι πού στά εισο
δήματα τους περλαβαίνουν καί κέρδος ή ζημία άπό έμπό- 
ρικές έπιχ/σεις ή γεωργικές έκμεταλλεύσε.ις πού τηρούν 
βιβλ.ία τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας τοϋ νέου Κώδικα Φορο
λ.ογικών Στοιχείων (Π.Δ. 99/1977).

β) Παροχή δυνατότητας στούς άξιωματικούς τών εμπο
ρικών πλ.οίων νά υποβάλουν δηλ.ώσεις ώς τίς 10 ’Απριλίου 
τοϋ οικείου οίκον, έτους'.

Τούτο γιατί οί αξιωματικοί εμπορικών πλοίων, λόγω τής 
φύσεως τής εργασίας τους είναι αναγκασμένοι νά άπουσιά- 
ζουν στήν άλλοδαπή γιά μεγάλ,ο συνήθως χρονικό διάστημα.

3. Μέ την παράγραφο 3 τοϋ άρθρου 14 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955.
Είδικώτερα, καθιερώνεται υποχρέωση τών φορολογου- 

μένων μερικών μεγάλων πόλεων Αθηνών, Πειραιά. Θεσ
σαλονίκης κτλ.. νά υποβάλλουν δήλωση στην αρμόδια Οικο
νομική ’Εφορία σχετικά μέ τή νέα τους κατοικία καί στήν 
περίπτωση πού μετακομίζουν μέσα στήν περιφέρεια τής 
χωρικής άιρμοδιότητας τή: ΐδιας Οικονομικής Εφορίας.

Ή υποχρέωση, αυτή επιβάλλεται, γιατί μέ τίς διατάξεις 
πού ισχύουν, την ανωτέρω δήλωση υποβάλλουν μόνο οί φο
ρολογούμενοι πού άποκτοϋ·/ κατοικία, διαμονή κτλ.. στήν περι
φέρεια άλλης Οικονομικής ’Εφορίας άπό εκείνη πού υπέ
βαλαν τή δήλ.ωση φορολογίας εισοδήματος τους.

Αυτό όμως δημιουργεί δυσχέρειες στις Οικονομικές ’Εφο
ρίες πού έχουν εκτεταμένη περιφέρεια καί μεγάλο άριΟμυ



— 5 —

οο ρολογουμένων στό ελεγκτικό καί. βεβαιωτικό του; έργο 
(κοινοποίηση φύλλων ελέγχου, βεβαίωση φόρου κτ>_).

“Αρθρο 8.
1. \1έ τι; διατάξει; τη; παραγράφου i τοΰ άρθρου αύτοϋ 

ρυθμίζονται τά έξης θέματα :
α) ’Εναρμονίζονται οΐ σχετικέ; πρό; τά βιβλία καί στοι- 

-,£ΐι των επιχειρήσεων διατάξει; τη; περιπτώσεω; α' τή; 
παρ. 4 τοΰ άρθρου 31 τοΰ Ν.Δ. 3323/1955, πρό; τι; σχετικέ; 
διατάξει; τοΰ νέου Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Α. 
99/1977 ) και καθορίζονται τά βιβλία τρίτης ή τετάρτη; κατη- 
νοοίας αντί τών βιβλίων δεύτερη; κατηγορία; πού άναφέ- 
-ο-/ται στις διατάξει; τών οποίων γίνεται άντικατάστασι;. 
Επίσης, ορίζεται ρητά ότι τό εισόδημα άπό τη συμμετοχή 
σε κοινοπραξία άποκτιέται άπό τά μέλη αυτής άνάλογα μέ τό 
ποσοστό συμμετοχή; τους σ’ αυτή.

β) Γίνεται προσθήκη νέων εδαφίων στην πιο πάνω παρά
γραφο 4 τοΰ άρθρου 31 τοΰ Ν.Δ. 3323/1955, βάσει τών δια
τάξεων τών οποίων στήν περίπτωση λύσεως, σ/γχωνεύσεω; 
ή μετατροπή; εταιρεία; περιωρισμένη; ευθύνης, τό εισόδημα 
λογίζεται 6τι τό άποκτοΰν εκείνοι πού έχουν την Ιδιότητα 
τοΰ εταίρου αυτή; κατά την ήμερα τής λύσεως, συγχωνεύ- 
σεω; ή μετατροπής, κατά περίπτωση. Ή ρύθμιση αυτή γίνε
ται γιά νά καλμφθεϊ νομοθετικό κενό πού υπάρχει ώς σήμερα 
γιά τις περιπτώσεις αυτές καί γιά νά άρθοΰν άμοισβητήσει; 
πού έχουν δημιουργηθεΐ στή φορολογία τών κερδών πού 
προέρχονται άπό συμμετοχή σέ έταιρεία περιωρισμένη; ευ
θύνης στις άνωτέρω περιπτώσεις. .

2. Μέ τις διατάξεις·τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου αΰτοΰ 
ίναρμονίζονται οί σχετικές πρός τά βιβλία καί στοιχεία τών 
ιπιχειρήσεων διατάξεις τοΰ πρώτου έδαφίου τής παραγράφου 4 
ιαί ή παράγραφος 5 τοΰ άρθρου 33 τοΰ Ν.Δ. 3323/1955 ποός 
τις σχετικέ; διατάξει; τοΰ νέου Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων (Π.Α. 99/1977). "Ετσι, δπου στις άνωτέρω διατάξεις 
πού άντικαθίστανται, άναφέρονται .βιβλία κατά τή διπλο
γραφική μέθοδο ή δεύτερης κατηγορίας τοΰ παλαιού Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων, όρίζονται τά προβλεπόμενα άπό τό
έο Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων βιβλία τρίτης ή τετάρ- 
ης κατηγορίας.

“Αρθρο 9. : ,
Μέ τις διατάξει; τοΰ άρθρου αύτοΰ εναρμονίζονται οί 

χετικές πρός τά βιβλία καί στοιχεία τών έπιχειρήσεων 
ιατάξει; τών τριών περιπτώσεων τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 
3α τοΰ Ν.Δ. 3323/1955 πρός τις σχετικές διατάξεις τοΰ 
έου Κώδικα Φορολογικών στοιχείων (Π.Δ. 99/1977) 
αί καθορίζεται ό τρόπος προσδιορισμού τών καθαρών κερ- 
ών σέ κάθε κατηγορία βιβλίων.

Άρθρο 10.
Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ γίνεται άντικχτάστχση 

νΰ άρθρου 34 τοΰ Ν.Δ. 3323/1955 πού άναφέρεται στόν 
τόπο προσδιορισμού τών άκαθάριστων εσόδων τών έμπο- 
κών έπιχειρήσεων, άνάλογα μέ τήν κατηγορία τών βι- 
•.ίων καί στοιχείων τοΰ Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 
ού τηρούνται άπό τις επιχειρήσεις αυτές. Σκοπός τής άντι- 
χταστασεω; αυτής είναι ή εναρμόνιση τών σχετικών προ; 
χ βιβλία καί στοιχεία τών έπιχειρήσεων διατάξεων τοΰ ' 
τθρου 34 τοΰ Ν.Δ. 3323/1955 πρός τις σχετικές διατάξει; 
,ΰ νέου Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ( Π.Δ. 99/ 
1/7) καί ό καθορισμό; τοΰ τρόπου προσδιορισμού, τών 
τχθάριστων εσόδων τών έπιχειρήσεων σέ κάθε· κατηγορία 
βλίων.
Ειδικότερα, όταν οι έπιχειρήσει; τηρούν άκριβή βιβλία 

στοιχεία πρώτη; κατηγορία; τοΰ νέου Κώδικα Φορο- 
γικών Στοιχείων, τά άκαθάριστα έσοδα αυτών έξευρί- 
-ονται μέ προσθήκη στό συνολικό κόστος τών έμπορευσί- 
υν άγαθών πού αγοράστηκαν μέσα στή χρήση ή τών έ- 
ιμων προϊόντων πού έχουν παραχθή μέσα σ’ αύτη μέ 

ί χρησιμοποίηση τοΰ συνόλου τών πρώτων καί βοηθητικών 
ών πού άγοράστηκαν, τοΰ μικτού έμπορικοΰ ή βιομηχα

νικού. κατά περίπτωση κέρδους που καθορίζεται μέ σύγκριση 
τής πραγματικής τιμής κτήσεως καί τή; τιμή; πωλήσεως 
τών άγαθών πού διατέθηκαν άπό τήν επιχείρηση. Σέ περί
πτωση πού δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία στήν επιχείρηση 
πού κρίνεται, λαβαίνεται υπόψη ό συντελεστή; μικτού κέρ
δους άλλων όμοειδών έπιχειρήσεων. Κατά τόν προσδιορι
σμό τών άκαθάριστων εσόδων θεωρούνται ότι πουλήθηκαν 
μέσα στή χρήση, ολα τά άγαθά πού άγοράσθησαν ή έτοιμα 
προϊόντα πού ταράχθηκαν μέσα σ’ αυτή, αδιάφορα άν ή 
διάθεση αυτών γίνεται χονδρικώ; ή λιανικώς.

’Εξαιρετικά, σέ έπιχειρήσει; πού άρχίζουν γιά πρώτη 
φορά τις εργασίες τους άπό τά έμπορεύσιμα άγαθά, πού 
άγο ράστηκαν μέσα στήν πρώτη χρήση, θεωρούνται ότι 
πουλήθηκαν κατά τή διάρκεια τής χρήσεω; αυτή; τόσα δωδέ
κατα αυτών όσοι οί μήνες πραγματικής λειτουργίας τής 
έπιχειρήσεως. Στήν περίπτωση αυτή τό ύπόλοιπο αύτό πο
σό τών άγορών προσθέτεται στις άγορέ; τοΰ επόμενου 
χρόνου. ...

’Επίσης ρυθμίζεται άναλυτικά καί μέ σαφήνεια ό τρόπος 
προσδιορισμού τών άκαθαρίστων έσόδων τών επιχειρήσεων 
σέ περίπτωση άλλαγής τής κατηγορίας βιβλίων καί στοι
χείων άπό τήν πρώτη κατηγορία στή δεύτερη, τρίτη καί 
τέταρτη καί άπό τή δεύτερη, τρίτη καί τέταρτη κατηγορία 
στη πρώτη κατηγορία. .

Τέλος μέ τΙς λοιπές διατάξεις δέν έπέρχεται καμμ,ιά ου
σιαστική μεταβολή στις άντίστοιχε; διατάξεις πού ίσχίουν,

• ' · · Άρθρο 11.
1. Μέ τις διατάξεις άής παρ. 1 τοΰ άρθρου αύτοΰ ρυθμί

ζονται τά κατωτέρω θέματα :
α) Αύξάνεται άπό 3 % σέ 4 % τό ποσοστό πού έκπίπτε- 

ται χωρίς δικαιολογητικά άπό τά άκαθάριστα έσοδα τών 
έπιχειρήσεων έκδόσεως έ©ημερίδων, επειδή γιά μερικές 
δαπάνες, πού έπηρεάζουν τά οικονομικά άποτελέσματά τους, 
δέν είναι έφικτή ή λήψη δικαιολογητικών. 1

β) Εναρμονίζονται οί σχετικές διατάξει; τ'οϋ άρθρου 35 
τοΰ Ν.Δ.3323/1955, οί όποιες ορίζουν τις δωρεές πού έκ- 
πίπτονται άπό τά άκαθάριστα έσοδα τών έπινειρήσεων, πρός 
τις άντίστοιχε; διατάξεις τοΰ άοθρου 8 τοΰ Ν.Δ.3323/1955, 
πού όρίζουν τις δωρεές πού έκπίπτονται άπό τό καθαρό είσό- 
δημα τών φυσικών προσώπων, γιά λόγους Ιση; φορολογικής 
μεταχειρίσεως.

2. Μέ τις διατάξεις τής παρ. 2 τοΰ άρθρου αύτοΰ έναριιο- 
νίζονται. οί σχετικές πρός τά- βιβλία καί στοιχεία τών έπι
χειρήσεων διατάξεις τοΰ τρίτου έδαφίου τής παραγράφου 4 
τοΰ άρθρου 35 τοΰ Ν.Δ.3323/1955 πού όρίζει τή μεταφορά 
ποός συμό/ηοισμό ζημία; έξαγωνικών έπιχειρήσεων, πρός 
τις σχετικές διατάξεις τοΰ νέου Κώδικα Φορολογικών στοι
χείων,^ Έτσι, όπου στες άνωτέρω διατάξεις.πού άντικαθί- 
στχντχι. άναφέροντχι βιβλία δεύτερη; κατηγορία; τοΰ πα
λαιού Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, όρίζονται τά προ- 
βλεπόμενα άπό τό νέο Κώδικα Φορο/.ογικών Στοιχείων βι
βλία τρίτης καί τέταρτης κατηγορίας.

\ ■ Άρθρον 12.
1. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου αύτοϋ 

αυξάνονται τά κλιμάκια ήμεροαισθίων γιά τόν υπολογισμό 
τοΰ φόρου εισοδήματος πού θά παοακράτεϊται άπό αύτά. 
Ειδικότερα, τό ποσό τοΰ ήμερομισθίου γιά τό όποιο δε θά 
πχρχκρατεΐται φόρος, αυξάνεται κατά 140 %, ήτοι άπό 249 
δρχ. σέ 599 δρχ. *Η αύξηση αυτή γίνεται κατόπιν :

α) Τής αύξήσεως τοΰ ποσοστού μειώσεώς τοΰ καθαρού 
εισοδήματος άπό μισθωτές υπηρεσίες άπό 30 % σέ 40 % 
καί τοΰ άνώτατου όρίόυ μειώσεώς άπό 40.000 δρχ. σέ 60.000 
·δ«ί· ·' · ’■ ; . λ _ . _ , _ ’ '

β) Τής αύξήσεως τοΰ ποσού τοΰ φορολογητέου εισοδή
ματος πού προκύπτει μετά άπό όλες τις μειώσεις καί εκπτώ
σεις άπό τό εισόδημα γιά τη μή υποβολή δηλώσεω; φόρου 
εισοδήματος άπό 30.000 δρχ. σέ. 60.000 δρχ. ' ; ■ ·. .



γ). Τής έκπτώσεως άπό το φόρο του άναλ.ογεΐ βάσει τής 
κλίμακας τής παρ. 1 τού άρθρου 9 τοΰ Ν.Δ.3323/1955 ορι
σμένου χρηματικού ποσού άνάλογα με την αριθμό των προ- 
στατευό μενών μελών τοΰ φορολογούμενου.

Μέ τούς οριζόμενους τέλος νέου; συντελεστές για τήν 
παραγράτηση τοΰ φόρου για τά ημερομίσθια άπό 600 δρχ. 
καί άνω καλύπτεται στις περισσότερε; περιπτώσεις ό όφει- 
λόμενος φόρος, ώστε στο τέλ.ος κάθε χρόνου κατά τήν ορι
στική εκκαθάριση τοΰ φόρου νά μήν προκύπτουν μεγάλες 
διαφορές.

2. Μέ τις διατάξεις της παραγράφου 3 τοΰ άρθρου αυ
τού ': ·
" α) Έπεκτείνεται ή παρακράτηση τοϋ φόρου 8 % καί στις 
αμοιβές πού παίρνουν οί ιδιώτες γιά τη συμμετοχή τους σε 
κάθε φύσεως έπιτροπές ή συμβούλια.

μ. β) Αυξάνεται τό δριο αμοιβής, πάνω άπό το όποιο υπάρ
χει ή υποχρέωση τής παρακρατήσεως αυτής, άπό 100 δρχ. 
σέ 1.000 δραχμές.' ' λ ,

-γ) Ό παρακρατούμενος κατά τ’ ανωτέρω φόρος θά άπο- 
δίδεταϊ στο Δημόσιο μέ τριμηνιαίες δηλώσεις άντί των μέχρι 
σήμερα έξαμηνιαίων.

Μέ τον τρόπο αύτό, ό φόρος άπό ελευθέρια επαγγέλματα 
πού έχει παρακρατηθεΐ θά άποδίδεται σέ συντομώγερο χρόνο 
στό Δημόσιο καί εναρμονίζεται ή διαδικασία άποδόσεως τοϋ 
φόρου τούτου -προς τή διαδικασία άποδόσεως τοϋ φόρου πού 
.παρακρατεΐται άπό τό εισόδημα άπό μισθωτές υπηρεσίες.
;-*·' ~ - Άρθρο 13. *■·--' ·* »

Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου αΰτοΰ ρυθμίζονται 1ά κα- - 
τωτέρω θέματα :

; α) Καθιερώνεται ή έκπτωση αφορολόγητου ποσοστού, 
άπό τό καθαρό ποσό τής πάγιας άνπμισθίας πού καταβάλ
λεται στους δικηγόρους άττό τίς εφημερίδες των ’Αθηνών 
καί τής -Θεσσαλονίκης ώς καί τήν άνωση των ιδιοκτητών 
τών Εφημερίδων τούτων, γιά λόγους ίσης φορολογικής μετα- 
χειρίσεως μέ τούς δημοσιογράφους τών έφημερίδων τού
των. ' ν . · ι '

β) Καθιερώνονται αυξημένα αφορολόγητα ποσοστά, τά 
όποια έκπίπτανται άπό ..τό . καθαρό εισόδημα τών θεατρικών 
συγγραφέων' πού άποκτοϋν άπό συγγραφικά δικαιώματα, 
λόγω συγγραφής θεατρικών έργων. Σκοπός τής διατάξεως 
αυτής είναι ή φρολογική ελάφρυνση τοϋ ^εισοδήματος τών 
προσώπων τούτων καί ή . δημιουργία κινήτρου γιά τήν άνά-( 
πτύξη τοϋ σύγχρονου θεάτρου.

Λ Άρθρο 14. ,-
Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ αυξάνεται τό ποσό .τοΰ 

συνολικού φορολογητέου εισοδήματος τού φορολογουμένου 
καί τής συζύγου .του, άθροιστικά λαμβανόμενο, γιά τή μή 
έκδοση φύλλου ελέγχου άπό τον αρμόδιο Οικονομικό Έ
φορο, άπό 30-000 δρχ. σέ 60.000 δρχ. στό αύτό δηλαδή ποσό 
πού καθορίστηκε γιά τήν απαλλαγή άττό τήν υποχρέωση 
υποβολής δηλώσεως φόρου εισοδήματος, Άν έχει δηλωθεί 
ζημιά άπό εμπορικές επιχειρήσεις ή γεωργικές έκμτταλ- 
λεύσεις πού τηρούν βιβλία τοϋ Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων, άπό τά όποια μπορεί νά άναγνωρισθεΐ ζημιά μέ τίς 
διατάξεις πού ισχύουν, φύλλο έλέγχου θά έκδίδεται σέ κάθε 
περίπτωση πού προκύπτουν κατά τον έλεγχο διαφορές, ανε
ξάρτητα, μέ τό ύψος τοϋ φορολογητέου εισοδήματος.

Μέ τήν ανωτέρω ρύόμιση ·5ά απαλλαγούν οί Οίχονομεπές 
Εφορίες καί τά Διχιότνε Ταμεία άτϊ τή ίιαέικαεία όεέαιώ- 

σεως καί είτπρ-άςεως μτ/φεποσών. τά όχοία ύπολοίποντα: τών ’ 
ίαχανών ίείαιώτεως καί είτπράξεώς τους.

Άρθρο 15.
Μέ τίς διατάξεις αύτοϋ τοΰ άρθρου ρυθμίζονται τά κατω

τέρω θέματα :
α) ’Εάν τό συνολικά όφειλόμενο ποσό φόρου, χαρτο

σήμου κλπ.. βάσει τής ύποβαλλόμενης δηλώσεως ειχαι 
μικρότερο τών 200 δρχ.. δέν ένεργεΐται βεβαίωση, όπως 
ισχύει καί στις λοιπές περιπτώσεις (μέ οριστικό φύλλο 
έλέγχου η απόφαση φορολογικού δικαστηρίου). Μέ τή ρύ
θμιση αυτή θά άπαλλαγοϋν οί Οικονομικές Εφορίες καί τά

Δημοσία Ταμεία άπό τή διαδικασία βεβαιώσεως καί είσποά- 
ξεως μικροποσών τά όποια υπολείπονται τών δαπανών βε
βαιώσεως καί είσπράξεώς τους.

β) Παρέχεται δυνατότητα καταβολής σέ έξι δόσεις της 
οφειλής πού προκύπτει βάσει άρχικής ή συμπληρωματικής 
δηλώσεως. - ή οποία υποβάλλεται άπό πρόσωπο πού άσκεΐ 
ελευθέριο έπάγγελμα. όταν αύτό άποδεχθεΐ τό ποσό τοΰ εισο
δήματος του όπως τό προσδιόρισε ό Οικονομικός Έφορος 
κατά τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 47 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955.

ν
Άρθρο 16.

Μέ τίς διατάξεις τού άρθρου αύτοϋ τροποποιούνται τά 
άρθρα 1 καί 3 τοϋ Β.Δ. 284/1970 «περί τρόπου παρακρα
τήσεως τοΰ φόρου έπί τοϋ εισοδήματος έκ μισθωτών υπη
ρεσιών)).

Ειδικότερα : > · ,
α) Μέ τή διάταξη τής παραγράφου 1 ορίζεται ότι δέν 

ένεργεΐται παρακράτηση φόρου άπό τό εισόδημα μισθωτών 
υπηρεσιών όταν τό. συνολικό φορολογητέο εισόδημα τοϋ 
μισθωτού δέν είναι πάνω άπό 60.000 δρχ., έφόσον συντρέ
χουν καί οί προϋποθέσεις πού άναφέρει ο νόμος. Ή ρύθμιση 
αυτή κρίνετάι άναγκαία ώστε νά μήν παρακρατεΐται φόρος 
άπό τίς άμοιβές μισθωτών, οί όποιοι τελικά δέν ΰπόκεινται 
σέ φορολογία καί νά μήν έπιβχρύνοντχι οί Οίκον. ’Εφο
ρίες καί τά Δημόσια Ταμεία μέ τήν "παραλαβή τών δηλώ'- 
σεων καί τήν έπιστροφή τοϋ φόρου αύτοϋ.

β) Μέ τή διάταξη τής παραγρ. 2 αυξάνεται άπό 100.000 
δραχ:, πού Ισχύει σήμερα, σέ 300.000 δραχ. τό ποσό τοϋ 
συνολικού καθαρού εισοδήματος άττό μισθωτές υπηρεσίες 
γιά τή μή υποβολή δηλώσεως φόρου εισοδήματος, όταν ό 
μισθωτός δέν έχει άλλα εισοδήματα καί γιά τό εισόδημά του 
αύτό υπάρχει υποχρέωση παρακρατήσεως φόρου κατά τήν 
είσπραξη βάσει τής -κλίμακας τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 3323/ 
1955. ’Η ρύθμιση αύτή κρίνετάι άναγκαία ύστερα άπό τίς 
φορολογικές έλαφρύνσεις τοϋ εισοδήματος άπό μισθωτές 
υπηρεσίες καί τοϋ γεγονότος ότι ό φόρος πού -άναλογεΐ στό 
εισόδημα άπό μισθωτές υπηρεσίες παρακρατεΐται οπήν 
πηγή. Μέ τό μέτρο αύτό θά άπαλλ.αγεΐ σημαντικός άριθμός 
φορολ.ογουμένων πού έχουν εισοδήματα μόνον άπό μισθω
τές υπηρεσίες άπό τή υποχρέωση υποβολής δηλώσεως φορο- 
λ.ογίας εισοδήματος.

Άρθρο 17.

Μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοϋ εναρμονίζονται οί 
διατάξεις τοϋ άρθρου 19 παραγρ. 1 τοϋ Ν. 12/1975 πρός τίς 
άντίστοιχες διατάξεις τοϋ νέου Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων, ώστε οί διατάξεις τοϋ άρθρου 19 nap. 1 τοϋ Ν. 
12/1975 νά εφαρμόζονται σέ επιχειρήσεις πού τηρούν βι- 
βλ.ία τέταρτης κατηγορίας τοϋ νέου Κ.Φ.Σ.

Άρθρο 1S.

1. Βάσει τών διατάξεων τής nap. 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ, 
στις περιπτώσεις πού μεταξύ επιχειρήσεων, οί όποιες άσχο- 
λ,οϋνται μέ τήν ανέγερση καί πώλ.ηση οικοδομών καί δια
φόρων προσώπων, συνταχθοϋν μέχρι 31.12.1979 οριστικά 
συμβόλαια πω/.ήσεως άκινήτων σέ εκτέλεση συμβολαιο
γραφικών προσυμφώνων πού έχουν συνταχθεΐ μέχρι 31.12. 
1976, γιά τον προσδιορισμό τών άκαθάριστων εσόδων τών 
επιχειρήσεων αυτών άττό τέτοιες πουλήσεις θά λαβαίνονται 
ύπόψη τά τιμήματα τών συμβολαιογραφικών προσυμφώνων, 
τά όποια θά προσαυξάνονται κατά ποσοστό 12 % το χρόνο — 
τοϋ τμήματος έτους ύπολογιζομένου ώς ολοκλήρου — άπό 
τότε πού υπογράφτηκε τό άρχικό προσύμφωνο ώς τήν υπο
γραφή τοϋ οριστικού συμβολαίου. Άν τό άρχικό προσύμ
φωνο έχει τυχόν αναπροσαρμοσθεΐ μέ νεώτερα προσύμφωνα, 
το τίμημα αύτό τών νέων προσυμφώνων θά λογίζεται ώς 
τίμημα τού άρχικοϋ προσυμφώνου γιά τόν πιο πάνω υπο
λογισμό.



Με τις διατάξεις τής ~xc. 2 τού άοθρου αύτοϋ όριζεται 
τα κατά τά. ανωτέρω ακαθάριστα έσοδα των υπούη έπι- 

χιελσεων κατανέμονται γιά νά οορολογηθοΰν : α) στο έτος 
-ού θά υπογράφει τό οριστικό συμβόλαιο, ποσοστό- 50 °c 
Ατών. β) σέ κάθε ένα άπό τά έττόμενα τής υπογραφής του- 
-ryj. δύο χρόνια, ποσοστό 25 "0 αυτών.

Ή κατανομή αύτή των ακαθάριστων εσόδων κρίθηκε 
-χότιμη, επειδή τέθηκε ορισμένο χρονικό όριο γιά τη σύν- 
-*»η των οριστικών συμβολαίων, τών όποιων τά άντίστοιχα 
-οοσυμφωνα ανάγονται σέ περισσότερα άπό τοϋτο χρόνια. 

χ\ ή οορολόγηση τοΰ συνόλου τών ακαθάριστων εσόδων 
ών υπόψη επιχειρήσεων μέσα σέ μιά χρήση, θά κατέληγε 
έ δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση τών έπιχειρήσεων 
ούτων.

Άρθρο 19.
Μέ τή διάταξη της παρ. 1 αύτοϋ τοΰ άρθρου καταργεϊται 

οότου ίσχυσε ή διάταςη της παραγράφου 6 τοΰ άρθρου 3 
ιΰ Ν. 588/1977 «περί όργανώσεως τών’Αστικών Συγκοι- 

. ωνιών Πρωτευούσης καί άλλων τινών διατάξεων», γιατί τό 
τοσό τοΰ οόοου πού επιβάλλεται μέ τό νόμο αυτό κατά τή 
,εταβίβαση της άδειας τών αυτοκινήτων Δ.Χ. άποτελεΐ 
:σοδο τοΰ Δημοσίου καί δεν είναι δυνατό νά διατεθεί σέ 
τρίτους.

Μέ τή διάταξη της παρ. 2 αΰτοΰ τοΰ άρθρου καταργεϊται 
άφότου ίσχυσε ή διάταξη τοΰ άρθρου 83 τοΰ Ν. 542/1977, 
λόγω τών μεγάλων δυσχερείων καί προβλημάτων πού δη
μιούργησε ή εφαρμογή του στις καθημερινές έμπορικές 
συναλλαγές (έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων γιά τις 
κπτώσεις μέ βάσει τον κύκλο έργασιών, γιά τήν έπιστρο- 
ή ελαττωματικών εμπορευμάτων κτλ.).

Άρθρο 20.
Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοϋ άντικαθίστανται, οί 

ιατάξεις τοΰ άρθρου 7 της άπό 18.5.1977 πράξεως νομο- 
ετικοϋ περιεχομένου τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας πού 
υρώθηκε μέτό Ν. 625/77 μέ τις όποιες καθορίζεται ή 
κπτωση τών δαπανών τών επιβατικών αύτοκινήτων ίδιω- 
κής χρήσεως άπό τά άκαθάριστα έσοδα τών επιχειρήσεων 
χί τών ελεύθερων έπαγγελματιών, κατά τόν ύπολογισμό 
ϋν φορολογητέων καθαρών κερδών αυτών.
Μέ τή νέα ρύθμιση οί επιχειρήσεις .πού έχουν στήν κυριό- 

-τά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως κύλιν- 
ιισμοΰ μέχρι 1.600 κυβικά έκατοστά, άνεξάρτητα μέ τό 
ιόνο άποκτήσεώς τους, θά μπορούν νά εκπίπτουν άπό τά 
'.αθέριστα έσοδά τους, προκειμένου υπολογισμού τών 
χθαρών κερδών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών 
χί νομιών προσώπων,’ τις δαπάνες συντηρήσεως, λεΐτ 
■υργίας, επισκευής καί κυκλ.οφορίας καθώς καί τις άπο- 
ιέσεις τών αυτοκινήτων αυτών, μέχρι ποσοστό 80 % 
,ΰ συνολικού ύψους τών άνωτέρω δαπανών, μέ τήν προϋ- 
θεση ότι τά αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται γιά τις άνάγ- 
: τής έπιχειρήσεως. ·
Μέ τήν άνωτέρω ρύθμιση θά μπορούν οί έπιχειρήσεις 

,ύ χρησιμοποιούν τά μικρά επιβατικά αυτοκίνητα ίδιω- 
χρήσεως γώ-άς ανάγκες τους (επιχειρήσεις παροχής 

τηρεσιών κ.λ-π.) νά έκπίπτουν άπό τά άκαθάρ ιστα έσοδά 
υς τό μεγαλύτερο μέρος τών δαπανών τών αυτοκινήτων 
τών.
Άν τά αυτοκίνητα είναι κυλ.ινδρισμού άνω τών 1.600 
-βίκων εκατοστών, οί επιχειρήσεις θά μπορούν νά έκπί- 
*ουν άπό τά ακαθάριστα έσοδά τους, ποσοστό μέχρι 

τού συνολικού ύψους τών άνωτέρω δαπανών, μέ τις 
τές ώς άνω προϋποθέσεις.
Οί ελεύθεροι έπαγγελματίες θά δύνανται νά έκπίπτουν 

ώ τά άκαθάριστα έσοδά τους, προκειμένου υπολογισμού 
ΰ καθαρού εισοδήματος τους, άπό τό συνολικό ύψος τών 
ωτέρω δαπανών, ποσοστό μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσιες 
■οΟΟ) δραχμές μηνιαίως, έφ’ όσον βέβαια αύτά χρησιμο- 
-ιοΰνται για' τις άνάγκες τού έλεύθερου έπαγγελμιατία,

άνεξαρτήτωε τοΰ κυβισαοΰ τών αυτοκίνητων των καί τοΰ 
χρόνου άποκτήσεως αυτών.

Οί άνωτέρω περιορισμοί γιά τις έκπιπτόμενες δαπάνες 
τών επιβατικών αύτοκινήτων δέν ισχύουν γιά tic επιχει
ρήσεις πού ασχολούνται μέ την έκμίσθωση επιβατικών αυ
τοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως. γιατί τά αύτοκίνητα άπο- 
τελούν γιά τίς έπιχειρήσεις αύτές τό αντικείμενο τής έμπο- 
ρικής έκμεταλλεύσεως.

Τά άνωτέοω εφαρμόζονται έπί δαπανών πραγματοποιου- 
μένων άπό 1 ’Ιανουάριου 1978 καί μετά.

Άρθρο 21.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτοϋ παρέχεται ή ευχέρεια, 

στις άλλοδαπές εταιρείες ή οργανισμούς, πού διατηρούν στήν 
Ελλάδα μόνιμη έγκατάσταση κατά την έννοια τού -άρθρου 
5 τού Ν.Δ. 3843/1958, οί όποιες άποκτούν κέρδη άπό 
υπηρεσίες πού πρόσφεραν στήν Ελλάδα καί άφορούν 
τήν κατάρτιση μελετών ή σχεδίων, τή διεξαγωγή έρευνών 
έν γένει ή όταν πρόκειται γιά έργασίες καί ύπηρεσίες τε
χνικής, οικονομικής ή έπιστημονικής έν γένει φύσεως, νά 
υποβάλλουν δήλωση .καταβολής τοΰ φόρου εισοδήματος 
κατά τό χρόνο πού άποκτούν τό εισόδημα, καί όχι στό 
άμέσως έπόμενο οικονομικό έτος, όπως ισχύει στις λοιπές 
περιπτώσεις.

Μέ τή ρύθμιση αύτή έπιδιώκεται όπως ό άρμόδιος Οι
κονομικός Έφορος νά δύναται νά χορηγεί τήν βεβαίωση "πού 
ζητείται περί καταβολής τού -όφειλόμενου φόρου έπί τών 
κτωμένων ώς άνω κερδών άπό τις άλλοδαπές έταιρίες καί 
όργανισμούς, γιά νά έπιτραπεΐ ή εξαγωγή τών κερδών τού
των άπό την Τράπεζα τής Ελλάδος, έπ’ όνόματι τών άλ- 
λοδαπών ■ εταιρειών, κατά τό χρόνο πού άποκτώνται αύτά.

Μέ τη ρύθμιση .αύτή όχι μόνο δέ ζημιώνεται τό Δημόσιο 
αλλά άντίθετα έπιτυγχάνεται ή είσπραξη τοΰ όφειλόμενου 
φόρου γρηγορώτερά άπό ότι βάσει τών διατάξεων πού 
ισχύουν.

“ 'Άρ-Spov 22.' . * ·■
Μέ τίς διατάξεις τού Α.Ν. 543/1938, όπως αύτός τρο

ποποιήθηκε μέ τό Ν.Δ. 848/1971, θεσπίστηκαν φορολογι
κές άπαλλαγές καί διευκολύνσεις γιά τή δημιουργία μεγά
λων ξενοδοχειακών μονάδων.

Βάσει τών άνωτέρω νόμων πολλοί έπιχειρηματίες προέ- 
βηκαν σέ σύσταση άνωνύμων εταιρειών καί εταιρειών περιο
ρισμένης ευθύνης, στις όποιες είσέφεραν τά άκίνητά τους μέ 
σκοπό τή δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων. Πολλές όμως 
άπό τίς συσταθεΐσες εταιρείες έπειδή δέν ελαβον τήν άπαι- 
τούμενη άττό τό Κράτοε δανειοδότηση, δέν μπόρεσαν νά 
προβοΰν στήν ανέγερση ξενοδοχείων καί έτσι παρέαειναν 
σέ άδράνεια άπό τής συστάσεώς τους'.

Κατόπιν αυτού προς διευκόλυνση τής διαλ.ύσεως τών 
άνωτέρω ξενοδοχειακών έταιρειών. άφοϋ ό σκοπός.τους δέν 
έπετεύχθη, όχι άττό ίδική τους υπαιτιότητα, μέ τίς δια
τάξεις τού άρθρου 8 τού Ν. 231/1975 παρασχέθηκε σ’ 
αύτές ή ευχέρεια νά' διαλυθούν μέχρις 6.12.1976, χωρίς νά 

-πληρώνουν φόρο μεταβιβάσεως ούτε γιά τήν εισφορά τών 
άκινήτων άττό τήν όποια είχαν άπαλλαχθεΐ ούτε καί γιά τή 
μεταβίβαση τών άκινήτων στους μετόχους 'πού τά είσέ
φεραν κατά τή διάλυση. -

Μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 47 τοΰ 
Ν. 542/1977, οί άπαλλαγές πού προβ/.έπονταν μέ τήν παρά
γραφο 2 τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 2.31/1975, έπεκτάθηκαν καί 
στις περιπτώσεις αύτοδιαλύσεως τών άνωνύμων εταιρειών, 
πού είχαν άγοράσει γεινονικά ακίνητα γιά τά όποια πλή
ρωσαν. φόρο μεταβιβάσεως μέ μειωμένο συντελεστή βάσει 
τής παραγράφου 1 Βγ τοΰ άρθρου 4 .τοΰ Α.Ν. 1521/1950, 
μέ τήν προϋπόθεση ότι, ή αύτοδιάλυσή τους θά γινόταν 
μέχρι 14 Μαίου 1977 καί θά πλήρωναν -τόν υπόλοιπο φόρο 
μεταβιβάσεως πού όφείλουν γιά τό άκίνητο πού είχα·/ άγο- 
ράσει. Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 4 τοΰ 
άρθρου 47 τού Ν. 542/1977, ,-οί διατάξεις τής παραγράφου



- ... ~r --- ' ■•■'j -V ijias.o εφαρμο,οντχι με τις
ίδιες προϋποθέσεις καί επί διαλ.ύσεως ξενοδοχειακών εται
ρειών περιορισμένης εύθύνης μέ την προϋπόθεση ότι. ή 
διάλ.υσή τους θά γινόταν μέχρι 14 Μαΐου 1977.

Εξάλλου με τις διατάξεις τών άρθρων 16 έως 29 τού 
Ν. 542/1977 καθιερώθηκε ή υποχρεωτική αναπροσαρμογή 
τής αξίας τών ακινήτων (γηπέδων - κτιρίων) τών επι
χειρήσεων πού τηρούσαν υποχρεωτικά βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας τοϋ Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Ν.Δ. 
4/1968) στον πρώτο ισολογισμό πού ήθελαν κλείσει οΐ 
έπιχειρήσεις μετά τήν 30 Δεκεμβρίου 1976, καταβάλλοντας 
για τήν υπεραξία πού προέκυψε φόρο 10 % ή 20 % κατά 
περίπτωση.

Κατόπιν τών ανωτέρω και δεδομένου ότι οί εταιρείες 
αυτές, λόγω μή έπιτεύξεως τοϋ σκοπού τους, δέ λειτούργη
σαν ώς' οικονομικές μονάδες, πράγμα, πού Θά δικαιολογούσε 
τήν άναπροσαρμογή τής αξίας τών ακινήτων τους, μέ τήν 
προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οί άνώνυμες εταιρείες 
καί οί εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πού συστήθηκαν 
βάσει τών διατάξεων τού Α.Ν. 543/1968, όπως αυτός τρο
ποποιήθηκε μέ το Ν-Δ. 848/1971, και αύτοδιαλύθηκαν, μέ 
τις προϋποθέσεις τού άρθρου 8 τού Ν. 231/1975 καί τών 
παραγράφων 3 καί 4 τού άρθρου 47 τού Ν. 542/1977, μέχρι 
14 Μαίου 1977 ή θά διαλυθούν κατ’ εφαρμογή , τών δια
τάξεων της παραγράφου 4 τού άρθρου 49 τού προτεινο- 
μένου σχεδίου νόμου, έξαιροΰνται της ΰποχρεώσεως άνα-, 
προσαρμογής τών ακινήτων τους βάσει τών διατάξεων 
τών άρθρων 16 εως 29 τού Ν. 542/1977.

. .· Άρθρο 23 > , .
Μέ τις διατάξεις τών άρθρων 16. εως 29 τού Ν. 542/1977 

καθιερώθηκε τό υποχρεωτικό της άναπροσαρμογής τών α
κινήτων (γηπέδων καί κτιρίων) γιά όλες τις έπιχειρήσεις 
πού τηρούσαν βιβλία δεύτερης κατηγορίας τού Κώδικα Φο
ρολογικών Στοιχείων, (διπλογραφικά), άνεξαρτήτως νομι
κής μορφής καί αντικειμένου εργασιών.

Σύμφωνα μι τις ανωτέρω διατάξεις ή άναπροσαρμογή έ
γινε κατά τόν πρώτο ισολογισμό τόν όποιο έκλεισε ή έπι- 
χείρηση μετά τήν 30.12.1976. Μέ τίς διατάξεις αύτές οί έπι- 
χειρήσεις ΰττοχρεούνται νά αυξήσουν, μέ τό ποσό της υπε
ραξίας πού προέκυψε άπό τήν άναπροσαρμογή τής άξιος 
τών άκινήτων, το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο, μέσα σέ ό- 
κτώ (8) μήνες άπό τήν ήμέρα πού έγινε ή άναπροσαρμογή 
μέ βάση τις διαδικασίες πού προβλέπονται άπό τις διατά
ξεις γιά τήν αύξηση τού κεφαλαίου.

Πολλές άνώνυμες εταιρίες καί εταιρίες περιωρισμένης 
ευθύνης άν καί άναπροσάρμοσαν τήν άξια τών άκινήτων δέν 
αύξησαν τό μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιό τους καί φυσικά 
δέν παρέδωσαν τίς νέες μετοχές ή τά μερίδια στούς μετό
χους ή έταίρους, κατά περίπτωση.

Κατόπιν τών άνωτέρω καί προς άρση τής εκκρεμότητας 
πού υπάρχει καί διασφάλιση τών συμφερόντων τών μετόχων 
καί μεριδιούχων τών ανωνύμων έταιριών καί έταιριών περιω - 
ρισμένης ευθύνης, μέ τήν προτεινόμενη διάταξη ορίζεται νέα 
προθεσμία γιά τήν ολοκλήρωση τής διαδικασίας αύξήσεως 
τού μετοχικού ή έταιρικού κεφαλαίου κατά περίπτωση καί τήν 
παράδοση τών νέων μετοχών στούς μετόχους μέχρι τήν 31 
Δεκεμβρίου 1978.

. Στην περίπτωση μή συμμορφώσεως τής έταιρίας προς τίς 
άνωτέρω-υποχρεώσεις θά έπιβάλλ,ονται σέ βάρος τών ύπευ-. 
θύνων τής ανώνυμης έταιρίας ή έταιρίας περιωρισμένης εύ- 
θύνης κατά περίπτωση, οί κυρώσεις πού προβλέπονται άπό 
τίς διατάξεις τού άρθρου 56 τού κωδικοποιημένου Ν. 2190/ 
1920, ήτοι φυλάκιση καί χρηματική ποινή μέχρις 80.000 
δραχ. ή μία άπό τίς ποινές αύτές.

Άρθρο 24
1. Μέ τήν άπόφαση άριθ. Ε. 1712 άπό 11 Φεβρουάριου 

1977 καθορίστηκε ή 10 Άπριλ.ίου ώς ήμερομηνία λ.ήξεως 
τής προθεσμίας γιά ύποβολ.ή τής ετήσιας δηλώσεως φόρου 
εισοδήματος άπό τούς αξιωματικούς έμπορικού ναυτικού.

Αυτό, γιατί απ» αντικειμενικές όυσ/εςειες δεν ήταν δυναττ 
ή έγκαιρη χορήγηση σ’ αύτούς βεθαιώσεων άπό τούς έρ- 
γοδότες τους.

2. Μέ τήν άπόφαση άριθ. Ε.3242 άπό 12 Μαρτίου 1977 
παρατάθηκε, έξαιρετικά γιά τό έτος 1977, ώς τίς 20 Απρι
λίου 1977 ή προθεσμία πού ορίζεται στο άρθρο 47 παρ. 7 τού 
Ν.Δ. 3323/1955 γιά τήν κατάρτιση καί άποστολή στον αρ
μόδιο Νομάρχη, άπό τίς διοικήσεις τών ’Οργανώσεων τών 
έλεύθερων έπαγγελμάτων, τού πίνακα τών άντιπροσώπων 
τους.

Αύτό, γιατί ό νόμος 542/1977 μέ τόν όποιο προστέθηκε 
ή άνωτέρω παράγραφος 7 τού άρθρου 47 δημοσιεύτηκε μετά 
τίς 20 ’Ιανουάριου πού οριζόταν ώς προθεσμία γιή τήν υπο
βολή αύτού τού. πίνακα.

3. Μέ τίς αποφάσεις άριθ. Ε.3398 καί Ε.3399 άπό 17 
Μάρτιος 1977 έχουν ληφθεϊ μέτρα μέ τά όποια άπλουστεύθη- 
κε ή διαδικασία καταβολής τού φόρου εισοδήματος, μέ σκοπό 
τήν αποφυγή υπέρμετρης άπασχολήσεως τής ’Τπηρεσίας άπό 
τήν καταβολή μικροποσών.

4. Μέ τήν άριθ. Ε. 13631 /2S.9.77 άπόφαση έγκρίθηκε ή 
καταβολή σέ έξι, ίσες μηνιαίες δόσεις τού φόρου εισοδήματος 
πού βεβαιώνεται στό οικείο ή μεταγενέστερο έτος βάσει άρ- 
χικής ή συμπληρωματικής δηλ.ώσεως πού υποβάλλεται άπό 
φορολογουμένους πού άσκοΰν ελευθέριο έπάγγελμα, κατά τή 
διαδικασία τών διατάξεων τού άρθρου 47 τού Ν.Δ. 3323/ 
1955, γιά τεκμαρτό προσδιορ σμό τού είσοδήματός Τους.

Ή ρύθμιση αύτή σκοπεύει τή δημιουργία κινήτρου γιά 
υποβολή δηλώσεων μέ τή διαδικασία αύτή άπό φορολογου
μένους πού άσκούν έλευθέριο έπάγγελμα καί τήν επιτάχυνση 
μέ τόν τρόπο αύτό τού βεβαιωτικού έργου, τών Οίκον. ’Ε
φοριών καί τής είσπράξεως τού φόρου.

5. Μέ τίς άποφάσεις Ε.3714/816 άπό 22 Μαρτίου 1977 
καί Ε.15767/3830 άπό 15 Νοεμβρίου 1977 παρατάθηκε 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977 και μέχρι 30 Μαρτίου 1978, 
αντίστοιχα, ή προθεσμία πού προβλέπεται άπό τίς διατάξεις 
τής παραγράφου 2 τού άρθρου 5 τού Ν.Δ. 1297/1972.

Ή παράταση αύτή κρίθηκε σκόπιμη έν δψεΓ καί τής μελε- 
τωμένης άναμορφώσεως τού νομοθετήματος τούτου, ή ι
σχύς τού οποίου έληξε τήν 31 Δεκεμβρίου 1977.

Μέ τίς διατάξεις τού άρθρου 5 τού Ν.Δ. 1297/1972, πού 
παρατάθηκαν κατά τά άνωτέρω μέχρι 30/3/1978, προβλε- 
πόταν ότι οί εταιρίες πού έτυχαν τών εύεργετημάτων τού 
Ν.Δ. 1297/1972, είχαν υποχρέωση νά ύποβάλ.ουν δήλωση 
στον άρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέσα σέ δύο (2) μήνες 
άπό τής διαλύσεώς τους, γιά τήν καταβολή τών φόρων κλ.π. 
πού είχαν άπαλλαγτΐ όταν έτυχαν τών εύεργετημάτων τοϋ 
Ν.Δ. 1297/1972, άν ή διάλ.υσή ήθελε λάβει χώραν πρό τής 
παρόδου πενταετίας άπό τής συγχωνεύσεως ή συστάσεώς 
τους. * ■ - '

6. Μέ τήν τηλεγραφική διαταγή E.9S46/2231 άπό 11 ’Ι
ουλίου 1977 τού Υπουργού Οικονομικών, παρατάθηκε μέ
χρι 20 ’Ιουλίου 1977, ή βάσει τών διατάξεων τού άρθρου 24 
τού Ν. 542/1977 λήγουσα τήν 30 6 1977 καί κατά παρά
ταση βάση τού άρθρου 5 τοϋ Ν. 2252/1952 τήν 10.7.1977 
προθεσμία υποβολής δηλ,ώσεων τοϋ φόρου υπεραξίας τού Ν. 
542/1977 γιά τίς επιχειρήσεις πού έκλεισαν ισολογισμό τήν 
31.12.1976.

Ή παράταση αύτή κρίθηκε σκόπιμη γιά νά διευκολ.υνθοϋν 
οί επιχειρήσεις, γιά τήν εμπρόθεσμη υποβολή τής δηλ.ώσεως 
καί τήν καταβολή τών δύο δόσεων τοϋ φόρου κατά τήν υπο
βολή τής δηλώσεως.

7. Μέ τις άποφάσεις Ε.3433/958/άπό 29 Μαρτίου 1978 
καί Ε.6027/1729/άπο 27 ’Ιουνίου 197S παρατάθηκε μέχρι 
30 ’Ιουνίου 1978 καί 30 Σεπτεμβρίου 1978, άντίστοιχα, ή 
προθεσμία πού προβλέπεται άπό τίς διατάξεις τής παραγρά
φου 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 1297/1972 ή όποια έχει ήδη 
παραταθεϊ μέ τίς άποφάσεις μας Ε.3714/1977 καί Ε.15767/ 
1977 γιά τίς όποιες άναφερόμεθα άνωτέρω παράγραφο 5.



Άρθρο 25.
1. Μέ τις διατάξεις τής — αοαγράφου 1 τού άρθρου αϊτού 

ορίζεται ότι τά πλοία ποΰ τίθενται ύπο 'Ελληνική σημαία 
μετά την πρώτη ’Ιανουάριου κάθε ημερολογιακού έτους, 
ύπόκεινται στή ουρολογία των πλοίων άττο τον επόμενο μήνα 
της ύψώσεως τής 'Ελληνικής σημαίας.

Μέ τη ρύθμιση αυτή καλύπτεται νομοθετικό κενό πού είχε 
σάν συνέπεια τά πλοία πού τίθενται ΰπό 'Ελληνική σημαία 
μετά τήν πρώτη ’Ιανουάριου νά μή φορολογούνται και κατά 
τό πρώτο έτος τής νηολογήσεώς τους καί τήν απώλεια ση
μαντικών εσόδων τού Δημοσίου.

’Επίσης μέ τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ό χρόνος υποβολής 
τής δηλώσεως καθώς καί ό τρόπος καταβολής τού όφειλο- 
μενου φορου.

Οί διατάξεις αυτές, βάσει τής παραγρ. 3 τού άρθρου αυτού, 
έφαρμόζονται στά πλοία πού τίθενται ΰπό 'Ελληνική ση
μαία μετά τήν πρώτη ’Ιανουάριου 1977. Ειδικά γιά τά πλοία 
πού τίθενται ΰπό Ελληνική σημαία μετά τήν 1 ’Ιανουάριου 
1977 μέχρι ένάρξεως ισχύος τού προτεινόμενου σχεδίου 
νόμου, ή τασσόμενη δίμηνος προθεσμία γιά τήν υποβολή 
τής δηλώσεως άρχεται άπό τής ένάρξεως ισχύος τού σχεδίου 
νόμου, κατά τήν υποβολή δέ τής δηλώσεως θά καταβληθούν 
χωρίς προσαύξηση οί ληξιπρόθεσμες δόσεις.

2.. Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 2 τού ίδιου άρθρου κα
θορίζεται ότι άν τό πλοίο είναι εφοδιασμένο μέ πιστοποιητικό 
πολλαπλής ολικής καί καθαρής χωρητικότητας γιά τον υπο
λογισμό τού φόρου καί τής εισφοράς λαμβάνεται ύπόψη ό μέ
σος όρος τών ολικών ή καθαρών χωρητικοτήτων πού ανα
γράφονται στύ πιστοποιητικό καταμετρήσεως, καθόσον εί
ναι έκ τών πραγμάτων άδύνατο νά προσδιορίζεται ό χρόνος 
κατά τον όποιον χρησιμοποιείται κάθε ζεύγος χωρητικοτή
των σύμφωνα μέ τις άνάγκες τής εμπορικής έκμεταλλεύ- 

. σεως τών πλ,οίων.
; Άρθρο 26.

1. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τού άρθρου άύτού 
ορίζεται 0Tt σε περίπτωση καταβολής φόρου καί .εισφοράς 
τού Ν. 27/1975, χωρίς νά υπάρχει υποχρέωση, τό άχρεω- 
στήτως καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται πρός τυχόν όφει- 
λόμενο φόρο καί είσφορά καί σέ περίπτωση μή ύπάρξεως 

, όφελής έπιστρέφεται σέ δραχμές μέ βάση τήν τιμή συναλ
λάγματος τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος κατά τήν ήμέρα τής 
επιστροφής. Τό ποσό τών δραχμών τό προερχόμενο άπό τήν 
έπιστροφή φόρου καί εισφοράς δύναται νά χρησιμοποιείται 
γιά δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού καί λοιπά έξοδα λει
τουργίας τού πλοίου ή πλ,οίων ΰπό 'Ελληνική σημαία τής 
αυτής διαχειρίσεώς ή γιά δαπάνες λειτουργίας γραφείου ή 
ύποκαταστήματος τής ναυτιακής έπιχειρήσεως πού ίχει έγ- 
κατασταθεί στήν 'Ελλάδα μέ τις διατάξεις τού άρθοου 25 τού
Ν. 27/1975. ■

2. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 2 τού άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι άμελεΐται ή βεβαίωση τού φόρου γιά τά πλοία 
μέχρι καί 50 κόρους όλικής χωρητικότητας.

, Ή ρύθμιση αυτή κρίθηκε άναγκαία γιατί τό ποσό φόρου, - 
ποΰ βεβαιώνεται γιά τά πλοία αυτά, δεν καλύπτει τις δα
πάνες γιά τη βεβαίωση καί τήν είσπραξή του. ·>■

’Επίσης μέ τις ίδιες διατάξεις όρίζεται ό χρόνος ένάρξεως 
τής άπαλλαγής, ποΰ άνατρέχει στο χρόνο ένάρξεως ίσχύος 
τού Ν.27/1975 καί ρυθμίζεται τό θέμα τών ποσών φόρου 
ποΰ καταβλήθηκαν, έκείνων πού βεβαιώθηκαν καί δέν κατα
βλήθηκαν κώπ. .

'Η έξαίρεση αυτή δέν ισχύει γιά τά πλοία πού ύπάγονται 
ττό IS. 438/1976 «περί τουριστικών πλοίων καί πλ.οιαρίων 
καί ναυταθλ,ητικών σκαφών καί ρυθμίσεως δασμολογικών 
καί φορολογικών θεμάτων έπί πλοίων, ώς καί έπί πλοια
ρίων άναψυχής». *

Διευκρινίζεται 6τι ή άνωτέρω έξαίρεση τών πλοίων καί 
πλοιαρίων τού Ν.438/1976 τέθηκε, γιατί γιά τά πλοία αύτά, 
βάσει τού νόμου αυτού, αυξήθηκε ό φόρος στό δεκαπλάσιο

και πενταπλάσιο, κατά περίπτωση και καταργήθηκαν οί 
άπαλλαγές καί ιιειώσεις. πού ίχύουν γιά τά λοιπά, μή ύπα- 
γυμεντ στό νόμο αΰτό. πλοία.

“Αρθρο 27.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού εναρμονίζονται οί δια

τάξεις τού Ν.27/1975, ποΰ προβλέπουν τήν έπιβολ.ή προ
σθέτων οόοων σέ περίπτωση μή 'υποβολής δηλώσεως κ.λ..π.. 
μέ τις άντίστοιχες διατάξεις ποΰ έφαρμόζονται στή Φορο- 
λ.ογία εισοδήματος φυσικών καί νομικών προσώπων. Κατό- 
πων αύτού τό ποσοστό τής προσαυξήσεως για έκπρόθεσμη 
δήλωση 0ά είναι 5 °0 γιά κάθε μήνα καθυστερήσεως καί δέ 
Θά δύναται νά ΰπερβεί τό 25 % τού όφελομένου φόρου, γιά 
άνακριβή δήλωση 50 % καί γιά μήύποβολ.ή δηλώσεως 100 % 
Ή ΐσχύουσα διάταξη ήταν άτελ.ής διότι δέν προέβλεπε τήν 
έπιβολή πρόσθετου φόρου σέ περίπτωση ύποβολής άνακρι- 
βούς δηλώσεως άλλά καί άδικος γιατί προέβλεπε τήν έπι
βολ.ή τού αύτού ποσοστού πρόσθετου φόρου (20 %) στήν 
περίπτωση έπιδόσεως εκπρόθεσμης δηλώσεως, έστω καί 
κατά μία ήμέρα καί στήν περίπτωση μή έποδόσεως δηλώ
σεως.

“Αρθρο 28.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού προβλέπεται ότι σέ 

περίπτωση μεταβιβάσεως ή ύποθηκεύσεως τού πλοίου έξο- 
φλούνται οί φόροι καί ή εισφορά πού βαρύνουν τό πλοίο 
μέχρι τής ήμέρας πού Ισχύει ή βεβαίωση πού έκδίδεται άπό 
τόν Οικονομικό “Εφορον γιά τή μεταβίβαση ή υποθήκευση 
αύτού. Περαιτέρω μέ τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι 
γΊά τό μετά τή μεταβίβαση χρονικό διάστημα, άν τό πλοίο 
δέν άλλάξει τήν Ελληνική σημαία, ύπόχρεος γιά τή κατα
βολή τών φόρων καί τής εισφοράς είναι ό νέος πλοιοκτήτης, 
στό όνομα τού όποιου γίνεται ή βεβαίωση τών φόρων καί 
τής εισφοράς, τού νέου πλ.οιοκτήτου ύποχρεουμένου στήν 
περίπτωση αυτή νά ύποβάλ.ει δήλωση έντός τού επομένου 
μήνα άπό τή μεταβίβαση τού πλ.οίου καί νά πληρώσει τόν 
φόρο καί τήν εισφορά σύμφωνα μέ φά οριζόμενα στό νόμο.

“Αν τό πλοίο τεθεί ΰπό ξένη σημαία, οί φόροι καί ή είσ
φορά πού άντιστοιχούν στό μετά τή μεταβίβαση χοονικό 
διάστημα θά έπιστραφούν στόν παλαιό πλοιοκτήτη, χωρίς 
νά βεβαιωθούν στό όνομα τού νέου πλοιοκτήτη, καθόσον 
τό πλοίο αΰτό δέν θά ύπάγεται πλέον στις διατάξεις τού Ν.
27/1975.

■ Ή ρύθμιση αύτή κρίνεται άναγκαία. γιατί, βάσει τών 
διατάξεων πού ισχύουν σήμερα, ό παλαιός πλοιοκτήτης ύπο- 
χεροΰται γιά τήν έξόφληση τού συνόλου τών βεβαιωθέντων 
φόρων καί εισφοράς, £στω καί άν οι φόροι καί ή εισφορά 
άντιστοιχούν καί στό μετά τή μεταβίβαση χρονικό διάστημα 
καί τό πλ.οίο είχε τεθεί ΰπό ξένη σημαία.

Άρθρο 29.
1. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού άντικαθίσταται : 

τό άρθρο 25 τού Ν.27/1975, διότι :
α) Ή εφαρμογή του στή πράξη εμφάνισε άτέλειες καί 

δυσχέρειες. Ειδικότερα είναι δύσκολο νά προσδιοριστεί πιύ 
άκειβώς συντελεΐται ή έκτέλεση τής έργασίας, μέ άποτέ- 
λεσμα νά άμβισθητεΐται ή άληθής έννοια τής φράσεως *ων 
τό άντικείμενο είναι έκτος τών ορίων τής 'Ελληνικής ’Επι
κράτειας ».

β) Ή γενικότητα τής διατάξεως «παροχή ύπηρεσιύν 
πρός τήν ποντοπόρον ή μεσογειακήν ναυτιλίαν» δημιουργεί 
κινδύνους έπεκτάσεως τών ευεργετικών διατάξεων τού νό
μου καί σέ έπιχειρήσεις πού παρέργως καί έν μέρει παρέχουν 
υπηρεσίες στή Ναυτιλία, δηλαδή μή κυρίως ναυτιλιακές.

γ) ’Εκδηλώθηκε έντονο ένδιαφέρον γιά τήν έγκατάσταση 
στήν 'Ελλάδα έφοπλιστικών γραφείων τής άλλοδαπής κάί 
συνεπώς επιβάλλεται νά τροποποιηθούν οί διατάξεις πού 
άφορούν τήν έγκατάσταση τών γραφείων αύτών καί νά τε
θούν βάσεις ώστε νά γίνει ό Πειραιάς ναυτλιακό κέντρο εφά
μιλλο τών εύρισκομένων στήν αλλοδαπή καί άντάξιο πρός 
τόν όγκο τής Ελληνικής Ναυτιλίας, μέ όλες τής ευμενείς



επιπτωσε-ς επ. τής Ελληνικής Οικονομίας (εισαγωγή συνζλ.ς 
λάγματος κ.λ_π.).

2. Για τό σκοπό αύτό στο άρθρο 25 τοΰ Ν.27/1975 γί
νονται οί κατωτέρω τροποποιήσεις.

.λ) Άπαριθμούνται περιοριστικά οί δραστηριότητες των 
γραφείων ή υποκαταστημάτων των αλλοδαπών σπιχειρή- 
σεων πού έγκαθίστανται στήν Ελλάδα καί θά δικαιούνται 
των απαλλαγών καί διευκολύνσεων πού προβλέπονται άπό 
το άρθρο αύτό, προς άρση των αμφισβητήσεων πού δημιουρ- 
γήθηκαν στην πράξη.

β) 'Ορίζεται ότι τά εγκαθιστάμενα γραφεία ή υποκα
ταστήματα πρέπει νά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 
πλοϊα ύπο 'Ελληνικήν ή ξένη σημαία ολικής χωρηττκότητος 
άνω των 1000 κόρων, γιατί μένυν τά πλοΐα πού έχουν τή 

,χωρητικότητα αΰτή καί άνω άσχολοϋνται κατά κύριο λόγο 
|ΐε διεθνείς πλόες.

. ν γ) Καθορίζεται δτι το γραφείο ή υποκατάστημα γιά νά 
δικαιούται των άπαύλαγών καί διευκολύνσεων πού προβλέι 
ττονται άπό τό άρθρο αύτό θά πρέπει : α) κάθε χρόνο καί 
πρύς κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του νά εισάγει συνάλ-’ 
λαγμα μή ΰποχρεωτικώς έκχωρητέο, τουλάχιστο πενήντα 
χιλιάδας (50.000) δολλ.άρια Η.Π.Α., ποσό τό όποιο θεω
ρήθηκε ώς τό κατώτατο όριο δαπανών μέση^ δραστηριό
τητας γραφείου ή υποκαταστήματος καί β) νά καλύπτει 
όλες έν γένει τις λοιπές πληρωμές του πού πραγματοποιεί 
στήν 'Ελλάδα γιά λογαριασμό του ή γιά λογαριασμό τρίτου 
μέ συνάλλαγμα μή ΰποχρεωτικώς έκχωρητέο. Περαιτέρω 
παρέχεται δυνατότητα, σέ περίπτωση μεταβολής τών συν
θηκών κ.λ.π., αύξήσεως τού ποσού μέ κοινή άπόφαση τών 
'Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυ
τιλίας. -·; - ■’ \

μ 'Η »αύςηση αΰτή θά καταλαμβάνει τά γραφεία ή ύποκα- 
' ταστήματα πού έγκαθίστανται στην ‘Ελλάδα μετά τήν Ισχύ - 
.τής άποφάσεως. ·’. ν. ' ’· ' ' ·
*' Μέ τήν κατά .τ’ άνωτέρω υποχρέωση εισαγωγής συναλ-; 
λάγματος σέ συσχετισμό μέ τον άρίθμό τών έγκατασταθέν-; 
των γραφείων καί τήν .Εγκατάσταση νέων γραφείων μετά 
τήν ισχύ τών προτεινομένων διατάξεων, άναμένεται ότι τό 
συνάλλαγμα πού θά είσαχθεΐ θά είναι πολλών εκατομμυρίων 
δολλαρίων.

δ) Παγιοποιούνται γιά χρονικό διάστημα πέντε έτών οί 
δροι μέ τούς όποιους παρασχέθηκε ή άδεια έγκαταστάσεως. 
Ή ρύθμιση αύτή κρίθηκε αναγκαία γιά νά δημιουργηθει 
σταθερό καθεστώς γιά τά ιδρυόμενα γραφεία ή ύποκατα- 
στήματα άπό τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

ε) Καθορίζεται δτι οί διαφορές μεταξύ τού 'Ελληνικού 
Δημοσίου καί τής ’εγκατεστημένης έπιχειρήσεως, θά επι
λύονται μέ Ελληνική» διαιτησία. Τό μέτρο αύτό προβλ,έπεται 
καί στο Ν.Δ.2687/1953 καί στό Ν.4171/1961.

στ) Γιά λ.όγους ίσης μεταχειρίσεως οί απαλλαγές καί 
διευκολύνσεις πού παρέχονται πρός τις αλλοδαπές επιχει
ρήσεις μέ τό άνωτέρω άρθρο (25 Ν.27/1975) έπεκτχίνονται 
καί στις ήμεδαπές επιχειρήσεις, μέ τις ίδιες προϋποθέσεις. 
Σχετικά μέ τις απαλλαγές καί διευκολύνσεις πού προβλέ- 
πονται άπό τό άρθρο 25 τού Ν.27/1975 δέν έπέρχονται ου
σιαστικές μετοβολές.

"Αρθρο 30.

Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αυτού αντικαθίσταται τό 
πρώτο εδάφιο τού άρθρου 26 τοΰ Ν.27/1975, μέ σκοπό νά 
καλ,υφθεί κενό τού άρθρου αυτού. Ειδικότερα ορίζεται δτι 
οί άπαλλαγές πού προβλέπονται στό άρθρο 26 τού Ν.27/ 
1975 έπεκτείνονται καί στήν περίπτωση πού τό πλοίο μέ 
ξένη σημαία εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται καί ημεδαπή 
επιχείρηση, εφόσον αύτή, δπως καί ή άλλ.οδαπή, είναι εγκα
τεστημένη στήν 'Ελλάδα, βάσει τών διατάξεων τού άρθρου
25 τού Ν.27/1975.

ίί ρύθμιση αύτή κρίθηκε αναγκαία γι·: να αποφευχθεί 
ή άνιση μεταχείρηση τών ημεδαπών επιχειρήσεων ένα-/τι 
τών άλλ.οδαπών.

ν Άρθρο 31.
1. Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τού άρθρου αύτοϋ 

προβλέπεται ή διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις τού άρ- 
ρου 29 τού νομοσχεδίου τών αλλοδαπών καί ήμεδαπών ναυ
τιλιακών επιχειρήσεων, πού έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
τών Α.Ν.89/1967 καί 378/1968 καί τού άρθρου 25 τοΰ Ν. 
27/1975.

Ειδικότερα μέ τις διατάξεις αυτές οί αλλοδαπές ναυτιλια
κές έπιχειρήσεις πού έχουν εγκατασταθεί στήν 'Ελλάοα μέ 

• τις άνωτέρω διατάξεις, καθώς καί οί ήμεδαπές ναυτιλιακέ: 
επιχειρήσεις πού έχουν υπαχθεί στις ίδιες διατάξεις υπο
χρεώνονται νά ζητήσουν μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1979 τήν 
υπαγωγή τους στις διατάξεις τού άρθρου 29 τού μονοσχε
δίου πού προτείνεται. · / - .

Σέ περίπτωση αποδοχής τής αϊτήσεως έκδίδεται νέα κοινή 
απόφαση' τών 'Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών καί 
Εμπορικής Ναυτιλίας πού δημοσιεύεται στήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως. ·

Άν περάσει -άπρακτη ή άνωτέρω προθεσμία ή σέ περί
πτωση άπορρίψεως τής αϊτήσεως, ή άδεια έγκαταστάσεως. 
πού έχει χορηγηθεί, άνακαλείται άπό 1 Ίανουαρίου 1980 
μέ κοινή άπόφαση τών ώς άνω 'Υπουργών:

Ή άνωτέρω ρύθμιση κρίθηκε άναγκαίχ διότι καί "τά ναυ
τιλιακά γραφεία πού έχουν εγκατασταθεί θά πρέπει νά δέ- 
πονται άπό τις νέες διατάξεις.

2. Μέ τις διατάξεις τή; παραγράφου 2 τού άρθρου αυτού 
'όρίζεται δη οί ήμεδαπές ναυτιλιακές έπιχειρήσεις δύνανται 
νά άπασχολούνται καί μέ τήν πρακτόρευση πλοίων εφόσον 
έπραττον αύτό μέχρις τής ένάρξεως τή; Ισχύο; τού νόμου, 
χωρί; νά'παρέχονται γιά τις έργαοίες αύτές οι φορολογικές 
διευκολύνσεις καί τά πλεονεκτήματα τού'άρθρου 29.

Α: ,ψ ,. Άρθρα 32. ..
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού, μέ τό όποιο γίνεται 

αντικατάσταση της περιπτ. β' τής παραγρ. 1 τού άρθρου 28 
τού Ν. 27/1975, προβλέπεται δτι μέ άπόφαση τού 'Υπουρ
γού τών Οικονομικών θά καθορίζονται ή διαδικασία_καί τά 
δικαιολ.ογητ,κά πού απαιτούνται γιά τό συμψηφισμό ή τήν 
επιστροφή τού φόρου καί τής εισφοράς τών πλοίων.

Άρθρο 33.
Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου αύτού.καθορίζεται, δτι άν τό 

ύπό ξένη σημαία πλοίο είναι έφοδιασμένο μέ πιστοποιητικό 
πολλαπλ.ής όλ.ικής καί καθαράς χωρητικότητας, γιά τον 
υπολογισμό τής εισφοράς υπέρ τομ Ν.Α.Τ., λ.αμβάνεται 
ύπόψη ό μέσο; δρος τών όλ.ικών ή καθαρών χωρητικοτήτων 
πού αναγράφονται στό πιστοποιητικό καταμετρήσεως, κα
θόσον είναι έκ τών πραγμάτων άδύνατο νά προσδιορίζεται 
ό χρόνος κατά τόν όποιο χρησιμοποιείται κάθε ζεύγος χωρη
τικοτήτων σύμφωνα μέ τις ανάγκες τής έμπορικής έκαεταλ- 
λεύσεως τών πλοίων.

, * Άρθρο 34.

Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού παρέχεται δυνατότητα 
ώστε μέ σύμβαση μεταξύ τού 'Ελληνικού Δημοσίου πού εκ
προσωπείται άπό τούς 'Υπουργούς Οικονομικών καί Έμπο
ρικής Ναυτιλίας καί πλ.οιοκτήτριας έπιχειρήσεως παγιυ- 
ποιούνται οί διατάξεις τών άρθρων 1-5 τού Ν. 29/1975 
(κλίμακα ύπολ.όγισμοΰ τής εισφοράς κλπ.) καθ' δ/.ο το χρό
νο τής ασφαλιστικής συμβασεως καί έν πάση περιπτώσει 
δχι πέρα άπό τρία (3) χρόνια.

Ή ρύθμιση αύτή κρίθηκε σκόπιμη γιά νά άρθεΐ κά3ε αμ
φιβολία δτι είναι δυνατό νά μεταβληθούν οί διατάξεις πού 
ισχύουν κατά τό χρόνο υπογραφής τής άσφαλ.ιστικής συμ- 
βάσεως τών άρθρων 1-5 τού Ν. 29/1975 καί εύοεθεί έτσι
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πλοιοκτήτη: προ άπροοπτου καταστασεως κχτχ τό χρόνο 
,ϋ το πλοίο έχει συμβληθεί μέ τό ΝAT.

“Αρθρο 35.
Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ ορίζεται ότι, σε περί- 

τωση καταβολής εισφοράς (υπέρ ΝΑΤ) χωρίς νά υπάρχει 
τοχρέωση άπό τόν πλοιοκτήτη, το άχρεωστήτως κατχ- 
ηθέν ποσό συμψηφίζεται προς τυχόν όφειλόμενη εισφορά.

: περίπτωση δε μή ύπάρξεως οφειλής έπιστρέφεται σε 
;αχμές με βάση τήν τιμή συναλλάγματος της Τραπέζης 
' Ελλάδος κατά τήν ημέρα τής επιστροφής. Τό ποσό των 
αχμών πού προέρχεται άπό τήν έπιστρκρή τής εισφοράς, 
ναται νά χρησιμοποιείται για δαπάνες μιτθοδοσίας προ- 
υπικοϋ καί λοιπά έςοδα λειτουργία; τοϋ πλοίου ή πλοίων 
τό ' Ελληνική σημαία ή ύπό ξένη σημαία συμβεβλημένων 
:τά τοΰ Ναυτικοΰ Απομαχικού Ταμείου τής αυτής δια- 
τιρίσεως καί στις δύ) περιπτώσεις, ή γιά δαπάνες λειτουρ- 
ας γραφείου ή υποκαταστήματος τής έπιχειρήσεως πού 
ε: ένχατατταύίϊ ατήν Έλλάία μέ εις ϊιατάαι:; τιΰ άρ

του 25 τοΰ IS’. 27/1S75.
'Αρθρο 36.

Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ, προ βλέπεται άπάλ- 
χγή άπό κάθε φόρο, τέλος κλπ., τοΰ εισοδήματος πού άπο- 
,τοΰν οι εταίροι ή μέτοχοι άπό Εταιρεία χαρτοφυλακίου 
holding company), ή όποια έχει αποκλειστικά μετοχές 
.•εταιρειών πού έχουν πλοία μέ Ελληνική ή καί ξένη ση- · 
ιαία πού έχουν συμβληθεΐ μέ τό Ν.Α.Τ.

Άρθρο 37.
1. Τό πρόβλημα τής στερήσεως τής Ελληνικής αγοράς 

τό άλιεύμάτα δημιουργηθηκε άπό τήν έλλειψη αλιευτικών 
δίων στά 'Ελληνικά αλιευτικά πλοία καί αυτό διότι διά- 
ρες παράκτιες χώρες έπεξέτειναν τα χωρικά τους ΰδατα,
άποτέλεσμα νά μειωθούν τά διεθνή αλιευτικά πεδία. Γιά 

-ν άντιμετώπιση τής καταστάσεως αυτής συστήθηκαν μι- 
τές 'Εταιρείες, μέ ξένες χώρες, τών άρτο ίων τά ΰδατα πα- 
τυσιάζουν αλιευτικό ενδιαφέρον μέ άντικείμενο τήν έκαε- 
λλευση τών αλιευτικών 'Ελληνικών συμφερόντων πλοίων, 
ά όποια κατ’ άπαίτηση τών χωρών αύτών υψώθηκε ή 
μαία τους.
2. Γιά τή διευκόλυνση τής συστάσεως τών 'Εταιρειών 
τών, μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ ρυθμίζεται, κατ’ 
>ικό τρόπο, ή φορολογία τών εσόδων πού προέρχονται άπό 
ιεύματα παραγωγής αλιευτικών πλοίων ύπό ξένη σημαία, 
λά 'Ελληνικών συμφερόντων.
Ειδικότερα μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ προβλέ- 
νται τά έξής '■
ι) Επιβάλλεται στά άκαθάριστα έσοδα, πού προέρχον- 
. άπό τήν πώληση στήν Ελλάδα αλιευμάτων παραγωγής . 
ιευτικών πλοίων ύπό ξένη σημαία άλλα 'Ελληνικών συμ- 
εόντων, φόρος εισοδήματος πού υπολογίζεται μέ συντε- 
ττή 1 % έπί τών εσόδων αύτών, ύπό τήν προϋπόθεση όμως 

η διάθεση (πώληση) τψν άλιευμάτων θά ένεργεΐται στήν 
οκυμαία ή στήν ιχθυόσκαλα ή στά ψυγεία ξηράς.
3) ’Εξαντλεί ται, (ιέ την καταβολή τοΰ άνωτέρω φόρου, 
θε υποχρέωση άπό τό .φόρο εισοδήματος τής έπιχειρή- 
ως τών εταίρων ή μετόχων αυτής, γιά τά καθαρά κέρδη 
•ι κτώνται άπό τή διάθεση τών άλιευμάτων τών πλοίων 
τών στήν 'Ελλάδα.
'&) ’ Εφαρμόζονται, άνάλονα, καί στον επιβαλλόμενο κατά 
άνωτέρω φόρο, οί διατάξεις τοϋ Ν.Δ/3323/1955 καί τοΰ 
1. 3843/1958 έκτό ς άπό τά θέματα πού ρυθμίζονται μέ 
προτεινόμενες 'διατάξεις.

Άρθρο 38.
3άσει τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 89/1967 καί 378/1968, 
άλλοδαπό προσωπικό τών* ναυτιλιακών Εταιρειών - πού 

νυν εγκατασταθεί στή χώρα, μπορεί νά παραλαβαίνει 
ελώς επιβατικό αυτοκίνητο.

Τό δικαίωμα αύτό. καθώς άποδεικνυεται άπό τούς έκά- 
στοτε διενεργούμενους άπό τήν υπηρεσία ελέγχους, άσκείται 
σέ πολλές περιπτώσεις κατά τρόπο καταχρηστικό.

Συγκεκριμένα διά τής χορηγήσεως βεβκιώσεως άπό τις 
έν λόγω 'Εταιρείες, ότι έργάζονται σ’ αύτές διάφορα άτομα, 
κυρίως ομογενείς εξωτερικού, επιτυγχάνουν τά άτομα αυτά 
νά κυκλ.οφοροΰν έλ.ευθέρως καί γιά πολλά έτη πολυτελή 
αύτοκίνητα, άν καί στήν πραγματικότητα δέν εργάζονται 
στις άνωτέρω Εταιρείες.

Ύστερα άπό τήν κατάσταση αυτή, ή όποια εκτός άπό τήν 
περιγραφή τών συμφερόντων τοΰ Δημοσίου, έχει καί γενι- 
κώτερες έπιπτώσεις στήν κοινή γνώμη έναντι τών ναυτι
λιακών έπιχειρήσεων καί τοΰ Κράτους, μέ τήν διάταξη πού 
προτείνεται καταργείται τό άνωτέρω δικαίωμα τών ναυτι
λιακών έπιχειρήσεων.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή κατάργηση τοΰ δικαιώματος 
αύτοΰ προτάθηκε καί άπό τήν Ένωση Ελλήνων ’Εφοπλι
στών.

Άρθρο 39.
Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ προστίθεται περίπτωση 

ζ στήν παράγραφο 1 τοΰ άρθρου 65 τοΰ Π.Δ. 636/19/7, 
ώστε μέ τήν προσθήκη αύτή νά δύναται νά συμμετέχει στή 
γνωμοδοτική ’Επιτροπή εισφοράς υπέρ τοϋ Ναυτικού ’Απο
μαχικού Ταμείου, πού προ βλέπεται άπό τό άρθρο αύτό καί 
ένας άντιπρόσωπος τής Ένώσεως 'Ελλήνων ’Εφοπλιστών.
’ Ή ρύθμιση αύτή κρίθηκε άναγκαία διότι στις διατάξεις 
τοΰ άρθρου 14 τοΰ Ν. 29/1975 «περί έπιβολής ειδικής εισφο
ράς υπέρ τοΰ Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου», πού προ- 
βλέπεται’ή σύσταση τής άνωτέρω γνωμοδοτικής ’Επιτροπής 
καί όρίζεται ή σύνθεσή της, περιλαμβάνεται ώς μέλος αύτής 
καί άντιπρόσωπος τής Ένώσεως Ελλήνων ’Εφοπλιστών, 
έκ παραδρομής δέ ό άντιπρόσωπος αύτός δέν περιλήφθηκε 
στις διατάξεις τοΰ άρθρου 65 τού Π.Δ. 636/1977, στις 
όποιες έπαναλαμβάνεται ή σύνθεση τής γνωμοδοτικής αύτής 
’Επιτροπής, χωρίς όμως τόν άντιπρόσωπο πού προανα- 
φέραμε. ' - ■·

Ή ισχύς τών διατάξεων τοΰ προτεινομένου άρθρου, βάσει 
τής διατάξεως τής παραγράφου 2 αύτοΰν άρχίζει άπό τό 
χρόνο πού ισχύει τό Π.Δ. 636/197.7 «περί διαρθρώσεως τοΰ 
Υπουργείου Οικονομικών καί ’Οργανισμού τών Υπηρεσιών 
αύτοΰ».

Άρθρο 40.
Μέ την άπόφαση Ε.1083/289 (πολ.. 14) άπό 1 Φεβρουά

ριου 1978 ρυθμίζεται τό θέμα τής έξοφλήσεως άπό τούς 
πλοιοκτήτες τών φορολογικών υποχρεώσεων πού βαρύνουν 
τά πλοία τους μέ Ελληνική σημαία, πού υποθηκεύονται άπό 
1 ’Ιανουάριού 1978 καί εφεξής, "ώστε αύτοί νά μήν είναι 
ύποχοεωμένοι νά έξοφλοΰν τό .σύνολο τών φορολογικών 
υποχρεώσεων τών πλοίων αύτών, όπως προ βλέπεται άπό 
τις διατάξεις πού Ισχύουν, άλλά μόνο αύτές πού αναλογούν 
μέχρι την ημέρα ύποθηκεύσεως τών πλοίων.

-, 1 . . Άρθρο 41.
Μέ τό άρθρο αύτό προβλέπεται, ότι δέν έπιβάλλεται-φόρος 

κληρονομιάς στην περίπτωση πού γεωργική ή κτηνοτρο- 
φική έκταση μέχρι σαράντα (40) στρέμματα, μεταβιβάζεται ■ 
αιτία θανάτου..' Ή μή υπαγωγή σέ φόρο άφορά τό μέχρι 
50.000 δραχμές τμήμα τής κατά στρέμμα αγοραίας άξίας 
τής έκτάσεως, έφόσον ή άξια αύτή δέν υπερβαίνει τις 100. 
000 δραχμές. ι

Διά τή μή φορολόγηση κατά τά άνωτέρω, άπαιτείται νά 
•συντρέχουν άθροιστικώ; οί άκόλουθες προϋποθέσεις :

α) οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι νά είναι σύζυγος, τέκνα 
γονείς ή άδελφοί τοΰ κληρονομουμένου,

β) οί κληρονόμοι ή κληροδόχοι ·νά άσχολοΰνται προ
σωπικά καί κατά κύριο έπάγγελφια μέ τή γεωργία καί κτη
νοτροφία καί



v) για δεκαπεντε ^ό) συνεχή ετη α~ο την απόκτηση 
τής έκτάσεως νά τήν χεη σιμό ποιούν αποκλειστικά για 
γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Σέ περίπτωση όμως πού, προ τής πχρελεύσεως των δε
καπέντε (15) έτών, Οά διακοπεί ή καλλιέργεια τής έκτάσεως 
για δύο συνεχή έτη ή αλλάξει ή χρήση της ή έκμισθωθεί, 
τότε αναβιώνει ή φορολογική υποχρέωση για υποβολή δηλώ- 
σεως κα'ι καταβολή τοϋ φόρου πού αναλογεί επιμεριστικά 
στήν αξία τής έκτάσεως κατά το χρόνο τής δηλώσεως, από 
τήν άξια τής συνολικής φορολογούμενης περιουσίας.

Ή ίδια υποχρέωση για υποβολή δηλώσεως καί κατα
βολή τοϋ έπιμεριστικώς άναλογοϋντος φόρου ανακύπτει καί 
στήν περίπτωση πού ή κατά τά άνω έκταση μεταβιβασθεϊ 
προτού περάσει ή δεκαπενταετία.

Έκτος άν πρόκειται για μεταβίβαση αιτία δωρεάς ή 
προίκας σέ τέκνα, σύζυγο γονείς ή αδελφούς τοϋ ΰποχρέου.

Πάντα τά ανωτέρω Ισχύουν καί όταν ή γεωργική ή κτη- 
νοτροφική έκταση μεταβιβάζεται αίτια δωρεάς έν ζωή ή 
αίτια θανάτου ή προίκας, άκόμα.καί'μέ περισσότερες άπό 
μία πράξεις, υπό τον περιορισμό ότι συνολικά άπό τίς δια- 
φοοές αύτές .μεταβιβάσεις είτε έκ χαριστικής αιτίας είτε 
αίτία θανάτου ή έκταση πού δεν θά φορολογηθεί δεν θά είναι 
μεγαλύτερη άπό σαράντα στρέμμα :α~ ' -

Περαιτέρω, μέ τό ίδιο άρθρο καθορίζονται οί υποχρεώ
σεις των συμβολαιογράφων στις περιπτώσεις καταρτίσεως 
συμβολαιογραφικών έγγραφων μεταβ ιβαστικών τής κυ
ριότητας γεωργικών ή κτηνοτροφικω^ εκτάσεων.

Τέλος, προβλέπεται ·ή επιβολή κυρώσεων κατά τών πα
ραβατών των διατάξεων τού άρθρου τούτου.

' Άρθρο 42. (
1. Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 62 τοϋ Ν.Δ. 118/1973,

ορίζονται οί προθεσμίες εντός τών οποίων πρέπει νά έπι- 
δοθοΰν οί δηλώσεις άναλ.όγως τοϋ άν ό κληρονομούμενος άπο- 
βίωσε στήν ημεδαπή ή στήν αλλοδαπή .ή οί κληρονόμοι ή 
κληροδόχοι διαμένουν στην αλλοδαπή κατά τό χρόνο θανά
του. τοϋ κληρονομούμενου. Είδικώς για τήν περίπτωση θα
νάτου τοϋ κληρονομούμενου στήν άλλοδαπή ή διαμονής τών 
κληρονόμων αύτοϋ στήν αλλοδαπή ή προθεσμία ορίζεται ετή
σια. - I

Ένόψη όμως τής αναμφισβήτητα καταπληκτικής έξ - 
λίςεως τών μέσων συγκοινωνίας καί επικοινωνίας στή σύγχρ >- 
νη έ; ο/ή οί άποστάτεις έχουν σχεδόν .μηδ.νισθεΐ καί ώ; 
έκ τούτου ή προθεσμί ι τοϋ ενός έτους κρίνεται ύπερβαλό ντους . 
υεγάλη.

Γι’ αυτό μέ τή διάταξη τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος 
άρθρου ορίζεται ότι στις περιπτώσεις πού ό κληρονομούμε- . 
νος άπεβίωσε στήν άλλοδαπή ή οί κληρονόμοι του 'διαμένουν 
στήν αλλοδαπή κατά τό χρόνφ θανάτου του ή προθεσμία γιά 
τήν υποβολή τής δηλώσεως είναι εννέα μήνες.

2. Μέ τό άρθρο 64 τοϋ Ν.Δ. 118/1973 ορίζεται, ότι,
στις περιπτώσεις πού συντρέχει ειδικός λ.όγος πού νά.δι
καιολογεί τήν άδυναμία υποβολής τής δηλώσεως μέσα στις 
προθεσμίες τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 62, μπορεί νά 
παραταθεϊ ή προθεσμία κύτη έπί ένα έξάμηνο κατ’ άνώ- 
τατο όριο άπό τής λ.ήξεώς της, εφόσον τό ζητήσει μέ αίτησή 
του ό υπόχρεος καί μέ απόφασή του ό Οίκονομικός "Έφορος 
εγκρίνει αύ'.ή τήν παράταση. '

Ήδη, μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος 
άρθρου, ή ώς άνω προθεσμία περιορίζεται σέ τρεις κατ’ 
ανώτατο όριο μήνες άπό τή λήξη τής νόμιμης προθεσμίας, 
/ιατί κρίθηκε ότι ή τρίμηνη αύτή προθεσμία είναι άρκετή προς 
άρση τών δυσκο/.ιών πού τυχόν υπάρχουν γιά τήν υποβολή 
τής δηλώσεως.

Άρθρο 43.
Μέ τήν παράγραφο 3 τού άρθρου 25 τοϋ Ν.Δ. 118/73, 

όπως τροποποιήθηκε μέ τή διάταξη τής παρ. 2 τοϋ άρθρου
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φορολογικών κλ.π.. διατάξεων» καί ισχύει έκπιπτεται ποσό 
δραχ. 500.000 πού δεν ύπόκειται σέ φόρο, έφόσον ή κληρο
νομιά άποτηλεϊται κατά τό ήμισυ τουλ.άχιστο τής άξίας 
της άπό γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία 
καί ύπό τίς ειδικότερες προϋποθέσεις πού άναφέρονται στή 
παράγραφο αύτή.·
, Έξαιτίας τοϋ γεγονότος, ότι στή δημιουργία τών γεωργι
κών περιουσιών συμβάλλουν αναμφισβήτητα καί μάλ.ιστα 
κατά τρόπο άποφασιστικό, δλ.α τά μέλη τών άγροτικών οικο
γενειών, ένδείκνυται ή αύξηση τού κατά τά άνω έκπιπτομέ- 
νου ποσού, πού με τίς οικονομικές συνθήκες πού κρατούν- 
σήμερα κρίνεται μικρό. Γιά τό λόγο τούτο μέ τή διάταξη 
αύτή, τό πκτό τούτο αυξάνεται άπό 500.000 δραχ. σέ
1.000.000 δραχμές. - .·,

Άρθρο 44.
, Μέ τίς ίσχύουσες διατάξεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 29 
τοϋ Ν.Δ. 118/73 τό θέμα τής υπαγωγής σέ φόρο τών κληρονό
μων θετών τέκνων καί θετών γονέων ρυθμίζεται άνάλογα μέ 
τό χρόνο πού πέρασε άπό τήν υιοθεσία μέχρι τό θάνατο τοϋ 
κληρονομουμένου. Είδικώτερα τά θετά τέκνα, καί οί θετοί 
γονείς κατατάσσονται μέ βάση τό βαθμό συγγένειας πού 
δημιουργεϊται μέ τήν υιοθεσία, άν ό θάνατος έπήλ.θε μετά 
τήν πάροδο πέντε ολοκλήρων έτών άπό τήν υιοθεσία ή ,άν 
ό θάνατος όφείλεται σέ βίαιο συμβάν.
. Στήν περίπτωση όμως πού ό θάνατος έπήλθε μεταξύ τοϋ 
δευτέρου καί τοϋ πέμπτου έτους άπό τήν υιοθεσία, τότε 
κατατάσσονται : α) τά θετά τέκνα, ώς πρός τό θετό πατέρα, 
στή δεύτερη κατηγορία καί β) ό θετός πατέρας ώς πρός τα 
θετά τέκνα, στήν τρίτη . κατηγορία. '' . . .π

Στήν περίπτωση πού ό θάνατος, χωρίς νά οφείλεται σέ 
βίαιο συμβάν, έπήλθε μέσα στήν μετά τήν υιοθεσία διετία, 
δέν λαμβάνεται υπόψη ό βαθμός συγγένειας πού δημιουργεϊται 
μέ τήν υιοθεσία καί τό θετό τέκνο φορολογείται σαν εξωτικός 
ή μέ βάση τήν συγγένεια πού υπήρχε ποίν άπό τήν υιο
θεσία. ·. - -

Ή ρύθμιση αύτή πού έχει σαν σκοπό νά άποτρέψει τήν' 
καταστρατήγηση τοϋ νόμου άν κάποιος ένόψη πιθανού θα-" 
νάτου του (ανίατη ασθένεια), θά υιοθετούσε ή μακρινό συγ
γενή του ή μή συγγενή του, κρίνεται αύοτηρή γιατί σέ άρ-· 
κετές περιπτώσεις άν καί ή υιοθεσία έγινε στο διάστημα τής 
πριν άπό τό θάνατο διετίας «πιθανολογείσαι σφοδρά» ότι 
αύτή έγινε άνυοτιρόβουλα καί καλοπροαίρετα (ώ; π.χ. πε
ριπτώσεις έξωγάμων, έγκαταλελειμ μένων ή όρφανών καί 
απόρων τέκνων).

Δεδομένου ότι ή ανωτέρω ■ φορολογική μεταχείριση τών 
θετών τέκνων άποτελχι. άπόκλιση άπό τίς αντίστοιχες ρυ
θμίσεις τοϋ ’Αστικού Κώδικα, μέ τή διάταξη τής παραγρά
φου 1 τοϋ άρθρου τούτου τοϋ νομοσχεδίου εναρμονίζονται 
άπόλ.υτα οί δύο νομοθεσίεςΈτσι ορίζεται ότ στήν περίπτωση 
τής συγγενικής σχέσεως υίο-ύεσία, προκε-μένρυ νά ύπολϊ- 
για-λεί ό -φόρος, ή κατάταξη τού υίούετηύέντος κ.α: τών.χα- 

. τιόντων του πού γεννήθηκαν μετά άπΰ τή·/ υίούεσία όταν κλη
ρονομούν τόν ate-άετήσαντα. γίνεται έάοε: τής συγγενικής σχί
σεις; τού ϊτιεχιργή-άηκε άζό τήν υίούε’σία.

Επειδή δμως ή ρύθμιση αύτή άφηνε*, περιθώρια κατα- 
στρατηγήσεως τοϋ νόμου, ή προτεινομένη διάταξη παρέχει 
περαιτέρω στόν οικονομικό "Εφορο τό δικαίωμα νά υπολογί
σει στις ανωτέρω περιπτώσεις, τό φόρο, βάσει τής συγγενικής 
σχέσεως πού υπήρχε πριν άπό τήν υιοθεσία έάν ύπό τόν 
έλεγχο διαπιστώνει ότι ή υίοθεσία απόβλεπε προδή/.ως σέ 
καταστρατήγηση τοϋ νόμου.

Εξάλλου μέ τήν ίδια διάταξη ορίζεται ότι ό θετός πα
τέρας θά φορολ.ογεϊται μέ τήν συγγένεια πού υπήρχε πριν 
άπό τήν υίοθεσία μέ σκοπό τήν έναρμόνιση τοϋ φορολ.ογικοϋ 
νόμου μέ τόν ’Αστικό Κώδικα (άρθρο 1579) σύμφωνα μέ 
τόν όποιο, γιά τήν προστασία τών θετών τέκνων, ό υίο- 
θετήσας δέν έχει κληρονομικά δικαιώματα άπέναντι στο 
θετό τέκνο. Ί1 ρύθμιση αύτή καλύπτει τήν περίπτωση τής



της διαθήκης Λιαύοχής τοΰ Θττοΰ τέκνου άπό τον ύιο- 
-ήσχντχ.
Τέλος, μέ ττ Λεύτερη ταράγραφο τοϋ άνωτέρω άρθρου 
Τεται. ότ·. οΐ διχτάςεις της τροηγουμένης παραγράφου έφχρ- 
ζονται κ.χ. επι υποθέσεων για τις όποιες ή φορολογική 
οχρέωση έγεννήθη πριν άπό τήν έναρξη ισχύος τοϋ νό- 
υ τούτου, έάν δέν είχε λήςει ή προθεσμία υποβολής δηλώ- 
ως πού προβλέπεται άπό τά αοθρα 62 καί 64 τοϋ Ν.Δ. 
5/1973.

ΆρΟρον 45.
Vie τις διατάξεις τοϋ άρθρου 61 τοϋ Ν.Δ. 118/1973 κα
θίζονται τα πρόσωπα πού είναι υπόχρεα σέ υποβολή δη- 
,σεως, προκειμένου νά επιβληθεί ό σχετικός φόρος, έκ 
ϋ λόγου ότι αποκτήθηκαν περιουσιακά στοιχεία αιτία 
νάτου.
Ό σύνοικος πτωχεύσεως, άν καί κατά τον εμπορικό νόμο 
/αι το μοναδικό πρόσωπο πού έχει άπόλυτο δικαίωμα διοι- 
εεως (ϊιαχιιρίιεως και ϊιιύίειως) ίής πτωχευτικής περι- 
τιας. παρά ταϋτα. κατά τήν ύπ’ άρι-ϋ. 258/1962 γνωμςΐύ- 

ττη τ:ϋ Νομικού ξύυμίουλιου τού Κράτους, ίέν έχε: ίικαίωρ.α 
ύεοίάλ,ε; ίήλωση γιιά χληρα-ομιαία στοιχεία πού περι- 

,'.ίά'/οντα: ττή πτωχευτική περιουσία. Τό γεγονός όμοις τούτο 
ανε: άίύνατο τό έργο τού συνϊίκου, τό οποίο είναι ή ρευστό- 

ιηση τής πτωχευτικής περιουσίας καί ή ικανοποίηση ςών 
τωχευτικών ίαν ιστών. 1
Γιά τό λόγο αυτό, μέ τό παρόν άρθρο τοϋ νομοσχεδίου 

εοποποιείται ή σχετική διάταξη τοϋ φορολογικού νόμου, 
ο τρόπο , πού νά. παρέχεται ή δυνατότητα στό σύνδικο νά 
-οβάλλει δήλωση γιά τά κληρονομιαϊα στοιχεία τά όποια 
ιιλαμβάνονται στήν 7ττωχευτική περιουσία.

J Άρθρο 46.
Ζΐναι γνωστή ή εθνική συμφορά πού έπληξ* τήν Κύπρο 
. συνεπεία τής οποίας χειμάζεται ολόκληρος ό Κυπριακός 
λληνισμός. Μεγαλύτερη δέ είναι ή συμφορά έκείνων πού 
ησαν περιουσίες καί υπάρχοντα στόν Τοϋρκο εισβολέα καί 
καταλείψαντες τις εστίες του. στήν κατεχόμενη Κύπρο 
τατρισθήκανε καί εγκατασταθήκανε στήν 'Ελλάδα, στήν 
σπάθειά τους νά διασώσουν τή ζωή τους, μέχρι πού νά 
νέλθει ή γαλήνη καί ή ηρεμία στό πολύπαθο νησί.
ϊολλοί άπό αυτούς οφείλουν στο 'Ελληνικό Δημόσιο 
ους κληρονομιάς γιά περιουσιακά στοιχεία πού βρί- 
νται στήν 'Ελλάδα καί πού τά άπόκτησαν συνεπεία 
ατού συζύγου ή πατρός.
Ξπειδή οί κληρονόμοι αυτοί βρίσκονται σέ δεινή οί- 
υμική κατάσταση είτε γιατί δέν εργάζονται είτε έξ άλλ.ων 
ων, τά δέ τυχόν εισοδήματα άπό τήν κληρονομιά'τά 
έτουν γιά τή διαβίωσή τους, κρίνεται σκόπιμο νά τούς 
ασχεθεί χρονικό διάστημα αναστολής καταβολής των 
λομένων φόρων κληρονομιάς.
ιά το λόγο τοϋτο. μέ τό άρθρο'αΰτό παρέχεται σ’ Λυτούς 
ής αναστολή καταβολής των φόρων κληρονομιάς πού 
>Λυν.
1 άναστολή αυτή δέν ίσχύει μόνο στήν περίπτωση πού 
> κληρονομιά υπάρχουν καί μετρητά σέ ποσοστό μεγα- 
:ρο άπό τό 30% τοϋ όφειλόμενου φόρου καί τοϋτο γιατί,
' περίπτωση αυτή, υπάρχει δυνατότητα καταβολής

Άρθρο. 47.' *
ύμφωνα μέ τις συνδυασμένες διατάξεις τής παραγράφου 
ϋ-αρθρου 1 καί τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 
'730 τπερί φόρου μετα.βιβάσεως ακινήτων» πού κυρώ- 
: μέ τό Ν. 1587/1950 σέ φόρο μεταβιβάσεως. κατά 
να,- ύπόκειται ή αγοραία άξια πού έχε', τό ακίνητο κατά 
ήμερα τής μεταβιβαστώ ς του δηλ.αδή κατά τήν ημέρα 
•ραφής τοϋ όριστικοϋ συμβολαίου.
ο διοικητικό Έφετεϊο Θεσσαλονίκης έρμηνεύόντας τις 
“έρω διατάξεις, μέ τήν ύπ’ άριθμ. 292/1975 απόφασή 
δέχτηκε, ότι στήν περίπτωση μετζβιβάσεως άπό οι- 

-δοϋχο ποσοστών οικοπέδου μετά τοϋ άντιστοιχοϋντος -

c αύτά ήμιτελοϋς ή άποπερατωμένου διαμερίσματος 
πολυκατοικίας στόν έργολ.άβο ό οποίος με εογολαβικο προ
σύμφωνο είχε άναλάβει τήν ανέγερση όλ.όκληρης τής πο- 
λ.υκατοικίας. ό φόρος μεταβιβάσεως ύπολογίζεται στήν άξια 
τόσο των ποσοστών τοϋ οικοπέδου όσο καί τών άντιστοι- 
χούντων σ’ αύτά κτισμάτων. στήν κατάσταση πού βρί
σκονται κατά τον χοόνο τής μεταβιβάσεων.

Ή ερμηνεία χυτή δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση στούς 
κατ’ έπάγγελαα κατασκευαστές, οί όποιοι τά. ανωτέρω δια
μερίσματα τά προορίζουν γιά περαιτέρω πώληση μέ συνέ
πεια τήν έπίρριψη τής έπιβχρύνσεως αυτής στον τελικό άγο- 
ραστή ιχέ άποτέλ.εσμα τήν αύξηση τοϋ κόστους τών οι
κοδομών.

Γιά τούς λόγους αυτούς, μέ τό άρθρο τοϋτο τοϋ νομοσχε
δίου, προστίθεται παράγραφος στό άρθρο 2 τοϋ Α.Ν.1521/. 
1950 μέ τήν οποία προβλέπεται, ότι σέ περίπτωση μετα- 
βιβάσεως, σέ έκτέλ.εση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, 
ιδανικού μεριδίου οικοπέδου άπό οικοπεδούχο σέ έργολήπτη 
οικοδομών, πού είχε άναλ.άβει μέ δικές του δαπάνες τήν 
άνέγερση οικοδομής μέ αντιπαροχή, ό φόρος μεταβιβάσεως 
υπολογίζεται μόνον στήν αγοραία άξια τών ποσοστών οι
κοπέδου τά όποια μεταβιβάζονται σ’ αυτόν.

Άρθρο 48.
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 παράγρ. 3 περιπτ. ε' τοϋ Α.Ν. 

1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων», πού κυ
ρώθηκε μέ τό Ν. 1587/1950, ή αναγκαστική άπαλλ,οτίωση 
ακινήτου γιά δημόσια ώφέλιεια αποτελεί μεταβίβαση γιά 

■τήν εφαρμογή τής φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων καί 
γι’ αΰτό ύπόκειται σέ φόρο πού υπολογίζεται επί της αξίας 
τής άποζημιώσεως μέ μειωμένο συντελεστή 4 % ή 5 %, 
κατά περίπτωση, βάσει τοϋ άρθρου 4 παρ. ΙΒε' τοϋ αύτοϋ 
Νόμου.

’Εξάλλου, άπό τίς~συνδυασμένες διατάξεις τών άρθρων 4 
παρ. ΙΒε' καί 5 τοϋ ανωτέρω Νόμου προκύπτει ότι, οί αναγ
καστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων, πού διέπονται άπό τίς 
διατάξεις τοϋ Α.Ν.1731/1939 ύπόκεινται. σέ φόρο μεταβι-' 
βάσεως άκινήτων ό όποιος βαρύνει κατά κανόνα, τόν δι
καιούχο τής άποζημιώσεως καί παρακρατείται άπό' αυτόν, 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 8 παρ. 1 τοϋ Α.Ν.1521/1950, κατά 
τήν ανάληψη τής άποζημιώσεως άπό τό Ταμείο Παρακα
ταθηκών καί Δανείων.

Ή ρύθμιση αύτή μεταβλήθηκε μέ τό άρθρο 13 παρ. 3 
τοϋ Ν.Δ.797/1971 τό όποιο ορίζει γιά,τίς άπαλλοτριώσεις 
πού διέπονται άπό τό νόμο αΰτό ότι ή προσδιοριζομένη άξια 
τοϋ άπαλλοτριωθέντος ακινήτου προσαυξάνεται μέ τό ποσό 
τοϋ φόρου μεταβιβάσεως πού βαρύνει τόν δικαιούχο τής άπο
ζημιώσεως.

Τό Συμβούλιο τής ’Επικράτειας, έρμηνεύοντας τις δια
τάξεις τοϋ Α.Ν.1521/1950, μέ τήν ύπ’ άριθ. 2707/1977 
απόφαση τής όλομέλ-ειας αύτοϋ, δέχτηκε μέ τό καθεστώς 
τοϋ Συντάγματος τοϋ 1952 καί τοϋ Συντάγματος 1968 καί 
γιά άπαλλοτριώσεις πού κηρύχθηκαν μέ τις διατάξεις τοϋ 
Α.Ν.1731/1939, ότι οΐ άνωτέρω διατάξεις τοϋ Α.Ν.1521/ 
1950, καθ’ 0 μέρος μέ αυτές μειώνεται ή άπό τό τακτικό 
Δηκαστήριο καθορισθείσα άποζημίωση, είναι άντισυντχ- 
γματικές καί συνεπώς άνίσχυρες γιατί ή άποζημίωση τήν 
όποια παίρνει τελικά ό δικαιούχος δέν είναι πλήρης.

’Εξάλλου, μέ τήν παρ. 4 τοϋ άρθρου 17 τοϋ Συντάγματος 
τοϋ 1975 ορίζεται, ότι ή άποζημίωση άπό αναγκαστική 
άπαλλ.οτρίωση, ώς τοιαύτη, δέν ύπόκειται σέ κανένα φόρο, 
κράτηση ή τέλος, ένώ, μέ τήν παράγραφο 5 τοϋ άρθρου 117 
τοϋ αύτοϋ Συντάγματος, ορίζεται, ότι οί άπαλλοτριώσεις 
πού κηρύχθηκαν ή 0ά κηρυχθούν, μέχρι τής προσαρμογής 
τών κειμένων διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώ
σεων στις διατάξεις τοϋ νέου Συντάγματος, διέπονται άπό 
τις κατά, τό χρόνο κηρύξεως ίσχύουσες διατάξεις.

• Παρά τήν δεύτερη τών άνωτςρω συνταγματικών διατά
ξεων, ορισμένα Πολιτικά Δικαστήρια (Έφ. Λαρίσης 214/



1976,-Έφετείον 'Αθηνών 3729/1977 κ.ά.) έχριαν, ότι το 
άρθρο 17 τού Συντάγματος θεσπίζει απαλλαγή ατό το φόρο 
μεταβιβάσβως καύ γι’ αϋτό δεν προσαύξησαν την καθορι- 
σθεισα άποζημίωση με τόν,άναλογοϋντα φόρο.

Για' το θέμα αύτό το. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με 
την ύπ άριθμ. 760/1976 -γνωμοδότηση τής ολομέλειας αύτοϋ, 
γνωμοδότησε, έκτος των άλλων, ότι ουδόλως εμποδίζεται 
onto τις συνταγματικες διατάξεις ό κοινός νομοθέτης νά έπι-' 
βάλει το φόρο μεταβιβάσεως γιά αναγκαστικές άπαλλοτριώ- 
σεις σέ-βάρος τοϋ υπέρ ου ή άπαλλοτρίωση.

Κατόπιν τούτου με το άρθρο αύτό τοΰ νομοσχεδίου γίνεται 
προσαρμογή των κειμένων διατάξεων τοϋ Α.Ν. 1521/1950 
στις συνταγματικές έπιταγές. ώς ακολούθως :

Mi- τήν παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο στό άρθρο 5 
παράγρ. 1 τοϋ ΑύΝ. 1S21 /19Ξ>0, μέ τό όποιο προβλέπεται, 
ότι στις άναγχαστικές απαλλοτριώσεις άκινήτων γιά δημό
σια ώφβλε.ια", ο'φόρος μεταβιβάσεως, σέ κάθε περίπτωση 
βαρύνέΐ/τόν υπόχρεο γιά την πληρωμή άποζημιώσεως, ώστε 
να μην υπάρχει περίπτωση φαλκιδεύσεως της άποζημιώσεως 
τοϋ καθ' ού ή" άπαλλοτρίωση.
. Μέ τήν παράγραφο 2 προστίθεται, στο άρθρο 6 τοϋ Α.Ν. 
1521/1950, ζ' περίπτωση μέ τήν όποια προβλέπεται ή άπαλ- 
λαγή τοϋ Δημοσίου καί των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου άπό τό φόρο μεταβιβάσεως, σέ περίπτωση άναγκα- 
στικης άπαλλοτριώσεως. άκίνήτου υπέρ αυτών γιά δημόσια 
ωφέλεια, γιά νά αποφεύγεται ή άπασχόληση τών αρμοδίων 
υπηρεσιών χωρίς τελικό άποτελεσμα. a

Μέ τήν παράγραφο 3 άνηκαθίσταται τό τελευταίο έδά-, 
φιο της παραγράφου-6 τοϋ άρθρου 7 τοΰ Α.Ν. 1521/1950, 
μέ το όποιο προβλεπόταν ή υποβολή- τής δηλώσεως φόρου 
μεταβιβάσεως άπό τήν καθ’ ού ή άπαλλοτρίωση καί ορίζεται 
λμι ή δήλωση υποβάλλεται άπό τόν υπόχρεο γιά τήν πληρω
τή της άποζημιώ’σεως ή άπό τόν κατά νόμο ένεργοϋντα γιά 
δογάριασμό αύτοϋ.._, ,>__;ξ„. __ · % ^ ~
. -Μέ τήν1 παράγραφο 4 καταργεΰται τό δεύτερο έδάφιο τής 
παραγράφου 1 ποΰ άρθρου 8 τοϋ Α.Ν. 1521/1950, γιατί μετά* 
'.ή ρύθμιση πού προβλέπεται άπό τις διατάξεις τών προηγου- 
μένων παραγράφων είναι περιττή.

Μέ .τήν παράγραφο 5 άντικαθίσταται ή παράγραφος 4 
τοϋ άρθρου 13 τοϋ Α.Ν. 1521/1950, ώστε καί στις περιπτώ
σεις μεταγραφής στα βιβλία μεταγραφών πράξεων αναγκα
στικών απαλλοτριώσεων νά προσκομίζεται θεωρημένο αντί
γραφο τής δηλώσεως φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων, γιά 
τή διασφάλιση τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου.

Μέ τήν παράγραφο 6 ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως ισχύος 
τών διατάξεων τών παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου τούτου τοϋ σχε
δίου νόμου, πού άνατρέχει στό χρόνο έκδόσεως {10,5.1977) 
τής ύπ’ άριθμ. Π. 2420/1977 διαταγής τοϋ 'Τπουργοϋ Οικο
νομικών, . μέ τήν όποια καί μέ τις σέ συνέχεια αύτής έκδο- 
θεϊσες ύπ' άριθμ. Π. 546//Γ977 καί Α. 18291/197/ όμοιες 
δόθηκαν οδηγίες στους Οίκον, Εφόρους νά παραλαμβάνουν 
δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως ποΰ άφοροϋν σέ άναγχαστικές 
άπχλλοτρ ιώσεις, χωρίς νά καταβάλλεται ό αναλογών φόρος, 
σέ όσες περιπτώσεις τά Δικαστήρια δέν είχαν αύξήσει τήν 
άποζημίωση πού καθόρισαν μέ τό ποσό τοϋ άναλογοϋντος 
φόρου.

Μέ .τή/. Ιδια παράγραφο προβλέπεται, ότι, γιά τις άνω- 
τέρω περιπτώσεις, ή καταβολή τοϋ φόρου θά γίνεται μέ τήν 
ύποβολή νέας δηλώσεως άπό τόν ύπόχρεο γιά τήν πληρωμή 
τής άπαλλοτριώσεως άποζημιώσεως εντός τριών μηνών άπό 
τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου, χωρίς την επιβάρυνσή του 
μέ πρόσθετο φόρο.

Μέ τήν παράγραφο 7 προβλέπεται ή επιστροφή τοϋ φόρου 
μεταβιβάσεως γιά αναγκαστικές άπαλλοτρ ιώσεις ακινήτων 
πού καταβλήθηκε άπό τόν δικαιούχο τής άποζημιώσεως ή 
παρακρατήθηκε άπό τό Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δα
νείων, μέχρι τής 17 Μαίου 1977, εφόσον ή άποζημίωση δέν

είχε προσαυξηθεί μέ τό ποσό τοϋ αναλογοϋντος φορου καί 
δέ/ παραγράφτηκε ή άξίωση τοϋ δικαιούχου.

Τέλος, μέ τήν παράγραφο 8 καταργεΐται ή παράγραφος 3 
τοϋ άρθρου 13 τού Ν.Δ. 797 /1971, πού προβλέπει τήν προσαύ- 
ξηση τής άποζη ιιώσεως άπό απαλλοτριώσεις μέ τόν άναλο- 
γοϋντα φόρον μεταβιβάσεως άκινή.ων, γιατί ή ρύθμ'σ - πού 
προβλέπεται μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ παρόντος άοθροό δέ/ 
δικαιολογεί τήν διατήρησή της. 'Χ

“Αρθρο 49.
Παράγραφος 1. ν
Μέ τήν παράγραφο 1 προστίθεται στό άρθρο 6 τοϋ Α.Ν. 

1521/1950, η' περίπτωση μέ τήν οποία προβλέπεται ότι ή 
σύμβαση άνταλλαγής ακινήτων μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί 
Νομικών. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου άπαλλάσσεται άπό 
το φόρο μεταβιβάσεως άκινήτων προς τόν σκοπόν τής διευ- 
κολύνσεως τών ανταλλαγών αυτών οΐ όποιες εξυπηρετούν 

- τά συμφέροντα τοϋ Δημοσίου.
Παράγραφος 2 * , '
Σύμφωνα μέ τις ίσχύουσες διατάξεις τής παρ. ΙΒγ' τοΰ 

άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως 
άκινήτων» οπήν περίπτωση εισφοράς ακινήτου σέ ήμεδαπή 
άνώνυμη εταιρεία ή αγοράς ακινήτου άπό ανώνυμη εταιρεία 
γιά αποκλειστική καί έξ ολοκλήρου εκμετάλλευση ώς ξενο
δοχείου ή γιά άνέγερση ξενοδοχείου μέσα σέ μία τριετία τό 
αργότερο άπό τήν ημέρα τής άγοράς, ό φόρος μεταβιβάσεως 
ύπολογίζεταί μέ.μειωμένο συντελεστή 4 % ή 5 % όταν στην 
περιφέρεια πού βρίσκεται τό ακίνητο έχει συ σταθεί Πυρο
σβεστική 'Τπηρεσία. / ?

Στην περίπτωση- πού τό ξενοδοχείο δέν άνεγερθεΐ μέσα 
στήν τριετία ή θά άλλάξει ή χρήση τοϋ ακινήτου πού άγο^ 
ράστηκε ή είσφέρθηκε πριν περάσει μία εικοσαετία άπό την 

'αγορά ή τήν εισφορά., ό τελευταίος κάτοχος ύποχρεοϋται 
νά υποβάλει συμπληρωματική δήλωση καί νά καταβάλει τήν 
έπί πλέον1 διαφορά τοϋ φόρου, ποΰ υπολογίζεται στήν αγο
ραία άξια τοϋ άςκνήτου κατά τό χρόνο τούτο. ' -

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3 τού άρθρου 8 τοϋ ΝΑ 
231/1975 προβλεπόταν ότι έπί άκινήτων πού είσφέρ- 
θηκαν ή αγοράσθηκαν άπό ανώνυμες εταιρείες μετά τήν 1.1. 
1972 χ.αί στά όποια δέν άνεγέρθηκαν ξενοδοχεία μέσα στήν 
τριετία άπό τήν αγορά ή εισφορά, δέν οφείλεται διαφορά 
φόρου σύμφωνα μέ τήν ανωτέρω διάταξη (άρθρον 4 παράγρ. 
ΙΒγ'), εφόσον ή άνέγερση τοϋ ξενοδοχείου θά πραγματοποιό- 
ταν μέχρι τέλ.ους τοϋ έτους 1977.

’Επειδή πολλές άπό τις ανώνυμες εταιρείες γιά λόγους πού 
δέν οφείλονται στήν υπαιτιότητα τους, δέν μπόρεσαν μέσα 
στή προθεσμία αυτή νά αποπερατώσουν το άνεγειρόμενο άπ’ 
αυτές ξενοδοχείο, μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ 
προβλέπεται ή παράταση τής ανωτέρω προθεσμίας μέχρι 
τό ετο; 1989.

Παράγραφος 3.
Ώ; γνωστό, μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 

231/1975 «περί, άντικαταστάσεως. τροποποιήσεως καί συμ- 
πληρώσεως φορολογικών τινών διατάξεων» γιά τή διευ
κόλυνση τών ανωνύμων ξενοδοχειακών εταιρειών, οι όποιες
μέ τις διατάξεις τοϋ Α.Ν. 543/1968 καί Ν.Δ. .S4S/1971
απαλλάχθηκαν άπό τό φόρο μεταβιβάσεως γιά τά ακίνητα 
πού είσφέρθηκαν σ’ αύτές χωρίς νά μπορέσουν νά πραγμα
τοποιήσουν τό σκοπό τους, παρασχέθηκε ή ευχέρεια νά 
διαλυθούν μέχρι 6.12.1976 χωρίς νά πληρώσουν φόρο μετα- 
βιβάσεως-, ούτε γιά τήν εισφορά άπό τήν όποια είχαν απαλ
λαχθεί ούτε καί γιά τή μεταβίβαση τών ακινήτων στους 
μετόχους πού τά είσέφεραν. κατά τή διάλυση.

’Εξάλλου, μέ τις διατάξεις τή: παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 
4/ τοϋ Ν. 542/19//, οί απαλλαγές πού'προβλέπονταν μέ 
τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 231/1975 έπεκτά- 
θηκαν καί στις περιπτώσεις αΰτοδιαλύσεως τών ανωνύμων 
εταιρειών ποΰ είχαν αγοράσει γειτονικά ακίνητα γιά τά 
όποια πλήρωσαν φόρο μεταβιβάσεως μέ μειωμένο συ ντε-



λ,εστή βάσει τής παραγράφου Ιβγ' τοΰ άρθρου 4 τυΰ Λ.Χ. 
1521/1950, μέ τήν προϋπόθεση ότι ή αύτοοιάλυσή τουε. 
6ά γινόταν μέσα-σέ τρεις μήνες άπό τη δημοσίευση τού 
νόμου αύτοΰ καί θά πλήρωναν τον υπόλοιπο φόρο μεταβι- 
βάσεως πού οφελαν γιά τό ακίνητο πού είχαν αγοράσει.

’Επειδή, κατά την εφαρμογή τής ανωτέρω διατάςεως 
τοΰ Ν.. 231,1975, αρκετές έταιρεΐες πού είχαν, μετά τή 
σύστασή νους, αγοράσει άκίνητα καί φορολογήθηκαν μέ 
μειωμένο συντελεστή, παρερμήνευσαν τή διάταξη αυτή 
καί αύτοδιαλύθηκαν. δημιουργήθηκε θέμα καταβολής, όχι 
μόνο τής διαφοράς τοΰ φόρου γιά τήν άγορά, αλλά καί φό
ρου γιά τή μεταβίβαση τοΰ άκινήτου στους μετόχους τους 
κατά τή διάλυση. Έτσι δημιουργήθηκε άνιση μεταχείριση 
ένόψη τής άπαλλαγής πού στη συνέχεια θεσπίστηκε μέ τήν 
παράγραφο 3 τοΰ άρθρου 47 τοΰ Ν. 542/1977. γι’ αύτό 
μέ τήν παράγραφο 3 τοΰ άρθρου τούτου τοΰ παρόντος σχε
δίου νόμου, προβλέπεται, ότι οι' διατάξεις τής παραγράφου 
3 τοΰ άβθρυυ 47 τοΰ Ν. 542/1977 καί μέ τίς ίδιες προϋ
ποθέσεις, έφαρμόζονται καί στις άνώνυμες ξενοδοχειακές 
εταιρείες πού έτυχαν των άπαλλαγών πού προβλέπονταν άπό
τίς διατάξεις των Α.Ν. 543/1968 καί Ν.Δ. 848/1971
καί αύτοδιαλύθηκαν εντός τής προθεσμίας, πού όριζε ή 
παράγραφος 2 τοΰ άρθρου'8 τοΰ Ν. 231/1975.

Παράγραφος 4. -
Όπως καί ανωτέρω άναφέρθηκε, μέ τή διάταξη της παρα

γράφου 2 τοΰ άρθρου 8 τοΰ Νόμου 231/1975 παρασχέθηκε, 
στις ξενοδοχειακές άνώνυμες έταιρεΐες πού άπαλλάχθηκαν 
άπό τό φόρο μεταβιβάσεως γιά τα άκίνητα τά όποια είσ- 
φέρθηκαν σ’ αυτές, ή ευχέρεια νά διρ'.υθοΰν μέχρι 6.12.1976, 
χωρίς νά καταβάλλουν φόρον -μεταβιβάσεως ούτε γιά τήν 
εισφορά των άκινήτων, ούτε γιά τή μεταβίβαση αυτών, κατά 
τή διάλυση, στους μετόχους πού τά είσέφεραν.

Μέ τή διάταξη τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 47 τοΰ 
Ν. 542/1977 "παρασχέθηκε στις έταιρεΐες αυτές γιά τή 
διάλυσή τους καί νέα προθεσμία μέχρι 14.5.1977. Παρά 
ταΰτα' πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άνώνυμες έται- ' 
ρεΐες ή έταιρεΐες περιωρισμένης ευθύνης) δέν διαλύθηκαν
εντός τής τελευταίας προθεσμίας.' . / " ■ \‘ *--

’Επειδή μέ'διάταξη τοΰ παρόντος νομοσχεδίου παρέχεται 
στις ξενοδοχειακές έπιχειρήσεις, πού διαλύθηκαν καί -απαλ
λαγή άπό τή φορολογία τής υπεραξίας, πού ’επιβλήθηκε 
μέ τον Ν. 542/1977, γιά λόγους ίσης μεταχειρίσεως, 
μέ τήν παράγραφο 4 γοΰ παρόντος άρθρου, παρέχεται 
καί νέα τρίμηνος προθεσμία γιά τή διάλυση καί των ξενο
δοχειακών έπιχειρήσεων, πού δέν άνήγειραν μέχρι σήμερα , 
ξενοδοχεία, προκειμένου καί- αύτές νά έξέλθουν άπό τή 
δυσχερή θέση πού βρίσκονται.

;; Άρθρο 50.
Σύμφωνα μέ τίς συνδυασμένες^διατάξεις τής παραγράφου 

4 τοΰ άρθρου 1 καί παραγρ. 1 του άρθρου 3 τοΰ Α.Ν. 1521/ 
1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων», ώς αξία γιά τόν 
πολογισμό τοΰ φόρου μεταβιβάσεως λαμβανεται, κατά κα- 
όνα, ή άγοραία αξία πού έχει τό άκίνητον τήν ήμερα υπο
γραφής τοΰ οριστικού συμβολαίου τής μεταβιβάσεώς του.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλος άριθμός προ- 
τυμφώνων περί μεταβιβάσεως άκινήτων, γιά τά όποια δέν 
χουν υπογράφει μέχρι σήμερα τά όριστικά συμβόλαια μετα- 
ιιβάσεως τής κυριότητας, μολονότι τά άκίνητα έχουν παρα- 
οθεΐ καί βρίσκονται στη νομή τών αγοραστών, γιάτί άδυ- 
ατοΰν αύτοί νά καταβάλλουν τον φόρο στήν τρέχουσα άξία 
ών άκινήτων ή όποια λόγω τής συνεχούς αύξήσεως τών τι- 

-ών είναι πολύ μεγαλύτερη άπό τό τίμημα πού κατέβαλαν. ' 
ρίθηκε άναγκαία ή λ.ήφη μέτρων μέ τά όποια οί άγοραστές 
ά μπορέσουν νά κάνουν τά όριστικά συμβόλαια γιά νά άπο- 
τήσουν οριστικό τίτλο γιά τήν ιδιοκτησία τους.

Παράλληλα, θά ώφεληθεΐ καί τό Δημόσιο πού θά εΐσπρά- 
ει φόρο γιά τίς συμβάσεις οί όποες ίσως νά μή γινόντουσαν.

Γιά τό σκοπό αύτό, μέ τό άρθρο τούτο’τοΰ παρόντος σχε- 
ίου νόμου, προβλέπεται ότι σέ μεταβιβάσεις έξ επαχθούς

αίτιας που 0α γίνουν μέχρι τό τέλ.ος του 1979. σε έκτέλ.εσΓ
συμβολαιογραφικών προσύμφωνων ττου έχουν ύπογοαοεΐ αέ-
χρι -τέλ.ους τοΰ έτους 1976, ό φόρος μεταβιβάσεως υπολογί
ζεται στο τίμημα πού αναγράφεται στό συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο όπως τυχόν έχει άναπροσαρμοσθεΐ μέ μεταγε- 
νέστερο προσύμφωνο, προσαυξανόμενο κατά ποσοστό 12 °0 
γιά κάθε χρόνο άπό της υπογραφής τοΰ αρχικού συμβολαιο
γραφικού προσυμφώνου μέχρι τοΰ χρόνου τής υπογραφής 
τοΰ οριστικού συμβολαίου μεταβιβάσεως.

Άρθρον 51.
Σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 7 τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν. 4459/- 

1965 «περί τροποποιήσεως τών διατάξεων περί φόρου μετα- 
βιβάσεως άκινήτων καί έπιβολ.ής φόρου έπί τοΰ αύτομάτοά 
υπερτιμήματος οικοπέδων καί άλλων τινών διατάξεων», ό
πως άντικαταστάθηκε μέ. το άρθρο 51 τοΰ Ν. 542/1977 
«περί τροποποιήσεως, άντικαταστάσεως καί συμπληρώσεως 
φορολογικών καί άλλων τινών διατάξεων», προβλέπεται, ότι 
οί μετοχές τών άνωνύμων κτηματικών εταιριών ανήκουν 
υποχρεωτικά στά ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Σέ περίπτωση δέ πού οί μετοχές άνωνύμων κτηματικών 
έταιριών, ανήκαν κατά τήν 31.5.1977 σέ αλλοδαπά φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, αύτά είχαν υποχρέωση νά εκποιήσουν τίς 
μετοχές σέ ήμεδαπά πρόσωπα, κατά τή διαδικασία πού δ- 
•ριζε ό νόμος. - · ι

Μέ τήν παράγραφο 1 τοΰ άρθρου τούτου τοΰ νομοσχεδίου 
επαναλαμβάνεται τό πρώτο καί τό δεύτερο έδάφίο τής παρα
γράφου 7 τοΰ άρθρου 13 τοΰ ώς άνω νόμου μέ τήν προσθήκη, ' 
ότι έξαιροΰνται άπό τή ρύθμιση αυτή οι ομογενείς. Κι’ αύτό 
γιατί δέν είναι νοητή νά δίνεται απαλλαγή στούς .ομογενείς 
άπό τό φόρο οτάν άγοράζουν άκίνητα καί νά τούς απαγο
ρεύεται ή άπόκτηση- μετοχών άνωνύμων .έταιριών οί ό
ποιες έχουν επενδύσει τά κεφάλαιά τους σέ άκίνηταί

Μέ τήν παράγραφο 2 τοΰ ίδιου άρθρου τοΰ νομοσχεδίου 
προβλέπεται, ότι οί διατάξεις τής-παραγράφου .7:.τοΰ άρθρου 
13 τοΰ.Ν. 4459/65, ώς ισχύει, δέν έχουν εφαρμογή στά αλ
λοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα τά όποΐα έχουν- την ύπη- ■ 
κοότητα Κράτους - Μέλους τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας ή τών έταιριών καί λοιπών νομικών προσώπων 
πού άναφέρονται στο άρθρο 58 τής Συνθήκης τής Ρώμης. 
Ή ρύθμιση αυτή κρίθηκε έπιβεβλημένη’ύστερα άπό τίς ύπο- 
χρεώσεις πού άνέλαβε ή, Ελλάς, μέ τή Συνθήκη τής Ρώμης 
καί γιά νά εΰθυγραμμισθεΐ ή νομοθεσία τής Χώράς μας μέ 
τό καθεστώς τών Χωρών-Μελ.ών της Ε.Ο.Κ., ένόφη έντά- 
ξεώς της σ’ αυτή. ν ' . ύ

Τέλος, μέ τήν παράγραφο 3 τοΰ ίδιου άρθρου -τού νομο
σχεδίου, προβλέπεται ή έξαίρεση τών ημεδαπών άνωνύμων 
τραζικών έταιριών. άπό τή ρύθμιση τής παραγράφου 8 τοΰ 
άρθρου'13 τοΰ ώς άνω νόμου, τό όποΐο ώς γνωστό, έπεκτεί- 
νει τίς διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου στις άνώνυμες εταιρίες 
πού έχουν μετοχές κτηματικών ανωνύμων έταιρίων σέ πο
σοστό μεγαλύτερο άπό 25 % τοΰ ,συνόλ.ου τών μετοχών τών 
έταιριών τούτων. Κι’ αύτό, γιατί σκοπός της ρυθμίσεως αύ- 
τής είναι ή άποφυγή κάταστρατηγήσεως τών διατάξεων τοΰ 
άρθρου αύτοΰ, πράγμα τό όποιο, δέν μπορεί νά συμβεΐ στις 
περπτεώσεις τών άνωνύμων τραπεζικών έταιριών, όπου ή 
άπόκτηση μετοχών κτηματικών έταιριών .όφελεται σέ άλ
λους λόγους. ^ ,- - V, · . ■ ,<

Άρθρο 52.
Μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ κυρώνονται καί άπο- 

κτορν ισχύ νόμου οί κατωτέρω διαταγές· τής Διοικήσεώς, μέ 
τίς όποιες ειδικότερα ρυθμίζονται τά εξής :

1. Μ: τήν ύπ' άριθμ. Κ.4444/23.3.1977 άπόφαση τοΰ *Τ- 
πουργοΰ Οίκονομικών παρατάθηκε ή μέ το δεύτερο εδάφιο 
τής παραγράφου 7 τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν. ,4459/1965 «περί 
φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων καί επιβολής φόρου έπί 
τοΰ αυτομάτου υπερτιμήματος οικοπέδων καί άλλων τι- 
νών διατάξεων», όπως τούτο άντικαταστάθηκε μέ τ.ό .άρθρο 
51 τοΰ Ν- 542/1977 «περί τροποποιήσεως, άντικαταστά-



σκοττο.τάξεων ' προβλεπόμενη προθεσμια για την εκποίηση μετο
χών άνωνύμων κτηματικών εταιριών, άνηκουσών σε αλλοδα
πά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977.

2. Μέ την ύπ’ άριθμ. Κ. 6239/79/4-5-1977 απόφαση τοϋ 
'Τπουργού των Οικονομικών, παρατάθηκε ή μέ τό δεύτερο 
εδάφιο τής παραγράφου 8 τοϋ άρθρου 51 τοϋ Ν. 542/1977 
προβλεπόμενη προθεσμία^- μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1977.

3. Μέ τη διαταγή Κ. 15469/17-12-77 μετατέθηκε ή άπδ
τό δεύτερο έδάφιο τής παραγράφου 8 τοϋ άρθρου 51 τοϋ Ν. 
542/1977 προβλεπόμενη έναρξη της ισχύος της ’ άνωτέρω 
παραγράφου, για την 1 Ιουλίου 1978. -

4. Μέ τη διαταγή Κ. 8307/76/27-6-78 μετατέθηκε ή άπό 
τό β' έδάφιο τής παραγράφου 8 τοϋ άρθρου 51 τοϋ Ν. 542/77 
προβλεπόμενη έναρξη τής ισχύος τής άνωτέρω παραγράφου 
για τήν πρώτη ’Οκτωβρίου 1978.
ν V ■ Άρθρο 53. {■.
• Μέ τό άρθρο 7 τοϋ Ν.Δ. 1370/1973 καί σέ συνέχεια μέ τό 
Ν.Δ. 333/1974 έπιβλήθηκε άπό 29-3-1973 έκτακτο τέλος' 
στις έκδιδόμενες άδειες άνεγέρσεωζ οικοδομών, πάσης φύ- 
σεως, οριζόμενο σέ 150 δραχ. γιά κάθε »υβικό μέηρο.

Τό τέλος αυτό μέ τό Ν.Δ. 43/1974 καταργήθηκε άπό 
19-8-1974, παράλληλα δέ προβλέφθηκε, γιά τή διευκόλυνση 
των ύποχρέων, ή κλιμάκωση τής πληρωμής του μέχρι τότε 
βεβαιωθέντος καί όφειλομένου ακόμη τέλους, σέ έννέα ίσεξ 
τριμηνιαίες δόσεις. '

Μέ τήν παράγραφο 3 τοϋ άρθρου 43 τοϋ Ν. 12/1975 καί σέ 
συνέχεια μέ τό άρθρο 82 τοϋ Ν. 542/1977, διαγράφηκαν οί. 
ύφειλόμενες κατά τή δημοσίευση των άνωτέρων νόμων δό
σεις τοϋ τέλους αύτοϋ, γιά άδειες άνεγέρσεως κατοικιών καί 
μέχρι επιφάνειας 200 τετραγωνικών μέτρων.

," , "Επειδή" κατά τή διάρκεια ισχύος των άνωτέρω νόμων, μέ 
τούς όποιους έπιβλήθηκε τό τέλος αύτό, έκδόθηκαν άδειες 
άνενέρσεως κατοικιών έπ’ όνόματι οικοδομικών συνεται
ρισμών 7Γθΰ δέν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, γιά λο
γαριασμό των μελών τους, κρίνεται επιβεβλημένο, ή δία- 

. γραφή αυτή νά έπεκταθεΐ καί σ’ αυτούς, γιατί οί συνεται
ρισμοί αυτοί, μέ τις άδειες άνεγέρσεως πολυκατοικιών, άπέ- 
βλεπαν στην έξυπηρέτηση τών μελών τους. -

"Ένόψη τών άνωτέρω μέ τό άρθρο τοΰτο τοϋ νομοσχεδίου, 
προβλέπεται ή διαγραφή τών όφελομένων δόσεων εκτάκτου 
τέλους γιά τις έκδοθεισες άδειες άνεγέρσεως κατοικιών άπό 
οικοδομικούς συνεταιρισμούς μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
υπό τόν όρο, 6τι ή συνολική έπιφάνεια κάθε διαμερίσματος 
δέν υπερβαίνει τά 200 τετραγωνικά μέτρα.

“Αρθρο 54. ■
Μέ τις διατάξεις αύτοϋ τοϋ άρθρου προβλέπεται ότι τά 

υποκείμενα σέ φόρο κληρονομιάς άκίνητα έξαιροϋνται τοϋ 
φόρου ακινήτου περιουσίας γιά μία εξαετία πού άρχίζει άπό 
τόν επόμενο χρόνο εκείνου μέσα στον όποιο γεννήθηκε η 
φορολογική υποχρέωση άπό τήν κληρονομιά.

Ή επέκταση αυτή τοϋ χρόνου έξαιρέσεως άπό τρία χρόνια 
σέ εξη κρίθηκε άναγκαία, γιά νά καλύψει τήν περίοδο μέσα 
στήν οποία παρέχεται άπό τό άρθρο 82 τοϋ Ν.Δ. 118/1973 
«περί Κωδικός Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών προικών 
καί κερδών έκ /οχειών», ή .εύχέρεια καταβολής τοϋ φόρου 
κληρονομιάς σέ δόσεις, ώστε ό φορολογούμενος νά μή επι
βαρύνεται μέ τήν καταβολή δύο φόρων στήν ίδια χρονική 
περίοδο.

"Αρθρο 55.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ προβλέπεται, ότι τά 

φυσικά πρόσωπα τά όποια μέ πράξη δωρεάς πού θά γίνει 
μέχρι τό τέλος τοϋ έτους 1978, θά διαθέσουν ακίνητά τους 
κατά πλήρη κυριότητα, γιά κοινωφελή σκοπό, άπαλ/άσ- 
συνται άπό τό φόρο άκινήτου περιουσίας γιά τά άκίνητα αυτά, 
τόσο γιά τό έτος συστάσεως τής δωράς, όσο καί γιά τά προη
γούμενα έτη, κατά τά όποια τά δωρούμενα άκίνητα είχαν

Ή θέσπιση τών διατάξεων αυτών είναι απαραίτητη "γιά τό 
λόγο ότι δέν κρίνεται σκόπιμο ο κύριος άκινήτου νά πληρώσει 
φόρο άκινήτου περιουσίας γιά τά έτη εκείνα πριν άπό τήν σύ
σταση τής δωρεάς, κατά τά όποια είχε χρησιμοποιήσει αποδε
δειγμένα τό άκίνητο γιά τόν κοινωφελή σκοπό τής δώρεάς.

. "Άρθρο 56.
Μέ τις - διατάξεις τοϋ νόμου 11/1975 «περί φορολογίας 

άκινήτου περιουσίας κλπ.», άπό τοϋ έτους 1975, έπιβλή
θηκε ετήσιος φόρος επί τής συνολικής άξίας τής άκινήτου 
περιουσίας πού βρίσκεται στήν 'Ελλάδα, κάθε φυσικού καί 
νομικού προσώπου, έφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη άπό
10.000.000 δραχμές μέ προοδευτικό συντελεστή άπό 0,5% - 
1 % γιά φυσικά πρόσωπα καί πάγιο 0,75 % γιά τά νομικά.

Ή έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ νόμου αύτοϋ παρουσίασε 
στήν πράξη δυσχέρειες φοροτεχνικής φύσεως.

’Εξάλλου οί διαδικαστικές διατάξεις τοϋ νόμου τούτου 
περιείχαν άδυναμίες μέ συνέπεια νά μή έξυπηρετοΰν τούς 
σκοπούς γιά τούς όποιους έθεσπίσθησαν.

Γιά τούς λόγους αυτούς κρίνεται άναγκαία ή κατάργηση 
τοϋ νόμου αύτοϋ.

Ώς έκ τούτου, μέ τό άρθρο τούτο καταργεϊται άπό 1 
,’Ιανουάριου 1979 ό νόμος 11/1975, όπως ισχύει, πού προ
βλέπει τή φορολογία τής άκινήτου περιουσίας, πλήν τοϋ 
άρθρου 26, πού άναφέρεται στη φορολογία εισοδήματος.

ΟΙ διατάξεις του όμως, εξακολουθούν ' νά έφαρμόζονται 
καί μετά τήν άνωτέρω ήμερομηνία, σέ υποθέσεις φόρου άκι- 
νήτου περιουσίας, γιά τις όποιες ή φορολογική υποχρέωση 
γεννήθηκε κατά τό χρονικό διάστημα πού Ισχυε. ’Επίσης, οί 
διατάξεις αυτές έξακολουθαύν νά ισχύουν καί γιά τήν φορο
λογία άκινήτου περιουσίας πού έπιβλήθηκε μέ τις διατάξεις 
τού άρθρου 46 τοϋ Ν. 542/1977 «περί τροποποιήσεως, άντι- 
καταστάσεως καί συμπληρώσεως φορολογικών καί άλλων 
τινών διατάξεων» στά μειονοτικά νομικά πρόσωπα πού προ- 
βλέπονται άπό τή συνθήκη τής Λωζάνης, γιά τά όποια ή 
φορολογία αυτή διατηρείται. Γ ■

.Άρθρο 57.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου κυρώνεται καί έχει 

ισχύ νόμου ή ύπ’ άριθ. Κ. 4989/67/5,4.1977 άπόφαση τοϋ 
Υπουργού τών Οικονομικών, μέ τήν οποία παρατάθηκε, μέχρι 
25.4.1977, ή προθεσμία ή προβλεπόμενη άπό τήν παραγρ. 1 
τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 11/1975, γιά τήν ύποβολή δηλώσεως 
φόρου άκινήτου περιουσίας έτους 1977.

Άρθρο 58.
1. Προς διευκόλυνση τής διαδικασίας τοϋ έφοδιασμού 

τών πλοίων, μέ τήν άπόφαση τοϋ 'Τπουργού Οικονομικών Τ. 
2300/1969, όπως τροποποιήθηκε μέ τήν άπόφαση Τ. 4540/ 
1969, γιά τόν έφοδιασμό ενός πλοίου παρασχέθηκε ή ευχέ
ρεια χρησιμοποιήσεως ένός παραστατικού (αίτήσεως εφο
διασμού πλοίου) μέ τό όποιο μπορούν νά εξοφληθούν περισ
σότερα τοϋ ένός δηλωτικά ή περισσότερες τής μιας άποτα- 
μιευτικές μερίδες.

Στήν περίπτωση αύτή, ή αίτηση εφοδιασμού πλοίου έπέ- 
χει θέση τόσων παραστατικών έγγράφων όσα είναι τά δηλω
τικά ή ο; άποταμιευτικές μερίδες πού έξοφλοϋνται μέ αύτή.

’Εξάλλου, άπό τις κείμενες διατάξεις δέν προβλέπεται 
απαλλαγή άπό τά τέλη χαρτοσήμου τών αιτήσεων εφοδια
σμού πλοίων μέ τροφοεφόδια TRANSIT. 'Επομένως γιά τί: 
αιτήσεις αυτές οφείλονται, σύμφωνα μέ τό άρθρο 21 τοϋ 
Κώδικα Χαρτοσήμου Οπως ισχύει, πάγια τέλη χαρτοσήμου 
40 δραχμών (20 δραχμές γιά τό παραστατικό καί 20 γιά 
τήν άδεια φορτώσεως) έπί τόν άριθμόν τών. δηλωτικών ή 
άποταμιευτικών μερίδων.

Στήν πράξη, συμβαίνει πολλές φορές καί ιδίως σε περι
πτώσεις εφοδιασμού πλοίων μέ μικρές ποσότητες τροφοί-
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ροδίων TRANSIT άπο ττολλά όμως δηλωτικά ή άποτα- 
ζισ,ιτικές μερίδες. νά είσπράττονται ώς —αγία τέλη χαρτο- 
σήμου ποσά ύπερβολικά έν σχέσει με τήν άξια των τροφοε- 
αοδίων.

Ή επιβάρυνση αυτή ά—ό τά —άγια τέλη χαρτοσήμου έχει 
ιυσαενεϊς επιπτώσεις στην αγορά τροφοεφοδίων TRANSIT 
εις βάρος της έθνικης οικονομίας.

Για νά διευκολυνθεί ή αγορά τών τροφοεφοδίων αυτών με 
-ήν —αράγραφο 1 τοΰ άρθρου τούτου, καταργεΐται ή πολ- 
ι—λή χαρτοσήμανση τών αιτήσεων εφοδιασμού τελοίων με 

τοοφοεφόδια TRANSIT.
2. Βάσει τών διατάξεων τού άρθρου 18 τοΰ Ν.Δ. 4242/ 

962, κατά τών φορολογούμενων, οί ό—οΐοι τταρέλειψαν την 
το Βολή δηλώσεως άττοδόσεως τού όφειλομένου Φ.Κ.Ε., 
ταρέχεται ή ευχέρεια στον Οικονομικό "Εφορο τής άμέσου 
τροσωρινης βεβαιώσεως τού φόρου έντός τοΰ συντομότερου 
ρονικοΰ διαστήματος καί τής μή αναμονής τοΰ τακτικού 

.ορολογικοΰ ελέγχου, τού είναι άταραίτητος για τήν όρι- 
-τική έγγραφή.

Επειδή στη πράξη έχει διατιστωθεϊ ότι καί τροκειμένου 
τερί τών καταβαλλόμενων βάσει τών διατάξεων τοΰ Κ.Φ.Σ., 
ελών χαρτοσήμου, εισφοράς ύτέρ Ο.Γ.Α., Δήμων καί Κοι-' 

■ οτήτων καί δακοκτονίας πολλοί φορολογούμενοι δεν έκ- 
τληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους, μέ άποτέ- 
ϊ.εσμα τή σοβαρή καθυστέρηση εΐστράξεως άπό τό Δημόσιο 
τών έσόδων τούτων άν καί ::ατά κανόνα, οί υπόχρεοι προς 
απόδοση έχουν είσπράξει τά αντίστοιχα ποσά άπό τούς άντι- 
τυμβαλλόμενους, κρίνεται σκόπιμη ή ανάλογη έφαρμογή 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 18 τοΰ Ν.Δ. 4242/1962 καί στά 

/ωτέρω τέλη κ.λ.π., ώστε ό Οικονομικός "Εφορος νά έχει 
ζί στις περιπτώσεις αυτές τήν εύχέρεια τής άμέσου προ- 
υρινής βεβαιώσεως τούτων έντός τοΰ συντομότερου χρο- 
οοΰ διαστήματος καί νά μην άναμένει τήν ενέργεια τοΰ 
ικτικοΰ φορολογικού ελέγχου.
3. Μέ τις ίσχύουσες διατάξεις τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 3 

-οΰ Κώδικα Χαρτοσήμου, όπως τέθηκε μέ τόν Ν. 2246/
J52, τά άναλογικά τέλη χαρτοσήμου εΐσπράττονται έμν μέν 
-; υπερβαίνουν τό ποσό τών 100 δραχμών μέ κινητό έπί- 
μα, έάν' δέ υπερβαίνουν τό ποσό αύτό έξ όλο κλήρου με 
τοδεικτικό πληρωμής τοΰ Δημοσίου Ταμείου.
Μέ τήν προτεινόμενη διάταξη τό πιό πάνω ποσό τών 100 
χχμών αυξάνεται σέ 300 δραχμές καί έφσι μέ τόν τρόπο 
τό έπιτυγχάνεται ή εξυπηρέτηση άφενός μέν τών πολιτών 
. άφ’ έτέρου περιορίζεται ή γραφειοκρατική διαδικασία 
ά Δημόσια Ταμεία πρός έκδοση τών αντιστοίχων άπο- 
κτικών πληρωμής.

"Αρθρο 59 
παρ. 1

ζ) Βάσει τών κειμένων διατάξεων, οί ναυπηγήσεις, μετα- 
τυές καί έπισκευές πλοίων ύπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
ί,κεινται σέ τέλη χαρτοσήμου 2,4 %, πλήν ορισμένων 
-,ιρέσεων, γιά τις όποιες προ βλέπεται άπαλλαγή άπό τό 
ος τούτο, ύπό ορισμένες προϋποθέσεις (ναυπήγηση ύπό 
ληνική σημαία πλοίων μέ δανειοδότηση τή έγγυήσει τοΰ 
ληνικοΰ Δημοσίου, εργασίες μέσω γραφείων τοΰ άρθρου 
τοΰ Ν. 27/1975 κ-λ-π.). . "·· . · ··" ’ '
Εττειδή τό ανωτέρω τέλος προσαυξάνει τό κόστος τών 
πηγοεπισκευαστικών έργασιών πού διενεργοΰνται στην 
λάδα, πράγμα πού έξαναγκάζει τούς ένδιαφερομένους νά 
θέτουν τις έργασίες αύτές σέ ναυπηγικές επιχειρήσεις 
αλλοδαπής, μέ συνέπεια νά έμποδίζεται ή εισροή συναλ- 
αατος, κρίνεται σκόπιμη, ένόψει καί τής κρίσεως πού 
χονται οί ανωτέρω έπιχειρήσεις ως καί τής έντάξεώς μας 
ν Ε.Ο.Κ. στήν όποια'δέν^έπιβάλλονται άντίστοιχοι έπι- 
ύνσεις, ή άπαλλαγή τών ναυπηγήσεων, μετασκευών, 
τκευών καί έν γένει συντηρήσεων τών ύπό Ελληνική ή 
' σημαία πλοίων, έφ’ όσον ή άξια τους καλύπτεται μέ 
:γωγή άντιστοίχου συναλλάγματος, 
ιά τούς Ιδιους λόγους ή άνωτέρω άπαλλαγή έπεκτείνε- 
μέ τις Ιδιες προϋποθέσεις, καί στά πλωτά ναυπηγήματα 
Ν.457/1976, ώς καί στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις, 
πλωτές κατασκευές τοΰ άρθρου 35 τοΰ Ν.468/1976.

Επίσης, γιά τό σκοπό αύτό. τής προσελκύσεως ναυπη- 
γιττισ::" .αστικών έργασιών σέ πλεΐα ύπό Ελληνική ή ξένη 
σημαία, μέ τις διατάξεις τοΰ πρώτου εδαφίου τής παραγρά
φου 1 τυΰ άρθρου τούτου προβλέπεται άπαλλαγή άπό τά 
τέ'.η χαρτοσήμου κ.λ.π. τής άσφαλιζομέ/ης μέ υποθήκη έπ’ 
αυτών ουμβάσεως δανείου, τής έπ’ αυτών παροχής δικαιώ- 
μα:ο; ναυτικής υποθήκης, τής έγγραφης τής ύποθήκης καί 
τής έξαλ.είψεως αυτής.

β) Άπό πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριε: .Εταιρίες, πού 
έχουν αντικείμενο τήν εκμετάλλευση πλοίων ύπό Ελληνική 
σημαία, συνιστώνται κοινοπραξίες μέ σκοπό τήν άπό κοι
νού καί γιά κοινό λογαριασμό εκμετάλλευση τών άνηκόντων 
σ’ αυτές πλοίων.

Γιά τις κοινοπραξίες αύτές δέν προβλέπεται άπό τις κεί
μενες διατάξεις άπαλλαγή άπό τά τέλη χαρτοσήμου, εισφο
ρές καί δικαιώματα ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων, ενώ τις 
άπαλλαγές αύτές άπολαμβάνουν οί παντός είδους ναυτλια- 
κες Εταιρείες, συμπεριλ.αμβανομένης καί τής συμπλοιο
κτησία; βάσει τών διατάξεων τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 15 τοΰ 
Κώδικα Χαρτοσήμου.

Γιά τή πάυτότητα τοΰ λόγου προτείνεται όπως οί άπαλ- 
λαγέ; αύτές ισχύουν καί στις ναυτιλιακές κοινογραξίες. 
Παράγραφος 2.

Σύμφωνα μέ τή διάταξη τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 58 τοΰ 
Ν.542/1977, έπί βιομηχανοποιήσεις ς πρώτων καί βοηθητικών 
υλών ή ήμικατειργασμένων προϊόντων, άποστελλομένων 
άπό οίκους τοΰ έξωτερικοΰ καί είσαγομένων ύπό τό καθε
στώς τής προσωρινής άτελεία; άνευ διακανονισμού τής άξίας 
αυτών εις σανάλλαγμα, τά διά τήν αμοιβή βιομηχανοποιή
σεις; καί την έξαγωγή τών έκ τούτων παραγομένων άγα- 
θών έκδιδόμενα τιμολόγια, άποδείξεις ή έτερα έγγραφα εις 
ουδέ; τέλος χαρτοσήμου ύπόκεινται. t

Ή άνωτέρω άπαλλ.αγή ισχύει άπό τή δημοσίευση τοΰ- 
Ν.542/1977 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεις; (14.2.1977).

Πρό τής ήμερομηνίας αυτής, γιά τά άνωτέρω έγγραφα 
οφείλονται τά ύπό τών κειμένων διατάξεων προβλεπόμενα 
τέλη χαρτοσήμου, καθόσον, σύμφωνα μέ τη δικαστηριακή 
νομολογία, οί έξαιρετικές διατάξεις τής παραγράφου 4 τοΰ 
άρθρου 15δ τοΰ Κώδικα Χαρτοσήμου καί τής παρ. 1 τοΰ άρ
θρου 1 τοΰ Ν.Δ.4231/1962, πού προλ,βέπουν τήν άπαλλαγή 
άπό τά τέλη χαρτοσήμου τών τιμολογίων πωλήσεως καί 
λοιπών εγγράφων, πού έκδίδονται γιά τό έξωτερικό, δέ; 
αφορούν καί τά έκδιδόμενα γιά τό έξωτερικό τιμολόγια πα
ροχής υπηρεσιών.

Έκ παρερμηνείας τών άνωτέρω διατάξεων, πολλές άπό 
τις απασχολούμενες μέ τις ώς άνω μεταποιητικές έργασίες 
(FACON) έπιχειρήσεις δέν έχουν καταβάλει τά όφελόμενα 
γιά την περίπτωση αυτή τέλη χαρτοσήμου.

Επειδή ή άναζήτηση, μετά παρέλευση άρκετών έτών, 
τών τελών τούτων θά έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις 
γιά τις έπιχειρήσεις αύτές, οί' όποιες θά ά ;αγκασθοϋν νά 
καταβάλουν ώς τέλη χαρτοσήμου σημαντικά ποσά, τά όποια 
δέ; έπέρριψαν οπούς αλλοδαπούς οίκους, με τή διάταξη τής 
παρ. 2 τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ότι τά τέλη αυτά δέ; 
Θά άναζητηθοϋν.
Παράγραφος β. -

Μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 1 τοΰ Νόμου 114/1975, ό 
δασμός πού προβλέπεται άπό τό Τελωνειακό Δασμολ.όγιο 
Εισαγωγής γιά τά είσαγόμενα νεαρά, μοσχάρια πρός πά
χυνση (12 % άπό τίς χώρες τής Ε.Ο.Κ. καί 15 % άπό τίς 
τοίτες χώοες) άνεστάλη υέ ώοισμέ;ες προϋποθέσεις μέχοι
τής 31.12.1973.

Ό σκοπός τοΰ ευεργετικού αύτοΰ δασμολογικού μέτρου 
είναι κυρίως ή δημιουργία κινήτρων γιά την αύξηση τής εγ
χώριας παραγωγής βοδινού κρέατος μέ τήν εισαγωγή άπό 
τό έξωτερικό νεαρών μοσχαριών πρός πάχυνση μικρού βά
ρους καί βελ,τιωμένων φυλ.ών καί ή συνεπεία αύτοΰ μείωση 
τών εισαγωγών βοδινού κρέατος, μέ άμεσο άποτέλεσμα τόν 
περιορισμό τών συναλλαγματικών δαπανών.

"Ηδη, τό δασμολογικό μέτρο πού θεσπίστηκε μέ τό Νόμο 
114/75 γιά όν άνωτέρω σκοζό, τυμαληρώνιτα: μέ τίς ϊιατά-



ξιις τού άρύρον τούτοι. Jta τής έχεκταεεως τής απαλλαγής 
πού ισχύει, γιά τούς δασμούς καί έπί των τελ.ών χαρτοσήμου 
τοΰ άρθρου 15β τοϋ Κ.Ν.Τ.Χ., ώς και έπί τής εισφοράς πού 
επιβάλλεται για τήν ενίσχυση των εξαγωγών βάσει της 
άριθ. 25323/1960 υπουργικής άποφάσεως (τ. χ/μου 2,4 % 
καί εισφορά 1,5 %ο)·

• Π αραλλήλα προβλέπεται ή διαγραφή των απαιτήσεων 
τοΰ Δημοσίου πού δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα αναφορικά 
με τά ανωτέρω τέλη χαρτοσήμου καί την εισφορά, κατά το 
στάδιο της εισαγωγής μέ το καθεστώς τοΰ Νόμου 114/75 
νεαρών μοσχαριών γιά πάχυνση.

Άρθρο 60.
Μέ το άρθρο τοΰτο κυρώνονται καί άποκτοϋν Ισχύ νόμου 

οί άναφερόμενοι σ’ αυτό άποφάσεις.
Ειδικότερα : α) Μέ την παρ. 7 τής ύπ’ άριθ. Δ.11288/ 

8.11.1975 κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών 
καί Δημοσίων Έργων καθορίστηκε ό τρόπος υπολογισμού 
κομ εΐσπράξεως τοΰ όφειλομένου τέλους χαρτοσήμου επί 

'τοϋ είσπραττομένου δικαιώματος χρήσεως υπονόμων τοΰ
ΟΆ.Ο.

β) Μέ την απόφαση τοΰ Υπουργού τών Οικονομικών 
άριθ. Σ.1685/236/16.6.77 ρυθμίστηκε το θέμα τής μή άνα- 
ζητήσεως έκ μέρους τοΰ Δημοσίου τής μέσης έκ τελών χαρτο
σήμου έπιβαρύνσεως, πού έχει έπιστραφεΐ πριν άπό τη δη
μοσίευση τοΰ Ν.231/1975 σέ Γεωργικούς Συνεταιρισμούς/ 
Ενώσεις καί Κοινοπραξίες αυτών διά έξαγωγές προϊόντων 
τών Κεφαλαίων 7 καί 8 τοΰ Δασμολογίου πού πραγματο- 
ποιήθησαν γιά λογαριασμό τών μελών τους.

Άρθρο 61.-
Μέ τις διατάξεις τοΰ Ν.Δ.254/1975 αναμορφώθηκε ή 

φορολογία τών κέντρων διασκεδάσεως καί κέντρων πολυ
τελείας καί ορίσθηκαν οί συντελεστές τοΰ φόρου' στά άκα- 
θάριστα έσοδα τών κέντρων τούτων. -»

Ειδικότερα' για τά κέντρα διασκεδάσεως, πολυτελείας, Α' 
καί Βς κατηγορίας, οί συντελεστές τού φόρου όρίσθηκαν σέ 
10%, 7 % καί 4 % άντιστοίχως^

Μέ τό άρθρο 8 τής άπό 18.5.1977 Πράξεως Νομοθετι
κού Περιεχομένου τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας, πού 
κυρώθηκε μέ τό Ν.625/1977, οί συντελεστές αυτού αυξή
θηκαν' σέ 25 %, 18 % καί 10 % άντιστοίχως.

'Η αύξηση όμως αυτή είχε ώς συνέπεια νά μειωθούν ση
μαντικά οί έργασίες τών ανωτέρω κέντρων.

Έν δψει τής συμβολής τών κέντρων αύτών στήν άνάπτυξη 
τοΰ τουρισμού στήν Ελλάδα, ένδείκνυται ή φορολογική τους 
ελάφρυνση γιά τήν αύξηση τών εργασιών τους καί μέ τις 
διατάξεις τής παραγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου ορίζονται σέ 
10-% καί 6 % άντιστοίχως, οί φορολογικοί συντελεστές στά 
ακαθάριστα έσοδα τών κέντρων διασκεδάσεως Α' καί Β' 
κατηγορίας καί μειώνεται ό φορολογικός συντελεστής σέ 
10 % τών κέντρων διασκεδάσεως πού χαρακτηρίζονται πολυ
τελείας καί πού λειτουργούν σέ Ξενοδοχειακές έπιχειρήσεις.

Μέ τις ίδιες διατάξεις περιλαμβάνονται στή φορολογία 
τών κέντρων διασκεδάσεως Α' κατηγορίας καί τά κέντρα 
πού έχουν χαρακτηρισθει ώς Α' διακεκριμένη, επειδή προέ- 
κυψε αμφιβολία γιά τή υπαγωγή τους στή χορολ.ογία αυτή.

• “Αρθρο 62.
Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρθρου 

αύςάνεται άπό 100 σέ 150 ό άριθμός τών μελών τοΰ Συλλό
γου τών καθηγητών Ωδείων άνεγνωρισμένων, πού έχουν 
δικαίωμα ατελούς εισόδου στά δημόσια θεάματα, γιά νά 
ικανοποιηθεί τό αίτημα ενός μεγάλου αριθμού τών προσώ
πων αυτών, τά όποια συμβάλλουν στήν άνήψωση τοΰ πνευ
ματικού καί έκπολ.ιτιστικοΰ έπιόέδου τοΰ λ.αοΰ μας.

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 2 τοΰ ίδιου άρθρου κυ- 
ροΰνται αποφάσεις τοΰ Η πουργοΰ τών Οικονομικών, μέ τις 
οποίες παρασχέθηκε τό δικαίωμα άτελ.οϋς εισόδου στά Δη
μόσια Θεάματα, στά μέλ.η τών Ενώσεων Τεχνικών 'Ημε
ρησίου καί Περιοδικού Τύπου καί Προσωπικού Ημερη
σίων ’Εφημερίδων ’Αθηνών, διότι καί τά πρόσωπα ταΰτα 
συμβάλλουν στήν ανάπτυξη καί προβολή τοϋ κινηματογρά
φου καί θεάτρου.

“Αρθρο 63.
Μέ τή διάταξη τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 25 τοΰ Ν.Δ. 

3092/1954 ορίζεται «τά ύπό τών ξένων άνταποκριτών 
χρησιμοποιούμενα άποκλειστικώς διά τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων των αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, άνήκοντα 
κατά κυριότητα εις αυτούς ή τούς είδησεογραφικούς οργα
νισμούς τούς όποιους αντιπροσωπεύουν, απαλλάσσονται τής 
καταβολής τελών κυκλοφορίας, τής ίδιότητός των ώς άντα- 
ποκριτών βεβαιουμένης ύπό τής αρμόδιας υπηρεσίας Τύ
που». ,

; <£·
Μέ τήν διάταξη τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου αύτοΰ έπε- 

κτείνεται ή ανωτέρω άπαλλαγή καί μέ τις αύτές προϋποθέ
σεις καί στά αύτοκίνητα Ι.Χ. πού άνήκουν στούς ημεδαπούς 
άνταποκριτές ξένου τύπου, γιά λόγους ίσης μεταχειρίσεως.

Μέ τή διάταξη τοΰ έδαφίου α' τής περιπτώσεως Α' τής 
παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 6 τής άπό 18.5.1977 Πρέξεως 

„Νομοθετικού ΠεριεχομένοΟ τοΰ Προέδρου τής Δημοκρα
τίας, πού κυρώθηκε μέ τό Ν.625/1977, αυξήθηκαν τά τέλη 
κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων, μεταξύ 
τών οποίων καί τών αύτοκινήτων ποδηλάτων (μοτοσυκλετ- 
τών) δικύκλων έπιβατικών άνω τών 400 κυβικών εκατοστών.

Γιά τον ύπολογισμό όμως τών τελών κυκλοφορίας τών 
άνωτέρω αυτοκινήτων ποδηλάτων, προέκυψε δυσχέρεια, 
γιατί σέ πολλά άπογραφικά δελ.τία ταξινομήσεως αύτών 

. αναγράφεται μόνο ή Ιπποδύναμη χωρίς νά άναγράφεται καί 
ό κυλ.ινδρισμός αύτών σέ κυβικά έκατοστά. λ.,

Γιά τό λόγο αυτό, μέ τήν παράγραφο 2 τοΰ ίδιου άρθρου 
ορίζονται τά τέλ.η κυκλοφορίας τών άνωτέρω οχημάτων βά
σει τής ίπποδυνάμεως αύτών, χωρίς νά έπέρχεται καμμία 
πρόσθετη έπιβάρυνση. - . :ι

Σύμφωνα μέ τή διάταξη τής παραγράφου 6 τοΰ άρθρου 3 
τοΰ Ν. 363/1976, τά μεταχειρισμένα επιβατικά αύτοκί
νητα πού περιέρχονται στό Δημόσιο καί έκποιοΰνται άπ’· 
αύτό, εφόσον τίθενται άπό τόν άγοραστή σέ κυκλοφορία 
ώς ιδιωτικής χρήσεως, ύποβάλλονται σέ εφάπαξ πρόσθετο 
ειδικό τέλος ίσο μέ- τά . κατά περίπτωση τέλη κυκλοφο
ρίας ενός εξαμήνου. * · •■- 'ή

Τά αύτοκίνητα ποδήλατα (σκούτερ, μοτοσυκλέττες) πού-' 
πού περιέρχονται στό Δημόσιο καί έκποιούμενα τίθενται σέ 
συκλοφορία ώς ιδιωτικής χρήσεως ύπάγονται σέ αύξημένο 
πρόσθετο ειδικό τέλ.ος.

Μέ τή διάταξη τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοΰ άρθρου όρί-, 
ζεται τό αύτό, μειωμένο πρόσθετο ειδικό τέλ.ος καί γιά τά 
αύτοκίνητα ποδήλατα γιά λόγους ίσης μεταχείρήσεως. :

Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου 4 τής άπό 18.5.1977 Πρά
ξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, τοϋ Προέδρου τής Δημο
κρατίας αύξήθηκς. τό έφάπαζ ειδικό τέλ.ος τών έπιβατικών 
αύτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως κυλινδρισμοϋ κινητήρα άνω- 
τέρου τών χλίων όκτακοσίων (1800) κυβικών εκατοστών.

Άπό τήν αύξηση αύτή έξαιρέθηκαν τά επιβατικά αύτοκί
νητα καί αύτοκίνητα ποδήλατα τών περιπτώσεων πού δια
λαμβάνονται στό άρθρο 5 τής άνωτέρω Πράξεως, όπως 
συμπληρώθηκε μέ τό άρθρο τρίτο τοϋ Ν. 625/1977 μέ τόν 
όποιο κυρώθηκε ή Πράξη αύτή, εφόσον τά αύτοίκίνητα τών 
περιπτώσεων αύτών είσήχθηκχν (τελεωνίσθηκαν) καί ταξι
νομήθηκαν μέχρι 31.12.77.

Επειδή όμως σέ ελάχιστες περιπτώσεις επιβατικά αύ
τοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως καίτοι είσήχθηκαν μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1977, οί κάτοχοι όμως αύτών δέν μπόρεσαν 
γιά λόγους πού δέν όφείλ.ονται σ’ αύτούς νά τά ταξινομή
σουν μέχρι τήν ήμερομηνία αύτή, μέ τή διάταξη τής παρα
γράφου 4 τού ίδιου άρθρου παρέχεται δίμηνη προθεσμία 
ταξινομήσεως τών αύτοκινήτων αύτών μέ τήν καταβολή 
τοΰ έφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους πού ΐσχυε προ τής 
αύξήσεως.

Άρθρο 64.
Σύμφωνα μέ τις κείμενες διατάξεις, (άρθρο 21 παρά

γραφοι 1 καί 3 Ν. 2367/1953 ώς ισχύουν) τά έξαμηνιαΐα 
τέλ.η κυκλοφορίας τών αύτοκινήτων καταβάλλονται σέ εξ ι 
μηνιαίες οόσεις. προκειμένου περί βενζινοκίνητων έπι5α-
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τικών αυτοκινήτων Ι.Χ. καί σε τρεις διμήνους δόσης, 
προκειμένου περί όλων των λοιπών αυτοκινήτων οχημά
των. 'Η προθεσμία καταβολής τής —ρώτης δόσεως ορίζεται 
ή 10η Φεβρουάριου έκαστου έτους, έάν δέ εξοφληθούν έντός 
τής προθεσμίας αυτής τα τέλη κυκλοφορίας ολοκλήρου του 
έτους, ό υπόχρεος δικαιούται έκπτώσεως 10 %.

Μέ το σημερινό σύστημα είσπράξεως των τελών κυκλο
φορίας διά τής έκδόσεως από τά Δημόσια Ταμεία χειρο
γράφων αποδεικτικών είσπράξεως δέν εξυπηρετούνται τα
χέως οί κάτοχοι των αυτοκινήτων, παρά τό γεγονός ότι 
χρησιμοποιείται γιά τήν εργασία, αυτή μεγάλος αριθμός 
υπαλλήλων.

Γιά τον λόγο αύτό, ή υπηρεσία προγραμματίζει άπό τον 
ερχόμενο χρόνο, την είσπραξη τών τελών κυκλοφορίας μέ 
μηχανογραφικά τριπλότυπα, ώστε νά καταβάλλονται ταϋτα 
και στις Τράπεζες, όπως συμβαίνει σήμερα με το φόρο ει
σοδήματος, πρός διευκόλυνση καί τών πολιτών καί τών 
Ταμειακών υπηρεσιών.

Γιά τήν εφαρμογή όμως τοΰ συστήματος αΰτοΰ, κρί- 
θηκε απαραίτητος ό καθορισμός τής καταβολής τών τελών 
κυκλοφορίας όλων τών αυτοκινήτων καί μοτοσυκλεττών σέ 
εξι διμήνους δόσεις καί έφόσον ταϋτα μέ τά συμβεβαιού- 
μενα τέλη σταθμεύσεως καί τήν εισφορά υπέρ τοϋ ΤΣΑ δέν 
υπερβαίνουν τάς 3.000 δρχ. σέ μία δόση, δυναμένης όμως 
νά καταβληθεί μέχρι τέλους τοϋ οικείου έτους χωρίς καμμιά 
προσαύξηση, ώς καί ή επιμήκυνση τής προθεσμίας κατα
βολής τής πρώτης δόσεως άπό τίς 10 Φεβρουάριου στις 
25 τοΰ ίδιου μήνα. “Ετσι θά καταστεί δυνατή ή εφαρμογή 
τοϋ συστήματος είσπράξεως τών τελών κυκλοφορίας αυτο
κινήτων μέ. μηχανογραφικά τριπλότυπα. ’Στό σκοπό αύτό. 
αποβλέπουν οί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου.

Άρθρο 65.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 45 τοϋ Ν. 12/1975 έχει 

επιβληθεί φόρος κύκλου έργασιών, μεταξύ άλλων καί στα 
ακαθάριστα έσοδα τών επιχειρήσεων βαφείων, καθαριστη
ρίων, πλυντηρίων καί σιδηρωτηρίων ένδυμάτων, κλινοσκε
πασμάτων, ύφασμάτων καί λοιπών συναφών ειδών, τά όποια 
τροέρχονται άπό έργασίες πού γίνονται γιά λογαριασμό 
■ποιωνδήποτε τρίτων (έπιτηδευματιών ή ίδιωτών).
’’Επειδή ή επιβάρυνση άπό την έπιβολή τοϋ φόρου τού

του στις υπηρεσίες πού παρέχουν οί επιχειρήσεις αύτές 
ίναι υπερβολική, προβλέπεται μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 
ούτου ή μείωση κατά (50 %) πενήντα τοΐς έκατό τοϋ φό- 
ου τούτου άπό 8 % σέ 4 %, άπό 6 % σέ 3 %, άπό 4 % 
έ 2 % καί άπό 2 % σέ 1 % κατά περίπτωση.

Άρθρο 66.
Μέ τό άρθρο 1 τοϋ Ν. Δ. 3829/1958, έχει έπιβληθεί 

ίδικός φόρος καταναλώσεως σέ ορισμένα είδη μεταξύ τών 
ποιων περιλαμβάνονται καί οί άνυψωτικές συσκευές.
Κατά τήν έφαρμογή τής διατάξεως αύτής προέκυψαν πολ- 

ές δυσχέρειες πού άφοροϋσαν κυρίως τόν καθορισμό τής 
•νοίας τής άνυψωτικής συσκευής καί τόν υπόχρεο σέ φόρο, 
τειδή οί συσκευές αύτές δέν κατασκευάζονται σάν ενιαίο 
ύνολο άπό τήν ίδια βιομηχανία ή βιοτεχνία.
Άπό τή Διοίκηση, μέ τή διαταγή Σ. 7127/624/1^68 

ΙΟΛ. 226 πρός τούς Οίκον. ’Εφόρους τοϋ Κράτους, έγινε 
ποτό, ότι στον άνωτέρω φόρο καταναλώσεως δέν ύπόκειν- 
αι οί επιχειρήσεις (Τεχνικά Γραφεία, Γραφεία έγκαταστά- 
ζως άνελκυστήριί* κ.λπ.) πού άσχολοϋνται μέ τήν έγκατά- 
ταση τών παραπάνω συσκευών σέ οικοδομές, κατόπιν 
υναρμολογήσεως τών έπί μέρους μηχανημάτων καί έξαρ- 
ςμάτων αύτών.
Βάσει της διαταγής αύτής, οί άνωτέρω επιχειρήσεις δέ; 

σέπρατταν τό φόρο καί ούτε ύπέβάλαν δηλώσεις στον 
ι μόδια Οίκον. Έφορο γιά τήν καταβολή του, χωρίς ποτέ 
ι τούς συζητηθεί νά καταβάλλουν τό φόρο αύτό.
Τό Συμβούλιο τής Επικράτειας όμως μέ τις άποφάσεις 

>υ 477—478/1975 έγκρινε, ότι στό φόρο τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
-Δ. 3829/1958 υπάγονται καί οί επιχειρήσεις πού άσχο- 

οϋνται μέ τήν έγκατάσταση σέ οικοδομές άνυψιυτικών συ

σκευών κατόπιν συναρμολογήσεως τών έπί μέρους μηχα
νημάτων καί εξαρτημάτων αύτών, τα όποια έχουν προμη
θευτεί άπό τρίτους βιομηχάνους, εισαγωγείς κ.λπ.

"Τστρρα άπό τίς αποφάσεις αύτές τοϋ Σ.τ.Ε. οί Οίκον. 
Έφοοοι άρχισαν νά καταλογίζουν φόρο καταναλώσεως 
καί μάλιστα άναδρομικά εις βάρος τών έπιχειρήσεων (Τε
χνικά Γραφεία) πού άσχολοϋνται μέ τήν έγκατάσταση 
άνελκυστήρων σέ οικοδομές κατόπιν συναρμολογήσεως τών 
έπί μέρους μηχανημάτων καί εξαρτημάτων αύτών. .

Δεδομένου ότι ή άνωτέρω διαταγή τής Διοικήσεως δέν 
έχει άνακληθεί, θά ήταν αντίθετο πρός τίς αρχές τής χρη
στής διοικήσεως ή μετά μακρό χρόνο αναζήτηση άπό τίς 
Οίκον. Εφορίες φόρου καταναλώσεως ο οποίος δέν έχει 
έπιρριφθεί στήν κατανάλωση.

Γιά τούς προαναφερομένους λόγους, μέ τό άρθρο αύτό 
άπαλλάσσονται άπό τό φόρο καταναλώσεως πού επιβάλλεται 
μέ τό άρθρο 1 τοϋ Ν.,Δ. 3829/1958 στις άνυψωτικές 
συσκευές, οί ύπέχρεοι στό φόρο αύτό διά τά άκαθάριστα 
έσοδα πού έχουν πραγματοποιήσει άπό τήν έγκατάσταση 
τέτοιων συσκευών σέ οικοδομές μέχρι 28 Φεβρουάριου 1977.

'Η αύτή άπαλλαγή ισχύει καί γιά τις ύποθέσεις τής 
παραγρ. 8 τού άρθρου 65 τοϋ Ν. 542/1977, δηλαδή τίς άνυ
ψωτικές συσκευές πού έγκαθίστανται βάσει συμβάσεων, πού 
είχαν συναφθεΐ πρό τοϋ νόμου αύτοϋ.

Διευκρινίζεται ότι άπό 1.3.1977, ό φόρος καταναλώσεως 
στις άνυψωτικές συσκευές έχει τεθεί σέ νέα βάση μέ τό άρ
θρο 65 τοϋ Ν. 542/1977 καί δέν δημιουργοϋνται έρμηνευ- 
τικά θέματα.

Άρθρο 67.
1. Μέ τήν άπόφαση τοϋ Υπουργού Οικονομικών 

Μ. 5502/1476/31.12.1976 καθορίζεται ό τρόπος καταβολής 
στό Δημόσιο τοϋ φόρου καταναλώσεως πού έπιβάλλεται 
στήν εγχώρια ζάχαρη καί ρυθμίζονται όρισμένα άλλα διαδι
καστικά θέματα

2. Μέ τίς άποφάσεις τής Οίκρνομικής Επιτροπής 463/ 
20.4.1977 καί 483/12.5.1977 έγκρίθηκε ή χορήγηση έγχώ- 
ριας ζάχαρης χωρίς φόρο καταναλώσεως στις βιομηχανίες 
ή βιοτεχνίες πού παράγουν μεταποιημένα όπωροκηπευτικά 
προϊόντα (κομπόστες, μαρμελάδες, χυμούς φρούτων κ.λπ.), 
τά όποια έξάγουν στό έξωτερικό.

3. Μέ τήν κοινή άπόφαση τών 'Τπουργών Οικονομικών 
καί ’Εμπορίου 47289/2777/1070/28.5.1977 καθορίζεται 
ή διαδικασία χορηγήσεως καί ό τρόπος έλέγχου χρησιμο- 
ποιήσεως τής έγχωρίας ζάχαρης πού άγοράζουν μέ' μειω
μένη τιμή (χωρίς φόρο καταναλώσεως) οί βιομηχανίες ή 
βιοτεχνίες πού παράγουν μεταποιημένα όπωροκηπευτικά 
προϊόντα κομπόστες μαρμελάδες, χυμούς φρούτων, κ.λ.π.) 
τά όποια έξάγουν στό έξωτερικό.

4. Μέ τήν άπόφαση τής Οικονομικής ’Επιτροπής 598/
26.10.19.77 έγκρίθηκε ή χορήγηση εγχώριας ζάχαρης χωρίς 
φόρο, καταναλώσεως καί στις βιομηχανικές ή βιοτεχνικές 
έπιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής καί ζαχαρωδών 
προϊόντων γιά τά προϊόντα τους πού έξάγουν στό έξωτερικό, 
μέ τήν ίδια διαδικασία πού όρίζει ή 47289/2777/1070/ 
,28.5.1977 κοινή άπόφαση τών 'Τπουργών Οικονομικών καί 
Έμπορου. -

5. Μέ τή διαταγή Μ. 3347/12/22.8.1977 καί μέ τή δια
δικασία πού διαγράφεται σ’ αύτή παρέχεται ή εύχέρεια κα
ταβολής μέ ειδικό τρόπο τοϋ πρόσθετου φόρου καταναλώ
σεως τοϋ Ν. 625/1977, πού έπιβάλλεται ατούς άφοώδεις οί
νους, άπό τίς έπιχειρήσεις πού παράγουν τούς οίκους αύτούς 
στό έσωτερικό.

Μέ τόν τρόπο αύτό καταβολής τοΰ άνωτέρω φόρου άπό 
τίς παράγουσες τούς άφρώδεις οίνους έπιχειρήσεις, άπαλ- 
λάσσονται περαιτέρω τοϋ φόρου αύτοϋ οί λιανοπωλητές 
καί λοιποί υπόχρεοι (έστιατόρια μπάρ διάφορα κ.λ.π.) 
καί διευκολύνεται έτσι ή διάθεση τών άφρωδών οίνων έγχώ- 
ριας παραγωγής. .

6. Μέ τήν άπόφαση. τοΰ Υπουργού Οικονομικών Μ. ' 
3895/38/4.10.1977 καταργήθηκε ό πρόσθετος φόρος κα
ταναλώσεως οπούς άφρώδεις οίνους τής δασμολογικής δια-



xpvpow i της a~c l&.5.i»77 ίιρχξεως Νομοθετικού Πε
ριεχομένου τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατία, ή όποια κυ
ρώθηκε μέ το Ν. 625/1977.

7. Τέλος, με τήν απόφαση τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών, 
Μ. 5097/69/23.12.1977 καταργήθηκαν άπό 24.12.1977 
οί διατάζεις τοϋ άρθρου 1 τής ανωτέρω πράξεως καί τοϋ 
άρθρου δευτέρου' τοΰ Ν. 625/1977 μέ τις όποιες είχε επι
βληθεί πρόσθετος φόρος καταναλώσεως στά είδη πολυτε
λείας που άναφέρονται ειδικότερα στά άρθρα αυτά.

’Εξάλλου μέ τήν ίδια άπόφαση ορίζεται δτι άμελεΐται ό 
φόρος που όφεΰ-εται άπό τούς ύποχρέους κατά τις διακρί
σεις των περιπτώσεων α' και β' τής παραγράφου 7 τοΰ 
άρθρου 1 τής πράξεως αυτής, όπως άντικαταστάθηκε άπό 
τήν παράγραφο 3 τοΰ άρθρου δευτέρου τοΰ Ν. 625/1977, 
γιά είδη πού έχουν .άγορασθεΐ ή είσαχθεΐ μετά τήν 1η Δε
κεμβρίου 19/7.

, ' "Αρθρο 68. ' '
1. Μέ τό άρθρο 1 τοΰ ΰπ’ άριθμ. 23^9/1/77 Προεδρικού

Διατάγματος «περί έπεκτάσεως τής άρμοδιότητος τοΰ ’Ορ
γανισμού Άποχετεύσεως Πρωτευούσης ή αρμοδιότητα τοΰ 
ΟΑΠ έπεκτάθηκε και στις περιοχές των δήμων ’Ελευσίνας, 
Μάνδρας, Άσπροπύργου "Ανω Λιοσίων, Άχαρνών, (Με- 
νιδίου) καί στήν κοινότητα Βαρκίζης, τής μείζονος περιοχής 
Πρακτευούσης. ·

Ώς έκ τούτου κρίνεται άπαραίτητο τό ειδικό τέλος ύδρεύ- 
σεως "Ν.Δ. 2916/1954 πού επιβάλλεται στά εισοδήματα έξ 
οικοδομών τής .περιοχής πρωτευούσης νά έπεκταθεΐ, καί 
στις ώς άνω περιοχές. ··’ ·

2. Όπως άποφάνΟηκε καί τό Συμβούλιο τής ’Επικρά
τειας μέ τήν ΰπ’ άριθμ. 407/76 άπόφασή του σύμφωνα 
μέ τΙς διατάζεις τοΰ τελευταίου έδαφίου τής παρ. 3 τοΰ 
άρθρ. μόνου τοΰ Ν.Δ. 2916/54, τό άπαλλασσόμενο άπό τή 
φορολογία τεκμαρτό έξ ίδιοκατοικήσεως εισόδημα άπαλλάσ- 
σεται χαά άπό τό τέλος ύδρεύσεως πού προβλέπεται μέ τό 
ίδιο Ν.Δ. 2916/1954:': ·,....·„

Για τήν Ιση μεταχείρηση τών έξ οικοδομών εΙσοδημάτων" 
κρίνεται άπαραίτητο δπους τό..απαλλασσόμενο έκ τής φο
ρολογίας τεκμαρτό έξ ίδιοκατοικήσεως εισόδημα άπαλλαγεΐ 
καί άπό τό τέλος άποχετεύσεως τής περιοχής Θεσσα>.ονίκης
τοΰ Ν.Δ. 787/1970. ' .... · *

"Ετσι α) Μέ τις διατάζεις τής nap. 1 τοΰ σχεδίου τό 
τέλος ύδρεύσεως τοΰ Ν.Δ. 2916/1954 έπεκτείνεται καί 
στις-περιφέρειες τών δήμων ’Ελευσίνας, Μάνδρας, Άσπρο- 
πύργου "Ανω Λιοσίων, Άχαρνών Μενιδίου καί τής Κοινό
τητας Βαρκίζης τής' μείζονος Πρωτευούσης.

β) Μέ τις διατάζεις τής παρ. 2 τοΰ σχεδίου τό άπαλλασ- 
σομενο άπό τή φορολογία τεκμαρτό έξ ίδιοκατοικήσεως, εισό
δημα άπαλλάσσεται καί άπό τό τέλος άποχετεύσεως τής 
περιοχής Θεσ/νίκης τοΰ Ν.Δ. 787/1970.

Άρθρο 69.
Μέ τήν άπόφαση άριθμ. Σ. 1287/47/1.3.75 τών 'Υπουρ

γών Οικονομικών καί Κοιν. 'Υπηρεσιών, πού έκδόθηκε κατ’ 
έξουσιοδότηση τής παρ. 6 τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν. 4169/1961, 
όπως άντικαταστάθηκε μέ τό άρθρο 3 τοΰ Ν.Δ. 4575/1965, 
ορίσθηκε όπως ή όφειλομένη εισφορά 3% υπέρ Ο.Γ.Α. Δή
μων καί Κοινοτήτων καί τό χαρτόσημο 1% έπί τής άξιος 
τοΰ άγοραζομένου άπό τούς παραγωγούς άπό 20 Μαρτίου 
1975 καί μετέπειτα σύσπορου βάαβακος, παρακρατεΐται 
από τήν Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος, κατά τήν έςό- 
φληση από αύτή τών οικείων δίγραμμων επιταγών.

Στή συνέχεια γιά τήν ώς άνω προσφερομένη άπό τήν 
Α.Τ.Ε. ύπηοεσία, ορίσθηκε μέ τήν κοινή άπόφαση άριθμ. 
Τ. 331//1S/5/23.6.19/5 τών ίδιων Υπουργών, ώς προμή
θεια τής Α.Τ.Ε., ποσοστό 0.50% έπί τοΰ προϊόντος τής 
παρχκρατουμένης εισφοράς 3% υπέρ Ο.Γ.Α. Δήμων καί 
Κοινοτήτων καί τοΰ χαρτοσήμου έπί τής άξίας τοΰ άγο- 
ραζεμενου αυεπόρου έαμέακε: ίάζζ·. τών εξοφλούμενων άπί οϋτή 
οιγφαμμων έειταγών, -/.α: ότ: ή προμή-ύεια αύτή ·5ά όαρύνε: 
τους δικαιούχους τής εισφοράς ν.χ\ τοϋ χαρτοσήμου.

1975 έκδόθηκε άνευ νομοθετικής έξουσιοδοτησεως, προτεί- 
νεται ή ‘κύρωσή της μέ νόμο. ^ %

Άρθρο 70. -or.
Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 3 

τοΰ Π. Δ/τος 99/1977 «7τερί Κ.Φ.Σ.», οί έπιτηδευματίες 
πωλήσεως άγαθών, πού έχουν έτήσια άκαθάριστα έσοδα 
μέχρι 7.000.000 δραχμές, εντάσσονται στήν πρώτη κατη
γορία τηρήσεως βιβλίων καί ύποχρεοΰνται νά τηροΰν βιβλίο 
άγορών. "Οσοι άπό τούς έπιτηδευματίες αύτούς έχουν έτήσια 
άκαθάριστα έσοδα άνω τών 7.000.000 καί μέχρι 20.000.000 
δραχμές, έντάσσονται στή δεύτερη κατηγορία τηρήσεως βι* 
βλίων καί ύποχρεοΰνται νά τηροΰν βιβλίο εσόδων - έζόδων.

Οί έπιτηδευματίες πού έντάσσονται στή δεύτερη κατηγο
ρία τηρήσεως βιβλίων, ύποχρεοΰνται νά έκδίδουν άποδείξεις 
λιανικής πωλήσεως άγαθών άποδείξεις παροχής υπηρε
σιών. Αντίθετα, δσοι έντάσσονται στήν πρώτη κατηγορία, 
δέν ύποχρεοΰνται νά έκδίδουν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία. 

* ’Επειδή δμως. τά άκαθάριστα έσοδα‘τών έπιχειρήσεων 
ημερησίου ή περιοδικοΰ τύπου δέν μπορούν νά προσδιορι
στούν μέ τήν τήρηση μόνο' βιβλίου άγορών, χωρίς τήν έκδοση 
άποδεικτικών στοιχείων διά τά πάσης φύσεως έσοδά τούς, 
κρίθηκε άπαραίτητη ή ένταξη γενικά τών έπιχειρήσεων αύτών 
πού έχουν έτήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 20.000.000 δρα
χμές στή δεύτερη κατηγορία τηρήσεως βιβλίων, ώστε νά 
υποχρεωθούν νά έκδίδουν αποδείξεις λιανικής πωλήσεως 
άγαθών καί άποδείξεις. παροχής υπηρεσιών πρός τό κοινό. 
Παράλληλα, γιά τήν διευκόλυνση τών έπιχειρήσεων αυτών, 
παρέχεται σ’ αυτές ή ευχέρεια νά τηροΰν βιβλίο άγορών καί 
πώλήσεων, άντί βιβλίου έσόδων - έξόδων, ή τήρηση τοΰ οποίου 
είναι δυσχερέστερη. Στο σκοπό αυτό αποβλέπουν οί διατάξεις 
τής παρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου. .

Σύμφωνα μέ τις διατάζεις τοΰ άρθρου 3 τοΰ Π. Δ/τος 
99/1977 «περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων», οί έπι
τηδευματίες έντάσσονται σε μία άπό τις τέσσερις κατηγορίες 
τηρήσεως. βιβλίων, ανάλογα μέ τό ποσό τών έτησίων αύτών 
ακαθαρίστων έσόδων κατά, τήν προηγούμενη διαχειριστική 

.περίοδο.
·. ’Επειδή δμως στήν πράξη παρίσταται άνάγκη έντάζεως 
βρισμένης κατηγορίας έπιτηδευματιών άπό τή δεύτερη στην 
πρώτη κατηγορία τηρήσεως βιβλίων καί άντιθέτως, καί δέν 
είναι εύκολο στή Διοίκηση νά προσφεύγει κάθε φορά σε ανά
λογη νομοθετική ρύθμιση, ,έπιβάλλεται νά παρασχεθεί στόν 
'Υπουργό Οικονομικών τέτοια εύχέρεια καί σ’ αύτό αποβλέ
πουν οί διατάζεις τής παραγράφου 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου.
' Άρθρο 71. , .. -

Βάσει τών διατάζεων τοΰ άρθρου αύτοΰ, δέν στέλνοντα 
στους φορολογούμενους μηχανογραφικά τριπλότυπα είσ- 
πράζεως γιά καταβολή φόρων ώς τό ποσό τών πενήντα 
(50) δραχμών. Τό ποσό αύτό προσΟέτεται στή δόση τοΰ 
επόμενου μήνα.

Ακόμη, βάσει τών διατάζεων αύτοΰ, διαγράφονται, τά 
υπόλοιπα τών φόρων ώς τό ποσό τών είκοσι (20) δραχμών, 
πού απομένουν στο τέλος κάθε χρόνου. 'Η ρύθμιση αύτή 
γίνεται γιά νά μήν ταλαιπωρούνται οί φορολογούμενοι γιά 
μικροποσά καί γιά νά απαλλαγούν οί Υπηρεσίες άπό τήν 
απασχόληση γιά είσπραξη τέτοιων μικροποσών, έκδοση 
τριπλότυπων κ_λπ. _·

Άρθρο 72.
Μέ τίς διατάζεις τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις βεβαιώσεως καί είσπράζεως ποσών γιά δημό
σια έσοδα γιά έσοδα υπέρ Δήμων, Κοινοτήτων, Ειδικών 
Ταμείων ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή προσ- 
αυξήσεων έκπρόθεσμης καταβολής τούτων πού προκύπτει 
ποσό σε κλάσμα δραχμής αύτό στρογγυλοποιεϊται στήν. 
ανώτερη μονάδα τής δραχμής, καθόσον το μηχανογραφικό 
σύστημα τής είσπράζεως τών έσόδων τοΰ Δημοσίου απαιτεί 
ή βεβαίωση καί ή είσπραξη τών ποσών νά γίνεται σέ ακέ
ραιες δραχμές.



"Αρθρο 73.
Me τίς διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοϋ κυρώνονται άοότου 

έκοοθήκαν ή άριθ. 161434 άττο 8 Νοεμβρίου 1977 ά—ό- 
οαστ· και οί άριθ. Ε. 16785/4144 άτο 9 Δεκεμβρίου 1977, 
Α.566/7 άπό 11 ’Ιανουάριου 1978 καί Ε.2263 άπο 27 
Φεβρουάριου 1978 τηλεγραφικές διαταγές τοΰ 'Υπουργού 
των Οικονομικών, μέ τίς όποιες παρατάθηκαν ώς τις 
20 Μαρτίου 1978 οί προθεσμίες έκπληρώσεως των φορο
λογικών υποχρεώσεων άπό τούς επιχειρηματίες οι όποιοι 
έχουν ΰποστεϊ ζημίες κατά τίς θεομηνίες πού έπληξαν τίς 
περιοχές της τέως Διοικησεως Πρωτευούσης καί της Ε
λευσίνας στις 2 Νοεμβρίου 1977, 6, 7 καί 8 ’Ιανουάριου 
1978.

Ή έκδοση τών ανωτέρω πράξεων έγινε κατά παρέκκλιση 
τών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας λόγω τοΰ ότι 
τα προβλήματα πού δημιουργήθηκαν στις άνωτέρω επι
χειρήσεις απαιτούσαν άμεση ρύθμιση.

Άρθρο 74.
Μέ τό άρθρο αυτό κυρώνονται : α) ή άπό 12 ’Ιουνίου 

1978 άπόφαση τού 'Υπουργού Οικονομικών μέ την οποία 
παρασχέθηκε ή ευχέρεια στην Α.Ε. «ΗΣΑΠ» νά κλείσει 
τον ισολογισμό της 31.12.1977 μέχρι 31ης Αύγούστου 
1978 καί νά υποβάλει τή δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
τού οικονομικού έτους 1978 μέχρι καί τής 10ης Σεπτεμβρίου 
1978, μέ την προϋπόθεση ότι μέ την υποβολή τής δη- 
λώσεως θά καταβληθούν οΐ ληξιπρόθεσμες πέντε (5) δόσεις 
φόρου εισοδήματος καί προκαταβολής καί β) ή άπό 22 
Φεβρουάριου 1977 άπόφαση τού 'Υφυπουργού Οικονομικών, 
περί παρατάσεως -τής προθεσμίας συντάξεως Ισολογι
σμών, μέ τήν οποία παρασχέθηκε ή ευχέρεια, στις έπι- 
'ειρήσεις πού είχαν υποχρέωση νά άναπροσαρμόσουν την 
ιξία τών άκινήτων τους, βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 
6 τού Ν. 542/1977, νά κλείσουν τούς Ισολογισμούς τους 
ιέχρι 30 ’Απριλίου 1977 οί άνώνυμες εταιρείες καί μέχρι 
11 Μαρτίου 1977 όλες οί άλλες επιχειρήσεις.

. Άρθρο 75.
Μέ τίς διατάξεις τού άρθρου αυτού ορίζεται ό χρόνος ένάρ- 

;ως Ισχύος τού παρόντος σχεδίου νόμου.
"Ετσι έχουν οί διατάξεις τού προτεινόμενου νομοσχεδίου 

χί παρακαλοϋμε για την ψήφισή του.
Άθήναι, 18 ’Ιουλίου 1978

, Οί 'Υπουργοί
Οικονομικών ’Εμπορικής Ναυτιλίας

0. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ’ ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
ερί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως φορολογικών καί 

άλλων πινών συναφών διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ^ Α'
;ϊ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

"Αρθρον 1.
Χρόνος συμψηφισμού καί μεταφοράς ζημίας εξ εμπορικών 
καί γεωργικών επιχειρήσεων καί μείωσις εισοδήματος 

εκ μισθωτών υπηρεσιών.
ι. Τό τρίτον Ιέόάφιον τής παραγράφου 1 τού άρ-Spου 4 τοΐ 
λ. 3323/1955 απερ’ι φορολογίας τοΰ εισοδήματος», ώς 
το ισχύει, αντικαθίσταται ώς άκολοώ&ως: , ·
Είδικώς τό αρνητικόν στοιχείον (ζημία) τού εισοδήματος 
εμπορικών καί γεωργικών επιχειρήσεων, τό προκϋπτον έκ 
επαρκώς καί άκριόώς τηρούμενων όιίλιων τοΰ ύποχρεου, 

δεν καλύπτεται διά συμψηφισμού ·5ετικού στοιχείου είσοδή- 
ος άλλης πηγής, είτε διότι δεν υπάρχει τοιοϋτον στοι- 

εισοδήματος, είτε διότι τό ΰπάρχον είναι ανεπαρκές,

μεταφέρετα: προς συμψηφισμόν ολόκληρον έν τή πρώτη περι- 
πτώσει ή κατά τό υπόλοιπον αυτού έν τή δεύτερα τοιαύτη, 
διαδοχικώς εις τά τρία επόμενα οικονομικά έτη κατα τό έκα- 
στοτε άπομένον υπόλοιπον, έφ' όσον καί κατά τά έτη τούτα 
τά ίιίλια τού ύποχρέου τηρούνται έπαρκώς καί άκριόώς».

2. Αί διατάσεις τής παραγράφου 1 τού άρ-όρου 8 τού Α.Ν. 
147/1967 «περί συμπληρώσεως τής περί κινήτρων ίιά ίιο- 
μηχανικά; επενδύσεις κείμενης νομο-ύεσίας» δέν θίγονται υπό 
τών διατάσεων τής προηγούμενης παραγράφου.

3. Ή παράγραφος 2 τοΰ άρ-όρου 4 τού ΝΑ. 3323/1955. 
ώς τούτο ισχύει, αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

«2. Τό εισόδημα έκ μισ-άωτών υπηρεσιών καί έκ πάσης φύ- 
σεως συ·/τάξεων μειοϋται κατά τεσσαράκοντα έπί τοϊς έκατό'/ 
(40%). Ή μείωσις αίτη δέν δΰναται νά ύπερίή τό ποσόν τών 
εξήκοντα χιλιάδων (60.000) δραχμών. Όμοίως τό κατά τάς 
διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 τοΰ άρ&ρου 45 τού πα
ρόντος νόμου εισόδημα έξ «λευτεριών (επαγγελμάτων μειού- 
ται κατά είκοσι πέντε έπι τοϊς εκατόν (25%). Ή μείωσις 
αυτή τοΰ εισοδήματος δέν δΰναται νά ύπερίή τό ποσόν τών 
είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Ή κατ’ άμφοτέρας τάς άνωτέρω περιπτώσεις μείωσις δεν 
δΰναται 'έν πάση περιπτώσει νά είναι άνωτέρα τού ποσού τών 
εξήκοντα χιλιάδων (60.000) δραχμών έτησίως κατά φορο- 
λογούμενον διά τά εισοδήματα άμφοτέρων τών κατηγοριών 
τούτων».

4. Αί διατάξεις τής παραγράφου 3 τού παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται έπί αποδοχών καί συντάξεων ώς καί έπί 
είσοδηαάτων έξ ελευθερίων επαγγελμάτων κτωμένων άπό 
1ης ’Ιανουάριου 1978 καί εφεξής.

ΆρΨρον .2.
Φορολογία εισοδήματος συζύγου καί ανήλικων τέκνων.
1. Το δεύτερον έδάφιον τής παραγράφου 1 τού άρ-ύρου 6

τού ΝΑ. 3323/1955, ώς τούτο ισχύει. άντικα-ύίσταται ώς 
άκολούύως: , ’

*Είς τή/ περίπτωσιν ταύτην, τυχόν άονηπκόν αποτέλεσμα 
τού εισοδήματος τής συζύγου δέν συμψηφίζεται προς τά εισο
δήματα τού συζύγου». 1 ,

2. Α'ί παράγραφοι 2 καί 3 τού άρόρου 6 τού ΝΑ. 3323/ 
1955, ώς τούτο ισχύει, αντικαθίστανται ώς άκολού&ως:

«2. Τό εισόδημα τών μή συμπληρωσάντων τό 18ον έτος τής 
ηλικίας των τέκνων, προστίθεται εις τό εισόδημα τού πα- 
πρός καί τούτου μή ύπάρχοντος ή άπολέσαντος τήν πατρικήν 
έξουσίαν εις τό εισόδημα τής μητρός. Κατ' Ιέξαίρεσιν φορολο
γείται κεχωρισμένως τό εισόδημα τοΰ μέχρι συμπληρώσεως 
τεύ 18ου έτους τής ηλικίας του τέκνου α) έκ τής ιδίας αυτού 
έργασίας, β) έκ περιουσιακών στοιχείων περιελ3όντων εις 
αύτό είτε έκ δωρεάς, εξαιρέσει τής γενομένης ύπό τών γο
νέων αυτού, είτε έκ κληρονομιάς καί γ) έκ,συντάξεων άπονε- 
μηύεισών αύτώ λόγω 3ανάτου τοΰ πατρός ή τής μητρός αυ
τού. τού τέκνου ύπέχον-Λς διά τά έκ τών πηγών τούτων ετσοδή- 
ματα αυτού Βίαν φορολογικήν ύποχρέωσιν».

3. Ή ισχύς τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τού παρόν
τος άφ-Spsrj άρχεται άπό τού οικονομικού έτους 1979.

Άρ3ρον 3. ' , ·
Αΰξησις απαλλασσόμενου ποσού εισοδήματος έκ γεωργικών 
επιχειρήσεων καί απαλλαγή έκ τού φόρου τού εισοδήματος 

ένίων μισθωτών.
1. Ή περιπτωσις Δ’ τής παραγράφου 1 τού άρ-όρου 7 τού 

ΝΑ. 3323/1955, ώς τούτο ισχύει, αντικαθίσταται ώς 
ακολούθως:
. <εΔ'. Έκ τοΰ εισοδήματος έκ γεωργικών έπιχειρήρεων, 

ώκαόάρ ιστόν εισόδημα διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρα
χμών έτησίως. Τϊ> ποσόν τούτο αυξάνεται εις πεντακοσίας 
χιλιάδας (500.000) δραχμάς, πφοκειμένου περί τά>ν άπχολου- 
μέ/ων προσωπικώς ή διά τών μελών τής οικογένειας των 
καί κατά κύριον έπάγγελμα εις γεωργικάς εκμεταλλεύσεις 
έστω καί άν ούτεχ χρησιμοποιούν καί έργάτας. Προκειμένου


