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Ποος τη Βουλή των Ελλήνων 

ΓΕΝΙΚΑ

4ε το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ορισμένα θέ- 
φορολογικού πεοιεχουένου στα πλαίσια της γενικότερης 
ίάθειας για τη βελτίωση και εξυγίανση της Ελληνικής Οικο- 

Η βαθειά οικονομική ύφεση, που παρατηρείται κατά τα τε- 
ία έτη, ο αλόγιστος εξωτερικός και εσωτερικός δανεισμός 
.ινεπάγεται, όπως είναι αυτονόητο, μεγάλη επιβάρυνση του 
ολογισμού για την εξυπηρέτησή του, η ανορθολογική δια- 
η των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, η ανάγκη 
(ησης ενός από τους στόχους της παρούσης Κυβερνήσεως 
μείωση των ελλειμμάτων του Δημοσίου, υπαγορεύουν την 
λήψη διορθωτικών μέτρων σταθεροποίησης της οικονομίας. 

Τα ελλείμματα του Δημοσίου, τα οποία έχουν πλέον προσ- 
ανησυχητικές διαστάσεις, επιδρούν αρνητικά τόσο στην ε· 
η σταθεροποίησης του δημόσιου χρέους, όσο και στην α· 
ή υπερχρέωσης της χώρας, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η 
ινόμενη τάση προσέγγισης των ελλειμμάτων αυτών στο ε(- 
έντε τοις εκατό (25%) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊό- 
Α.Ε.Π.). Η τάση αυτή θα έχει ανυπολόγιστης εκτάσεως 
ειες και για την Ελληνική Οικονομία και για το βιοτικό επί- 
:ου ελληνικού λαού, αν δεν ληψθούν, έγκαιρα, ριζοσπαστι- 
:ρα για την εξάλειψη των λόγων που την προκάλεσαν.
Τα δημοσιονομικά αυτά ελλείμματα επιδρούν ανασταλτικά 
ιμαλή και εύρυθμη λειτουργία και αυτών ακόμη των καθα- 
μοσίων υπηρεσιών, αφού η απρόσφορη αντιμετώπισή τους 
ηγήσει, αναγκαστικά, την πολιτεία στη λήψη μέτρων περιο- 
j ή μηδενισμού των ελαστικών δαπανών και στην επανεκτί- 
των ανελαστικών. Η ορθή αντιμετώπιση και των δημοσι- 
<ών ελλειμμάτων, αλλά και των αναγκών, δεν δύναται να ε- 
θεί με την ακολουθηθείσα μέχρι τώρα σφαλερή τακτική της 
Γτης δανειοδότησης είτε από εγχώριες είτε από αλλοδαπές 
και τούτο γιατί η δανειοδότηση αυτή θα υποθήκευε, αναμ- 
τ, το μέλλον της χώρας για απροσδιόριστο χρόνο. 
:υρύτερη έκθεση του περιεχομένου του νομοσχεδίου παρα- 
ι κατωτέρω κατά την ανάλυση των διατάξεων κάθε άρθρου.
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-ις διατάξεις του παρόντος άρθρου αυξάνεται ο άδικός φό- 
ιτανάλωσης ορισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων (βενζί- 
Ίζελ). Η αύξηση αυτή στοχεύει αφ' ενός στην αποκατάσταση 
έσεως που υπήρχε προ τριετίας μεταξύ τιμής βάσης και φό- 
ιτανάλωσης και αφ' ετέρου στη βελτίωση των δημοσίων ε- 

και στον περιορισμό των ελλειμμάτων, 
τλληλα. με την πρστεινόμενη αύξηση, επιδιώκεται και η προ- 
: του περιβάλλοντος, οφού η λήψη μέτρων αντιρρύπανσης 
οθέτπ την εξεύρεση σημαντικών πόρων, 
τς. η νέα διαρρύθμιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 
hoc ·δτ; προϊόντα αποβλέπει στη σταδιακή εναρμόνιση των 
οστών του φόρου αυτού με εκείνους που προτείνει η Επι- 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια της ενοποίησης 
ωτερικής αγοράς.
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3 άρθρο ευτό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που επιβάλ- 
ττη βύνη κοθώς και σε κάθε άλλη πρώτη ύλη (αμυλούχο ή 
ή που καταναλώνονται c ν επικράτεια για την παραγω- 
3υ. αυξάνεται σε 153 δοα ; κατά κιλό εκχυλίσματος πρώ- 
ης, για δε το εκχύλισμα που αντιστοιχεί στον εισαγόμενο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ από το εξωτερικό ζύθο ο ειδικός αυτός φόρος κατανάλωσης αυ
ξάνεται σε 166.5 δραχμές κατά κλό εκχυλίσματος.

Η προτεινόυενη αυτή «αύξηση θα επιφέρει μικρή μόνο αύξηση 
στην τιμή πωλήσεως του ζύθου (της τάξεως του 7% περίπου), ε
νώ στα έσοδα του Δημοσίου θα επιφέρει αύξηση της τάξεως των 
2,7 δισ. ετησίως.
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 4 αντικαθίσταται το 
εδ. α της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του α.ν. 930/1949 (ΦΕΚ A 88), 
για να αποφευχθούν ερμηνευτικά προβλήματα ως προς τα πρό
σωπα που έχουν αποθέματα βύνης κ.λ.π. και τα οποία είναι υπό
χρεα της απόδοσης του ποσού της αύξησης του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης της βύνης, καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου.
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1. - Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται 
οι εξής φόροι:

α) Ο φόρος κατανάλωσης ανά χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύ
ματος και αποσταγμάτων που περιέχουν οινόπνευμα αυξάνεται 
από 250 σε 400 δρχ. Ανάλογη προσαρμογή γίνεται στο φόρο για 
το οινόπνευμα και απόσταγμα που περιέχεται στα οινοπνευματώδη 
ποτά, καθώς και για εκείνο που προορίζεται για άλλες χρήσεις.

β) Ο φόρος κατανάλωσης του οινοπνεύματος, που προορίζεται 
για την παρασκευή οίνων ελεγχόμενης ονομασίας προελεύσεως, 
αυξάνεται από 125 σε 200 δρχ. το χιλιόγραμμο άνυδρου οινο
πνεύματος.

2. · Με την παράγραφο 2 αναπροσαρμόζονται τα ποσά φόρου 
κατανάλωσης, που εφαρμόζονται στην εισαγωγή οινοπνεύματος, 
οινοπνευματωδών ποτών και οίνων, σε αναλογία με την αύξηση 
του φόρου στα εγχώρια προϊόντα, που έγινε με την παράγραφο 
1 για το οινόπνευμα που περιέχουν.

3. · Οι αυξήσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες: α) Γιατί η κατά
σταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα, όσον αφορά τα δημοσιονο
μικά ελλείμματα, επιβάλλει την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου 
με την αύξηση της φορολογίας προϊόντων, που δεν κρίνονται α
πολύτως απαραίτητα για τη διαβίωση του μέσου πολίτη.

β) Γ ιατί τα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας έχουν πολύ μεγα
λύτερη «φορολογία στο οινόπνευμα, που κυμαίνεται από 600 έως 
και 4.000 δρχ. το KG το άνυδρο.

Από την 1-1-1989 ο ρυθμιστικός φόρος, σύμφωνα με τις ρυθμί
σεις του άρθρου 6 του ν. 1477/1984, έχει μηδενιστεί με αποτέλε
σμα να ισχύουν οι ίδιες «φορολογικές επιβαρύνσεις στα εισαγόμενο 
και εγχωρίως παραγόμενα και επομένως θα πρέπει σταδιακά να 
προσαρμοζόμαστε με τα ισχύσντα στην Κοινότητα, έστω και κατ' 
ελάχιστο, καθ' όσον οι τελευταίες προτάσεις της Κοινότητας προ
βλέπουν για το 1992 έναν ενιαίο φόρο κατανάλωσης για όλα τα 
κράτη μέλη της τάξεως των 2.500 δρχ. περίπου για κάθε χιλ/μο 
άνυδρου οινοπνεύματος.

γ) Γιατί η ανάγκη αντιμετώπισης αντικοινωνικών εκδηλώσεων 
όπως χουλιγκανισμός κΛ,π. επιβάλλει την περιστολή της κατα
νάλωσης του οινοπνεύματος, παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας 
δεν παρατηρούνται ακόμη φαινόμενα έντονου αλκοολισμού.
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1. - Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 καταργείται η εισφορά 
υπέρ αναγκαστικού δανείου από δραχμές 0,0024 ανά χιλ/μο οινο
πνεύματος που είχε καθιερωθεί με το ν. 1749/1922 ως άνευ ουδέ- 
μιάς σημασίας για τα έσοδα του Δημοσίου (50.000 δρχ. ετησίως).

2. - Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυ
τού εκσυγχρονίζεται το καθεστώς φορολόγησης του οινοπνεύμα
τος που προορίζεται για παρασκευή ποτών και λοιπών 
αλκοολούχων προϊόντων και εξομοιώνεται με τα όσα ισχύουν στις 
περισσότερες χώρες της Ε.Ο.Κ.. Με τις διατάξεις αυτές τροπο-
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ποιείται το ισχύον καθεστώς που απαιτεί την καταβολή των φό
ρων του οινοπνεύματος κατά την έξοδό του από το εργοστάσιο 
παραγωγής του ίοινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας) και αναγνω
ρίζεται ότι ο παραλαμβάνων αυτό επιτηδευματίας θα διαθέσει στην 
αγορά το δι' αυτού του οινοπνεύματος παραχθησόμενο προϊόν 
μετά παρέλευση ενός τριμήνου κατά μέσο όρο και επομένως για 
το χρονικό διάστημα αυτό παρέχεται αναστολή καταβολής των 
αναλογούντων φόρων του οινοπνεύματος με ταυτόχρονη όμως 
εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ότι κατά την παραγωγή των προϊό
ντων αυτών υφίστανται απώλειες και φύρες, για τις οποίες δίνε
ται η δυνατότητα στους επιτηδευματίες να παραλαμβάνουν 
αφορολόγητες ποσότητες οινοπνεύματος ίσες προς εκείνες που 
καθορίζονται ως απώλειες κατά τη χρήση της προηγούμενης φο
ρολογικής περιόδου.

Η ισχύς των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου αρ
χίζει από 1 Ιουλίου 1990.

3.· Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κα
θιερώνεται η επικόλληση ταινιών ελέγχου, ομοίων προς αυτές που 
φέρουν τα οινοπνευματώδη ποτά αλλοδαπής, στα οινοπνευματώδη 
ποτά από στεμφυλόπνευμα (τσίπουρο, τσικουδιά κ.λ.π.) που πα- 
ράγονται από αποσταγματοποιούς · ποτοποιούς και κυκλοφορούν 
εμφιαλωμένα και φορολογημένα. Τούτο κρίνεται απαραίτητο προ- 
κειμένου να αποτραπεί η παράνομη κυκλοφορία εμφιαλωμένων 
αφορολόγητων ποτών από στεμφυλόπνευμα που παράγεται σε άμ- 
βυκες διήμερων οινοπνευματοποιών Α' κατηγορίας, οι οποίοι έ
χουν το προνόμιο να αποστάζουν τα στέμφυλά τους και να 
παράγουν αφορολόγητο προϊόν, το οποίο όμως απαγορεύεται να 
κυκλοφορεί εμφιαλωμένο. Κάτι τέτοιο, πέραν του ότι αποτελεί πα
ράβαση των κειμένων διατάξεων, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνι
σμό σε βάρος των ποτοποιών - αποσταγματοποιών, που παράγουν 
φορολογημένα ποτά από στεμφυλόπνευμα με συγκεκριμένες προ
διαγραφές που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
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Αύξηση συντελεστών του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχα- 
νικών προϊόντων. Από το έτος 1987 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων προώθησε προς εφαρμογή το πρόγραμμα «Η ΕΥΡΩ
ΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», στο οποίο περιλαμβάνονται 14 δρά
σεις για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Η πρώτη δράση 
αφορά την εναρμόνιση με στόχο την αύξηση της φορολογίας των 
βιομηχανοποιημένων καπνών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Επίσης, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
για την κατάργηση των φορολογικών συνόρων το έτος 1992, ύ
στερα από σχετικές προτάσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, βρίσκονται υπό συζήτηση προτάσεις οδηγιών του 
Συμβουλίου, που αφορούν την εναρμόνιση των φόρων κατανάλω
σης για τα τσιγάρα και τα λοιπά καπνοβιομηχανικά προϊόντα

Σε περίπτωση που υποχρεωθούμε να εφαρμόσουμε τις ανωτέ
ρω προτάσεις οδηγιών του Συμβουλίου, που ήδη συζητούνται σε 
διάφορα κοινοτικά επίπεδα ο φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων 
στη Χώρα μας θα αυξηθεί σημαντικά

Μία αύξηση του επιπέδου αυτού, όπως είναι φυσικό, δεν είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθεί εφάπαξ και επιβάλλεται η σταδιακή 
εφαρμογή της.

Για τους ανωτέρω λόγους κρίθηκε ότι επιβάλλεται η αύξηση του 
συντελεστή φορολογίας των τσιγάρων και λοιπών καπνοβιομη- 
χανικών προϊόντων στη Χώρα μας σε τρόπο, ώστε να βρεθούμε 
σε μικρότερη απόσταση από τη μέση Φορολογική επιβάρυνση των 
άλλων χωρών της Ε.Ο.Κ., προκειμένου α) να έχουμε τη δυνατότη
τα προσαρμογής στα επίπεδα της προβλεπόμενης μέχρι το έτος 
1992 εναρμόνισης και β) να μειωθεί η διαφορά της φορολογικής 
επιβάρυνσης των τσιγάρων και λοιπών καπνσβιομηχανικών προϊό
ντων στη χώρα μαο από τη μέση φορολογική επιβάρυνση των άλ
λων Χωρών της ," 3.Κ.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αυξάνονται α συνετελεστές 
του φόρου κατανάλωστιο κenvoi1 non επιβάλλονται στα τσινόρα

και τα λοιπά καπνοβιομηχανικά προϊόντα, ήτοι πούρα, καπνό γ,ρ 
κάπνισμα, για αναρρόφηση και να .άσημα, τα οποία καταναλι 
νονται στη χώρα μας. εγχώριας και αλλοδαπής προέλευσης.

Ειδικότερα, ο συντελεστής του Φάρου κατανάλωσης καπνοϊ 
που επιβάλλεται στα τοιγόρα και τα προϊόντα πο^ εξομοιώνοντ.. 
με αυτά, αυξάνεται κατά 0,50% και από 44,53% ορίζεται σε 45.03% 
Επίσης, ο συντελεστής του φορου κατανάλωσης καπνού, που ε
πιβάλλεται αφ' ενός μεν στα πούρα, αφ' ετέρου δε στον καπνό 
για κάπνισμα, για αναρρόφηση και για μάθημα, αυξάνεται κατά 
2% και 1% και ορίζεται σε 12% και 42% επί της κατά χιλιόγραμ
μο τιμής λιανικής πώλησής τους, αντίστοιχα.
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1. - Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αυξά
νεται από 1% σε 2% το τέλος ορισμένων αποδείξεων που εκδί- 
δονται από ίο Δημόσιο για την είσπραξη ορισμένων εσόδων του. 
Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει και στην εναρμόνιση του τέλους χαρ 
τοσήμου της περίπτωσης αυτής και το τέλος που επιβάλλεται σε 
αντίστοιχες αποδείξεις που εκδίδονται από τα Ν.Π.Δ.Δ., το τέλος 
των οποίων από το 1975 ανέρχεται σε 2%.

2. - Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δι
πλασιάζονται τα πάγια κλιμακωτά τέλη χαρτοσήμου, που επιβάλ
λονται στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυ- 
κλετών, για τις οποίες προβλέπεται επιβολή τελών χαρτοσήμου, 
για να ανταποκρίνονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, δε
δομένου ότι παραμένουν αμετάβλητα από το 1979 και ορισμένα 
από το 1975.
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλεται ειδικός φόρος 
με συντελεστή 10% στις διαφημίσεις που γίνονται από το pa 
διόφωνο.

Έτσι επεκτείνεται. ως ένα βαθμό, και στις ραδιοφωνικές δια
φημίσεις η ρύθμιση που προβλέπεται για τις τηλεοπτικές διαφη- 
μίσεις,οι οποίες από το 1983 επιβαρύνονται με φόρο 30% και οι 
οποίες, όμως, και μετά την επέκταση αυτή θα εξακολουθούν να 
έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με τις ραδιοφωνικές δια
φημίσεις.
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1. - Με τη διάταξη της παραγραοου 1 του άρθρου αυτού αυξά
νονται από 1-1-1991 κατά 25% τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκ.· 
νήτων οχημάτων και μοτοουκλετών, όσων τα τέλη τους δεν 
αυξήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1670/1989, γιατί 
και των αυτοκινήτων αυτών τα τέλη παραμένουν αμεχύβλητα α
πό το 1983, παρά τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών.

2. · Με τις διατάξεις της ποραγράφου 2 του όρθοου αυτού δι
πλασιάζονται τα ποσά της εισφοράς που επιβάλλεται για τη χο
ρήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων IJC.

Η αύξηση δικαιολογείται γιατί τα ποσά παραμένουν αμετάβλη
τα από το 1980, παρά τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών.

Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαίο, μετά το διπλασιομό αυτόν, να 
αυξηθούν, ανάλογα για την εισοοοό αυτήν, τα ποσά των δόσε
ων που ορίστηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
22 του ν. 1882/1990. ώστε vc διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός καταβο
λής της εισφοράς αυτής.
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Με την προτεινόμενη διότοξη τροποποιούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 1, παράγραφοι 1 και 2 του ν. 1676/19Θ6 και αυξάνεται ο 
συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας, που επιβάλλεται με το 
ν. 1642/1986, από 16% στα 18%.
. Για τα αγαθά και υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στα παραρ

τήματα II και III του ν. 1642/1985. c συντελεστής αυξάνεται από



6% στα 8%, ενώ παραμένει σταθεοός ο υψηλός συντελεστής 
Φ.Π.Α. 36%.

Η αύξηση αυτή των συντελεστών κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω 
των σημερινών οικονομικών συνθηκών της χώρας και αποτελεί μέ
ρος της δέσμης των οικονομικών μέτρων που κρίθηκε αναγκαίο 
να ληφθούν για τον περιορισμό των ελλειμμάτων και την ανόρ
θωση της οικονομίας της χώρας.

Επί του άρθρου 11

1. - Με τη διάταξη της παραγράφου 1 προστίθεται νέο εδάφιο 
στην παράγραφο 9 του άρθρου 32, με το οποίο στην ουσία διευ
κρινίζεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μετάταξης και στις 
περιπτώσεις μετατάξεων επιχειρήσεων από το κανονικό καθεστώς 
στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων ή και στο καθεστώς των 
απαλλασσομένων αντίστοιχα.

2. - Με τη διάταξη της παραγράφου 2 εναρμονίζεται η υποχρέ
ωση της παραγράφου 10 του άρθρου 32 του ν. 1642/1986 με τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περίπτωση ε' της παρα
γράφου 1 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, η υποχρέ
ωση της σύνταξης απογραφής των εμπορευσίμων αγαθών της 
επιχείρησης κατά συντελεστή Φ.Π.Α., που προκύπτει από την πε
ρίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 29, επεκτείνεται και 
στις απογραφές που γίνονται κατά τη μετάταξη επιχειρήσεων α
πό ένα καθεστώς Φ.Π.Α. σε άλλο, εφ’ όσον βέβαια από τις διατά
ξεις του Κ.Φ.Σ. έχουν υποχρέωση να συντάξουν απογραφή και 
γίνεται σαφές ότι, στις περιπτώσεις, που μεταξύ της διαχειριστι
κής περιόδου, που προηγείται της μετάταξης και της νέας, μεσο
λαβεί αλλαγή συντελεστή φορολογίας Φ.Π.Α. των αγαθών, τα 
αγαθά απογράφονται με τους συντελεστές που ισχύουν την τε
λευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται και 
έτσι αίρονται οι σχετικές αμφισβητήσεις που είχαν προκύψει α
πό τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της διάταξης.

3. - Με τη διάταξη της παραγράφου 3: α) γίνεται αναδιατύπωση 
των διατάξεων της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α' της πα
ραγράφου 10 του άρθρου 32 του ν. 1642/1986 έτσι, ώστε να αρ
θούν οι αμφιβολίες ως προς το συντελεστή μεικτού κέρδους που 
εφαρμόζεται στις αγορές εμπορευσίμων ή πρώτων υλών για τον 
τεκμαρτό προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρη
σης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου σε περίπτωση αλλαγής 
κατηγορίας βιβλίων Κ.Φ.Σ. από πρώτης σε δεύτερης κατηγορίας. 
Έτσι λοιπόν με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι ο συντελεστής μει
κτού κέρδους είναι ο πραγματικός, δηλαδή αυτός που προκύπτει 
από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρ
θρου 32 και όχι ο ειδικός, αυτός δηλαδή που προκύπτει από τη 
διάταξη του τετάρτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου του ίδιου 
άρθρου, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση χρησιμοποιούσε κατά τη δια
χειριστική περίοδο που προηγείται της μετάταξης τον ειδικό αυ
τόν συντελεστή και β) εναρμονίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των 
ακαθάριστων εσόδων για την επιβολή του Φ.Π-Α. προς τον προ- 
3λεπόμενο για την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Ορίζεται ό- 
ί. αν τα ακαθάριστα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου,
α~ι': την οποία τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας Κ.ΦΧ. δ
ον π μετάταξη έγινε από βιβλία πρώτης κατηγορίας Κ.Φ-Σ-, μειω- 
ένα κατά τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής 

τεριόδου, είναι μεγαλύτερα των τεκμαρτών της ίδιας διαχειριστι- 
ής περ έδσιι τότε τα μεγαλύτερα αυτά ακαθάριστα έσοδα λα μ
όνο ντπι υπόψη για την επιβολή του ®.Π_Α_
Ο σνωιέοω τρόπος υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων δεν 

ραρμόζεται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που λόγω της φύ- 
ης των εργασιών τους δεν δικαιολογούνται αποθέματα

4. - Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 διευρύνεται η σχετική 
ξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, που προκύπτει 
πό πς διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν. 
342.Ί986, ώστε να ορίζει μεγαλύτερη φορολογική περίοδο και 
αφορετική προθεσμία υποβολής ,ροσωρινής ή εκκαθαοιστικής

δήλωσης και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατη
γορίας Κ.Φ.Σ., και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις με βιβλίά πρώ
της και δεύτερης κατηγορίας Κ.Φ.Σ. που προβλέπονταν με την 
αρχική διάταξη. ' Ετσι, παρέχεται η ευχέρεια για λήψη μέτρων για 
την απλοποίηση του όλου συστήματος του Φ.Π.Α..

5.- Με τη διάταξη της παραγράφου 5 αντιμετωπίζεται σε σωστή 
βάση η επιστροφή του φόρου στους αλιείς με την εφαρμογή των 
κατ' αποκοπή συντελεστών στα πωλούμενα από αυτούς ψάρια, μα
λακόστρακα, μαλάκια κ.λ.π., ανεξάρτητα αν αυτά προέρχονται α
πό αλιεία σε γλυκά ή θαλάσσια νερά ή απά ιχθυοτροφεία.

Με τις τροποποιούμενες διατάξεις υπήρχε αμφιβολία αν οι α
λιείς είχαν δικαίωμα να παίρνουν επιστροφή του φόρου των εισ
ροών τους για τα παραπάνω αλιεύματα, αν αυτά προέρχονταν από 
αλιεία στα θαλάσσια νερά.

Η διάταξη εφαρμόζεται από της ισχύος του ν. 1642/1986 με την 
προτεινόμενη μορφή, μετά από διοικητική λύση και έτσι δεν επι
φέρει καμιά ουσιαστική επιβάρυνση.

Επί του άρθρου 12

Με το άρθρο αυτό επιβάλλεται ειδική εφάπαξ εισφορά:
α) Στο συνολικό καθαρό εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρό

σωπα από την ατομική άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλματος κα
τά τις διατάξεις των άρθρων 31, 38 και 45 παράγραφοι 1, 2 και 3 
του ν.δ. 3323/1955.

β) Σο συνολικό καθαρό εισόδημα που αποκτούν ομόρρυθμες, 
ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και κοι
νοπραξίες ή κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή αστικές εταιρίες 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτό προσδιορίζεται με τις δια
τάξεις του ν.δ. 3323/1955.

γ) Στα καθαρά κέρδη των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, των 
δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκμεταλ
λεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των συνεταιρισμών και ενώ- 
σεών τους και των αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επί του άρθρου 13

Με το άρθρο αυτό ορίζεται η βάση, η οποία λαμβάνεται υπόψη 
για την επιβολή της εισφοράς, η οποία είναι:

α) Στα φυσικά πρόσωπα το συνολικό καθαρό εισόδημα από την 
ατομική άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.

β) Στις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης ε
ταιρίες, καθώς και κοινοπραξίες ή κοινωνίες, που ασκούν επιχεί
ρηση ή αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το συνολικό 
καθαρό εισόδημα που αποκτήθηκε μέσα στο ημερολογιακό έτος 
1989 ή που προκύπτει από ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 
30-12-1989 και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

γ) Στις ανώνυμες εταιρίες κ_λ.π. το συνολικό καθαρό εισόδημα 
ή κέρδος που αποκτήθηκε μέσα στο ημερολογιακό έτος 1989 ή 
που προκύπτει από ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 30-12-1989 
και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Από τα πιο πάνω συνολικά καθαρά κέρδη αφαιρούνται τα αφο
ρολόγητα αποθεματικά επενδύσεων που έχουν σχηματισθεί με τις 
διατάξεις αναπτυξιακών νόμων.

Επί του άρθρου 14

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ο συντελεστής υπολογισμού της ει
δικής εισφοράς, ο οποίος είναι ποσοστό 7% στο ποσό του συνο
λικού καθαρού εισοδήματος ή κέρδους.

Επί του άρθρου 15

Με το άρθρο αυτό ορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης της ειδι
κής εισφοράς, η οποία θα γίνει από τον προϊστάμενο της δημό
σιας οικονομικής υπηρεσίας.
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Επ( του άρθρου 16

1. - Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το πο
σό της ειδικής εισφοράς θα καταβληθεί σε 5 ίσες μηνιαίες δάσος. 
Αν το συνολικό ποσό της οφειλής δεν υπερβαίνει τις 30.000 δραχ
μές, καταβάλλεται εφάπαξ. Αν το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις
30.000 δραχμές, το ποσό καθεμιάς από τις δόσεις δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο από 30.000 δραχμές.

2. - Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι υπόχρε
ος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσω
πο, στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται αυτή.

Επί του άρθρου 17

Με το άρθρο αυτό απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. το στρατιωτι
κό υλικό που προορίζεται γ·α το Στρατό Ξηρός και αποστέλλεται 
από το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α., στα πλαίσια του ειδικού 
καθεστώτος πιστώσεων FOREIGN MILITARY SALES (F.M.S.).

Πρόκειται για ιιλικό με απόρρητο χαρακτήρα, προοριζόμενο για 
την άμεση κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνά
μεων, το οποίο κατά την εισαγωγή του δεν συνοδεύεται από τι
μολόγια, αναγκαία για τον προσδιορισμό του αναλογούντος 
Φ.ΠΆ..

Η επιβολή και είσπραξη Φ.ΠΆ. για το υλικό αυτό προκαλεί κα
θυστερήσεις στην παράδοσή του και σωρεία εκκρεμοτήτων, τό
σο στα τελωνεία, όσο και στις παραλήπτριες στρατιωτικές 
υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτόν κρίνεται αναγκαία η απαλλαγή του εν λόγω 
υλικού από το Φ.ΠΆ..

Επί του άρθρου 18

Με το ν. 1882/1989 (άρθρο 25) ορίζεται, ότι ο φόρος ακίνητης 
περιουσίας αποτελεί τοπικό φόρο των δήμων και κοινοτήτων, συ- 
νιστάται ειδική υπηρεσία στην Κ.Ε-Δ.Κ.Ε. για την είσπραξη και δια
χείριση γενικώς του φόρου αυτού και ότι με προεδρικά διατά
γματος που θα εκ δοθούν, θα ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά 
με την ι—'.ρεσία αυτήν και το έργο της.

Με τιρ- -οράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 
τ. Α’) ανεοτάλη η ισχύς της πιο πάνω διάταξης του ν. 1828/1989 
μέχρι να εκδοθούν τα σχετικά προεδρικά διατάγματα.

Όμως, με την παράγραφο 17 του ίδιου άρθρου 15 του ν. 
1882/1990 ορίζεται, πως η ισχύς όλων των διατάξεων, άρα και της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αρχίζει από την 1η Ισνουαρίου 
1991. Έτσι, για το έτος 1990, μπορεί να αμφισβητηθεί η νομιμό
τητα επιβολής του ΦΆ.Π. από το Υπουργείο Οικονομικών, αφού 
θεωρείται πως η διάταξη της παραγράφου 1 εξακολουθεί να ισχύει 
και θα ανασταλεί από 1-1-1991, που θα αρχίσει να ισχύει το άρ
θρο 15.

Για το λόγο αυτόν προτείνεται η θέσπιση της διάταξης του άρ
θρου, ώστε, για το τρέχσν έτος 1990, να μην αμφισβητείται η νο
μιμοποίηση του Υπουργείου Οικονομικών για την επιβολή του 
Φ-Α.Π-

Επ> του άρθρου 19

Το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν-δ. 
483/1974, συνάπτει κάθε χρόνο με την Αμερικανική Κυβέρνηση δά
νεια του προγράμματος ξένων στρατιωτικών πιστώσεων (Φ_ΜΧ) 
με σκοπό την προμήθεια ιιλικών άμυνας και υπηρεσιών άμυνας, 
προέλευσης Η.ΠΆ_

Αρκετά από τα δάνεια αυτά είναι υψηλότοκα. Με ειδική διάτα
ξη του νομοσχεδίου της Εξωτερικής Βοήθειας των Η.ΠΆ. 1988, 
δίνεται η δυνατότητα ανοχμηματοδστησης (προεξόφλησης) των 
παλΰ·ών υωηλοτόκχν δονείων F.MJj. με τα προϊόν νέων εμπορι
κών δανείων με υυνοΐκοτερο.’ί jpcus. που θα συναφθούν στην 
Αμερικανική Λρημιιιυγομιι με εγγύηση τ συ Αμερικάνικου Δημο
σίου για το 90S του νεοδσνειζΟμεΌ'.ι κτσιιλαίρυ.

Επειδή οι διατάξεις του ν.δ. 483/1974, με βάση τις οποίες συνά- 
πτονται τα δάνεια F.M.S., δεν καλύπτουν και την περίπτωση σύ
ναψης εμπορικών δανείων για την πραγματοποίηση της 
οναχρηματοδάτησης των υψηλότοκων δανείων F.M.S. ή άλλων δα
νείων που ουνήφΟησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω 
ν,Δ/τος, προτείνεται η συμπλήρωση της σχετικής νομοθεσίας, ώ
στε να καλυφθεί το υφιστάμενο νομοθετικά κενό.

Αθήνα 27 Απριλίου 1990 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ


