
Έχί τοϋ σχεδίου Νόμου «χερί τροχοχοιήσεως διατάξεων τινο>ν 
τοϋ Κώδοκος Δημοσίου Λογιστικού μ τού Κώ-δτΛος Είσ
χράξεως Δημοσίων 'Εσόδων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΧΘΕΣΙΣ
Ή ισχύς 

τίοο 1977.

Έλ

Άρδρον 4. »
τοό παρόντος Νόμου άρχετζι άτό τής 1ης Μ«ρ-

Ά-δήναις τή 22 Μαρτίου Λ77
Προς την Βουλήν τών ‘Ελλήνων

Διά τού έν Σχεδίω Νόμου συμτληρούται τό άσ-3'pcv 11 τού 
Ν.Δ. 321/1969 «περί Κώδικες Δημοσίου Λογιστικού», ώς 
και ή χαράγρ. 1 τοϋ άρδρίου 2 τού ΝΑ. 356/1974 «χερί 
Κώδικος Είσχράξεως Δημοσίων ίΕ/σόδων» συμφώνως ττροC 
τά όποια ((ή είσχρζξις τών δημοσίων εσόδων άν-χτίδεται ε!ς 
τά Δημόσια Ταμεία, τά λο-.χά έχί τής είσχράξεως όργανζ 
κζί τούς ειδικούς τζμίσς. εις οΰς έχει άνζτεδή ή είσχρζξις 
ειδικών έσόδων, έν-εργείται δέ δ·//άμε*.· νομίμου τίτλου» και 
χασ-έχετα» ή δυνατότης εις τάς Τροτέζας η είς ετέρους ’Ορ
γανισμούς όπως. κατόπιν άχοφάσεως τού Ύχουργρϋ τών Οικο
νομικών. εισπράττουν δημόσια ετοοζ.

Άντυοειμενυκός σκοπός τού. διά τού υπό ψή-φισιν Σχεδίου 
Νόμου, δεσπιζομένου μέτρου είνατ ή it’ οώτού βελτίωσες της 
διαδικασίας είσχρόξεως τών δημοσίων έσόδων, είς τρόπον 
ώστε νά άμβλυν-δοΰν αί διά τούς φορολογούμενους ταλαί
πωρε at.

Κατόπιν τώτ άνω/τέρωφ χάροεκαλούμε·/, όπως το συνυποβαλ- 
λόμενον Σχέδιον Νόμου τύχη τής έγκρίσεως τής βουλής.

ΙΕ/ Ά/δήνχις τή 22 .Μαρτίου 1977 ·
' Ό Ττουσγός τών OL'/JO'/’Car/Av ΰτ - 

ΕΠΆΙΤ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Ό Τχουσγός τών Οικονομικών 
ΕΓΑΓΓ. ’ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΤΡΟ Π Ο Π ΟΙΟΤΜΕΝΑΙ Δ LATA ΣΕΙΣ

1) Άρ-δρον 11 τού ΝΑ. 321/1969.
Ή είτχραξις τών δημοσίων έσόδων άνατί-δεται είς τά Δη

μόσια Ταμεία, τά λοιπά έχί τής είσχράξεως όργανα και τους 
«άδικούς ταμίας, είς οΰς έχει άνατε-δή ή είσχρζξις ειδικών 
εσόδων καί ένεργείτζι δυνάμει νομίμου τίτλου.

2) Άρ-δρον 2 χαραγρ. 1 τού ΝΑ. 356/1974.
Ή είσχρζξις τών δημοσίων έσόδων άνατί-δεται είς τά Δη

μόσια Ταμεία, τά λοιπά έχί τής είσχράξεως όργανα καί τούς 
ειδικούς ταμίας, είς οΰς έχε: άνατε-δή ή εισχρα·ξις ειδικών 
εσόδων, ένεργείται δε δυνάμει νομίμου τίτλου.
' 3) Άρ-δρον 4 χαραγρ. 1 έδάφιον τρίτον τού ΝΑ. 356/74.

Ατομική είδοχοίησις Συνατα: νά άτοτυτω-δή, άνευ άρι-δμ-ού 
καί ημερομηνίας τριτλοτύχου βεβαιώσεως, έχί τών χρός τους 
■φορολογούμενους ΰχό τής Μηχανογραφικής 'Τχηρεοίας Φορο
λογίας «χοττελλομένων έχν-Ζ-δαρυττιχών σημειωμάτων.

. / . ' ’
' ΕΙΔΕΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ ■
; Περί τριοχοτοήτεως οιζτάξεών τενων τού Κώδ',ιχος Δημοσίου 
τν'; Λογιστιχού χιαΓι τού Κώόιχος Είττράξεως ΔημοτίωΜ Ε- 
2./ αόδονυ. ·

' Άρ-δρον 1. - · ·
Α-.: |Είς το άρ-δρο// 11 τρΰ ΝΑ. 321/1969 «χερί Κώίτχος Δη

μοσίου ΛβγίστΜ-Λού» xpc/ττί-δεντα; ϊΰο έϊ άρια, εγσ/τζ <!χς άηω-' 
·. λοΰ-δο>ς: · - λ· λ ·. .· ···." ,.· '■·· ;
Γ/ύ «Κατ’ έξαίρετιν ή είττρ/ζττς τών ϊημοσίω// έσόϊον/ ϊόναττ-ατ 

ν-ά άνζτί-δετζ’. είς Τροτέζας ή xas> ετέρους Όργα/ατμούς,
' ο:’ «ζτοφ/άτεως τοϋ 'Γ-ουργού τώ·/ Οί-/.ονομ!,-/Αν, α.α-δοριζολ 
,σης τό?/ /ηρότο//, τή/ itziv/jorLar/ τής είττράςεως, τά τού 
ί έλεγχ-ο εχί τώ// είσχραξεον/, ώς καί τά τής καταδολής χρο- 
' μτγδείας ή ήευιδής τοότωτ/^ ήτες ί-αρ-υνει το Δτμόσιο/.

”άς χερίχτώσε-.ς ταύτας αί έοΆ-Αόμενοπ κατ’ έυραρμο- 
.γήν τού Ά Ν. 1819/1951 «χερί τρόχου ίιεαναγωγής τών 
τάττς μυτεο>ς συ//αλλζγών τοϋ Ary/.οσίου» έτντογαί όχιο-δο- 
γρβρού'/τα·. άχ’ εύδσίας όσή τών ϊνχμεσολαΛουσών Τροτεζών 
ή καί έτέρ(υν/ Όργατ/ισμών». ,

V. < ( ’.Αρ-δρον 2.
• . Ε:ς τή/ χμράγρζρα·/ 1 τοϋ β^-δρου 2 τού ΝΑ 356/4974 
«χερί Κώ-εκος Ειστράτεως Δημοείον/ Εισόδων» χροστί-δετα*. 

.έδάρκζ/ ξ%Μ ώς άκολού-δως: ' r ’. ·
«Karr έαζιρτοτν η είστραή ϊς τώ»/ δημόσιό»/ εσόδων δ-ά/οτ- 

τζ: νά άί/ατ-.-δετζ’ είς Τραχεζα-ς ή καί ετέρους ’Οργανισμούς, 
it’ άχοράσεως τού 'Γχουργοΰ τών Οίκονομυκών, κΛοδοριζούσης 
τά/ Τρόχοτ/ και την δεζϊ',κασΐαν τής είστρίαςεως ώς κτλ τά 
τού έλεγ^ου εχι τώ/ είσχράχεον τρύσω/ν. ,

’ - Άρ-δρ<»/ 3. ’ ·
Τά τιρίτον έϊάρ'.ο·/ τής χαραγράσου 1. τοϋ άρδ-ρυο 4 τοϋ 

ΝΑ. 356/1974 «χέρι Κωδικός Ε.τχράχεως Δτγυ,οσίων Έΰαό- 
δων» άντεκαδίσταττατ ώς -άκολου-δως -

Φορσλ'γιζς (Μ.Γ.Φ.) άχοστελλουέ/ων έκκα-δαρισττκών ση- 
μ&ιωμάτων. Ή Τοιαύτη άτομ-ική είδοττοίηαις ύχογράρεται ύχό
τοο χροίσταμενοο τής Μ.Γ.Φ. καί φέρει την σφραγίδα τής 
υχηρεσιας^τούτης. Ή αΰτη ϊιΑικατία άυυολου-δείτοα ϊ-.ά τάς 
οτχοτυχωμΛνας ύχό τής Μ.Γ.Φ. άτομικάς είδοχο-πγτεις τών 
*ελών κύκλοςορέας». > · : - . ·

’Εχί τοϋ έν Σχεδίω Νόμου «χερί συμχληρώαεως τοϋ άρ-δρου 
.11 τοϋ ΝΑ. 321/19ΰ9 «χερί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικοί» 
καί τής χαρ. 1 τοϋ άρ-δρου 2 τοϋ ΝΑ. 356/1974 «χερί Κω
δικός Είσχράξεως Δημοσίων ’Εσόδων». t'

- Διά τοϋ έν λόγφ Σχεδίου Νόμου -δά χροκληδή δαχάνη τοϋ 
Κρατικού Προϋχολσγισμοϋ έκ τής καταδολής χρομηδείας η 

. άμοιδής είς Τραχέζας ή ’Οργανισμούς είς τάς δχοίας δά 
‘ ,ώνατε-δή ή είσχραςις τών Δημοσίων Έσόδω/ν, μή δυναμένη νά 

κ-α-δορισδή ώς έξαρτωμένη έκ τής έκδ-σδησομώ/ης άχοφά- 
σεως. μ ·’

’Εν Ά-δήναις τή 4 Μαρτίου 1977
Ό Τχουργος τών Οικονομικών 

ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ -

Άριδ. 42/9/1977 
’ΕΚΘΕΣΙΣ.

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρδρον 75 — xap.
1 τεϋ Συντάγματος) έχί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ Τχουργείου 
Οικονομικών «χερί συμχληρώσεως τοϋ άρ-δρου 11, τοϋ ν.δ. 
321/1969 «χερί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» καί τής 
χαρ. 1 τοϋ άρδρου 2 τοϋ ν.δ. 356/1974 «χερί Κώδικος Είσ- 
χράςεως Δημοσίων ’Εισόδων».

. Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω Νομοσχεδίου, συμχληρουμέ- 
νων τών διατάξεων τοϋ άρ-δρου 11 τοϋ ν.δ. 321/1969 καί. 
τής χαρ. 1 τοϋ άρδρου 2 τοϋ ν.δ. 356/74, παρέχεται δυνα- 
τότης, δι’ άχοςάσεως Αοϋ Ύχουργοϋ τών Οικονομικών, άνα- 

/ δέσεως κατ’ έξαίρεσιν, τής είσχράξεως τών Δημοσίων ’Εσό
δων είς Τραχέζζς ή έτέσους ’Οργανισμούς.

Ata τής αυτής άχοφάσεως καδορίζονται, ό τρόχος καί ή 
διαδικασία τής είσχράξεως, τά τοϋ ελέγχου έχί τών εισπρά
ξεων, ώς καί τά τής καταίολής χρομηδείας ή αμοιβής είς 
τάς Τραχέζας καί τούς ’Οργανισμούς ήτις δά βαρόνη το Δη
μόσιον.

' Έκ τούτου χροκαλείται έτησία δοχσάνη τοϋ Κρατικού Προϋ
πολογισμού, έκ τής καταβολής χρομηδείας ή αμοιβής είς Τρα
χέζας ή ’Οργανισμούς, μή δυναμένη νά καδορισδή άχο τοϋδβ - 
ώς έξαρτωμένη έκ τής έκδοδησομένης (άχοφάσεως καδορισμοϋ 
τής χρομηδείας. * ' . , "

Γ Έν Άδήναις τή 5 Μαρτίου 1977
Ό Γενίκος Διευδυντής ■ '

■ · ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΓ


