
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
Έπ; του σχεδίου Νομού «Περί έπιβολής είσοορας διά την

άντιμετωπισιν των έκτακτων δαπανών έκ των σεισμών
»ΐς τόν Νομόν Θεσσαλονίκης».

Προς τήν Βουλήν τών Έ'ύ.ψων
Σύμφωνα μέ τις ανακοινώσεις πού έγιναν στήν ’Εθνική 

’Αντιπροσωπεία κατά τήν κατάθεση τον Προϋπολογισμού 
διά το έτος 19/8. ή Δημοσιονομική Διαχείριση προβλέπον- 
ταν ότι θά έξελιχθεϊ σύμφωνα μέ τις εκτιμήσεις πού έγι·.α/. 
παρά τις αυξημένες δα—άνες για τήν ’Εθνική "Αμυνα, τήν 
Παιδεία, τήν Κοινωνική Πρόνοια καί τήν εφαρμογή τοΰ 
ενιαίου μισθολογίου τών Δημοσίων Ύπαλλήλων.

Ή πρόβλεψη αύτή στηρίχθηκε στή συνέχιση τής άνοδικής 
πορείας πού παρουσίασε ή οικονομία της Χώρας στο έτος 
1977 πού έχει σάν άποτέλεσμα τήν άνοδο τοΰ εθνικού εισο
δήματος, οτή μεγαλύτερη απόδοση τών φόρων καί στήν 
δραστική περικοπή ελαστικών δαπανών, πού δεν συνδέονται 
μέ τήν εξασφάλιση της ’Εθνικής μας ανεξαρτησίας καί τήν 
συνέχιση της Οικονομικής καί Κοινωνικής προόδου τής 
Χώρας.

Μέ βάση τις έκτιμήσεις αυτές, ή Κυβέρνηση είχε έξαγ
γείλει ότι δέν θά επιβληθούν νέοι φόροι για τό έτος 1978. 
Ταυτόχρονα όμως, καί χάρις στά ληφθέντα μέτρα, ή Κυ
βέρνηση προέβη σέ σημαντικές φορολογικές διαρρυθμίσεις 
προς όφελος κυρίως τών μεσαίων καί κατωτέρων εισοδημα
τικών τάξεων καί ιδιαίτερα τών μισθοσυντηρήτων καί αγρο
τών.

Ώς γνωστόν, άπό τις διαρρυθμίσεις αύτές ό Κρατικός 
Προϋπολογισμός άποστερήθηκε έσοδα, τό ύψος τών όποίων 
άνέρχεται στο ποσό τών 8 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Τά μέτρα αύτά λήφθηκαν μέ βάση τά δεδομένα πού υπήρ
χαν για τήν οικονομική πραγματικότητα τής Χώρας κατά 
τήν κατάθεση τού Προϋπολογισμού στή Βουλή καί τά 
όποια έπέτρεψαν τήν διατύπωση αίσιοδόξων προβλέψεων 
γίά τήν εξέλιξή της μέσα στο 1978.

Μετά όμως άπό τούς σεισμούς πού έπληξαν τό Νομό 
Θεσσαλονίκης καί τήν περιοχή Κιλκίς καί επαρχία Νιγρίτας 
Νομού Σερρών κατά τόν περασμένο μήνα Ιούνιο, ή οικο
νομική πραγματικότητα τής χώρας διαφοροποιήθηκε καί 
οί σχετικές προβλέψεις πού έγιναν θά πρέπει νά αναθεωρη
θούν, ένόψη τών επιπτώσεων πού έχουν οί σεισμοί στήν 
άνοδική πορεία τής οικονομίας τής Χώρας.

’ "Οπως είναι γνωστό οί σεισμοί πού έπληξαν τήν Θεσσα
λονίκη έκτος άπό τά άνθρώπινα θύματα, προξένησαν καί 
σοβαρές υλικές ζημιές πού ή άποκατάστασή τους είναι 
επιτακτική καθώς επίσης επιτακτική ήταν καί ή άνάγκη 
γιά τήν παροχή άμεσης περιθάλψεως τών κατοίκων της. 
Γό γεγονός αύτό έχει γενικότερες επιπτώσεις όχι μόνο οπόν 
προϋπολογισμό, άλλά καί στήν εθνική οικονομία τής Χώρας, 
επιβάλλει τή λήψη εκτάκτων οικονομικών μέτρΛν πού θά 
επιτρέψουν στήν Κυβέρνηση, χωρίς διαταραχές στήν ομαλή 
πορεία τής ■ οικονομίας τής Χώρας, νά άντιμετωπίσει τις 
ικτακτες άνάγκες πού δημιουργήθηκαν καί παράλληλα νά 
άοηθήσει τούς κατοίκους τής περιοχής αυτής νά έπανα- 
άβουν τις έργχσίες τους καί νά άποκατασταθεί τό συντς- 
ιότερο ό ομαλός ρυθμός τής οικονομίας στήν περιοχή αύτή.

Πρέπει νά τονισθεϊ ότι έκτος άπό τις υλικές ζημιές, ή 
ίνάσχεση πού σημειώθηκε στήν οικονομική δραστηριότητα 
ής περιοχής αύτής. πού αποτελεί τό δεύτερο μετά τήν 
ιρωτεύουσα έμπορικό καί βιομηχανικό κέντρο τής Χώρας, 
πιδρα σημαντικά στή μή πραγματοποίηση τών φορολογικών 
σόδων τού Δημοσίου, έτσι ώστε μετά τις άναστολές πού 
όθηκαν γιά τήν καταβολή τών οφειλών άπό φόρους κ.λ.π. 
πό τούς έπιτηδευματίες τού Νομού Θεσσαλονίκης καί τής 
παρχίχς Νιγρίτας τού Νομού Σερρών, ό Προϋπολογισμός 
ά έχει στερηθεί μέχρι σήμερα μεγάλα ποσά.

'Υπολογίζεται ότι γιά τήν άποκατάστασή τών ζη- 
-'.ών τής περιοχής ·5ά άπαιτηύοΰν τά άκόλουύα ποτά μέ

τα '.ποια οχ επιβαρυνθεί ύ Προϋπολογισμός ανεξάρτητα άπ· 
την επιβάρυνση τών ιδιωτών :
Για τα Δημοσία Κτίρια πάσης φύσεως 1.5 δισ. όρχ.
Γιά την έπισκευή ή άνακατασκευή κτιρίων

ιδιωτών (αρωγή καί διαφορά τόκου) : 3,5 » »
Διαφορά τόκων γιά δάνεια στις παραγω
γικές τάξεις καί έπαγγελματίες : 150 έκ. δρχ,
Δαπχνες λειτουργίας ειδικής ύπηρεσίας γιά

μελέτες : 600 έκ. δρχ.
’Απώλεια εσόδων Δημοσίου άπό την οικο

νομική άνάσ/ε9η 4 δισ. δρχ.

Σύνολο 9.750 έκ. δρχ.
Στά π ισά αύτά δέν περιλαμβάνονται οί επιβαρύνσεις τού 

Δημοσίου άπό τυχόν κατάπτωση έγγυήσεων γιά τήν παροχή 
τών δανείων καί τών όποίων ή έκτίμηση ,είναι άδύνατη.

Είναι εύνόητο ότι οί έκτακτες δαπάνες πού δημιουργή- 
θηκχν απο τους σεισμούς, δέν είναι δυνατό νά καλυφθούν 
χωρίς την επιβολή προσθέτων φόρων, γιατί στήν αντίθετη 
περίπτωση, ή αντιμετώπισή τους δέν Οά ήταν δυνατή, χωρίς 
άνασχετικά αποτελέσματα στήν άσκούμενη πολιτική άνα- 
πτύξεως τής οικονομίας.

Ή Κυβέρνηση συνεπής πρός τήν πάγια πολιτική πού 
άκολουθεΐ γιά τή δικαιότερη κατανομή τού φορολογικού 
βάρους, έκρινε ότι οί ανωτέρω έκτακτες δαπάνες τού Προϋ
πολογισμού θά πρέπει νά καλυφθούν μέ τήν έπιβολή πρό
σθετης εισφοράς, κυρίως στις ανώτερες εισοδηματικές τά
ζε^·

Πρός τούτο μέ τό Νομοσχέδιο πού τίθεται στή κρίση της 
Εθνικής ’Αντιπροσωπείας προτείνεται ή λήψη τών έξης 
μέτρων :

1. ’Επιβάλλεται έφ’ άπαξ εισφορά στά φυσικά καί νο
μικά πρόσωπα άνάλογα μέ τή φοροδοτική τους ικανότητα.

2. ’Επιβάλλεται μηνιαία εισφορά στους ιδιοκτήτες ή 
κατόχους επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής χρήσεως μέ 
βάση τούς φορολογήσιμους ίππους καί

3· Επιβάλλεται εισφορά έπί τής βενζίνης, ή οποία άνέρ- 
χεται περίπου σέ 2 δραχμές τό λίτρο. ' .

Μέ τά μέτρα αύτά έλπίζεται νά άντιμετωπισΟοΰν οί 
έκτακτες δαπάνες άπό τούς σεισμούς τής Θεσσαλονίκης 
χωρίς νά διαταραχθεΐ ή ίσοσκέλιση τού Κρατικού Προϋπο
λογισμού. ’Επίσης ή Κυβέρνηση είναι βέβαιη ότι τά μέτρα 
αύτά δέν Οά άσκήσουν ανασταλτική έπίδραση στήν παρα
γωγική δραστηριότητα τής Χώρας.

Εΐδικύτερα γιά κάθε ένα άπό τά άρθρα τού Νομοσχεδίου 
παρέχοντ/ι οί παρακάτω διευκρινίσεις.

"Αρθρο 1.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτοΰ καθορίζεται τό υπο

κείμενο καί αντικείμενο τής έκτακτης εισφοράς καί ό τρόπος 
υπολογισμού αύτής. Ειδικότερα ή έκτακτη εισφορά υπολο
γίζεται :

1. Έπί τού φόρου εισοδήματος τών φυσικών προσώπων 
τού οίκον, έτους 1978, πού προκύπτει βάσει τών διατάξεων 
τών παραγράφων 1 καί 3 τού άρθρου 9 τού Ν.Δ. 3323/ 
1955.

Σέ περίπτωση πού ό φορολογούμενος, ή σύζυγος ή τά 
ά/ήλικα τέκνα αυτών, ασκούν ή συμμετέχουν σέ επιχείρηση, 
πού έχει ένεργήσει άφορολόγητες εκπτώσεις βάσει τών 
διαφόρων αναπτυξιακών νίαυν (Ν.Δ. 4002/1959, Α.Ν. 
147/1967, Ν.Δ. 1078/1971,‘ Ν.Δ. 1313/1972, Ν.Δ. 331/ 
1974 καί Ν. 289/1976), γιά τόν υπολογισμό τού φόρου 
βάσει τής κλίμακος τού άρθρου 9 τού Ν.Δ. 3323/1955, 
έπί τού οποίου θά ύπολογισΟεΐ ή έκτακτη εισφορά λαμβά- 
νεται ΰπόψη καί ή ένεργηθεΐσα άπό τήν επιχείρηση αφορο
λόγητη έκπτωση, άπό τά κέρδη τού οίκον, έτους 1978 καί 
προκεψένου γιά εταιρία π ρ.ωρισμένης εύθύνης άπό τά 
κέρδη τού οίκον, έτους 1977, ή όποια καί άναλογεΐ σ ό 
δηλούντα, τή σύζυγο καί τά άνήλικα τέκνα αυτών.



Περαιτέρω. κατά ρητή διάταξη τον νόμου, άν ό φορο/.ο- 
νούμενος. ή σύζυγο; ή τά άνήλ.ικα τέκνα αυτών έχουν εισο
δήματα άπό μερίσματα εκ μετοχών καί Ιδρυτικών τίτλων 
ημεδαπής ανώνυμης εταιρία;. _ά—ό αμοιβές καί ποσοστά 
ώς μέλος τοΰ διοικητικού συμβουλίου ή έκτος μισθού αμοι
βές καί ποσοστά ώς διευθυντής καί διαχειριστής ημεδαπής 
ανώνυμης εταιρίας, τά όποια έχουν δηλωθεί στο οίκον, 
έτος 1978, δέν υπολογίζεται έκτακτη εισφορά επί τοΰ άνα- 
λογοΰντος στά εισοδήματα αυτά φόρου εισοδήματος.

2. ’Επί τοΰ συνολικού ποσού τού εισοδήματος ή κέρδους 
δλ.ων ανεξαιρέτως τών ήμεδαπών ανωνύμων εταιρειών, των 
δημοσίων, δημοτικών καί κοινοτικών έπιχειρήσεων κερδο
σκοπικού χαρακτήρα, τών αλλοδαπών έπιχειρήσεων πού 
λειτουργούν μέ όποιοδήποτε τύπο εταιρείας καί τών άλλο- 
δαπών όργανισμών πού άποβλέπουν στήν άπόκτηση οικο
νομικών ωφελημάτων, τό όποιο προσδιορίζεται βάσει τών 
διατάξεων τού άρθρου 8 τού Ν.Δ. 3843/1958 γιά χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, βάσει τού μετά τήν 1 ’Ια
νουάριου 1977 κλεισμένου ισολογισμού, μειωμένου μόνο κατά 
τά ποσά τών περιλαμβανόμενων σέ αύτά :

α) Μερισμάτων έκ μετοχών καί ιδρυτικών τίτλων άλλων 
ήμεδαπών ανωνύμων εταιριών καί

β) Εισοδημάτων πού απαλλάσσονται τής φορολογίας βά
σει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 6 τού Ν.Δ. 3843/1958 (τόκοι 
καταθέσεων, κέρδη άπό τήν έκμετάλλευση πλοίων ΰπό 
'Ελληνική σημαία κ.λ.π.).

Περαιτέρω άπό τό εισόδημα αυτό άφαιρούνται οι συμ- 
ψηφιζόμενες, κατά νόμο, ζημίες.

’Εκ τού συνολικού καθαρού εισοδήματος δέν άφαιρούνται :
α) Τά διανεμηθέντα μέ όποιαδήποτε μορφή ποσά (μερί

σματα, άμοιβές διοικητικών συμβουλίων κ.λ_π.) καί
β) οί ένεργηθεΐσες άφορολογήτητες έκπτώσεις βάσει 

διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ. 4002/1959, Α.Ν. 
147/1967,Ν.Δ.1078/1971, Ν.Δ. 1313/1972, Ν.Δ.331/1974 
και Ν. 289/1976).

'Η ώς άνω έκτακτη εισφορά, ώς έκ τής φύσεώς της, 
διακρίνεται τόσο τής φορολογίας εισοδήματος όσον καί τού 
φόρου περιουσίας. Αΰτη άποτελεΐ ιδιότυπη έκτακτη έφ’ 
άπαξ έπιβάρυνση, λόγω δέ τής γενικότητες τής επιβολής 
της σέ δλχς άνεξαίρετα τις έπιχειρήσεις, επιβάλλεται, ώς 
είκός, καί έπί τών έπιχειρήσεων πού υπάγονται στο Ν.Δ.
2687/1953 καί τον Ν. 4171/1961.

“Αρθρο 2.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αυτού καθορίζεται ό συντε

λεστής ϋπολ.ογισμού τής εισφοράς.
Ό συντελεστής αυτό; ορίζεται γιά μέν τά φυσικά πρό

σωπα σέ ποσοστό 10 % έπί τού φόρου εισοδήματος τού οίκο;, 
έτους 197S, γιά δέ τις ημεδαπέ; άνώνυμες εταιρίες, τί; 
δημόσιες, δημοτικές καί κοινοτικές επιχειρήσεις, τί; άλλο- 
δαπές επιχειρήσεις καί οργανισμούς σέ ποσοστό 10 % διά 
τό ποσό εισοδήματος ή κέρδους μέχρι 500.000 δρχ. καί σέ 
ποσοστό 15 % γιά τό πέρα τών 500.000 δρχ. ποσό εισοδή
ματος ή κέρδους αυτών.

Περαιτέρω προς αποφυγή βεβαιώσεως άοημάντων ποσών 
εισφοράς πού δέν καλύπτουν ούτε τό κόστος βεβαιώσεω;. 
ορίζεται ότι όταν ή οφειλώμενη εισφορά δέν ύπερβαίνει τί; 
χίλιες (1000) δρχ., δέ'/ ένεργεΐται βεβαίωση αυτής.

“Αρθρο ο.
Μέ τις διατάξεις τή: παραγράφου 1 τού άρθρου αυτού 

ορίζεται ότι ό άρμόδιος γιά τή φορολ.ογία τού φυσικού ή 
νομικού προσώπου Οικονομικός Έοορο; πεοβαίνει σττ 
βεβαίωση τής όφελσμενη; εισφορά; βάσει τών ύπαρχόν των 
τίτλων βεβαιώσεω; και τών σ„νυποβαλ.λομένων ισολ.ο'Ίσμών. 
ήτοι ύποβ/ηθεισών δηλ.ώσεων καί ισολογισμών που συνυ- 
ποβάλ,λονται μέ αυτές, άπό τούς όποιους προκύπτουν μεταξύ 
τών άλλων καί οί αφορολόγητες έκπτώσεις τών δια ούρων 
αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ. 4002/1959, Α.Ν. 147,Ί9ο7,

Ν.Δ. 107S 1971 κ.λ,.π.). οί όποιες λ.αμβάνονται υπόψη νιά 
τον ύπολ.ογισυό τής έκτακτης εισφοράς, οριστικών φύλλων 
έλ,έγχου, πράξεων διοικητικής έπιλ.ύσεω: τής διαφοράς κα. 
αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων.

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 2 ορίζεται ότι γιά τον 
ύπολ.ογισμό τής εισφοράς έκδίδεται έκκαθαριστικό σημείωμα 
σέ διπλούν, άντίγραφο δέ αύτού κοινοποιείται καί στον 
υπόχρεο γιά τήν καταβολή τής εισφοράς.

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3 ορίζεται ότι ή προ
θεσμία άσκήσεως προσφυγής ή ή υποβολή αίτήσεως διοι
κητικής έπιλ.ύσεως τής διαφοράς ή ή άσκηση προσφυγής 
ένώπιον τού Διοικητικού Πρωτοδικείου δέν άναστέλλ.ουν τή 
βεβαίωση καί τήν είσπραξη τής εισφοράς, όταν αύτή ένερ- 
γεΐται βάσει τών ΰποβλ.ηθεισών δηλώσεων, τών οριστικών 
φύλλ.ων έλέγχου, τών πράξεων διοικητικής έπιλ.ύσεως τής 
διαφοράς καί τών άποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων.

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 4 ορίζεται ότι οί δια
τάξεις τών άρθρων 5U έως 59, 65 καί 68 τού Ν.Δ. 3323/ 
1955, τού άρθρου 16 τού Ν.Δ. 3843/1958 καί τού Ν. 4125/ 
1960, σχετικά μέ τά δικαιώματα τού Οικονομικού ’Εφόρου, 
τή διοικητική έπίλ.υση τής διαφοράς, τήν άσκηση προσφυ
γής, έφέσεως καί άναιρέσεως ένώπιον τών διοικητικών 
δικαστηρίων καί τού Συμβουλ.ίου τής ’Επικράτειας, τή 
βεβαίωση ποσοστού 20 % έπί τής αμφισβητούμενης εισ
φοράς, τήν παραγραφή τού δικαιώματος τού Δημοσίου κ.λ~π., 

•Εφαρμόζονται άνάλ.ογα καί στήν εισφορά πού έπιβάλλχται 
μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου, έπιφυλ,ασσομένων τών 
όριζομένων στήν παράγραφο 3, όταν ή βεβαίωση τής εισ
φοράς ένεργεΐται βάσει τών τίτλ.ων βεβαιώσεως πού άνα- 
φέρονται στήν παράγραφο 1 τού άρθρου αύτού.

Άρθρο 4.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού ορίζεται OTt υπόχρεος 

γιά τήν καταβολή τής εισφοράς είναι τό φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, στό όνομα τού όποιου βεβαιούται αύτή.

Στή περίπτωση πού έκτός τού δηλούντος έχει εισοδήματα 
καί ή σύζυγος, τά όποια φορολογούνται κεχωρισμένα, γιά 
τήν καταβολή τής εισφοράς πού αναλογεί σέ αύτή, εύθύνεται 
άλληλχγγύως μετά τού συζύγου καί ή σύζυγος. Ή οφει
λώμενη εισφορά καταβάλλεται σέ £;t (6) ίσες μηνιαίες
δόσεις, έκ τών όποιων ή πρώτη θά καταβλ,ηΟεΐ έντός τού 
μηνός ’Οκτωβρίου 1978 καί κάθε μία άπό τις ύπόλ.οιπες 
έντός τών άμέσως έπομένων μηνών.

Όταν όμως ή βεβαίωση τής εισφοράς ένεργεΐται άπό τού 
μηνός ’Οκτωβρίου 1978, καί μετέπειτα, ή πρώτη δόση 
καταβάλλεται έντός τού έπομένου άπό τή βεβαίωση μηνός. 
Μέ τις διατάξει; τής παραγράφου 3 ορίζεται OTt όσοι έξο- 
φλ.ούν τήν οφειλ.ομένη εισφορά μέσα στήν προθεσμία κατα
βολής τής πρώτης δόσεως δικαιούνται έκπτώσεως 6 έπί 
τού ποσού πού καταβάλλεται.

Άρθρο 5.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού ορίζεται ότι ή κατα

βαλλόμενη άπό τά φυσικά πρόσωπα εισφορά θά έκπεσθεΐ 
άπό τό συνολ.ικο εισόδημα τού φορολογούμενου κατά τό 
έτος πού θά καταβληθεί βάσει τών διατάξεων τού άρθρου 
8 τού Ν.Δ. 3323/1955, ή καταβαλλόμενη δέ άπό τις επι
χειρήσεις που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, σηυ.όσιες επι
χειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα καί αλλοδαπές επι
χειρήσεις άπό τά άκαθάριστα έσοδα αύτών κατά τό χρόνο 
τή; καταβολή; βάσει τών διατάξεων τού άρθεου 8 τού Ν.Δ.
3843/1958.

Άρθρο 6.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού αυξάνεται, ό φόρος 

καταναλ.ώσεως πού επιβάλλεται στή βενζίνη, κατά 1.907 δρχ. 
άνά χιλ.ιόλ.ιτρο.

Άρθρο 7.
Μέ τις διατάξει; τού άρθρου αύτού επιβάλλεται μηνιαία 

εισφορά στά επιβατικά αύτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως. ανά
λογα μέ τήν ιπποδύναμη τού κινητήρα τού αυτοκινήτου, 
ή όποια κυμαίνεται άπό 20 έως 250 δραχμές.
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’Αστό τήν εισφορά χύτη έρχιρούνται τα αύτοκίνητα στού 
ανήκουν στο Ελληνικό Λημόσιο, του; Λήμου;, τις Κοινό
τητες. ώ; και σε ώρισμένχ άλλα — ρόσωστα τσού άσταλλάσσυν- 
τχι άττο τα τέλη κυκλοφορία;.

Άρθρο 8.
Μέ τί; όιατάεει; τοΰ άρθρου χύτου ορίζεται ότι ή εισφορά 

βαρύνει τόν ιδιοκτήτη ή κάτοχο τοϋ αύτοκινήτου. στχρχκρα- 
τ.ϊται δέ άσσο τήν άε φ ολιστική έταιρεία κατά τήν κατάρτιση 
ή ανανέωση τοϋ ασφαλιστηρίου συμβολαίου τοϋ αύτοκινήτου 
και καταβάλλεται άττο αύτή στό Λημόσιο Ταμείο κατά τον 
άμέσω; έττόμενο μήνα.

Άρθρο 9.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ ορίζεται ότι γιά τόν 

έλεγχο τών δηλώσεων, τήν έττιβολή ττροσαυξήσεων, ττροσ- 
στίμων καί λοιττών κυρώσεων καί γενικά γιά τη βεβαίωση 
καί είσστραξη της εισφοράς, θά έφαρμόζωνται ανάλογα οι 
διατάξεις πού ισχύουν στη φορολογία κύκλου εργασιών.

Άρθρο 10.
Μέ τις διατάςεις τοϋ άρθρου αύτοϋ κυρώνονται τρεις 

αποφάσεις τοϋ Ίπουργοϋ των Οικονομικών μέ τις όποιες 
παρατάθηκε ή προθεσμία υποβολής δηλώσεως καί καταβολής 
χρεών προς τό Δημόσιο άπό φορολογούμενους τής Θεσσα
λονίκης, Λαγκαδά, Καλαμαριάς καί Νιγρίτας Σερρών.

Έν Άθήναις τη 24 Αύγουστου 1978 
Ό 'Τπουργός Οικονομικών
Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠ ΟΓΑΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Περί έπιβολής εισφοράς διά τήν αντιμετώπιση "ών εκτάκτων 
••ϊαπανών έκ τών σεισμών εις τόν Νομόν Θεσσαλονίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α\
Επιβολή ές άπαξ εισφοράς έπί τών φυσικών καί νομικών 

προσώπων.

Άρ-ύρον 1.
'Υποκείμενον καί αντικείμενο·/ τής εισφοράς.

1. Επιβάλλεται έφ' άπας εισφορά:
α) Επ: του φόρου εισοδήματος τών φυσικών προσώπων τών 

υποκειμένων εις τήν φορολογία/ είσοοήματος κατά τάς δια
τάξεις τού Ν.Δ. 3323/1955 «περί φορολογίας εισοδήματος φυ
σικών προσώπων» ώς ισχύει.

β) Επί τοϋ συνολικού εισοδήματος ή κέρδους πασών ανε
ξαιρέτως τών ημεδαπών ’Ανωνύμων Εταιρειών, τών Δημο- 
:ίων, Δημοτικών καί Κοινοτικών ’Επιχειρήσεων κερϊοσκοπι- 
/.οϋ χαρακτήρες, τών αλλοδαπών επιχειρήσεων τών λειτουρ- 
Όυσών ΰφ' οίονϊήποτε τύπον Εταιρείας καί τών άλλοίαπών 
Οργανισμών, τών φορολογούμενων συμφώνως πρός τάς δια
τάξεις τοϋ Ν.Λ. 3843/1958 «περί φορολογίας είσοϊήματος 
Νομικών Προσώπων» ώς ισχύει.

2. Διά τήν επιβολή·/ τής εισφοράς λαμί ά/εται:
α) Επί τών φυσικών προσώπων, τό ποσόν τοϋ φόρου είσο- 

ήματος το προκϋπτον ϊιά τό οίκον, έτος 1978, βάσει τών 
ιατάξεων τών παρα^σάοων 1 καί 3 τοϋ άρόρου 9 Ν.Δ.
323/1955.

Εά/ τά πρόσωπα ταϋτα. ή σύζυγος ή τά ανήλικα τέκνα 
ύτών, ασκούν ή συμμετέχουν εις έπιχείρησιν, ή όποια έχει 
/εργήσε: αφορολογήτους εκπτώσεις έκ τών κερϊών τοϋ οίκον, 
τους 1978 ή προκειμένου περί Εταιρειών Περιορισμένης 
-υ-όύντ,ς. έκ τών κερϊών τού οίκον, έτους 1977, βάσει τών 
ατάξεων τού Ν.Δ. 4002/1959 «περί λήψεως φορολογικών

και α/./,ων τινών μέτρων προς ενισχυσιν τών παραγωγικών 
επενουσεωυ». του Α.Ν. 14ι/196/ νιπερι συμπληρωσεως τής 
«περ: κινήτρων δια βιομηχανικά; επενδύσεις κείμενης νομο
θεσίας». του Ν.Λ. 1078 19/1 «περί λήψεως φορολογικών 
και άλλων τινών μέτρων προς ενισχυσιν τής περιφερειακής 
χ/απτυςεως». τού Ν.Λ. 1313/1972 «περί μέτρων ένισχύσεως 
τής τουριστικής άναπτύξεως». τού Ν.Λ. 331/1974 «περί 
παροχής φορολογικών κινήτρων πρός ενισχυσιν τής βιομη
χανικής παραγωγής» καί τοϋ Ν. 289/1976 «περί παροχής 
κινήτρων ϊιά τήν ανάπτυξη παραμε-ύορίων περιοχών καί 
ρυ-ύμισεως συναφών δεμάτων», ϊιά τόν προσϊιορισμόν τοϋ φό
ρου έπί τοϋ όποιου ·άά υπολογιστή ή εισφορά, λμαβάνεται ύπ’ 
οψιν κα: ή ένεργη/ύεΐσα ύπό τών ώς ά/ω επιχειρήσεων αφο
ρολόγητος έκπτωσις βάσει τών νομο-άετημάτων τούτων.

Εις ήν περίπτωσιν, τά πρόσωπα ταϋτα έχουν μιερίσματα έκ 
μετοχών κα: ίϊρυτικών τίτλων ήμείαπής ’Ανωνύμου Εται
ρείας. άμειίάς καί ποσοστά ώς μέλη τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου ή έκτος μισ-ύοϋ άμοιίάς καί ποσοστά ώς Διε>$υντχί 
κα! Διαχειριστα! ήμεϊαπής Ανωνύμου Εταιρείας, ϊέν υπο
λογίζεται εισφορά έπί τοϋ άναλογοϋντος έπί τών εισοδημάτων 
αυτών φόρου είσοϊήματος.

β) Έπί τών επιχειρήσεων τής περιπτώσεως β' τής παρ. 
1. τό συνολικόν εισόδημα ή κέρϊος. τό προσϊιοριζόμενον κατά 
τάς διατάξεις τοϋ άρόρου 8 τοϋ Ν.Δ. 3843/1958 διά χρο
νικόν διάστημα δώϊεκα μηνών, βάσει τοϋ μετά τήν Ιην ’Ια
νουάριου 1977 κλειόμενου ισολογισμού. Έκ τοϋ συνολικού 
εισοδήματος ή κέρϊους τών έπιχειρήσεων τούτων δεν έκπτι- 
πτονται: α) τά ποσά τών ϊιανεμομένων μερισμάτων έκ μετο
χών καί ιδρυτικών τίτλων, τά ποσοστά καί αί άμοιβαι τών 
μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί α! έκτος μισόοΰ άμοι- 
βαί καί ποσοστά τών Διευθυντών κα! Διαχειριστών τών 'Ανω
νύμων 'Εταιρειών καί τών Δημοσίων. Δημοτικών καί Κοινο
τικών έπιχειρήσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρος καί β) τά ποσά 
τών ένεργη-ύεισών άσορολογήτων έκπτώσεων. βασε: τών άνα- 
πτυξιακών νόμων τών έίναφερομένων εις τήν περίπτωση α .

Έκ τοϋ ές ευρισκομένου κατά τ’ ανωτέρω συνολικού εισο
δήματος ή κέρδους άφαιροϋνται: α) τά ποσά τών περιλαμβα- 
νομένων εις ταϋτα μερισμάτων έκ μετοχών καί ιδρυτικών τί
τλων έτέρας ημεδαπής ’Ανωνύμου 'Εταιρείας καί β) τα ει
σοδήματα τά απαλλασσόμενα τής φορολογίας βάσει τών δια
τάξεων τοϋ άρ-ύρου 6 τοϋ Ν.Λ. 3843/1958.

.3. Τής κατά τό παρόν άρ-3ρον έπιβαλλομένης έφ’ άπαξ 
εισφοράς, έξαιροΰνται τά φυσικά πρόσωπα, ώς κα! αί εις τό 
έϊάφ^σν β' τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άναφεράμεναι έπι- 
χειρήσεις καί οργανισμοί, διά τό έκ πόσης πηγής εισόδημα 
αυτών, τό προκΰψαν εις τήν περιοχή·/ τοϋ Νομού Θεσσαλο
νίκης κα! επαρχίας Νιγρίτης τοϋ Νομού Σερρών.

Άρ-ύρον 2.

Υπολογισμός τής εισφοράς.
1. Ή έκτακτος εισφορά έπί τοϋ φόρο 

σικών προσώπων, τοϋ προσδιοριζόμενου 
τής περιπτώσεως α' τής παραγράφου 2 
ρόντος. ορίζεται εις δέκα έπί τοίς έκστό·.

εισοδήματος τών φυ- 
κατά τάς διατάξεις 

ιού άρνρου 1 τοϋ πα- 
(10%) έπί τού φόρου.

2. Ή έκτακτος είττορά έπί τού προσδιοριζόμενου κατά τάς 
διατάξεις τής περιπτώσεως β’ τής παραγράφου 2 τοϋ άρ-3ρου 
1 τού παρόντος συν ολικού εισοδήματος ή κέρδους τών ημεδα
πών ανωνύμων έταιρειών. τών δημοσίων, δημοτικών κα: κοινο
τικών έπιχειρήσεων. τών αλλοδαπών έπιχειρήσεων και οργα
νισμών. ορίζεται εις ποσοστό·/ δέκα έπί τοίς έκατόν (10%) ϊ:ά 
ποσόν μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων ύδΟΟ.ΟΟΟ) ίραχ. κα: εις 
ποσοστό·/ δέκα πέντε έπί τοίς έκατόν (15%) δια τό πέρχ/ τών 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ϊραχ. ποσόν εισοδήματος ή 
κέρδους.

3. Έάν ή προκύπτουσα βάσει 
μενών παραγράφων εισφορά δεν 
λίων (Ι.ϋΟΟ) ϊραχ.. άμελείτα:

τών διατάξεων τών 
ύπερίαίνη τό ποσόν 

ή βεβαίωσις χυτού.

προη-ρου- 
τώ·/ χι-


