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Στο σχέδιο νόμου «Μέτρο γιο την περιστολή της φοροδιοφυγής, 
φορολογικές διαρρυθμίσεις και τροποποίηση 

και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 1262/82 
περί κινήτρων αναπτύξεως·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η δημοσιονομική ανισορροπία αποτελεί το κύοιο πρόβλημα της 

Ελληνικής οικονομίας. Η ανισορροπία αυτή εκδηλώνεται με τον 
σχηματισμό μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων τα οποία στη 
συνέχεια δημιουργούν προβλήματα ρευστότητος της οικονομίας 
και η χρηματοδότησή τους με δανεισμό δεσμεύει τις επόμενες γε
νεές να πληρώσουν φόρους εξαιτίας της αυξημένης καταναλωτι
κής δαπάνης των προηγουμένων γενεών.

Τα δημοσιονομικά αυτά ελλείμματα δημιουρνούνται εξαιτίας τό
σο της διόγκωσης των δημοσίων δαπανών όσο και της μικρής α
πόδοσης των περισσοτέρων φορολογιών.

Η διόγκωση των δημοσίων δαπανών θα πρέπει να αντιμετωπι
στεί με την εξονυχιστική εξέταση κάθε είδους δαπάνης και ο ε
λάχιστος στόχος θα πρέπει να είναι η μηδενική αύξησή τους για 
τα επόμενα 3 χρόνια.

Η μικρή απόδοση των φορολογιών οφείλεται τόσο στην διόγκω
ση της φοροδιαφυγής - φοροαποφυγής όσο και στην καθυστέρη
ση εκσυγχρονισμού του Υπουργείου Οικονομικών. 0 μη 
εκσυγχρονισμός του Υπουργείου Οικονομικών οδηγεί στην αδυ
ναμία διασταυρώσεως των φορολογικών στοιχείων και στην αδυ
ναμία αποπερατώσεως του ελέγχου των φορολογικών υποθέσεων. 
Το τελευταίο έχει σαν συνέπεια να έχουν συσσωρευτεί στις υπη
ρεσίες του Υπουργείου άνω των 6.000.000 φακέλλων με φορολο
γικές υποθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποδώσουν σημαντικά 
έσοδα.

θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η φοροδιαφυγή έχει καταστεί 
πλέον χρόνια διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας 
εξαιτίας των παραπάνω λόγων και της διεύρυνσης της παραοικο
νομίας, με τελική συνέπεια την άνιση επιβάρυνση των μισθωτών 
- συνταξιούχων και τη μη φορολόγηση των μη μισθωτών.

Για να είμεθα όμως αντικειμενικοί δεν θα πρέπει να μας διαφεύ
γει ότι η ροπή για φοροδιαφυγή ενισχύεται ή αποδυναμώνεται και 
από τη συμπεριφορά του ίδιου του κράτους. Η συμπεριφορά αυ
τή συμβάλλει στη διαμόρφωση του επιπέδου της φορολογικής συ
νείδησης των φορολογουμένων.

Μερικά στοιχεία αυτής της συμπεριφοράς του κράτους αναφέ- 
ρονται στην ποιότητα των προσφερομένων δημοσίων αγαθών - 
υπηρεσιών, στη μη επιστροφή των οψειλομένων φάρων από το 
κράτος προς τους ιδιώτες, στην υποψία του πολίτη για τη μη ορ
θολογική κατανομή των πόρων του δημόσιου τομέα και τέλος στο 
μεγάλο ύψος των φορολογικών συντελεστών.

Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης και 
ο σεβασμός των δικαιωμάτων του πολίτη θα ενισχύσουν τη φο
ρολογική συνείδηση. Είναι π.χ. τουλάχιστον άδικο όταν ο φορο
λογούμενος καθυστερεί να καταβάλλει οφειλόμενους φόρους να 
επιβαρύνεται με πρόστιμα και τόκους υπερημερίας ακόμη και με 
φυλάκιση, ενώ όταν το κράτος Οφείλει να επιστρέφει φόρους προς 
το φορολογούμενο να τους επιστρέφει όταν θέλει και χωρίς κα
μία επαύξηση.

Στην τελευταία περίπτωση το σωστό είναι να εφαρμόζονται α
κριβώς οι ίδιες προσαυξήσεις σε βάρος του κράτους όπως στην 
περίπτωση που οφείλει ο φορολογούμενος και να γίνεται συμψη
φισμός των δύο χρεών. Αυτό το θέμα ελπίζω ότι θα συζητηθεί στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή κατό τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 
φορολογικό σύστημα χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση. Η αντι
μετώπιση αυτή θα είναι αποτελεσματική μόνον εάν μελετηθούν 
συστηματικά και σε βάθος όλες οι πτυχές του προβλήματος. Γι' 
αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί στο Υπουργείο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικών μια μόνιμη Επιτροπή για τη μελέτη του φορολογι
κού συστήματος η οποία θα αποτελείται από ειδικούς και εκπρο
σώπους των παραγωγικών τάξεων.

Στη συνέχεια η αναμόρφωση μπορεί να γίνεται σταδιακά αλλά 
στα πλαίσια πάντοτε ενός μακροχρόνιου δημοσιονομικού προ
γραμματισμού ο οποίος θα λάβει σοβαρά υπόψη τη δημιουργία 
της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγορας και τις μακροοικονομικές επιπτώ
σεις κάθε μεταρρύθμισης.

Οι φορολογικές διαρρυθμίσεις που περιέχει το παρόν Νομοσχέ
διο έχουν πολλές θετικές πλευρές αλλά δεν πληρούν το παραπά
νω κριτήριο, εξαιτίας κυρίως της ελλείψεως χρονου. Χωρίς 
αμφιβολία οι διαρρυθμίσεις αυτές βελτιώνουν σημαντικά την υ- 
φισταμένη κατάσταση ιδιαίτερα στους τομείς της φοροδιαφυγής, 
της επιτάχυνσης εισπράξεως των οφειλομένων φόρων και της φο
ρολογίας κεφαλαίου.

Οι ρυθμίσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αναφέρο- 
νται τόσο στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην εφαρ
μογή του τεκμηρίου κτήσεως περιουσιακών στοιχείων (πόθεν 
έσχες) όσο και σε ειδικες ρυθμίσεις για τον τρόπο ελέγχου των 
επιχειρήσεων και μεγάλων κατηγοριών επαγγελματιών.

Π ιό συγκεκριμένα, προβλέπεται αναπροσαρμογή του ποσού της 
δαπάνης των τεκμηρίων διαβίωσης και η αναπροσαρμογή των συ
ντελεστών καθαρού κέρδους για τους αγρότες. Παράλληλα, θα 
γίνει: αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, άμεση πρό
σληψη προσωπικού υψηλής στάθμης και χρονοδιάγραμμα μηχα
νοργάνωσης ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή, διασταύρωση 
και αξιοποίηση των φορολογικών στοιχείων. Επί πλέον, με από
φαση του Υπουργού των Οικονομικών θα προβλεφθεί η κατάτα
ξη από τα σωματεία ή συλλόγους των διαφόρων κατηγοριών 
επαγγελμάτων σε διάφορες διαβαθμίσεις για την εισαγωγή του 
φόρου επιτηδεύματος. Τέλος, ενισχύονται οι κυρώσεις για τις πε
ριπτώσεις φοροδιαφυγής, τροποποιούνται οι διατάξεις που ανα- 
φέρονται στο δειγματοληπτικό έλεγχο των επιχειρήσεων και 
προβλέπεται η εφαρμογή του ενιαίου λογιστικού σχεδίου στις με
γάλες επιχειρήσεις.

Γ ια να αποδυναμωθεί η τάση προς φοροδιαφυγή θα μπορούσε 
να γίνει μείωση των οριακών φορολογικών συντελεστών της κλί
μακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Κατά την ά
ποψη μας, εκτός από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, η μείωση 
των συντελεστών ενισχύει τη ροπή προς αποταμίευση - επένδυ
ση και την προσφορά παραγωγικότερης εργασίας. Στη συνέχεια 
η οικονομική αυτή ανάπτυξη θα οδηγεί και σε αύξηση των φορο
λογικών εσόδων. Η μεταρρύθμιση αυτή κρίθηκε από τα πολιτικά 
κόμματα ότι δεν είναι δυνατή με τη σημερινή συγκυρία. Το Νομο
σχέδιο όμως προβλέπει αύξηση του αφορολογήτου για τους μι
σθωτούς - συνταξιούχους η οποία θα συμβάλλει στη δικαιότερη 
κατανομή του φορολογικού βάρους. Εξάλλου προβλέπεται αύξη
ση του ποσοστού των διανεμομένων κερδών των Α.Ε. προς τους 
εργατοϋπαλλήλους με τη μορ®ή μετρητών ή μετοχών.

Στο Νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η μείωση του φόρου των 
πολυμελών οικογενειών (άνω των 5 παιδιών). Όπως είναι γνωστό 
η Χώρα μας αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα το οποίο μπο
ρεί να έχει εθνικές συνέπειες. Σύμφωνα με τις Φορολογικές δη
λώσεις για το οικ. έτος 1989 άνω των 2 παιδιών έχουν μόνον το 
'8,8% των εγγάμων φορολογούμενων, ενώ το 1981 π.χ. το αντί
στοιχο ποσοστό ήταν 10,3%. Εξάλλου, άνω των 4 παιδιών έχουν 
το 0.3Vo (δηλ. 4413 φορολογούμενοι) και άνω των 6 παιδιών μό
νον το 0,1 % (δηλ. 1.240 φορολογούμενοι) των εγγάμων φορολο
γούμενων. Θα πρέπει δε να σημειώσουμε ότι το 82% των 
φορολογουμένων που έχουν άνω των 4 παιδιών δηλώνουν εισό
δημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δραχ. Η μείωση συνε
πώς του φόρου εκείνων που έχουν άνω των 4 παιδιών αποτελεί 
μία ηθική ενθάρρυνση και επιβράβευση, θα πρέπει, βέβαια, να ση
μειωθεί ότι όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν θα 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μειωθεί ο οικογενειακός συ
νολικός φόρος όλων των νοικοκυριών γιατί το επιθυμητό από ε
θνικής πλευράς είναι να υπάρχει κίνητρο για να αποκτήσουν όλα 
τα ζευγάρια από 2 και άνω παιδιά. Η μείωση αυτή του οικογένεια-
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κού φόρου μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα με την εφαρμογή του σι- 
σχήματος φορολογίας του οικογενειακού εισοδήματος για το ο
ποίο υπάρχει σχετική αναλυτική μελέτη

Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου προβλέπεται επίσης αύξη
ση των συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες. Όπως εί
ναι γνωστό οι συντελεστές επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότετ 
του ειδικού καθεστώτος (Ν. 1642/86) είναι οι εξής: 1 % στο δασικό 
- αλιευτικό προϊόντα, 2% στα γεωργικό προϊόντα (δημητριακά) κο 
3,5% στα κτηνοτροφίκά Εάν η διάθεση αυτών των προϊόντων γί- 
νεται μέσω συνεταιρισμών τότε οι συντελεστές αυτοί ουξάνοντα 
κατά μία μονάδα. Οι συντελεστές αυτοί είναι οι χαμηλότεροι erne 
χώρες της ΕΟΚ, με εξαίρεση την Ιρλανδία, έχει δε παρατηρηθεί 
ότι οι αγρότες μας είναι απρόθυμοι να ζητούν τιμολόγια από τον 
αγοραστή για να εισποάξουν τον επιστρεφόμενα ΦΠΑ, με συνε 
πεια την αύξηση της φοροδιαφυγής. Η διαπίστωση αυτή βάσιζε 
ται στο γεγονός ότι. σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν' 
1731/87, προβλεπόταν επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες 29,5 δις 
δραχ. και τελικά οι αγρότες ζήτησαν και εισεπραξαν μόνον 6 δις 
δραχ.

Αναπτυξιακό επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα του Νομοσχε
δίου είναι η αύξηση των ποσοστών των φορολογικών απαλλαγών 
για τις επιχειρήσεις σε περίπτωση συγχωνεύσεως ή για το σχη
ματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού.

Σχετικό με τη φορολογία Κεφαλαίου (Κληρονομιών κ.λπ. - ΦΜΑ. 
ΦΠΑ και αυτομάτου ιπιεοτμιήματος) το Νομοσχέδιο οποσκοπεί 
στην άρση των υπαρχουοών αρρυθμιών και αδικιών. Χωρίς αμφι
βολία η κατοχή ή ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ενι
σχύουν τη φοροδοτική ικανότητα. Για να είναι όμως ορθολογική 
η φορολογική επιβάρυνση που θα επιβληθεί είναι απαραίτητο να 
εξεταστεί σφαιρικό η συνολική επιβάρυνση της ακίνητης περιου
σίας για να αποφευχθούν διαταραχές σ' αυτόν το τομέα, οι οποίες 
μπορούν να αποβούν σε βάρος των χαμηλών εισοδηματιών. Αυ
τό συμβαίνει γιατί ο τομέας της φορολογίας κεφαλαίου συνδέε
ται με τη στέγη και την ατομική μικροΐδιοκτησία του ‘Ελληνα ρ 
οποίος έχει αυξημένη ευαισθησία σ' αυτό το θέμα.

Επιπλέον επηρεάζεται η απασχόληση του εργατικού δυναμικού 
δεδομένου ότι στην οικοδομή συμμετέχουν περίπου 150 κατηγο
ρίες επαγγελμάτων.

Εκτός από τις ελαψρυνπκές ρυθμίσεις στη φορολογία κληρο
νομούν · Δωρεών - Γονικών παροχών, το Νομοσχέδιο προβλέπει 
την εφαρμογή του Φόρου Υπερτιμήματος (υπεραξίας) και την αύ
ξηση του αφορολόγητου ποσού του ΦΑΠ.

Ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος (ΦΥΤ) ο οποίος ουσιαστικά 
είναι φόρος εισοδήματος, είναι δίκαιος και θα αποφευχθούν ορι
σμένα προβλήματα που προβλέπονται κατά την εφαρμογή εάν γί
νει η κατάλληλη προετοιμασία από το Υπουργείο και εάν δοθεί 
η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να δηλώσει την ακίνητη περιου
σία του. Το κυριότερο πρόβλημα ανοφέρεται στον καθορισμό της 
τιμής κτήσεως και στην συνύπαρξη του ΦΜΑ δεδομένου ότι ο α
γοραστής τελικά θα επιβαρυνθεί και με τους δύο αυτούς φόρους, 
γιατί βρίσκεται συνήθως αε πιό αδύναμη θέση σε σχέση υε τον 
πωλητή. Ο ®ΥΓ1 αποβλέπει στην Φοοολόγηση της υπεραξίας ιδιαί
τερα όταν πρόκειται για κερδοσκοπική δραστηριότητα επί των α
κινήτων. Γι' αυτό το λόγο προβλέπεται κλιμάκωση των 
συντελεστών επιβολής του φόρου μειουμόνου σταδιακά για το πα
ρελθόν, και απαλλαγή από το φόρο μη κερδοσκοπικών αγοραπω- 
λήσεων όπως η πρώτη κατοικία.

Αναλυτικότερα, η αστικοποίηση ενός μεγάλου τμήματος του α- 
γροηκού πληθυσμού, που σημειώθηκε μεταπολεμικά, λόγω της 
προϊούσας εκβιομηχάνισης της χώρας και της τουριστικής ανά
πτυξης, συνέβαλε στη ραγδαία άνοδο της αξίας των ακινήτων σε 
όλες τις περιοχές της Ελλάδος και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα 
και τις τουριστικές περιοχές.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με τα εκτεταμένα προγράμ
ματα έργων υποδομής από το κράτος, είχε ως αποτέλεσμα τον 
πλουτισμό των ιδιοκτητών κατά το χρόνο εκποίησης των ακινή
των τους, χωρίς μάλιστα να έχουν συμβάλλει στη δημιουργία της 
υπεραξίας είτε άμεσα με την προσωπική τους εργασία είτε έμμε

σα με την καταβολή αντίστοιχων εισφορών στο κράτος.
Η επιβολή λοιπόν ενός φόρου υπεραξίας, στη διαφορά μεταξύ 

τιμής πώλησης και τιμής κτήσης των ακινήτων, όταν η αναφορά 
αυτή δεν οφείλεται στον πληθωρισμό, ούτε συνδέεται με την οι
κονομική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη, κρίνεται επιβεβλημένη για 
μια σειρά λόγων:

- θα συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βο
ρών με την επιβάρυνση στα χέρια του πωλητή του τμήματος εκεί
νου του εισοδήματος που προέρχεται από την υπερτίμηση των 
πωλούμενων ακινήτων.

- θα αποθαρρύνει τη διοχέτευση κεφαλαίων σε κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες για την όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη κατανομή των παραγωγικών πό
ρων με ευνοϊκές επιπτώσεις και στην αναπτυξιακή διαδικασία.

- θα προσαρμόσει την ελληνική φορολογική νομοθεσία στην Κοι
νοτική από την άποιύη της φορολόγησης της υπεραξίας. Σημειώ 
νεται. Οτι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρο - μέλος της ΕΟΚ που δεν 
επιβάλλει Φόρο υπεραξίας και είναι σκόπιμο να μην αποτελέσει 
εξαίρεση, ενόψει μάλιστα και της σχεδιαζόμενης ευρύτερης σύ
γκλισης των φορολογικών συστημάτων

Ύστερα από τα παραπάνω προβλέπεται
1. Η επιβολή φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος στη διαφορά με

ταξύ της τμιής κτήσεως και της τιμής πωλήσεως ακινήτων ή ε
μπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων

-2.Ν τιμή κτήαεως, στην οποία θα προστίθεται και ο φόρος που 
καταβλήθηκε για την κτήση, να αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά.

3. Ως τιμή κτήσεως να λαμβόνεται η αξία του ακινήτου, όπως 
αυτή προσδιορίστηκε για την επιβολή του φόρου μεταβιβάσεως 
ακινήτων ή του φόρου κληρονομιών.

4. Ως τιμή μεταβιβάσεως θεωρείται η αξία του ακινήτου, όπως 
αυτή προσδιορίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων για την ε
πιβολή του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, από την οποία να α- 
Φαιρείται η αξία των προσθηκών ή βελτιώσεων που έγιναν στο 
ακίνητο, μετά την κτήση του, με δαπάνες του υπόχρεου στην κα
ταβολή φόρου.

5. Υπόχρεος για καταβολή του φόρου να είναι σε κάθε περίπτω
ση ο πωλητής.

6. Ο φορολογικός συντελεστής κλιμακώνεται ανάλογο με το 
χρόνο κτήσεως του ακινήτου.

7. Δεν υπόκειται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος η διαφο
ρά μεταξύ της τιμής-κτήαεως και πωλήσεως που προκύπτει από 
την πώληση βιομηχανοσταοίων ή άλλης επαγγελματικής στέγης 
καθώς και από τη μεταβίβαση ακινήτων από οποιοσδήποτε μορ
φής επιχείρηση, για την οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Ε. Απαλλάσσεται από το φόρο η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσε
ως και πωλήσεως, όταντο τίμημα προέρχεται από πώληση πρώ
της κατοικίας και διατεθεί ολόκληρο για πρώτη κατοικία.

9. Δεν υπόκειται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος η διαφο
ρά μεταξύ της τιμής κτήσεως και πωλήσεως, εφόσον υπόκειται σε 
Φόρο προστιθέμενης αξίας, όπως π.χ. το νεόκτιστα οικηματο, το 
κστατμούμενα οικόπεδα.
10. Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος το Δη
μόσιο, οι δήμοι - κοινότητες, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές.
11. Δεν υπόκειται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος η διαφορά 
μεταξύ της τιμής κτήσεως και πωλήσεως που προκύπτει από την 
πώληση διαμερίσματος, γραφείου, καταστήματος και γενικά οι
κοδομής που ανεγέρθηκαν από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το ο
ποίο ασκεί επιχείρηση ανεγέρσεως και πωλήσεως οικοδομών και 
του οποίου τα καθαρά κέρδη από τις εργασίες υπόκεινται σε Φό
ρο εισοδήματος.
12. Η υποχρέωση υποβολής δηλώσεως, η καταβολή του φόρου, 
οι συνέπειες της μη δηλώσεως και της ανακριβούς δηλώσεως, οΟΠΟ
έλεγχος των δηλώσεων τη Φορολογούσα αρχή, η διαδικασία επί
λυσης των φορολογικών διαφορών και γενικά κάθε θέμα που α
φορά τη διαδικασία βεβαιώσεως και εισπράξεως του φόρου 
αυτομάτου υπερτιμήματος να ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 
c.v. 1521/1950 γιο τη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων.

Τέλος, ενισχυονται το μέτρα νιο την είσπραξη των βεβαιουμέ
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νων φόρων.με αυστηρότερη μεταχεισισπ τπς περίπτωσηςπσυ δεν 
αποδίδονται εμπρόθεσμα στο δημόσιο οι παρσκρατουμενοι φόροι.

Το μοναδικό σήμερα αναγκαστικό μέτρο είσπραξης είναι η κα
τάσχεση κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη, εφόσον βέβαια υπάρ
χουν τέτοια στοιχεία, ενώ η δυνατότητα προσωποκράτησης κατά 
τις διατάξεις του Ν. 1Β67/89 εϊνα μηδαμινή, αφού έχουν περιορι- 
σθεί στο ελάχιστο οι περιπτώσεις προσωποκράτησης, αλλά και 
γι’ αυτές η προβλεπόμενη διαδικασία είναι τέτοια που μπορεί να 
αποδώσει μόνο μακροπρόθεσμα.

Η αποδυνάμωση του Δημοσίου από τα αποτελεσματικά μέτρα 
είσπραξης είχε ως συνέπεια την άμβλυνση της φορολογικής συ
νείδησης των πολιτών και τη μείωση του ρυθμού είσπραξης των 
δημοσίων εσόδων, με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα.

Λόγω των παραπάνω αδυναμιών δεν μπορεί να επιδιωχθεί σή
μερα αποτελεσματικά η. είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών ποσού 
δρχ. 355 δις.

Με τις προβλεπόμενες διατάξεις επιδιώκεται η ταχύτερη είσπρα
ξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του δημοσίου, η έγκαιρη ε
κτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, ο περιορισμός της 
φοροαποφυγής και γενικά η βελτίωση της σημερινής οικονομικής 
δυνατότητας του Δημοσίου.

Το παρόν Νομοσχέδιο συνεπώς δεν επιβάλλει νέους φόρους, 
αλλά έχει αναπτυξιακό προσανατολισμό και αποβλέπει στην εξα
σφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας, τουναντίον προβλέπει και 
ορισμένες μειώσεις φόρων όπως π.χ. για τους μισθωτούς - συντα
ξιούχους, πολυμελείς οικογένειες, αγρότες και των αυτοκινήτων 
καινούργιας τεχνολογίας.

Ειδικότερα για το τελευταίο στα πλαίσια των μέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και το μέτρο της 
δημιουργίας κινήτρων για την αντικατάσταση της συμβατικής (πα
λιάς) τεχνολογίας αυτοκινήτων, τα οποία αποτελούν το σημαντι
κότερο παράγοντα ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής προβλέπεται η μείωση 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων νέας 
τεχνολογίας (καθαρά) που λόγω της κατασκευής τους, μειώνουν 
σημαντικά τη μόλυνση.

Η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι υψηλή και εί
ναι βέβαιο ότι θα αποθαρρύνει τις εισαγωγές όχι μόνο των μετα
χειρισμένων αλλά και των καινούργιων αυτοκινήτων συμβατικής 
τεχνολογίας.

Παράλληλα αναμένεται να οδηγήσει σταδιακό στη μείωση της 
ηλικίας των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων με ανώτερο σκοπό την 
προσέγγιση του μέσου όρου ηλικίας των αυτοκινήτων που κυκλο
φορούν στα λοιπά κράτη - μέλη της Κοινότητας.

Επίσης από την παραπάνω μείωση 6c προκόψει μακροχρόνια 
συναλλαγματική ωφέλεια αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι για την 
εισαγωγή ανταλλακτικών μόνο δαπανώνται τεράστια ποσά συναλ
λάγματος.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 6α εξετασθεί τι μέτρα μπορούν 
να ληφθούν για τα εγχωρίως παραγόμενο συμβατικής τεχνο
λογίας.

θα ήταν παράλειψη εάν δεν τόνιζα ότι το παρόν Νομοσχέδιο 
είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας στο Υπουργείο, η οποία ξε
κίνησε αμέσως μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 1989 από τον 
προκάτοχό μου Υπουργό των Οικονομικών Γ. ΣουΦλιά και της δια
κομματικής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν οι πρώην Υπουρ
γοί I. ΓΊαλαιοκρασσάς, Γ. Γεννηματάς και I. Δραγασάκης.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της διακομματικής Επιτροπής στο 
Υπουργείο Οικονομικών συζητήθηκαν πάρα πολλά φορολογικά θέ
ματα για τα οποία όμως δεν ελήφθησαν αποφάσεις και τα οποία 
έχουν μείνει ανοικτά για να συζητηθούν στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή.

Σχετικό παράδειγμα είναι η προτεινόμενη ρύθμιση για την αλ
λαγή της φορολογικής κλίμακας, η οποία έχει ως εξής:

Άρθρο

1. Η φορολογική κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του

Ν Α. 3323/1955 οντ· καθίσταται ως εξής:
Κλιμάκιο Φορ/κός Φόρος Σύνολο Σύνολο

εισοδήματος συν/στής κλιμακίου εια/τος φόρου
390.000 14 54.000 390.000 54.600
520.000 18 93.600 910.000 148.200
520.000 22 114.400 1.430.000 262.600
520.000 26 135.200 1.950.000 397.800
650.000 30 195.000 2.600.000 592.800
650.000 34 221.000 3.250.000 813.600

1.170.000 38 444.600 4.420.000 1.258.400
1.690.000 42 709.000 6.110.000 1.968.200

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 46

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τα 
εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από 1 ης Ιανουαρίου 1991.

3. Τα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/1955 δεν υπόκεινται σε τιμαριθμική ανα
προσαρμογή για την χρήση 1991.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 1
Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται ορισμένες 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 που αναφέρονται στον 
προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών.

Σκοπός των νέων διατάξεων που θα ισχύουν από το οικονομι
κό έτος 1991, είναι η αναπροσαρμογή των τεκμηρίων δαπανών και 
ο εμπλουτισμός τους με νέα στοιχεία για να γίνουν πιο αποτελε
σματικά, νο ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν στα σημερινά δε
δομένα και γενικά να γίνει δικαιότερη η κατανομή των 
φορολογικών βαρών, με τη σύλληψη φορολογητέας ύλης που δια
φεύγει σε βάρος των ευσυνείδητων φορολογούμενων, καθόσον 
όπως είναι γνωστό, παρουσιάζονται περιπτώσεις φορολογουμέ
νων οι οποίοι ενώ δηλώνουν μηδαμινά εισοδήματα πραγματο
ποιούν δαπάνες μεγάλου μεγέθους, χωρίς να είναι δυνατό vc 
δικαιολογήσουν τις πηγές των ποσών (τα κεφάλαια και εισοδή
ματα) που δαπανούν.

Ειδικότερα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου ανα

προσαρμόζεται η κλίμακα υπολογισμού της τεκμαρτής δαπάνης 
με βάση τους φορολογήσιμους ίππους του επιβατικού αυτοκινή
του ιδιωτικής χρήσης, ώστε τα ποσά της δαπάνης αυτής να αντα- 
ποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου αντι
καθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγρά
φου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955.

Σύμφωνα με ττς νέες διατάξεις για τον υπολογισμό της τεκμαρ
τής δαπάνης με βάση τους φορολογήσιμους ίππους, προκειμένου 
γιο εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς κα για τις επιχει
ρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκο
πό αυτό περισσότερα από ένα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης, λαμβάνεται υπόψη μόνο το αυτοκίνητο που δίνει τη με
γαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη.

Σημειώνεται ότι σήμερα τα παραπάνω ισχύουν μόνο γιο τους 
εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων.

Επίσης με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι οι διατάξεις της β’ πε
ρίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 ε
φαρμόζονται ανάλογα και γιο τον προσδιορισμό της ετήσιας 
τεκμαρτής δαπάνης με βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντή
ρησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων μικτής χρήσης.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο ισχύει και σήμερα, καθόσον είχε 
γίνει δεκτό διοικητικά και με βάση τις διατάξεις που προϊσχυαν 
(Ε. 3794/1981 και 1037956/356/0012/1989 διαταγές του Υπουργείου 
Οικονομικών).
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3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού αντι
καθίσταται η περίπτωση ν' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 
ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ετήσιας 
τεκμαρτής δαπάνης που ορίζονται με βάση τον κυβισμό διτρόχου 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενου οχήματος - μοτοουκλέτας με 
κυβισμό από 500 κυβικά εκατοστά και πάνω, για να ανταποκρίνο- 
νται στα σημερινά δεδομένα.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, αντι
καθίσταται η υποπερίπτωιση αο' της περίπτωσης ε της παραγρά
φου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρμόζεται το ποσό της ετήοιας 
τεκμαρτής δαπάνης που ισχύει με βάση το ολικά μήκος μηχανο
κινήτων σκαφών αναψυχής ανοικτού τόπου ταχύπλοων και μη, ώ 
στε να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού αντι
καθίσταται ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ' 
-ης περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 
J323/1955.

Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ετήσιας 
τεκμαρτής δαπάνης που ισχύουν με βάση το μήκος ιστιοφόρων 
ή μηχανοκινήτων ή μικτών σκαφών αναψυχής με χώρο ενδιαίτη
σης, ώστε να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού αντι
καθίσταται η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 
Ν.Δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ετήσιας 
τεκμαρτής δαπάνης που ορίζονται για αεροσκάφη, ελικόπτερα ή 
ανεμόπτερα.

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου προ
στίθενται νέα στοιχεία δαπανών που μαζί με τα λοιπά στοιχείο 
προσδιορίζουν με πιο δίκαιο τρόπο τη συνολική τεκμαρτή δαπά
νη του φορολογούμενου. Έτσι, καθιερώνεται ως τεκμήριο δαπά
νης η πραγματική εκταμίευση του φορολογουμένου για έξοδα 
κοσμικών δεξιώσεων.

8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού αντι
καθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 
5 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι για την εφαρμογή του άρθρου 
5 του Ν.Δ. 3323/1955, λαμβάνονται υπόψη και τα χρηματικά ποσά 
που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά αυτοκινήτων, διτρό- 
χων, ή τριτρόχων, αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής 
και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμά
των μεγάλης αξίας.

Δηλαδή με τις νέες διατάξεις προστέθηκαν ρητά και τα χρημα
τικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά δίτροχων 
ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, για την εφαρμογή του 
άρθρου 5 του Ν.Δ. 3323/1955.

Αυτά όμως ίσχυαν και με βάση τις προηγούμενες διατάξεις, κα
θόσον τα δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούμενα οχήματα είναι κινη
τά πράγματα μεγάλης αξίας.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού αντι
καθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του 
Ν.Δ. 3323/1955. Καταργείται δηλαδή το όριο του 1.200.000 δρχ. 
της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης μέχρι του οποίου δεν εφαρ
μόζονται οι διατάξεις αυτού του άρθρου, καθόσον, η διάταξη αυ
τή είχε ως συνέπεια να καθιστά σε μεγάλο βαθμό 
αναποτελεσματικές τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955, 
·»αι καθιερώνεται εξαίρεση των πολύτεκνων φορολογουμένων α
πό την τεκμαρτή δαπάνη ενός μόνο επιβατικού αυτοκινήτου ιδιω
τικής χρήσης μέχρι και 14 οορολογησιμους ίππους, με την 
προϋπόθεση όμως ότι οι ίδιοι ή και τα μέλη της οικογένειας τους 
δεν έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους άλλο επιβατικό αυτοκί
νητο ιδιωτικής χρήσής ή άλλα στοιχεία της παραγράφου 2 που 
προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη.

10. Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού ορίζεται on, στην 
περίπτωση κατά την οποία ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με 
.■Οση τη συνολική τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου. λαμ-

βάνεται υπόψη ως αφορολόγητο ποσά χρηματικό ποσό που κα
ταβλήθηκε από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς μέχρι ποσοστό 
10% του εισοδήματός του. Τούτο κρίθηκε σκόπιμο καθόσον η δω
ρεά χρηματικών ποσών ενώ αποτελεί πραγματική εκταμίευση δεν 
περιλαμβάνεται στις δαπάνες που συνθέτουν τη συνολική τεκμαρ
τή δαπάνη του φορολογούμενου.

11. Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού επεκτείνεται και 
για τη μεταβίβαση επιβατικού αυτοκίνητου ιδιωτικής χρήσης, μο- 
τοουκλέττας από 500 κυβικά εκατοστά και πάνω και ελικοπτέρου, 
όπως ισχύει σήμερα, για τη μεταβίβαση σκάφους αναψυχής και 
αεροσκάφους, η υποχρέωση του φορολογουμένου να προσκομί
σει βεβαίωση του αρμόδιου προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ότι το αυτο
κίνητο αυτό έχει περιληφθεί στη δήλωση που υπέβαλε για τη 
φορολογία του εισοδήματός του που απέκτησε κατά το προηγού
μενο από την πώληση του αυτοκινήτου του έτος. Αυτό κρίθηκε α
ναγκαίο γιατί παρατηρήθηκε ότι πολλοί φορολογούμενοι δεν 
περιλαμβάνουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλα τα στοι
χεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της τεκμαρ
τής δαπάνης.

12. Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ι
σχύς του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θα αρχί
σει από το οικονομικό έτος 1992 αντί της 1 Ιανουάριου 1993 που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1828/1989. Η επίσπευση του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής των διατάξεων αυτών με τις ο
ποίες καθιερώνεται η υποχρέωση του φορολογουμένου να δικαι
ολογεί τα ποσά που δαπανά κάθε χρόνο για την απόκτηση 
ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ή για τη χορήγηση δανείων 
σε εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις, με ειοοδήματά του που έχουν 
φορολογηθεί ή απαλλαγεί από το νάμο ή με εισαγωγή ελευθέρου 
συναλλάγματος ή και από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, κρί
θηκε αναγκαία για την καθιέρωση όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
της αρχής της ίσης φορολογικής μεταχείρισης των φορολογου- 
μένων και της δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών.

13. Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού καθιερώνεται μείω
ση κατά 50% του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό ει
σόδημα του φορολογουμένου όταν τα τέκνα του που συνοικούν 
μαζί και τον βαρύνουν υπερβαίνουν τα τέσσερα. Το ποσό αυτής 
της μείωσης δενμπορεί να υπερβεί τις 500.000 δρχ. Σκοπός αυτή 
της ρύθμισης είναι η ελάφρυνση των πολυμελών οικογενειών.

Άρθρο 2
Εισοδήματα από επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

1. Με τηνπαρ. 6 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αυτή 
προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.Δ. 4444/1964, καθορίζε
ται ο τρόπος του επιμερισμού των δαπανών μεταξύ των φορολο
γητέων και αφορολόγητων εσόδων των επιχειρήσεων. Η διάταξη 
αυτή έχει δημιουργήσει πολλά ζητήματα στις επιχειρήσεις, αφού 
μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πολλές αντιφατικές αποφάσεις των 
Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικράτειας ως προς 
τον τρόπο επμιερισμού ίων δαπανών αυτών. Αποτέλεσμα αυτής 
της καταστάσεως είναι οι δηλώσεις των επιχειρήσεων με την αλ
λαγή της νομολογίας να κρίνονται ανακριβείς, διότι τα κέρδη των 
υπολογίστηκαν με βάση την προηγούμενη νομολογία. Προς άρ
ση αυτής της απαράδεκτης καταστάσεως, με την προτεινόμενη 
διάταξη καθορίζεται σε σταθερό ποσοστό (25 Vo) το ποσό των δα
πανών που επιβαρύνει τα αφορολάγητα ακαθάριστα έσοδα και τα 
έσοδα που φορολογούνται με ειδικά τρόπο με εξάντληση της φο
ρολογικής υποχρεώσεως

2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι στις πε
ριπτώσεις που το τίμημα το οποίο καθορίζεται στα οικεία πωλη- 
τήρια συμβόλαια ακινήτων, είναι μεγαλύτερο από την 
αντικειμενική αξία του ακινήτου, στις περιοχές που ισχύει το α
ντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως 
ακαθάριστο έσοδο των τεχνικών επιχειρήσεων λαμβάνεται το τί
μημα που καθορίζεται σ' αυτά τα συμβόλαια. Τούτο κρίθηκε ανα
γκαίο γιατί οε πολλές περιπτώσεις το πραγματικό τίμημα, που 
καρπούται ο κατασκευαστής είναι μεγαλύτερο απο την αντικειμε
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νική αξία τού ακινήτου και θα πρέπει ο κατασκευαστής νο φορο
λογηθεί για το πραγματικό εισόδημά του, καθώς και γιατί σε πολ
λές περιπτώσεις στα πωλητηρια συμβόλαια καθορίζεται 
μεγαλύτερο από το πραγματικό τίμημα για να λάβουν οι αγορα
στές μεγαλύτερα δάνεια και επιδοτήσεις και να έχουν μεγαλύτε
ρες αποσβέσεις.

3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, στις πε
ριπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικού προσυμφώνου πώλησης 
ακινήτου, χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, από την 
τεχνική επιχείρηση, θεωρείται η ημέρα σύνταξης του οριστικού 
συμβολαίου. Στην περίπτωση όμως που το οριστικό συμβόλαιο δεν 
έχει συνταχθεί μέσα σε 2 χρόνια από τη σύνταξη του συμβολαιο
γραφικού προσυμφώνου, ως χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου 
εσόδου θεωρείται η ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται 2 έ
τη από την ημέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώ
νου. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιατί παρατηρήθηκε ότι 
σε πολλές περιπτώσεις πώλησης διαμερισμάτων κ.λπ. συντάσσο
νταν προσύμφωνο και ενώ παρεδίδετο η νομή του ακινήτου και 
καταβάλονταν ολόκληρο το συμφωνημένο τίμημα δεν συντάσσε- 
το το οριστικό συμβόλαιο με αποτέλεσμα να αναβάλλεται η φο
ρολογία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων,

4. Με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου αυτού διπλασιάζο
νται τα ποσοστά προσαύξησης των συντελεστών καθαρού κέρδους 
που προβλέπονται για τις περιπτώσεις που οι τεχνικές επιχειρή
σεις δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων ή τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας, καθώς και στις 
περιπτώσεις που οι δαπάνες κατασκευής που εμφανίζονται στα 
βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης βρίσκονται σε προφανή δυ- 
σαναλογία σε σχέση με το πραγματικό κόστος, σε 100% και 60% 
αντιστοίχως. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι ο εξαναγκασμός 
των τεχνικών επιχειρήσεων στη λήψη φορολογικών στοιχείων για 
την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. που σήμερα στις περισ
σότερες περιπτώσεις δεν περιέρχεται στο Δημόσιο, αλλά και η 
φορολόγηση όλων των επαγγελματιών που αποκτούν εισόδημα 
από τεχνικές εργασίες.

5. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού επεκτείνεται ο πε
ριορισμός των δαπανών συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής και 
απόσβεσης των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με κυ- 
λινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, που εκπίπτουν 
απύ τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, που τα χρησιμο
ποιούν, για τις ανάγκες τους, εκτός από τα ιδιόκτητα και σ' αυτά 
που είναι μισθωμένα από τρίτους. Επίσης με τις διατάξεις της ί
διας παραγράφου αυξάνει σε 40% από 30% που ισχύει σήμερα, 
το ποσοστό, των πιο πάνω δαπανών που εκπίπτει από τα ακαθό
ριστα έσοδο, για τα αυτοκίνητα ιδιόκτητα ή μισθωμένα που έχουν 
κυλίνδρισμά κινητήρα πάνω από 1.600 κυβικά εκατοστό. Τούτο κρί
θηκε αναγκαίο γιατί στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις χρησι
μοποιούν για τις ανάγκες τους μισθωμένα από τρίτους επιβατικό 
αυτοκίνητα, έχουν την δυνατότητα να εκπίπτουν από tc ακαθάρι
στα έσοδά τους, το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούν 
για τα αυτοκίνητα αυτά.

6. Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, στις πε
ριπτώσεις κατά τις οποίες η εκμετάλλευση των γαιών παραχωρεί- 
ται σε τρίτους χωρίς αντάλλαγμα το ακαθάριστο εισόδημα 
εξευρίσκεται με σύγκριση των γαιών με άλλες γαίες που εκμισθώ
νονται. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η εναρμόνισή της με τις 
αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τα αστικό ακίνητα, ώστε 
αν παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα από τον ιδιοκτήτη των γαι- 
ών η εκμετάλλευση αυτών να προσδιορίζεται η μισθωτική οξία των 
γαιών με τεκμαρτό τρόπο.

7. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού αν προσαρμόζονται 
οι συντελεστές καθαρού κέρδους των γεωργικών εκμεταλλεύσε
ων σε ρεαλιστικότερα επίπεδα, έτσι ώστε να αντανακλούν κατά 
προσέγγιση τις αποδόσεις των διαφόρων καλλιεργειών.

8. Με την παράγρ. 10 αυτού του άρθρου διευρύνεται η φορολο
γική βάση. Η διεύρυνση αυτή επιχειρείται με την καθιέρωση υπο
χρέωσης υποβολής ετήσιας φορολογικής δήλωσης από τους 
αγρότες οι οποίοι είτε καλλιεργούν ορισμένη έκταση γης είτε ει

σπράττουν επιστρεφόμενο φόρο προστιθεμένης αξίας. Τα mo πά
νω ποσοτικά μεγέθη θα καθοριστούν με αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας ή το ύψος του 
επιστρεφόμενου Φ.Π.Α.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για την οικοδόμηση ενός δικαί
ου φορολογικού συστήματος.

9. Με την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου καταργείται ο μο
ναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους που είχε οριστεί για τους 
ανθοπαραγωγούς, λόγω της καθιέρωσης, πιο πάνω, νέων συντε
λεστών καθαρού κέρδους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 3
Αφορολόγητα ποσά, απαλλαγές και εκπτώσεις από το εισόδημα

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου 
αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παρα
γράφου 6.

Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό που προ- 
βλέπεται για τη δαπάνη ενοικίου που καταβάλλεται ετησίως για 
κύρια κατοικία του φορολογούμενου.

Το νέο αυτό αφορολόγητο ποσό είναι μεγαλύτερο εκείνου που 
θα προέκυπτε από την απλή τιμαριθμοποίησή του. προηγούμενου 
που Ισχυε, και ισχύει από τη χρήση 1990.

Η τιμαριθμοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
14 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 του αυξημένου αυτού αφορο
λόγητου ποσού, θα αρχίσει για τη δαπάνη του ενοικίου που κατα
βάλλεται από τη χρήση 1991 και επόμενες.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται αφορολόγητο 
ποσό για τη χρήση 1990 ποσοστό της δαπάνης του ενοικίου που 
καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου 
και της οικογένειάς του οριζόμενο σε εξήντα τοις εκατό μέχρι το 
ποσό των διακοσίων χιλιάδων δραχμών και είκοσι τοις εκατό για 
το ποσό από διακόσιες χιλιάδες μία δραχμή μέχρι οκτακόσιες χι
λιάδες δραχμές.

2. Με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου αντικαθίσταται η πε
ρίπτωση θ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται αφορολόγητο ποσό ίσο με πο
σοστό πενήντα τοις εκατό μέχρι το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιά
δων δραχμών της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλεται για το 
φορολογούμενο καθώς και για κάθε τέκνο που βαρύνει αυτόν σε 
νηπιαγωγεία ή παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς για την φύ
λαξη αυτών, καθώς και γιο δίδακτρα για την παρακολούθηση μέ
σων ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, 
φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή μαθημάτων οποιοσδήποτε εκ
παιδευτικής βαθμίδας της δημόσιας εκπαίδευσης, ωδείων, μπα
λέτων και γυμναστηρίων.

Δηλαδή με τις νέες διατάξεις ο φορολογούμενος από τη χρή
ση 1990 έχει πλέον δικαίωμα αυτού του αφορολόγητου ποσού και 
όταν η υπόψη δαπάνη αφορά τον ίδιο το φορολογούμενο και προ
στέθηκε και η δαπάνη που καταβάλλει για δίδακτρα για την πα
ρακολούθηση μέσων ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών 
σχολών από τον ίδιο ή από τα τέκνα που τον βαρύνουν.

Γιο τη χρήση 1990 το αναφερόμενο, στην περίπτωση αυτή πο
σό των 120.000 δρχ. θα έχει τιμαριθμοποιηθεί (δύο φορές), σύμ
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν.δ. 
3323/1955 και φυσικά το ίδιο τιμαριθμοποιημένο ποσό θα ισχύει 
και γιο τις νέες δαπάνες που τέθηκαν στην περίπτωση αυτή με 
την παρούσα παράγραφο.

3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού θεσπίζεται πρόσθε
τη έκπτωση, χωρίς δικαιολογητικα, από το ακαθάριστο εισόδημο 
από εκμίσθωση κατοικιών, ανάλογο με το παιδιά που βαρύνουν 
τον ενοικιαστή. Ειδικότερο παρέχεται πρόσθετη έκπτωση ποοο
στού 5% για το δεύτερο και κάθε ένα μετά το δεύτερο παιδί του 
ενοικιαστή.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, ως κίνητρο γιο την ενοικίαση 
κατοικιών σε οικογένειες με παιδιά που στερούνται οικίας.
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Άρθρο 4
Παρακράτηση, απόδοση και βεβαίωση φόρων

1. Με την παρόνραφο 1 του άρθρου αυτού επανέρχεται σε ισχύ 
η αναστολή είσπραξης ποσοστού 20% του αμφισβητούμενου φό
ρου για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, η οποία είχε καταρ- 
γηθεί με τις διατάξεις του ν. 1628/1989

2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αυξάνεται σε 25% 
το ποσοστό του φόρου που βεβαιώνεται λογω προσωρινής εκτε- 
λεστότητας της οικείας καταλογιστικής πράξης, σε περίπτωση ά
σκησης εμπρόθεσμης προσφυγής από το φορολογούμενο.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού αντι
καθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι αμελείται η βεβαίωση του πο 
σού που τελικά οφείλεται με βάση οποιοδήποτε τίτλο βεβαίωσης, 
εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές (αντί 
των 1.500 δραχμών παυ ισχύει σήμερα) αθροιστικά λαμβανόμενο 
για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

Επίσης, αυξάνεται το ποσό του συνολικού ετήσιου εισοδήμο- 
τος του συνταξιούχου, ηλικίας πΰνω από 65 ετών, για το οποίο 
αμελείται η βεβαίωση του Φόρου, από τις 600.000 δραχμές που 
ισχύει σήμερα στο 1.000.000 δραχμές. Επίσης, ορίζεται ότι αν το 
συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου υπερβαίνει το 1.000.000 
υραχμές, το διαθέσιμο εισόδημα που απομένει σ' αυτόν, μετά την 
αφαίρεση της οφειλής η οποία προκύπτει στο εισόδημά του, για 
φόρο, τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται με το Φόρο, δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο από 1.000.000 δραχμές, αντί των 600.000 
δραχμών που ισχύει σήμερα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επι
διώκεται η παραπέρα ελΰφρι/νση του εισοδήματος των συνταξιού
χων ηλικίας άνω των 65 ετών, με χαμηλά εισοδήματα και η αύξηση 
του διαθέσιμου εισοδήματος αυτών.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού κο· 
ταργείται το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 9 του άρθρου 9 του ν.δ. 
3323/1955, με το οποίο οριζόταν ότι ο φορολογούμενος μπορεί να 
καταβάλει μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο του οικείου οικονομικού 
έτους το συνολικό ποσό της οφειλής του που προκύπτει βάσει της 
εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσής του, εφόσον το ποσό αυτό είναι 
μέχρι 2.000 δρχ.

Η κατάργηση της διάταξης αυτής ήταν επιβεβλημένη ύστερα 
από την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 3 του άρ
θρου 59 του ν.δ. 3323/1955, βάσει της οποίας αμελείται πλέον η 
βεβαίωση του ποσού που τελικά οφείλεται, όταν αυτό δεν υπερ
βαίνει τις 2.000 δρχ. αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογού
μενο και τη σύζυγό του.

5. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η πα
ράγραφος 5 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζεται η υποβολή της σχετικής δή
λωσης παρακρατουμένων φόρων του άρθρου 37ο του ν.δ. 
3323/1955 στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία αντί του 
Δημοσίου Ταμείου που ορίζει η παράγραφος που αντικαθίσταται.

Επίσης, με το δεύτερο εδάφιο της νέας παραγράφου μεταβάλ
λεται ο τρόπος απόδοσης του παρακρατουμένου φόρου 15% στα 
κέρδη των Ε.Π.Ε., από εφάπαξ σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, προς 
το σκοπό εναρμόνισης της διάταξης αυτής με εκείνη που ισχύει 
για την απόδοση του φόρου για εισοδήματα από προμερίσματα, 
μερίσματα κ,τλ.

6. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού προσθέτονται δύο 
ε-.ύφια στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρ
θρου 40 του ν.δ. 3323/1955.

Με τις διατάξεις αυτές επαναφέρεται το φορολογικό καθεστώς 
που ίσχυσε πριν από τον ν. 1828/19Β9, για τη φορολογική μετο- 
χείριετη της πέραν της νομίμου καταβαλλομένης αποζημίωσης με 
βάση μισθό ή ημερομίσθιο, στην περίπτωση διακοπής της εργα
σιακής σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, προς το σκο
πό ρύθμισης και εξάλειψης των αμφισβητήσεων που 
δημιουργήθηκαν με την κατάργησή της.

7. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η πο

ράγραφος 1 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955.
Με τη νέα διάταξη συμπεριλαμβάνονται στους υπόχρεους πα

ρακράτησης φόρου από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθέριων επαγ
γελμάτων και εκείνοι που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα όταν 
καταβάλλουν τέτοιες αμοιβές στους δικαιούχους.

Επίσης επαναφέρθηκε στο άρθρο 48 του ν.δ. 3323/1955 η προΐ- 
σχύουσα διάταξη για υποχρέωση παρακράτησης φόρου 15% ο
πό τους υποχρέους του άρθρου αυτού (Δημόσιο. Ν.Π.Δ.Δ.. 
επιτηδευματιες κ.λπ.) κατά την καταβολή αμοιβής σε πρόσωπα που 
δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης θεωρημένου αποδεικτικού στοι
χείου του ΚΦΣ.

6. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού παρέχεται στον Υ
πουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση για να καθορίζει με απο
φάσεις του ότι ορισμένοι από τους υπόχρεους που παρακρατούν 
φόρο από μισθούς και από συντάξεις μποοεί να παρέχουν, με μο- 
γνητικά μέσα, στην αρμόδια φορολογική αρχή τις ίδιες πληροφο
ρίες που αναφέρονται στις βεβαιώσεις που εκδίδουν για τα 
εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις (ποσά μισθών, φόρων κ,λπ.)

Σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολουθείται μέχρι σήμερα οι ερ
γοδότες και οι ασφαλιστικοί φορείς που απασχολούν σημαντικό 
αριθμό εργαζομένων έχουν υποχρέωση να εκδίδουν ένα επιπλέ
ον αντίτυπο των βεβαιώσεων για τα εισοδήματα από μισθούς κοι 
συντάξεις που κατέβαλαν στους δικαιούχους. Ο σημαντικός αριθ
μός αυτών των βεβαιώσεων απαιτεί, σε πολλές περιπτώσεις, να 
χρησιμοποιούνται μικρά φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τους σάκ- 
κους με αυτές τις βεβαιώσεις για χειρονακτική επεξεργασία, μέ
θοδο αναποτελεσματική και ιδιαίτερα χρονοβόρα και εξαντλητική.

Με τη ρύθμιση που προτείνεται απλοποιείται η διαδικασία που 
ακολουθείται σήμερα, καθίσταται πλέον αποτελεσματική η δια
σταύρωση των πληροφοριών για τα εισοδήματα που αποκτήθη
καν από τους δικαιούχους, ενώ μειώνεται τόσο ο αριθμός των 
προσώπων που θα απασχοληθούν με αυτές τις εργασίες όσο και 
ο απαιτούμενος χρόνος.

9. Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τις 
κοινοπραξίες, τις κοινωνίες και τις αστικές εταιρίες, που ασκούν 
επιχείρηση, οι οφειλές, κύριες και πρόσθετες, από φόρους, τέλη, 
εισφορές και πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις, γενικά, που 
αφορούν αυτές, βεβαιώνονται στο όνομά τους, η ευθύνη όμως για 
την καταβολή των οφειλών αυτών βαρύνει αλληλεγνύως και σε 
ολόκληρο κάθε ένα από τα μέλη τους. Σκοπός της διάταξης αυ
τής είναι η συμπλήρωση του νομοθετικού κενού που υπάρχει σχε
τικά με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου γίνεται η βεβαίωση των 
οφειλών στις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και το ποιος έχει την 
ευθύνη για την καταβολή των οφειλών αυτών, καθόσον η κοινο
πραξία, η κοινωνία και η αστική εταιρία δεν έχουν (δια αυθύπαρ
κτη νομική προσωπικότητα.

10. Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού καθιερώνεται, σε 
αναλογία με ό,τι ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, η δυνατότητα εγ- 
χείρισης του δικογράφου της προσφυγής, η οποία ασκείται από 
νομικό πρόσωπο, στην πλησιέστερη οικονομική ή αστυνομική ή 
δημοτική ή κοινοτική αρχή, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπός του δια
μένει - κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής - έξω από την έ
δρα της αρχής που εξέδωσε την πράξη που προσβάλλεται με την 
προσφυγή.

Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις εί
τε από λόγους ανώτερης βίας (π.χ. ασθένεια του νόμιμου εκπρο
σώπου) είτε από πραγματική αιτία, ο νόμιμος εκπρόσωπος διαμένει 
έξω από την έδρα της φορολογικής Αρχής που εξέδωσε την πρά
ξη που προσβάλλεται με την προσφυγή.

π. Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η διά
ταξη της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει και τις εκκρε
μείς υποθέσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο δικαιοδοσίας στο οποίο 
βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται, για λόγους ίσης με- 
ταχείριε/ης, η παροχή της ίδιας δυνατότητας και στους φορολο
γούμενους που έχουν ασκήσει ένδικα μέσο πριν από την 
δημοσίευση του νόμου.
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ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

'Αοθρο 5
Φορολογικός 'Ελενος

1. Με το Δρθρο 14 του ν. 1563/1985. τροποποιήθηκαν οι διατά
ξεις του άρθρου 50 του ν.δ. 3323/1955 και καθιερώθηκε από το έ
τος 1986 νέο σύστημα ελέγχου υποθέσεων φορολογίας 
εισοδήματος και ορίστηκε ότι κάθε χρόνο θα καθορίζονται με α
πόφαση του Υπουργού Οικονομικών δειγματοληπτικό οι υποθέ
σεις ορισμένων κλάδων ή κατηγοριών επιχειρήσεων, στις οποίες 
θα ενεργε(ται τακτικός ουσιαστικός έλεγχος.

Μέχρι το έτος 1988, έχουν ενταχθεί στο δειγματοληπτικό αυτό 
έλεγχο 523.372 υποθέσεις, από τις οποίες έχουν ελεγχθεί 35.343.

Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται κάθε χρόνο ποσοστό περίπου 6% 
των υποθέσεων που υπάγονται στο δείγμα και οι περισσότερες 
από τις υποθέσεις που ελέγχονται αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες 
δεν θα έπρεπε να ελεγχθούν, είτε γιατί είναι μικρές είτε γιατί εί
ναι σε αδράνεια είτε γιατί οι δηλώσεις των είναι ακριβείς, παρα
μένουν δε ανέλεγκτες επιχειρήσεις οι οποίες με βάση τα δεδομένα 
των δηλώσεων που υποβάλλουν, θα έπρεπε να ελεγχθούν. Με την 
συμπλήρωση των διατάξεων αυτών περί δειγματοληπτικού ελέγ
χου παρέχεται ευχέρεια ελέγχου επιχειρήσεων που παρουσιάζουν 
Φορολογικό ενδιαφέρον.

Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού συμπληρώνο
νται σι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 50 του ν.δ. 
3323/1955 που αφορούν τον δειγματοληπτικό έλεγχο των δηλώ
σεων φορολογίας εισοδήματος, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να 
υπάγονται στο δείγμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
εκτός από τις δηλώσεις ορισμένων κλάδων ή κατηγοριών επιχει
ρήσεων ή επαγγελμάτων, οι δηλώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες 
παρουσιάζουν ανακρίβειες, παραλείψεις ή παρατυπίες φορολο
γικών στοιχείων από τα οποία τεκμαίρεται ότι υπάρχει φοροδια
φυγή και κυρίως όταν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις οι 
οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε κανένα δείγμα που επιλέγεται κάθε 
χρόνο.

Με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου αυτού συγκροτεί
ται σε κάθε Δ.Ο.Υ. επιτροπή αποτελούμενη από τον Επιθεωρητή, 
τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και τον Επόπτη ελέγχου, η οποία θα 
κρίνει ποιες άλλες υποθέσεις θα ενταχθούν από αυτές που φο
ροδιαφεύγουν έσοδα και δεν υπάγονται στο δείγμα

2. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο έλεγχος των δηλώσε
ων φορολογίας εισοδήματος γίνεται δειγματοληπτικά. Ο δειγμα
τοληπτικός έλεγχος είναι πλήρης και ουσιαστικός.

Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στο δειγματοληπτικό έλεγ
χο υπόκεινται σε προσωρινό έλεγχο γιο ένα ή περισσότερα συ
γκεκριμένα θέματα του πλήρους δειγματοληπτικού ελέγχου. Ο 
προσωρινός έλεγχος διενεργείτε! μία μόνο φορά για κάθε Οικσν. 
έτος και δεν επιτρέπεται να γίνει και άλλος μέχρι τον οριστικό 
δειγματοληπτικό έλεγχο.

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού συμπληρώνεται η πα
ράγραφος 3 του άρθρου 50α του ν.δ. 3323/1955 και ορίζεται ότι 
επιτρέπεται η ενέργεια και δεύτερου προσωρινού ελέγχου, αν α
πό στοιχεία ή πληροφορίες ή βάσιμες υπόνοιες ή από τα στοιχεία 
των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι δεν δηλώθηκε ή δη
λώθηκε ανακριβώς φορολογητέα ύλη η οποία δεν διαπιστώθηκε 
από τον πρώτο προσωπικά έλεγχο.

Η συμπλήρωση της διάταξης αυτής όπως κρίθηκε απαραίτητη 
για να υπάρχει ευχέρεια και δεύτερου προσωρινού ελέγχου όταν 
υπάρξουν στοιχεία ότι δεν έγινε σωστά και νομότυπα ο προσωρι
νός έλεγχος όπως συμβαίνει με τους τακτικούς ελέγχους.

Άρθρο 6
Διοικητική επίλυση της διαφοοάς

1. Με την παράγραφο ι του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το

αοθρο 53 του ν.δ. 3323/1955.
1. Με το άοθοο 15 του ν. 1828/1989 άλλαξε ο τρόπος διοικητι

κής επίλυσης της διαφοράς (συμβιβασμού) και ορίστηκε ότι ο συμ
βιβασμός σε ορισμένες περιπτώσεις δε θα γίνεται από τον 
Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. (πρώην Οικονομικά Έφορο) αλλά από τριμε
λείς επιτροπές με μέλη τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδι
κείου, τον αρμόδιο Επιθεωρητή Δ.Ο.Υ. και ένα εκπρόσωπο του 
Οικονομικού ή άλλου Επιμελητηρίου ή ένα οικονομικό υπάλληλο 
του νομού.

2. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση η ανωτέρω ρύθμιση έγι
νε με σκοπό την αντικειμενικοποίηση και τη διαφάνεια στην επι
βολή του φόρου αλλά και την αποκατάσταση κλίματος 
εμπιστοσύνης στις σχέσεις Κράτους και φορολογουμένων.

3. Από την μέχρι τώρα λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών όχι 
μόνο δεν επιτεύχθηκε ο σκοπός αλλά δημιουργήθηκαν πολλά προ
βλήματα τα βασικότερα των οποίων είναι:

α) Η καθυστέρηση περαίωσης των υποθέσεων λόγω χρονοβό- 
ρου διαδικασίας.

Από 1.6.1989 που λειτουργούν οι επιτροπές αυτές παραπέμφθη- 
καν 430 υποθέσεις και συζητήθηκαν μόνο 193 υποθέσεις.

β) Η διαδικασία αυτή καθυστερεί τη βεβαίωση των φόρων πλέ 
ον του έτους, σε περίπτωση δε μη επίτευξης συμβιβασμού, πλέ
ον της τριετίας.

4. Η ύπαρξη των επιτροπών αυτών, εφόσον υπάρχουν τα διοι
κητικά δικαστήρια, σημειωτέον ότι ο πρόεδρος του διοικητικού 
πρωτοδικείου είναι και πρόεδρος των επιτροπών, δεν δικαιολο
γείται.

5. Οι Επιτροπές αυτές σε πολλές νομαρχίες δεν λειτούργησαν.
6. Καθολική είναι η άποψη των υπηρεσιακών παραγόντων ότι 

οι επιτροπές αυτές απέτυχαν και πρέπει να καταργηθούν.
Με τις νέες διατάξεις καταργείται η επιτροπή, η οποία προβλε- 

πόταν, από τις διατάξεις του άρθρου που αντικαθίσταται, για την 
διοικητική επίλυση της διαφοράς σε ορισμένες περιπτώσεις και 
ορίζεται ότι η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από τον 
Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, 
προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία της 
τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ή για ε
λευθέριους επαγγελματίες, η διοικητική επίλυση της διαφοράς γί
νεται από κοινού από τον Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής 
υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και τον αρμόδιο Επιθεωρητή και εκπρόσωπο 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου ή του Εμπορικού και Βιομηχανι
κού Επιμελητηρίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των εκ
προσώπων της φοροτεχνικής υπηρεσίας και του επιτηδευματία 
τότε η υπόθεση κατόπιν προσφυγής θο εκδικαστεί από τα Διοικη
τικά Δικαστήρια.

Η κατάργηση της επιτροπής κρίθηκε αναγκαία, γιατί η σύστα
ση και η λειτουργία των επιτροπών αυτών προσκρούει σε σοβα
ρές δυσχέρειες με αποτέλεσμα να καθυστερεί η περαίωση των 
υποθέσεων και η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δη
μοσίου.

7. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ο τρόπος 
περαιώσεως των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της επιτρο
πής που καταργείται με τις διατάξεις της προηγούμενης παρα
γράφου.

8. Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού 
διατηρείται τριμελής επιτροπή που προβλεπόταν και από τις δια
τάξεις του Ν. 542/77 και του ν. 1828/1989, για τον τεκμαρτό προσ
διορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.

9. Με τις διατάξεις των παοαγράφων 6.7,8.9 και 10 του άρθρου 
6 του νομοσχεδίου αντικαθίστανται οι διατάξεις που θεσπίζουν 
κυρώσεις σε βάρος όσων δεν εκπληρώνουν κανονικώς τις φορο
λογικές τους υποχρεώσεις, για να καταστεί ασύμφορη οικονομι- 
κώς η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ή η ανακριβής υποβολή 
ή η μη υποβολή δηλώσεων. Ειδικότερα, αναπροσαρμόζονται οι 
προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, ώστε να τιμωρούνται αυστηρότε
ρα αυτοί που δεν υποβάλλουν δήλωση.
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Περαιτέρω καθιερώνεται σε περίπτωση υποτροπής για σοβα
ρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας η αφαίρεση της ά
δειας ασκήσεως επαγγέλματος ή το κλείσιμο της επιχειρήσεως 
με απόφαση ταυ Ποινικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 7 
Λογιστικό Σχέδιο

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται υποχρεωτι
κό η εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, που 
προβλέπει τοπ.δ. 1123/1980, από 1.1.1991 σε επιχειρήσεις που ε
λέγχονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από το Σώμα Ορ
κωτών Λογιστών.

Η πλήρης εφαρμογή του Ελληνικού Γ ενικού Λογιστηρίου Σχε
δίου (π.δ. 1123/1980) είναι ακόμη προαιρετική. Από τη χρήση 1987 
εφαρμόζονται υποχρεωτικό ορισμένα τμήματά του, στα οποία πα
ραπέμπουν οι υποχρεωτικά εφαρμοζόμενες από τη χρήση αυτή 
/έες διατάξεις του ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», που 
τροήλθαν από την προσαρμογή του νόμου αυτού προς τις διατά
ξεις της 4ης Οδηγίας της Ε.Ο.Κ

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλες σχεδόν οι ελεγχόμενες από το 
Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) εταιρείες (περίπου 1.500) να ε
φαρμόζουν σήμερα το Γ ενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.) αποσπα
σματικά ίκατό κανόνα, εφαρμόζεται ό.τι είναι απαραίτητο για την 
άνετη κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). Σημειώ
νεται ότι, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, στον 
τακτικό έλεγχο του Σ.Ο.Λ. υπάγονται από 1.1.1990 οι εταιρείες (α
νώνυμες, Ε.Π.Ε.), οι οποίες υπερβαίνουν τα αριθμητικό όρια των 
δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:
(1) Σύνολο Ενεργητικού δρχ. 300.000.000
(2) Καθαρός κύκλος εργασιών · 600.000.000
(3) Μέσος όρος απασχολούμενου ετησίως προοωπικούΆτομα 50 

Με τα δεδομένα αυτά, και το γεγονός ότι η σωστή λογιστική
οργάνωση των επιχειρήσεων συμβάλλει αποφασιστικό στον πε
ριορισμό της φοροδιαφυγής και συγχρόνως εξασφαλίζει και άλ
λα σοβαρότατα πλεονεκτήματα, κρίνεται αναγκαία η υποχρεωτική 
εφαρμογή του Ελληνικού Γ ενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις ε
λεγχόμενες από το Σ.Ο.Λ. εταιρείες, στις οποίες μάλιστα δεν πρό
κειται το μέτρο αυτό να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, αν ληφθεί 
υπόψη το επίπεδο οργάνωσης των επιχειρήσεων αυτών και η προ
θεσμία που δίδεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ
θρου αυτού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι από την υποχρεωτική εφαρμογή του 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου θα προκύψουν θετικά αποτελέσμα
τα για την εθνική οικονομία, γιο τους εξής κυρίως λόγους: 

α) Η λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων με βάση το Γ ενικό 
Λογιστικό Σχέδιο εξασφαλίζει τη λογιστική απεικόνιση και παρα
κολούθηση του συναλλακτικού κυκλώματος της επιχείρησης κα
τά τρόπο απλό, σαφή και ακριβή, έτσι ώστε να περιορίζονται στο 
ελάχιστο οι δυνατότητες λογιστικών συγκαλύψεων.

β) Αυτή η ομοιόμορφη λογιστική οργάνωση (λογιστική τυποποίη
ση) απλουστεύει και υποβοηθεί ουσιαστικό το έργο των διαφόρων 
ελεγκτών (εφοριακών, ορκωτών λογιστών, νομισματικών αρχών 
κλπ.), με αποτέλεσμα τη σοβαρότατη βελτίωση της ποιότητας του 
ελέγχου και τη σημαντική μείωση του χρόνου της διενέργειάς του 
και συνεπώς και του κόστους του. Εκτιμάται ότι η αποδοτικάτητα 
του ελέγχου θα αυξηθεί στο διπλάσιο (δηλ. θα απαιτείται ο μισός 
χρόνος απασχολήσεως ή το μισό ελεγκτικό προσωπικό φορολο- 

,κού ελέγχου) με ταυτόχρονη σημαντικότατη αύξηση της ποιό
τητας. Επίσης, θα αυξηθεί και η παραγωγικότητα του λογιστικού 
προσωπικού των επιχειρήσεων.

γ) Με την ομοιόμορφη λογιστική οργάνωση θα εξασφαλισθεί 
και η συγκέντρωση ομοιογενών και σωστών στοιχείων και πλη
ροφοριών, σχετικά με την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματο
οικονομική θέση και τη συναλλακτική δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την άντληση 
■.ων αναγκαίων αξιόπιστων πληροφοριών και τη σωστή ενημέρω

ση των Εθνικών Λογαριασμών, με βάση τα δεδομένατων οποίων 
προγραμματίζεται και ασκείται η οικονομική πολιτική της χώρας.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ε
ξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής του Γ ενικού Λογιστι
κού Σχεδίου οι τραπεζικές επιχειρήσεις.

Γ ια τις επιχειρήσεις αυτές πρόκειται να καταρτισθεί σύντομα 
και να εφαρμοσθεί υποχρεωτικό κλαδικό λογιστικό σχέδιο πλή
ρως εναρμονισμένο προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 ορίζεται, Οτι σε βάρος των 
επιχειρήσεων της παραγράφου ι που δεν εφαρμόζουν ή που ε
φαρμόζουν πλημμελώς το Γ ενικό Λογιστικό Σχέδιο, επιβάλλονται 
οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 4 του π.δ. 148/1984 «περί ορι
σμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής 
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρή
σεις», δηλαδή χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) μέχρι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) 
γιο τη μη εφαρμογή και από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι 
ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές για την πλημμελή εφαρμογή.

4. Η υποχρεωτική καθιέρωση του Λογιστικού Σχεδίου στις πα
ραπάνω επιχειρήσεις είναι απαραίτητη για να υπάρχει ομοιομορ
φία στους ισολογισμούς των μεγάλων τουλάχιστον επιχειρήσεων, 
για να σταματήσει ο λογιστικός αυτοσχεδιαομός από κάθε επι
χείρηση στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και μάλιστα ενόψη 
του 1992.

Άρθρο 8
'Ελεγχος εισοδήματος επαγγελματιών.

Η φοροδιαφυγή αποτελεί εθνικό έγκλημα γιατί στερεί την πο
λιτεία από τους αναγκαίους πόρους για την ύπαρξή της (εθνική 
άμυνα, παιδεία, υγεία, ασφάλεια κ.λπ) και αναγκάζει την πολιτεία 
να επιβάλλει νέους φόρους τους οποίους επωμίζονται συνήθως 
οι ειλικρινείς φορολογούμενοι.

Επίσης η φοροδιαφυγή αυξάνει την εισοδηματική ανισότητα σε 
βάρος των ειλικρινών φορολογουμένων με συνέπεια να εξουδε
τερώνεται ο θετικός ανταγωνισμός στις επιχειρηματικές δραστη
ριότητες, να ματαιώνεται η αποτελεσματικότητα των κινήτρων που 
θεσπίζονται από την πολιτεία να μειώνεται η καταναλωτική δυ
νατότητα των λαϊκών τάξεων και να εμποδίζεται η οικονομική α
νάπτυξη.

Επί πλέον η φοροδιαφυγή έχει σαν επακόλουθο την πραγμα
τοποίηση πολυτελών δαπανών και την υπερκατανάλωση.

Υπό τις σημερινές συνθήκες στη χώρα μας επιβάλλεται η λήψη 
των απαραιτήτων μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Προϋπόθεση για την περιστολή της φοροδιαφυγής είναι η ορ
θή διάγνωση των αιτιών που την προκαλούν και η προσαρμογή 
των σχετικών μέτρων στις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα 
μας και στη δομή και λειτουργία της οικονομίας, για την καταπο
λέμηση της φοροδιαφυγής.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του σχε
δίου νόμου ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα αναφορικά με την 
υποβολή στοιχείων από τους επιτηδευματίες στις Δημόσιες Υπη
ρεσίες. Τράπεζες, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις με κοινές απο
φάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση 
αρμοδίων Υπουργών για διευκόλυνση των υπηρεσιών και των ε· 
πιτηδευ ματιών.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορί
ζεται ότι όταν προκαλούνται υλικές ζημιές από σύγκρουση αυτο
κινήτων η δαπάνη καταβάλλεται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες 
μόνο με την προσκόμιση δικαιολογητικών και στην περίπτωση που 
καταβληθεί δεν θα αναγνωρίζεται ως έξοδο της Ασφαλιστικής Ε
ταιρίας.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η ασφαλιστική εταιρία και 
αναγκάζονται τα συνεργεία αυτοκινήτων να εκδίδουν τιμολόγια 
για την είσπραξη της αμοιβής των, καθώς και η έκδοση τιμολο
γίων για τα ανταλλακτικά. Η αποζημίωση από τις ασφαλιστικές 
εταιρίες καταβάλλεται τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις χω
ρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών αλλά με βάση την απόφαση
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του πραγματογνώμονα κάθε ασφαλιστικής εταιρίας
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορί

ζεται ότι τα πολεοόομικα γραφεία υποχρεούνται να στέλνουν α
ντίγραφο της αδείας πολεοδομικής ανέγερσης οικοδομής στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ που Φορολογείται ο ιδιοκτήτης της οικοδομής. Με 
τον τρόπο αυτό θα παρακολουθείται η δραστηριότητα κάθε πολί
τη στον τομέα των ακινήτων και η τύχη της νέας οικοδομής.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορί
ζεται ότι κατά την μεταβίβαση των ακινήτων υποχρεούται ο αγο
ραστής του ακινήτου να υποβάλλει μαζί με την δήλωση και 
πληροφοριακά δελτίο για την αγορά του ακινήτου το οποίο θα 
στέλνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να τεθεί στο φάκελό του, για 
να υπάρχουν στοιχεία και να παρακολουθείται η τύχη του α
κινήτου.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού υπο- 
χρεούνται οι διάφορες υπηρεσίες (Αστυνομία, Υπηρεσίες Υπουρ
γείου Εμπορίου κ.λπ.) που χορηγούν άδειες λειτουργίας 
καταστημάτων και επαγγελμάτων να ζητούν απαραιτήτως την προ
σκόμιση άδειας αοκήσεως επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για να παρακολουθείται κάθε νέο 
επάγγελμα.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, πα
ρέχεται η εξουσιοδότηση όπως με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του κατά περίπτωση Υπουργού να ζητούνται πλη
ροφοριακά στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα των επαγ
γελμάτων.

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, ορί
ζεται ότι τα κέντρα διασκεδάσεως, ξενοδοχεία και γενικά επιχει
ρήσεις που παραχωρούν αίθουσες και χώρους για 
πραγματοποίηση κοσμικών συγκεντρώσεων ή διασκεδάσεων υπο- 
χρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία αυτού που 
πραγματοποίησε την δεξίωση.

Β. Μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. μεταξύ των επιτηδευματιών 
εκδίδονται εικονικά τιμολόγια και καταστρατηγούνται οι διατά
ξεις περ( Φ.Π.Α. με μεγάλα ποσά αφού εισροές (αγορές) και εκροές 
(πωλήσεις) συμψηφίζονται.

Με τα εικονικά αυτά τιμολόγια που συνήθως είναι τιμολόγια δα
πανών, αυξάνεται ο Φ.Π.Α. των εισροών με αποτέλεσμα να ζητούν 
από το Δημόσιο την επιστροφή μεγάλων ποσών, ενώ αυτός που 
εξέδωσε το τιμολόγιο και έχει από το νόμο υποχρέωση να κατα
βάλλει το Φ.Π.Α. είναι ανύπαρκτο πρόσωπο.

Για το λόγο αυτό με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρ
θρου αυτού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το τιμολόγιο ε(ναι 
εικονικό παρέχεται η ευχέρεια στη φορολογική αρχή να μην ανα
γνωρίζεται και να φέρει ευθύνη και αυτός που αγοράζει το είδος, 
ο οποίος υποχρεούται να επιστρέφει το Φ.Π.Α. που συμψήφισε με 
τις εκροές και δεν κατέβαλε στο Δημόσιο.

Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο για να περιοριστεί η καταστρο- 
τήγηση των φορολογικών διατάξεων και ευθύνη φέρει και ο αγο- 
ραστής γιατί γνωρίζει ότι το τιμολόγιο είναι εικονικό ή πλαστό.

9. Στην πράξη τα αυτοκίνητα πωλούνται από τους μεσάζοντες 
με πληρεξούσιο από τους ιδιοκτήτες και κυρίως τα TAXI και τα 
Φορτηγά αυτοκίνητα, χωρίς να εκδίδεται από τους μεσάζοντες α
πόδειξη για την αμοιβή των.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού υποχρε- 
ούνται οι συμβολαιογράφοι να στέλνουν αντίγραφα των συμβο
λαίων στην Δ.Ο.Υ που φορολογείται ο μεσάζων για να ελέγχεται 
το έσοδο από την πηγή αυτή.

10. Με τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου αυτού, ρυθμί
ζονται διαδικαστικά θέματα αναφόοικά με την εφαρμογή των δια
τάξεων του άρθρου αυτού, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών.

11. Με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου αυτού παρέχε
ται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επεκτείνει τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα επαγγέλματα του άρθρου 
αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άρθρο 9
Φορολογικά κίνητρα σε συγχωνευόμενες επιχειρήσεις του 

μεταποιητικού τομέα. Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ.1297/1972

1. Απά τις ισχύουσες διατάξεις του ν.δ.1297/1972 παρέχονται 
στις μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, οποιοσδή
ποτε μορφής, με σκοπό τη σύσταση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., διάφορες φο
ρολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις (απαλλαγή από το φόρο 
εισοδήματος της υπεραξίας που προκύπτει κατά τη μετατροπή ή 
συγχώνευση, απαλλαγή απο Φόρο μεταβίβασης των εισφερόμε
νων ακινήτων κ.λπ.)

Επειδή πρόσφατα έχει παρατηρηθεί ότι πολλές ελληνικές επι
χειρήσεις εξαγοράζονται από ξένους, γεγονός που θα έχει δυσμε
νείς συνέπειες για την Ελληνική οικονομία και για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, παρέχονται με τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού φορολογικές απαλλαγές στις συγχωνευόμε
νες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα με σκοπό τη δημιουρ
γία στη χώρα μας, εν όψει και του 1992 ισχυρών οικονομικών 
μονάδων ικανών να ανταποκριθούν στα προκύπτοντα ζητήματα 
από τη σύγχρονη τεχνική και οικονομική εξέλιξη και το διεθνή α
νταγωνισμό (αύξηση παραγωγικότητας, μείωση του κόστους, αύ
ξηση της παραγωγής και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των 
ελληνικών επιχειρήσεων κ.λπ.).

Ειδικότερα, με τις προτεινΰμενες διατάξεις, παρέχεται στις συγ
χωνευόμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα οποιοσδήποτε 
μορφής, πέραν των φορολογικών απαλλαγών που προβλέπι το 
ν.δ.1297/1972, και η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ποοο- 
ςττού 10% των κερδών που θα πραγματοποιηθούν από την εκ της 
συγχωνεύσεως προελθούσα Α.Ε. για χρονικό διάστημα πέντε ε
τών από το χρόνο της συγχώνευσης στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Σε συγχώνευση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα, ο
ποιοσδήποτε μορφής, πλην ανώνυμης εταιρείας, με σκοπό ίδρυ
ση Α.Ε. βιομηχανικής, βιοτεχνικής, μεταλλευτικής ή λατομικής, η 
οποία θα έχει ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστο 
100 εκατομμύρια δραχμές.

β) Σε συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων Α.Ε. ή Α.Ε. με οποιοσ
δήποτε άλλης μορφής επιχείρηση μεταποιητικού τομέα, με σκο
πό ίδρυσης Α.Ε. μεταποιητικού τομέα, η οποία θα έχει ολοσχερώς 
καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστο 200 εκατομμύρια δραχμές.

Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι συ
νέπειες σε περίπτωση διανομής του ποσού των κερδών που απηλ- 
λάγη της φορολογίας ή διάλυσης της επιχείρησης, καθώς και στις 
περιπτώσεις που δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που αναψέρο- 
νται στο άρθρο αυτό.

Η προβλεπόμενη από το άρθρο αυτό απαλλαγή των κερδών θο 
ισχύσει για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων οι οποίες θα γίνουν μέ
χρι 31.12.1992.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, προ- 
κειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.δ.1297/1972 που 
προβλέπουν Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, αυξάνε
ται το κεφάλαιο της εταιρείας που θα προέλθει από μετατροπή 
ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων, για μεν την Α.Ε. από 10 ε- 
κατ.δραχμές σε 60 εκοτ.δρχ., για δε την εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης από 5 εκατ.δραχμές σε 30 εκατ.δραχμές.

Δεδομένου ότι το κεφάλαιο των εταιρειών αυτών καθορίσθηκε 
και ισχύει απο το έτος 1972 με το ν.δ. 1297/1972 και του γεγονό
τος οτι σκοπός του νομοθετήματος αυτού είναι η δημιουργία με
γάλων οικονομικών μονάδων κρίνεται επιβεβλημένη η αύξηση του 
κεφαλαίου στα πιο πάνω ποσά.

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, 
για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω, προτείνεται και
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στις περιπτώσεις εισφοράς ενός η περισσοτέρων κλάδων σε λει
τουργούσα ή συνιστώυενη ανώνυμη εταιρεία, το κεφάλαιο της ε
ταιρείας αυτής τιοο απορροφά τον κλάδο νο αυξηθεί απο 30 
εκατ.δραχμές σε 100 εκατ.δραχμές.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού πα· 
ρατεινεται η προθεσμία ισχύος του ν.δ.1297/1972, η οποία λήγει 
την 31.12.91, μέχρι 31.12.1992.

Άρθρο 10
Μείωση συντελεστή αδιανέμητων κερδών Α.Ε.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι 
υποπεριπτώσεις ββ και γγ της περίπτωσης ο της παραγράφου 1 
του άρθρου 10 του ν.δ.3843/1958. Με τις νέες διατάξεις επεκτεί- 
νεται, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, η εφαρμογή 
των μειωμένων συντελεστών φορολογίας που εφαρμόζονται στο 
αδιανέμητα κέρδη των ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται, για 
τις επενδύσεις που πραγματοποιούν, το καθεστώς των κρατικών 
επιχορηγήσεων του ν.1262/1982 και στα αδιανέμητα κέρδη των α
νωνύμων εταιρειών που υπάγονται, για τις επενδύσεις που πραγ
ματοποιούν, στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων του 
ν. 1262/1982.

Ειδικότερα, επέρχονται οι εξής μεταβολές:
α) Για τα αδιανέμητα κέρδη, των ημεδαπών βιοτεχνικών, βιο

μηχανικών, μεταλλευτικών rai λατομικών ανωνύμων εταιρειών- 
'που πραγματοποιούν απο 1.1.1990 και μετά παραγωγικές 
επενδύσεις ύψους άνω των 50.000.000 δραχμών οι οποίες υπάγο
νται στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων του 
ν.1262/1982, ο συντελεστής φορολογίας μειώνεται από 40% σε 
35%.

β) Γ ια τις λοιπές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες (ξενοδοχειακές, 
γεωργικές, κτηνοτροφίκές κλπ) που πραγματοποιούν απο 1.1.90 
και μετά παραγωγικές επενδύσεις, που υπάγονται στο καθεστώς 
των αφορολογήτων εκπτώσεων του ν.1262/1982, ύψους άνω των 
501)00.000 δραχμών, ο συντελεστής φορολογίας αδιανέμητων κερ
δών μειώνεται απο 46% σε 40%.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορί
ζεται ότι οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 νέοι συντελεστές 
φορολογίας αδιανέμητων κερδών θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 
για τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν απο ισολογισμούς που κλεί
νουν μετά την 30.12.19Β9.

Άρθρο 11
Κίνητρα επενδύσεων στις εμπορικές επιχειρήσεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 της αρ.1055505/10177/Β0012/ 
ΠΟΛ.Π 19/10.5.1989 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών. Με την αντικατάσταση αυτή αυξάνεται από δε
καπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20Vo) το ποσό των 
συνολικών αδιανεμήτων κερδών των εμπορικών επιχειρήσεων των 
χρήσεων 1989 έως 1991 που απαλλάσσεται της φορολογίας εισο
δήματος για το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, 
με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν γιο την πραγματοποίηση επεν
δύσεων διπλάσιας αξίας προς αυτό.
Η αύξηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, γιοτί το προβλεπόμενο αρχικά 
ποσοστό ήταν χαμηλό με αποτέλεσμα να μην ενθαρρύνει, όπως 
είχαν επισημόνει με υπομνήματά τους οι εμπορικοί σύλλογοι της 
χώρας, τις εμπορικές επιχειρήσεις νο προχωρήσουν στην πραγ
ματοποίηση επενδύσεων, για τον εκσυγχρονισμό τους ενόψει της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ L·'

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 12
Διανομή κερδών ανώνυμης εταιρείας στους εργαζόμενους

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 τουάρθρου αυτού αντι
καθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α του άρθρου 4 
του ν.δ.33843/1958. που προέβλεπε την έκδοση κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
το ποσοστό των ετήσιων κερδών που εδικαιούντο κάθε φορά, να 
διανείμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες στο εργατούπαλλη- 
λικό προσωπικό τους. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι, οι 
ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες μπορούν να διανέμουν, σε μετρη
τά το ερνατοϋπαλληλικΰ προσωπικό τους μέχρι το δεκαπεντε τοις 
εκατό (15%) των καθαρών κερδών τους και το διανεμόμενο αυτό 
πσοό κερδών σε κάθε εργατοϋπάλληλο δεν μπορεί να υπερβεί το 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών ετήσιων ακαθάρι
στων αποδοχών του.
. Το ανωτέρω ποσοστά είναι μεγαλύτερα απο αυτά που (σχυαν 
(10% και 15% αντίστοιχα) και τα οποία είχαν καθορισθεί με την 
Ε.7383/81/ΠΟΛ.68/29.3.1985(ΦΕΚ.Β·1Β0) κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είχε εκδοθεί κατό 
εξουσιοδότηση των διατάξεων που αντικαθίστανται με τις διατό 
ξεις της παραγράφου αυτής.

Η αύξηση των ποσοστών αυτών και η νομοθετική τους κατοχύ
ρωση αποβλέπουν στην παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις 
να διανέμουν στους εργαζόμενους μεγαλύτερο μέρος των κερ
δών τους, καθώς επίσης στην αύξηση της παραγωγικότητας και 
στη βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αντι
καθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 
του ν.1731Π9Β7. Με τις νέες διατάξεις παρέχεται σε όλες τις ημε
δαπές ανώνυμες εταιρείες η δυνατότητα να διανέμουν, με τη μορ
φή μετοχών, μέρος των ετησίων κερδών τους στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, ενώ με τις προϊσχύσασες διατά
ξεις η δυνατότητα αυτή παρείχετο μόνο στις ημεδαπές βιομηχα
νικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λατομικές ανώνυμες 
εταιρείες.

Με την επέκταση της δυνατότητας διανομής μέρους των κερ
δών με τη μορφή μετοχών σε όλες γενικό τις ανώνυμες εταιρείες, 
ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών, προσδοκάται η αύ
ξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, λόγω της συμμε
τοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο της εταιρείας και στα κέρδη 
που θα εισπράττουν με τη μορφή μερίσματος. Επίσης, με το μέ
ρος των κερδών που διανέμεται στους εργαζομένους με τη μορ
φή μετοχών, επέρχεται αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας, αφού 
τα κέρδη αυτά δεν καταβάλλονται σε μετρητά, αλλά μοιράζονται 
με τη μορφή μετοχών στους εργαζομένους, με συνέπεια να πα
ρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει τα κέρδη 
αυτά χωρίς να καταβάλει φόρο εισοδήματος, για την επίτευξη των 
σκοπών της.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορί
ζεται ότι τα κίνητρα που παρέχονται στους εργαζόμενους με τις 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 θ'αρχίσουν να εφαρμόζονται 
από τα κέρδη των επιχειρήσεων που προέρχονται απο ισολογι
σμούς που κλείνουν μετό την 30.12.1989 και εφεξής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

Εισηγητική Έκθεση 

Άρθρο 13

Παράγραφος 1
Με τιςπαρ.Ι και 2 του άρθρου 29 του ν.δ.ΠΒ/1973, όπως ισχύουν, 

προβλέπονται πέντε (5) κατηγορίες, στις οποίες κατατάσσονται 
οι κληρονόμοι με βάση τη συγγενική τους σχέση προς τον κλη
ρονομούμενο.

Σε καθεμιά απο τις κατηγορίες αυτές ισχύει ιδιαίτερη κλίμακα 
με ιδιαίτερους προοδευτικούς κατά κλιμάκια (18) φορολογικούς 
συντελεστές και με ιδιαίτερο ποσό φόρου (TAX CREDIT) που α-
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οαιοειται ως αφορολόγητο.
Όσο πλησιέστεοου βαθμού συγγενείς προς τον κληρονομού

μενο είναι οι κληρονόμοι του τόσο μεγαλύτερο είναι το εκπιπτό- 
μενο ποσό Φόρου και ελαφρότεροι οι φοοολονικοί συντελεστές 
που βαρύνουν την κληρονομική μεοίδα.

Με βάση τα ανωτέρω στην Α'κατηγοοία υπάγονται ο επιζών σύ
ζυγος και τα παιδιά του κληρονομούμενου, στη ΕΓκατηγορία οι 
ανιόντες (πάπποι, προπάπποι κλπ) και οι κατιοντες δεύτερου και 
επόμενων βαθμών, καθώς και τα εκουσίως ή δικαστικώς αναγνω- 
ρισθέντα τέκνα ως προς τους ανιόντες του πατέρα που τα ανα
γνώρισε. στη Γ κατηγορία οι αδελφοί, στη Δ συγγενείς εξ αίματος 
τρίτου εκ πλαγίου, πατρυιοί-μητρυιές, τέκνα απο προηγούμενο γά
μο του συζύγου, καθώς και λοιπά απο αγχιστεία τέκνα (γαμπροί- 
νύΦες) και στην Ε'κατηγορία κάθε συγγενής άλλου βαθμού ή ε
ξωτικός.

Επειδή ο κατά τα άνω θεσμός της έκπτωσης από το φόρο του 
TAX CREDIT οδηγεί σε φαλκίδευση ουσιαστικά του αφορολόγη
του ορίου, κοίθηκε αναγκαίο και δίκαιο αυτός να αντικατασταθεί 
με τη θέσπιση αφορολόγητου ποσού, προσαρμοσμένου κατά το 
δυνατόν στις δημοσιονομικές συνθήκες και τις σημερινές δυνα
τότητες της οικονομίας, πάνω από το οποίο θα εφαρμόζονται οι 
Φορολογικοί συντελεστές. Παράλληλα τα φορολογικά κλιμάκια 
περιορίζονται από 18 σε 12, αυξάνεται το όριο από 10.030.000 σε 
15.000.000 δραχμές, πάνω από το οποίο ισχύει σταθερός συντε
λεστής, πράγμα που καθιστά το σύστημα λειτουργικά απλούστε- 
ρο και συνεπώς οικονομικότερο, αλλά και δικαιότερο, αφού οι 
οποιοσδήποτε διαφοροποιήσεις των αξιών δεν θα επηρεάζουν α- 
ναγκαίως και τη φορολογική επιβάρυνση, λόγω του εύρους των 
καθέκαστα φορολογικών κλιμακίων και ακόμη μειώνεται ο σταθε
ρός αυτός συντελεστής, για την Α' κατηγορία από 27 σε 25, για 
τη Β από 29 σε 27, γιο τη Γ παραμένει 50, για τη Δ από 61 σε 56 
και για την Ε από 72 σε 66.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αναπρο
σαρμόζονται σοβαρώς τα αφορολόγητα όρια τόσο των ανήλικων 
κληρονόμων, όσο και των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών κλη
ρονόμων και αναπήρων με αναπηρία 67% και άνω.

Με την κατά τα άνω ρύθμιση μένουν αφορολόγητες όλες οι μι
κρές περιουσίες και μένει ουσιαστικά ανεπηρέαστη έτσι από πλευ
ράς φορολογίας η οικογενειακή οικονομία.

Παράγραφος 2 και 3
Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών αναπροσαρμόζονται 

το ανώτατο όριο αξίας γονικής παροχής μέχρι του οποίου ο φό
ρος μειώνεται στο μισό του ακεραίου από 8.000.000 σε 12.000.000 
δραχμές, καθώς και το ποσό της έκπτωσης του δικαιούχου της 
γονικής παροχής και των μελών της οικογένειας του για απόκτη
ση πρώτης κατοικίας από 1.540.000 σε 2.000.000 δραχμές για το 
δικαιούχο, προσαυξανόμενο κατά 500.000 δραχμές για κάθε μέ
λος της οικογένειάς του.

Παράγραφος 4
Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.1591/1986 θεσπί

στηκε απαλλαγή απο το φόρο, σε περίπτωση απόκτησης αιτία θα
νάτου πρώτης κατοικίας από σύζυγο και τέκνα του κληρονο
μούμενου με ορισμένες προϋποθέσεις.

Ως βασική προϋπόθεση ο νόμος απαιτεί ο κληρονόμος (σύζυ
γος ή τέκνο) ή τα παιδιά του (ανήλικα ή σπουδάζοντα) να μην έ
χουν οικία ή διαμέρισμα ή επικαρπία ή οίκηση σε άλλη οικία που 
να καλύπτει τις στεγαστικές τους αναγκες ή δικαίωμα κυριότη
τας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο που να βρίσκεται σε πόλη άνω των
3.000 κατοίκων ή σε τουριστική πεοιοχή.

Ο νόμος δεν αναφέρει αν θα δοθεί απαλλαγή σε περίπτωση που 
ο σύζυγος του κληρονόμου έχει οικία ή διαμέρισμα κλπ., καθώς 
επίσης και σε περίπτωση που η οικία αυτή ή το διαμέρισμα βρί
σκεται σε πόλη κάτω των 3.000 κατοίκων.

Για να διευκρινισθεί αυτή η ασάφεια του νόμου προτείνεται η 
θέσπιση της διάταξης της παραγράφου αυτής, με την οποία ανα
προσαρμόζει τόχοονα και τα απαλλασσόμενα ποσά (από

3.000.000 σε 5.000.000 δοχ. για τον ίδιο το Φορολογούμενο και α
πο 1.500.000 σε 2.000.000 δοχ. για κάθε ποοστατευΟμενο μέλος) 
για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας, ώστε να ικανοποιείται- 
τελικώς-ο σκοπός θέσπισης της διάταξης, που είναι η διευκόλυν
ση απόκτησης πρώτης κατοικίας χωρίς Φορολογική επιβάρυνση.

Παράγραφος 5
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθοου 19 του ν.1731/1987 είχε 

θεσπισθεί η ολοσχερής απαλλαγή απο το φόρο κάθε μεταβίβα
σης γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης μέχρι 40 στρέμματα, α
νεξαρτήτως από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος.

Δεδομένου όμως ότι η στρεμματική αξία δεν είναι ενιαία για ο
λόκληρο τον ελλαδικό χώρο, αλλά το ύψος της συναρτάται άμε- 

. σα με πλήθος παραγόντων Οπως π.χ. με τη θέση (ορεινό, ημιορεινό, 
πεδινό κλπ), της έκτασης, τη σύνθεση του εδάφους και την απο- 
δοτικότητά του, το πλησιόχωρο και την πρόσβαση σε αστικά κέ
ντρα και τη δυνατότητα διάθεσης του ποοίόντος ταχέως και με 
μικρή δαπάνη κλπ., η κατά τα άνω απαλλαγή οδηγεί ουσιαστικώς 
οι οικονομικώς εύρωστοι και όχι οι οικονομικώς ασθενέστεροι.

Για την άρση αυτής της αδικίας και την αποκατάσταση ενιαίας 
και δίκαιης μεταχείρισης όλων των φορολογούμενων προτείνε- 
ται η θέσπιση της διάταξης της παραγράφου αυτής, με την οποία 
παρέχεται απαλλαγή μέχρις ορισμένου ποσού συνολικής αξίας 
(20.000.000) μεταβιβαζόμενης έκτασης και ορισμένο αριθμό στρεμ
μάτων (80), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία βιώσιμου 
κλήρου κατά τρόπο ισότιμο για τους αγρότες όλης της Ελλάδας.

Παράγραφος 6
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του ν.δ.118/1973, προ- 

βλέπεται η καταβολή του φόρου κληρονομιάς σε 12 μηνιαίες δό
σεις αν δεν υπερβαίνει τις 60.000 δραχμές ή σε οκτώ (8) 
εξαμηνιαίες αν υπερβαίνει τις 60.000 δραχμές.

Ήδη, με τη διάθεση της παραγράφου αυτής ορίζεται ως όριο 
διαχωρισμού των δόσεων σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες το ποσό των
240.000 δραχμών και διευκρινίζεται πως η μηνιαία δόση δεν μπο
ρεί να είναι μικρότερη απο 20.000 δραχμές.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για να απαλλαγούν οι Δ.Ο.Υ. απο 
ένα τεράστιο όγκο γραφειοκρατικής απασχόλησης, που δεν αντί- 
κρίζεται με αντίστοιχο ταμειακό ενδιαφέρον.

Παράγραφος 7
Ο φόρος κληρονομιών, δωρεών κλπ είναι καταβλητέος σε δό

σεις (μηνιαίες ή εξαμηνιαίες). Προκειμένου όμως να καταοτισθεί 
κάποιο συμβόλαιο μεταβιβαστικό της κυριότητας περιουσιακού 
στοιχείου (που είναι αντικείμενο κληρονομιών ή δωρεών) ή να συ- 
σταθεί οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σ'αυτό, είναι αναγκαίο 
η προσκόμιση πιστοποιητικού κληρονομιάς ή δωρεάς (πομ νο πι
στοποιεί ότι υποβλήθηκε η οικεία Φοοολογική δήλωση και εκπλη
ρώθηκε συνολικώς ή μερικώς η φοοολογική υποχρέωση).

Η καταβολή του φόρου σε δόσεις θεσπίστηκε για να διευκολυν
θεί ο κληρονόμος στην εξόφλησή του. λόγω του συνήθως μεγά
λου ύψους του φόρου και της αδυναμίας του vc τον καταβάλει 
εφάπαξ και με την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά στοιχεία θο 
παραμείνουν στην κυριότητο του κληρονόμου.

Προκειμένου όμως τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία να 
μεταβιβασθούν περαιτέρω, η διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δη
μοσίου απαιτεί για άμεση καταβολή όλου του φόρου που τα 
βαρύνει.

Επειδή ρητή για το θέμα αυτό διάταξη δεν υπάρχει στον νόμο 
πράγμα που δημιουργεί έντονες ερμηνευτικές αντιδικίες προτεί- 
νεται η θέσπιση της διάταξης της παραγράφου αυτής του παρό
ντος άρθρου.

Παράγραφος 8
Με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 92 του ν.δ.118/1973 ορί

ζεται ότι η καταβολή του οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς μπο
ρεί να γίνει σε δόσεις, εφόσον παρασχεθεί στο Δημόσιο σχετική 
ασφάλεια, που συνίσταται σε προσωπική εγγύηση αξιόχρεου προ
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σώπου, αν το χρέος είναι από 100.000 έως 500.000 δραχμές, ή ε
μπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην 
Ελλάδα Τράπεζας, αν το οφειλώμενο ποσό φάρου είναι πάνω από
500.000 δραχμές.

Ήδη, με τη διάταξη της παραγράφου αυτής αυξάνονται τα ό
ρια αυτό σε 500.000 και 1.000.000 δραχμές αντίστοιχα.

Παράγραφος θ
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αυξάνεται το ποσό έκ

πτωσης απο τον οφειλώμενο φόρο απο 10% σε 15%. ον ολόκλη
ρο το βεβαιωμένο ποσό αυτού καταβληθεί εφάπαξ μέσα στην 
πρώτη μηνιαία ή και δεύτερη εξαμηνιαία δόση.

Με την αύξηση αυτή παρέχεται ισχυρό κίνητρο για την εξόφλη
ση του οφειλομένου φόρου αμέσως, πράγμα που ελαφρύνει τις 
οικονομικές υπηρεσίες από σημαντικό έργο εκκρεμοτήτων, καθι
στά οικονομικότερη τη διαδικασία είσπραξης και απαλλάσσει τους 
Φορολογούμενους από μακρόχρονες διαδικασίες τακτοποίησης 
του χρέους τους.

Παράγραφοι 10, 11, 12
Στη φορολογία κληρονομιών', δωρεών και προικών μία απο τις 

βασικές αρχές που ισχύουν είναι εκείνη του συνυπολογισμού, στην 
αξία του φορολογητέου περιουσιακού στοιχείου, της αξίας όλων 
των προγενέστερων δωρεών και προικών που ο ίδιος δικαιοπά- 
ροχος είχει κάνει στον ίδιο δικαιοδώχο. Ο συνυπολογισμός αυτός 
σκοπό έχει να αποτρέψει τη φοροαποφυγή, η οποία θα επετυγ- 
χάνετο με την κατάτμηση της περιουσίας του προσώπου και τη 
μεταβίβασή της τμηματικά και μέχρι του ύψους του αφορολογή
του ορίου που κάθε φορά ισχύει.

Για τον συνυπολογισμό, ρητά ορίζεται στο νόμο πως λαμβόνο- 
νται υπόψη όλες οι δωρεές και προίκες για τις οποίες η φορολο
γική ενοχή γεννήθηκε από 25 Ιανουαρίου 1946 και μεταγενέστερα.

Όμως, με άλλη διάταξη του φορολογικού νόμου, ορίζεται πως 
το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου θεωρείται παρα
γραμμένο για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική ε
νοχή γεννήθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1971.

Έτσι παρουσιάζεται το άτοπο μία υπόθεση, ενώ θεωρείται πα- 
ραγραμμένη για επιβολή αυτοτελώς φόρου, να λαμβάνεται υπό
ψη -κατό συνυπολογισμό- σε φορολόγηση μεταγενέστερης 
υπόθεσης και συνεπώς να φορολογείται έμμεσα

Προς άρση της πιο πάνω αντινομίας προτείνεται η θέσπιση των 
διατάξεων των παραγράφων 10,11 και 12 του παρόντος άρθρου 
ώστε σε συνυπολογισμό να λαμβάνονται υπόψη μόνο υποθέσεις 
για τη φορολόγηση των οποίων δεν έχει παραγραφεί το δικαίω
μα του Δημοσίου.

Παράγραφος 13
Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου προ- 

τείνεται η κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του 
ν.δ.118Π 973, που προβλέπει τη φορολογική αντιμετώπιση διαδο
χικών καταπιστευμάτων, προκειμένου το φορολογικό να εναομο- 
νισθεί με το ουσιαστικό δίκαιο, όπου ρητό ορίζεται ότι 
καταπίστευμα καταπιστεύματος δεν ισχύει.

Παράγραφος 14
Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.δ.118/1973 προβλέπεται 

η μείωση του φόρου σε περίπτωση που το ίδιο περιουσιακό στοι
χείο μεταβιβάζεται δύο ή και περισσότερες φορές αιτία θανάτου, 
μέσα στην ίδια πενταετία.

Ειδικότερο, με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται πως 
αν ο φόρος της δεύτερης μεταβίβασης είναι μεγαλύτερος απο ε
κείνον της πρώτης, η επιπλέον διαφορά οφείλεται ολόκληρη.

Η διάταξη αυτή δημιουργεί δυσχερή ερμηνευτικά πρόβλημα- 
τα, ενόψει του ότι η αύξηση του φόρου, κατά τη μεταγενέστερη 
μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου, μπορεί να οφείλεται εί
τε σε μεταβίβασή του ταυτοχρονως και με άλλα περιουσιακά στοι
χεία (που για πρώτη φορά μεταβιβάζονται) είτε σε αύξηση της 
αξίας τους, είτε σε απώτερο βαθμό συγγενείας δικαιοδόχου προς

δικαιοπάοοχο (αφού ο οφειλώμενος φόρος είναι συνάρτηση και 
του βαθμού συγγένειας).

Γ ια το λόγο τούτο προτείνεται θέσπιση της διάταξης της πα
ραγράφου 14 του άρθρου αυτού, που προσδίδει σαφήνεια στην 
τροποποιούμενη διάταξη του φορολογικού νόμου και καθιστά λει
τουργικότερη την εφαρμογή της.

Άρθρο 14
Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων

Παράγραφος 1
Με τις διατάξεις της παρ.ι του άρθρου 15 του νομοσχεδίου α

ναπροσαρμόζονται τα αφορολόγητα όρια για την αγορά πρώτης 
κατοικίας ως εξής:

Από τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα προκειμένου για άγαμο 
παρέχεται απαλλαγή για αγορά οικίας ή διαμερίσματος μέχρι 
35μ2, ανεξαρτήτως αξίας, ή για αξία μέχρι 3.300.000 δραχμές.

Προκειμένου για έγγαμο παρέχεται απαλλαγή για αγορό οικίας 
ή διαμερίσματος μέχρι 60μ2, ανεξαρτήτως αξίας, ή για αξία μέ
χρι 4.500.000 δραχμές.

Η απαλλαγή Ομως μέχρι 35μ2 ή 60μ2 ανεξάρτητα από την αξία 
τους δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των φορολογούμενων 
που ζητούν απαλλαγή και τούτο γιατί τα 35μ2 ή 60μ2 έχουν δια
φορετική αξία κατά περίπτωση.

Γι αυτό προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων της παρ.ι του άρ
θρου 15 του νομοσχεδίου με τις οποίες τα αφορολόγητα όρια α
ναπροσαρμόζονται ως εξής:

Γ ια αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμους παρέχεται α
παλλαγή μέχρι 35μ2 και για τη μέχρι 4.000.000 δρχ. αξία τους.

Γ ια αγορά οικίας ή διαμερίσματος από εγγάμους παρέχεται α
παλλαγή μέχρι 70μ2 και για τη μέχρι 8.400.000δρχ. αξία τους, προ
σαυξανόμενα κατό 15μ2 και κατά 2.000.000 δραχμές για κάθε ένα 
παιδί.

Για αγορά οικοπέδου από άγαμο ή έγγαμο στις περιοχές του 
νομού Αττικής και θεοσαλονίκης τα αφορολόγητα πόρια αυξάνο
νται απο 1.200.000 οε 1.500.000 δραχμές και στις λοιπές περιοχές 
από 1.500.000 σε 1.800.000.

Παράγραφος 2
Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου αυ

ξάνονται τα τετραγωνικά που θεωρούνται ότι καλύπτουν τις στε- 
γαστικές ανάγκες του αγοραστή. Γ ια ένα άτομο παραμένουν τα 
ίδια 35τ.μ., για δύο άτομα 60μ2 και για κάθε παιδί αυξάνονται α
πό 12 σε 15μ2.

Παράγραφος 3
Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου α

ναπροσαρμόζονται τα όρια απαλλαγής για την αγορά αγροτικών 
ακινήτων. Από 200.000 σε 300.000 κατό ςττρέμματα. εφόσον η κα
τά στρέμμα αξία δεν υπερβαίνει τις 500.000 αντί 300.000 δραχμές.

Παράγραφος 4
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη φορολογία 

μεταβίβασης ακίνητων, η σύσταση ή η απόσβεση πραγματικών 
δουλειών, καθώς και η μεταβίβαση μαζί με το δεσπόζον ακίνητο 
πραγματικής δουλείας δεν υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης α
κινήτων.

Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια σημαντικής αξίας εμπράγ
ματα δικαιώματα, όπως αποθήκες σε πολυκατοικία θέσεις στάθ
μευσης αυτοκινήτων κλπ., που φέρονται στα μεταβιβαστικό 
συμβόλαια σαν παρακολούθημα των μεταβιβαζόμενων διαμερι
σμάτων, να μην υποκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων καί- 
τοι προσαυξάνουν την αξία των διαμερισμάτων αυτών.

Γι αυτο προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων της παρ.4 του άρ
θρου 15 του νομοσχεδίου, με τις οποίες προβλέπεται ότι η σύστα
ση, η απόσβεση κα η μεταβίβαση μαζί με το δεσπόζον ακίνητο 
πραγματικής δουλειάς, από τις προβλεπόμενες απο τα άρθρα 1116 
επ.του Αστικού Κώδι«α υπόκειται σε Φ.Μ.Α.
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Παράγραφος 5
Με τις διατάξεις της περίπτωσης Βστ της παρ.1 του άρθρου 4 

του α,ν.1521/1950 ορίζεται ότι ο φόρος μεταβίβασης, όταν ως πω- 
λητής ή αγοραστής είναι το δημόσιο, δήμοι, κοινότητες, οι ιεροί 
ναοί, οι ιερός μονές και τα θρησκευτικά εθνωφελή, κοινωφελή, φι
λανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανισμοί, υπολογίζε
ται με συντελεστή μειωμένο στο 1/2 του ακεραίου. Επειδή δεν 
υπάρχει επαρκής δικαιολογία ο αγοραστής να καταβάλει το μισό 
φόρο στις περιπτώσεις που αγοράζει απο τα πιο πάνω πρόσωπα 
προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 16 
του νομοσχεδίου, με τις οποίες προβλέπεται κατάργηση των δια
τάξεων αυτών, ώστε και στις περιπτώσεις αυτές ο αγοραστής να 
καταβάλει φόρο με ακέραιο συντελεστή.

Παράγραφος 6
Απο τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 

α.ν.1521/1950 προβλέπεται ότι ο φόρος που αναλογεί στο τίμημα 
μεταβιβόσεως που αναγράφεται στο συμβόλαιο βαρύνει τον 
πωλητή.

Στην πράξη όμως ανεξαίρετα το φόρο καταβάλει ο αγοραστής.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα στην υ

πηρεσία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ματαίωσης ή ακύρωσης συμ
βολαίων, όπου υπάρχει υποχρέωση επιστροφής του φόρου και 
γιατί ο φόρος αυτός επιστρέφεται στο νόμω υπόχρεο για την κα
ταβολή του πωλητή, ενώ τον έχει καταβάλλει ο αγοραστής.

Γι'αυτό προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων της παρ.θ του άρ
θρου 15 του νομοσχεδίου με τις οποίες προβλέπεται ότι νόμω υ
πόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής.

Παράγραφος 7
Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου θε

σπίζεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης του Ελληνικού Δη
μοσίου των Δήμων και Κοινοτήτων, των Ιερών Ναών και των Ιερών 
Μονών.

Παράγραφος θ
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση παραχώρη

σης, βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, ακινήτων του δημοσίου σε 
ιδιώτες, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου, όπου εφαρμόζεται το α
ντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέος αξίας των 
ακινήτων, επιβάλλεται στην αντικειμενική αξία, ενώ αντίθετα, ό
που δεν εφαρμόζεται το σύστημα αυτό, επιβάλλεται στο μειωμέ
νο τίμημα που καθορίζεται με το παραχωρητήριο.

Αυτό έχει σαν συνέπεια την αδυναμία εφαρμογής των ειδικών 
διατάξεων γιατί, ενώ το μεταβιβαζόμενο ακίνητο για ειδικούς λό
γους παραχωρείται σε χαμηλή τιμή, ο φόρος μεταβίβασης υπο
λογίζεται στην αντικειμενική αξία και είναι πολλαπλάσιος του 
τιμήματος. Ο τρόπος αυτός υπολογισμού του φόρου δημιουργεί 
αδυναμία καταβολής του, δεδομένου ότι οι παραχωρήσεις γίνο
νται σε αστέγους και στερούμενους εισοδημάτων πολίτες. Γι'αυ- 
τό προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 
15 του νομοσχεδίου με την οποία ορίζεται ότι σε περίπτωση πα
ραχώρησης βάσει ειδικών διατάξεων ακινήτων του Δημοσίου όε 
τρίτους ο φόρος θα επιβάλλεται στο τίμημα

Παράγραφος 9
Από τις διατάξεις τηςπαρ.3 του άρθρου 3 του αν.1521/1950 προ- 

βλέπεται ότι στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων στις οποίες συμβαλ
λόμενος ως αγοραστής ή ως πωλητής είναι το δημόσιο, οι δήμοι, 
οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, ιερές μονές και τα θρησκευτικά, εθνω
φελή, κοινωφελή, φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ορ
γανισμοί και τα ν.π,δ.δ., ως αξία στην οποία επιβάλλεται ο φόρος 
μεταβίβασης ακινήτων θεωρείται το τίμημα της μεταβίβασης και 
τα ποσά του φόρου και των εξόδων μεταβίβασης.

Μετά την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος προσδιο
ρισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που προβλέπεται

απο τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 δημιουργήθη- 
καν αμφισβητήσεις, εάν οι διατάξεις αυτές του α_ν.1521/1950 θα 
εξακολουθούν να ισχύουν για τον προσδιορισμό της αξίας των 
ακινήτων στις περιοχές που έχει επεκταθεί το σύστημα αυτό.

Γ ι'αυτό προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων της παρ.9 του άρ
θρου 15 του νομοσχεδίου με την οποία ορίζεται ότι και στις περι
πτώσεις αυτές για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των 
ακινήτων θα εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα.

Παράγραφος 10
Με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου 

προστίθεται εδάφιο στην παρ.3 του άρθρου 41 του ν.1249/1982 με 
το οποίο ορίζεται ότι, σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμ
βόλαιο αναγράφεται τίμημα μεγαλύτερο της αξίας που προκύπτει 
με την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού 
της αξίας των ακινήτων, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται στο 
τίμημα αυτό.

Παράγραφος 11
Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νομο

σχεδίου προστίθεται περίπτωση (γ) στην παράγραφο 2 του άρθρου 
41 του ν.1249/1982 με την οποία ορίζεται ότι με απόφαση του Υ
πουργού Οικονομικών θα εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα 
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και στα εκτός σχεδίου α
κίνητα.

Παράγραφος 12
Η φράση «ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία» του εδαφίου (δ) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 2 του αν.1521/1950, που προβλέπει την 
υποχρέωση καταβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περι
πτώσεις μεταγραφής δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνω
ρίζεται η κτήση κυριότητας με χρησικτησία, επειδή δεν έχει πεδία 
εφαρμογής δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα.

Γι'αυτό με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 15 του νομο
σχεδίου προτείνεται η αντικατάσταση της διάταξης με απάλειψη 
της φράσης αυτής.

Παράγραφος 13
Με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου 

ορίζεται ότι στις περιπτώσεις διπλής μεταβίβασης υπόχρεος για 
την καταβολή του φόρου στην πρώτη πλασματική μεταβίβαση εί
ναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής αντί του πωλητή.

Παράγραφος 14
Με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου 

καταργείται η παρ.1 του άρθρου 5 του α.ν.1521/1950, γιατί δεν έ
χει πλέον πεδίο εφαρμογής, αφού υπόχρεος για την καταβολή του 
φόρου θα είναι ο αγοραστής.

Παράγραφος 15
Με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου 

διορθώνεται η λέξη «κειμένου» της προτελευταίας σειράς του πρώ
του εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1078/80 με τη λέξη «κει
μένων» που έπρεπε να είχε τεθεί εξ υπαρχής.

Παράγραφος 16
Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ

θρου 1 του ν.1078/1980 καταργείται, καθόσον τα όρια των απαλ
λαγών καθορίζονται με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του V.107B/1980, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.16 
του άρθρου 15 του νομοσχεδίου.

Παράγραφος 17
Η διάταξη της δεύτερης περιόδου της παρ. 14 του άρθρου 1 του 

ν.1078/1980 καταργείται, καθόσον τα όρια των απαλλαγών καθο
ρίζονται με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
ν.1078/1980, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.17 του άρθρου 15 
του νομοσχεδίου.
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Άρθρο15
Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

Παράγραφος ι
Με τις διατάζεις του άρθρου 25 του V.1B2B/1989 ορίζεται ότι ο 

Φόρος ακίνητης περιουσίας αποτελεί τοπικό φάρο των δήμων και 
κοινοτήτων.

Για τη βελτίωση και είσπραξη και γενικά τη διαχείριση του φό
ρου αυτού συνιστόται στην ΚΕΔΚΕ Ειδική Υπηρεσία.

Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υ
πουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα απο γνώμη της 
ΚΕΔΚΕ, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύσταση, την οργάνω
ση: τη στελέχωση, τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με τα (δια διατάγματα καθορίζονται 
ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και οι διαδικα
σίες βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης του φόρου.

Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει κινήσει τη 
διαδικασία σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας, ούτε την έκδοση 
Προεδρικών Διαταγμάτων, γι αυτό το Υπουργείο Οικονομικών θα 
εξακολουθήσει τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Φό
ρου, όπως σήμερα και ήδη έχει προβεί στην εκτύπωση των οικείων 
φορολογικών δηλώσεων, καθώς και των φυλλαδίων οδηγιών.
-Η νομιμότητα όμως της συνέχισης της επιβολής του φόρου α

κίνητης περιουσίας από το Υπουργείο Οικονομικών αφού με ρη· 
"τή διάταξη νόμου μεταφέρεται στους δήμους και τις κοινότητες, 
αμφισβητείται.

Γι αυτό προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 16 
του νομοσχεδίου, με τις οποίες προβλέπεται η αναστολή εφαρ
μογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 25 
V.1B28/19B9 (ΦΕΚ Α2) μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα απαυ- 
τές Προεδρικά Διατάγματα.

Παράγραφος 2
-Η διάταξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 

19 του ν.1249/19Β2 καταργείται.

Παράγραφος 3
Η διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 

19 του ν.1249/1982 αντικαθίσταται και του λοιπού η ακίνητη πε
ριουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων προστίθεται κατά Ισα μέ
ρη στην ακίνητη περιουσία του πατέρα ή της μητέρας, εφόσον 
ασκούν απο κοινού τη γονική μέριμνα ή στο γονέα που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Επίσης του λοιπού η ακίνητη περιουσία των ανή
λικων άγαμων τέκνων που απέκτησαν από κληρονομιά ή κληρο
δοσία ή αιτία θανάτου δωρεά, δεν υπολογίζεται στην περιουσία 
των γονέων.

Η αντικατασταθείσα διάταξη προέβλεπε ότι στην ακίνητη πε
ριουσία του πάτερο ή μη υπαρχοντος πατρός στην περιουσία της 
μητέρας, συνυπολογιζόταν η περιουσία των ανήλικων άγαμων 
τέκνων.

Παράγραφος 4
Η διάταξη της περίπτωσης (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 

2ι του ν. 1249/1982 αντικαθίσταται και του λοιπού ο χρόνος για 
τον οποίο εξαιρούνται τα κληρονομιαία ακίνητα της φορολογίας 
ακίνητης περιουσίας αυξάνεται από τρία σε τέσσερα χρόνια.

Παράγραφος 5
Η διάταξη του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρα

γράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1249/1982 αντικαθίσταται και του 
λοιπού από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας μετά την 
έκπτωση των χρεών, εκπίπτεται αφορολόγητο ποσό (50.000.000) 
για τα νομικά πρόσωπα και (55.000.000) για τα φυσικά πρόσωπα.

Σε περίπτωση συζύγων δε φορολογείται η αξία μέχρι 
(55.000.000) δραχμές για κάθε ένα από αυτούς. Επίσης ον ο ένας 
από τους συζύγους έχει ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη του αφο

ρολόγητου ορίου και ο άλλος των συζύγων μικρότερη ή και μη
δενική, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι συμπληρώσεως των δύο 
αφορολόγητων ορίων.

Η αντικατασταθείσα διάταξη προέβλεπε απαλλαγή για τα νο
μικά πρόσωπα (40.000.000) δραχμές και για τα φυσικά πρόσωπα 
(35.000.000) δραχμές. Σε περίπτωση δε συζύγων (35.000.000) γιο 
τον έχοντα τη μεγαλύτερη περιουσία και (15.000.000) για τον έχο- 
ντο τη μικρότερη.

Άρθρο 16
Για την επιβολή φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος (Υπεραξίας).

1. Η αστικοποίηση ενός μεγάλου τμήματος του αγροτικού πλη
θυσμού που σημειώθηκε μεταπολεμικά λόγω της προϊούοας εκ
βιομηχάνισης της χώρας, συνέβαλε στη ραγδαία όνοδο της αξίας 
των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος και ιδιαίτερα στα 
αστικά κέντρα.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με τα εκτεταμένα προγράμ
ματα έργων υποδομής από το κράτος, είχε ως αποτέλεσμα τον 
πλουτισμό των ιδιοκτητών κατά το χρόνο εκποίησης των ακινή
των τους, χωρίς μάλιστα να έχουν συμβάλει στη δημιουργία της 
υπεραξίας είτε άμεσα είτε με την προσωπική τους εργασία είτε 
έμμεσα με την καταβολή αντιστοίχων εισφορών στο κράτος.

■Η-επιβολή λοιπόν ενός Φόρου υπεραξίας, που να πλήττει τη δια
φορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης των ακινήτων, ο
σάκις η διαφορά αυτή δεν οφείλεται στον πληθωρισμό ούτε 
συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη, κρί- 
νεται επιβεβλημένη για μια σειρά λόγων:

•θα συμβάλει στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βα
ρών με την επιβάρυνση στα χέρια του πωλητή του τιμήματος ε
κείνου του εισοδήματος που προέρχεται από την υπερτίμηση των 
πωλαύμενων ακινήτων και το οποίο σήμερα φοροδιαφεύγει.

-θα αποθαρρύνει τη διοχέτευση κεφαλαίων σε κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες για την όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη κατανομή των παραγωγικών πό
ρων, με ευνοϊκές επιπτώσεις και στην αναπτυξιακή διαδικασία.

-θα προσαρμόσει την ελληνική φορολογική νομοθεσία στην Κοι
νοτική από την άποψη της φορολόγησης της υπεραξίας. Σημειώ
νεται ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα - μέλος της Ε.Ο.Κ. που δεν 
επιβάλλει φόρο υπεραξίας και είναι σκόπιμο να μην αποτελάσαι 
εξαίρεση, ενόψη μάλιστα και της σχεδιαζόμενης ευρύτερης σύ
γκλισης των φορολογικών συστημάτων.

2. ΓΓ αυτό προτείνεται η επιβολή φόρου αυτομάτου υπερτιμή
ματος ως εξής:

Η επιβολή φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος στη διαφορά με
ταξύ της τιμής κτήσεως και της τιμής πωλήσεως ακινήτων ή ε
μπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Η τιμή κτήσεως, στην οποία προστίθεται και ο φόρος που κα
ταβλήθηκε για την κτήση, αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά με βά
ση τον μέσο ετήσιο τιμάριθμο καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδος,

Ως τιμής κτήσεως λαμβόνεται η αξία του ακινήτου, όπως αυτή 
προσδιορίστηκε γιο την επιβολή του φόρου μεταβιβάσεως ακινή
των με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, 
αν τα ακίνητα κτήθηκαν χωρίς αντάλλαγμα.

Ως αξία κτήσεως του ακινήτου που αποκτήθηκε με οποιοδήπο- 
τε τρόπο μέχρι 31Π2/19Θ4 λαμβόνεται η καθοριζόμενη την 1/1/1985 
με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού η οποίο τιμο- 
ριθμοποιείται κατά τα ανωτέρω. Για ακίνητα που βρίσκονται σε 
περιοχές που το έτος 1985 δεν (σχυε το αντικειμενικό σύστημα 
εφαρμόστηκε μεταγενέστερα ή δεν ισχύει μέχρι το χρόνο πωλή
σεως του ακινήτου, για την επιβολή του Φόρου υπολογίζεται σε 
ποσοστό επί του αναλογούντος Φ.Μ.Α. 5% για αγροτικά ακίνητο 
που βρίσκονται είτε μερικώς είτε ολικώς μέσα σε ζώνη ακτίνας 
500 μέτρων από το χειμέριο κύμα και 10% για αστικά ακίνητα για 
τα εξαιρούμενα από τη προηγούμενη περίπτωση.

Γ ια ακίνητα που αποκτήθηκαν μετά τη 1 /ι /1980 ο ανωτέρω ειδι
κός τρόπος φορολογίας δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση κατά την
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οποία ο πωλητής προσκομίσει στοιχεία από τα οποία θα προκύ
πτει οριστική αξία κτήσεως και ο τυχόν καταβληθείς Φόρος, προ- 
κειμένου να τιμαριθμοποιηθεί με τα οριζόμενα στη παράγραφο Ί.

Ως τιμή μεταβιβάσεως θεωρείται η αξία του ακινήτου, όπως αυτή 
προσδιορίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων για την επιβολή 
του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων με επαχθή αιτία από την ο
ποία αφαιρείται η αξία των προσθηκών ή βελτιώσεων που έγιναν 
στο ακίνητο, μετά την κτήση του, με δαπάνες του υπόχρεου στην 
καταβολή του φόρου.

3. Υπόχρεος για καταβολή του φόρου είναι σε κάθε περίπτωση 
ο πωλητής.

4. Ο φόρος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την υποβολή της δή
λωσης υπεραξίας και προ της συντάξεως του μεταβιβαστικού συμ
βολαίου.

5. Ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε ποσοστό α) 25% αν 
η μεταβίβαση γίνει μέσα σε τέσσερα χρόνια από Την αγορά β) 20% 
αν η μεταβίβαση γίνει από τέσσερα μέχρι οκτώ χρόνια από την 
αγορά γ) 15% αν η μεταβίβαση γίνει από οκτώ μέχρι είκοσι χρό
νια από την αγορά και δ) 10% άνω των είκοσι χρόνων από την α
γορά στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τιμής 
πωλήσεως.

6. Δεν υπόκειται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος η αξία που 
προκύπτει:

α) Από την πώληση διαμερίσματος, γραφείου, καταστήματος και 
γενικά οικοδομής που ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσω
πο, το οποίο ασκεί επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδο
μών και του οποίου τα καθαρά κέρδη από τις εργασίες αυτές 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

β) Από την πώληση βιομηχανοστασίου ή άλλης επαγγελματι
κής στέγης, καθώς και από την μεταβίβαση ακινήτων από οποιοσ
δήποτε μορφής επιχείρηση, για την οποία υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 2 και 
32 παράγραφος 2 του ν.δ. 3323/1955.

γ) Από την πώληση ακινήτου που κατά τις διατάξεις του ν. 
1642/1986 υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας και

δ) Από την πώληση οικοπέδου, οικίας ή διαμερίσματος που χρη
σιμοποιείται από τον πωλητή ως πρώτη κατοικία με την προϋπό
θεση ότι το τίμημα της μεταβιβάσεως θα διατεθεί μέσα σε τρία 
χρόνια για την αγορά οικοπέδου, οικίας ή διαμερίσματος που θα 
χρησιμοποιηθεί ως πρώτη κατοικία. Αν διατεθεί μέρος μόνο τού
του δεν θα υπαχθεί σε φόρο το μέρος αυτό.

7. Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος το Δη
μόσιο οι Δήμοι-Κοινότητες, οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μονές και ΝΠΔΔ.

β. Η υποχρέωση υποβολής δηλώσεως, η καταβολή του φόρου, 
οι συνέπειες της μη δηλώσεως και της ανακριβούς δηλώσεως, ο 
έλεγχος των δηλώσεων από τη φορολογούσα αρχή, η διαδικασία 
επίλυσης των φορολογικών διαφορών και γενικά κάθε θέμα που 
αφορά τη διαδικασία βεβαίωσης και εισπράξεως του φόρου αυ
τομάτου υπερτιμήματος ρυθμίζονται από τις διατάξεις του αν. 
1521/1950, για τη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων.

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου.

10. Η επιβολή του φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος αρχίζει α
πό 1 Ισνουαρίου 1991.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Άρθρο 17.
Τροποποιήσεις διατάξεων Κ.Φ.Σ.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται και 
συμπληρώνεται η περίπτωση ΣΤ της παραγράφου 2 του άρθρου 
3 του π.δ. 99/1977 (Α' 34) και ειδικότερα: 1) αντικαθίσταται η υπο
περίπτωση α' και τα κέντρα διασκέδασης ή τα καταστήματα γενι
κά που υπόκεινται σε αγορανομική κατάταξη, ανεξάρτητα από την

κατηγορία ένταξής τους από τις αρμόδιες αγορανομικές επιτρο
πές, εντάσσονται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.ΦΧ που 
αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους όχι όμως σε κα
τηγορία κατώτερη της δεύτερης. Μέχρι σήμερα εντάσσονται στη 
δεύτερη κατηγορία οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν αγορανο
μική κατάταξη Β και ανώτερη. Από την ειδική αυτή ένταξη, της 
υποχρεωτικής δηλ. τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας (εσόδων · ε
ξόδων) και έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης, κρίθηκε ανα
γκαίο να εξαιρεθούν τα παραδοσιακά καφενεία που λειτουργούν 
σε οικισμούς μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, τα οποία μπο
ρεί να εντάσσονται και στην πρώτη κατηγορία με βάση τα ετήσια 
ακαθάριστα έσοδά τους και 2) προστίθενται οι υποπεριπτώσεις ε' 
και στ' και εντάσσονται ορισμένες επιχειρήσεις στην κατηγορία 
που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε 
κατηγορία κατώτερη της δεύτερης.

Οι ρυθμίσεις αυτές που γίνονται με τις παραπάνω □', ε' και στ' 
υποπεριπτώσεις, με τις οποίες ορισμένοι επιτηδευματίες εντάσ
σονται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων όχι κατώτερη της δεύτε
ρης, κρίθηκαν αναγκαίες ενόψει της εφαρμογής του μέτρου της 
χρησιμοποίησης φορολογικών ταμειακών μηχανών του νόμου 
1609/1988 για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών 
και παροχής υπηρεσιών, ισχύουν δε από την 1η Ιανουάριου 1991 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.

2. Με τη διάταξη της παραγρ. 2 αντικαθίσταται η παραγρ. 6 του 
άρθρου 18 του π.δ. 99/1977 και παρέχεται η δυνατότητα η ταινία 
της ταμειακής μηχανής να θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξε
ων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών μετρητοίς, 
αλλά και επί πιστώσει όταν ο επιτηδευματίας τηρεί βιβλία δεύτε
ρης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., εφόσον στην ταινία αυτή αποτυπώ- 
νονται όλες οι ενδείξεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ., 
εκτός από την αναγραφή στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του 
ποσού της αμοιβής και ολογράφως.

3. Με τις διατάξεις της παραγρ. 3 τροποποιείται το πρώτο εδά
φιο της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του π.δ. 99/1977 και προ
στίθενται τρία νέα εδάφια στο τέλος της ίδιας παραγράφου.

Ειδικότερα, με το πρώτο εδάφιο προστίθεται ως κώλυμα για τη 
θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε κάθε επιτηδευματία και η πε
ρίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του από δάνεια 
με την εγγύηση του Δημοσίου. Η διάταξη αυτή προθλέπεται να 
συμβάλλει στην είσπραξη των σχετικών οφειλών προς το Δημόσιο.

Εξάλλου, με τη νέα διάταξη η μη θεώρηση φορολογικών στοι
χείων περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβλη
θεί δηλώσεις απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας, φόρου 
μισθωτών υπηρεσιών και του φόρου μερισμάτων, όχι δε και στη 
μη υποβολή δηλώσεων απόδοσης και άλλων παρακρατουμένων 
φόρων όπως ισχύει σήμερα.

Με τα τρία νέα εδάφια της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι δεν 
θεωρούνται βιβλία και στοιχεία του Κ.ΦΧ στον επιτηδευματία που 
πρόκειται να συστεγαστεί με άλλον επιτηδευματία, εφόσον στο 
αντικείμενο των εργασιών του περιλαμβάνεται η παραγωγή ή η 
εμπορία ομοίων αγαθών. Η ρύθμιση αυτή υπαγορεύτηκε από το 
γεγονός ότι η συ στέγαση των επιτηδευματιών, εκτός του ότι δεν 
διευκόλυνε τον φορολογικό έλεγχο, απέβλεπε πολλές Φορές στην 
εικονική κυρίως διάσπαση των επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό 
την καταστρατήγηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Για 
τις ήδη συστεγαζόμενες λειτουργούσες επιχειρήσεις λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε, προκειμένου να ρυθμιστούν οι μισθωτικές τους σχέ
σεις, η εφαρμογή της διάταξης αυτής να ισχύσει από την Ιην Ιου
νίου 1991.

4. Με τις διατάξεις της παραγρ. 5 παρέχεται το διακίωμα στον 
Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίζει διαφορετικά όχι μόνο τον τρό
πο, όπως μέχρι σήμερα προβλέπονταν, αλλά και το χρόνο έκδο
σης, τόσο των αποδείξεων λιανικής πώλησης, που μέχρι τώρα είχε 
δικαίωμα αλλά και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και των 
ειδικών στοιχείων (λογαριασμών κέντρων διασκέδασης κ.λπ.).

Η επέκταση των δικαιωμάτων του Υπουργού Οικονομικών, να 
ρυθμίζει με αποφάσεις του τα πιο πάνω αναφερόμενα θέματα, ε
πιβάλλεται από την ανάγκη καθιέρωσης της υποχρεωτικής χρή
σης φορολογικών ταμειακών μηχανών σε κατηγορίες
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επιτηδευματιών, που εκδίδουν φορολογικά στοιχεία προς το κοι
νό με βάση ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις ή που παρουσιάζεται 
η ανάγκη λάγω ιδιορρυθμίας των συναλλαγών, να ρυθμιστούν τα 
θέματα έκδοσης των στοιχείων κατά διάφορο τρόπο, σε σχέση με 
τα γενικώς ισχύοντα.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 παρέχεται το δικαίωμα 
στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με απόφασή του την υ
ποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών σε όλους τους επιτηδευ- 
ματίες ή σε ορισμένους μόνο από αυτούς που τηρούν βιβλία 
δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.

Άρθρο 18
Φορολογικές ταμειακές μηχανές

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται το τρίτο 
και το τέταρτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1809/88. 
Με τις ρυθμίσεις αυτές:

α) Επιτρέπεται στους επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν ηλε
κτρονικό υπολογιστή κατά το χρόνο της υποχρεωτικής εφαρμο
γής των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών να εκδίδουν τις 
αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με τρόπο μη
χανογραφικό, με την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόμενες αποδεί
ξεις αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται για τις 
αποδείξεις των φορολογικών ταμειακών μηχανών.

β) Περιορίζεται η ευχέρεια έκδοσης χειρόγραφων αποδείξεων 
λιανική πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τους ετπτη- 
δευματίες που υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις από φο
ρολογική ταμειακή μηχανή και επιτρέπεται μόνο η έκδοσή τους 
στις περιπτώσεις εκείνες που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 
εκτός της κύριας επαγγελματικής τους εγκατάστασης ή υποκα
ταστήματος, όπως στις περιπτώσεις πωλήσεων από εκθεσιακούς 
χώρους, πωλήσεις σε άγνωστους πελάτες από αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ.
Κ-λΠ.

Οι ρυθμίσεια αυτές κρίνονται αναγκαίες για την προστασία του 
θεσμού της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των φορολογικών τα
μειακών μηχανών και αντιμετωπίζονται ειδικές περιπτώσεις διε
νέργειας συναλλαγών, για τις οποίες δεν είναι εφικτή η έκδοση 
των αποδείξεων με τη χρησιμοποίηση της μηχανής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου και στον ειδικό φόρο 

τραπεζικών εργασιών

1., Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αντικαθί
στανται τα δώδεκα ισχύοντα (από το 1975 και 1979) κλιμάκια εντύ
πων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις νέες συναλλακτικές ανάγκες. Με την αντι
κατάσταση αυτή εξυπηρετούνται οι Δημόσιες Οικονομικές Υπη
ρεσίες, με την αποφυγή έκδοσης εκ μέρους τους μεγάλου αριθμού 
διπλοτύπων είσπραξης, αλλά και οι Τράπεζες με την αναγραφή 
επί των εντύπων των τίτλων αυτών και νέων στοιχείων, που κρί- 
θηκαν απαραίτητα απ' αυτές γιο την καλλίτερη μηχανογράφησή 
τους αλλά για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των συναλλαγών των 
Τραπεζών με τους τρίτους.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 ορίζεται, 
ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που θα δημοσιευθε! 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα καθοριστεί η ημερομηνία 
θέσης σε κυκλοφορία των ως άνω νέων ειδικών εντύπων ενσήμων 
συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και θα καθοριστεί 
ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων αυτών, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.

3. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 καταργού- 
νται, για τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με 
τις δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές κ_λπ. Αρχές, τα πάγια τέλη χαρ
τοσήμου, που επιβάλλονται στις αιτήσεις ή αναφορές, οι οποίες

υποβάλλονται από τους πολίτες για την εξυπηρέτησή τους στις 
παραπάνω Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 
Ια του Κώδικα Χαρτοσήμου. Εξαιρετικά, διατηρείται το πάγιο τέ
λος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται στις αιτήσεις βάσει άλλων δια
τάξεων του Κώδικα Χαρτοσήμου (π.χ. αιτήσεις υποβαλλόμενες στα 
υποθηκοφυλακεία) ή άλλων νομοθετημάτων, επειδή οι περιπτώ
σεις αυτές αναφέρονται σε ειδικά θέματα, για τα οποία κρίνεται 
σκόπιμο να διατηρηθεί η ειδική αντιμετώπιση, ενόψει και του ότι 
δεν αντιπροσωπεύουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων σε σχεη με το συ
νολικό αριθμό αυτών.

4. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 αυξάνεται 
από 20 σε 100 δραχμές το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλ
λεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ.1 ν' του Κώδικα 
Χαρτοσήμου, στις βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά και τα αποδεικτικό 
έγγραφα εν γένει, για να ανταποκρίνονται στις σημερινές οικο
νομικές συνθήκες, αλλά και για να αναπληρωθεί το έσοδο του Δη
μοσίου από την κατάργηση του παγίου τέλους χαρτοσήμου στις 
αιτήσεις ή τις αναφορές, βάσει των οποίων εκδίδονται το παρα
πάνω έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) Εξαιρετικά, η αύ
ξηση αυτή δεν καταλαμβάνει το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που 
επιβάλλεται στα ίδια ως άνω έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητι
κά, αποδεικτικά), βάσει άλλων διατάξεων του Κώδικα Χαρτοσή
μου ή άλλων νόμων, γιατί με αυτές ρυθμίζονται ειδικά θέματα.

Τα τέλη των εγγράφων αυτών θα αυξηθούν κατά τα οριζόμενο 
στην παράγραφο 5, δηλαδή κατά 150%.

5. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράου 5, και με την 
επιφύλαξη αναφερομένων στις παραγράφους 3 και 4, αυξάνονται 
κατά 150% τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, που επιβάλλονται στα διά
φορα έγγραφα βάσει των διατάξεων του Κώδικα Χαρτοσήμου ή 
άλλων νόμων, προκειμένου τα τέλη αυτά να ανταποκρίνονται στις 
σημερινές οικονομικές συνθήκες, δεδομένου ότι τα εν λόγω τέλη 
είχαν παραμείνει αμετάβλητα από τον Μάιο του 1986, με εξαίρε
ση τα πάγια τέλη, που επιβάλλονται σε ορισμένα έγγραφα της πο
λιτικής και διοικητικής διαδικασίας, που είχαν παραμείνει 
αμετάβλητα από το 1969 και ορισμένα έγγραφα της ποινικής δια
δικασίας, που είχαν παραμείνει αμετάβλητα από το 1977. Από την 
αύξηση αυτή εξαιρούνται τα πάγια κλιμακωτά τέλη χαρτοσήμου, 
που επιβάλλονται στις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε δια
ταγή, για τα οποία άλλωστε γίνεται ρύθμιση με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2, καθώς και στις υποκείμενες στα τέλη χαρ
τοσήμου μεταβιβάσεις αυτοκινήτων.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 επιβάλλεται τέλος χαρ
τοσήμου στις βεβαιώσεις περί υποβολής δηλώσεως έναρξης δρα
στηριότητας ή μεταβολής δραστρηριότητας. που χορηγούνται από 
τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, το ύψος του οποίου κλιμα
κώνεται κατά κατηγορία προσώπων κ.λπ.

Το τέλος αυτό στην πραγματικότητα επέχει θέση ειδικού τέλους, 
επιβάλλεται όμως ως τέλος χαρτοσήμου για την καλλίτερη είσπρα
ξή του με την εφαρμογή επ' αυτού των διατάξεων της φορολο
γίας χαρτοσήμου. Για το λόγο αυτό εξάλλου, το τέλος αυτό, παρότι 
επιβάλλεται ως τέλος χαρτοσήμου, δεν προσαυξάνεται με εισφορά 
20% υπέρ ΟΓΑ.

Η επιβολή του τέλους αυτού γίνεται στα πλαίσια της ανάγκης 
της εξυγίανσης της οικονομίας της χώρας. Αποβλέπει, όμως και 
στον περιορισμό του φαινομένου της εικονικής σύστασης επιχει
ρήσεων χωρίς την πρόθεση λειτουργίας τους, αλλά για την εμ
φάνιση, ως πραγματικών, συναλλαγών που στην πραγματικότητα 
είναι ανύπαρκτες, της σκόπιμης διάλυσης των επιχειρήσεων και 
της επανασύστασης τους ή της μεταβολής στα πρόσωπα αυτών, 
για την καταστρατήγηση των φορολογικών διατάξεων, αναφορι
κό με τις υποχρεώσεις τους (τηρούμενα βιβλία κ.λπ.) ή για τη δη
μιουργία δυσχερείων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.) γιο την είσπραξη των βεβαιούμενων Φόρων κ.λπ.

7. Με τη διάταξη της παραγράφου 7 αυξάνεται σε 1000 δραχ
μές (από 600 ή 250 δραχ.) το ποσό του αναλογικού ή πάγιου τέ
λους χαρτοσήμου, μέχρι το οποίο το τέλος καταβάλλεται με 
επικόλληση κινητού επιθήματος, ενώ πάνω από το ποσό αυτό εκ- 
δίδεται αποδεικτικό πληρωμής υποχρεωτικό ή κατά την κρίση των
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υποχρέων, κατά περίπτωση. Η αναπροοαρμογή αυτή κρίνεται α
ναγκαία για τη διευκόλυνση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρε
σιών (Δ.Ο.Υ.). αλλά και των υποχρέων στη χαρτοσήμανση των 
διαφόρων εγγράφων, μετά και την αναπροσαρμογή γενικά των 
παγίων τελών χαρτοσήμου, που γίνεται με τις διατάξεις της πα
ραγράφου 5.

β. Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ρητά η έναρξη της ισχύος των 
παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7.

9. Σε πολλές διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου τίθεται ως προϋ
πόθεση της μη υπαγωγής σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου μιάς 
σύμβασης, πράξης σχέσης ή συναλλαγής η προηγούμενη υπαγω
γή σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου κάποιας άλλης σύμβασης, 
πράξης κλπ. Εάν η τελευταία αυτή σύμβαση, πράξη κ_λπ. δεν έχει 
υπαχθεί στο προσήκον τέλος χαρτοσήμου, τότε στο τέλος αυτό 
θα υπαχθεί η πρώτη σύμβαση. Ως μη υπαγωγή της άλλης σύμβα
σης, πράξης κ.λπ. σε τέλος χαρτοσήμου θεωρείται και η υπαγω
γή της σύμβασης, πράξης κ,λπ. αυτής σε φόρο προστιθέμενης 
αξίας ή σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, παρότι οι φάροι αυ
τοί αντικατέστησαν από 1.1.1987 τα τέλη χαρτοσήμου στις συναλ
λαγές στις οποίες αυτά επιβάλλονταν. Αυτό έχει ως συνέπεια η 
ως άνω σύμβαση, πράξη κ.λπ. να υπόκειται και σε τέλος χαρτο
σήμου και σε φόρο προστιθέμενης αξίας ή σε ειδικό φόρο τραπε
ζικών εργασιών, κατά περίπτωση.

Με την προτεινόμενη διάταξη αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση 
της ίδιας σύμβασης, πράξης κ,λπ. με τέλος χαρτοσήμου και με φό
ρο προστιθέμενης αξίας ή σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών 
καθόσον στη διάταξη αυτή ορίζεται, ότι μία σύμβαση, πράξη κ,λπ. 
θεωρείται ότι θα έχει υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου και στην πε
ρίπτωση που αυτή θα έχει υπαχθεί σε φόρο προστιθέμενης αξίας 
ή σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών.

Η προτεινόμενη διάταξη ισχύει από 1 Ιανουάριου 19Β7 με σκο
πό να μην αναζητηθούν αναδρομικά τέλη χαρτοσήμου από εκεί
νους που είχαν παρερμηνεύσει τις προαναφερόμενες διατάξεις 
του Κώδικα Χαρτοσήμου, εξ αιτίας της σύγχυσης που είχε δημιουρ- 
γηθεί μετά την επιβολή από 1-1-87 των προαναφερομένων φόρων, 
όπως είναι π.χ. ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, συμβολαιγράφοι, 
επιχειρήσεις κλπ. Εάν, όμως, έχρυν καταβληθεί τέλη χαρτοσήμου 
μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού ορίζεται ότι καλώς κατα
βλήθηκαν και δεν επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους και τού
το γιατί τα τέλη αυτά νόμιμα έχουν καταβληθεί.

ΙΟ.Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 10 θεσπίζε
ται απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των συμβάσεων ενεγγόων 
πιστώσεων, που έχουν ήδη ανοιχθεί ή θα ανοιχθούν κατ' εντολή 
της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) για την προμήθεια 
πετρελαιοειδών προϊόντων και φυσικού αερίου. Η απαλλαγή αυ
τή κρίνεται αναγκαία, επειδή η επιβολή αναλογικού τέλους χαρ
τοσήμου στις ως άνω συμβάσεις δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, 
αφού, όπως προκύπτει και από το σχετικό έγγραφο του Υπουρ
γείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, η σχετική δαπά
νη του τέλους χαρτοσήμου θο αντληθεί από τον λογαριασμό 
πετρελαιοειδών του Ελληνικού Δημοσίου ή από τον Τακτικό Προϋ
πολογισμό του Κράτους, για λογαριασμό του οποίου ενεργεί η 
Δ.Ε.Π.

11.Με τη διάταξη της παραγράφου 11 παρέχεται η ευχέρεια 
στους δικαιούχους των συμβάσεων πιστώσεων σε ανοικτό λογα
ριασμό, που καταρτίστηκαν μέχρι 31-12-19Β6, και οι οποίες εξα
κολουθούν να υπάγονται σε τέλος χαρτοσήμου 0.60% κατ' έτος, 
να ζητήσουν αντί της συνέχισης της υπαγωγής τους στο τέλος 
αυτό, την υπαγωγή σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών 3% ε
φάπαξ. Η ρύθμιση αυτή δικαιολογείται, γιατί διαφορετικά οι εν
διαφερόμενοι, εφόσον θα επιθυμούσαν την υπαγωγή τους στο 
καθεστώς του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών, θα ήσαν α
ναγκασμένοι να προβαίνουν στο κλείσιμο των παλαιών συμβάσε
ων και στην κατάρτιση νέων, πράγμα που θα είχε γι' αυτούς 
σοβαρές συνέπειες, ιδίως λόγω της υποχρέωσής τους για παρο
χή νέων υποθηκών ή προσημειώσεων.

1 Ζ^υμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 12, επί παροχής πι
στώσεων, η υποχρέωση για την καταβολή του ειδικού φόρου τρα

πεζικών εργασιών γεννάται όχι κατά το χρόνο κατάρτισης της 
σχετικής σύμβασής, αλλά κατά το χρόνο της πρώτης εκταμίευσης. 
Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στη διευκόλυνση των υποχρέων στην 
καταβολή του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών, γιατί σήμε
ρα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το φόρο αυτό με το άνοιγ
μα της πίστωσης, παρότι σε πολλές περιπτώσεις η ενεργοποίηση 
των συμβάσεων αυτών γίνεται μετά την πάροδο σημαντικού χρο
νικού διαστήματος.

13. Με τη διάταξη της παραγράφου 13 επεκτείνεται, για λόγους 
ίσης φορολογικής μεταχείρησης, η απαλλακτική διάταξη της δεύ
τερης περιόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν.1731/1987, 
που (σχυε μόνο για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και σε άλ
λα πρόσωπα (π.χ.ΝΓΊΔΔ, Ιδρύματα κ.λπ.) με τις ίδιες προϋποθέ
σεις (ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από δάνεια ή 
πιστώσεις τραπεζών ή ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτνω εφόσον η 
ρύθμιση προβλέπεται από απόφαση των νομισματικών αρχών).

Άρθρο 20
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η επιβολή φό
ρου συγκέντρωσης κεφαλαίων στη μεταβολή του σκοπού των προ
σώπων του άρθρου 17 του Ν.1676/1986 (π.χ. εταιρείες κ.λπ.), τα 
οποία βάσει του προηγούμενου σκοπού τους είχαν απαλλαγεί α
πό το φόρο κατά τη σύστασή τους, ενώ δεν προβλέπεται τέτοια 
απαλλαγή και βάσει του νέου σκοπού. Τούτο κρίνεται αναγκαίο 
για να αποτραπεί η καταστρατήγηση των ανωτέρω διατάξεων, που 
σήμερα μπορεί να γίνει με τη μεταβολή του σκοπού αμέσως μετά 
τη σύσταση των προαναφερομένων προσώπων για την αποφυγή 
καταβολής του φόρου.

Άρθρο 2ι
Καταβολή φόρου κύκλου εργασιών 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού συντομεύεται ο χρόνος υπο
βολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου κύκλου εργασιών των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και καταργείται η καταβολή αυτού 
σε δόσεις, γιατί με τις σημερινές συνθήκες, κρίνεται αδικαιολό
γητη η παραμονή σπς ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για μεγαλύτε
ρο χρονικό διάστημα του φόρου που αυτές έχουν επιρρίψει στους 
πελάτες τους και έχουν εισπράξει για λογαριασμό του Δημοσίου.

Άρθρο 22
Επανυπολογισμός εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους 

Τρόπος καταβολής εισφορών

1. Στην πράξη έχει διαπιστωθεί ευρεία καταστρατήγηση των 
διατάξεων που αναφέρονται στον υπολογισμό του εφάπαξ πρό
σθετου ειδικού τέλους των επιβατικών Iλ. αυτοκινήτων, με τη μέ
θοδο της αντικατάστασης του κινητηρο τους, μετά την ταξινόμηση, 
με κινητήρα μεγαλύτερου κυλινδρισμού. Με την προτεινόμενη διά
ταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντιμετωπίζεται το α
νωτέρω θέμα με τον επανυπολογισμό του εφάπαξ πρόσθετου 
ειδικού τέλους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζο
νται στη διάταξη αυτή.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετα
βάλλεται ο τρόπος καταβολής των εισφορών που οφείλονται για 
την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ορισμένων αυτοκινήτων επειδή 
ο τρόπος καταβολής που ισχύει (6 μηνιαίες δόσεις ανεξαρτήτως 
ποσού) δημιουργεί πρόσθετη εργασία στις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 ορίζεται ρητά η έναρξη ι
σχύος του άρθρου αυτού.



'Αρθρο 23
Απαλλαγή αυτοκινήτων αναπήρων

Με το Ν. 1798/88 (άρθρο 16) δόθηκε στους κινητικά από 67 % 
και πάνω ανάπηρους καθώς και στους τυφλούς με ολική τύφλω
ση, το δικαίωμα να εισάγουν ατελώς, για προσωπική χρήση, επι
βατικό αυτοκίνητο μέχρι 1650 κ.εκ. για να μπορέσουν τα άτομα 
αυτά να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που οι παραπά
νω αναπηρίες τους, δημιουργούν κατά τις μετακινήσεις τους.

Με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου η ατέλεια αυτή (που 
καλύπτει τον ειδικά φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στο αυτο
κίνητο, την εισφορά για την ταξινόμησή του και τα τέλη κυκλοφο
ρίας) επεκτείνεται στους:α) νοητικά καθυστερημένους με δείκτη 
νοημοσύνης κάτω του 40%. β) στα αυτιστικά άτομα που έχουν ε
πιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχο- 
σύνδρομο και εκ των λόγων αυτών έχουν συνολοική αναπηρία από 
67% και πάνω και γ) στα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή 
αναιμία.

Για τα πρόοωπα αυτα στα οποία επεκτείνεται η απαλλαγή, ο κι
νητήρας του αυτοκινήτου πρέπει να έχει κυλινδριομό μέχρι 1300 
κυβικό εκατοστό.

Η επέκταση της ατέλειας στις παραπάνω δύο κατηγορίες ανα
πήρων κρίνεται δίκαιη και αναγκαία γιατί οι οικογένειες που έχουν 
άτομα με τέτοιες αναπηρίες, είναι γνωστό, ότι αντιμετωπίζουν πολ
λά και σοβαρά προβλήματα κατά τις μετακινήσεις των ατόμων αυ
τών, για την αντιμετώπιση των οποίων έχουν ανάγκη επιβατικού 
αυτοκινήτου.

Με την παρ. 3 αντικαθίσταται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 
16 του Ν.1798/88, για να δοθεί η δυνατότητα συγκρότησης, των 
καταλλήλων, για την εξέταση των παραπάνω δικαιούχων ατελείας 
αναπήρων, επιτροπών και ορίζεται, ότι τα ποσοστά αναπηρίας θα 
υπολογίζονται βάσει των σχετικών διατάξεων του πρόσφατου 
Ν. 1813/88 (και όχι βάσει του Π.Δ/τος 1285/81) και κετά τρόπο α
θροιστικό επί περισσοτέρων αναπηριών, όπως προέβλεπε η παρ. 
4 του παραπάνω άρθρου 16.

'Αρθρο 24
Αύξηση των κατ'αποκοπή συντελεστών επιστροφής Φόρου προ

στιθέμενης αξίας στοςυ αγρότες και Τροποποιήση των διατάξε
ων του ν.1642/86.

Με το άρθρο 42 παρ. 1 του 1731/1987 ορίστηκαν οι κατ' αποκο
πή συντελεστές επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας 
στους αγρότες. Λόγω της μεταβολής της ουνολικής επιβάρυνσης 
των αγροτών μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών, που κα
θορίστηκαν με την προαναφερόμενη διάταξη, με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 προβλέπεται αύξηση των συντελεστών αυτών κα
τά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Κατά την τριετή εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας στη 
χώρα μας προέκυωαν ορισμένα προβλήματα οψειλόμενα τόσο 
στην έλλειψη α) μηχανογραφικής στήριξης του συστήματος και 
β) επαρκούς ποσοτικό και ποιοτικά προσωπικού στις ΔΟΥ, όσο και 
σε ερμηνευτικά προβλήματα των διατάξεων του νόμου 1642/1986, 
για τον ΦΠΑ.

Τα προβλήματα της μηχανογράφησης των διαδικασιών του ΦΠΑ 
και της πρόσληψης προσωπικού προβλέπεται να αντιμετωπισθούν 
άμεσα Τα άλλα όμως προβλήματα, που σχετίζονται με την απλο
ποίηση των διαδικασιών του ΦΠΑ αποτέλεσαν αντικείμενο εργα
σιών, ειδικής επιτροπής που συστάθηκε γιο το σκοπό αυτό και τα 
πορίσματά της θα αρχίσουν να υλοποιούνται μετά το πέρας των 
εργασιών της.

Μέχρι τότε όμως και ανεξάρτητα από τις τυχόν νέες ρυθμίσεις, 
κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν κάποια μέτρα, για την αποσαφήνι
ση ορισμένων διατάξεων του νόμου 1642/86 και γιο την άρση εκ
κρεμοτήτων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων.

Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 2 αντιμετωπίζεται σε σωστή βάση ή έκπτω

ση του φόρου στην απόκτηση ορισμένων επενδυτικών αγαθών α
πό επιχειρήσεις, τα οποία δεν προορίζονται τελικά να καλύψουν 
ανάγκες τους αλλά διατίθενται σε άλλους και έτσι καταστρατη
γούνται οι σχετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, ορισμένοι επιχειρη
ματίες, σε συνεννόηση με φιλικά ή συγγενικά προς αυτούς 
πρόσωπα, αγοράζουν διάφορα κινητά αγαθά με την πρόφαση, ό
τι πρόκειται να καλύψουν με αυτά διαρκείς ανάγκες της επιχεί
ρησης (επενδυτικό αγαθά) τους.

Στην πραγματικότητα αγοράζουν για λογαριασμό των φίλων ή 
συγγενών τους, στους οποίους μεταπωλούν τα αγαθά, αφού προη
γουμένως εκπίπτουν στο ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκαν. Η με
ταπώληση υπόκειται βέβαια σε φόρο πλην όμως καθορίζεται 
αυθαίρετα και εικονικά τίμημα σημαντικά χαμηλότερο από αυτό 
της αρχικής αγοράς. Για παράδειγμα τηλεόραση που αγοράστη
κε από εκμεταλλευτή ξενοδοχείου αντί 136.000 (ΦΠΑ 36.000) με- 
ταπωλείται αντί δρχ. 40.800 (ΦΠΑ 10.800). Ο αρχικός φόρος 
εκπίπτεται από την επιχείρηση και έτσι καταβάλλεται τελικά στο 
Δημόσιο μόνο ο φόρος μεταπώλησης δηλαδή δρχ. 10.800.

Με το μηχανισμό αυτό ο τελικός καταναλωτής για τον οποίο 
προορίζετο η τηλεόραση ευθύς εξαρχής πληρώνει ΦΠΑ δρχ. 
10.800 αντί 36.000. Με την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών 
το δημόσιο στερείται σοβαρών εσόδων.

Οι προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις σκοπεύοντας στην αποτροπή 
παρόμοιων ανεπίτρεπτων ενεργειών ή τουλάχιστον στον ουσια
στικό πηιοριομό αυτών, επιβάλλουν στον επιχειρηματία υποχρέ
ωση καταβολής συμπληρωματικού φόρου.

Με την ποοτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 χαρακτηρί
ζονται ως επενδυτικά αγαθά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
1642/86 εκτός από τα κτίσματα, που ανεγείρονται σε χώρους που 
ανήκουν κατά κυριότητα στον επενδυτή, όπως σήμερα προβλέ
πει η σχετική διάταξη και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευ
ές που κατασκευάζονται σε ακίνητα που ανήκουν μεν κατά 
κυριότητα σε τρίτους, αλλά έχει παραχωρηθεί η χρήση τους με 
μίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση για χρόνικο διάστη
μα τουλάχιστον εννέα χρόνων, δηλαδή για χρονικά διάστημα με- 
γαλυτέρου της πενταετίας από την έναρξη χρήσης του κτίσματος 
που καλύπτει την περίοδο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου του νόμου διακανονισμού. 
Η διάταξη σκοπεί στην ενίσχυση της επενδυτικής προσπάθειας 
και στην κάλυψη περιπτώσεων στις οποίες ο επενδυτής έστω και 
ον το επιθυμεί δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει την κυριότητα του 
ακινήτου στο οποίο κατασκευάζεται η επένδυση π.χ. κατασκευή 
ισχυοτροφικής μονάδας ή μονάδας καλλιέργειας μυδιών σε θα
λάσσιους χώρους που παραχωρεί το Δημόσιο ή κατασκευή κτιρια- 
κών εγκαταστάσεων σε χώρους δασοκομικών εκμεταλλεύσεων 
κ_λπ. και βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την σωστή λειτουργία 
του στυστήματος του ΦΠΑ, αφού δίνει την δυνατότητα στις επι
χειρήσεις να αποκτούν επενδυτικά αγαθά αναγκαία για την λει
τουργία τους, μη επιβαρυνόμενα με φόρο προστιθέμενης αξίας. 
Δεδομένου ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα από 
την εφαρμογή της διάταξης με την αρχική της μορφή και για με
ρική άρση των προβλημάτων αυτών, η οιάταξη έχει αναδρομική 
εφαρμογή από 1.1.1989.

Με τη διάταξη της παραγράφου 4 με την οποία αντικαθίσταται 
η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 
1642/86 διευρύνεται η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων μεταβο
λών πέραν των αρχικών προβλεπόμενων περιπτώσεων και στις 
περιπτώσεις αλλαγής κατηγορίας βιβλίων Κ.Φ.Σ. ή αλλαγής κα
θεστώτος ΦΠΑ.

Η διάταξη αυτή στην ουσία εφαρμόζονται από 1.1.87 με τον τρό
πο που αναφέρετα: στη διάταξη και συνεπώς δεν πρόκειται για 
νέα υποχρέωση των υποκείμενων στο φόρο αυτά.
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Άρθρο 25

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού χαρακτηρίζεται ως αδίκη
μα η παραβίαση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων, 
στις αρμόδιες υπηρεσίες, χρεών προς το δημόσιο από κάθε αιτία, 
που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, ύστερα από αίτηση των προϊ
σταμένων των ανωτέρω υπηρεσιών (Δημόσιες Οικονομικές Υπη
ρεσίες ή Τελωνε(α) προς τον Εισαγγελέα Πρωτόδικων της έδρας 
του.

Η ποινικοποίηση της μη καταβολής των βεβαιωμένων και ληξι
προθέσμων χρεών προς το δημόσιο είναι αναγκαία μετά την κα
τάργηση του εντάλματος προσωπικής κράτησης, ως διοικητικού 
μέτρου, επειδή σήμερα το μόνο αναγκαστικό μέτρο είσπραξης που 
έχει το Δημόσιο είναι η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων του οφει
λέτη, ενώ η δυνατότητα προσωποκράτησης κατά τις διατάξεις του 
ν.1867/1989 είναι πολύ περιορισμένη, αφού αυτή αναφέρεται σε 
ένα μικρό αριθμό χρεών και οφειλετών προς το Δημόσιο, αλλά και 
ταυτόχρονα η προβλεπόμενη από το νόμο αυτό διαδικασία είναι 
τέτοια, που και για τις οφειλές αυτές κρίνεται ασύμφορη και ανα
ποτελεσματική για το δημόσιο η κίνηση της σχετικής διαδιακασίας.

Σημειώνεται, ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών αποφεύγει συστη
ματικά να διατηρεί στη κυριότητά του περιουσιακά στοιχεία από 
τα οποία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το Δημόσιο, ενώ πολλές 
εταιρείες στερούνται κινητής ή ακινήτου περιουσίας ή τα τυχόν 
υπάρχοντα στοιχεία βαρύνονται με υποθήκες και ενέχυρα άλλων 
προσώπων και συνεπώς η τυχόν εκπλειστηρίασή τους από το Δη
μόσιο δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα, λόγω προνομιακής κατά
ταξης των ενυποθήκων ή ενεχυρούντων δανειστών.

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επιδιώκεται η ποι
νική καταδίκη όλων των οφειλών του Δημοσίου, αλλά εκείνων που 
αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους 
προς το Δημόσιο ή των οφειλετών που, για ευνόητους λόγους, α
ποφεύγουν να έχουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία. Άλλωστε, η 
προβλεπόμενη διαδικασία αναστολής της ποινικής δίωξης καλύ
πτει τους οφειλέτες που αντιμετωπίζουν οικονομική αδυναμία, για 
την άμεση πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς το Δη
μόσιο, ενώ η παραβίαση τις προθεσμίας μπορεί να κριθεί ατιμώ
ρητος, εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας 
και το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί μέχρι την εκδίκαση της υ
πόθεσης.

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καθορίζο
νται, ότι η ποινική δίωξη ασκείται εφόσον η παραβίαση της προ
θεσμίας καταβολής αναφέρεται στη μη πληρωμή τριών συνεχών 
δόσεων, όταν πρόκειται για χρέη που καταβάλλονται σε δόσεις 
ή σε καθυστέρηση πέραν των δύο μηνών, προκειμένου για χρέη 
που από το νόμο καταβάλλονται εφάπαξ. Η δίωξη ασκείται ύστε
ρα από αίτηση του προίσταυένου των αρμοδίων υπηρεσιών προς 
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιμωρείται με ποι
νή φυλάκισης:

α) τεσσάρων τουλάχιστον μηνών, προκεμένου για παρακρατού- 
μενους ή επιρριπτόμενους φόρους και δύο τουλάχιστον μηνών για' 
τους άλλους φόρους και τα λοιπά χρέη προς το Δημόσιο, εφόσον 
το ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με 
τις κάθε είδους προσαυξήσεις, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες
(100.000) δρχ. προκειμένου για παρακρατούμενους ή επιρριπτό- 
μενους φόρους ή τις τριακόσιες (300.000) δραχμές προκειμένου 
για τους άλλους φόρους και τα άλλα χρέη γενικά.

β) έξι τουλάχιστον μηνών, προκειμένου για παρακρατούμενους 
ή επιρριπτόμενους φόρους και τεσσάρων τουλάχιστον μηνών για 
τους άλλους φόρους και τα λοιπά χρέη προς το Δημόσιο, εφ' ό
σον το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους 
προσαυξήσεις, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δρχ., 
προκειμένου για παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους 
ή το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. προκειμένου για τους λοι

πούς φόρους και τα άλλα χρέη γενικά.
γ) ενός τουλάχιστον έτους, προκειμένου για παρακρατούμενους 
ή επιρριπτόμενους φόρους ή έξι τουλάχιστον μηνών για τους άλ
λους φόρους και τα λοιπά χρέη προς το Δημόσιο, εφόσον το πο
σό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε 
είδους προσαυξήσεις, είναι μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) δρχ. προκειμένου για παοακρατούμενες ή επιρριπτό- 
μενους φόρους ή του ένος εκατομμυρίου πεντακοσίων (1.500.000) 
δρχ. προκειμένου περί των λοιπών φόρων και χρεών γενικά.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού καθορίζονται τα πρό
σωπα. στα οποία επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρά
γραφο 1 ποινές, όταν η παραβίαση της προθεσμίας καταβολής 
αναφέρεται σε χρέη εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), συνεταιρι
σμών, κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιριών, αλλοδαπών 
επιχειρήσεων και γενικά νομικών προσώπων, ενώ με τη παράγρα
φο 3 του ίδιου άρθρου προσδιορίζονται τα χρέη, για τα οποία α
σκείται η ποινική δίωξη των προσώπων της παραγράφου 2, καθώς 
και ο χρόνος άσκησης αυτής για τα χρέη που ήταν ληξιπρόθεσμα 
κατά την απόκτηση της συγκεκριμένης ιδιότητας από τα πρόσω
πα αυτά, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα για την τακτοποίη
ση των χρεών αυτών.

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου καθορίζονται οι προϋ
ποθέσεις για την αναστολή της ποινικής δίωξης, καθώς και ο τρό
πος με τον οποίο εκλείπει τελικά η ποινική ευθύνη, ενώ με τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 καταργείται το τελευταίο εδάφιο της 
περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1867/1989, 
για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των ποινών για τα ληξι
πρόθεσμα, κατά τις διατάξεις του κώδικα είσπραξης Δημοσίων Ε
σόδων, χρέη προς το Δημόσιο και επειδή η ποινικοποίηση για τη 
μη απόδοση των παρακρατουμένων ή επιρριπτόμενων φόρων κα
λύπτεται από τα άρθρα 31 και 32 του ν.1591/86.

Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρ
θρου, ρυθμίζεται το θέμα της ποινικής ευθύνης, για τα χρέη προς 
το Δημόσιο που θα είναι ληξιπρόθεσμα κατά την έναρξη της ισχύος 
του παρόντος νόμου και παρέχεται εύλογος χρόνος για τη τακτο
ποίηση των συγκεκριμένων χρεών.

Άρθρο 26

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η δυνατότη
τα, επιβολής, στους οφειλέτες που δεν έχουν συμπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία, πε
ριορισμών και απαγορεύσεων, που ανάγονται στις συναλλαγές, 
πράξεις ή ενέργειές τους, είτε με τους ιδιώτες, είτε με το Δημό
σιο, Δήμους, Κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ.. Τράπεζες, Δημόσιες επιχειρή
σεις, Οργανισμούς και γενικά με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
όπως αυτός έχει καθορισθεί με την ισχύουοα νομοθεσία.

Η δυνατότητα επιβολής περιορισμών ή απαγορεύσεων σε βά
ρος των οφειλετών, που.δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις, υπάρχει και σήμερα με βάση την εξουσιοδό
τηση που παρέχεται από το άρθρο 9 του ν. 2097/1952, με την ο
ποία και έχει εκ δοθεί η με αριθμ. 247793/1956 (ΦΕΚ Β 199) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει ςήμερα μετά τις τροπο
ποιήσεις και συμπληρώσεις αυτής με μεταγενέστερες αποφάσεις, 
που προβλέπει την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικού φορο
λογικής ενημερότητας για τη διενέργεια ορισμένων συναλλαγών 
ή πράξεων (είσπραξη χρημάτων, εκτελωνισμό εμπορευμάτων, σύ
σταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα Α.Ε. και Ε.Π.Ε κλπ.).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του παρόντος, άρθρου διευρύνε
ται ο κύκλος των περιορισμών ή απαγορεύσεων για κάθε οφειλή 
προς το δημόσιο με ενδεικτική απαρίθμηση των συναλλαγών, πρά
ξεων ή ενεργειών, που για να γίνουν θα πρέπει να προσκομισθεί 
υποχρεωτικά αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών προς το Δη
μόσιο (π.χ. σύναψη συμβάσεων δανείων, είσπραξη χρημάτων, ε· 
κτελωνισμός εμπορευμάτων, λήψη διοικητικών αδειών κλπ.), 
καθορίζεται η έννοια της ενημερότητας των χρεών προς το δη
μόσιο και ο τρόπος απόδειξης αυτής και διατηρούνται σε ισχύ και 
μέχρι την κατάργησή τους οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με ε-



ξουοιοδότηση του άρθρου 9 του ν .2097/52. Με τις κανονιστικές 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που θα καθορίζουν τις πε
ριπτώσεις πουτθοχίναι υποχεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού 
ενημέράτηιας,θα ρυθμιστούν κα; τα της ισχύος του αποδεικτικού, 
οι εξαιρέσεις και τυχόν απαλλαγές, καθώς και κάθε λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, που δημιουργούν δυσχέ
ρειες μόνο στους αμελείς και δύστροπους Οφειλέτες, επιδιώκε
ται η προστασία των συμφερόντων του δημοσίου και η ταχύτερη 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του

Άρθρο 27

Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται η απαγόρευση της εξόδου ο
πό τη Χώρα των προσώπων που εκπροσωπούν, διοικούν ή διαχει
ρίζονται ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 
-συνεταιρισμούς ή σωματεία και αλλοδαπό νομικό πρόσωπα, γιο 
τα προς το Δημόσιο χρέη των παραπάνω νομικών προσώπων και 
με τις προϋποθέσεις που αναΦέοονται στο άρθρο αυτό.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση και εί
σπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά των συγκεκριμένων 
νομικών προσώπων επειδή, μετά την κατάργηση με το ν.1867/89 
της δυνατότητας προσωποκράτησης των εκπροσώπων των νομι
κών προσώπων, που αναφέρονται στο άρθρο 69 του ν.δ. 356/74 
(ΚΕΔΕ), έχουν περιορισθεί σημαντικά τα περιθώρια είσπραξης των 
απαιτήσεων του Δημοσίου σε Θάσος των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και λοιπών 
νομικών προσώπων, λαμθανομενου μάλιστα υπόψη ότι στις περισ
σότερες περιπτώσεις τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών αυ
τών βαρύνονται με εμπράγματες ασφάλειες άλλων προσώπων 
(π.χ.Τράπεζες) και η τυχόν εκπλειστηρίασή τους από το Δημόσιο 
δεν θα είχε θετικά αποτελέσματα, λόγω προνομιακής κατάταξης 
των ενυποθήκων δανειστών.

Η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα των προσώπων που α- 
ναφέρονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφέρεται 
σε οφειλές των νομικών προσώπων μεγαλύτερες του 1.000.000 
δρχ. και με τη προϋπόθεση, άτι το χρέη ήταν βεβαιωμένα κατά 
το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους ή βεβαιώθηκαν ή γεν
νήθηκαν κατά τη διάρκεια που είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα (π.χ. 
διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής κ.λπ.), ανε
ξάρτητα αν μεταγενέστερα απέβαλαν την ιδιότητα αυτή με οποιο- 
δήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία καθώς και γαι τα χρέη που 
βεβαιώθηκαν μετά τη λύση των νομικών προσώπων, αλλά γεννή
θηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που θα δημοσιεύο
νται έττην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα καθορίζονται οι λε
πτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού 
(διαδικασία λήψης του μέτρου - Προϋποθέσεις για την άρση κ-λα). 
Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος των οφει
λών, για το οποίο λαμβάνεται το μέτρο της απαγόρευσης της ε
ξόδου από τη Χώρα, είτε γενικά, είτε χωριστά κατά κατηγορία 
οφειλετών νομικών προσώπων.

Άρθρο 2£

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 
6 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ). Οπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατά
στασή της με την παραγρ. 2 του άρθρου 50 του ν.15θ1/86 (ΦΕΚ 
Α, 50), που αναφέρεται στα ποσοστά της προσαύξησης εκπρόθε
σμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο και τα ανώτατα ά
ρια αυτής, καθώς και στο χρόνο έναρξης του υπολογισμού των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Με τη νέα ρύθμιση το ποσοστά της προσαύξησης εκπρόθεσμης 
καταβολής ορίζεται σε 2,5% το μήνα γιο το μεγαλύτερο μέρος 
των χρεών προς το Δημόσιο και το ανώτατο Οριο αυτής μέχρι το 
100% του οψειλομένου χρέους. Μέχρι σήμερα το ποσοστό αυτό 
ήταν 2% και προκειμενου γιο χρέη απο Φόρο κληρονομιών, δω
ρεών και γονικών παροχών 1,5%. ενώ τα ανώτατο όριο των προ- 
σαυξήσεων ήταν 75% κο: 50% αντίστοιχο

Γιαχρέη που αναφέρονται σε παρακρατούμενους ή επιρριπτό- 
μενους φόρους το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης κα
ταβολής ορίζεται σε 3% το μήνα και το ανώτατο όριο αυτής στο 
100% του οφειλομένου χρέους.

Με την (δια ρύθμιση παρέχεται η εξουσιοδότηση στον γπουρ- 
γό των Οικονομικών να αναπροσαρμόζει, με αποφάσεις του, το 
ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής και το ανώτατο 
όριο αυτής είτε γενικά για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο, εί
τε κατά κατηγορίες αυτών.

Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες ενόψη των σημερινών 
οικονομικών δεδομένων και αποβλέπουν στην ταχύτερη είσπρα
ξη των εσόδων του Δημοσίου.

Με τα νέα ποσοστά της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής 
και τα ανώτατα όρια αυτής βαρύνονται και τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
προς το Δημόσιο, που μέχρι την έναρξη της ισχύος του άρθρου 
αυτού έχουν επιβαρυνθεί με το ανώτατο όριο των προσαυξήσε
ων εκπρόθεσμης καταβολής ή με μικρότερο ποσοστά.

Άρθρο 29

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, που αναφέρεται στην α
πόδοση πλειστηοιάοματος στο Δημόσιο, προστίθενται στα άρθρο 
29 και 45 του ΚΕΔΕ (ν.δ.356/74) παράγραφοι 3 και 4 αντίστοιχα, 
με τις οποίες ρυθμίζεται η απόδοση cno Δημόσιο του ποσού για 
το οποίο έχει καταταγεί ^ε πληστηριασμό κινητών ή ακινήτων. Η 
απόδοση γίνεται με απλή εντολή του υπαλλήλου του πλειστηρια- 
σμού και δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.

Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην άμεση απόδοση στο Δημόσιο 
των σχετικών ποσών που δικαιούται από την κατάταξη σε πλει- 
στηριαμά, επειδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, προβάλλονται απαι
τήσεις για σύνταξη εξοφλητικών πράξεων και καταβολής μ' αυτές 
δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων, που δεν προβλέπονται ρη
τά απ' το νόμο ούτε μπορούν να χαρακτηρισθούν ως έξοδα και 
δικαιώματα της διοικητικής εκτέλεσης, αφού η σχετική διαδικα
σία της διοικητικής εκτέλεσης έχει ήδη περατωθεί. Άλλωστε, με 
την είσπραξη του πλειστηριάσματος. γίνεται πίστωση των οφει
λών του προσώπου σε βάρος του οποίου είχε επισπευσθεί ο πλει- 
στηριασμός και εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης, σύμφωνο και 
με τις ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων του Δη
μοσίου.

Άρθρο 3C

Με τις διστάζεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η διαγραφή 
παλαιών χρεών προς το δημόσιο, καθώς και χρεών υπέρ τρίτων, 
που από το νόμο συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται με αυ
τά, εφόσον το βασικό ποσό αυτών, κατά εγγραφή ή σύνολο εγ
γραφών, δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές και 
η βεβαίωση έγινε στις αρμόδιες για την είσπραξη υπηρεσίες μέ
χρι 31.12.1980.

Η διαγραφή των οφειλών αυτών γίνεται με την προϋπόθεση ό
τι έχει διακοπεί ο χρόνος παραγραφής τους μόνο με κατασχέσεις 
κινητών πραγμάτων, ελλείψει άλλων περιουσιακών στοιχείων, που 
η αξία τους, κατά την κατασχετήρια έκθεση, δεν καλύπτει το ο- 
φειλόμενο ποσό (20.000 δρχ.) και τα προγράμματα πλειστηριασμού 
και τα εντάλματα προσωπικής κράτησης που έχουν εκ δοθεί με σκο
πό την είσπραξη των χρεών αυτών δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

Η ρύθμιση αιπη κρίνεται αναγκαία επειδή, με την πάροδο του 
χρόνου, τα κατασχόμενα κινητά πράγματα έχουν Φθαρεί και η α
ξία τους σε σχέση με την οφειλή μειώνεται συνεχώς, ενώ παράλ
ληλα το δημόσιο επιβαρύνεται με έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, 
που σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσανάλογα με το ύψος του ο- 
φειλόμενου χρέους. Η διαγραφή των χρεών αυτών, που η είσπραξή 
τους είναι σχεδόν αδύνατη, θα βοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες 
να ασχοληθούν με περιπτώσεις οφειλετών, που θα αποδώσουν στο 
δημόσιο.
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Άρθρο 31

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 76 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 
356/1974), ώστε ο καθορισμός και το ύψος των δικαιωμάτων και 
εξόδων της διοικητικής εκτελέσεως, καθώς και των δικαιωμάτων 
για την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων να γίνεται με αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών και παράλληλα να καθορισθούν και 
δικαιώματα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, που διατάσ- 
σουν την προσωπική κράτηση οφειλετών του Δημοσίου κατ' εφαρ
μογή των διατάξεων του ν.1867/1989. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται 
αναγκαία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δημοσίου 
και για να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε με την κατάργη
ση του εντάλματος προσωπικής κράτησης, ως διοικητικού μέτρου, 
και την ανάθεση της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, για προ
σωποκράτηση οφειλετών του Δημοσίου, στους δικαστικούς επι
μελητές (παρ.2 άρθρο 5 ν.1867/1989).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ'

Άρθρο 32

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νομοσχεδίου συνιστώνται 
θέσεις αναπληρωτών Δ.Ο.Υ. με σκοπό την απάμβλυνση των προ
βλημάτων που δημιουργεί η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτή
των των Δ.Ο.Υ. στον Προϊστάμενο αυτών, ύστερα από την 
ενοποίηση των Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων Ταμείων.

Άρθρο 33

'Οπως είναι γνωστό από το Υπουργείο Οικονομικών προτείνε- 
ταμ σχεδόν κάθε χρόνο ένα φορολογικό νομοσχέδιο για την κα
τάρτιση του οποίου απασχολείται ικανός αριθμός προσώπων, 
εκτός του κανονικού ωραρίου, σε εξαιρέσιμες ημέρες ή αργίες και 
συχνά σε εξαντλητικό ωράριο (15-20 ώρες).

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η αποζημίω
ση των μελών των επιτροπών που συγκροτούνται για νομοπαρα
σκευαστικές εργασίες γενικώς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρου 34 
Λοιπές διατάξεις.

1. Στις περιπτώσεις προληπτικού ελέγχου που γίνεται από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και διαπιστώνονται παραβάσεις 
των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, η διαδικασία 
συντάξεως της έκθεσης ελέγχου και της σχετικής απόφασης επι
βολής του προστίμου πρέπει να γίνεται μέοα σε τρεις μήνες από 
την ημέρα που διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Επίσης, για τις παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 
που διαπιστώνονται από την ΥΠΕΔΑ ή σπό Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες σε βάρος φορολογουμένων αρμοδιότητας άλλων Δη
μόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, η σύνταξη των εκθέσεων ελέγ
χου και η αποστολή αυτών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πρέπει να γίνεται 
μέσα οε τρεις μήνες από την ημέρο που διαπιστώθηκαν οι παρα- ' 
βάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η έκδοση της απόφασης επιβο
λής του προστίμου από ττς αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πρέπει να γίνεται μέσα 
σε ένα μήνα από την ημέρα παραλαβής των σχετικών εκθέσεων 
ελέγχου των Υπηρεσιών που διαπίστωσαν τις παραβάσεις.

2. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των ενεργειών που αναφέρο- 
νται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί πειθαρχικό παρά
πτωμα των υπαλλήλων που ευθύνονται για την καθυστέρηση αυτή, 
όπως ορίζει η διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού.

3. Με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου αυτού δύναται 
ο Υπουργός Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατά
ξεων, με απόφασή του να χορηγεί αποζημίωση ή έξοδα κινήσε- 
ως, στους φοροτεχνικούς υπαλλήλους, για την περαίωση των 
ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου

κατά υπόθεση ή κατά άλλον τρόπο για εργασία εκτός των ωρών 
εργασίας, για την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων του Δημοσίου. 
Στις φοροτεχνικές υπηρεσίες εκκρεμουν για έλεγχο με στοιχεία 
μέχρι και του οικ. έτους 1989 οι παρακάτω κατά κατηγορίες υπο
θέσεις:

- Φορολογίας Εισοδήματος Δ', Ε', Ζ' πηγών5.480.206
- Φορολογίας Κεφαλαίου1-350-220
4. Με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού καθορίζο

νται ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης φοροτεχνικών υπαλ
λήλων στο Υπουργέιο Οικονομικών.

5. Με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού καθορίζε
ται η τύχη των πλεονασμάτων των ΔΕΤΕ των Τελωνειακών υ
παλλήλων.

6. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για την φορολογία εισοδή
ματος αντικαθίστανται με τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Κέ
ντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) για 
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών και των πο
λιτών και περιορισμό της γραφειοκρατίας.

7. Από 1ης Ιανουαρίου 1991 η έκδοση πιστοποιητικών από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα γίνεται μόνο εάν τα πιστο
ποιητικά έχουν καθιερωθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομι
κών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, για να μη 
καθιερώνονται για ασήμαντη αφορμή πιστοποιητικά και ταλαιπω
ρούνται οι πολίτες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικνομικών, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών θα καθορισθούν τα πιστοποιητικά και ο τρόπος χρη- 
σιμοποιήσεως από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για 
την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, προκειμένου να ρυθμιστεί ορι
στικά η έκδοση πιστοποιητικών από τις φοροτεχνικές υπηρεσίες 
για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

8. Στο κοινωφελές ίδρυμα «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑ
ΜΑΝΛΗ» εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 12 παρά
γραφος 1 του Νόμου 1610/1986 που αναφέρεται στην έγκριση 
σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΪ
ΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» και κύρωση του οργανισμού 
αυτού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. Η άνω εξαίρεση δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις 
του Α.Ν. 2039/1939 καθ' όσον εις το άρθρο 97 παρ. 3 του εν λόγω 
Α.Ν. προβλέπεται δυνατότητα ευρυτέρας ακόμη εξαίρεσης όπως 
έχει συμβεί στα εξής ιδρύματο: 

α) Ίδρυμα Μποδοσάκη 
β) Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριάκού 
γ) Αναργύρειος και Κοργιαλένιος Σχολή Σπετσών 
δ) Σεβαστουπούλειος Εργατική Σχολή 
ε) Ίδρυμα Αμαλίας Φλέμινγκ
στ) Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης.
2. Η απαλλαγή από τους φόρους δεν είναι επίσης άγνωστη με 

το σύστημα του Α.Ν.2039/1939 δεδομένου ότι στο άρθρο 106 παρ.3 
του νόμου αυτού προβλέπεται δυνατότητα της δια Π.Δ/των των 
Φορολογικής απαλλαγής.

Άρθρο 35

Με τις διατάξεις των παραγράφων ι και 2 αυτού του άρθρου 
θεσπίζεται χρονικό όριο για την μηχανοργάνωση των Δ.Ο.Υ. με 
σκοπό την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας το αργότερο μέσα 
σε δύο χρόνια. Αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρμογή κάθε λαμ- 
βανόμενου φορολογικού μέτρου ή θεσπιζόμενου φορολογικού θε
σμού γιατί έτσι παρέχεται η δυνατότητα διασταύρωσης των 
φορολογικών στοιχείων γενικώς, γεγονός που διευκολύνει τις ε
λεγκτικές επαληθεύσεις και συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία 
των Δ.Ο.Υ.

Επίσης, με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 
αυτού επιδιώκεται η δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού 
πλαισίου για την απομάκρυνση από τις Δ.Ο.Υ., των μη φορολογι-



κών αντικειμένων.

1. Με τις διατάξεις των παραγραφών ι ,2.3 και 4 τουύρθορυ αυ
τού αναλαμβάνονται απο το Υπουργείο Οικονομικών οι επαγγελ
ματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται κατά την άοκηση των 
καθηκόντων τους οι οοοοτεχνικοί και δημοσιονομικοί υπάλληλοι 
απτού του Υπουργείου, με σκοπό τη βελτίωση της επαγγελματι
κής τους επίδοσης και ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ο 
πόδοσης.

2. Ο ν.1232/1982 που κατάργησε τους βαθμούς των Γενικών και 
Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών προέβλεώε, τη δημιουργία 2 
βαθμολογικών κλιμακίων για την εξέλιξη μισθολογικά και ουντα- 
ξποδοτικΰ όλων των υπαλλήλων.

Τούτο δεν έγινε ούτε με το ν.1505/1964 που καθορίστηκε το νέο 
μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε όμως και με το 
ν.1694/1967 που επεξέτεινε την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.1505 και στους συνταξιούχους. Η παράλειψη αυτή πλήττει κυ
ρίως την ηγετική τάξη των υπαλλήλων που δεν επελέγη από την 
Πολιτική Ηγεσία της χώρας, αλλά. Βάσει των διατάξεων του 
ν .22/1975, από υπηρεσιακό Συμβούλιο που απετελείτο από τους 
Προέδρους του Συμβουλίου Επικράτειας, Αρείου Πάγου, Ελεγκτι
κού Συνεδρίου και ΑΣΔΥ. Οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σήμερα με 
σύνταξη κατωτέρα του του κλιμακίου του ν. 1505/1984 (Παλαιών 
Διευθυντών). Στην αποκατάσταση της αδικίας αυτής αποσκοπεί 
η,διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του σχεδίου νόμου.

Άρθρο 37

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ιδρύεται Ινστιτούτο Δημο- 
σιονομικών Ερευνών με σκοπό τη διαρκή έρευνα και μελέτη των 
Οικονομικών, Φορολογικών και Δημοσιονομικών γενικώς εξελίξε
ων και τη συναγωγή των αναγκαίων πορισμάτων που προκύπτουν, 
με σκοπό την υποβολή γνωμοδοτήσεων και προτάσεων στην πο
λιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τη λήψη των εν- 
δεικνυόμενων νομοθετικών ή άλλων μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Επί του άρθρου 38
Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων

Ι. Στα πλαίσια των μέτρων για την ποοστασία του περιβάλλο
ντος περιλαμβάνεται και το μέτρο της δημιουργίας κινήτρων για 
την αντικατάσταση των αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας (πο- 
λαιάς), τα οποία αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα ρύπαν
σης του περιβάλλοντος.

2. Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, με το προτεινόμενο 
άρθρο 36 μειώνεται σημαντικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των 
επιβατικών αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας (καθαρά), που λόγω της 
κατασκευής τους μειώνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

3. Η μείωση του ειδικού Φόρου κατανάλωσης είναι εξαιρετικά 
υψηλή, σε σχέση με το προύφισταμενο καθεστώς, τόσο του 
Ν.363(76, όσο και του νόμου 1858/1965 και τούτο για να αποτελέ- 
σει κίνητρο αγορας καινουργών αυτοκίνητων αντίο ρυπαντικής τε
χνολογίας και παράλληλα vc αποθαρρύνει τις εισαγωγές 
αυτοκινήτων σωματικής τεχνολογίας.

4. Επίσης, από τη μείωση αυτή θα προκύψει μακροχρόνια συ
ναλλαγματική ωφέλεια, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι για την ει
σαγωγή ανταλλακτικών δαπανώνται. ετησίως, τεράστια ποσά 
συναλλάγματος.

5. Με τη διάταξη της παοαγρ. 4 του άρθορυ 36 καθορίζονται, 
ρητά, οι προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα βενζινοκίνητα ε
πιβατικά αυτοκίνητα, προ κειμένου να χαρακτηρισθούν ως αντιρ- 
ρυπαντικής τεχνολογίας και να υπαχθούν στο προαναφερόμενο 
ευεργετικό φορολονικό καθεστώς.

6. Με τη διάταξη της παραγρ.5 του αυτού ως ανω άρθρου προ-

Άρθρο 36

βλέπεται ότι, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, δύνανται να κα- 
θορισθούν αυστηρότερες προδιαγραφές από εκείνες που 
αναφερονται στην παράγρ. 4.

Με ίδιες Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπεται η αντιμετώπιση 
διαφόρων θεμάτων διαδικαστικού περιεχομένου.

Επί του άρθρου 39
Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας 

χρήσης (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ).

1. Τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης, όπως έχει δια
πιστωθεί, συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στις ετήσιες εκπομπές 
καπνού (30% των εκπομπών καπνού κυκλοφορίας) και τούτο για
τί τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής, κατά βάση, είναι πετρε- 
λαιοκίνητα, για τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν έχει αναπτυχθεί 
τεχνολογία δραστικής μείωσης των εκπομπών καπνού.

2. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, με το άρθρο 
39 προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατα
νάλωσης των αυτοκινήτων δημόσιος χρήσης, αντιρρυπαντικής τε
χνολογίας, τα οποία χρησιμοποιούν ως καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη. 
Η απαλλαγή αυτή περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), προ- 
κειμένου περί των ίδιων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν ως καύ
σιμο το υγραέριο.

Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο μικρότερο λειτουργικό 
κόστος των υγραεριοκινήτων αυτοκινήτων.

3. Με την παράγρ. 2 του άρθρου αυτού λαμβάνεται πρόνοια στις 
περιπτώσεις αποχαρακτηρισμού των αυτοκινήτων αυτών, για να 
κυκλοφορήσουν ως ιδιωτικής χρήσης, πριν από την παρέλευση 
πενταετίας, να καταβάλεται η σχετική διαφορά φόρων μεταξύ των 
φορολογιών εκείνων που καταβλήθηκαν κατά την εισαγωγή με 
το ευεργετικό καθεστώς και εκείνων που κανονικά αναλογούσαν 
κατά το χρόνο του τελωνισμού. Η διαφορά αυτή μειώνεται κατά 
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) όταν ο αποχαρακτηρισμός αυ
τός γίνει μετά την παρέλευση πενταετίας.

Οι ρυθμίσεις αυτές παοβλέπουν στη διασφάλιση των συμφερό
ντων του δημοσίου από σκόπιμους αποχαρακτηρισμούς αυτοκι
νήτων δημόσιας χρήσης σε ιδιωτικής.

4. Με την παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα στα επιβατικά 
αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, αντιρρυπαντικής τεχναλογίας, της 
χρησιμοποίησης ως καυσίμου του υγραερίου υπό ορισμένους ό
ρους και προϋποθέσεις.

Επί του άρθρου 40
Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις αυτοκινήτων 

ειδικών κατηγοριών.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και για την υλοποίηση 
του στόχου της μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος τα τι
θέμενα σε κυκλοφορία καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα από Δη
μόσιες Υπηρεσίες. Ν.Π.Δ-Δ.. υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου 
τομέα θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Από τη 
ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα αυτοκίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι η ι- 
σχύουσες από τον Ειδικό Φόρο κατανάλωσης επιβατικών αυτοκι
νήτων απαλλαγές, ειδικών κατηγοριών προσώπων θα παρέχονται 
εφεξής μόνον εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας. Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις 
εισαγωγής αυτοκινήτων από πρόσωπα που μεταφέρουν την συ
νήθη κατοικία τους στην Ελλάδα και εισάγουν τα συγκεκριμένα 
αυτοκίνητα που είχαν στην κυριότητά τους και τα χρησιμοποιού
σαν επί εξάμηνο τουλάχιστον πριν από τη μεταφορά της κατοι
κίας τους.

Επί του άρθρου 41
Κίνητρά γιο την απόσυρση επιβατικών αυτοκινήτων

1. Με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου παρέχονται πέ
ραν από τη μείωση του ειδικού Φόρου κατανάλωσης και άλλα φο-
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ρολογικα κίνητρα για την αύξηση του ρυθμου απόσυρσης από την 
κυκλοφορία των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων. Ειδι
κότερα. στις περιπτώσεις απόσυρσης μεταχειρισμένου αυτοκινή
του, παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να θέσει σε 
κυκλοφορία άλλο καινουργές αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνο
λογίας κυλινδρισμού μέχρι 1.600 κυβικών εκατοστών χωρίς την 
καταβολή του προβλεπόμενου από το Ν.363/76 όπως ισχύει πρό
σθετου ειδικού τέλους και των τελών κυκλοφορίας για πέντε (5) 
ημερολογιακά έτη.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη σταδιακή μείωση της ηλικίας 
των κυκλοφορούντων στη χώρα μας αυτοκινήτων και στην προ
σέγγιση του μέσου όρου ηλικίας αυτών με εκείνα που κυκλοφο
ρούν στα λοιπά Κράτη-μέλη της Κοινότητας.

2. Με την παράγραφο 2 του αυτού ως άνω άρθρου προβλέπε- 
ται Οτι με κοινή Υπουργική Απόφαση θα καθορισθούν οι όροι και 
προϋποθέσεις εφαρμογής της προαναφερόμενης διάταξης.

Επί του άρθρου 41
Κίνητρο για την απόσυρση επιβατικών αυτοκινήτων

Με την ποοάγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου παρέχονται πέ
ραν από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλα φο
ρολογικά κίνητρα για την αύξηση του ρυθμού απόσυρσης από την 
κυκλοφορία των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων. Ειδι
κότερα. στις περιπτώσεις απόσυρσης μεταχειρισμένου αυτοκινή
του, παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να θέσει σε 
κυκλοφορία άλλο καινουργές αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνο
λογίας κυλινδρισμού μέχρι 1.600 κυβικών εκατοστών χωρίς την 
καταβολή του προβλεπόμενου από το Ν.363/76 όπως Ισχύει πρό
σθετου ειδικού τέλους και των τελών κυκλοφορίας για πέντε (5) 
ημερολογιακά έτη.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη σταδιακή μείωση της ηλικίας 
των κυκλοφορούντων στη χώρα μας αυτοκινήτων και στην προ
σέγγιση του μέσου όρου ηλικίας αυτών με εκείνα που κυκλοφο
ρούν στα λοιπά Κράτη-μέλη της Κοινότητας.

2. Με την παράγραφο 2 του αυτού ως άνω άρθρου προβλέπε- 
ται ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση θα καθορισθούν οι όροι και 
προϋποθέσεις εφαρμογής της προαναφερόμενης διάταξης.

Επί του άρθρου 41
Κυρώσεις-Ποινές

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και προς επίτευξη του επι- 
διωκόμενου σκοπού προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις (νόμος 
1165/1918) περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας) σε 
περιπτώσεις μεταβολής της αντιρρυπαντικής συμπεριφοράς των 
αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας, χωρίς την έγκριση των αρμοδίων 
Αρχών.

Επί του άρθρου 43
Μεταβατικές και καταργούυενες διατάξεις

Με το άρθρο αυτό, λαμβάνεται πρόνοια για ορισμένα καινουρ
γή επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία 
πληρούν τις προϋποθέσεις της καταργούμενης 12141 /ι9Β9 κοινής' 
Υπουργικής απόφασης και για τα οποία θα ισχύουν μεταβατικά, 
οι μειωμένοι συντελεστές του άρθρου 3Θ.

Επίσης, λαμβάνεται πρόνοια και για τα παραγόμενα από τις εγ
χώριες βιομηχανίες αυτοκίνητα, συμβατικής τεχνολογίας, για τα 
οποία θα εξακολουθήσει να ισχύει η ρύθμιση του άρθρου 2 του 
Ν.1856/1989.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Α.- ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Με το παρόν σχέδιο Νόμου που κατατίθεται προς ψήφιση επι
διώκεται η ανα,— ' "τη ορισμένων διατάξεων του περί αναπτυ

ξιακών κινήτρων Ν.1262/82 χωρίς να γίνεται μεταβολή της βασικής 
δομής του Νόμου αυτού και απομάκρυνση απο τις αρχές του ως 
προς τον χαρακτήρα των επιλενομένων ενισχύσεων και κινήτρων 
και τους επιδιωκόμενους αναπτυξιακούς σκοπούς.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις έγιναν με 
γνώμονα τη βελτίωση της σύνθεσης των επενδύσεων και της χω
ροταξικής τους κατανομής με σκοπΰ την προώθηση ανταγωνιστι
κών μεταποιητικών μονάδων, τον εκσυγχρονισμό του 
παραγωγικού δυναμικού της χώρας με τπν εφαρμογή νέας τεχνο
λογίας, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση του 
υγιούς εμπορίου. Παράλληλα ελήφθπσαν υπόψη και οι διατάξεις 
περί ενισχύσεων της συνθήκης ΕΟΚ ως και η ακολουθούμενη εν 
προκειμένω κοινοτική πρακτική.

Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 
του Ν.1262/Β2 είναι επιβεβλημένες για να βελτιωθούν αφενός οι 
συνθήκες που θα στηρίξουν ορισμένες κατευθύνσεις αναπτυξια
κού προσανατολισμού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της Ελληνικής Οικονομίας και αφετέρου για να αρθούν ατέλειες 
που διαπιστώθηκαν από την εμπειρία της εφαρμογής του Νόμου 
προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των ρυθμίσεων που 
προβλέπονται ο' αυτόν.

Ειδικότερα οι μεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις του 
Ν.1262/82 διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:

1. - Κάτω από τις σημερινές συνθήκες εντεινόμενων πιέσεων α
πό το διεθνή ανταγωνισμό και διεθνοποίησης των οικονομιών, προ
βάλλει η ανάγκη να ενισχυθούν τα κίνητρα που θα παρακινήσουν 
τις παραγωγικές μονάδες να αυξήσουν το μέγεθός τους. Η ίδια 
η επιβίωση διαφόρων κλάδων και τομέων της οικονομίας, η απα
σχόληση και το εισόδημα που προκύπτει απαιτούν την προώθη
ση επενδύσεων που οδηγούν σε μονάδες με ένα μέγεθος τέτοιο, 
που να εγγυόται τη δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν το διε
θνή ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και να δραστηριοποιθούν 
για την πραγματοποίηση εξαγωγών σε αγορές τρίτων χωρών.

Βασική επιδίωξη συνεπώς της αναμόρφωσης του Ν.1262/82 εί
ναι να δημιουργήσει ρυθμίσεις τέτοιες, που χωρίς να αποβαίνουν 
σε βάρος των μικρών μονάδων παραγωγής, να υποκινεί τις πιο 
ικανές από αυτές στο να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέγεθος και δυ
ναμικότητα. τουλάχιστον σε κλάδους όπου το μέγεθος παίζει συ- 
γκρικά μεγαλύτερο ρόλο γιο την βιωσιμότητα της επένδυσης.

2. - Η εμπειρία από την εφαρμογή του Νόμου δείχνει την ανά
γκη για μία εντονότερη συσχέτιση των ενισχύσεων με τις επιδό
σεις της επένδυσης και ιδιαίτερα την δυνατότητά της να παράγει 
κέρδη και απασχόληση. Πολλοί επενδυτές πραγματοποιούν επεν
δύσεις οι οποίες τελικά δεν λειτουργούν, ή δεν είναι ανταγωνι
στικές, με αποτέλεσμα να υπάρχει σπατάληση κοινωνικών πόρων. 
Η κατάσταση αυτή επιβάλλει ώστε να υπάρξει μία προσπάθεια ε
νίσχυσης των φορολογικών κινήτρων του Νόμου. Αυτό αφενός θα 
μείωνε την γραφειοκρατική διαδικασία που παρεμβάλλεται στις 
εγκρίσεις εκ των προτέρων kci εφετέρου θα εξασφάλιζε στον ε
πενδυτή την κρατική ενίσχυςτη της επένδυσής του μόνον εφόσον 
ο τελευταίος θα έχει δημιουργήσει μία μονάδα, που για την Εθνι
κή Οικονομία θα παράγει τα αναγκαία εκείνα κέρδη μέσα από τα 
οποία θα προκύπτει η επιδότησή του (με την μορφή της αφορο
λόγητης έκπτωσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου).

Οι ρυθμίσης αυτές δεν θο θίξουν τις άμεσες ενισχύσεις (grants), 
που θα διατηρηθούν για επενδύσεις μέχρις ενός ορισμένου ύψους 
(2,5 δις), κυρίως για την στήριξη επενδυτικών δραστηριοτήτων α
πό νέους φορείς και επιχειρήσεις, που δεν διοθέτουν τις προϋ
ποθέσεις να αξιοποιήσουν τα φορολογικά κίνητρα του νόμου και 
των οποίων η ενίσχυση είναι σημαντική για τον εμπλουτισμό του 
παραγωγικού ιστού της χώρας.

3. - Η παροχή κρατικών ενισχύσεων δεν πρέπει να ςποχεύει στο 
να εξαφανίσει τον οποιονδήποτε επιχειρηματικό κίνδυνο, αλλά να 
βοηθήσει το σωστό επενδυτή στην υλοποίηση της απόφασής του. 
Η εξαφάνιση του επιχειρηματικού κινδύνου με την κρατική στή
ριξη δημιουργεί εξαρχής μη βιώσιμες μονάδες. Για το λόγο αυτό 
είναι σκόπιμο vc αυξηθεί ο βαθμός της συνυπευθυνότητας των 
επενδυτών, όπως εκφράζεται με την ίδια συμετοχή τους στην χρη
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ματοδότηση της επένδυσης, έτσι ώστε νο διασφαλίζεται αποτε
λεσματικότερα η βιώσιμότητα της μονάδας που ενισχύεται

4. h εμπειρία της περιόδου που μεσολάβησε από την αρχή της 
εφαρμογής του νόμου αυτού καθώς και οι εξελίξεις στις περιβαλ- 
λοντολονικές συνθήκες και πιέσεις της περιοχής της πρωτεύου
σας δείχνουν ότι η μετεγκατάσταση των μονάδων σε άλλες 
περιοχές ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Γιο την αποτελεσματική αντι
μετώπιση του προβλήματος αυτού κρίθηκε σκόπιμο να ενισχυθούν 
δυναμικά τα κίνητρα για τη μετατόπιση των ουπονόνων μονάδων 
εκτός Αττικής.

5. - Δεδομένου ότι ο τομέας των ξενοδοχείων απορρόφησε δυ
σανάλογα ποσά σε σχέση με το μένεθος και τις αναπτυξιακές α
νάγκες άλλων τομέων, χωρίς να προωθηθεί μια ουσιαστική 
αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του, κρίθηκε σκόπιμο 
να αναδιαρθρωθούν τα κίνητρα, έτσι ώστε αφενός το ύψος τους 
να μην βρίσκεται σε δυσαναλογία με τα χαρακτηριστικά και τα προ
βλήματα του τομέα αυτουσε σύγκριση με άλλους τομείς της οι
κονομίας και αφετέρου να προωθούνται τουριστικές υπηρεσίες 
υψηλότερης ποιοτικής στάθμης και κατά συνέπεια συναλλαγμα
τικού οφέλους.

Παράλληλα με τους στόχους αυτούς, κρίνεται αναγκαίο να ε
ξακολουθήσουν τα κίνητρα ακόμα και για χαμηλότερης ποιότη
τας τουριστικό καταλύματα σε τμήματα της χώρας που 
αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα υστέρησης και οικονο
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε σχέση με άλλες περιοχές. 

Στα πλαίσια αυτά:
α) Καταργείται η διαφοροποίηση ανάλογα με την περιοχή των 

κινήτρων για τουριστικές μονάδες ειδικών μορφών, και επέρχε
ται ενοποίησή τους σύμφωνα με την αναπτυξιακή βαρύτητα των 
πραγματοποιούμενων επενδύσεων.

β) Καθορίζονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις-αρχές: 
-δημιουργία μονάδων υψηλού ποιοτικού επιπέδου και με ένα μέ

σο μέγβθος'ή έστω μικρών, αλλά παραδοσιακού χαρακτήρα του- 
ρισπκών μονάδων 

-βαθμός'κορεσμού περιοχής
-'Προώθηση τουριστικών υπηρεσιών ειδικής μορφής (χειμερι

νός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός κ.α)
-προώθηση τουριστικών εγκαταστάσεων υποδομής για αναβάθ

μιση τουΤτυνόλου του τουριστικού τομέα.
6 - Ο νόμος 1262 στόχευε χωρίς αμφιβολία στην άμβλυνση των 

περιφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων που και σήμερα εξακο
λουθούν να είναι έντονες στη χώρα Ωστόσο, ο νόμος αυτός στό
χευε καιιστην ανάπτυξη των επιθυμητών κλαδικών ή τομεοκών 
δραστηριοτήτων, είχε δηλαδή εκτός από την περιφερειακή και μία 
κλαδική-αναπτυξιακή διάσταση. Στην πράξη όμως, το περιΦερειο- 
κό στοιχείο υπερισχύει έναντι του κλαδικού. Επίσης, είναι φανε
ρό. όπ στην ελληνική οικονομία κατά την τελευταία περίοδο, δεν 
έγιναν αξιόλογες επενδύσεις που να εμπλουτίζουν το παραγωγι
κό σύστημα με νέα προϊόντα και να ενισχύουν την ανταγωνιστι- 
■κΟτητά της. Αντίθετα, διαιωνίζονται οι επενδύσεις σε τομείς με 
πολυετή εμπειρία για τα δεδομένα της αγοράς, με ανθρώπινο δυ
ναμικό που διαθέτει ουσιαστικό know-how για όλες τις παραγω
γικές διαδικασίες των κλάδων όπου πραγματοποιούνται οι 
επενδύσεις αυτές, με σοβαρή παρουσία στην εσωτερική ή και στη 
-διεθνή αγορά

Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού που πραγματοποιούνται στους 
-κλάδους αυτούς είναι σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της α
νταγωνιστικής τους ικανότητας αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
και με επενδύσεις με διαφοροποίηση της παραγωγής σε νέα προϊό
ντα. Η είσοδος όμως στην αγορά κλάδων παραγωγής νέων προϊό
ντων είναι πολύ πιο δύσκολη απ' ότι σε δραστηριότητες στις 
οποίες επιχειρηματίες και εργαζόμενοι διαθέτουν γνώσεις και ε
δραιωμένη, ως ένα βαθμό, η θέση τους στην αγορά. Η ανάληψη 

.επενδύσεων σε αυτούς συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους, εντο
νότερες ανταγωνιστικές πιέσεις από την διεθνή αγορά και συν
δέεται με αυξημένες δυσκολίες για τον 'Ελληνα επενδυτή. Κρίθηκε 
απαραίτητο συνεπώς, για πς περιπτώσεις αυτές να τονιστεί το κλα
δικό κριτήριο έναντι του περιφερειακού και να ποοβλεφθούν ενι

σχύσεις πιο ισχυρές, που διαφέρουν από το κανονικό ύψος των 
ενισχύσεων της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό περιορίζεται η γεωγραφική διαφοροποίηση 
των κίνητρων για κλάδους Οπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες α
δυναμίες της βιομηχανίας και κυρίως κλάδους ενδιάμεσων και κε
φαλαιουχικών αγαθών καθώς και γιο υπηρεσίες που συνδέονται 
με σύγχρονες τεχνολογίες. Ωστόσο, θα ληφθούν ιδιαίτερα υπό
ψη οι δυναμικές προοπτικές των δραστηριοτήτων που συνδέουν 
ογοοτικό κοι βιομηχανικό τομέο.

7 - Επειδή οι μικρομεσαίες μονάδες αντιμετωπίζουν συχνά δυ
σκολίες στο νο ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με επαρ- 
κώς εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που ωστόσο μπορεί να 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανταγωνιστική βελτίωσή τους, σε κα
λύτερες εργασιακές σχέσεις και αμοιβές εργασίας, επιδιώκεται 
νο ενισχυθούν (για μικρό χρονικό διάστημα) οι μονάδες αυτές (μι- 
κρομεοαίες μονάδες με απασχόληση κάτω των 100 ατόμων) προ- 
κειμένου νο προσλάβουν προσωπικό με τεχνική κατάρτιση.

6 - Η εμπειρία από την εφαρμογή του νόμου έδειξε την ανάγκη 
να διαμορφωθούν αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί για την εφαρ
μογή των διατάξεων του, και ιδίως με την άρση των στοιχείων ε
κείνων. που οδηγούν σε ασάφειες, ατέλειες ή νοσηρό φαινόμενα 
στην εφαρμογή.

9 - Ορισμένα από τα κίνητρο έτσι όπως διαμορφώνονται, στο
χεύουν στην ενίσχυση των επιχειρήσει· ν που έχουν ως αντικεί
μενο ερευνητικές κοι τεχνολογικές δραστηριότητες πράγμα που 
θο έχει ως συνέπεια: την ενίσχυση της παραγωγικότητας της Ελ
ληνικής βιομηχανίας, την μείωση της εξάρτησής της από υψηλού 
κοστους γνώσεις και τεχνική βοήθεια από το εξωτερικό, τη βελ
τίωση της ανταγωνιστικής της ικανότητας και την δημιουργία μό
νιμης διασύνδεσης μεταξύ παραγωγής και έρευνας και γενικά την 
ενίσχυση των συνολικών δυνατοτήτων της οικονομίας.

Ουσιαστικά, στόχος είναι, το «εργαλείο» του Ν. 1262/62 να προ
ωθήσει μονάδες πιο ανθεκτικές στο διεθνή ανταγωνισμό, με επεν
δυτές πιο υπεύθυνους, οε κλάδους που θο εμπλουτίσουν την 
οικονομία, αλλά και να βοηθήσει σε τομείς όπου οι σημερινές δρα
στηριότητες έχουν ανάγκες ουσιαστικής προσαρμογής στις νέες 
συνθήκες, από πλευράς περιβαλλοντολογιών επιπτώσεων και πε
ριφερειακής ανάπτυξης.

Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ειδικότερα, η κατ άρθρο αιτιολόγηση έχει ως εξής:

"Αρθρο 45

α) Με το άρθρο αυτό καταργείται το εδάφιο (β) της παραγρά
φου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1262/82 που θεωρούσε, κατ' εξαίρεση 
του γενικού κανόνα του νόμου, ως παραγωγική επένδυση την ο- 
γορΰ ή ιδιόχρηση κτιριακών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τον κα
νόνα αυτό ο οποίος ίσχυε σε όλους τους αναπτυξιακούς νόμους, 
ως παραγωγική επένδυση θεωρείται μόνο η ανέγερση κτιριακών 
εγκαταστάσεων.

Η καταργούμενη διάταξη είχε τεθεί με σκοπό νο δώσει την ευ
καιρία παραγωγικής αξιοποίησης κτιρίων που είχαν κατασκευα
στεί κατά την τελευταία δετία πριν τη δημοσίευση του Ν.1262/82 
(1977-1982) και παρέμεναν σε αδράνεια.

Οι λόγοι γιο τους οποίους προτείνετοι η κατάργηση του εδα
φίου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.1262/82, είναι οι 
εξής:

α - Η καταργούμενη διάταξη δημιούργησε δυσεπίλυτο προβλή
ματα εφαρμογής τόσο διότι στις επενδυτικές προτάσειςττου υπο
βλήθηκαν, το περισσότερα κτίρια είχαν ήδη επιχορηγηθεί σπό 
παλαιότερουα αναπτυξιακούς νΰμους. όσο και διότι ήταν συνήθως 
δυσχερής η εκτίμηση της αξίας τους κοι ο διαχωρισμός αυτής ο
πό την αξία του οικοπέδου. Επίσης παρατηρήθηκε ότι μέοω της 
διάταξης αυτής επιχειρείτο συστηματικά η καταστροτήγηση του 
γενικού κανόνα περί μη ενίσχυσης της αγοράς κτιριακών εγκα
ταστάσεων.
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β.- Μετά παρέλευση οκτώ ετών από την έναρξη εφαρμογής του 
Ν.1262/82 έχει πλέον ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο τέθη
κε η διάταξη

Άρθρο 46

Με το άρθρο αυτό προστίθενται νέα εδάφια (ιε), (ιστ), (ιζ) και (ιη) 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1.

Η προσθήκη των εδαφίων (ιε), (ιστ) και (ιζ) αποβλέπει στην ενί
σχυση ειδικών μορφών τουρισμού που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
να συμβάλουν αφενός μεν στην επιμήκυνση της τουριστικής πε
ριόδου και αφετέρου στην παροχή οργανωμένων τουριστικών υ
πηρεσιών, ιδίως προς την κατηγορία εκείνη των τουριστών που 
ανήκουν σε υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια.

Με την προσθήκη του εδαφίου (ιη) προσδιορίζονται οι κατηγο
ρίες δαπανών που επιχορηγούνται στην περίπτωση επενδύσεων 
των εξαγωγικών εμπορικών επιχειρήσεων και των εμπορικών ε
πιχειρήσεων των εδαφίων (ιθ) και (κβ) αντίστοιχα της παραγρά
φου 1 του άρθρου 2, αίροντας αφενός την ασάφεια που υπήρχε 
στο νόμο σχετικά με το είδος των δαπανών που επιχορηγούνται 
για επενδύσεις των εμπορικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και α
φετέρου προσδιορίζοντας τις επιχορηγούμενες δαπάνες των ε
μπορικών επιχειρήσεων στις οποίες για πρώτη φορά παρέχονται 
κίνητρα με το παρόν νομοσχέδιο.

την πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου για τη λειτουργία 
της επένδυσης εξειδικευμένου προσωπικού όλων των τεχνικών 
ειδικοτήτων.

Το κίνητρο αυτό παρέχεται συμπληρωματικά με την όποια ενί
σχυση υλοποίησης της επένδυσης έχει δοθεί (επιχορήγηση ή α
φορολόγητες εκπτώσεις).

Με την νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση 
να σχηματίσει το αποθεματικό της αφορολόγητης έκπτωσης που 
αντιστοιχεί στις δαπάνες των αμοιβών του προσωπικού αυτού, ε- 
νισχύοντας έτσι το κεφάλαιο κίνησής της, ώστε να αντιμετωπίσει 
πιο αποτελεσματικό τα προβλήματα ρευστότητας κατάτ ο πρώτο 
στάδιο παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ελαχιστοποιώ
ντας την προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό.

Με τη νέο παραγραφο 6 δίνεται η δυνατότητα στις δημοτικές 
επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις επί οικοπέδων που 
τους έχουν παραχωρηθεί από τους Ο.Τ.Α. ή το Δημόσιο κατά πα
ρέκκλιση από την απαίτηση του Ν. 1262/82 να έχει ο φορέας της 
επένδυσης την κυριότητα του οικοπέδου επί του οποίου ανεγεί- 
ρονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η (δια δυνατότητα παρέχεται και σε κάθε επενδυτικό φορέα που 
πραγματοποιεί επένδυση σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί α
πό τον Ε.Ο.Τ. ή το Δημόσιο.

Άρθρο 48

Άρθρο 47

Με το άρθρο αυτό προστίθενται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3,4,5 
και 6.

Με τις νέες παραγράφους 3 και 4, ρυθμίζονται θέματα που α
φορούν το ελάχιστο μέγεθος των παραγωγικών επενδύσεων. Προ- 
κειμένου να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των νέων 
επενδύσεων κρίνεται πλέον αναγκαία προϋπόθεση υπαγωγής τους 
στον αναπτυξιακό νόμο, ένα ελάχιστο ύψος παραγωγικής επέν
δυσης. Το ελάχιστο αυτό όριο διαφοροποιείται και είναι μεγαλύ
τερο για τομείς ή κατηγορίες Οπου το μέγεθος των επιχειρήσεων 
παίζει συγκριτικά μεγαλύτερο ρόλο για τη βιωσιμότητά τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορούν να α
ναπροσδιορίζονται τα παραπάνω Ορια του ελάχιστου ύψους επέν
δυσης, καθώς και να προσδιορίζεται ελάχιστο Οριο για επενδύσεις 
που αφορούν ορισμένους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων 
για τους οποίους το μέγεθος της επένδυσης παίζει ιδιαίτερο ρόλο.

Ειδικότερο, το ελάχιστο κατά περίπτωση ύψος, καθορίστηκε ως
εξής:

- Πρωτογενής τομέας για ίδρυση
ή επέκταση: 10 εκατ. δρχ.

- Λοιπές κατηγορίες επενδύσεων
για ίδρυση ή επέκταση: 50 εκατ. δρχ.

- Υπηρεσίες εξαιρετικά προηγμένης
τεχνολογίας, εργαστήριο εφαρμο
σμένης έρευνας, ανάπτυξη λογισμι
κού κΑπ. για ίδρυση ή επέκταση: 10 εκοτ. δρχ.

- Υπηρεσίες εξαιρετικά προηγμένης 
τεχ/γίας, εργαστήρια εφαρμοσμένης 
έρευνας, ανάπτυξη λογισμικού κ.λπ.
για εκσυγχρονισμό: χωρίς όριο

- Επενδύσεις εκσυγχρονισμού όλων των
λοιπών κοττιγοριών επιχειρήσεων: 10 εκοτ. δρχ.

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα αυτά όρια αφορούν μόνο το κα
θεστώς των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίου και όχι το 
καθεστώς των φορολογικών κινήτρων του νόμου.

Επίσης τα όρια αυτά δεν ισχύουν για τις ειδικές επενδύσεις του 
άρθρου 9 παρ.1 (προστασία περιβάλλοντος, περιορισμός της ρύ
πανσης, υποκατάσταση πετρελαίου με ήπιες μορφές ενέργειας, 
έρευνα κ_λπ.) γιο τις οποίες η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτά- 
ται από το ύψος της επένδυσης.

Με τη νέα παράγραφο 5 θεσπίζονται για πρώτη φορά φορολο
γικά κίνητρα στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις για

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2, που προτείνεται με αυτό το άρθρο, θεσπίζεται η υπο
χρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων στις αγροτικές επιχειρήσεις 
ως προϋπόθεση ένταξης των επενδύσεών τους στα κίνητρα του 
Ν.1262/82.

Η δέσμευση αυτή λειτουργεί προς Οφελος τόσο των επενδυτών 
αυτής της κατηγορίας αφού στο εξής θα είναι δυνατή η επιστρο
φή του Φ.Π.Α. των επενδυτικών τους δαπανών ή η απαλλαγή του. 
Οσο και της Πολιτείας, εφόσον καθίσταται πλέον ευχερέστερος 
ο έλεγχος πραγματοποίησης των επενδύσεών τους και γενικότε
ρα της λειτουργίας τους.

Με απόφαση επίσης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γε- 
ωργίας καθορίζονται οι προδιαγραφές σύγχρονης τεχνολογίας 
που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις αυτού του εδα
φίου προκειμένου νο ενταχθούν στα κίνητρα του νόμου. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι προδιαγραφές αυτές λειτουργούν ήδη άτυπα.

Άρθρο 49

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το εδάφιο (ζ) της παραγρά
φου 1 του άρθρου 2.

Προστίθεται η πρόταση «στερεών καυσίμων από βιομάζα», ώ
στε να δοθεί η δυνατότητα της παραγωγής των στερεών αυτών 
καυσίμων ή από ενεργειακές φυτείες (σε συνδυασμό με την παρ.θ) 
ή με αξιοποίηση βιομάζας που σήμερα καταστρέφεται.

Άρθρο 50

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το εδάφιο (θ) της παραγρά
φου 1 του άρθρου 2.

Συμπληρώνεται η ισχύουσα παράγραφος με τις ενεργειακές 
καλλιέργειες για παραγωγή βιομάζας, οι οποίες έχουν μεγάλες 
δυνατότητες ιδιαίτερα για Ο.Τ.Α. και σε χέρσες περιοχές.

Άρθρο 51

Με το άρθρο αυτό προστίθενται νέα εδάφια (κα), (κβ), (κγ), (κδ) 
και (κε) στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.

Με το νέο εδάφιο (κα) προστίθεται στον κατάλογο των υπαγο- 
μένων στο νόμο επιχειρήσεων και η κατηγορία των επιχειρήσε
ων εκμετάλλευσης ειδικών εγκαταςττάσεων τουρισμού (μαρίνες, 
συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ). Με τον τρόπο αυτό είναι δυ
νατή η ενίσχυση αυτοτελών επενδύσεων αυτού του είδους, ενώ



με το ισχύον καθεστώς οι δαπανες τέτοιων εγκαταστάσεων ενι- 
σχύονταν εφόσον ενίνοντο από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στο 
πλαίσιο ευρότερου επενδυτικού σχεδίου τους που περιλάμβανε 
κατά κύριο λόγο ξενοδοχειακή μονάδα, και στο μέτρο που εξυ
πηρετούσαν τις ανάγκες ή τη λειτουργία της μονάδας αυτής.

Ή διάταξη αυτή αποτελεί νομοτεχνικά αναγκαίο συμπλήρωμα 
των νέων εδαφίων (ιε), (ιστ), και (ιζ) που προστέθηκαν στην πα· 
ραγρ.1 του άρθρου ι με το άρθρο 47 του νομοσχεδίου.

Με το εδάφιο (κβ) ενισχύεται το υγιές εμπόριο στη χώρα μας 
ποοκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα εμπορίας και διο
κίνησης αγαθών. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας 
δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην αύξηση της παραγωγικότη
τας και ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων. Απα
ραίτητη προϋπόθεση διάθεσης των παραγομένων ελληνικών 
προϊόντων στην εσωτερική ή εξωτερική αγορά αποτελεί η δημιουρ
γία μεγάλων και σύγχρονων εμπορικών επιχειρήσεων.

Με το εδάφιο κγ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε μέσα από τον 
αναπτυξιακό νόμο να προωθηθεί κάθε επένδυση που σχετίζεται 
με την εισαγωγή, εφαρμογή και ανάπτυξη της προηγμένης τεχνο
λογίας στη χώρα μας. Πολύ περισσότερο επιδιώκεται η προώθη
ση επιχειρήσεων ανάπτυξης τεχνολογιών και λογισμικού, που 
συνδέονται άμεσα με τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού ιστού 
της ελληνικής οικονομίας.

Με το εδάφιο κδ επιχειρειται η ενθάρρυνση της παραγωγής η
λεκτρικής ενέργειας απο επιχειρήσεις που ιδρύονται μεταξύ των 
DTA ή μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τομέα καθώς και ηπό επιχειρή
σεις συνεταιριστικής μορφής, με την αξιοποίηση ήπιων- 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και ειδικότερατην αιολική, ηλια
κή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική κλπ.

■Με το εδάφιο κεπαρεχεται η δυνατότητα στις ιερεές μονές να 
επιχορηγούνται μέσω των κινήτρων του Ν.1262/82 για πς επεν
δύσεις δημιουργίας ξενώνων και πολιτιστικών κέντρων.

Με την ρύθμιση αυτή επιλύεται το πρόβλημα της αδυναμίας έ
νταξης των ιερών μονών που εμφανίστηκε στην πράξη και υπο- 
βρηθείται η προσπάθεια διάσωσης και αξιοποίησης της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Άρθρο 52

Με το άρθρο αυτό προστίθεται εδάφιο στην παρ.1 του άρθρου 3.
Μετην προσθήκη της εξουσιοδότησης επιδιώκεται, για τις α

νάγκες εφαρμογής των κινήτρων, ο σαφής καθορισμός των ορίων 
της επαρχίας Λαυρεωτικής η οποία περιλαμβάνεται στις επιχο
ρηγούμενες περιοχές του νόμου.

Ο Ν.1262/Η2 αναφέρεται σε μία επαρχία η οποία ουσιαστικά δεν 
υφίσταται (ούτε υφίστατο στο παρελθόν) ως διοικητική διαίρεση 
του Νομού Αττικής, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται αδυναμία ε
φαρμογής των κίνητρων στην παραπάνω γεωγραφική περιοχή.

Μετην έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής απόφασης θα 
ενεργοποιηθούν οι σχετικές διστάζεις του νόμου.

Άρθρο 53

Με το ώρθρο αυτό προστίθεται νεο εδάφιο στην παρ.2 του άρ
θρου 3 με το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς 
Εθνικής Οικονομίας, ΠΕΧΟΔΕ και Τουρισμού, με κοινή απόφασή 
τους να χαρεικτηρίζουν για την εοαρμογή του αναπτυξιακού νό
μου περιοχές της Επικράτειας τουριστικά κορεσμένες ή διαβαθ
μισμένης ενίσχυσης.

Επειδή παοατηοείται το φαινόμενό ορισμένες τουριστικές πε
ριοχές της χώρας να έχουν κοοεσθεί οπό πλευράς τουριστικής 
ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την υποβάθμιεη της ποιότητας παρο
χής υπηρεσιών τουρισμού κοίτην επιβάρυνση του Φυσικού τους 
περιβάλλοντος προκύπτει η ανάγκη αποθάρρυνσης της δημιουρ- 
γίαςπρόσθετων ξενοδοχειακών μονάδων. Αντίθετα, η ανάπτυξη 
ειδικών μορφών τουρισμού, που συμπληρώνουν την τουριστική 
υποδομή αυτών των περιοχών, δεν πρόκειται να υποοτεί α
νάσχεση.

Με την προσθήκη διάταξης στην παρ. 4 του άρθρου 3, οι επι
χειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ή-βιο
τεχνικά κέτρα της περιοχής Δ απολαμβάνουν των κινήτρων των 
ειδικών ζωνών της Λ περιοχής δηλαδή: Επιχορήγηση από 35% 
εως 50% και αντίστοιχη επιδότηση επιτοκίου για τα έξι (6) πρώτο 
χρόνια επιστροφής του δανείου, αντί των 20% έως 50% και επι
δότηση γιο το τρία πρώτα χρόνια, που ίσχυε μέχρι Tiiipc.

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση, αίρεται το αντικίνητρο που υ
πήρχε για εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ 
της περιοχής Δ'.

Άρθρο 55

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Ν.1262/82. Με 
την αντικατάσταση καταργείται η δυνατότητα συμμετοχής του Δη
μοσίου στο Εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, στιςπε- 
ριπτώσεις που αυτές επιθυμούσαν την επιχορήγηση του τμήματος 
της επένδυσής τους πάνω από τα 2 διο. δρχ.

Ταυτόχρονα καθιερώνεται ανώτατο όριο επένδυσης, πάνω ο
πό το οποίο δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση και επιδότηση επι
τοκίου των επενδύσεων του Ν.1262/82. Με τη διατήρηση της 
σχετικής εξουσιοδότησης θα είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του 
ορίου οστού, με ηπόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Με τη νέα ρύθμιση και σε συνδυασμό με την κατάργηση του ο
ρίου εφαρμογής των ^αφορολογήτων εκπτώσεων του Ν. 1262/82, 
που γίνεται με το άρθρο 73 του νομοσχεδίου, οι επιχειρήσεις θα 
έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το ευεργέτημα των αφορο
λόγητων εκπτώσεων για το πέραν των 2,5 διο. δρχ. τμήμα της ε
πένδυσής τους.

Άρθρο 56

Με την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 5 επιδιώκεται η 
δΐΗηαμργΙαχιιενΔύσεωνπουμετα την ολοκλήρωσή τους θα μπο
ρέσουν να παράγουν ανταγωνιστικά και να είναι σε θέση να αντι
μετωπίσουν την πρόκληση του 1992 και του .2000 Το αυξημένο 
ποσοστό της ίδιας συμμετοχής παίζει αποφασιστικό ρόλο στην 
ανιαγωνιστικΰτηταμιας επιχείρησης αφού, λόγω του μειωμένου 
δανεισμού η εξυπηρέτηση των τοκοχρεωλυοίων που επιβαρύνουν 
την οικονομική της βάση θα γίνεται ευκολότερα ενώ παράλληλα 
θα διασφαλίζεται η αντιμετώπιση των λειτουργικών της δαπανών 
και η παραπέρα ανάπτυξή της με την δημιουργία σε ευχερέστε
ρη βάση των αναγκαίων σποθεματικών. Παράλληλα, η αύξηση της 
ίδιας συμμετοχής του επενδυτή αυξάνει την υπευθυνότητα στην 
διαχείριση της επιχείρησης, στην δημιουργία της οποίας συνέβαλε 
και ο κρατικός προϋπολογισμός.

Η ευνοϊκότερη μεταχείριση υπέρ των επενδυτών που πραγμα
τοποιούν επενδύσεις στις περιοχές Γ και Δ, σκοπεύει στη μεγα
λύτερη προσέλκυση επενδύσεων σ' αυτές τις περιοχές με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των περιφερειακών αναπτυξιακών στόχων.

Σε συμφωνία με την παραπάνω λογική, καταργείται, επίσης, η 
ευνοϊκότερη μεταχείριση των ΟΤΑ και συνεταιρισμών, που σχετί
ζεται με τον καθορισμό πιο χαμηλών κοτωτάτων ορίων ιδίας συμ
μετοχής στις πραγματοποιούμενες επενδύσεις τους.

Σε αντιστάθμιση αυτού, προβλέΦθηκε κατ' εξαίρεση, η δυνα
τότητα υπολογισμού στην ίδια συμμετοχή των Δημοτικών Επιχει
ρήσεων και της αξίας του παραχωρηθέντος οικοπέδου. Με την 
ευχέρεια αυτή δεν υφίσταται πλέον λόγος μεταβίβασης του οι
κοπέδου στις δημοτικές επιχειρήσεις, προγμα που συνήθως αφε
νός ήταν δυσχερές, αφετέρου συνεπαγόταν και οικονομική 
επιβάρυνση.

Άρθρο 57

Με την προσθήκη εδαφίου στην παραγοαΦο 2 του άρθρου 5 πα

Άρθρο 54
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ρέχεται η δυνατότητα στις ιερές μονές που ποαγματοποιούν ε
πενδύσεις του νέου εδαφίου (κε) της παραγράφου ι του άρθρου 
2 (ξενώνες, πολιτιστικό κέντρα) να μη συστήσουν εταιρία, όπως 
προβλέπει ο νόμος γιο επενδύσεις άνω των 40 εκατομμυρίων.

Άρθρο 56

Με το άρθρο αυτό καταργείται το εδάφιο (δ) της παραγράφου 
5 του άρθρου 5 που έδινε την δυνατότητα να θεωρηθούν ως (δια 
συμμετοχή στην επένδυση δαπάνες επενδυτικών έργων που έγι
ναν πριν την υποβολή της αίτησης, πέραν του 5% του συνολικού 
κόστους της παραγωγικής επένδυσης.

Η καταογούμενη ρύθμιση δημιούργησε τεράστια προβλήματα 
στην εφαομογή της που είχαν σχέση: με τον τρόπο υπολογισμού 
των δαπανών, την αδυναμία διαπίστωσης και επακριβούς εκτίμη
σης των ποαγματοποιηθέντων επενδυτικών έργων (με αποτέλε
σμα να είναι: αναγκαία κάθε φορά η διενέργεια αυτοψίας) ή την 
προσπάθεια των επενδυτών να εντάΕουν στην Ιδια συμμετοχή τους 
δαπάνες μη παραγωγικές (με σκοπό την μειωμένη σε μετρητά συμ
μετοχή τους), βασιζόμενοι στην ασάφεια της διάταξης. Όλα αυ
τά τα προβλήματα συνέτειναν στην αύξηση της γραφειοκρατίας 
σε όλες τις Υπηρεσίες εφαρμογής των κινήτρων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διάταξη είχε αρχικά συντα
χθεί με σκοπό την επίλυση προβλημάτων εκταμίευσης της επιχο
ρήγησης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, επειδή είχαν κάνει 
έναρξη της επένδυσης πριν την αίτηση. Παρ' όλα αυτά η διάταξη 
τελικά εφαρμόσθηκε ως διαχρονικό «εργαλείο» με όλες τις συνέ
πειες που προαναφέρθηκαν.

Άρθρο 59

Η συμπλήρωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 αφορά την ανα
μόρφωση κόστους της επένδυσης καθώς και την παράταση της 
προθεσμίας ολοκλήρωσής της. Τίθεται ανώτατο όριο αναμόρφω
σης του αρχικού κόστους της επένδυσης που αντιστοιχεί στο 15% 
εκείνου που αναφέρεται στην αρχική εγκριτική απόφαση για κά
θε έτος της κατασκευαστικής περιόδου και αφού έχει υλοποιηθεί 
το 50% της παραγωγικής επένδυσης. Η επιτρεπόμενη αυτή ανα
μόρφωση κόστους έρχεται να περιορίσει τις έμμεσες αυξήσεις της 
αρχικής δαπάνης των επενδυτικών σχεδίων πέρα από τις τυχόν 
εύλογες ανατιμήσεις κόστους για την αγορά μηχανολογικού εξο
πλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Εξ άλλου, 
με την επιτάχυνση των διαδικασιών υπαγωγής των επενδύσεων 
που επέρχεται με την νεα ρύθμιση του άρθρου 61 του νομοσχε
δίου, περιορίζεται σημαντικά η γενεσιουργός αιτία των αναμορ
φώσεων κόστους, λόγω επιμήκυνσης της κατασκευαστικής 
περιόδου της επένδυσης.

Όσον αφορά τις παρατάσεις χρόνου, κάθε καθυστέρηεπι υλο
ποίησης της επένδυσης αυξάνει τις πιθανότητες μη ολοκλήρωσής 
της. Για το λογο αυτό περιορίζεται, πέρα από κάποια αποδεκτά 
χρονικά όριο, η δυνατότητα παράτασης της χρονικής περιόδου 
ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού του νομοσχεδίου ορί
ζεται ότι για τις επενδύσεις που θα συνεχίσουν να διέπονται από 
το Ν.1262/82 όπως αυτός ισχύει πριν την αναμόρφωσή του, εφαρ
μόζονται και οι ρυθμίσεις που καθορίζουν ανώτατο όριο αναμόρ
φωσης κόστους και παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσής 
τους.

Άρθρο 60

Η αντικατάσταση της παραγρ. 5 του άρθρου 6 εξυπηρετεί τους 
στόχους ενός αποτελεσματικού αναπτυξιακού νόμου που δεν α
ποβλέπει μόνο στη δημιουργία επενδύσεων αλλά και στην απρό
σκοπτη λειτουργία της παραγωγικής μονόδας που θα προκύψει 
από την επένδυση. Απαιτείται αυξημένη ευθύνη εκ μέρους του ε
πενδυτή, κατά τον σχεδίασμά των επενδυτικών του σχεδίων και 
συνέπεια ώοτε ... * '.ςύμενα στην αίτηση υπαγωγής να ανταπο-

κρίνονται στις προθέσεις του κατά το στάδιο λειτουργίας της ε
πιχείρησης. Η διαδικασία που προτείνεται. με την καταβολή του 
20% της επιχορήγησης σε διάστημα ενός έτους μετά την ολοκλή
ρωση της επένδυσης, θα διασφαλίσει αφενός τη λειτουργία της 
επιχείρησης και την στήριξή της σε υγιή καφάλαια κίνησης κατά 
το αρχικό στάδιο λειτουργίας και. αφετέρου, τη δυνατότητα δια
πίστωσης από την πολιτεία ότι τηρούνται οι σχετικοί με την λει
τουργία της μονάδας όροι της εγκριτικής απόφασης (παραγωγική 
λειτουργία, απασχόληση νέου προσωπικού κλ.π.)

Τέλος με το τελευταίο εδάφιο της νέας παραγράφου 5, επεκτεί- 
νεται η εφαρμονή της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.542/77 και στους 
διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης και συνεται
ρισμών για λόγους αφενός ίσης μεταχείρισης και αφετέρου της 
διασφάλισης, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της είσπραξης από 
το Δημόσιο της επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Άρθρο 61

Με την αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 6 καθιερώνεται 
θμηνη προθεσμία από την υποβολή της αίτησης μέσα στην οποία 
πρέπει να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της επένδυ
σης. Η σημασία της ρύθμισης αυτής είναι προφανής τόσο για τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην χώρα μας όσο και για 
τα οφέλη που θα προκόψουν γενικότερα από την επιτάχυνση πραγ
ματοποίησης των επενδύσεων.

Επειδή η παρούσα διάρθρωση, στελέχωση και εν γένει υποδο
μή των Υπηρεσιών Ιδιωτικών Επενδύσεων δεν εξασφαλίζουν τις 
συνθήκες για την απρόσκοπτη τήρηση της τιθεμένης προθεσμίας, 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με απόφασή του 
να προβεί στην κατάλληλη προετοιμασία των Υπηρεσιών αυτών 
και να προβλέψει τις αναγκαίες διαδικασίες σε επίπεδο Υπηρε
σιών και Γνωμοδοτικών Επιτροπών ώστε η προθεσμία που θεσπί
ζεται να μην καταστρατηγηθεί στην πράξη από τις αδυναμίες 
εφαρμογής της.

Άρθρο 62

Με την εξουσιοδότηση που παρέχεται στο άρθρο αυτό, οι Υ
πουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα μπορούν να προ
βλέπουν την καταβολή χρηματικού ποσού κατά την υποβολή των 
αιτήσεων επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να εξασφα- 
λισθεί αυξημένη σοβαρότητα και πληρότητα στα υποβαλλόμενα 
επενδυτικά σχέδια.

Άρθρο 63

Με το άρθρο αυτό προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 7 του Ν.1262/82.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες, οι ανταγωνιστικές πιέ
σεις και τα προβλήματα ανάπτυξης που αντιμετωπίζει ο τουρισμός 
σε σχέση με τους άλλους τομείς της οικονομίας δεν χαρακτηρί
ζονται από τον ίδιο βαθμό οξύτητας, κρίνεται σκόπιμη μία ανα
προσαρμογή του επιπέδου των παρεχομένων κινήτρων στον τομέα 
αυτά.

Με την ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η ορθολογικότερη συσχέτι- 
ση της κρατικής ενίσχυσης με τις ειδικότερες συνθήκες που αντι
μετωπίζουν οι επιμέρους τομείς της οικονομίας στην διαδικασία 
ανάπτυξής τους.

Ωστόσο, επειδή η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η 
προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων παρέχουν σημαντικά 
συναλλαγματικά οφέλη στην χώρα μας, προωθούνται, με τα υψη
λότερα κίνητρα της ρύθμισης του άρθρου 70 του νομοσχεδίου, οι 
ειδικές μορφές τουρισμού και η αναβάθμιση των προσφερομένων 
υπηρεσιών με την κατασκευή πολυτελών η Α κατηγορίας ξενοδο
χειακών μονάδων καθώς και εξειδικευμένης μορφής τουριστικών 
εγκαταστάσεων (συνεδριακά κέντρα, μαρίνες αναψυχής, γήπεδα 
γκόλφ).
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Άρθρο 64

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το εδάφιο (α) της παραγρά
φου 2 του άρθρου 7 του Ν.1262/82.

Με την αντικατάσταση του πρώτου κριτηρίου του Ν. 1262/82 ε
πιδιώκεται η δημιουργία ουσιαστικού κλαδικού κριτηρίου. Με την 
έκδοση της προβλεπομένης υπουργικής απόφασης προσδιορίζο
νται οι κλάδοι στους οποίους θα παρέχεται αυξημένη ενίσχυση 
μέσα στα πλαίσια των ελάχιστων και μεγίστων ποσοστών επιχο
ρήγησης της κάθε περιοχής.

Άρθρο 65

Με την προσθήκη της παραγράφου θ στο άρθρο 8 του Ν.1262/82 
δημιουργείται ένα εξειδικευμένο όργανο ελεγκτικού χαρακτήρα 
στο οποίο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα μπορεί νο αναθέ
τει την ad hoc διερεύνηση ορισμένων περιπτώσεων επενδύσεων 
που βρίσκονται είτε στο στάδιο εξέτασής τους είτε έχουν εγκρι- 
Βει. εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Επίσης θα μπορεί να αναθέτει 
στο όργανο αυτό καθήκοντα σχετιζόμενα με τις παραπάνω επεν
δύσεις που δεν προβλέπονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των 
οργάνων του Ν.1262/82 όπως ισχύει σήμερα

Άρθρο 66

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το εδάφιο (β) της παραγρά
φου 1 του άρθρου 9.

Χταπλαίσια της ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας, με την 
παρούσα ρύθμιση αποδίδεται μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη 
των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και της εξοικονόμησης ε
νέργειας. Η ανάπτυξη αυτών θα βοηθήσει στο μέλλον σημαντικά 
στην υποκατάσταση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας και 
στην μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Με τις νέες ρυθμίσεις παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση όχι μό
νο στις επενδύσεις υποκατάστασης του πετρελαίου ή της ηλεκτρι
κής ενέργειας με αέριο, επεξεργασμένα απορρίμματα, ήπιες 
μορφές ενέργειας ή ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας αλ
λά και στην αυτοτελή αξιοποίηση αυτών των μορφών ενέργειας. 
Επίσης, η επιπλέον επιχορήγηση παρέχεται και για τις επενδύ
σεις εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν αλλάζει το χρησιμοποιού
μενο καύσιμο.

Για τις παραπάνω επενδύσεις κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή του 
ΥΒΕΤ στην εξέταση των υποβαλλομένων προτάσεων για ενεργεια
κά έργα. Αυτό διευκολύνει και την προσπάθεια του ΥΒΕΤ για την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την εντατικοποίηση της εκμετάλλευ- 
σης εγχωρίων ενεργειακών πόρων και την ταχεία και ορθολογι
κή αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η επιχορήγηση δίνεται στο συγκεκριμένο τμήμα της επένδυ
σης που αφορά στην αξιοποίηση των ανανεωσίμων πηγών ενέρ
γειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας ή την υποκατάσταση του 
πετρελαίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 67

Με την αντικατάσταση του εδαδίου (ε) της παραγράφου 1 του 
άρθρου θ του Ν.1262/82 περιορίζεται η παροχή των 15 επιπλέον 
ποσοστιαίων μονάδων επιχορήγησης που παρέχονται στους Ο.ΤΆ. 
και συνεταιρισμούς αδιακρίτως για όλες τις επιχειρηματικές δρα
στηριότητες τους, στις κατηγορίες εκείνες που θα προσδιοριστούν 
με την έκδοση της προβλεπόμενης στο νέο εδάφιο (ε) Υπουργι
κής απόφασης. Με τον τρόπο αυτό θα επιλεγούν για επιπλέον ε
νίσχυση οι επιχειρηματικές εκείνες δραστηριότητες που 
προσιδιάζουν στη φύση και τις δυνατότητες των Ο.Τ.Α. και των 
συνεταιρισμών.

Με την ίδια απόφαση θα προσδιοριστεί για τις επιχειρηματικές 
αυτές δραστηριότητες και ο επιθυμητός κατά περίπτωση βαθμός 
συμμετοχής ιδιωτών - Ο.ΤΆ. ή συνεταιρισμών, ώστε να τεθούν πιο

στέρεες προϋποθέσεις ανταγωνιστικής λειτουργίας των διαδημο
τικών ή μικτών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.

Άρθρο 68

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 
9 του Ν.1262/82.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις σύνδεσης της οικονομικής 
με την κοινωνική ανάπτυξη είναι η παράλληλη πορεία αύξησης του 
Εθνικού μας πλούτου και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής ό
λων των πολιτών. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν 
από τους βασικότερους στόχους κοινωνικής πολιτικής που η Πο
λιτεία έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει.

Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλ
λοντος, με την παρούσα ρύθμιση παρέχεται πλέον ουσιαστική δυ
νατότητα σε βιομηχανικές μονάδες να μετεγκατασταθούν από τα 
μεγάλα αστικό κέντρο στην Περιφέρεια.

Με την νέα ρύθμιση παρέχονται τα πρόσθετα κίνητρα όχι μόνο 
για τις δαπάνες μετεγκατάστασης (αποσυναρμολόγηση, μεταφο
ρά και επανεγκατάσταση του εξοπλισμού) όπως προβλέπει το ι- 
σχύον καθεστώς αλλά και για την ανέγερση των αναγκαίων 
κτιρίων στη νέα θέση καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την επέ
κταση της μονάδας εφόσον γίνονται ταυτόχρονα με την μετεγκα
τάσταση.

Άρθρο 69

Με το άρθρο αυτό προστίθενται νέες παράγραφοι 8, 9, 10, και 
11 στο άρθρο 9 του Ν.1262/82.

Παράγραφος 8
Σύμφωνα και με τις βασικές αρχές που παρατέθηκαν στο γενι

κό μέρος της εισήγησης αυτού του νόμου, η παρούσα διάταξη έρ
χεται να ενισχύσει την ορθή κατεύθυνση που στο εξής πρέπει να 
έχει η αντιμετώπιση από πλευράς κινήτρων του τουριστικού το
μέα. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι στο μέλλον ο διεθνής ανταγωνι
σμός δεν θα στηρίζεται στον αριθμό των ξενοδοχείων ή των κλινών 
και μάλιστα σε κορεσμένες τουριστικές περιοχές. Ο τουρισμός μας 
πρέπει να επεκτείνεται πολύ πριν και μετά την θερινή σαιζόν. Πρέ
πει η ανάπτυξή του να σέβεται το περιβάλλον. Πρέπει να έχει σα
φείς κατευθύνσεις και προσανατολισμούς.

Έχουμε ανάγκη από συγκροτήματα τουριστικών μονάδων πα
ροχής κάθε μορφής τουρισμού και αξιοποίησης όλων των φυσι
κών δυνατοτήτων που προοφέρονται στον τόπο μας.

Η παρούσα διάταξη έχει σαφείς στόχους. Επιδιώκει την προ
σέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων, την επιμήκυνση της του
ριστικής περιόδου, τη βελτίωση της ποιότητας των 
προσφερομένων υπηρεσιών και την δημιουργία συμπληρωματι
κής τουριστικής υποδομής.

Αναμένεται ότι με την αυξημένη ενίσχυση των μονάδων πολυ
τελείας. των μονάδων που προσφέρουν ειδικές μορφές τουρισμού 
(αθλητικός, συνεδριακός, χειμερινός κΆπ.) καθώς και των εγκα
ταστάσεων υποδομής υψηλού επιπέδου (μαρίνες, συνεδριακά κέ
ντρα και γήπεδα γκόλφ) θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.

Επισημαίνεται ότι ο προσανατολισμός των τουριστικών επεν
δύσεων προς τους παραπάνω στόχους θα είναι ευχερέστερος με 
την αποσύνδεση των αυξημένων αυτών κινήτρων από την γεωγρα
φική περιοχή εγκατάστασής τους.

Παράγραφος 9
Μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που οι Ελληνικές επιχει

ρήσεις είναι πλέον υποχρεωμένες να κινηθούν, δεν υπάρχουν πολ
λά περιθώρια επιλογής. Πρέπει να ενθαρρυνθεί κάθε είδους 
επιχείρηση που εντάσσεται σε κλάδους υψηλής προτεραιότητας. 
Με την παρούσα διάταξη παρέχονται αυξημένες ενισχύσεις σε ε
πενδύσεις που θα πραγματοποιούνται σε κλάδους υψηλής προ
τεραιότητας. Επειδή οι συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν 
στη διεθνή αγορά μεταβάλλονται συνεχώς και κατά συνέπεια α
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παιτείται ευελιξία στον καθοοισμό κλαδικής πολιτικής, κρίνεται 
αναγκαίο οι κλάδοι υψηλής προτεραιότητας και ορισμένα άλλα 
χαρακτηριστικά της επένδυσης πσυ συνδέονται άμεσα με την α- 
ποδοτικότητά τους να ρυθμίζονται με υπουργικές αποφάσεις λαμ- 
βάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στη 
διαχρονική εξέλιξη των κλάδων της οικονομίας.

Αυξημένη επίσης επιχορήγηση προβλέπεται και στις επιχειρή
σεις ανάπτυξης τεχνολογιών, λογισμικού και εργαστηρίων εφαρ
μοσμένης έρευνας διότι κρίνεται ουσιαστική η συμβολή τους για 
την εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας και δυναμικής παρουσίας της 
ελληνικής οικονομίας μέσα στα πλαίσια ενοποίησης της εσωτερι
κής αγοράς της Κοινότητας.

Παρόγραφος 10
Στον ήδη υφιστάμενο μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων, η 

παρούσα διάταξη παρέχει την δυνατότητα συγχώνευσής τους με 
σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Τουλάχιστον 
για επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων και εν όψει του 1992, το μέ
γεθος των παραγωγικών μονάδων παίζει αποφασιστικό ρόλο στην 
βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά τους, (μεγαλύτερη οικονομι
κή επιφάνεια, αρτιότερος παραγωγικός εξοπλισμός, αυξημένη δυ
νατότητα επενδύσεων εκσυγχρονισμού κ.λ.π.).

Η αυξημένη επιχορήγηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών ε
πιχειρήσεων που προήλθαν από συγχώνευση μικρών μονάδων, δη
μιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάλογη λήψη απόφασης.

Η θέσπιση του κινήτρου αυτού είναι καινοτομικού χαοακτήρα 
και αναμένεται να συμβάλλει στην μείωση των δομικών αδυναμιών 
της Ελληνικής Οικονομίας.

Παράγραφος 11
Με την προσθήκη της παραγράφου αυτής καθορίζεται ότι οι ε

πενδύσεις των εμπορικών επιχειρήσεων του εδαφίου κβ του άρ
θρου 2 παρ. 1 λαμβάνουν το ελάχιστο ποσοστό επιχορήγησης της 
κάθε επιχορηγούμενης περιοχής.

Άρθρο 70

Με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 αίρε
ται η ασάφεια του Ν. 1262/82, που απαιτούσε για την καταβολή της 
επιδότησης επιτοκίου τη διαπίστωση, μέσω επιτόπιου ελέγχου, της 
τήρησης των όρων της εγκριτικής απόφασης.

Με την νέα διάταξη καθορίζεται ως προϋπόθεση για την παρο
χή της επιδότησης επιτοκίου, η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης 
της επένδυσης και η τήρηση (κατά το χρονικό εκείνο σημείο) των 
όρων της εγκριτικής πράξης. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις εκτός 
του ότι είναι τα μόνα σταθερά σημεία αναφοράς, ήδη εφαρμόζο
νται άτυπα ως προϋποθέσεις παροχής της επιδότησης από τις Υ
πηρεσίες εκταμίευσης.

Άρθρο 71

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 
12 του Ν. 1262/82.

Βασική προϋπόθεση για να επιλέξει ένας επενδυτής την ενίσχυ
ση που παρέχει ο αναπτυξιακός νόμος μέσω του κινήτρου της α
φορολόγητης έκπτωσης, είναι η βεβαιότητά του για την 
αποδοτικότητα της επένδυσης. Με βάση το κριτήριο αυτό, η πα
ρούσα διάταξη αποβλέπει στην παραπέρα ενίσχυση των επενδυ
τών, που κατά κύριο λόγο βασίζονται σε δικά τους (ή και σε 
δανειακά) κεφάλαια προκειμένου να υλοποιήσουν την επένδυση 
τους και όχι σε επιχορηγήσεις, που συχνά συνεπάγονται χρονο- 
βόρες διαδικασίες και καθυστερήσεις (αξιολόγηση, έγκριση κ-λ,π.).

Η αύξηση των ποσοστών των αφορολογήτων εκπτώσεων, η βα
ρύτητα των οποίων προσεγγίζει πλέον εκείνη των επιχορηγήσε
ων, πιστεύεται ότι θα στρέψει μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών στην 
χρήση αυτού του καθεστώτος ενίσχυσης του οποίου η εφαρμο
γή, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυτόματη.

Έτσι, με την \.ίζ -·,:9μιση, κάθε επιχείρηση που ολοκληρώνει

την επένδυσή της και αρχίζει την παοανωνικη της λειτουργία χω
ρίς καθυστερήσεις, θα έχει την δυνατότητα σχηματισμού, από τα 
κέρδη της, αφορολογήτου αποθεματικού το οποίο κυμαίνεται α
νάλογα με την περιοχή από 75% μέχρι 100% του ύψους της πα
ραγωγικής επένδυσης που πραγματοποίησε. Τα ποσοστά των 
ετησίων κερδών μέχρι των οποίων μπορεί να Φθάσει. για κάθε χρή
ση, ο σχηματισμός του αφορολογήτου αποθεματικού, παραμένουν 
στα ισχύοντα επίπεδα, δηλ. από 60% μέχρι 90%.
Με τα νέα αυξημένα ποσοστά ο επενδυτής θα εχει τη δυνατότη

τα να δημιουργήσει σε συντομότεοο χρόνο αποθευατικά ικανά να 
του επιτρέψουν την παραπέρα ανάπτυξη των επιχειρηματικών των 
σχεδίων αλλά και την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής 
του με κεφάλαια κίνησης απαλαγμένα από το κόστος του τραπε
ζικού δανεισμού.

Παράλληλα με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται ακόμη περισσότερο 
η περιφερειακή διάσταση του κινήτρου αφού αυξάνονται ακόμη 
περισσότερο η περιφερειακή διάσταση του κινήτρου αφού αυξά
νονται ακόμη περισσότερο τα παρεχόμενα ποσοστά του κινήτρου, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.(περιοχή Δ)

Άρθρο 72

Με το άρθρο αυτό προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 
12 του Ν. 1262/82.

Με την προσθήκη της παραγράφου 5 παρέχεται το ευεργέτη
μα της αφορολόγητης έκπτωσης της Γ περιοχής στις ειδικές ε
πενδύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 (επενδύσεις 
προστασίας περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης, υποκα
τάστασης πετρελαίου με ήπιες μορφές ενέργειας, επενδύσεις ε
ξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας και επενδύσεις ιδρυμάτων 
αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκεςι που πραγματοποιού
νται στην περιοχή Α. Έτσι, παρέχεται η ευχέρεια επιλογής μετα
ξύ των grants ή των φορολογικών κίνητρων, στις επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν επενδύσεις των ειδικών αυτών κατηγοριών, που 
θεωρούνται μάλιστα ιδιαίτερης ευαισθησίας και αναπτυξιακής σκο
πιμότητας.

Επίσης, για τις επενδύσεις της ίδιας κατηγορίας που πραγμα
τοποιούνται στις περιοχές Β, Γ και Δ, παρέχονται βελτιωμένα φο
ρολογικά κίνητρα κατ'αντιστοιχία με τα αυξημένα grants που 
απολαμβάνουν οι επενδύσεις αυτές.

Προσθήκη παραγράφου 6
Σε συμφωνία με την νέα πολιτική κινήτρων στον τουριστικό το

μέα που αναπτύχθηκε στο γενικό μέρος της εισηγητικής έκθεσης, 
με την προσθήκη της παραγράφου 6 θεσπίζονται βελτιωμένα φο
ρολογικά κίνητρα για τις ξενοδοχειακές επενδύσεις σε καταλύ
ματα πολυτελείας και ειδικών μορφών τουρισμού καθώς και για 
επενδύσεις σε εξειδικευμένες τουριστικές εγκαταστάσεις (συνε- 
δριακά κέντρα, μαρίνες αναψυχής, γήπεδα γκόλφ), κατ αντιστοι
χία με τα βελτιωμένα κίνητρα επιχορηγήσεων που παρέχονται στις 
επενδύσεις αυτές με την ρύθμιση του άρθρου 68 του νομοσχεδίου.

Άρθρο 73

Με το άρθρο αυτό καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 13 
του Ν. 1262/82.

Η καταργούμενη διάταξη περιόριζε την εφαρμογή του κινήτρου 
της αφορολόγητης έκπτωσης στο μέχρι 2 δις τμήμα της παραγω
γικής επένδυσης.

Με την κατάργηση του περιορισμού αυτού υλοποιείται η αρχή 
που διατυπώνεται στο γενικό μέρος της εισηγητικής έκθεσης, σύμ
φωνα με την οποία καθοριστικό παράγοντα για την βιωσιμότητα 
και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ενόψει του 
1992, αποτελεί και το μέγεθος των παραγωγικών μονάδων.

Με την κατάργηση της διάταξης δίνεται η δυνατότητα ενίσχυ
σης μεγάλων επενδύσεων, που είναι κερδοφόρες και υψηλής α
νταγωνιστικότητας, και συνεπώς θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα 
Φορολογικά κίνητρα του νόμου.

Η διασφάλιση ότι η παραγωγική επένδυση θα αποφέρει κέρδη
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για τον επενδυτή και οφέλη για την εθνική οικονομία, δίνει την 
δυνατότητα επέκτασης των αφορολογήτων εκπτώσεων και σε ε
πενδύσεις μεγάλου ύψους.

Επιπλέον, με το καθεστώς που ειοάγεται, ο επενδυτής μπορεί 
να υπαχθεί στα grants για το μέχρι 2,5 δις τμήμα της επένδυσης 
και για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα να τύχει των αφορολο
γήτων εκπτώσεων.

Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται επενδύσεις μεγάλου ύψους 
χωρίς τον κίνδυνο για το δημόσιο να κατευθύνει σημαντικούς ε
θνικούς πόρους (grants) σε μεγάλες επενδύσεις που μπορούν να 
αποδειχθούν μη βιώσιμες και μη ανταγωνιστικές.

Άρθρο 74

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 17 του Ν. 1262/82, 
που προβλέπει αυξημένα επενδυτικά κίνητρα στους 'Ελληνες με
τανάστες και ναυτικούς.

Με την παρούσα ρύθμιση διατηρείται η δυνατότητα που είχαν 
οι "Ελληνες μετανάστες και ναυτικοί να τύχουν των αυξημένων 
κινήτρων του νόμου, με όλες τις θετικές επιπτώσεις για την εισ
ροή συναλλάγματος και τον επαναπατρισμό τους

Παράλληλα αποφεύγονται οι ασάφειες που παρουσιάστηκαν 
στην μέχρι τώρα εφαρμογή της διάταξης καθώς και οι κίνδυνοι 
καταστρατήγησής της από άλλες κατηγορίες επενδυτών που ε
πιζητούσαν μέσώ αυτής της οδού να καρπωθούν των αυξημένων 
κινήτρων.

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ .ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θ.ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ.ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

■Διατάξεων που καταργούνται ή τροποποιούνται ήσυμπληρώ- 
■νσντοι με το Σχέδιο Νόμου ·Μέτρα γιο την περιστολή της φορο- 
. διαφυγής, διορρυθμιοεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, 
Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν, 1262Π982 ·για την 
■παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» και 
άλλες διατάξεις».

Άρθρο 75

Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 
6 του Ν.1665/Β6 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης· (LEA
SING), η οποία αναφέρεται ρητά στα παρεχόμενα από τον 
Ν.1262/82 κίνητρα.

Η αντικατάσταση αυτή γίνεται για να καταργήσει την δυνατό
τητα που έχουν οι εταιρείες Leasing για χρήση του ευεργετήμα
τος της αφορολόγητης έκπτωσης του Ν.1262/82 (χρήση της 
αφορολόγητης έκπτωσης για την αγορά εξοπλισμού από αυτές, 
τον οποίο διαθέτουν με Leasing σε παραγωγικές μονάδες που θα 
είχαν την δυνατότητα, αν τον αγόραζαν, να απολαύσουν το ίδιο 
κίνητρο βάσει του Ν.1262/82).

Η κατάργηση αυτή προτεΐνεται αφενός λόγω των μεγάλων δυ
σκολιών και ασαφειών στην εφαρμογή του κινήτρου για τις εν λό
γω εταιρείες και αφετέρου διότι οι ίδιες δεν ενδιαφέρονται για 
την αξιοποίησή του.

Από την άλλη πλευρά, η παροχή της δυνατότητας, στις παρο- 
γωγικές μονάδες που αποκτούν εξοπλισμό μέσω του θεομού Le
asing, της εφαρμογής των φορολογικών κινήτρων του Ν. 1262/82 
διαζευκτικά με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 
9 του Ν. 1665/86 για αυτές κίνητρα επιχορηγήσεων, θα δώσει νέα 
ώθηση στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των μικρό μεσαίων ι
δίως παραγωγικών μονάδων.

Άρθρο 76

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ποιες από τις αιτήσεις επενδύ
σεων που έχουν υποβληθεί θα συνεχίσουν να διέπσνται από το 
ισχύον καθεστώς κινήτρων του Ν.1262/82 και ποιες θα ενταχθούν 
στα κίνητρα του αναμορφωμένου Ν.1262/82.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
.ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(Άρθρο 1 παράγραφος 1 νομοσχεδίου) 
περίπτωση β' παραγράφου 2 άρθρου 5 ν.δ. 3323/1955

- Φορολογήσιμοι -ίπποι 
αυτοκινήτου 
Μέχρι 7 

8
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23 και άνω

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 
αυτοκινήτου σε δραχμές

400.000
480.000
580.000
68α 000
790.000
920.000

1.100.000
1.350.000
1.650.000 
2.000.000
2.350.000
2.700.000
3.050.000
3.400.000
3.750.000
4.100.000
4.500.000

ΓΑρθρο 1 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Τελευταίο εδάφιο περίπτωσης β παραγράφου 2 άρθρου ν.δ. 

3323/1955.
Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων που χρησι

μοποιούν για το σκοπό αυτό περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δα
πάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτε
ρη τεκμαρτή δεπτάνη.

Αθήνα, 27 Φεβρουάριου 199C 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Β. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ

(Άρθρο 1 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Περίπτωση γ' παραγράφου 2 άρθρου 5 ν.δ. 3323Π955 

γ) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη βάσει του κυβισμού δίτροχου ι
διωτικής χρήσης αυτοκινούμενου οχήματος, η οποία καθορίζεται 
στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών για 
μοτοσυκλέτα πεντακοσίων (500) κυβικών εκατοστών, προσαυξα
νόμενη με το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών ανό 

-εκατό (100) κυβικά εκατοστά προκειμένου για μοτοσυκλέτες με κυ
βισμό πάνω από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά. Οι διατάξεις 
της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και στην 
παρούσα περίπτωση.
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(Άρθρο 1 παράγραφος 4 νομοσχεδίου) 
Υποπερίπτωση αα περίπτωσης ε παραγράφου 2 άρθρου 5 ν.δ. 

3323Π955.
αα Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη 

ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα στο ποσά των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων (120.000) δραχμών, που προσαυξάνεται με το ποσό των 
πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών για κάθε μέτρο μήκους πάνω 
από τα πέντε (5) μέτρα.

(Άρθρο 1 παράγραφος 5 νομοσχεδίου) 
Υποπερίπτωση ββ περίπτωσης ε' παραγράφου 2 άρθρου 5 ν.δ. 

33223/1955.
Μήκος σκάφους Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη

Μέχρι 8 μέτρα 500.000
Πάνω από θ μέτρα 800.000

>10 μέτρα 1.000.000
>12 μέτρα 1.300.000
>14 μέτρα 1.700.000
>16 μέτρα 2.200.000
> 18 μέτρα 2.800.000
> 20 μέτρα 3.500.000
> 22 μέτρα 4.300.000
» 24 μέτρα 5.200.000
> 26 μέτρα 6.200.000

(Άρθρο 1 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Περίπτωση στ' παραγράφου 2 άρθρου 5 ν.δ. 3323/1955 
στ) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και 

ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συ
ζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βα
ρύνουν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία ορίζεται 
ως εξής:

αα. Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 
στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο ποσό του ενός ε
κατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000 δραχμών για τους 
εκατό (100) πρώτους (ππους, που προσαυξάνεται με το ποσό των 
δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών για κάθε (ππο πάνω από τους ε
κατό (100) (ππους του κινητήρα αυτών.

ββ. Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών για κάθε λίμπρα ώθησης.

γγ. Γ ια τα ανεμόπτερα στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) δραχμών.

(Άρθρο 1 παράγραφος 7 νομοσχεδίομ)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 1 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδάφιο περίπτωσης α' παραγράφου 5 άρθρου 5 ν.δ. 

3323/1955.
α) Αγορά αυτοκινήτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών 

αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.

(Άρθρο 1 παράγραφος 9 νομοσχεδίου)
Περίπτωση α' παραγράφου 6 άρθρου 5 ν.δ. 3323/1955 
α) Στην περίπτωση που η συνολική ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του' 

φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους 
βαρύνουν δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακο- 
σίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών.

(Άρθρο 1 παράγραφος 10 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 1 παράγρφος 11 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 1 παράγραφος 12 νομοσχεδίου) 
Περιπτώσεις β', γ', δ' και τελευταίο εδάφιο παραγράφου 5 άρ- 

θρθου 5 ν.δ. 3323/1955.

β) Αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων 
γενικά. Εξαιρείται η αγορά ομολόγων του δημοσίου και μετοχών 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

γ) Αγορά ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών. Εξαιρείται η δαπά
νη για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, εφ' όσον το εμβαδό 
αυτής δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα.

δ) Χορήγηση δανείων στις εταιρίες που μετέχουν ως εταίροι ή 
και προς την ατομική επιχείρηση με τη μορφή προσωρινών κατα
θέσεων. Όσοι δεν αναγράφουν στη δήλωση την αγορά ή ανέγερ
ση των ακινήτων υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 
το άρθρο 73α.

(Άρθρο 1 παράγραφος 13 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 2 παράγραφος 1 νομοσχεδίου) 
Παράγραφος 6 άρθρου 35 ν.δ. 3323/1955.
Εις περίπτωσιν καθ' ήν εις τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρή- 

σεως περιλαμβάνονται και τοιαύτα απαλλασσόμενα του φόρου του 
παρόντος νόμου, δια τον υπολογισμόν του εις φορολογίαν υπο
κειμένου καθαρού κέρδους της επιχειρήοεως, το συνολικόν ύψος 
των εκπεστέων δαπανών της μειούται καθ' ό ποσόν αύται αφο- 
ρώσιν εις τα απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα. Εάν το πο
σόν των τελευταίων τούτων δαπανών δεν καθίσταται εφικτόν να 
προσδιορισθή, τούτο εξευρίσκεται δΓ επιμερισμού, κατ' αναλο
γίαν του συνολικού ποσού των δαπανών μεταξύ των εις φορολο
γίαν υποκειμένων ακαθαρίστων εσόδων και των απαλλασσομένων 
τοιαύτων.

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται ανάλογα και στις επιχειρήσεις 
που τα καθαρά κέρδη εξευρίσκονται κατά ένα μέρος λογιστικώς 
και κατά το άλλο εξωλογιστικώς και οι δαπάνες αφορούν το σύ
νολο της δραστηριότητας.

(Άρθρο 2 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη (διαδικαστική)

(Άρθρο 2 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 2 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 2 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Τρία τελευταία εδάφια παραγράφου 1 άρθρου 36α ν.δ. 

3323/1955. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί τα βιβλία και 
στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων ή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτά που ορίζο
νται από τον ίδιο Κώδικα, ο Πιο πάνω συντελεστής προσαυξάνεται 
κατά πενήντα τα εκατό (50%). Επίσης, αν οι δαπάνες κατασκευής 
που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι 
πραγματοποιήθηκαν για τις ανεγειρόμενες οικοδομές, βρίσκονται 
σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το πραγματικό κόστος, ο 
προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να 
προσαυξήσει τον πιο πάνω συντελεστή καθαρού κέρδους μέχρι 
τριάντα τα εκατό (30%). Δε θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυ- 
σαναλογία όταν η διαφορά μεταξύ των δαπανών που πραγματο
ποιήθηκαν και του πραγματικού κόστους είναι μέχρι είκοσι τα 
εκατό (20%) του πραγματικού κόστους.

(Άρθρο 2 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Τρία τελευταία εδάφια παραγράφου 2 άρθρου 36α ν.δ. 3323/1955 
Εις την περίπτωσιν κατά την οποίο : αα) Η επιχείρησις δεν τη

ρεί τα προβλεπόμενα υπό του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων 
βιβλία και στοιχεία ή τηρεί βιβλία κατωτέρας κατηγορίας από τα 
οριζόμενα υπό του Κώδικος τούτου, ο προβλεπόμενος υπό των 
περιπτώσεων α', β' και γ' συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυ
ξάνεται κατά πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%). ββ) Αι εμφανιζό
μενοι ως πραγματοποιηθείσαι εις τα βιβλία και στοιχεία της
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επιχειρήσεως δαπΰναι κατασκευής των τεχνικών έργων εν γένει 
ή οικοδομών ευρίσκσνται εις προφανή δυσαναλογίαν έναντι του 
πραγματικού κόστους, ο Οικονομικός Έφορος δικαιούται να προ- 
σαυξήση τους- συντελεστός καθαρού κέρδους τους προβλεπόμε- 
νους υπό των περιπτώσεων α', β' και γ' μέχρι ποσοστού τριάκοντα 
επί της εκατόν (30*/·) αυτών. Δεν θεωρείται ότι υπάρχει προφα
νής δυσαναλογία όταν η διαφορά μεταξύ πραγματοποιηθειοών 
δαπανών και πραγματικού κόστους είναι μέχρις είκοοιν επί τοις 
εκατόν (20%) επί του πραγματικού κόστους.

(Άρθρο 2 παράγραφος 7 νομοσχεδίου)
Δεύτερο εδάφιο περίπτωσης β παραγράφου ι άρθρου 35 ν.δ. 

3323/1955.
Ειδικά, οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλο

φορίας και αποσβέσεων των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης με κυλίνδρισμά κινητήρα μέχρι 1.600 κυβικών εκατοστών 
που έχουν την κυριότητά τους οι επιχειρήσεις, εκπίπτουν μέχρι 
ογδόντα τα εκατό (Β0%) του συνολικού ύψους αυτών, εφ' όσον 
χρησιμοποιούνται για τις αναγκες της επιχείρησης.

(Άρθρο 2 παράγραφος 8 νομοσχεδίου)
Τρίτο εδάφιο παραγράφου 3 άρθρου 19 ν.δ. 3323/1955 
Σε περίπτωση που δεν προσάγεται συμφωνητικά ή άλλο στοι

χείο που σποδεικνυει τη συμφωνία ή όταν το μίσθωμα που συμ- 
φωνήθηκε σε χρήμα ή σε είδος είναι δυσανάλογο, καθ' όσον είναι 
καταφανώς κατώτερο από τη μισθωτική αξία των γαιών, το ακα
θάριστο εισόδημα εξευρίσκεται με σύγκριση των γαιών με άλλες 
γσίεςπου εκμισθώνονται.

(Άρθρο 2 παράγραφος 9 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

Γ Αρθρο 2 παράγραφος 10 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

Γ Αρθρο 2 παράγραφος 11 νομοσχεδίου)
- Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Ε. 14245/1986 που κυρώθηκε 

με περίπτωση ι παραγράφου 1 άρθρου 48 ν. 1731/1987.

ι) ·Αριθ. Ε. 14245 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1986
ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσοστού καθαρού κέρδους στο ακαθάρι

στο εισόδημα από την εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων αν- 
θοπαραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρ

θρου 39 του ν.δ. 3323Π 955 (ΦΕΚ A 214) «περί φορολογίας εισοδή
ματος», όπως αυτές ισχύουν.

2. Τις ειδικές συνθήκες παραγωγής και διάθεσης των ανθέων, 
οι οποίες επηρεάζουν μειωτικά το καθαρά εισόδημα της κατηγο
ρίας αυτής των γεωργικών επιχειρήσεων.

Αποφασίζουμε
1. Ορίζουμε σε ποσοστό οκτώ τα εκατό (8%) το μοναδικό συ

ντελεστή καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται, κατά τον εξωλογι- 
σπκό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των γεωργικών 
επιχειρήσεων που παράγουν άνθη, ερ' όσον διαθέτουν αυτά μέ
σω των ανθσγορών που υπάγονται στην 223904 από 8.4.1985 α
πόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου. Ο συντελεστής 
αυτά επιβάλλεται στο ποσό των ακαθάριστων εσόδων των γεωρ
γικών αυτών επιχειρήσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφω
να με τις κείμενες διατάξεις, μετά την αφαίρεση του 
απαλλασσόμενου ακαθάριστου εισοδήματος που προβλέπουν οι 
διατάξεις της περίπτωσης Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του 
ν.δ. 3323/1955, όπως αυτές ισχύουν.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.δ.

3323/1955 δεν εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των καθαρών 
κερδών των επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από το οικονομικό έτος 1987, 
να κυρωθεί με νόμο».

(Άρθρο 3 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδάφιο περίπτωσης στ' παραγράφου 5 άρθρου 6 ν.δ. 

3323/1955
στ) Ποσοστό της δαπάνης του ενοικίου που καταβάλλεται ετη- 

οίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και της οικογένειάς 
του οριζόμενου σε πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι το ποσό των ε
κατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών και είκοσι τα εκατό (20%) 
για το ποσό από εκατόν είκοσι χιλιάδες μια δραχμή (120.001) μέ
χρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.

(Άρθρο 3 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 3 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Περίπτση θ' παραγράφου 6 άρθρου Β ν.δ. 3323/1955. 
θ) Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι το ποσό 

των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών της ετήσιας δαπά
νης που καταβάλλεται για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογού
μενο σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς 
για τη φύλαξη αυτών, καθώς και για δίδακτρα για την παρακολού
θηση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή μαθημάτων οποιοσδήπο
τε εκπαιδευτικής βαθμίδας της δημόσιας εκπαίδευσης, ωδείων, 
μπαλέτων και γυμναστηρίων.

(Άρθρο 3 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Εδάφια πέμπτο και έκτο περίπτωσης α' παραγράφου 1 άρθρου 

20 ν.δ. 3323/1955.
Για την έκπτωση αυτή υποβάλλονται, μαζί με την ετήσια δήλω

ση φορολογίας εισοδήματος, τα πρωτότυπα των σχετικών δικαι- 
ολογητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων.

Επίσης, από το ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές που εκμι
σθώνονται ως κύρια κατοικία σε πολυμελή οικογένεια, εκπίπτει 
πρόσθετο πάγιο ποσοστό επί του εισοδήματος αυτού, το οποίο 
υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των παιδιών που βαρύνουν τον 
ενοικιαστή της οικοδομής ή τον άλλο σύζυγο, σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 8 και ορίζεται σε πέντε τα εκατό (5%) για το 
τέταρτο και καθένα μετό το τέταρτο παιδί.

(Άρθρο 3 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 4 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
Περίπτωση α' άρθρου 31 ν. 1828/1989 

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος καταρ- 
γούνται:

α) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 820/1976, για τις υποθέσεις 
Φορολογίας εισοδήματος.

(Άρθρο 4 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 6 άρθρου 59 ν.δ. 3323/1955.

6. Αν δεν επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διαφοράς και ο- 
σκήθηκε από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή βεβαι
ώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής 
υπηρεσίας ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) του αμφισβητούμενου 
κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με 
αυτόν φόρων και τελών. Το ποσοστό αυτό βεβαιώνεται στα μέλη 
της ομόρρυθμης, ετερρύρυθμης και περιορισμένης ευθύνης εται
ρίας, της κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκο
πικού χαρακτήρα στην περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε διοικητική 
επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από το νομικό πρόσωπο ή την 
ένωση προσώπων εμπρόθεσμη προσφυγή κοτά της πράξης που 
εκδόθηκε με βάση το άρθρο 16α. Για τον προσδιορισμό του αμφι-
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σβητούμενου φόρου, λαμβάνονται υπόψη το καθαρά κέρδη ή οι 
ζημίες του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων που κα
θορίζονται με την πράξη του προϊσταμένου της δημόσιας οικονο
μικής υπηρεσίας και αναλογούν σε κάθε μέλος. Το ποσό 
βεβαιώνεται μ' αυτό τον τράπο καταβάλλεται, σε οκτώ (8) ίσες μη
νιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον 
επόμενο μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.

(Άρθρο 4 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδάφιο παραγράφου 3 άρθρου 59 ν.δ. 3323/1955.
3. Αμελείται η βεβαίωση του ποσού που τελικά οφείλεται με βά

ση οποιοδήποτε τίτλο βεβαίωσης, εφ' όσον τούτο δεν υπερβαί
νει τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) δραχμές, αθροιστικό 
λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

(Άρθρο 4 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδάφιο παραγράφου 9 άρθρου 9 ν.δ. 3323/1955.
9. Ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλλει μέχρι και το μήνα 

Δεκέμβριο του οικείου οικονομικού έτους το συνολικό ποσό της 
οφειλής του, που προκύπτει βάσει της εμπρόθεσμης αρχικής δή
λωσής του, εφ' όσον το ποσό αυτό είναι μέχρι το ποσό δύο χιλιά
δων (2.000) δραχμών.

(Άρθρο 4 παράγραφος 5 νομοσχεδίου) 
Παράγραφος 5 άρθρου 37α ν.δ. 3323/1955.
5. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των πε

ριπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 
υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με την υποβολή δήλωσης στη 
δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας που έγινε η κατα
βολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος μέσα στον 
επόμενο από την παρακράτηση μήνα με εφάπαξ καταβολή του.

(Άρθρο 4 παράγραφος 7 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 4 παράγραφος θ νομοσχεδίου) 
Παράγραφος 1 άρθρου 48 ν.δ. 3323/1955.
1. Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενερ- 

γείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τα εκατό 
(15%) στο ακαθάριστο ποσό αυτών. 0 φόρος παρακρατείται από 
τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, 
οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχει
ρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανι
σμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και 
ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και α
πό επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας 
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων κατά την καταβολή των αμοι
βών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που κατα
βάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους 
αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτο
ρες τους.

(Άρθρο 4 παράγραφος 9 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 4 παράγραφος 8 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 4 παράγραφος π νομοσχεδίου)
Δεύτερο εδάφιο παραγράφου 1 άρθρου 79 ν. 4125/1960.
Οταν ο προσφεύγων διαμένει έξω από την έδρα της αρχής αυ

τής, το έγγραφο της προσφυγής μπορεί να εγχειριστεί στην πλη- 
σιέστερη προς τη διαμονή του οικονομική ή αστυνομική ή δημοτική 
ή κοινοτική αρχή, η οποία και συντάσσει πράξη παραλαβής.

(Άρθρο 4 παράγραφος 12 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

(Άρθρο 5 παραγραοος ι νομοσχεδίου)
Τρίτο εδάφιο παραγράφου 3 άρθρου 50 ν.δ. 3323/1955.
Για την επιλογή του δείγματος, που μποοεί να είναι τυχαίο, λαμ- 

βάνονται ιδιαίτερα υποψη ο κλάδος η η κατηγορία των επιχειρή
σεων ή επαγγελμάτων και στοιχεία ή χαρακτηριστικά του αριθμού 
Φορολογικού μητρώου ή της ταυτότητας των υποχρέων.

(Άρθρο 5 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Περίπτωση α παραγράφου 7 άρθρου 50 ν.δ. 3323/1955. 
α) Καθορίζονται τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες για την επιλο

γή του δείγματος, ο τρόπος διενέργειας αυτού του ελέγχου ή του 
επανελέγχου, τα οικονομικά έτη από τα ανέλεγκτα για τα οποία 
θα διενεργείται ο έλεγχος, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτο
μέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

(Άρθρο 5 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 5 παράγραφος 4 νομοσχεδίου) 
Παράγραφος 3 άρθρου 50α ν.δ. 3323/1955
1. Ο προσωρινός έλεγχος για τις περιπτώσεις που ορίζεται α

πό τις προηγούμενες παραγράφους διενεργείται μία μόνο φορά 
κάθε οικονομικό έτος και δεν επιτρέπεται να διενεργηθεί και άλ
λος προσωρινός έλεγχος της ίδιας χρήσής, μέχρι τον οριστικό έ
λεγχο του ίδιου οικονομικού έτους.

(Άρθρο 6 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)

Άρθρο 53 ν.δ. 3323/1955.
Διοικητική επίλυση της διαφοράς

1. Ο υπόχρεος σε βάοος του οποίου εκδόθηκε το ψύλλο ελέγ
χου μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητα του, να προτείνει τη διοι 
κητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου 
προϊστάμενου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις η πρόταση για διοικητική επί
λυση της διαφοράς υποβάλλεται προκειμένου γιο σχολάζουσε 
κληρονομιά από τον κηδεμόνα, για επιδικία από τον προσωρινό 
διαχειριστή, για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο, γιο πτωχεύ- 
σαντα από το σύνδικο, για ανήλικο από τον ασκούντο τη γονική 
μέριμνα και επί πλειΟνων από τον ένα από αυτούς ή από τον επί
τροπο για δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένο ή υπό δικαστική 
αντίληψη από τον επίτροπο η αντιλήπτοοα κατά περίπτωση και 
προκειμένου για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους 
του. Τα πρόσωπα που κατά το προηγούμενο εδάφιο προτείνουν 
τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, υπογράφουν και την πράξη 
που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.

3. Η πρόταση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οι
κονομικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου με το 
δικόγραφο της προσφυγής ή με ιδιαίτερη αίτηση που κατατίθε
ται μέσα στη νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής. 
Αυτός που υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική επίλυση της 
διαφοράς υποχρεούται να προσκομίσει μέσα στην παραπάνω προ
θεσμία τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησής 
του και να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του.

4. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας αφού 
λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα στοι
χεία που προσκομίζονται από το φορολογούμενο και όσα αναπτύσ
σονται απ' αυτόν εγγράφως ή προφορικώς, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο, μπορεί, εφ' όσον κρίνει το αίτημα βάσιμο, να αποδεχθεί 
την ακύρωση του φύλλου ελέγχου ή τη διαγραφή των εισοδημά
των μερικών μόνο πηγών ή τον περιορισμό του συνόλου της φο
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ρολογητέας ύλης που αναφέρεται στο φύλλο ελέγχου ή μερικών 
μόνο πηγών η της (όιας πηγής ή του φόρου ή άλλου δικαιώματος.

Ειδικά, όταν στο φύλλο ελέγχου, περιλαμβάνονται και εισοδή
ματα είτε από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή από την ά
σκηση ελευθέριου επαγγέλματος είτε αποκλειστικά μόνο τέτοια 
εισοδήματα που προέρχονται από βιβλία και στοιχεία δεύτερης 
κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, ο προϊστάμενος 
της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί, κατά τη διοικητική 
επίλυση της διαφοράς, να περιορίζει την αμφισβητούμενη διάφορό 
μέχρι ποσοστό είκοσι πέντε τα εκατό (25%) αυτής

5. ‘Οταν δεν επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση της διαΦοοάς 
κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης πα
ραγράφου, η φορολογική διαφορά παραπέμπεται δια διοικητική 
επίλυσή της, σε τριμελή επιτροπή η οποία κατά την κρίση της δε 
δεσμεύεται από την προηγούμενη κρίση του προϊσταμένου της δη
μόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

6. Όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα 
είτε από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση 
ελευθέριου επαγγέλματος είτε αποκλειστικό μόνο τέτοια εισοδή
ματα, που προέρχονται από βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας 
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, η διοικητική επίλυση της δια
φοράς γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία μπορεί να περιορί- 
ζειτην αμφισβητούμενη διαφορά μέχρι ποσοστό σαράντα τα εκατό 
(40%) αυτής.

7. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών των 
παραγράφων 5 και 6, συνιστάται στην έδρα κάθε νομαρχίας τρι
μελής επιτροπή η οποία αποτελείται:

α) Από τον πρόεδρο του διοικητικού πρωτοδικείου ο οποίος προ
εδρεύει αυτής ή από διοικητικό δικαστή που οοίζεται από αυτόν. 
Αν στην έδρα της νομαρχίας δεν εδρεύει διοικητικό πρωτοδικείο 
της επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος των πρωτοδικών ή δικα
στής πρωτοδικών ή ειρηνοδίκης ή πάρεδρος που ορίζεται από τον 
πρόεδρο των πρωτοδικών.

β) Απότον αρμόδιο επιθεωρητή δημοσίων οικονομικών υπηρε
σιών ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από υπάλληλο της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α που ορίζει με 
απόφασή του ο επιθεωρητής των δημοσίων οικονομικών υπη
ρεσιών.

Προκειμένου για την περιοχή της τέως διοίκησης πρωτευού- 
σης.δύναται να μετεχει στην επιτροπή αντί του επιθεωρητή των 
δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, υπάλληλος της ΠΕ κατηγορίας 
με βαθμώ Α της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Από.έναν εκπρόσωπο, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, του Οι
κονομικού ή του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Επαγγελματικού 
ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ή από έναν οικονομικό υπάλληλο του 
νομού.

Εισηγητής της επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται ο αρ
μόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή υ
πάλληλος.ΠΕ κατηγορίας με βαθμέ Β τουλάχιστον της οικείας 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας οριζόμενος από αυτόν. Χρέη 
γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της δημόσιας οικο
νομικής υπηρεσίας ΠΕ κατηγορίας της δημόσιας οικονομικής υ
πηρεσίας που συνεδριάζει η επιτροπή. Η επιτροπή συνεδριάζει 
στο κατάστημα της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας 
του νομού και γιο την περιοχή της τέως διοίκησης πρωτευούσης 
και της πόλης της Θεσσαλονίκης στο κατάστημα της δημόσιας οι
κονομικής υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οι
κονομικών ή του οικείου νομάρχη. Η επιτροπή κρίνει χωρίς να 
δεσμεύεται απο τυχόν προσδιορισμό της φορολογικής διαφοράς 
από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας kci α 
ποφασίζει κατό πλειοψηφία. Στον πρόεδρο της επιτροπής, τα μέ 
λη, τον εισηγητή και το γραμματέα καταβάλλεται αποζημίωση για 
κάθε συνεδρίαση η οποία καθορίζεται υε αποφάσεις του Υπουρ
γού των Οικονομικών.

Η θητεία της επιτροπής είναι ετήσια. Τα μέλη της επιτροπής 
που δεν είναι δικαστικού ή δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν πριν ο
πό την ανάληψη των καθηκόντων τους να δώσουν ενώπιον του 
προέδρου της επιτροπής τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου. Σε

περίπτωση αναδιορισμού του (διού μέλους ο όρκος επαναλαμβά
νεται. Αν τα ορισθέντα από τους ιδιώτες μέλη που κλητεύθηκαν 
επί αποδείξει δεν προσήλθαν κατά την ώρα και ημέρα που έχει 
οοισθεί για τη συνεδρίαση ή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι 
εφικτή η σύμπραξη αυτών στην επιτροπή, καλούνται για σναπλή- 
ρωσή τους, δύο δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην έδρα 
του νομού που συνεδριάζει η επιτροπή από τον Πρόεδρο της επι
τροπής ο οποίος ορίζει τον ένα αναπληρωτή του άλλου.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα της 
λειτουργίας των επιτροπών αυτών καθώς και η συγκρότηση τους 
η οποία όμως μπορεί με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομι
κών να ανατεθεί στους κατά τόπους αρμόδιους νομάρχες.

β. Αν συμπέσουν οι απόψεις του προϊσταμένου της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας και του υποχρέου ή της επιτροπής και του 
υποχρέσυ ουντΰσσεται και υπογράφεται και από τα δύο μέρη σχε
τική πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και ο πρόσθετος 
Φόρος κοθώς και το πρόστιμο που προβλέπονται από τις διατά
ξεις του άρθρου 67 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτού. Με 
την πράξη αυτή, που είναι αμετάκλητη, θεωτείται ότι η διαφορά 
επιλύθηκε ολικά ή μερικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με το απο
τέλεσμα που εττήλθε από τη σύμπτωση των απόψεων των μερών. 
Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, η προσφυγή 
που ενδεχόμενα ασκήθηκε, θεωρείται ότι δεν έγινε ή ισχύει μόνο 
για το μέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά.

9. Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διο
φοράς και η υπογραφή της σχετικής πράξης, μπορεί να γίνει και 
από ειδικό πληρεξούσιο του υποχρέου εφ' όσον κατατεθεί στον 
αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δη
μόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο πληρεξουσιότητας. Στο έγγραφο αυ
τό, όταν είναι ιδιωτικό, το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα 
πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή 
ή από συμβολαιογράφο.

10. Αν ο υπόχρεος σε θδρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο 
ελέγχου είναι αγράμματος, το ιδιωτικό έγγραφο υπογράφεται α
πό δύο μάρτυρες, των οποίων η γνησιότητα των υπογραφών τους 
βεβαιώνεται όπως στην προηγούμενη παράγραφο ή αναπληρώ
νεται από έγγραφο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, το 
οποίο περιέχει τη δήλωση που έγινε ενώπιον αυτών από τον υπό
χρεο που δε γνωρίζει γραφή γι ατο διορισμό πληρεξουσίου του.

’(Αρθρο 6 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη.

( Αρθρο 6 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Τελι:"ταίο εδάφιο παραγράφου 7 άρθρου 47 ν.δ. 3323/1955. 
Αν το εισόδημα που προσδιορίζεται μ' αυτόν τον τρσπο υπερ

βαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και είναι ανώτερο 
του εισοδήματος που δηλώθηκε σε ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) 
τουλάχιστον, η υπόθεση παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή του 
άρθρου 53.

( Αρθρο 6 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη.

(Άρθρο 6 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 1 άρθρου 1 ν.δ. 4600/1966.
1. Δικαστικός συμβιβασμός χωρεί μόνο στις περιπτώσεις για 

τις οποίες ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
έχει δικαίωμα διοικητικής επίλυσης της διαφορά και εφ' όσον η 
υπόθεση δεν είχε παραπεμφθεί για διοικητική επίλυση στην τρι
μελή επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 53 του ν.δ.3323/1955.

(Άρθρο 6 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Παράγραφοι . 2 και 3 άρθρου 67 ν.δ.3323/1955.
1. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση υπόκεν 

νται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό επί του οφειλό- 
μενου με τη δήλωση φόρου, για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής 
της δήλωσης ως έξης: α) σε τέσσερα τα εκατό (4%) για κάθε ένα
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από τους τρείς (3) πρώτους μήνες και β) σε πέντε τα εκατό (5%) 
για κάθε ένα μήνα μετά από τους τρείς πρώτους μήνες.

Ο πρόσθετος αυτός Φόρος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του 
φόρου που οφείλεται με βάση τη δήλωση.

2. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση υπόκεινται: 
α) Σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τα εκα

τό (75%) του φόρου του οποίου θα απέφευγε την πληρωμή ο υπό
χρεος λόγω της ανακρίβειας.

β) Σε πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό, ανάλογα με 
το ποσό της διαφοράς του φόρου του οποίου ο υπόχρεος θα απέ
φευγε την πληρωμή λόγω της ανακρίβειας και εφ' όσον η διαφο
ρά αυτή υπερβαίνει κατά είκοσι τα εκατό (20%) το φόρο που 
οφείλεται με βάση τη δήλωση ως εξής:

αα) είκοσι τα εκατό (20%), αν το ποσό 5 της διαφοράς υπερβαί
νει το 1.000.000 δραχμές.

3. Οι υπόχρεοι που δεν υποθάλλουν δήλωση υπόκεινται:
α) Σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε εκατό πενήντα τα εκατό 

(150%) του φόρου του οποίου θα απέφευγε την πληρωμή ο υπό
χρεος λόγω της μη υποβολής της δήλωσης.

β) Σε πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό, ανάλογα με 
το ποσό του καταλογιζόμενου φόρου, ως εξής:

αα) τριάντα τα εκατό (30%), αν το ποσό του καταλογιζόμενου 
φόρου κυμαίνεται από 10.000 έωτ 200.000 δραχμές,

ββ) σαράντα τα εκατό (40%), αν το ποσό του καταλογιζόμενου 
φόρου κυμαίνεται από 200.001 έως 1.000.000.

γγ) πενήντα τα εκατό (50%), αν το ποσό του καταλογιζόμενου 
φόρου υπερβαίνει το 1.000.000 δραχμές.

(Άρθρο 6 παράγραφος 7 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδάφιο παραγράφου 2 άρθρου 32 ν.820/1978.
2. Ως ελλιπής θεωρείται η δήλωσις Φόρου εισοδήματος, οσά

κις η διαφορά μεταξύ του δηλουμένου συνολικού εισοδήματος και 
του προσδιοριζομένου τοιούτου δεν υπερβαίνει κατά ποσοστόν 
δέκα πέντε επί τοις εκατόν (15%) το δηλωθέν εισόδημα, μέχρι δε 
ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών αναξαρτήτως 
ποσοστού διαφοράς επί του δηλωθέντος εισοδήματος.

(Άρθρο 6 παράγραφος 8 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 4 άρθρου 31 ν. 1591/1986.
4. Σε περίπτωση υποτροπής το κατώτερο όριο των ως άνω ποι

νών διπλασιάζεται.

Άρθρο 7 και 6 
Νέες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(Άρθρο 9 παρ. 1 έως και 6 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 9 παρ. 7 νομοσχεδίου) 
περιπτ. α' άρθρου 4 ν.δ. 1297/1972 

α) ότι η εκ συγχωνεύσεως ή μετατροπής προερχομένης εται
ρεία θα έχη κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή συστάσεώς της. 
ολοσχερώς καταβεβλημένον κεφάλαιο ουχί κατώτερον, εάν μεν 
είναι ανώνυμος των δέκα εκατομμυρίων (10.000.0CX)) δραχμών, ε
άν δε είναι εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, των πέντε εκατομ
μυρίων (5.000.000) δραχμών.

(Άρθρο 9 παρ. 8 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδάφιο παρ. 1 άρθρον 7 ν.δ. 11297/1972 

« Αι εν άρθροις 2 και 3 φορολογικοί απαλλαγαί, υπό τας προϋ
ποθέσεις των άρθρων 4 έως και 6 παρέχονται και ει περίπτωσιν 
εισφοράς υπό λειτουργούσης επιχειρήσεως ενός ή πλειόνων βιο- 
μηχανικών κλάδων αυτής εις λειτουργούσαν ή συνιστωμενων α

νώνυμον βιομηχανικήν εταιρείαν, υπό την προϋπόθεοιν ότι το 
καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον, μετά την εισφοράν, της α- 
πορροφώσης τον κλάδον Εταιρείας ή της συνιστωμένης νέας 
τοιαύτης δεν είναι κατώτερον των τριάκοντα εκατομμυρίων 
(30.000.000) δραχμών, το δε κεφάλαιον της εισφερούσης τον κλά
δον επιχειρήσεως, εαν εμπίπτη εις τας διατάξεις του παρόντος, 
δεν είναι μικρότερον. μετά την εισφοράν του κλάδου του καθορι- 
ζομένου υπο του άρθρου 4 ελάχιστου ορίου κεφαλαίου.

(Άρθρο 9 παρ. 9 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 10 παρ. 1 νομοσχεδίου)
Υποπεριπτ. ββ' και γγ' περιπτ. α'. παρ. 1 άρθρου 10 ν.δ. 

3843/1958
αα. Για τις ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές 

και λατομικές ανώνυμες εταιρίες, με συντελεστή φορολογίας σα
ράντα τα εκατό (40%).

ββ. Για τις ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτι
κές και λατομικές ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες είτε έχουν μετο
χές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είτε πραγματοποιούν από 
1.1.1987 και μετά παραγωγικές επενδύσεις που υπάγονται στο σύ
στημα των κρατικών επιχορηγήσεων του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ. Α. 70) 
ύψους άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, κα
θώς και για εκείνες που έχουν υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 στις κρα
τικές επιχορηγήσεις του ίδιου νόμου, ανεξάρτητα από το ύψος της 
πραγματοποιηθείσας επένδυσης, με συντελεστή φορολογίας τριά
ντα πέντε τα εκατό (35%).

Επί μικτών επιχειρήσεων των πιό πάνω υποπεριπτώσεων αα.' 
και ββ.' ο μειωμένος συντελεστή σαράντα τα εκατό (40%) ή τριά
ντα πέντε τα εκατό (35%), κατά περίπτωση, εφαρμόζεται μόνο στα 
αδιανέμητα κέρδη που προέρχονται πό το βιομηχανικό, βιοτεχνι
κό, μεταλλευτικό και λατομικό κλάδο.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο λογιστικός διαχωρισμός 
των κεδρών που προκύπτουν από κάθε κλάδο, τα αδιανέμητα κέρ
δη που θα φορολογηθούν με το μειωμένο συντελεστή θα προσ- 
διορισθούν με επιμερισμό του συνόλου των αδιανέμητων κερδών 
της ανώνυμης εταιράις με βάση τα ακαθόριστα έσοδα κάθε 
κλάδου.

γγ. Για τις λοιπές ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες που πραγμα
τοποιούν από 1.1.1987 και μετά παραγωγικές επενδύσεις που υ
πάγονται στο σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων του 
ν. 1262/1982 ύψους πάνω από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) 
δραχμές, καθώς και για εκείνες που έχουν υπαχθεί μέχρι 
31.12.1986 στις κρατικές επιχορηγήσεις του ίδιου νάμου, αναξάρ- 
τητα από το ύψος της πραγματοποιηθείσας επένδυσης με συντε
λεστή φορολογίας σαράντα τα εκατό (40%).

Επί μικτών επιχειρήσεων ο μειωμένος συντελεστής φορολο
γίας αδιανέμητων κερδών εφαρμόζεται μόνο στα διανέμητα κέρ
δη του κλάδου στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί ή 
πραγματοποιείται η παραγωγική επένδυση.

Γ ια τον προσδιορισμό του ποσού των αδιαμένητων κερδών, τα 
οποία θα φορολογηθούν με το μειωμένο συντελεστή σαράντα τα 
εκατό (40%) εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τελευταίου 
εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ.'

Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή α
διανέμητων κερδών, για τις ανώνυμες εταιρίες που αναφέρονται 
στις πιό πάνω υποπεριπτώσεις ββ.' και γγ.' και οι οποίες από 
1.1.1987 και μετά άρχισαν την πραγματοποίηση επενδύσεων που 
υπάγονται στο σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων του ν. 
1262/1982, λαβάνεται ο χρόνος της πραγματοποίησης συνολικού 
κόστους επένδυσης ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων 
(50.000.000) δραχμών, η διαπίστωση του οποίου γίνεται από τα τη
ρούμενα βιβλία της επιχείρησης και προκειμένου για τις ανώνυ
μες εταιρίες που έχουν υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 στις κρατικές 
επιχορηγήσεις του ίδιου νόμου, λαμβάνεται ο χρόνος της ολοκλή
ρωσης της επένδυσης.
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f Αοβρο 10 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Νέο διάταξη

(Άρθρο 11 νομοσχεδίου)
"ττοιστο εδαφιο-παε. ΐτηςαρ. 1055503/10177/ΠΟΛ.Π19/10.5.1989 
'-'ΎΦΕΚ ΒΛ388)χπτόΦσσης.

1; Απαλλάσσεταττης φορολογίας εισοδήματος ποσά μέχρι και 
-15“/«-τωνσυνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών των εμπορι
κών επιχειρήσεων των χρήσεων 1989 έως 1991 (οικονομικά έτη 
1990 έως 19921 που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλω- 

-οη Φορολογίας εισοδήματος, για το σχηματισμό ειδικού αφορο
λογήτου αποθεματικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, που αναφέρονται στην παράγρα
φο 2της παρούσας, διπλάσιας αξίας από το ποσό του σχηματιζό- 

•μενου αφορολόγητοί αποθεματικού και οι οποίες θα αρχίσουν 
μέσα στα-έτη 1990 έως 1992. αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν ε
ντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου σποθε- 
ματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.'
"ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

(Άρθρο 12 παρ. 1 νομοσχεδίου)
“δεύτερο εδάφιο περιτπ. α.’ άρθρου 4 ν.δ. 3843/1956. 

"«•Μεικοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
-Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 

■ σεως καθορίζεται κάθε φορά το ύφος του ποσού που μπορούν νο 
• καταβάλλουν οι ανώνυμες εταιρείες από τα κέρδη τους στο ερ- 
γατοΰπαλληλικό προσωπικό τους.

(Άρθρο 12 παρ. 2 νομοσχεδίου)
-πρώτο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 18 ν. 1731/1987 

Ιτ-Ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λα- 
-τσμικέςσνώνυμες εταιρίες μπορούν να διανέμουν οε κάθε διαχει- 
- -ριστική χρήση, με απόφαση τςη γενικής συνέλευσης των μετόχων, 
...μέρος τωνετήσιωνκαθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται 

με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2190/1920, με τη μορφή με
τοχών τους στο εργατούπαλληλικό προσωπικό.

(Άρθρο 12 παρ. 3 νομοσχεδίου)
Νέο διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ 

(Άρθρο 13 Νομοσχεδίου)

(Άρθρο 13 παρ. 1. Νομοσχεδίου)
Άρθρο 29 ν.δ. 118/1973,·παρ. 1 και 2.
1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική σχέση 

τοσς προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται σπς επόμενες πέ
ντε (5) κατηγορίες. Για καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές ισχύει 

-χ-ωριστή-φορολογική κλίμακα, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
"Γιακληρονομική μερίδα ή κληροφοσία, που περιέχεται σε σύ- 

ζυγοκαι καττόντεςπρώτου βαθμού του κληρονομουμένου (τέκνα 
από γάμο, τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους έναντι της μητέ- 
ρας τους, σναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πα
τέρα, νομιμοποιθέντα έναντι των δύο γονέων).

Κλιμάκιο Φορολογικο! Ποοο Σύνολο Ποσό Φόρου,
• συναελεςττΕς ΦΟΟΟύ ΚΑΠΟΟνΟ τττο σύνολο
κστό κλιμάκιο κστο uxicric της κλπνομικης

κλι μβρίδος μερίδος ή
U0KIC ή κληρο κληροδοσίας

δοσίας

δρχ *Λ δρχ δρχ δρχ

100.00C 6 6.00C 100.000 6.0OC
100.000 7 7.000 200.000 13.00C
150.000 6 12.000 350.00C 25.0OC
180.OCX 9 16.000 530.000 41.00C·
200.00t 10 20.000 730.00C 61.200

-220.00C 11 24.000 950.000 85.400
250.000 12 30.000 1.200.000 115.400
300.000 13 39.000 1.500.000 154.400
350.000 14 49.000 1.850.000 203.40C
400.000 15 60.000 2.250.000 263.400'
450.000 16 72.000 2.700.000 335.400
500.000 17 85.000 3.200.OCX 420.40C1
0OCLOOC 16 108.000 3.800.000 528.400
780.000 19 148.000 4.580.00C 676.600

>850000 .20 190.000 5.530.00C 866.600

1.200Ό00 22 264.000 6.730.000 1.130.60C
-1.500.000 24 360.000 8.230.000 1.490.600

..ΛΛΟΟΟΟΟ 25 468 000 10.030.000 1.958.600

ϊπιοέήλλον 27

Τοποσόαου φάρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυ
τή κλίμακα μειώνεται κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) 
δραχμές.

Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας κατά κληρονομία ή 
. κληροδοσία, που δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρο
νομουμένου, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο 

; πάνω, φορολογική κλίμακα, αντί των εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000) δραχμών, μειώνεται κατά δραχμές:

α) 300.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης είναι ηλικίας μέχρι 30 
.ετών,

β) 270.000, αν διανύει το 14ο έτος της ηλικίας του, 
γ) 240Ι)00^αν.ΔιανύεΐΡθ:15αέτοςτης ηλικίας του, 
δ) 210.000, αν διανύει το 16ο έτος της ηλικίας του, 
ε)-1·8&000, αν. διανύει το 17ο .έτος της ηλικίας του, 

στ) 150.000, αν διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του,
. Οι πιο πάνω διατάξεις που προβλέπουν αυξημένη μείωση του 

■Φόρου για τα ανήλικα τέκνα δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρε
άς εν ζωή ή δωρεάς αιτία θανάτου, προίκας, καθώς και στις πε
ριουσιακές παροχές των γονέων προς τα παιδιά τους, κατά το 
άρθρο 1509 του Α.Κ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε : α) 
κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες οποιουδή- 
ποτε βαθμού και γ) εχοοσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέ
κνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, καθώς 
και κατινόντεςτσυ αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος 
και των ανιόντων του.

Κλιμάκιο Φορολογικοί Ποσό Σμνολο Ποοο ΦΟΡΟ*.

ουντιλεστες Φόρου. κληρονο- στο οανολο

κατά κλιμάκιο κατά μικης της κληνομικης

κλι μερίδας μερίδας η
μάκιο ή κληρο κληροδοσίας

δοσίας

δρχ ·/. δρχ δρχ δρχ

100.000 7 7.000 100.000 7.000

100.000 6 8.00C 200.00C 15.00C

150.00C 6 13.500 350.000 28.500

180 000 10 18.00C 530.000 46.50C
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200.000 11 22.000 730.000 68.500
220.000 12 26.400 950.000 94.900
250.000 13 32.500 1.200.000 127.400
300.000 14 42.000 1.500.000 169.400
350.000 15 52.500 1.850.000 221.900
400.000 16 64.000 2^50.000 285.900
450.000 17 76.500 2.700.000 362.400
500.000 18 90.000 3.200.000 452.400
600.000 19 114.000 3.800.000 566.400
780.000 20 156.000 4.580.000 722.400
950.000 21 199.000 5.530:000 921.900

1.200.000 23 276.000 6.730.000 1.197.900
1.500.000 25 375.000 8.230.000 1.572.900
1.800.000 27 486.000 10.030.000 2.058.900

Υπερβάλλον29

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυ
τή κλίμακα μειώνεται κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Για κληρονομική μερίδα η κληροδοσία που περίεχεται σε αδελ
φό του κληρονομένου (αμφιθαλή ή ετεροθαλή).

δρχ * δρχ δρχ δρχ

100.000 16 16.000 100.000 16.000

100.000 18 18000 200.000 34.000

150.000 2C 30.000 350.000 64.000
180.000 22 39.600 530.000 103.000

200.000 24 48.000 730.000 151.600

220.000 26 57.200 950.000 208.80C

2S0.00C 28 70.000 1.200.000 278.800

300.000 30 90.000 1.500.000 366^00

350.000 32 112.000 1.850.000 480.800

400.000 35 140.000 2250.000 620.800

450.000 38 171.000 2.700.000 791.000

500.000 .... 41 205.000 3.200.000 996.000

600.000 44 264.000 3.800.000 1.260.800

780.000 47 366.600 4.580.000 1.627.400

950.000 50 475.000 5.530.000 2.102.400

1.200.000 53 636.000 6.730.000 2.738.400

1.500.000 56 640.000 8.230.000 3.578.400

1.800.000 59 1062.000 10.030.000 4.640.400
Υπερβάλλον βΐ

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βόση τη φορολογική αυ
τή κλίμακα μειώνεται κατά σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) 
δραχμές.

Κλιμάκιο Φορολογικοί Ποσό Σύνολο Ποσά φόρου

συντελεστές φόρου κληρονο στο σύνολο

κατά κλι κατά μικής της κληρο

μάκιο κλιμά μερίδας νομικής
κιο ή κλη μερίδας η

ροδοσίας κληροδοσίας

δρχ- % δρχ- δρχ. δρχ.

100.000 12 12.000 100.000 12000

100.000 14 14.000 200.000 26.000

150.000 16 24.000 350.000 50.000

180.000 18 32.000 530.000 82000
200.000 20 40.000 730.000 122400

220.000 22 48.400 950.000 170.800

250.000 24 60.000 1.200.000 230.800
300.000 26 78.000 1.500.000 308.800

350.000 28 98.000 1.850.000 406.800

400.000 X 120.00C 2250.000 526.800
450.000 32 144.000 2700.000 670.000
500.000 34 170.000 3200.000 840.000
600.000 36 216.000 3.800.000 1.056ΛΟ0
780.000 38 296.000 4.580.000 1253200
950.000 40 380.000 5.530.000 1.733200

1.200.000 42 504.000 6.730.000 2237200
1.500.000 44 660.000 &23C.00C 2JJS720C
1.800.000 46 828.000 10.030.000 2725200

Υπερ&άλον 50

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυ
τή κλίμακα μειώνεται κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

Για κληρονομική, μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: 
α)συγγενε(ς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, β)πατρυιούς 
και μυτριυιές, γ)τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, κα
θώς και τέκαν εξ αγχιστείας (γαμπρούς, νύφες).

Κλιμάκιο Φορολογικοί Ποσό Σύνολο Ποσό φόρου
συντελεστές Φόρου κληρονο στο σύνολο

κατά κλι κατά μικης της κληρο
μάκιο κλιμά μερίδας νομικής

κιο ή κλη μερίδας η

ροδοσίας κληροδοσίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

Γ ια κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε ο- 
ποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κλη- 
ρονομουμένου ή εξωτικό.

Κλιμάκιο Φορολογικοί Ποσό Σύνολο Ποσό φάρου

συντελεστές Φάρου κληρονο στο σύνολο

κατά κλι κατά μικης της κληρο

μάκιο κλιμά μερίδας νομικής

κιο Α κλη μερίδας ή

ροδοσίας κληροδοσίας

δρχ ·/· δρχ. δρχ. δρχ.

100.000 19 19.000 100.000 19.000

100.000 22 2200C 200.000 41.000

150.000 25 37.500 350.000 7250C

180.000 28 50.400 530.000 128.900

200.000 31 62000 730.000 190.900

220.000 34 74.800 950.000 265.700

250.000 37 92.500 1200.000 358200

300.000 4C 120.000 1.500.000 478200

350.000 43 150.500 1.850.000 628.700

40C.0CC 46 164.00C 225C.00C 812700

450.000 49 220.500 2700.000 1.033200
50C.000 52 260.000 3200.000 1293200

60C.00C 55 33G.OOC 3.80G.00C 1.62320C
780D0C 58 452400 4.580.000 2075.60C

950.000 61 579.500 5.530.000 2655.100

1200.000 64 768 000 6.7Χ.ΟΟΟ 3.423.100

1.500.000 67 1005.000 82X.00C 4.428.100

1.800.000 70 1260.000 10.0Χ.000 5.688.IX

Υπερ&ώλλον 72

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυ
τή κίμακα μειώνεται κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλί
μακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και ο πρόσθε
τοι σ'αυτόν φόροι:α)3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.Δ.24/9-20/10/1958 (ΦΕΚ Α’ 171) 
και β)7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπε- 
ται από τις διατάξέις του άρθρου 7 του Ν.3155/1955 (ΦΕΚ Α'63). 
Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορί-



ζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.
2.Τα ποσά των δραχμών 120.000 και 90.000 μείωσης του φάρου 

των κλιμάκων των κατηγοριών Α και Β διπλασιάζονται, εφόσον 
συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσειςια) Η κληρο
νομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται κατά το μισό τουλάχι
στον της αξίας της από γεωργικά γενικώς περιουσιακά στοιχεία, 
με συνυπολογισμό και όλων των προγενεστέρων δωρεών, γονι
κών παροχών και προικών που στυστάθηκαν από τον κληρονομού
μενο υπέρ του κληρονόμου ή κληοοδόκου, β} ο κληρονομούμενος 
ασχολιΰταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργα
σίες, γ) ο κληρονόμος ή ο κληροδόκος είναι ανήλικος ή ασχολεί- 
ταικατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) 
η περιουσία πρόκειται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κλη- 
ρονομουμένου.

Το ποσό των δραχμών 120.000 μείωσης του φάρου της κλίμα
κας της Α κατηγορίας ορίζεται σε 375.000 σε περίπτωση που ο κλη
ρονόμος ή ο κληροδόχος παρουσιάζει ανοπηρία τουλάχιστον 67% , 
από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Αν ο ανάπηρος υπάγεται στη Β' κατηγορία το ποσό των δραχ
μών 90.000 μείωσης του φόρου τριπλασιάζεται. Αν ο ανάπηρος υ
πάγεται σε μία από τις Γ.Δ και Ε κατηγορίες τα ποσά των δραχμών 
60.000, 45.000 και 30.000 μείωσης του φόρου διπλασιάζονται. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρό
νοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως, κα
θορίζονται κάθε φορά τα δικαιολογητικά.που απαιτούνται για 
αναγνώριση της έκπτωσης λόγω αναπηρίας.

(Άρθρο 13 παράγραφος 2 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 23 παράγραφος 4 ν.1828/1909 

Το ποσό των 5.000.000 δραχμών που. ορίζεται με το πρώτο ε- 
δάφιοτης παραγράφου 1 του δευτέρου άρθρου του ν.1329/1983 
(ΦΕΚ A 25Χ αυξάνεται σε 8.000.000 δραχμές.

(Άρθρο 13 παράγραφος 3 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 23 παράγραφος 6 ν.182ΒΠ989 

Σεττερίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερί
σματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν.1591/1986, 
το ποσά κατά το οποίο μειώνεται ο φόρος (TAX CREDIT) προσαυ
ξάνεται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές γιο το δικαιού
χο και για .καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας αυτού, όπως 
αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου.

(Άρθρο 13 παρ. 4 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 17 παρ. 1 τα δυο πρώτα εδάφια ν.1591/86

Οικία ή διαμέρισμα που αποκτάται αιτία θανάτου από σύζυγο 
ή και τέκνα του κληρονομούμενου κατά πλήρη κυριότητα, μπορεί 
να-απαλλαγεί από το φόρο, εφόσον ο κληρονόμος (ή κληροδόκος) 
ή τα ανήλικα τέκνα ή τα τέκνα του που σπουδάζουν σε αναγνωρι
σμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν υπερ- 
βεί το 25ο έτος της ηλικάις τους, δεν έχουν α)δικαίωμα πλήρους 
κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέριομε 
που πληρεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειός του όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.1078/1980, όπως τούτο συμπλη
ρώνεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, ή β) 
δικαίωμα πλήρους κυριότητας, σε οικόπεδο οικοδομήσιμο το ο
ποίο .βρίσκεται σ πόλη με πληθυσμό άνω των ΧΟΟΟ κατοίκων ή σε 
τουριστική περιοχή.

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό 
αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι δραχμές τρία εκα
τομμύρια (3.Ό00.000) για καθένα κληρονόμο (ή κληροδόκο).

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακό
σιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη 
της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έοτωσ και αν αυτά 
δεν τυγχάνουν κληρονόμοι ή κληροδόχοι, εφ όσον στο δικαιού
χο κληρονόμο-κληροδόκο περιέρχεται μία μόνο κατοικία κατά πλή
ρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό αυχής εξ αδιαιρέτου. 
To-κατά τα άνω ποσό απαλλαγής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί

να είναι μικρότερο εκείνου που αντιστοιχεί σε εμβαδό διαμερίσμα
τος ή κατοικίας, που κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 14 του ν.1591/1986. καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του 
κληρονόμου - κληροδόχου.

(Άρθρο 13 παρ. 5 Νομοσχέδιο)
Άρθρο 40 παρ. 1 πρώτο εδάφιο ν.814/78 
Δε φορολογείται το μέχρι 100.000 δραχμές τμήμα τηςτττρεμ- 

ματικής αγοραίας αξίας γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων 
μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά 
την εκμετάλλευσή τους, οι οποίες αποκτώνται αιτία θανάτου, ε
φόσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία δεν υπερβαίνει τις 250.000 
δραχμές και μέχρι 40 στρέμματα συνολικά για κάθε κληρονόμο 
ή κληροδόκο εάν:

(Άρθρο 13 παρ. 6 Νομοσχέδιο)
Άρθρο 82 παρ 1 ν.δ. 118/73
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των παρα

γράφων 5,6, και 7 του άρθρου αυτού, ο φόρος που βεβαιώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος καταβάλλεταιια) μέχρι ε
ξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές, σε δώδεκα (12) ίσες άτοκες μη
νιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέχρι 
τη λήξη του μήνα στον οποίο βεβαιώνεται, β) εφόσον υπερβαίνει 
τις εξήντα έντοκες εξαμηνιαίες δόσεις, με τον τόκο που ισχύει κάθε 
φόρα στις καταθέσεις ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού, Ταμιευτη
ρίου. Τα εξάμηνα λογίζονται από Ιανουάριο έως Ιουνίου και από 
Ιουλίου έως Δεκέμβριο κάθε έτους Το επιτόκιο που ορίζεται πα
ραπάνω υπολογίζεται και στις ληξιπρόθεσμες, μετά την έναρξη 
ισχύος της παραγράφου αυτής, δόσεις των φόρων που είναι ήδη 
βεβαιωμένοι στο δημόσιο ταμείο

Προκειμένου για φόρο επικαρπίας ή περιοδικής παροχής, ο Οι
κονομικός Έφορος, μετά από αίτηση του υποχρέου, που υποβάλ
λεται μαζί με τη δήλωετη, μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, 
εφόσον πεισθεί πως ο φορολογούμενος, αδυνατεί να τον κατα
βάλλει στις εξαμηνιαίες δόσεις του πρώτου εδαφίου της.παραγρά- 
φου αυτής, να τις αυξήσει μέχρι δώδεκα (12). (1)

( Άρθρο 13, παρ. 7 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 82 παρ. 7 ν.δ.118/73
Προκειμένου περί μεταβιβάσεως ακινήτων, κτηθέντων αιτία θα

νάτου το οικείον πιστοποιητικόν του άρθρου 112 δύνανται να χο
ρηγηθεί προ της καταβολής του φόρου μετά τη ρητής μνείας όπως 
παρακρατηθεί υπό του συμβολαιογράφου ο επιμεριστικώς ανα
λογών φόρος κληρονομιάς και κατατεθεί υπ αυτού εις το Δημό
σιον Ταμείο» εντός τριών ημερών από της συντάξεως του οικείου 
συμβολαίου.

Προκειμένου περί αποδόσεως καταθέσεων της παραγράφου 5 
του παρόντος άρθρου η παρακράτηση και απόδοση κατά τα ως 
ανωτέρω, δύνανται να γίνει επιμέλειε των προσώπων τούτων μέ
χρι της επομένης της αποδόσεως των καταθέσεων

(Άρθρο 13 παρ. 8 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 82 παρ. 8 ν.δ.118/73
Αν το σύνολο του φόρου που βεβαιώθηκε μαζί με τυχόν πρό

σθετους υπέρ τρίτων φόρους είναι μέχρι και 100.000 δραχμές δεν 
απαιτείται ασφάλεια γιε την καταβολή του σε δόσεις, αν είναι πάνω 
από 100.000 δραχμές μέχρι και 500.000 δραχμές απαιτείται προ
σωπική εγγύηση αξιόχρεου κατά την κρίση του οικονομικού εφό
ρου προσώπου και αν είναι πάνω από 500.000 δραχμές απαιτείται 
εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας αναγνω
ρισμένης στην Ελλάδα.

(Άρθρο 13 παρ. 9 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 82 παρ. 4 ν.δ.118/73
Εάν ο υπόχρεως καταβάλη εφ άπαξ τα βεβαιωθέντα ποσά ε

ντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσεως, μηνιαίαως 
ή εξαμηνιαίαως, εκπίπτεται υπό του Δημοσίου Ταμείου ποσοστόν 
10%. Η υπό του προηγουμένου εδαφίου προβλεπόμενη έκπτωση



ποσοστού 10% παρέχεται και εις τα περιπτώσεις, καθένας ο υπό
χρεος καταβάλλει εξ ολοκλήρου τας καταβλητέας εξαμηνιαίας δώ
σεις, μέχρι της λήξεως της προθεσμίας καταβολής της δεύτερης 
δόσεως.

(Άρθρο 13 παρ. 10 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 4 α εδάφιο ν.δ. 118/73
Εις την κτήσιν συνυπολογίζονται κατά το άρθρον 34 δωρεά! 

του κληρονομουμένου προς τον κληρονόμον ή κληροδώκον, ως 
και η κατά τον άρθρον 46 συσταθείσα υπό τούτου υπέρ αυτού 
προίξ, διττας η φορολογική υποχρέωσις εγεννήθη μετά την 25 Ια- 
νουαρίου 1946.

(Άρθρο 13 παρ. 11 Νομοσχεδ(ου)
Άρθρο 36 α εδαφίου ν.δ. 118/73
Εις την κτωμένην κατά τας διατάξεις του άρθρου 34 περιου

σίαν, συνυπολογίζονται αι προγενέστεροι δωρεά! του αυτού δω- 
ρητού προς τον αυτόν δωρεοδάκον, ως και η υπέρ αυτού 
συσταθείσα παρά του αυτού δωρητού προίξ, δι ας η φορολογική 
υποχρέωσις εγεννήθη μετά την 25 Ιανουαρίου 1946.

(Άρθρο 13 παρ. 12 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 47 α εδάφιο ν.δ.118/73
Εις την κατ'άρθρον 46 κτήσιν αιτία προικός συνυπολογίζονται 

αι κατά το άρθρον 36 προγενέστεροι δωρεά! και προίκες του αυ
τού προσώπου προς την υπέρ ης η προίξ, δι ας η φορολογική υ- 
ποχρέωσις εγεννήθη μετά την 25 Ιανουαρίου 1946.

(Άρθρο 13 παρ. 13 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 17 παρ. 3 ν.δ.118/73
Εάν πλείοντες της μίας αποκαταστάσεις της αυτής περιουσίας 

λάβωσι χώραν διαδοχικώς δια την επιβολήν του κατά τας διατά
ξεις του παρόντος φόρου, οι μεν εκάστοτε εις αποκατάστασιν υ
πόχρεοι κληρονόμοι ή κληροδάκοι εξομοιούνται προς διαδοχικούς 
επικαρπωτάς, ο δε προς ον θέλει περιέλθει οριστικώς η περιου
σία προς ψιλών κύριον.

(Άρθρον 13 παρ. 4 Νομοσχεδίου)
Άρθρο 33 παρ. 2 ν.δ.118/73
Εάν ο προκύπτων φόρος κατά την φορολογίαν της δευτέρας 

κτήσεως είναι ανώτερος της πρώτης, λόγω της αυξήσεως της α
ξίας των αντικειμένων της κτήσεως ή λόγω υπάρξεως εις την δευ- 
Τέραν μεταβίβασιν και ετέρων αντικειμένων ή λόγω βαθμού 
συγγένειας, η επ( πλέον διαφορά του φόρου οφείλεται ολόκληρος.

(Άρθρο 14, παρ. 1 Νομοσχεδίου) 
ν.1078/80. Άρθρο 1 παρ. 2 πρώτο εδάφιο
2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παρά

γραφο παρέχεται για ποοό αγοράς αξίας οικίας ή διαμερίσματος 
μέχρι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοοίων χιλιάδων (4.500.000) 
δραχμών. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πε
ντακόσιες χιλίαδες (1.500.000) δραχμές για καθένα από τα τρία 
πρώτα παιδιά του αγοραστή, που αναφέρονται στην προηγούμε
νη παράγραφο και κατά δύ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιά
δες (2.250.000) δραχμές για το τέταρτο και καθένα από τα επόμενα ' 
παιδιά του. Εφ όσον οικία ή το διαμέρισμα βρίσκεται εκτός της 
διοικητικής περιφέρειας των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης η 
απαλλασσόμενη κατά τα προηγούμενα εδάφια αξία προσαυξάνε
ται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

(Άρθρο 14 παρ. 2 Νομοσχεδίου) 
ν.1070/80, Άρθρο 1, παρ., 15, Περιπτ. (β)
15....................
Q)..................... β)για δύο άτομα 60 τετραγωνικά μέτρα προσαυ

ξανόμενα κατά 12 τετραγωνικά μέτρα για καθένα επιπλέον άτομο.

(Άρθρο 15, παρ. 3 Νομοσχεδίου) 
ν.634/77, Άρθρο 13, παρ. 2 πρώτο εδάφιο

2. Μεταβιβάσεως εξ επαχθούς αιτίας της κυριότητας γεωργι
κών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μετά των επ αυτών εγκαταστά
σεων των εξυπηρετούσων αποκλειστικώς την εκμετάλλευσιν 
αυτών, των οποίων η κατά στρέμμα οριστική αγοραία αξία, μετά 
των επ αυτών συστατικών στοιχείων, δεν υπερβαίνει τα εκατόν
(100.000) χιλιάδας δραχμάς, απαλλάσσονται του φόρου μεταβιθά- 
σεως ακινήτων δια το μέχρι πεντήκοντα (50.000) χιλιάδων δραχ
μών τμήμα της αγοραίας αξίας αυτών και μέχρις εμβαδού 
τεσσαράκοντα (40) στρεμμάτων συνολικώς δε έκαστον αγοραστήν, 
είτε αύται συντελούνται δια μίας είτε δια πλειόνων συμβολαιογρα
φικών πράξεων.

(Άρθρον 14 παρ. 4 Νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 14, παρ. 5 Νομοσχεδίου) 
α.ν.1521/50, Άρθρο 4, παρ. 1 περιπτ. Β στ 
Β στ) επί των περιπτώσεων καθ ας ως πωλητής ή ως αγορα

στής συμβάλλεται το δημόσιον οι δήμοι, αι κοινότητες, οι ιεροί 
Ναοί, αι ιεραί Μονοί, τα θρησκευτικά, εθνοφελή, κοινωφελή, φι
λανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανισμοί, ως και τα 
βάσει διατάξεων ειδικού νόμου απαλλασσόμενα μέχρι τούδε του 
φόρου μεταβιβάσεως του Νόμου 4225/1929 νομικά πρόσωπα.

(Άρθρο 14, παρ. 6 Νομοσχεδίου) 
α.ν.1521/50, Άρθρο 5, παρ. 1 πρώτο εδάφιο
1. Ο φάρος μεταβιβάσεως ο αναλογών επί του τμήματος μετα- 

βιβάσεως του αναγραφόμενου εις το συμβόλαιον βαρύνει:
1. Ο φόρος μεταβιβάσεως ο αναλογών, επί του τμήματος με- 

ταβιβάσεως του αναγραφομένου εις το συμβόλαιον βαρύνει: 
α) Τον αγοραστήν, προκειμένου περί μεταβιβάσεως προς αυ

τόν ακινήτου ή πραγματικού δικαιώματος επί ακινήτου ή πλοίου 
υπό των προσώπων των αναγραφόμενων εις την περίπτωσιν στ 
του εδαφίου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος και

(Άρθρο 14, παρ. 7 Νομοσχεδίου)
α.ν. 1521/50, Άρθρο 6, περίπτ. (γ) 

γ) η μεταβίβασις εις την οποίαν ο τε πωλητής και ο αγοραστής 
είναι αμφότεροι πρόσωπα εκ των αναγραφόμενων εν τη περιπτώ- 
σει στ εδάφιον Β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος.

(Άρθρο 14, παρ. 8 Νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη.

(Άρθρο 15 παρ. 9,10.11 Νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 14, παρ. 12 Νομοσχεδίου) 
α.ν. 1521/50, Άρθρο 2. παρ. 3, περιπτ. (δ) 

δ) απόφασης δικαστικής με την οποία αναγνωρίζεται η κυριό
τητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητα, στο όνομα κάποιου 
προσώπου, λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτα
κτης χρησικτησίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με εξαίρεση την 
περίπτωση κατά την οποία στο όνομα του προσώπου στο οποίο 
γίνεται η αναγνώριση, υπάρχει μεταγραμμένος τίτλος για το δι
καίωμα αυτό, για το οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση που προβλέ- 
πεται από το νόμο (1) και

(Άρθρο 14, παρ. 13 Νομοσχεδίου) 
α.ν. 1521/50, Άρθρο 5, παρ. 2 περιπτ. (α) 
α) ο πωλητής βαρύνεται με τον φόρον τον αναλογούντα επί του 

τμήματος της μεταβιβάσεως του αναγεγρμμένου εις το προσύμ- 
φωνον και

(Άρθρο 14, παρ. 14 Νομσχεδίου) 
α.ν. 1521/50, Άρθρο 5, παραγρ. 4
4. Ο κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 2 του παρόντος δη- 

λών δικαιούται, δια το τμήμα του Φόρου το βαρύνον τον πωλη-
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τήν, εις παρακράτηοιν τούτου εκ του τιμήματος ή εις αναγωγήν 
κατά του βαρυνόμενου δι αυτού.

(Άρθρο 14, παρ. 15 Νομοσχεδίου) 
ν. 1078/80. Άρβροι, παρ. 1 πρώτο εδάφιο 
1. .Συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα 

ακινήτου παρά φυσικού προσώπου, εγγάμου, απαλλάσσονται του 
φάρου μεταβιβάσεως. εφ όσον ο αγοραστής ή η σύζυγος ή οιον- 
δήποτε εκ των τέκνων αυτού των μη συμπληρωσάντων το Ιβο έ
τος της ηλικίας των ή το 25ον προκειμένου περί τέκνων 
σπουδαζώντων εις αναγνωρισμένος σχολάς της ημεδαπής ή αλ
λοδαπής, δεν κέκτηνται δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρ
πίας ή οικήσεως επί ετέοας οικίας ή διαμερίσματος πληρούντος 
κατά την κρίοιν του Οίκον. Εφόρου (α), εις την περιφέρεια του ο
ποίου κείται το ακίνητον, τας στεγαστικάς ανάγκας της οικογέ
νειας του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου 
οικοδομήσιμου, (β) κειμένου εις πόλιν πληθυσμού άνω των 3.000 
κατοίκων ή εις τουριστικός περιοχός.

(Αρθρο 14. παρ 16 Νομοσχεδίου) 
ν. Π7Β/80. Άρθρο 1. παρ. 2 τελευταίο εδάφιο 
Προκειμένου γιο αγορά οικοπέδου η απαλλαγή παρέχεται γιο 

ποσό της αξίας αυτού μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιά
δες (1.500.000) δραχμές, εφ Οσον το οικόπεδο βρίσκεται στη διοι
κητική περιφέρεια οποιοσδήποτε νομού της Χώρας, εκτός των 
νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης για ποσό μέχρι ένα εκατομμύ
ριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές, εφ όσον το οικόπεδο 
βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια των νομών αυτών (α).

(Άρθρο 14, παρ. 17 Νομοσχεδίου) 
ν. 1078/80, Άρθρο 1, παρ. 14, δεύτερη περίοδος 
14........ ..
Στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή παρέχεται γιο ποσό αξίας 

οικίας ή διαμερίσματος μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιά
δες (2.300.0000) δραχμές ή μέχρι ένα εκατομμύριο διακόσιες χι
λιάδες (1.200.000) δραχμές προκειμένου για αγορά οικοπέδου, (α)

(Άρθρο 15, παρ. 1 Νομοσχεδίου) 
ν. 1828/1989, Άρθρο 25. παρ. 11
Ο φόρος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από το άρθρο 

19 έως 35 του ν. 1249/1982, αποτελεί πάγιο αίτημα των δήμων και 
κοινοτήτων. Από τα εισπραττόμενο έσοδο ποσοστό είκοσι τα ε
κατό (20%) αποτελεί κεντρικό πόρο των οργανισμών τοπικής αυ
τοδιοίκησης και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό της 
παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Το υπόλοιπο ογδόντα τα εκα
τό (80%) αποδίδεται στους δήμους και τις κοινότητες ανάλογα με 
την αντικειμενική αξία των ακινήτων της περιφέρειας τους που 
υπόκεινται στο φόρο.

Γιο τη βεβαίωση και είσπραξη και γενικά τη διαχείρηση του φά
ρου της παραγράφου αυτής ουνιστάται στην Κεντρική Ένωση Δή
μων και Κοινοτήτων Ελλάδος ειδική υπηρεσία.

Με προεδρικά διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουρ
γών Εσωτερικών κα: Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της 
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύσταση την οργά
νωση τη στελέχωση. τη λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας και κά
θε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται 
ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και οι διαδικα
σίες βεβαίωσης είσπραξης και απόδοσης του φόρου.

ι'Άοθοο 15. παο. 2 Νομοσχεδίου ) 
ν. 1249/1982 Άρθρο 19, παραγ. 2 περιπτ. (α)

2. Γιο νο υπολογισθεί ο Φόρος:
α) Στην ακίνητη περιουσία του όνδρο ποοσθέτεται και προικώα 

ακίνητη περιουσία της γυναίκας, εφ όσον διαοκεί ο γάμος.

(Άρθρο 15. παρ. 3 Νομοσχεδίου) 
ν. 1249/1982, Άρθρο 19. παρογ. 2 περιπτ. (β)

β) Στην ακίνητη περιουσία του πατέρα και αν δεν υπάρχει πα
τέρας στην ακίνητη περιουσία της μητέρας πρεισθέτεται η ακίνη
τη περιουσία των ανηλίκων άγαμων τέκνων.

(Άρθρο 15, παρ. 4 Νομοσχεδίου)
Ν. 1249/19Β2. Άρθρο 21, παραγ. 1, περιπτ. (η)
1.
α)....
β)....

κ.λ.π.
η) Το ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονομιαία, γιο το ο

ποία ο Φόρος είναι καταβλητέος σε εξαμηνιαίες δόσεις, για χρο
νικό διάστημα τριών (3) ετών. Το χρονικό διάστημα αρχίζει από 
το επόμενο έτος εκείνου, που γεννήθηκε η φορολογική υποχρέ
ωση από την κληρονομιά.

(Άρθρο 15, παρ. 5 Νομοσχεδίου) 
ν.1249/1982 Άρθρο 23, παραγρ. 2, πρώτο, δεύτερο και τρίτο 

εδάφιο
2. Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, μετά την ο- 

Φαίρεση των χρεών της προηγούμενης παραγράφου, παραμένει 
αφορολόγητο ποσό δραχμών 40.000.000 για το νομικά πρόσωπα 
και 35.000.000 για τα φυσικά πρόσωπα.

Σε περίπτωση συζύγων που έχουν και οι δύο ακίνητη περιου
σία, δε φορολογείται μέχρι 35.000.000 ο σύζυγος, που έχει τη με
γαλύτερη σε αξία περιουσία και μέχρι 15.000.000 ο άλλος σύζυγος 
Π).

Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω αφορολογήτων ορίων, το 
υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο: 

α) Για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 1,5%. 
β) Για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα.

Άρθρο 17.
Φορολογία Αυτομάτου Υπερτιμήματος

1. Σε κάθε μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακινήτου ή εμπραγμά
του δικαιώματος επί ακινήτοις που κτήθηκε από 1ης Ιανουάριου 
1980 κοι μεταβιβάζεται μέσα σε 20 Χρόνια από την κτήση του, ε
πιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος στη διαφορά μετα
ξύ της τιμής κτήσεως, πληθωριομένης με το μέσο ετήσιο τιμάριθμο 
καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, και 
της τιμής πωλήσεώς του, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσεως της 
κυριότητας αυτού.

2. Γ ια την επιβολή του παρόντος φόρου:
α) η έννοια των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων 

επί ακινήτων λαμβάνεται όπως αυτή καθορίζεται κατά τις διατά
ξεις του Αστικού Κώδικα,

β) στην έννοια του όρου μεταβίβαση με επαχθή αιτία περιλαμ
βάνονται η μεταβίβαση με αντάλλαγμα της πλήρους ή ψιλής κυ
ριότητας. ανεξαρτήτως αν αυτή γίνεται με αναβλητική ή διαλυτική 
αίρεση ή με τον όρο της εξωνήσεως. και η παραίτηση με αντάλ
λαγμά από την κυριότητα ακινήτου ή από πραγματικό δικαίωμα 
επί ακινήτου.

Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του όρου μεταβίβαση με ε
παχθή αιτία η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για δημόσιε 
ωφέλεια.

γ) Ως τιμή κτήσεως θεωρείται η αξία του ακινήτου, όπως αυτή 
προσδιορίστηκε με εφαρμογή των διατάξεων για την επιβολή του 
φόρου μεταβιβόσεως ακινήτων με επαχθή αιτία, στην οποία προ
στίθεται και ο Φόρος μεταβιβάσεως.

Αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται αποκτήθηκε χωρίς αντάλλαγ
μά ως τιμή κτήσεως θεωρείται η αξία που προσδιορίστηκε για την 
επιβολή του φόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΤ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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(Άρθρο 17 νομοσχεδίου) ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ

ΓΊαραγρ. 1. Περίπτωση ΣΤ' της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 
99/77 (υποπεριπτ. c' έως και δ).

•ΣΤ) Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έ
σοδά του, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης: α) ο 
επιτηδευματίας που διατηρεί κέντρο διασκέδασης ή κατάστημα 
που κατατάσσεται από τις αρμόδιες αγορανομικές επιτροπές σε 
κατηγορία Β και ανώτερη και σε κατηγορία πολυτελείας, β) ο συ
νεταιρισμός επιτηδευματιώ, γ) ο επιτηδευματίας που πραγματο
ποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα στα 
εκατό (60%) από χονδρικές πωλήσεις ή εξαγωγές ανεξάρτητα α
πό ποσοστό και δ) η κοινοπραξία επιτηδευματιών. Κατ εξαίρεση 
η κοινοπραξία επιτηδευματιών που ασχολείται με την κατασκευή 
ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων και τα καθαρά κέρδη της 
προσδιορίζονται κατά ειδικό τρόπο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 
Φορολογίας εισοδήματος, μπορεί να τηρεί βιβλία δεύτερης κατη
γορίας αδιάφορα από το ποσό των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων 
της·.

Υποπεριπτώσεις ε' και στ' είναι νέες διατάξεις.
Παραγρ. 2. Παράγραφος 6 άρθρου 18 π.δ. 99/77.
6. Οσάκις χρησιμοποιείται ταμειακή μηχανή, η ταινία τούτης δυ

νατοί να θεωρήται, δια τας πωλήσεις τοι μετρητοίς, ως στέλεχος 
των αποδείξεων λιανικής πωλήσεως, εάν επί της ταινίας τούτης 
αποτυπώνται άπασαι αι οριζόμενοι ενδείξεις δια τας αποδείξεις 
ταύτας.

Παραγρ. 3. Πρώτο εδάφιο παραγρ. 9 άρθρου 45 π.δ. 99/77.
9. Δεν θεωρούνται φορολογικά στοιχεία σε κάθε υπόχρεο, ο 

οποίος
α) δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρε

ώσεις του από παρακρατούμενους φόρους εισοδήματος, φόρο 
προστιθέμενης αξίας, τέλη χαρτοσήμου γενικό, εισφορές του Ν. 
4169/1961, του άρθρου 3 του Ν. 1066/1980 και του Α.Ν.112/1967 και 
από πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Κώ
δικα, όταν το σύνολο των υποχρεώσεών του αυτών χωρίς τις νό
μιμες προσαυξήσεις, ξεπερνά τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) 
δραχμές, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβο
λής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όρ
γανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων 
αυτών, ή β) δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις απόδοσης οποιοσδήπο
τε φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης περίπτωσης.

Εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο είναι νέες διατάξεις.
Παραγρ. 4. Περίπτωση η' του άρθρου 49 π.δ. 99/77.
η) Ρυθμίζη άλλως τα της εκδόσεως των αποδείξεων λιανικής 

πωλήσεως αγαθών και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και 
ορίζη άλλως τας προϋποθέσεις υφ'άς η ταινία της ταμειακής μη
χανής δύναται να θεωρήται ως στέλεχος των αποδείξεων λιανι
κής πωλήσεως, δι'όλους του υποχρέους ή δια κατηγορίας μόνον 
τούτων εις ολόκληρον την Χώραν ή εις τμήματα τούτης.

Παραγρ. 5. Νέες διατάξεις.

Παραγρ. 6. Χρόνος ισχύος.

(Άρθρο 18 Νομοσχεδίου)
Τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγρ. 1 του ν. 1809/1988
.............. Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν ηλε

κτρονικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες 
διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υ
πηρεσιών με τοόπο μηχανογραφικό ή χειρόγραφο, στις οποίες ό
μως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των 
ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών. Στις χειρόγραφες αποδείξεις 
αναγράφονται επί πλέον αναλυτικά το είδος και η ποσότητα των 
αγαθών ή το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά περίπτω
ση, καθώς και η συνολική αξία ολογράφως.

Τροποποιούμενες ή καταογόύμενες διατάξεις 
Άρθρον 15α Κώδικα Χαρτοσήμου 

Συναλλαγματικοί και γραμμάτια εις διαταγήν

Άρθρο 19
Παράγραφοι 1 και 2

Επί των εν Ελλάδι εκδιδομένων συναλλαγματικών και γραμμα
τίων εις διαταγήν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, οριζόμενου ως 
ακολούθως:
Επί ονομαστικής αξίας δρχ.1 - 1.000 δρχ.5

1.001 - 2.000 1 10
2.001 - 3.000 ■ 15
3.001 - 5.000 » 25
5.001 · 7.000 ■ 35
7.001 ■ 10.000 50
10.001 - 15.000 ■ 75
15.001 ■ 20.000 • 100
20.001 - 30.000 » 150
30.001 • 40.000 200
40.001 - 50.000 » 250
50.001 - 60.000 • 300

Επί συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν ονομαστι
κής αξίας μεγαλυτέρας των εξήκοντα χιλιάδων (60.000) δραχμών 
το τέλος ορίζεται εις πέντε τοις χιλίοις (5%.) δια την πέραν των 
εξήκοντα χιλιάδων (60.000) δραχμών ονομαστικήν αξίαν τούτων.

Η οπισθογράφησις, η τριτεγγύησις και η εξόφλησις συναλλαγ
ματικής ή γραμματίου εις διαταγήν ουντάσοονται ατελώς.

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον τέλος χαρτοσήμου 
επί συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν αξίας μέχρις 
εξήκοντα χιλιάδων (60.000) δραχμών εισπράττεται υποχρεωτικώς 
δια χρήσεως ειδικών εντύπων ενσήμων, επί τοιούτων δε αξίας α- 
νωτέρας, δια χρήσεως του ειδικού εντύπου ενσήμου της συναλ
λαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν αξίας εξήκοντα χιλιάδων
(60.000) δρχ. και δια χρήσεως κινητού επιθήματος ή αποδεικτικού 
πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου κατά τα εν παραγράφω 1 του 
άρθρου 3. του παρόντος Κώδικος οριζόμενα. Εις ας περιπτώσεις 
το αναλογικόν τούτο τέλος είναι ή περιλαμβάνει κλάσμα της δραχ
μής στρογγυλοποιείται εις ακέραιον δραχμήν.

Άρθρον 17 Κώδικα Χαρτοσήμου
Παράγραφος 3

1. Εις πάγιον τέλος δραχμών 20 υπόκεινται:
α) Αι αιτήσεις ή αναφοραί φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιω

τικού δικαίου, αι υποβαλλόμενοι εις δημοσίας, δικαστικός, δημο
τικός, κοινοτικός ή εκκλησιαστικός αρχάς και νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, ως και εις ιδρύματα ή σωματεία, αι μη ειδικώς 
υποβαλλόμενοι εις τέλος κατώτερον ή ανώτερον.

β)............................................
Παράγραφος 4

γ) Τα προς το συμφέρον των ιδιωτών παρ' οιουδήποτε εκδιδό- 
μενα αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων, ως και αι βεβαιώ
σεις ή τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, τα μη 
ειδικώς υποβαλλόμενα εις το τέλος κατώτερον ή ανώτερον.

Παράγραφος 5
Η έναντι παράγραφος αναΦέρεται στην αύξηση των παγίων τε

λών χαρτοσήμου, που επιβάλλονται σε διάφορα έγγραφα βάσει 
άλλων διατάξεων του Κώδικα Χαρτοσήμου ή άλλων νόμων (π.χ. 
άδειες, διπλώματα, διαβατήρια, έγγραφα τελωνειακό, τραπεζικά, 
χρηματιστηριακά, πολιτικής, ποινικής, διοικητικής και πειθαρχι
κής διαδικασίας, έγγραφα υποθηκοφυλακείων και ληξιαρχείων, 
συμβάσεις δωρεάς ή γονικής παροχής κ.λπ.).

Παράγραφος 6 
Νέα διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' Άρθρον 3 Κώδικα Χαρτοσήμου
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Είσπραξις τελών Χαρτοσήμου 
Παράγραφος 7

1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται, εΦ' όσον δεν 
ορίζεται άλλως εν το παρόντι νόμω, εάν μεν δεν υπερβαίνουν το 
ποοόν των εξακοοίων (600) δραχμών δια χρήσεως κινητού επιθή
ματος, εάν δε υπερβαίνουν το ποσών των εξακοσίων (600) δραχ
μών, εζ .ολοκλήρου δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου 
Ταμείου. Τσ αποδεικτικών πληρωμής, μνημονεύον απαραιτήτως τα 
ουσιώδη στοιχεία του σημαινομένου εγγράφου, προσαρτάται εις 
το έγγραφο τούτο.

5. Τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετι
κά στον παρόντα ή σε άλλους ειδικούς νόμους, εισπράττονται, ε
άν δεν υπερβαίνουν τις εξακόσιες (600) δραχμές με κινητό επίσημο 
και αν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, είτε με κινητό επίσημα, είτε με 
αποδεικτικό πληρωμής του δημοσίου ταμείου, κατά την κοίση του 

- υποχρέου.

Άρθρον 35 Κώδικα Χαρτοσήμου
2. α) Τα εν τοις άρθροις 25, 26 και 27 .τουπαρόντος αναφερόμε- 

να τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται. εάν μεν δεν υπερβαίνωσι το 
ποσόντων διακοσίων πεντήκοντα (250) δραχμών, ε(τε δι' επικολ- 
λήοεωςχπί ίων εγγράφων αναλόγου κινητού επιθήματος, είτε δι' 
αποκλειστικού πληρωμής του Δημοσίου .Ταμείου, κατά την κρίσιν 
τοίΓΒοαχρέου, εάν δε υπερβαίνωσι το ποσών των διακοσίων πε- 
ντήκοντα δραχμών (250), εζ ολοκλήρου δι' αποδεικτικού πληρω
μής .του -Δημοσίου Ταμείομ.

Παράγραφος 6

Παράγραφος 9 
Νέα διάταξη

Παράγραφος 10 
Νέα διάταξη

Παράγραφος 11 
Νέα διάταξη

Παράγραφος 12 
Ν. 1676/1986

.Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης 
- Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαι- 

τητός.από το Δημόσιο: 
ο)................ ......... —..........
β) Επί παροχής πιστώσεων, κατά το χρόνο κατάρτισης της σχετι
κής σύμβασης.

Ν. 1731/1987
Άρ6ρο 23 

Παράγραφος 13
. 3. Ch συμβάσεις μεταξύ τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα, μτ. τις οποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα ή υποχρεώσεις, 
που απορρέουν από ληφθέντα ή χορηγηθέντα όάνει ή πιστώσεις, 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφο
ρά, δικαίωμα ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Τις (δίες α
παλλαγές έχουν και οι συμβάσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις τραπεζών ή ειδικών πιστω 
τικών.ιδρυμάτων προς επιχειρήσεις ή.φυσικά πρόσωπο, εφόσον 
η ρύθμιση αυτή προβλέπεται από απόφαση των νομισματικών 
αρχών.

Άρθρο 20
Νέα διάταξη

Παράγραφος 1

Παράγραφος 2 
Νέα διάταξη

Άρθρο 21
Απόφαση Υπ Οικον. Π. 20918/1950 

Παρ. 1. Ο Φόρος κύκλου εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρή- 
σεων καταβάλλεται εντός των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου. Σεπτεμ
βρίου και .Δεκεμβρίου έκαστου έτους δια τα. καθ έκαστον 
προδιαρευοαν ημερολογιακόν τρίμηνον, απαιτητά αοφάΛίστρα και 
πόσης φύοεως δικαιώματα, επιδιδομένης άμα και σχετικής δηλώ- 
σεως εις τον Οικον. 'Εφορον της περιφέρειας της έδρας της επι- 
χειρήσεως ή προκειμένου περί αλλοδαπής τοιαύτης, του Γενικού 
Πράκτορος και εν ελλείαιει τοιούτου του υποκαταστήματος ή πρα
κτορείου της επιχειρησεως.
Απόφαση Υπ. Οικον. Μ. 10470/1954

. Ορίζομεν όπως η καταβολή του κατά τας διατάξεις του νόμου 
1620/1951 επιβαλλομένου φόρου κύκλου εργασιών επί των εξ α
σφαλίστρων εσόδων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ενεργείτα: 
εις τρεις ίοας δόσεις, εξ ων η πρώτη συν τη εμπροθέσμω υποβο
λή της δηλώσεως, εκάστη δε των λοιπών εντός μηνός από της κα
ταβολής της προηγούμενης δΰσεως

Άρθρο 22 
Παράγραφος 1 
Νεα διάταξη

Παράγραφος 2 
Άρθρο 2 Ν.Δ. 49/1966

6. Η υπό των παραγράφων 2,3.4 και 5 του παρόντος άρθρου ο- 
ριζομένη εισφορά βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον παρά του αρ
μοδίου δια την φορολογίαν των αυτοκινήτων Οικονομικού Εφόρου, 
βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και καταβάλλεται εις το οικείον Δημό
σιον Ταμείον το μεν εν έκτον (1/6) τούτης κατα την χορήγησιν της 
άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή τριτρόχου οχή
ματος, το δε υπόλοιπον εις πέντε (5) ισοπόσους μηνιαίας δώσεις, 
εξ ών η πρώτη καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του 
μεθεπομένου από της εκδόσεως της ως άνω αδείας μηνος. Η μη 
εμπρόθεσμος καταβολή μιάς των ως όνω δόσεων συνεπάγεται την 
απώλειαν του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς εις δόσεις 
και την απαίτησιν καταβολής της ολοκλήρου του οφειλομένου υ
πολοίπου της εισφοράς. Εν τη περιτττώσει τούτη αφαιρούνται παρά 
του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου η άδεια κυκλοφορίας και αι 
κρατικοί πινακίδες του αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς εξοψλή- 
σεως του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.

Άρθρο 12 Ν.383/1976
4. Η υπό του παρόντος άρθρου οριζομένη εισφορά βεβαιούται 

ωα δημόσιον έσοδον παρά του αρμοδίου 6ic την φορολογίαν των 
αυτοκινήτων οικονομικού εφόρου, βάσει των απογραφικών δελ
τίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και καταβάλλεται εις το οικείον Δημόσιον Ταμείον, 
το μεν εν έκτον (1/6) ταήτης κατά την χορήγησιν της άδειας κυ
κλοφορίας του φορτηγού αυτοκίνητου, το δε υπόλοιπον εις πέ
ντε (5) τσοπόσους μηνιαίας δόσεις, εξ ών η πρώτη εντός του 
πρώτου δεκαημέρου του μεθεπομένου μηνος από της εκδόσεως 
της αδείας. Η μη εμπρόθεσμος καταβολή μιάς των ως ονω δόσε
ων, συνεπάγεται την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής της 
εισφοράς εις δόσεις και την απαίτησιν καταβολής εφ’ άπαξ ολο- 
κλήορμ του οφειλομένου υπολοίπου της εισφοράς. Εν τη περιπτώ 
σει ταύτη αφαιρούνται υπό της Αστυνομικής Αρχής, κατόπιν 
αποφάσεωςτου αρμοδίου οικονομικού εφΟρου, η άδεια κυκλοφο
ρίας και αι κρατικοί πινακίδες του αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς 
εξοφλπσεως του οψειλομενου ποσού της εισφοράς.

Άρθρο 23
Ν.1798/1988 Άρθρο 16

1. Οι απαλλαγές που προβλέποντοι από τις διστάζεις της παο.
1 του άρθρου 1 του ν.490/1976 (ΦΕΚ.331/Α ). όπως αυτεο ισχυουν, 
παρέχονται και στους παρακάτω ανάπηρους:
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Α. Στους αναπήρους 'Ελληνες πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών, 
οι οποίοι:
α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο 
ακρωτηριασμό αυτών ή
β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία (αα) του ενός ή και των 
δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά ,και όχι μικρό
τερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμε
τοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με 
ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο ατού 67% από τα ο
ποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
Β. Στους τυφλούς "Ελληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 
40 έτος της ηλικίας τους εφ' όσον έχουν ολική και από τους δύο 
οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυ
λίνδρισμά κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ' αξαίρεση, 
οι ηλικίας άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυ
ση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με 
ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν αυτοκί
νητο με κυλίνδρισμά κινητήρα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά.
3........ ..................................
4. Το ποσοστό αναπηρίας θα καθορίζεται από την αρμόδια Επι
τροπή, με βάση τον πίνακα νόσων και αναπηριών που είναι προ- 
σαρτημένος, στο π.δ/γμα 1285/1981 (ΦΕΚ.314/Α') στις περιπτώσεις 
δε συρροής περισσοτέρων κινητικών αναπηριών θα λαμβάνεται 
υπόψη το άθροισμα των ποσοστών αυτών για να καθοριστεί αν 
ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος έχει τα ποσοστά αναπηρίας που ο
ρίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

5. Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών αναπηρίας των 
παραπάνω αναπήρων γίνεται από την προβλεπόμενη από το άρ
θρο 1 του ν.490/1976 Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτρο
πή, η οποία γνωματεύει ύστερα από αυτοπρόσωπη εξέταση του 
ενδιαφερόμενου αναπήρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι
κονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπο
ρεί να ανατεθεί σε άλλες υγειονομικές επιτροπές η εξέταση των 
παραπάνω αναπήρων ως και των αναπήρων που προβλέπονται από 
τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του ν.490/1976 για να διαπιεπωθεί 
αν έχουν τη φύση και τα ποσοστά αναπηρίας που απαιτούνται για 
την ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου. Με την ίδια απόφα
ση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το 
χρόνο εξέτασης και επανεξέτασης των παραπάνω αναπήρων.

Ν. 1731/1987 
Άρθρο 42

Παράγραφος 1
Άρθρο 24

Ορισμός των κατ' αποκοπή συντελεστών για επιστροφή του φό
ρου προστιθέμενης αξίας στους αγρότες.
1- Οι κατ' αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου στους αγρό
τες, που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 33 του ν.1642/1986 (ΦΕΚ.125 τ.Α') . ορίζονται ως ε
ξής κατά Κεφάλαια του Παραρτήματος IV του πιο πάνω νόμου, ό
πως αυτά προστέθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 5 του 
άρθρου 5 του ν.1676/1986 (ΦΕΚ.204 τ.Α ):
α) Σε ένα στα εκατό (1 %) για τα προϊόντα των παραγράφων 1, 2 
και 3 του Κεφαλαίου Β',

β) σε δύο τα εκατό (2%) για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφα
λαίου Β' και

γ) σε τρίο και μισό (3,5%) για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ'.

Ν.1642/19Θ6 
Άρθρο 26

Παράγραφος 2
3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης κατά τη διάρ

κεια της πενταετούς περιόδου, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός, 
μέσα στο ίδιο έτος και τα παραδιδόμενα αγαθά θεωρούνται, για 
τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και 
μόνο:

α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον η παράδοσή τους 
υπάγεται σε φόρο.
β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, εφόαον η παράδοσή τους 
απαλλάσσεται από το Φόρο.
Παράγραφος 3

4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος νόμου, θεωρούνται:
α) τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχεί
ρηση και τίθενται απόαυτή σε διαρκή εκμετάλλευση. Στην αξία 
τους δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

Άρθρο 29

Παράγραφιος 4
1. Ο υποκείμενος στο φόρο που ενεργεί φορολογητέες πράξεις 

υποχρεούται:
α) να γνωστοποιεί με δήλωσή του στον αρμόδιο οικονομικό έφκ>- 
ρο την έναρξη, μεταβολή ή παύση των εργασιών του, καθώς και 
οποιαδήποτε αλλαγή της επωνυμίας ή του τόπου της επαγγελμα
τικής του εγκατάστασης.

Παράγραφος 5 
περίπτωση ιζ' του άρθρου 44

του.Ό828/Θ9 όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.2 του άρθρου 49 του ν.1832/90.

2. Η περίπτωση ιζ' του άρθρου 44 του ν.182θ/1θθ9 (ΦΕΚ. 2Α') 
αντικαθίσταται ως εξής:

•ιζ) Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 26 ισχύουν 
από 1 Ιανουάριου 1990·.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 
6 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 25 παράγραφιος 5 νομοσχεδίου)
Κατάργηση τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της παρα

γράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227).

Ά ρ θ ρ ο 2 
Πότε επιτρέπεται

1. Προσωπική κράτηση διατάσσεται εφ' όσον συντρέχουν σω- 
ρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Πρόκειται για έσοδο που εισπράττεται κατ' εφαρμογή του 
ν.δ.356/1974 «περί κώδικος εισπράξεως δημοσίων εσόδων».

β) Πρόκειται για χρέη που απορρέουν είτε από επιχορηγήσεις 
κατό την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων αναπτυ
ξιακών νόμων είτε από σύμβαση δανείου είτε από την επιβολή προ
στίμου ή χρηματικής ποινής για πράξεις ή παραλείψεις που είναι 
κολάσιμες και ποινικώς ή, σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για χρέη, 
ή μη καταβολή των οποίων εκ μέρους του οφειλέτη συνιστά ποι- 
νικώς κολάσιμη πράξη κατά τις κείμενες διατάξεις. Η μη απόδο
ση παρακρατηθέντων και επιρριπτομένων φόρων τιμωρείται δια 
ποινής φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.

(Άρθρο 26 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 27 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 2θ νομοσχεδίου)
Αντικατάσταση παραγράφου 1 άρθρου 6 ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α 

90).

Άρθρο 6.



Προσαυξήσεις εκπροθέσμους καταβολής.
• 1. Από την πρώτη εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέ

ρα του μήνα, ο οποίος ακολουθεί την προθεσμία κατά την οποία, 
σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, γίνονται ληξιπρόθεσμα τα 
χρέή προς το Δημόσιο, επιβάλλονται, σε βάρος των ιτποχρέων, 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ορίζε
ται σε 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης και δεν μπορεί να είναι 
ανώτερο του 75% του χρέους που καταβάλλεται κάθε φορά.

Εξαιρετικά, προκειμένου για χρέη από φόρο κληρονομιών, δω
ρεών. προικών και γονικών παροχών, το ποοοστό της προσαύξη
σης εκπρόθεσμης καταβολής ορίζεται σε 1,5% το μήνα και δεν 
μπορεί να υπερβεί του 50% του καταβαλλόμενου κάθε φορά 
χρέους.

Για καθυστέρηση καταβολής για χρονικό διάστημα μικρότερο 
του μήνα υπολογίζεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για 
ολόκληρο το μήνα.

Γ ια χρέη από ουμβάοεις. το ποσοστό της προσαύξησης εκπρό
θεσμης καταβολής ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, ε
κτός ον προβλέπεται άλλη ρύθμιση με ρητό όρο της σύμβασης 
και υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας που πρέ
πει. σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί η οφειλή μερικά ή 
ολικά·.

(Άρθρο 29 παράγραφος 1 νομοσχεδίου) 
Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 29 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 
A 90)

Άρθρο 29
Ενέργειαι μετά την οριστικήν κατακύρωσιν.

1. Μετά την οριστικήν κατακύρωσιν ο επί του πλειστηριοσμού 
υπάλληλος ενεργεί ως κατωτέρω:

α) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα δεν υπερβαίνει τας 15.000 
δραχμάς και δεν υπάρχουν αναγγελίαι ενεχυρούχων δανειστών 
εξοφλεί εκ του πλειστηριάσματος τα δικαιώματα και έξοδα εκτε- 
λέσεως και το εκ του υπολοίπου καλυτττόμενον μέρος των χρεών 
προς το Δημόσιον. Υπαρχόντων ενεχυρούχων δανειστών συντάσ- 
σεται πίναξ, κατά εν άρθρω 974 του Κώδικος Πολιτικής Δικονο
μίας οριζόμενα

Εις περίπτωσιν, καθ' ήν εκ της κατανομής καταλείπεται υπόλοι
πον, συντόσσεται και δια τούτο πίναξ κατατάξεως των αναγγελ- 
θέντων μη ενεχυρούχων δανειστών, τοιούτων δε μη υπαρχόντων 
το υπόλοιπο αποδίδεται εις τον καθ'ου ο πλειστηριασμός.

β) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα υπερβαίνει τας 15.000 δραχ
μάς και δεν ανηγγέλθηοαν δανεισταί εξοφλεί εκ τούτου τα δικαι
ώματα και έξοδα εκτελέσεως και τα χρέη προς το Δημόσιον, τυχόν 
δε υπόλοιπον τούτου αποδίδεται εις τον καθ' ου ο πλειστηριασμός.

Εις περίπτωσιν καθ ην ανηγγέλθηοαν δανεισταί συντάσσει πί
νακα κατατάξεως κατά τα εν άρθρω 974 του Κώδικος Πολιτικής 
Δικονομίας οριζόμενε.

2. Εάν ο ενεργήσος τον πλειστηριασμόν δεν είναι συμβολαιο
γράφος αποστέλλει τον πίνακα κατατάξεως μετά πάντων των σχε
τικών προς τον αρμόδιον συμβολαιογράφον, από δε της υπό 
τούτου παραλαβής του πίνακος άρχονται αι προθεομίαι ανακοπής 
δια μεν το Δημόσιον κατά τα εν άρθρω 58 παρ. 4 του παρόντος 
Ν. Διατάγματος οριζομένα, διο δε τους τρίτους κατά τις διατά
ξεις του άρθρου 979 του κώδικος Πολιπκής Δικονομίας οριζόμενα

(Άρθρο 29 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 45 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 
A 90)

Άρθρον 45
Κατάθεσις πλειστηοιάσματος

1. Εντός 10 ημεοών απο της λήξεως της εν άρθρω 47 τουπαρό- 
ντος Ν_Διατάγματος προθεσμίας και άνευ νεωτέρος προς αυτόν 
ειδοποιήσεως, ο υπερθεμα* . εαν εν τω πλειστηριασμώ δεν 
ανηγγέλθηοαν εμπροθέσμ.. . .>οι πιστωταί, υποχοεούται να κο-

ταθέση το πλειστηρίασμα εις το Δημόσιον Ταμείον, άλλως κατα
θέτει τούτο εντός της αυτής προθεσμίας, εις τον επί του 
πλειστηριοσμού υπαλλήλου, συντασσομένου εν τη περιπτώσει τού
τη πίνακος κατά τας διατάξεις του άρθρου 974 του Κώδικος Πο
λιτικής Δικονομίας.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφον κατάθεσις του πλει- 
στηριάσματος δεν εμποδίζεται εκ της επιβολής κατασχέσεως ή 
ασκήσεως ανακοπής ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου.

3. Παρακράτησις του τιμήματος εξ ουδενός λόγου επιτρέπεται.

(Άρθρο 30 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 31 νομοσχεδίου)
Αντικαθίσταται το άρθρο 76 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ A 90).

Άρθρο 76
Έξοδα και δικαιώματα εκτελέσεως

Δια Π.Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των 
Οικονομικών, ορίζονται τα δικαιώματα και έξοδα της διοικητικής 
εκτελέσεως, τα δικαιώματα επί τη εκδόσει ενταλμάτων προσωπι
κής κρατήσεως ως και τα δικαιώματα επί τη επιδόσει ατομικών 
ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτας του Δημοσίου ή τρίτων ων τα 
έσοδα εισπράττονται δια των Δημοσίων Ταμείων.

Δι ομοίου Διατάγματος ορίζονται το ύψος των δικαιωμάτων και 
εξόδων εκτελέσεως, τα δικαιούχο πρόσωπα, ο τρόπος εισπράξε- 
ως ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Το ανωτέρω δικαιώματα θεωρούνται ως έξοδα εκτελέσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ'.
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Άρθρο 32 Νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 33 Νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(παρ. 1 άρθρου 34 Νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(παρ. 2 άρθρου 34 Νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(παρ. 3 και 4 άρθρου 34 Νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(παρ. 5 άρθρου 34 Νομοσχεδίου) 
παρ. 3 άρθρου 11 ν.1798/1988

3. μετά την καταβολή των κτά τα ανωτέρω υποχρεώσεων του 
λογαριασμού Δ.Ε.Τ.Ε. μέσα στο έτος που γεννήθηκαν, τυχόν υ
πάρχοντα περισσεύματα του θα παραμένουν στο λογαριασμό 
Δ-Ε,Τ.Ε. και στο επόμενο έτος θα περιέχονται στον κρατικό προϋ
πολογισμό, θα εμφανίζονται στη συνέχεια σανα έξοδα σε ειδικό 
Κωδικό Αριθμό
Εξόδου και θα διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Οικονομι
κών για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών βελτίωσης της εν γό
νε; υποδομής της Τελωνειακής Υπηρεσίας και των χώρων 
εργασίας των τελειωνιακών υπαλλήλων.

(παρ. 6, 7 και 8 άρθρου 34 Νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 35 Νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις
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( Αρθρο 36 Νομοσχεδίου) 
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 37 Νομοσχεδίου) 
Νέες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

(Άρθρο 38 μέχρι και 43 Νομοσχεδίου)

Άρθρο 1 Ν.1858/89. (ΦΕΚ 148/Α)
Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων 

νέας τεχνολογίας
1. Καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας, εκ κα

τασκευής της δασμολογικής κλάσης 87.03 του Ολοκληρωμένου 
Τελωνειακού Δασμολογικού (TARIC), με εξαίρεση το σθενοφόρα 
και νεκροφόρα υποβάλλονται σε άδικό φόρο κατανάλωσης επί 
της φορολογητέας αξίας,-όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση την 
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152/Α), όπως ισχύει.

2. Οι συντελεστές του κατά τα παραπάνω ειδικού φόρου κατα
νάλωσης ορίζονται, ως ακολούθως:

τα στο εξωτερικό και εισάγονται χωρίς συναλλαγματικές διατυ
πώσεις.

2. Οι διατάξεις των εδαφίων α'. και β'. της προηγούμενης πα
ραγράφου 1 ισχύουν μέχρι 31.08.1990 και 30.6.1989 αντίστοιχα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις 
στην άμεση και έμμεση φορολογία, τροποποίηση-συμπλήρωση δια
τάξεων του ν. 1282/1982 «γιο την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της 
οικονομικής και περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τρο
ποποίηση συναφών διατάξεων» και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ά ρ 0 ρ ο 1
Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ(%)
Μέχρι και 600 κυβικά εκατοστά 30%
Από 601 μέχρι 700 κυβικά εκατοστά 35%
Από 701 » 800 • 40%
Από 801 » 900 » 45%
Από 901 . 1.000 » 55%
Από 1.001 » 1.100 » » 85%
Από 1.101 » 1.200 ■ » 75%
Από 1.201 » 1.300 > » 90%
Από 1.301 » 1.400 » » 100%
Από 1.401 » 1.500 » ■ 110%
Από 1.501 . 1.600 1 » 120%
Από 1.601 » 1.700 » » 140%
Από 1.701 » 1.800 » » 160%
Από 1.801 . 1.900 • » 210%
Από 1.901 » 2.000 * · 260%
Από 2.001 » 2.500 » » 310%
Από 2.501 και πάνω 370%

3. Οι παραπάνω συντελεστές φόρου αυξάνονται κατά 50% για 
αυτοκίνητα με κινητήρα περιστρεφόμενων εμβόλων (WANKEL).

4. Ως αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας νοούνται τα αυτοκίνητα με 
σνηρρυπαντική τεχνολογία και με εμιωμένες εκπομπές ρύπων, κα
τά τα ειδικότερα καθοριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Προκειμένου περί αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας που προο
ρίζονται να κυκλοφορήσουν ως αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑ
ΞΙ) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προκύπτει κατά τα 
παραπάνω, εισπράττεται μειωμένος κατά 60%.

1. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παρα
γράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Φορολογήσιμοι ίπποι Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη
αυτοκινήτου διαβίωσης βάσει κατοχής

αυτοκινήτου σε δραχμές

Μέχρι7 650.000
6 800.000
9 900.000
10 1.100.000
11 1.300.000
12 1.500.000
13 1.800.000
14 2.200.000
15 . 2.600.000
16 3.600.000
17 4.100.000
18 4.600.000
19 5.200.000
20 5.800.000
21 6.400.000
22 7.000.000

23 και άνω 7.700.000»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 2 
του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων καθώς και 
για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν 
για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι συντελεστές της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος εφαρ
μόζονται και για τα παρακάτω καινουργή επιβατικά αυτοκίνητο 
παλαιός τεχνολογίας.

α) που παράγονται από αναγνωρισμένες εγχώριες αυτοκινητο
βιομηχανίες που τελούν υπό το καθεστώς της τελωνειακής επί
βλεψης (ν.1573/1985).

β) που μέχρι και 2Β Φεβρουαρίου 1989:
- είχε ανοιχθε! ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση για όλο ή μέρος του 

τιμήματος,
- έχουν φορτωθεί ή έχουν διέλθει τα σύνορα της χώρας από την 

οποία προέρχονται, εφ' όσον πρόκειται για μεταφορά με ίδια μέσα,
- έχουν κομισθεί στη χώρα.
- είχαν αποδεδειγμένα αποκτήσει οι εισαγωγείς τους κυριότη

χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης λαμ- 
βάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη τεκμαρτή 
δαπάνη. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης β εφαρμόζονται 
ανάλογα και για τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπά
νης με βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντήρησης και κυκλο
φορίας αυτοκινήτου μικτής χρήσης.»

3. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 
ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

•γ) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη βάσει του κυβισμού δίτροχου ι
διωτικής χρήσης αυτοκινούμενου οχήματος, η οποία καθορίζεται 
στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών για μο· 
τοσυκλέτα πεντακοσίων (500) κυβικών εκατοστών, προσαυξανό
μενη με το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) δραχμών 
ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά προκειμένου για μοτοσυκλέτες 
με κυβισμό πάνω από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά. Οι δια
τάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και


