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'Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί επιβολής εκτάκτου έφ’ άπας 
είσοοοάς επί των τυχόντων δάνειων και πιστώσεων, βασει 
τοϋ' ποσού των καθαρών κερδών τών έπιχειρήσεουν καί 
περί τροποποιήσεως Φορολογικών τινων διατάςεων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ι7ρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Γενικά
Αί έκτακτοι άνάγκαι τοϋ Προϋπολογισμού τοϋ οίκον, 

έτους 1976, αί άπορρέουσαι κυρίως έκ τής ηύξημενης άμυν- 
τικής προσπάθειας τοϋ "Εθνους, ώς καί οί δι’ αύτοΰ τιθέ
μενοι ευρύτεροι κοινωνικοοικονομικοί στοχοι δια την θεμε- 
λίωσιν επί στερεών βάσεων τής άνοδικής πορείας τής οικο
νομίας, δεν ήτο δυνατόν νά καλυφθοϋν διά τής αΰξήσεως τής 
άποδόσεως τών έν ΐσχύι φορολογιών.

- Ό φορολογικός συντελεστής ορίζεται εις 20%. Εις τήν 
εισφοράν ταύτην υπάγονται αί επιχειρήσεις αί όποϊαι, είτε 
δεν ύπόκεινται εις τήν εισφοράν έπί τών πιστώσεων, είτε 
ή εισφορά αύτη έπί τών πιστώσεων είναι κατώτερα τής κατά 
τ’ ανωτέρω εισφοράς βάσει τοΰ εισοδήματος. Εις τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην περίπτωσιν ή έπιχείρησις θά καταβάλη τήν 
αναλογούσαν εισφοράν έπί τών πιστώσεων καί ποσόν έκ τής 
εισφοράς βάσει τών κερδών μέχρι συμπληρώσεως τοϋ ποσοϋ 
τό όποιον άναλογεΐ εις τό 20% έπί τών καθαρών κερδών.

Διά νά περιορισθοϋν εις τό έλάχιστον αί έπιδράσεις έπί 
τής παραγωγικής δραστηριότητας τών έπιχειρήσεων, διά 
τοϋ υπό ψήφισιν νόμου προβλέπεται ή παροχή, προς τούς 
ύποχρέους καταβολής τής εισφοράς, μεσοπροθέσμου ειδικού· 
δανεισμού, μέχρι τοΰ ύψους τής εισφοράς, έκ τών πιστωτριών 
τραπεζών.

'Ωσαύτως δεν ήτο δυνατόν αί άνάγκαι αύτ&ί νά καλυφθοϋν 
διά διαρρυθμίσεως τών συντελεστών εις τήν άμεσον πολύ 
δέ περισσότερον εις τήν έμμεσον φορολογίαν χωρίς αύται 
νά έχουν δυσμενή έπίδρασιν έπί τών τιμών καί τών εισοδη
μάτων τών εύρυτέρων λαϊκών τάξεων καί κατά συνέπειαν 
άνασχετικά άποτελέσματα έπί τής άσκουμένης πολιτικής 
άνακάμψεως τής οικονομίας. ,

'Η Κυβέρνήσις, συνεπής προς τήν - παγίαν πολιτικήν της 
διά τήν δικαιοτέραν κατανομήν τοϋ εισοδήματος, έκρινεν 
όπως αί κατά τ’ άνωτέρω έκτακτοι άνάγκαι τοΰ προϋπολο
γισμού τοϋ 1976 καλυφθούν διά μιας προσθέτου εισφοράς 
τών άνωτέρω εισοδηματικών τάξεων.''Ως κριτήριον διά τόν 
έπιμερισμόν τής εισφοράς έλήφθη ύπ’ οψιν ή χρησιμοποίησις 
σημαντικών δανειακών κεφαλαίων μέ τά όποια άπεκόμισαν 
οί δανειοδοτηθέντες δΓ αύτών, σοβαρά οικονομικά όφέλη μή 
συνδεόμενα όμως μέ τήν Παραγωγικήν δραστηριότητα τών 
έπιχείρήσεων, άλλά όφειλόμενα εις τήν μέγάλην άνοδον τών 
τιμών καί εις τήν μείωσιν τής αγοραστικής άξιος τής δρα
χμής εις ήν είναι έξοφλητέα τά έκ δανειακών κεφαλαίων I 
χρέη των, έν σύνδυασμώ καί πρός τήν διατήρησιν τών τρα
πεζικών έπιτοκίων εις σχετικώς χαμηλά επίπεδα. Τοΰτο. 
όμως άποτελεΐ έν τελική άναλύσει μεταβίβασιν κεφαλαίων, 
έκ τών άποταμιευτών πρός τάς δανειοδοτηθείσας έπιχειρή- 
σεις, καί είναι δίκαιον, ένα μέρος αύτών νά περιέλθη εις τό 
Δημόσιον καί νά άποδοθή μέσω τής δημοσιονομικής διαχει- 
ρίσεως εις τό Κοινωνικόν σύνολον. · · · ,
' Πρός τόν σκοπόν τούτον, διά τοϋ ύπό έγκρισιν τής Εθνι

κής ’Αντιπροσωπείας σχεδίου Νόμου, ή ειδική αύτη έφ’ 
άπαξ εισφορά βαρύνει κατά κύριον λόγον τά φυσικά καί 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τά δανειοδοτηθέντα ύπό 
τών έν Έλλάδι Τραπεζών καί τών ειδικών πιστωτικών όργα- 
νισμών. Υπολογίζεται δέ έπί τοϋ ύπέρ τά 5.000.000 μέσου 
έξοφλητέου υπολοίπου τοϋ χρονικού διαστήματος άπό Νοεμ
βρίου 1974 έως ’Οκτωβρίου 1975. Λαμβάνεται δμως μέριμνα 
δπως άπαλλαγοϋν τής εισφοράς ώρισμέναι κατηγορίαι πιστώ-'

‘ σεων καί δανείων αί όποϊαι, ώς'έκ τοϋ σκοπού δι’ δν έχορη- 
γήθησαν καί λόγω τής βραχυπροθέσμου διάρκειας των, δεν 
έπηρέασαν άποφασιστικώς τήν οικονομικήν θέσιν τών έπι
χειρήσεων.
' Ί·’Επειδή δμως διά τοϋ υπολογισμού τής εισφοράς μόνον 
έπί τών πιστώσεων καί δανείων, δεν εξασφαλίζεται ή συμβο
λή εις τήν κάλυψιν τών έκτάκτων άναγκών τοϋ προϋπολο
γισμού καί τών έπιχειρήσεων έκείνων αί όποϊαι, ένώ παρου
σιάζουν σημαντικά κέρδη δεν έχουν δανειοδοτηθή έκ τοϋ έν 
^Ελλάδι Τραπεζικού συστήματος ή έχουν δανειοδοτηθή διά 
πιστώσεων άπαλλασσομένων τής εισφοράς, έκρίθη σκόπιμον, 
πρός δικαιοτέραν κατανομήν τοϋ έκτάκτου τούτου δημοσίου 
βάρους, δπως ή έκτακτος αύτη εισφορά έπεκταθή καί έπί 
τών έπιχειρήσεων τούτων βάσει τών κερδών τοϋ οίκον, 
έτους 1975. 'Ως βάσις διά τήν έπιβολήν τής εισφοράς ταύτης 
λαμβάνεται : α) έπί ’Ανωνύμων Εταιρειών τό ύπέρ τά 
2.000.000 δραχμών καθαρόν συνολικόν εισόδημα πρό οίασ- 
δήποτε έκπτώσεως άφορολογήτου κρατήσεως ή διανομής 
κερδών καί β) έπί τών λοιπών έπιχειρήσεων τό ύπέρ τά 
-2.000.000 δραχμών συνολικόν καθαρόν εισόδημα Δ' πηγής.

Ωσαύτως τό ποσόν τής εισφοράς άναγνωρίζεται ώς δαπά
νη τών έπιχειρήσεων έκπεστέα έκ τών κερδών τών διαχει
ριστικών περιόδων κατά τήν διάρκειαν τών όποιων θά κατα- 
βληθή ύπό τών ύτΐοχρέων ή εισφορά ή αί δόσεις έξοφλήσεως 
τών πρός τούτο ληφθέντων ειδικών δανείων.

Ή ώς άνω έκτακτος εισφορά, ώς έκ τής φύσεώς της, 
διακρίνεται σαφώς τόσον τής φορολογίας εισοδήματος, δσον 

.καί τοΰ ..φόρου_περιουσίας._Αύτη· άποτελεΐ ίδιότυπον έκτα
κτον έφ’ άπαξ έπιβάρυνσιν τών οΐκονομικώς Ισχυροτέρων 
τάξεων έπιμεριζομένη μεταξύ τών υποχρεών άναλόγως τής 
φοροδοτικής Ικανότητάς των [Ιέ κριτήρια τό ύψος τών δα
νειακών ύποχρεώσεών των καί τών" κερδών αύτών, έπιβάλ- 
λεται διά τήν άντιμετώπισιν έκτάκτων άναγκών τοΰ Κρά
τους, ή ίκανοποίησις τών όποιων έξυπηρετεΐ τό γενικώτερον 
δημόσιόν συμφέρον.

'Ώς έκ τούτου καταλαμβάνει καί τάς ΰπαχθείσας εις τάς 
εύεργετικάς διατάξεις τοϋ Ν. 4171/1961 καί Ν.Δ. 2687/ 
1953 έπιχειρήσεις, ούδαμώς περιλαμβανομένας εις τάς 
έξαιρέσεις τών άρθρων 2 καί 3 τοϋ νόμου. ·:
■ Τέλος διά τοΰ νομοσχεδίου τούτου1 ρυθμίζονται κάί έτερα 
έξαγγελθέντα διά τήν ίσοσκέλισιν τοϋ προϋπολογισμού 1976. 
μέτρα άτινα άναλύονται εις τήν εισηγητικήν έκθεσιν τών 
κατ’ ίδιαν διατάξεων. · ,

Διά τών άνωτέρω μέτρων έπιτυγχάνεται ή ΐσοσκέλισις 
τοϋ τακτικού προϋπολογισμού χωρίς άμεσον άπορρόφησιν 
ίσοπόσου άγοραστικής δυνάμεως.

. Ώς έκ τούτου τά μέτρα ταϋτα δέν θά άσκήσουν άνασταλ- 
τικήν έπίδρασιν έπί τής παραγωγικής δραστηριότητος κατά 
τήν διανυομένην φάσιν άναθερμάνσεως τής οικονομίας.

Αί κατ’ Ιδίαν διατάξεις τοϋ νόμου αναλύονται ώς ακολού
θως : .··.·. ·

"Αρθρον 1. . '
- Διά τήν έπίτευξιν τοΰ σκοπού εις δν άποβλέπει ή διά τοϋ 

νομοσχεδίου προβλεπομένη εισφορά, έκρίθη ότι αύτη έδει 
νά έπιβληθή έπί τών δανείων, πιστώσεων καί πάσης «ρύσεως 
χρηματοδοτήσεων, άτινα έχορηγήθησαν κυρίως ύπό τών 
λειτουργού>»των έν Έλλάδι Τραπεζικών Πιστωτικών 'Ι
δρυμάτων άτινα καλύπτουν όλόκληρον τήν Χώραν διά δικτύου 
υποκαταστημάτων, περιλαμβανομένων καί τών ,άλλοδαπών 
Τραπεζών. ■·’ , * . -
' Περαιτέρω έκρίθη οτι εις τήν εισφοράν έδει νά.υπαχθούν 
καί ύπό Ειδικών ’Οργανισμών χορηγηθεΐσαι πιστώσεις ώς 
είναι ή Α.Ε. «ΕΑΑΗΝΙΚΑΙ ΕΞΛΓΩΓΑΙ», τό Ταμεΐον 
Παρακαταθηκών καί Δανείων, τό Ταχυδρομικόν Ταμιευ- 
τήριον ώς καί τά δάνεια καί πιστώσεις άτινα έδόθησαν ύπό 
τοϋ Έλλινικοΰ ’Οργανισμού Τουρισμού διά τήν έκτέλεσιν 
τοΰ προγράμματος τής τουριστικής άναπτύξεως τής Χώρας.

' . . I " . j~,. ' - -Χ ■
'Η εΐσιρορά έπιβάλέ.εται : α) έπί πάντων άνεξαιρέτως τών 

φυσικών προσώπων καί β) τών νομικών προσώπων ιδιω
τικού δικαίου, ήτοι τών προσωπικών Εταιρειών, τών 'Ε
ταιρειών περιορισμένης εύθύνης, τών ήμεδαπών καί αλλο
δαπών άνωνύμων Εταιρειών καί έν γένει έπί παντός νομικού



προσώπου το όποιον κατά τό Καταστατικήν ή κατ’ άλλος 
ειδικός Πατάξει? λειτουργεί ώς Ιδιωτικού "δικαίου.

'Ως γνωστόν ουσιώδες στοιχειον τής Τραπεζικής πίστεως 
είναι ότι αυτή συυίσταται εις χρήμα καί παρέχεται ύπό δια
φόρους μορφάς.

Προς άποφυγήν αμφισβητήσεων ορίζεται δτΓ ή εισφορά 
καταλαμβάνει τδ σύνολον τών .δανείων, πιστώσεων καί 
χρηματοδοτήσεων έν γένει άδιαφόρως της ΐδιότητος τοϋ 
δανεισΟέντοζί τοϋ χρόνου διάρκειας αυτών καί της παρεχο- 
μένης ασφαλ.ειας.

Ούτως εις τήν εισφοράν ύπόκεινται πλήν τών δανείων καί αί 
νοηυα-οδοτήσεις ύπό μορφήν άνοίγματος πιστώσεων, εις 
άν οίκτον λογαριασμόν αί προχρηματοδοτήσεις ώς καί οίαι- 
δήπότέ έτεραι μορφαί τραπεζικών πιστώσεων.

Κατά τά εις την παράγραφον 2 τοϋ άρθρου τούτου οριζό
μενα ώς βάσις διά τήν επιβολήν τής εισφοράς θά λαμβάνηται 
ό μέσος οροςτών χρεωστικών υπολοίπων τών χορηγηθέντων < 
εις τά ώς άνω φυσικά καί νομικά πρόσωπα δανείων καί 
πιστούσεων κατά τήν διάρκειαν τών μηνών Νοεμβρίου 1974 
μέχρι τέλους τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου 1975 άτινα ΰφίστανταί) 
παρ’ έκαστη Τραπέζη ή, ’ Οργανισμοί εις τό τέλος έκαστου, 
τών μηνών τούτων προσηυξημένα μέ τούς γεγεννημένους 
καί όφειλομένους τόκους, έκ της καταπτώσεως τών εγγυή
σεων καί λοιπών συναφών, έξόδων. ^ ,

Διά τήν ίσην μεταχείρισιν των υποκειμένων εις την εισ
φοράν λαϊιβάνεται πρόνοια όπως δ μέσος όρος τών χρεω
στικών τούτων υπολοίπων ,έζευρίσκεται διά της διαιρέσεως 
τοϋ άθροίσματος τούτων διά τοΰ άριθμοϋ δώδεκα (12). 
Διευκρινίζεται ότι ή διαίρεσις τοϋ άθροίσματος τοϋ συνόλου 
τών χρεωστικών υπολοίπων διά τοϋ άριθμοϋ δώδεκα θά 
γίνεται έν πάσή περιπτώσει καί άνεζαρτήτως τών μηνών 

■ διά τούς οποίους ύφίσταται χρηματοδότησις ώς επίσης,καί 
όταν ή'χρηματοδότησις τοϋ ύποχρέού ήρξατο κατά τήν - 
διάρκειαν της'ώς'άνω .δωδεκαμήνου'περιόδου ή καί έντός’· 
τοΰ τεΤ^υταί'ου'μηνδς'ταύτης. .~ : ·· -;^ :· "

"· · : ·■*·■ ·' · ■ ■ ■' ■ ·· ■·’.'* ■·"··*·'.

; Γίνεται μνεία ότι'τά χρεωστικά υπόλοιπα θά λαμβάνω-
νται ώς προκύπτουν έκ τών λογιστικών βιβλίων καί στοι- 

''χείών τών Τραπεζών καί ’Οργανισμών καί άν έτι ταϋτα δέν 
συμφωνούν προς τά αναγραφόμενα εις τά βιβλία τών ύπο- 
χρέων." ζ Jr " ' ' ·■>·■ ·

Διά τής προτεινομένης ρυθμίσεως έπιτυγάνεται ό σκοπός 
εις ον άποβλ,έπει ή'έπιβολή της εισφοράς καθ’ όσον διά τής 
ρυθμίσεως ταύτης, ή έπιβάρυνσις τών ύποχρέων θά είναι 
άνάλ.ογος προς τήν ωφέλειαν ήν άπεκόμισεν έκ τής χρηματο- 
δοτήσεως καί ήτις συναρτάται καί προς τον χρόνον τής έξο- 
φλ.ήσεως.

Α Άρθρον 2.

Τής άπαλλαγής ταύτης θά τύχουν τόσον τά ημεδαπά όσον 
καί τά έκ τών ώς άνω προσώπων άλλοδαπά τοιαΰτα έστω 
καί άν δέν συντρέχει ό όρος τής άμοιβαιότητος καί τούτο διότι 
πρόκειται περί εισφοράς έπιβαλλομένης έφ’ άπαξ. Ϋέί,ν. "
• Ό δικαιολογητικός λόγος τής άπαλλαγής τών πρ(όσώπων 
τούτων σύνίσταται εις τό γεγονός ότι ή δραστηριότης τούτων 
είναι'έπ’ ώφελεία τοϋ κοινωνικού συνόλου. · Λ .

. V- - ‘
■■ ’Επίσης διά τής ίδιας διατάζεως προβλέπεται ή άπαλλαγη 
καί τών υπό τής Γενικής Γραμματείας’Αθλητισμού άνεγνώ- 
ρισμένων Σωματείων, Ενώσεων καί ομοσπονδιών αύτών, 
καθ’ όσον καί αί ’Οργανώσεις αύται έπιδιώκουν κοινωφελείς 
σκοπούς. , . .

γ) Οι ’Οργανισμοί καί τά Ταμεία Κοινωνικής Άσφα- 
λίσεως. ,

Εις τήν άπαλλ.αγήν ταύτην υπάγονται αί πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεις πρ'ός τούς ώς άνω ’Οργανισμούς καί Τα
μεία κυρίας καί έπικουρικής άσφαλίσεως. ·.

δ) Οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί αί Ενώσεις αύτών 
παντός βαθμού ώς καί οί αλιευτικοί καθώς καί αί έν τώ 
άρθρω τούτω άναφερόμεναι Συνεταιριστικαί ’Οργανώσεις 
κ.λ.π. . .. V. Π’

Ή έκ τής εισφοράς άπαλλ.αγή τούτων ύπαγορεύεται έκ 
τών ύπό τών διεπουσών ταύτας νόμους έπιβαλλομένων οίκο-, 
νομικών σκοπών καί έπιδιώζεων προς τό συμφέρον τοΰ συνό
λου τών. μετεχόντων εις ταύτας μελών της ώς καί τής άνα- 
πτύξεως τής οικονομίας τούτων. , -η-

Περαιτέρω ή άπαλλαγη τών Συνεταιρισμών τής κατη
γορίας ταύτης έναρμονίζεται πρός τήν πολιτικήν τής Κυβερ- 
νήσεως ήτις άποσκόπεΐ εις τήν ένίσχυσιν τούτων διά τήν 
μέσω αύτών προστασίαν τής γεωργικής παραγωγής καί τών 
έξ αύτής προϊόντων. . ' ;

ε) Οί βιοτεχνικοί Συνεταιρισμοί ώς καί οί οικοδομικοί 
καί καταναλωτικοί. Διά τούς οικοδομικούς καί καταναλω
τικούς συνεταιρισμούς ή άπαλλ.αγή παρέχεται μόνον έφ5: 
όσον τά μέλη των είναι ύπάλληλοι τοϋ Κράτους έν ένεργεία 
ή συντάξει ή είναι υπάλληλοι ή έργάται ήσφαλισμένοι εις 
τό Ι.Κ.Α.

Ή άπαλλ.αγή τών" Συνεταιρισμών τούτων είναι δεδικαιο- 
λογημένη καθ’ όσον ούτοι ένεργοϋν διά λ.ογαριασμόν καί 
πρός τό συμφέρον τών μελών αύτών. , .

Είναι πρόδηλ.ον ότι εις περιπτώσεις τής χρηματοδοτήσεως 
τών ύπό τών Τραπεζών. ’Οργανισμών ούτοι μεσολ.αβοΰν 
πρός διενκόλ.υνσιν τών μελών αύτών, έκαστον τών όποιων 
δυσχερώς θά έτύγχανε χρηματοδοτήσεως. "" _ " - .·

Περαιτέρω δέον νά λ.ηφθή ύπ’ δψιν ότι τό συνολ.ικον ποσόν 
τής δανειοδοτήσεως τών συνεταιρισμών τούτων, κατανεμό- 
μενον εις τά μέλ.η των είναι πολύ κατώτερον τοΰ άφορολ.ο- 
γήτου ποσού τών πέντε (5) έκατομ. δραχμών.

Διά τοϋ άρθρου τούτου καθορίζονται περιοριστικώς τά 
άπαλλ.οσσόμενα τής εισφοράς φυσικά καί νομικά πρόσωπα, 
ή άπαλλ.αγή τών οποίων συμπορεύεται πρός τήν άρχήν τοΰ 
νομοσχεδίου, καθ’ ήν αύτη έδει νά βαρύνη τά έκ τούτων άπο- 
κομίσάντ* ίδια όφέλ.η έκ τής χρηματοδοτήσεως ύπό τών 
Τραπεζών καί διαφόρων ’Οργανισμών.

Είδικώτερον τής άπαλλ.αγής ταύτης θά τύχουν ;
α) Αί έπιχειρήσεις καί έκμεταλλ-εύσεις κερδοσκοπικού ή 

μή χαρακτήρος, έφ’ όσον αύται άποτελοϋν ίδια νομικά πρό
σωπα και ανήκουν εις τό Δημόσιον, τούς Δήμους καί τάς 
Κοινότητας τοϋ Κράτους. 1

Η α,.ΧΛΛαγη τών έπιχεισόσεων τούτων έπιβάλλ.εται καθ’·* t ' » » ~ » λ, * *, % ,οσον οι υ.. αυτών επιοιωκομενοι σκοποί εζυπηρετουν προ- 
τιστως το Δημόσιόν συμφέρον. ι

στ) Τά έπαγγελ.ματικά σωματεία καί αί ένώσεις αύτών.
Ή άπαλλ.αγή τών νομικών τούτων προσώπων δικαιολο

γείται έκ τοΰ γεγονότος ότι ταϋτα έκπληροϋν σκοπούς έν 
εύρυτέρω κύκλω κοινωφελείς.

ζ) Ό Αυτόνομος Σταφιδικός ’Οργανισμός, ή ΚΤΔΕΠ.
Οί ’Οργανισμοί ούτοι ίδρύθησαν ύπό τοϋ Κράτους έπί τώ 

σκοπώ άσκήσεως τής πολιτικής προστασίας, τής καλλιέρ
γειας καί τής εμπορίας τής σταφίδος καί τοϋ σίτου πρός 
διατήρησιν τοϋ εισοδήματος τών άγροτών, διά τής έξασφα- 
λίσεως τής τιμής τών προϊόντων τούτων, μέσω τής ένεργου- 
μένης ύπό τών όργανισμών τούτων" συγκεντρώσεως τών ώς 
άνω προϊόντων διά χρηματοδοτήσεώς των ύπό τής ’Αγρο
τικής Τραπέζης ή άλλων ’Οργανισμών.

Πρόκειται περί ’Οργανισμών οίτινες λειτουργούν ύπό τήν 
άμεσον έποπτείαν τοΰ Δημοσίου καί έξυπηρετοϋν προδήλως 
τήν γεωργικήν πολ.ιτικήν τοΰ Κράτους.

Ή άπαλλ.αγή τών ’Οργανισμών τούτων μνημονεύεται 
ρητώς εις τό σχέδιον νόμου πρός άποφυγήν παρερμηνειών
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καθ’ όσον ουτοι κατά τούς ιδρυτικούς των νόμους λειτουρ
γούν ύς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου.
. η) ’Εθνικός/Οργανισμός 'Ελληνικής Χειροτεχνίας.

Ή χρηματοδότησις τοϋ ’Οργανισμού τούτου, ώς έκ τού 
έπιδιωκομένου ύπό τούτου σκοπού, εκριθη οτι εδει να εςαι- 
ρεθή της εισφοράς καθ’ όσον ουτος κατευθυνεται υπο τού 
Κράτους καί συμβάλλει εύθέως εις τήν άνάπτυξιν τού κλά
δου τούτου της έθνικής οικονομίας.

θ) Ωσαύτως, άπαλλάσσονται έκ τής εισφοράς οί κηρυχ- 
θέντες εις κατάστασιν πτωχευσεως, δεδομένου ότι στερού
νται άποδεδειγμένως φοροδοτικής ικανοτητος.

Εις ήν περίπτωσιν όμως οί πτωχεύσαντες άποκατεστά- 
θησαν μέχρι 31 ’Οκτωβρίου 1975, ουτοι ύπόκεινται εις 
εισφοράν.

Τέλος, προς τον σκοπόν ένισχύσεως τής οικονομίας των 
παραμεθορίων περιοχών, κρίνεται άπολύτως επιβεβλημένη 
ή απαλλαγή των φυσικών ή νομικών προσώπων, εις τά 
όποια έχορηγήθησαν δάνεια, πιστώσεις καί έν γένει χρημα
τοδοτήσεις, διά τάς άνάγκας τών επιχειρήσεων, αίτινες είναι 
έγκατεστημέναι εις τούς νομούς 'Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, 
Λέσβου, Σάμου, Χίου καί Δωδεκανήσου, έκτος τών ξενο
δοχειακών επιχειρήσεων τών έγκατεστημένων-είς τάς νήσους 
Ρόδον καί Κώ, δεδομένου ότι αί τελευταΐαι αύται Παρουσιά
ζουν ηύξημένην τουριστικήν κίνησιν καί έκρίθη ότι δέν δι
καιολογείται ή απαλλαγή των έκ τής εισφοράς.

- Άρθρον ? .
, . Εξαιρέσει-1 .

Προς τον σκοπόν όπως ή έπιβαλλομένη εισφορά μή άσκήση 
άνασχετικήν έπίδρασιν έπί τής άκολουθούμένης πολιτικής 
οικονομικής άναπτύξεως, διά τού άρθρου τούτου προβλέ- 
πεται ή έξαίρεσις άπό τής εισφοράς τών κάτωθι κατηγοριών 
δάνειών, πιστώσεων καί λοιπών χρηματοδοτήσεων : ■ . \\.

. 1. Δάνεια καί λοιπαί χρηματοδοτήσεις προς τάς Τραπέ- 
ζας καί τήν Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ! ΕΞΑΓΩΓΑΙ». .

τής άξίας τούτων ώς έπίσης καί διότι αί χρηματοδοτήσεις αύ- 
ται έδόθησαν προς έξόφλησιν δανείων εξωτερικού άτινα συνή- 
φθησαν διά τήν χρηματοδότησιν δημοσίων έργων μή έξο- 
φληθέντων ύπό τού Δημοσίου.

6. Έξαγωγικαί χρηματοδοτήσεις προ; έμπορικάς, βιο- 
μηχανικάς, μεταλλευτικάς καί βιοτεχνικά; έπιχειρήσεις 
περιλαμβανομένων καί τών ναυπηγικών.

Ό δικαιολογητικός λόγος τής άπαλλαγής τών ώς άνω 
χρηματοδοτήσεων είναι τό βραχυπρόθεσμον αυτών εν συν
δυασμό) πρός τήν ένίσχυσιν τής άνταγωνιστικής ικανοτητος 
τών εγχωρίων προϊόντων πρός τά ξένα όμοειδή ή ανάλογα 
τοιαΰτα καί συνεπώς τής δυνατότητας τοποθετήσεως αυτών 
εις τάς ξένας αγοράς καί.γενικώς ή αΰξησις τών εξαγωγών..

Ή ώς άνω άπαλλαγή εντάσσεται εις το γενικόν πλαίσιον 
τών ληφθέντων ύπό τού Κράτους μέτρων διά τήν έλάφρυνσιν 
τού έξαγωγικού εμπορίου, έξαντλουμένων τών παρεΥομένων 
περιθωρίων, άπό διάφορα οικονομικά βάρη διά τής επιστρο
φής τών δασμών καί λοιπών φόρων τών πρώτων υλών τών 

- χρησιμοποιηθεισών διά τήν εξαγωγήν τών έξαχθέντων προϊό
ντων, τής μειώμεως τών έργοδοτικών εισφορών ύπέρ άσφα- 
λιστικών οργανισμών διά τά προϊόντα τά παραγόμενα πρός 
εξαγωγήν, τής επιστροφής τής μέσης έκ τελών χαρτοσήμου 

Έπιβαρύνσεως τής έπιδοτήσεως τών επιτοκίων κ.λ-.π.
7. Προχρηματοδοτήσεις καί χρηματοδοτήσεις δι’ έξα-

γωγάς γεωργικών προϊόντων περιλ.αμβ ανομένω ν καί τών 
καπνών. ■

Ή άπαλλαγή τών πιστώσεων, τής κατηγορίας ταύτης 
υπαγορεύεται έκ τού γεγονότος ότι τά γεωργικά προϊόντα 
ύπόκεινται κατ’ έτος εις είδικάς ρυθμίσεις τιμών καί παρεμ
βάσεις είς .τήν εμπορίαν αύτών έπί σκοπώ κυρίως διατηρή- 
σεως τών τιμών είς έπίπεδα ώστε νά δύνανται νά άπορρο- 

. φηθούν ύπό τών έξωτερικών αγορών, μέ παράλληλον έξα- 
σφάλισιν τού άγροτικού εισοδήματος. Είναι προφανές οτι 
αί χρηματοδοτήσεις τών έξαγωγών τών γεωργικών, προΐό- 

,ντων έξυπηρετεΐ κυρίως τούς παραγωγούς δι’ δ καί προτεί- 
νεται ή άπαλλαγή τούτων άπό τής εισφοράς. , .. -

Ή έξαίρεσις αΰτη κρίνεται έπιβεβλημένη έκ τού λόγου 
οτι οί ’Οργανισμοί ουτοι μεσολαβούν απλώς μεταξύ άποτα- 
μιευτού.καί δανειζομένου. Ώς έκ τούτου ούδέν όφελος άπε- 
κόμισαν έκ τού πληθωρισμού. · .

2. Δάνεια κ.λ.π. εις ξένον νόμισμα ή εις δραχμάς μέ 
ρήτραν συναλλάγματος, δικαιολογητικός λόγος τής τοιαύτης 
έξαιρέσεως είναι τό γεγονός 0Tt ή έκ τού δανεισμού προκύ- 
ψασα ωφέλεια έξουδετεροΰται τό πλεϊστον έκ τής ύποχρεώ- 
σεως έξοφλήσεως τούτων είς ηύξημένα μεγέθη, λόγω άνα- 
τιμήσεως τού αλλοδαπού νομίσματος. ·· '

- 3. Χρηματοδότησις ήμεδαπών άνωνύμων Εταιρειών, δι’ 
άναλήψεως ομολογιακών δανείων αύτών, εισηγμένων είς τό 
χρηματιστήριον. Σκοπός τής τοιαύτης έξαιρέσεως είναι ή 
ένίσχυσις τής κεφαλαιαγοράς. , ; ......

4. Προεξοφλήσεις γραμματίων καί συναλλαγματικών, ώς ' 
•καί χορηγήσεις έναντι προεξοφλήσιμων γραμματίων καί 
συναλλαγματικών μέχρι τού καλυπτομένου διά τών προε
ξοφλήσιμων τούτων γραμματίων καί συναλλαγματικών 
ποσού. Ό δικαιολογητικός λόγος τής άπαλλαγής ταύτης 
είναι ότι οί είς οΰς έχορηγήθησαν αί πιστώσεις ούδέν όφελος 
απεκομισαν, καθ’ όσον τά ποσά τών πιστώσεων τούτων διο- 
χετεύθησαν έν συνεχεία περαιτέρω πρός τούς είς οΰς έπώ- 
λησαν τά προϊόντα των έπί πιστώσει καί έν τελευταία άνα- 
λυσει τό καταναλωτικόν κοινόν.
- 5· .Χρηματοδοτήσεις τεχνικών έπιχειρήσεων μόνον έναντι 
πιστοποιήσεων τού Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. καί Δημοσίων 
έπιχειρήσεων ώς καί έναντι υποχρεώσεων άναληφθεισών 
βάσει άποφάσεων τής Νομισματικής ’Επιτροπής.

Ό λόγος έξαιρέσεως τών χρηματοδοτήσεων τούτων είναι 
προφανής δεδομένου ότι, δι’ αύτών, έξετελέσθησαν έργα 
δημόσια, χωρίς τό Δημόσιον, τά Ν.Π.Δ. Δικαίου καί αί 
Δημόσιαι έπιχειρήσεις.νά έπιβαρυνθοΰν δι’ άμέσου καταβολής

8. Χρηματοδότησις καπνοβιομηχαντκών έπιχειρήσεων' '
παρά τής ’Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος διά τήν άγοράν 
καπνών έσωτερικής καταναλώσεως. ~

Ή άνάγκη προστασίας τών καπνοπαραγωγών έκδηλου- 
μένη διά τής παρεμβάσεως τού Κράτους, συνίσταται είς τήν 
έξαγοράν ύπό τής Καπνοβιομηχανίας τών έκάστοτε ύπ’ 
αϋτοΰ καθοριζόμενων ποσοτήτων καπνών εξωτερικής κατανα
λώσεως, διά τοΰ καθοριομοΰ ίιπ’ αύτοΰ τών τιμών άγοράς. 
ύποχρεοί όέ ταύτας είς τήν δημιουργίαν αποθεμάτων πέραν 
τών αναγκών των.

Ή άποθεματοποίησις όθεν ύπό τούτων τών καπνών έσω
τερικής καταναλώσεως καί ή άγορά των είς τιμάς καθορι- 
ζομένας ύπό τού Κράτους έπιβάλλει τήν άπαλλανήν τών . 
χρηματοδοτήσεων τούτων έκ. τής εισφοράς καθ’ όσον ,ή 
χρηματοδότησις είναι ύποχρεωτική καί έξυπηρετεϊ προδήλως 
τά συμφέροντα τών παραγωγών είς τήν προστασίαν τών 
όποιων καί αποβλέπει. · ·

9. Δάνεια τής ’Αγροτικής Τραπέζης 'Ελλάδος πρός επι
χειρήσεις παραγωγής λιπασμάτων. . .

. Ό δικαιολογητικός λόγος τής άπαλλαγής τών δανείων 
τούτων είναι ότι ό οριστικός καθορισμός τής τιμής τών λαπά- - 
σμάτων θά ένεργηθή μεταγενεστέρως τού χρόνου τής παρα- . 
λαβής αύτών έκ τής Α.Τ.Ε., έναντι δέ τής άναπροσαρμογής 
τής τιμής τούτων ή Α.Τ.Ε. καταβάλλει είς τάς επιχειρήσεις 
παραγωγής τών λιπασμάτων, δάνεια, ύπό μορφήν προκατα- 
βολ.ών, τά όποια άποτελούν μέρος τής έκ τής άναπροσαομο- 
γής τής τιμής τών λιπασμάτων διαφοράς. _ ‘:· . -V Λ

10. Χρηματοδοτήσεις πρός έπιχειρήσεις παραγωγής δια- 
τετηρημέ'/ων δπωροκηπευτικών. ·

‘Π άνάπτυξις τής παραγωγής όπωροκηπευτικών καί αί 
καταστρετττικαί συνέπεια·, άς ύφίστανται οί παραγωγοί τών 
προϊόντων τούτων έκ τής μή έγκαιρου διαθέσεώς των είς
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την κατανάλωσιν έ—έβαλε την λήψιν μέτρων άποσκοπούντων 
άφ’ ένός μέν εις την άπορρόφησιν της παραγωγής καί άφ’ 
ετέρου εις την συγκρότησή των τιμών. Τοϋτο έπετεύχθη διά 
της χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεων των άσχολουμένων 
μέ τήν συντήρησιν των προϊόντων τούτων ή καί μέ την επε
ξεργασίαν αυτών, αίτινες καί ύπεχρεώθησαν νά δημιουργή
σουν αποθέματα δυσανάλογα προς τάς άνάγκας της αγοράς 
εγχωρίων καί αλλοδαπών. ’Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι 
αί έπιχειρήσεις αύται οΰ μόνον δέν ώφελήθησαν έκ της χρη- 
ματοδοτήσεώς των διά τήν άγοράν των ώς άνω προϊόντων 
άλλα έδέσμευσαν καί ίδια κεφάλαια μέ δυσμενείς επιπτώσεις 
επί της λειτουργίας αύτών.

Είναι προφανές ότι αί χρηματοδοτήσεις .της μορφής αύτής 
έκφεύγουν τοϋ σκοπού της έπιβολής της εισφοράς, δι’ δ 
καί προτείνεται ή εξαίρεσές των. , ...

ί Διευκρινίζεται ότι κατά ρητήν διάταξιν ή έξαίρεσις των 
Επιχειρήσεων τούτων δέν περιλ.αμβάνει τά τυχόν χορηγηθέ- 
ντα είς αύτάς δάνεια άτινα έχρησιμοποιήθησαν διά παγίας 
εγκαταστάσεις καί εξοπλισμόν, διά τό άνεξόφλητον ποσόν 
των οποίων ύποχρεοϋνται νά καταβάλλουν τήν διά τοϋ νομο
σχεδίου προβλεπομένην εισφοράν.

1. Προχρηματοδοτήσεις καί χρηματοδοτήσεις προς οίνο- 
ποιητικάς έπιχειρήσεις δι’ έξαγωγάς.

Ώς συμβαίνει διά τούς παραγωγούς των άλλων γεωργικών 
προϊόντων, ουτω καί διά τούς παραγωγούς σταφυλών δη- 
μιουργεΐται κατ’ έτος πρόβλημα άπορροφήσεως της παρα
γωγής των καί διαθέσεων είς τήν κατανάλωσή τών έκ τού
των λαμβανομένων προϊόντων,'' γλεύκούς καί οίνων. Κατά 
τήν περίοδον ήν άφορά ή διά τοϋ νομοσχεδίου έπιβαλλομένη 
•εισφορά τό πρόβλημα τής άπορροφήσεως τών σταφυλών 
κατέστη όξύτερον λόγώ τής άδυναμίας έξαγωγής τών έκ 
τούτων προϊόντων,, είς τήν άλλοδαπήν. Τό γεγονός τοϋτο' 
έπέβαλε τήν χρημάτοδότησιν τών έπιχειρήσεων τούτων διά 
τήν άπορρόφησιν τής παραγωγής τών σταφυλών, μέ άποτέ- 
λεσμα νά δημιουργήσουν μεγάλα άποθέματα οίνων, ών ή 
διάθεσις είναι λίαν δυσχερής, λόγώ κυρίως έλλείψεως ένδια- 
φέροντος άγοράς έκ τοϋ έξωτερικοΰ καί τοϋ όξυτάτου άντα- 
■γωνισμοΰ. · ··,.

Διά τούς προεκτεθέντας είς τήν' περίπτωσιν τών έπιχει-' 
ρήσεων παραγωγής όπωροκηπευτικών λόγους, προτείνεται 
ή έξαίρεσις έκ τής εισφοράς τών χρηματοδοτήσεων τούτων, 
πλήν τών διατεθέντων ύπ’ αύτής διά παγίας εγκαταστάσεις.

12. Δάνεια πρός γεώργικάς καί κτήνοτροφικάς έπιχει- 
ρήσεις.'

Προτείνεται ή έξαίρεσις έκ τής εισφοράς τών δανείων 
καί χρηματοδοτήσεων πρός τάς έν λόγω έπιχειρήσεις, έφ’ 
όσον αύται λειτουργούν ώς άμιγώς γεωργικαί ή κτηνοτρο- 
φικαί.

‘Ο δικαιολογητικός λόγος τής έξαιρέσεως τών ώς άνω 
επιχειρήσεων, ιδία τών κτηνοτροφικών είναι ότι αύται άντι- 
μετωπίζουν σοβαράς δυσχερείας, όφειλομένας έν πολλοις 
είς τήν πολιτικήν τής δικτατορίας.

13. Χρηματοδοτήσεις άλευροβιομηχανίας δι’ άγοράν σί
του.

Καί τό γεωργικόν τοϋτο προϊόν ώς είδος πρώτης άνάγκης 
έχει ΰπαχθή είς τήν ειδικήν παρεμβατικήν ρύθμισιν τοϋ Κρά
τους. Διά τήν προστασίαν τών παραγωγών καί τήν έξασφά- 
λισιν τοϋ εισοδήματος αύτών ήτις, έπιτυγχάνεται διά τής 
έγκαιρου άπορροφήσεως τοϋ προϊόντος, παρέχεται είς τάς 
αλευροβιομηχανίας βραχυπρόθεσμος χρηματοδότησις έπ’ 
ενεχυρω τοϋ άγοραζομένου ύπ’ αύτών σίτου διάρκειας μέχρις 
εννεα μηνών κατά κανόνα. ’Επίσης τόσον ή άγορά τοϋ σίτου 
υπό τών ώς άνω έπιχειρήσεων ώς καί ή διάθεσις ύπ’ αύτών
τών άλευρων καί τών ποοϊόντων αύτοϋ, έλέγχονται ύπό τοϋ *γ < »τ-. , · , _ υ , ι/-i ..ουργειου Εμπορίου και συνεπώς η χρηματοόοτησις
τών επιχειρήσεων τούτων ένεργεΐται έπ’.ώφελεία τών παρα
γωγών καί τής καταναλώσεως.

Διά τούς λόγους τούτους έκρίθη οτι καί αί χρηματοδο
τήσεις τών έπιχειρήσεων τούτων, προδήλως έξυπηρετοϋσι

τό γενικώτερον συμφέρον καί τήν έπί τοϋ σίτου πολιτική·» 
τής Κυβερνήσεως, δι’ δ καί προτείνεται ή έξαίρεσις των έκ 
τής εισφοράς.

14. Χρηματοδοτήσεις κλωστοϋφαντουργικών έπιχειρή- 
σεων διά τήν άγοράν βάμβακος.

‘Η. ανάγκη τής είδικωτέρας προστασίας τοϋ γεωργικού 
τούτου προϊόντος ύπεχρέωσε τό Κράτος όπως παράσχη 
κίνητρα είς τήν έγχώριον κλωστοϋφαντουργίαν νά άγοράζη 
τάς προσφερομένας ποσότητας βάμβακος μέ άποτέλεσμα 
τήν δημιουργίαν παρ’ αύτών μεγάλων άποθεμάτων. Τά κί
νητρα ταΰτα συνίστανται κυρίως είς τήν χρημάτοδότησιν 
τών έπιχειρήσεων τούτων συμφώνως πρός τούς όρους τών 
μνημονευομένων έν τή διατάξει άποφάσεων τής Νομισματι
κής Επιτροπής.

Καί διά τάς χρηματοδοτήσεις ταύτας προτείνεται ή έξαί- 
ρεσίς των έκ τής εισφοράς διά τούς ίδιους λόγους δι’ οΰς 
έκρίθη ότι όδει νά έξαιρεθοϋν ταύτης αί χρηματοδοτήσεις 
καί τών έν τώ άρθρω τούτω άναφερομένων γεωργικών προϊό
ντων. ·

"Αρθρον 4.
Υπολογισμός τής εισφοράς.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου καθορίζεται ό 
τρόπος ύπολογισμοϋ τής έπιβαλλομένης εισφοράς καί ορί
ζεται, ότι, δι’ έκαστον ύπόχρεμιν, συναθροίζονται τά χρεω
στικά ύπόλοιπα μετά τών τόκων καί λοιπών έπιβαρύνσεων, 
έν έκάστη Τραπέζη ή Πιστωτικώ Όργανισμώ, τών μηνών 
τής κρινομένης περιόδου καί διά διαιρέσεως τοϋ άθροίσματος 
τούτων διά δώδεκα έξευρίσκεται ό μέσος όρος τών χρεω-' 
στικών ύπολοίπων τής Τραπέζης ή τοϋ Πιστωτικού Όργανι-' 
σμοϋ. ’Ακολούθως, συναθροίζονται, δι’ έκαστον υπόχρεων, 
οί μέσοι οροί τών χρεωστικών ύπολοίπων όλων τών Τρα
πεζών καί Πιστωτικών ’Οργανισμών καί έκ τοϋ άθροίσματος 
τούτου άφαιροΰνται τά χρεωστικά ύπόλοιπα τά άναφερό- 
μενα είς δάνεια, πιστώσεις κ.λ.π. τά όποια έξαιροΰνται τής 
εισφοράς, κατά τό άρθρον 2 τοϋ σχεδίου.
; ’Εκ τοϋ άπομένοντος ύπολοίπου τό μέν σύνολον τών χεω-, 
στικών ύπολοίπων τά όποια άναφέρονται είς δάνεια, πιστώ
σεις κ.λ.π. διά παγίας έγκαταστάσεις καί εξοπλισμόν πολλα- 
πλασιάζεται έπί συντελεστήν εν καί ήμισυ (1,5), τό δέ 
σύνολον τών χρεωστικών ύπολοίπων τά όποια άναφέρονται 
είς λοιπάς περιπτώσεις πολλαπλασιάζεται έπί άκεραίαν 
μονάδα (1).

, Έν προκειμένω τονίζεται, ότι ό πολλαπλασιασμός τών 
χρεωστικών ύπολοίπων, τών διά παγίων εγκαταστάσεων ή 
έξοπλισμόν χορηγηθέντων δανείων, πιστώσεων κ.λ.π. έπί 
συντελεστήν εν καί ήμισυ (1,5) δικαιολογείται έκ τοϋ οτι 
τά έν λόγω δάνεια κ.λ,π. είναι μακροχρονίου διάρκειας καί 
χαμηλού έπιτοκίου, έξ’ ού τεκμαίρεται μεγαλυτέρα ώφέλεια 
τών λάβόντων ταϋτα.

Τέλος, έκ τοϋ κατά τά άνω έξευρισκομένου συνολικού 
ποσού τών χρεωστικών ύπολοίπων έκπίπτεται, μή υποκεί
μενον είς εισφοράν, ποσόν δραχμών πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000), τό δέ ύπόλοιπον ύποβάλλεται είς εισφοράν 
έπί συντελεστήν δέκα έπί τοϊς εκατόν (10%).

Άρθρον 5.
Διαδικαστικαί διατάξεις.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προσδιορίζονται 
τά πρόσωπα τά όποια ύποχρεοϋνται είς ύποβολήν σχετικής 
δηλώσεως.

Κατά ταΰτα, ύπόχρεων είς ύποβολήν δηλώσεως είναι 
τό πρόσωπον τοϋ οποίου τό σύνολον τών χρεωστικών αύτοϋ 
ύπολοίπων είς Τραπέζας ή Πιστωτικούς ’Οργανισμούς, 
άναπροσαρμοζόμενον κατά τά είς τάς παραγράφους 1 καί 2 
τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος, είναι μεγχλύτερον τών πέντε 
εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

Έξ άλλου, προκειμένου περί νομικών προσώπων ύπό- 
χρεοι είναι οί έκπροσωποϋντες ταΰτα.

Περαιτέρω ορίζονται οί ύπόχρεοι είς δήλωσιν είς έν αύτώ 
άναφερομένας είδικάς περιπτώσεις.
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'Αρθρον 6.-
'Αρμόδιος Οίκον. Έφορος.

Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου καθορίζεται ό 
αρμόδιος διά τήν άποδοχήν των δηλώσεων Οίκον. ’Έφορος, 
όριζομένου ως τοιούτου δια μεν τα φυσικά πρόσωπα του 
τής κατοικίας ή τής έδρας του έπαγγέλματος αυτών, διά 
δέ τά νομικά ττρόσωττα του τής έδρας αυτών, ως ειδικωτερον 
έν τη φορολογία εισοδήματος ισχύει.

Περαιτέρω ορίζεται ό αρμόδιος Οίκον. Έφορος, έν πε-' 
ριτττώσει θανάτου τοϋ ύποχρέου φυσικού προσώπου ή 
διαλύσεως τοϋ νομικού τοιουςου.

"Αρθρον 7.
Προθεσμία καί περιεχόμενον δηλώσεως.

Διά των διατάξεων τού άρθρου τούτου ορίζεται οτι ή δή- 
λωσις ύποβληθήσεται μέχρι 25 ’Απριλίου 1976.

Περαιτέρω, έν τώ αύτω ορίζεται προθεσμία διά τήν περί- 
7ττωσιν θανάτου τού ύποχρέου, ώς καί δι’ είδικάς τινάς έτέ- 
ρας περιπτώσεις.

'Ομοίως, διευκολύνεται ό ύπόχρεως διά τήν υποβολήν 
τής δηλώσεως, εις άς περιπτώσεις διαμένει έκτος της πε- 
φερείας τού άρμοδίου Οικονομικού Εφόρου.

. Τέλος, διά τού ίδιου άρθρου, προβλέπονται τά βασικά στοι
χεία τού περιεχομένου της δηλώσεως, ώς καί τά έπισυνα- 
‘πτέα αυτή έγγραφα, έν οΐς καί βεβαίωσις της Τραπέζης 
ή τού ’Οργανισμού, περί των εις αύτήν υφισταμένων χρεω
στικών υπολοίπων, έν συνόλω καί κεχωρισμένως κατά τάς 

'διακρίσεις τού άρθρου 3 τού σχεδίου καί ρυθμίζονται αί 
λεπτομέριαι της παραλαβής των δηλώσεων.

.·,Α ’Επίσης διά τού ίδίου άρθρου καθιερούται ύποχρέωσις 
τού δηλούντος όπως ύποβάλη τήν δήλωσιν τού άρθρου 1 τού 
Ν.Δ. 105/69 ότι δεν ύφίσταται παρ’ έτέρα Τραπέζη ή Όρ- 
γανισμώ επ’ όνόματί του χρεωστικόν υπόλοιπον έκ δανείων 

. καί πιστώσεων, πέραν των όσων αναφέρει εις τήν δήλωσίν 
του. _ · .ή

- ·’ "Αρθρον 8.
. ; Διαδικασία βεβαιώσεως της εισφοράς.
- Διά τού άρθρου τούτου ορίζεται ότι διά τήν έν γένει δια
δικασίαν βεβαιώσεως τής· εισφοράς εφαρμόζονται άναλό- 
γως τά έν τή φορολογία εισοδήματος ίσχύοντα, έκτος των 
περιπτώσεων έκείνων διά τάς όποίάς προβλέπεται άλλως 
υπό διατάξεων τού σχεδίου. ■" ·
Είδικώς, όσον αφορά τόν τρόπον βεβαιώσεως τής εισφοράς 
εις τό άρμόδιον Δημόσιον Ταμεϊον, προβλέπεται ή χρήσις 
ατομικού φύλλου βεβαιώσεως, ό τύπος καί τό περιεχόμε
νον τού οποίου όρισθήσονται δι’ άποφάσεως τού Υπουργού 
των Οικονομικών.
•ή ; Τέλος, ορίζεται ότι άντίτυπον τού άτομικού φύλλου βε- 
βαιωσεως κοινοποιείται εις τόν ύπόχρεον, ένώ άπόσπασμα 
τούτου κοινοποιείται εις έκάστην Τράπεζαν ή ’Οργανισμόν, 
παρ’ ώ ύφίστανται χρεωστικά ύπόλοιπα.

"Αρθρον 9.
Προσαυξήσεις.

Διά τού άρθρου τούτου προβλέπεται ή έπιβολή προσαυ- 
ξήσεως επί τής εισφοράς εις τάς κάτωθι περιπτώσεις :

α) έπί εκπροθέσμου υποβολής τής δηλώσεως, ή εισφο
ρά προσαυξάνεται κατά 25%. · · - ·■'

β) έπί υποβολής άνακριβούς δηλώσεως, ή εισφορά προ
σαυξάνεται κατά 50% καί

γ) έπί παραλείψεως υποβολής δηλώσεως, ή εισφορά 
προσαυξάνεται κατά 100%. ...

Εις περίπτωσιν ύπάρξεως άνακριβείας καί παραλεί
ψεως δηλώσεως χρεωστικών ·πνων υπολοίπων, αί προσαυ- 
ξήσεις έπιβάλλονται έπιμεριστικώς.

'Ωσαύτως, ορίζεται έν τώ άρθρω τούτω, ότι ή έπιβολή 
τής προσαυξήσεως είναι ανεξάρτητος τής ύπάρξεως ή μή 
δόλου ή. άμελείας τού ύποχρέου εις δήλωσιν ή εισφοράν.

Τέλος, προσδιορίζεται ό τρόπος έπιβολής τής προσαυ
ξήσεως, όριζομένου ότι, έπί έκ προθέσμου δηλώσεως, ή προ- 
σαύξησις έπιβάλλεται κατά τήν υποβολήν τής δηλώσεως, 
ένώ, έπί άνακριβείας ή παραλείψεως υποβολής δηλώσεως, 
ή προσαύξησις έπιβάλλεται διά τής καταλογιζούσης τήν 
εισφοράν πράξεως τού Οικονομικού ’Εφόρου ή, έν περι- 
πτώσει άσκήσεως προσφυγής ή ένδικων μέσων, διά τής 
άποφάσεως τού φορολογικού δικαστηρίου.

Αί έπιβαλλόμεναι διά τής προτεινομένης διατάξεως προ
σαυξήσεις είναι αί αύταί αίτινες προβλέπονται υπό ,τών οι
κείων διατάξεων ετέρων φορολογικών νόμων.

Είδικώς ώς προς τήν προσαύξησιν λόγω έκπροθέσμου αυ
τή ορίζεται εις ποσοστον 25% άνεξαιρέτως τού χρόνου τής 
υποβολής τής δηλώσεως καί ούχί κατά μήνα ώς συμβαίνει 
εις τάς άλλας φορολογίας, καθ’ όσον έν προκειμένω, τό ποσόν 
τής εισφοράς είναι ώρισμένον διότι προκύπτει έκ τών στοι
χείων τών Τραπεζών καί ή καταβολή τούτων θά γίνη διά 
δανεισμού ύπ’ αύτών ώς προβλέπει τό άρθρον 10 τού σχεδίου.

________ _ _____Άρθρον 10.
Καταβολή τής εισφοράς.

Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ορίζεται ότι ή 
ύποχρέωσις,’ καταβολής εις τό άρμόδιον Δημόσιον Ταμεϊον 
τής εισφοράς βαρύνει τήν Τράπεζαν ή τόν ’Οργανισμόν, 
παρ’ ώ ύφίστανται τά χρεωστικά ύπόλοιπα. Ή δφειλομέ- 
νει εισφορά καταβάλλεται εις τρεις (3) ίσος διμήνους δό
σεις, τής πρώτης καταβαλλομένης έντός μηνός άπό τής 
κοινοποιήσεως εις τήν Τράπεζαν ή τόν ’Οργανισμόν τού 
άποσπάσματος τού άτομικού φύλλου βεβαιώσεως.

Διευκρινίζεται οτι έκαστη Τράπεζα ή ’Οργανισμός θά κα- 
ταβάλη τό ποσόν τής εισφοράς τό όποιον θά άναγράφηται 
εις τό κοινοποιούμενοι αύτή παρά τού Οίκον. Εφόρου άπό- 
σπάσμα τού άτομικού φύλλου βεβαιώσεως συμφώνως προς 
τήν παραγρ. 3 τού άρθρου 8 τού σχεδίου.' Τό ποσόν τούτο 
θά είναι τό- άντιστοιχούν εις τό ύφιστάμενον παρ’ έκάστη 
Τραπέζη ή Όργανισμώ χρεωστικόν ύπόλοιπον έκ δανείων 
ή πιστώσεων, μετά τήν άφαίρεσιν τού έπιμεριστικώς άνα-, 
λογούντος εις τό χρεωστικόν τούτο ύπόλοιπον τού έκ τού 
αφορολογήτου ορίου τών πέντε εκατομμυρίων, ποσού.

Περαιτέρω, έν τώ αύτω άρθρω, ορίζεται δτι τό κατα- 
βλ.ηθέν ύπό τής Τραπέζης ή τού ’Οργανισμού .ποσόν τής 
εισφοράς μετατρέπεται εις δάνειον αυτής πρός τόν εις εισ
φοράν ύπόχρεων, οί όροι τού οποίου καθορισθήσονται δι’ 
άποφάσεως τής Νομισματικής 'Επιτροπής. ">

Διά τού σχεδίου λαμβάνεται πρόνοια όπως τά δάνειον 
χορήγήται ύπό τών Τραπεζών ή ’Οργανισμών κατά πα- 

-ρέκκλισιν τών διατάξεων τού καταστατικού αύτού ώς έπί- 
σης καί 0Tt τό ποσόν τού δανείου δέ/ θά λαμβάνηται υπ 
δψιν διά τόν καθορισμόν τού ύψους τών χορηγουμένων ύπ’ 
αυτών πιστώσεων, έν σχέσει πρός τό μετοχικόν κεφά- 
λαιον αύτής ώς όρίζουσι αί διατάξεις τού άρθρου 16 τού Ν.

■ 5076/1931. > :
Αί ύφιστάμεναι άσφάλειαι, διά τήν άπαίτησιν έκ τών χο- 

ρηγηθέντων δανείων, πιστώσεων κ.λ.π. έπεκτείνονται αυ
τοδικαίως καί έπί τής άπαιτήσεως έκ δανείου, συνεπεία 
καταβολής τής εισφοράς.

Διά τήν πλήρη έξασφάλισιν τών Τραπεζών καί ’Οργανι
σμών, προβλέπεται διά τού σχεδίου, έν περιπτώσει καθυ- 
στερήσεως τών ύποχρέων νά κατάβάλουν τό ποσόν τού διά 
τήν καταβολήν τής εισφοράς χορηγηθέντος δανείου έντός 
τών. προθεσμιών άς θά όρίση διά τής άποφάσώς της ή Νο
μισματική Επιτροπή, ή είσπραξις ταύτης διά τών ιδίων 
οργάνων αύτών καί δ’ άναλόγου έφαρμογής τών προβλε- 
πομένων ύπό τού Κώδικος εισπράξεων Δημοσίων ’Εσόδων 

• άναγκαστικών μέτρων, πλήν τών τής προσωπικής κρατή- 
σεως.
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Τέλος, παρέχεται ή δυνατότης εις τον υπόχρεων όπως 
καταβάλη την οφειλομένην ύπ’ αυτού εισφοράν άνευ δα- 
νειοδοτήσεώς του παρά τής Τραπέζης ή τοϋ 
’Οργανισμού,' παρ’ ω ΰφίσταται χρεωστικόν υπόλοιπον, 
δσον δμως γνωστοποίηση τούτο διά τής ύποβαλλομένης 
δηλώσεώς του εις .τον αρμόδιον Οικονομικόν. "Έφορον.

Έν τοιαΰτη περιπτώσει ή εισφορά καταβάλλεται εις εξ 
(6) ΐσοπόσους μηνιαίας δόσεις, τής πρώτης καταβαλλο- 
μένης εντός τριακονθημέρου άπό* τής έπί άποδείξει κοινο- 
ποιήσεως εις αυτόν τού άτομικού φύλλου βεβαιώσεως.

# ■ Άρθρον 11. '
" - Έκπωσις τής εισφοράς,
Διά των διατάξεων τού άρθρου τούτου ορίζεται, δτι τό 

σύνολον των καταβαλλομένων ύπό τού ύποχρέου καθ’ έκά- 
στην διαχειριστικήν περίοδον, είς την Τράπεζαν ή τον ’Ορ
γανισμόν, δόσεων έκπίπτεται έκ τού συνολικού είσοδήμα-- 
τος τού φορολογούμενου τού έτους καθ’ δ κατεβλήθη τού-- 
το, συμφώνως προς τάς διατάξεις των άρθρων 35 τού Ν.Δ. 
3323/1955 καί 8 Ν.Δ. 3S43/1958.
·. Περαιτέρω, ορίζεται δτι, οσάκις ή εισφορά καταβάλ
λεται έξ ιδίων τού ύποχρέου διαθεσίμων, αύτη έκπίπτεται 
είτε έφ’ άπαξ κατά τήνδιαχειριστικήν περίοδον καταβο-* 
λής" της είτε εις πλείονας καί μέχρι πέντε διαχειριστικάς 
περιόδους.

/
- Προκειμένου περί Τεχνικών επιχειρήσεων των οποίων 
τά καθαρά κέρδη" προσδιορίζονται κατά τάς διατάξεις τού . 
άρθρου 36α τού Ν.Δ. 3323/1951 ή έκπτωσις τής εισφοράς 
θά ένεργήται δι’ άναλόγου εφαρμογής των διατάξεων τής 
παραγράφου 2 , τού άρθρου 20 τού σχεδίου. *

i.'; ί Άρθρον 12. . . r ’
' V /..'*/>*/···”^ ’ Άτέλειαι., ·.· -.·: Α.'.
Διά τού άρθρου τούτου προβλέπεται άπαλλαγή άπό τών 

τελών χαρτοσήμου καί παντός τέλους ή δικαιώματος ύπέρ 
τού Δημοσίου ή οΐουδήποτε τρίτου τών πάσης φύσεως εγ
γράφων τών έκδιδομένων διά την εφαρμογήν τού παρόντος 
σχεδίου νόμου. ■

'Ωσαύτως, προβλέπεται άπαλλαγή, άπό τού φόρου 
κυκλου εργασιών, τών τελών χαρτοσήμου καί παντός ύπέρ 
τρίτου φόρου, τέλους ή δικαιώματος, τού παρεχομένου διά 
την έξόφλησιν τής εισφοράς δανείου μετά τών τόκων αύ- 
τού, τής έξοφλήσεως τού δανείου τούτου, ώς καί τών δι’ 
αυτού παρεχομένων ασφαλειών.

Άρθρον 13.
'Υποχρεώσεις Τραπεζών καί Πιστωτικών ’Οργανισμών.

Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου επιβάλλεται εις 
τας Τραπέζας καί τούς'’Οργανισμούς ύποχρέωσις χορη- 
γησεως είς τούς εις εισφοράν ύποχρέους βεβαιώσεως, περί 
τών παρ αυτοϊς ύφισταμένων χρεωστικών ύπολοίπων, ώς · 
και παροχής, είς τον Οικονομικόν Έφορον, οΐουδήποτε στοι
χείου καί πληροφορίας άναγκαίας διά τήν έφαρμογήν τών 
διατάξεων τοϋ. σχεδίου τοϋ νόμου τούτου..

Ωσαύτως, επιβάλλεται ύποχρέωσις είς τάς Τραπέζας 
καί τούς ’Οργανισμούς αποστολής είς τήν Μηχανογραφι- 
κην '3 πηρεσίαν τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι, τής 
30 ’Ιουνίου 1976, πίνακος περιέχοντος στοιχεία τών ύπ’ 
αυτών ■ δανειοδοτηθέντων, ώς καί τών ύφισταμένων χρεω
στικών υπολοίπων, έφ’ δσον τό ποσόν τούτο κατά τήν 31. 
10.75 είναι ανωτερον τών 2.000.000 δραχμών δι’ έκαστον 
φυσικόν η νομικόν πρόσωπον.

Άρθρον 14.
Πωνικαί κυρώσεις. , ,

Δια τοϋ παρόντος άρθρου προβλέπεται ποινική εύθύνη 
τών παραβατών τών διατάξεων τοϋ σχεδίου νόμου, άσκου- 
μένης κατ αύτών ποινικής διώξεως, έγκλήσει τοϋ άρμό- . 
δίου Οίκον. ’Εφόρου.

Ή ύπό τού σχεδίου άπειλουμένη κατά τών ώς άνω παρ 
βατών ποινή είναι φυλάκισις μέχρις έξ (6) μηνών.

; ΜΕΡΟΣ Β\
’Επιβολή εισφοράς έπί τών κερδών τών επιχειρήσεων.

. . ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α\.
Ούσιαστικαί Διατάξεις.

Άρθρον 15. - .,·
Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου καθορίζονται c 

έπιχειρήσεις, αίτινες είναι ύποκείμεναι είς τήν έκτακτο 
εισφοράν βάσει τών πραγματοποιηθέντων κερδών, Δεδομέ 
varj οτι, ύπό τών διατάςεω τού προτεινομένσυ σχεϊίου νόμλχυ ι 
έκτακτος ε’υφορά έπιόάλλκται καί επί τών πιστώσεων τώ 
έπιχειρήσεων, ή έκτακτος εισφορά ή ύπολογιζομένη βάσε 
τών κερδών επιβάλλεται έπί τών έπιχειρήσεων τών μή ύπο 
κειμένων είς τήν έκτακτον εισφοράν έπί τών πιστώσεων ί 
ότάκις ή είτφορά αΰτη etvat ίση ή μικρότερα τής 6άσε:* τών 
ικερέών όφειλομενης το ιού της. . ' .

. Έκ.τής εισφοράς έπί τών καθαρών κερδών έκπίπτεται ν 
βεβαιωθεϊσα εισφορά έπί τών πιστώσεων. . : .

,· Άρθρον 16. . 1
Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου καθορίζεται τό 

άντικείμενον τής έκτάκτου εισφοράς καί ό τρόπος ύπολογι- 
σμοΰ ταύτης. , - · ' -

Είδικώτερον ή έκτακτος' εισφορά ύπολογίζεται :
1. Βάσει τού ποσού τών καθαρών κερδών πασών άνετ 

ξαιρέτως τών άτομικών έπιχειρήσεων, των προσωπικών 
Εταιρειών, (όμορρύθμων καί ετερορρύθμων), τών, Ε
ταιρειών περιωρισμένης ευθύνης καί τών κοινοπραξιών, ώς 
ταΰτα προσδιορίζονται δυή τών διατάξεων τών άρθρων 31— 
36α τού Ν.Δ. 3323/1955, διά χρονικόν διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών, βάσει τοϋ μετά τήν 30 Δεκεμβρίου 1974 κλεί- 
σθέντος ισολογισμού, μειωμένων κατά τά ποσά τών περι- 
λαμβανομένων είς ταϋτα : α) μερισμάτων έκ μετοχών καί 
ιδρυτικών τίτλων ήμεδαπής ’Ανωνύμου Εταιρείας, β) κερ
δών έκ συμμετοχής είς έτέρας προσωπικάς Εταιρείας καί 
Εταιρείας περιωρισμένης εύθύνης καί γ) εισοδημάτων άπαλ- 
λασσομένων τής φορολογίας βάσει τών διατάξεων'τού άρ
θρου 7 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955 (τόκοι καταθέσεων, κέρδη έκ 
τής έκμεταλλεύσεως πλοίων ύπό 'Ελληνικήν σημαίαν κλπ. ). 
Περαιτέρω έκ τών κερδών τούτων έκπίπτονται αί συμ- 
ψηφιζόμεγαι κατά-νόμον ζημίαι.

Κατά ρητήν διάταξιν τού νόμου, ύπόκεινται είς τήν έπι- 
βαλλομένην εισφοράν, τά κέρδη τά απαλλασσόμενα τής φο
ρολογίας εισοδήματος κατ’ έφαρμογήν διατάξεων νόμων. 
Κατά συνέπειαν είς τήν έκτακτον εισφοράν ύπόκειται καί 
πάν εισόδημα ή κέρδος, τό όποιον άπαλλάσσεται τοϋ φό
ρου βάσει τών διαφόρων άναπτυξιακών νόμων ώς τοϋ Ν.Δ.
4002/1959,Α.Ν. 147/1967, Ν.Δ. 107^/1971, Ν.Δ. 1313/ 
1972, Α.Ν. 148/1967 κλπ..

Προκειμένου περί έπιχειρήσεων τηρουσών βιβλία πρώ
της κατηγορίας τοϋ Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων ή 
μή τηρουσών βιβλία, ή εισφορά ύπολογίζεται έπί τών κερ
δών τού ήμερολογιακοϋ έτους 1974.

2. Βάσει τοϋ συνολικού ποσού τοϋ εισοδήματος ή κέρδους 
πασών ανεξαιρέτως τών ημεδαπών ’Ανωνύμων 'Εταιρειών 
καί τών αλλοδαπών έπιχειρήσεων κα· οργανισμών, τοϋ προσ- 
διοριζομένου βάσει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 
3843/1958 διά χρονικόν διάστημα δώδεκα (12) μηνών, 
βάσει τοϋ μετά τήν 30 Δεκεμβρίου 1974 κλεισθέντος ισο
λογισμού, μειωμένου μόνον κατά τά ποσά τών περιλαμβα- 
νομένων είς ταϋτα :

α) Μερισμάτων έκ μετοχών καί ιδρυτικών τίτλων έξ 
ετέρων ήμεδαπών ’Ανωνύμων Εταιρειών.

β) Κερδών έκ συμμετοχής είς προσωπικάς Εταιρείας 
καί Εταιρείας περιωρισμένης εύθύνης καί
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γ) εισοδημάτων άπαλλασσομενών της φορολογίας βά
σει των διατάξεων τού άρθρου 6 του Ν.Α. 3843/1958 (το- 
κοι καταθέσεων, κέρδη έκ της έκμεταλλεύσεως πλοίωνΆπό 
Ελληνικήν σημαίαν κλπ.)

Περαιτέρω έκ τοΰ εισοδήματος τούτου έκπίπτονται αί 
συμψηφιζόμεναι, κατά νόμον, ζημιαι.
Έκ τοΰ ώς άνω συνολικού καθαρού εισοδήματος δέν 
έ/.πίπτοντχι :

α) τα διανεμηθέντα ύφ’ οίανδήποτε μορφήν ποσά (μερί
σματα, άμοιβα' κλπ.) κα>
- β) τά κέρδη τά απαλλασσόμενα της φορολογίας εισο
δήματος κατ’ έφαρμογήν διατάξεων νόμων. Κατά συνέπειαν 
εις την έκτακτον εισφοράν ύπόκειται καί παν εισόδημα ή 
κέρδος, τό όποιον απαλλάσσεται τού φόρου βάσει των δια- 
φόοων άναπτυξιακών νόμων ώς τού Ν.Δ. 4002/1959, Α.Ν. 
147/1967, Ν.Δ. 1078/1971, Ν.Δ. 1312/1972, Α.Ν. 148/ 
1967 κ.λ.π. .

Δεδομένου ότι ή έπιβαλλομένη διά τού προτεινομένου σχε
δίου Νόμου εισφορά δέν είναι φόρος καί λόγω της γενικό- 
τητος της έπιβολής της έφ’ όλων ανεξαιρέτως των έπιχει-. 
ρήσεων των έχόντων-κέρδη άνω των δύο εκατομμυρίων 
(2.000.000) δρχ. έπιβάλλεται, ώς εΐκός, καί έπί των έπι- 
χειρήσεων των ΰπαχθεισών εις τό Π.Δ. 2687/1953 καί τον 
Ν. 4171/1961, ώς λεπτομερώς έκτίθενται ανωτέρω εις τό 

. κεφάλαιον «Γενικά». · ·
‘ Δέν υπάγονται εις την έπιβαλλομένην εισφοράν αί δημό- 

σιαι, δημοτικά! καί κοινοτικά! έπιχειρήσεις καί εκμεταλ
λεύσεις έστω καί άν λειτουργούν ύπό την μορφήν της .’Ανω
νύμου Εταιρείας. (Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. κ.λ.π).

·ΐ-ϊ. . Άρθρον 17.
■ ,-λ'Αίά των διατάξεων τού άρθρου τούτου καθορίζεται : ' 
ά)ό~συντελεστής υπολογισμού της εισφοράς καί β) τό ,πο- 
σόν τού εισοδήματος ή κέρδους τό όποιον πρέπει νά έχουν 
πραγματοποιήσει αί έπιχειρήσεις ίνα υπαχθούν εις τήν ,είσ- ■ 
φοράν. Οΰτω διά τής έκπτώσεως ποσού δυο εκατομμυρίων 
(2.000.000) δρχ. έκ των κερδών καί της έπιβολής τής εισ
φοράς μέ βάσιν. τό υπέρ τό ύπερβαϊνον τό δριον τούτο πο- 
σόν έξαιρούνται τού^φόρου περίπου τό 90% τών επιχειρή
σεων.
' Περαιτέρω προς άποφυγήν βεβαιώσεως άσημάντων πο
σών εισφοράς, μή καλυπτόντων ούτε τό κόστος βεβαιώσεως, 
βρίζεται ότι οσάκις ή όφειλομένη εισφορά δέν ύπερβαίνη 
τάς χιλίας (1.000) δρχ. δέν ένεργεϊται βεβαίωσες, άμελου- 
μένης ταύτης υπέρ τού φορολογούμενου.

• ~ ■ Άρθρον 18.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου τού

του ορίζεται ότι αρμόδιος Οίκον. "Εφορος διά τήν βεβαίω- 
σιν τής όφειλομένης εισφοράς είναι ό τής περιφερείας, ένθα 
εύρίσκεται ή έδρα τής έπιχειρήσεως, δστις καί προβαίνει 
εις τήν βεβαίωσιν ταύτης έπί τή βάσει :

. 4 * i /

α) τών ύποβληθεισών δηλώσεων καί τών οριστικών πρά
ξεων προσδιορισμού άποτελεσμάτων τοΰ άρθρου 16α τού 
Ν.Δ. 3323/1955, προκειμένου περί προσωπικών Εται
ρειών καί Εταιρειών Περιορισμένης Εύθύνης. Ή βεβαίω- 
σις τής εισφοράς έπί οριστικών πράξεων θά ένεργήται άνε- 
ξαρτήτως τρόπου όριστικοποιήσεως τής πράξεως (λόγω 
παρελεύσεως τής προθεσμίας, διοικητικής έπιλύσεως τής 

'διαφοράς ή άποφάσεως τού φορολογικού δικαστηρίου).
β) Τών ύποβληθεισών δηλώσεων,' οριστικών φύλλων 

ελέγχου, πράξεων διοικητικής έπιλύσεως τής διαφοράς καί 
αποφάσεων φορολογικών δικαστηρίων, προκειμένου περί 
άτομικών έπιχειρήσεων καί τών νομικών προσώπων τών 
άναφερομένων έν τή περιπτώσει β' τοΰ άρθρου 16.

Προκειμένου περί κοινοπραξιών συναθροίζονται τά κέρ
δη,τά υποκείμενα εις εισφοράν όλων τών μελών τής κοινο
πραξίας, έπί τή βάσει τών ώς άνω τίτλων βεβαιώσεως. ,

Διά τών διατάξεων τής- παραγράφου 2 ορίζεται ότι ή 
εισφορά βεβαιούται :

α) Έπ’ όνόματι τών άτομικών έπιχειρήσεων, τών προ
σωπικών Εταιρειών, Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύ
νης καί τών νομικών προσώπων τών άναφερομένων έν τή 
περιπτώσει β' τού άρθρου 16.

β) Έν περιπτώσει μετατροπής ή συγχωνεύσεως άτο- 
μικής έπιχειρήσεως ή Εταιρείας, ή εισφορά βεβαιούται έπ’ 
όνόματι τής έκ συγχωνεύσεως ή μετατροπής προελθούσης 
νέας Εταιρείας. _

γ) Έν περιπτώσει θανάτου τοΰ ύποχρέου έπ’ όνόματι τών 
κληρονόμων. .

δ) Έν περιπτώσει διαλύσεως τού νομικού προσώπου έπ’ 
όνόματι τών προσώπων εις τά όποια περιήλθεν ή περιουσία 
του (μελών τής προσωπικής Εταιρείας ή Ε..Π.Ε. κ.λ.π)

ε) Έπί κοινοπραξιών έπ’ όνόματι τών μελών ταύτης έπι- 
μεριστικώς, άναλόγως τού ποσοστού συμμετοχής έκάστου.

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 3 ορίζεται ότι άντί- 
γραφον τού έκδοθέ/τος έκκαθαριστικού σημειώματος διά 
τον υπολογισμόν τής εισφοράς κοινοποιείται καί εις τον 
ύπόχρεων διά τήν. καταβολήν ταύτης.

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 4 ορίζεται ότι ή 
προθεσμία διοικητικής έπιλύσεως τής διαφοράς ή ,άσκή- 
σεως προσφυγής ώς καί ή άσκησις προσφυγής ένώπιον τού 
Φορολογικού Πρωτοδικείου δέν άναστέλουν τήν βεβαίωσιν 
καί τήν είσπραξιν τής εισφοράς, οσάκις αΰτη ένεργήται 
έπί τή βάσει ύποβληθεισών δηλώσεων, οριστικών πράξεων 
προσδιορισμού άποτελεσμάτων τού άρθρου 16α τού Ν.Δ. 
3323/1955, όριστικών φύλλων έλέγχου, πράξεων . διοικη
τικής έπιλύσεως τής διαφοράς καί άποφάσεων φορολογικών 
δικαστηρίων.

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 5 ορίζεται ότι αί 
διατάξεις τών άρθρων 50 εως 59, 65 καί 68 τού Ν.Δ. 3323/ 
1955, τού άρθρου 16 τού Ν.Δ. 3843/1958 καί τού Ν. 4125/ 
1960, έν σχέσει μέ τά δικαιώματα τού Οικονομικού Εφό
ρου, τήν διοικητικήν έπίλυσιν τής διαφοράς, τήν άσκησιν 
προσφυγής, έφέσεως καί άναιρέσεως ένώπιον τών φορολο
γικών δικαστηρίων καί τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, 
τήν βεβαίωσιν ποσοστού 20% έπί τής άμφισβητουμένης 
εισφοράς^ τήν παραγραφήν τού δικαιώματος τοΰ Δημοσίου 
κλπ., έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τής έπιβαλλομένηζ. 
διά τών άρθρων 15—17 τού προτεινομένου σχεδίου νόμου' 
εισφοράς, έπιφυλλασσομένων τών-όριζομένων έν παραγρά
φω 4 όσάκις ή βεβαίωσις ένεργήται βάσει τών έν παρα
γράφω 1 άναφερομένων τίτλων βεβαιώσεως.

Άρθρον 19.

Διά τών διατάξεων τούτου ορίζεται ότι ύπόχρεως διά τήν 
καταβολήν τής εισφοράς τυγχάνει τό φυσικόν ή νομικόν 
πρόσωπον έπ’ όνόματι τού όποιου βεβαιούται αύτη. 'Η όφει- 
λομένη εισφορά καταβάλλεται : - - " ...·'ν

α) Έφ’ άπαξ, όσάκις ή έξόφλησις ταύτης γίνεται διά 
Τραπεζικού δανείου. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην η καταβολή 
πραγματοποιείται δι’ έκδόσεως έπιταγής έπ’ όνόματι τοΰ 
άρμοδίου Ταμείου Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. ·*

β) Είς δκτώ (8) ίσας μηνιαίας δόσεις τής πρώτης κα- 
ταβαλλομένης έντός τού μηνός Μαΐου 1976, έκάστη δέ τών 
λοιπών έντός τών άμέσως επομένων μηνών, όσάκις ή έξό- 
φλησις τής εισφοράς πραγματοποιήται δι’ ιδίων χρημά
των τής έπιχειρήσεως. Έπί περιπτώσεων βεβαιώσεως εισ
φοράς άπό τού μηνός Μαΐου 1976 καί έφεξής, ή πρώτη 
δόσις καταβάλλεται έντός τοΰ επομένου άπό τής βεβαιώ
σεως μηνός.

• Άρθρον 20. <
Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ' βρίζεται ότι ή 

εισφορά έκπίπτεται έκ τών άκαθαρίστων έσόδων τών επι
χειρήσεων, τών ύποκειμένων είς τήν εισφοράν, βάσει τών.



διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955 καί τοϋ άρ
θρου 8 τοϋ Ν.Δ. 3843/1958.
Περαιτέρω ορίζεται ότι αί τεχνικαί επιχειρήσεις, των οποί
ων τά καθαρά κέρδη προσδιορίζονται κατ’ έφαρμογήν των 
διατάξεων τοϋ άρθρου 36α τοϋ Ν.Δ. 3323/1955, δικαιούν
ται νά εκπίπτουν τήν εισφοράν έκ των καθαρών κερδών των, 
τών προσδιοριζομένων κατ’ έφαρμα'γήν τών διατάξεων 
τούτου.

Ή έκπτωσις τής εισφοράς ύπό τών επιχειρήσεων >διε- 
νεργεΐται ώς ακολούθως .

α) Έφ’ άπαξ έντδς τοϋ έτους καταβολής τής εισφοράς 
η εις πλείονας τής μιάς χρήσεως καί ούχί πέραν τών πέντε' 
(5) διαχειριστικών περιόδων, οσάκις ή έξόφλησις τής εισ
φοράς ενεργήται δι* ιδίων χρημάτων τής έπιχειρήσεως.

β) Κατά την διαχειριστικήν περίοδον, εντός τής όποιας- 
καταβάλονται αί δόσεις διά τήν έξόφλησιν τοϋ συναφθέν-, 
τος διά τήν καταβολήν τής εισφοράς δανείου.

• . ΜΕΡΟΣ Γ'
■ - Λοιπαί Διατάξεις,

ι Άρθρον 21.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου σκοπεϊται ή τό

νωσες τής κεφαλαιογοράς. Είδικώτερον, εις τόν μέτοχον^ 
τόν έχονταμετοχάς ’Ανωνύμων Εταιρειών εισηγμένων εις. 
τό χρηματιστήριον, πέραν τής παρεχομένης ήδη δυνατό- · 
τητος όπως περιλάβη εις τήν φορολογικήν του δήλωσιν 
καί τό εισόδημα έκ τών μερισμάτων τούτων, αύξάνεται τό , 
άφορολόγητον ποσόν άπό 30.000 δρχ.' εις 60.000 δρχ., 
οσάκις τα μερίσματα πρ ίρχωνται έκ δύο ή πλειόνων ’Ανω
νύμων Εταιρειών, τοϋ αφορολογήτου ποσού διά τά μερί- · 
σματα έξ έκάστης Εταιρείας παραμένρντος εις τό. ποσόν' 

.τών 15.000 δρχ.- - _ . ... '····,. \ .·,' . 1 .
Διά τής' αύξήσεως τοϋ άφορολογήτου ποσοϋ παρέχεται 

σημαντικόν κίνητρον διά τήν. έπένδυσιν κεφαλαίων εις με- 
,τοχάς, ένισχυομένης οΰτω τής κεφαλαιαγοράς. · ·-

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 2. ορίζεται ότι ή ώς 
άνώ αΰξησις'τοϋ άφορολογήτου έφαρμόζεται έπί τών με
ρισμάτων τών κτωμένων άπό 1ης ’Ιανουάριου 1976 καί 
έφεξής. J

ζ ; .’'Αρθρον 22. >
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται, άπό τοϋ 

οίκον, έτους 1976, κίνητρον ιέκπτώσεως έκ τοϋ συνολικού 
εισοδήματος τοϋ φορολ.ογουμένου τών τόκων, οίτινες κατε- 
βλήθησαν διά δάνεια χορηγηθέντα αΰτώ ύπό Τραπεζών ή 
ετέρων πιστωτικών οργανισμών ή τοϋ ’Ελληνικού ’Οργα
νισμού Τουρισμού, έπί σκοπώ τονώσεως τών έπενδύνσεων 
διά τής άγοράς νέων περιουσιακών στοιχείων ή διά συμμε
τοχής εις έπιχειρήσεις, ύπό τήν προϋπόθεσιν όμως φορολο
γίας τοϋ έξ αύτών εισοδήματος κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 
3323/1955 «περί φορολογίας τοϋ εισοδήματος».

* Άρθρον 23. -
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου, άντικαθίσταταί 

τό άρθρον 44 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955.Άιά τών νέων διατάξεων, 
αίτινες θά ίσχύσωσιν άπό 1 Ίανουαρίου 1976 καί έφεξής, 
έπέρχεται μεταβολή εις τόν έφαρμοζόμενον μέχρι τοϋδε 
βάσει τοϋ άντικαθκττωμένου άρθρου πολύπλοκον τρόπον 
άποδόσεως τοϋ παρακρατουμένου φόρου εισοδήματος έκ 
μισθωτών υπηρεσιών καί καθορίζεται έτερος τοιοΰτος, 
άπ/.ούστερος καί πλέον συμφέρων, τόσον εις τό Δημόσιον, 
όσον καί εις τούς παρακρατούντας τόν φόρον.

Είδικώτερον, ορίζεται, ότι ό πα ρ ακ ρ ατού μεν ο ς ύπό τών 
υποχρεών είς παρακράτησιν φόρος, άποδίδεται είς τό αρ
μόδιον Ταμεϊον διά προσωρινών τριμηνιαίων δηλώσεων, 
έπιδιδομένων άπ’ ευθείας είς τοΰτο καί δι’ οριστικής ’(έκ- 
καθαριστικής) τοιαύτης, έπιδιδομένης μετά τό τέλος έκά- ■ 
grou έτους είς τόν άρμόδιον Οίκον. "Εφορον.

Διά τοϋ τρόπου τούτου, εξυπηρετείται, τόσον τό συμφέ
ρον τοϋ Δημοσίου, έπί τώ λόγω ότι άνευ προσθέτου άπα- 
σχόλήσεως τών Οίκον. ’Εφοριών, είσπράττεται ένωρίτε- 
τερον ό παρακρατούμενος φόρος, όσον καί τών ΰποχρέών 
είς παρακράτησιν τούτου έβγοδοτών, οίτινες, δεν θά άντι- 
μετωπίζουν πλέον ταμειακάς δυσχερείας διά τήν άπόδοσιν 
μετά τό τέλος έκάστου έτους μεγάλων ποσών, προκυπτόν- 
των βάσει τής οριστικής δηλώσεως ώς διαφορών, ώς συνε- 
βαινε κατά κανόνα μέχρι τοϋδε, διά τοϋ τρόπου τής προβε- 
βαιώσεως έπ’ όνόματι άύτών καί καταβολής κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ έτους μέρους τοϋ άναλογοϋντος προς παρακρά- 
τησιν φόρου.

Ώσαύφως, διά τοϋ νέου τρόπου άποδόσεως τοϋ παρα- 
κρατηθέντος φόρου, οί υπόχρεοι θά προσέρχωνται είς τό 
Δημόσιον Ταμεϊον κατά άραιότερα χρονικά διαστήματα, 
διά τήν καταβολήν τοϋ φόρου.

• Άρθρον 24.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται ή 

ευχέρεια, είς τάς άλλοδαπάς Εταιρείας τάς κτωμένας 
κέρδη έκ συμμετοχής των είς ήμεδαπάς Εταιρείας περιω- 
ρισμένης ευθύνης, υποβολής δηλώσεως καταβολής τοϋ 
φόρου εισοδήματος μετά τήν ήμερομηνίαν έγκρίσεως τοϋ 
ισολογισμού ύπό τής συνελεύσεως τών εταίρων, καί ούχί 
τό άμέσως επόμενον οικονομικόν έτος ώς ισχύει είς τάς 
λοιπάς περιπτώσεις.^-—λ ——: ~~7Τ—'

Διά τής ρυθμίσεως ταύτηξ έπιδιώκεται όπως παρέχε
ται ή δυνατότης είς τόν αρμόδιον Οίκον. "Εφορον νά 3ύνα- 
ται νά χορηγή τήν α,ίτουμένην βεβαίωσιν περί καταβολής 
τοϋ όφειλομένου έπί τών δικαιουμένων ύπό τής άλλοδαπής 
εταιρείας κερδών έκ τής συμμετοχής της είς τήν εταιρείαν 
περιωρισμένης ευθύνης,’ ίνα έπιτραπή έν συνεχεία ύπό τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος ή έξαγωγή τών κερδών τούτων έπ’ 

. όνόματι τής άλλοδαπής εταιρείας, μετά τήν έγκρισιν τοϋ 
ισολογισμού ύπό τής γενικής συνελεύσεως τών εταίρων.

Διά τής έν λόγω ρυθμίσεως όχι μόνον δεν ζημιοϋται τό 
Δημόσιον άλλ* άντιθέτως έπιτυγχάνεται ή εϊσπραξις τοϋ 
όφειλομένου φόρου γρηγορώτερον άπό ό,τι βάσει τών ίσχυ- 
ουσών διατάξεων.

Άρθρον 25.
. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου έξαιροϋνται τής 

ύποχρεώσεως προς παρακράτησιν φόρου ποσοστού 8% οί 
γεωργικοί συνεταιρισμοί πρώτου βαθμοΰ, οί διανέμοντες 
ποσά είς τά μέλη των, τά μή υποκείμενα είς φόρον εισοδή
ματος βάσει τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 3323/1955.

Διά τής ρυθμίσεως ταύτης άποφεύγεται ή παρακράτησις 
φόρου άπό πρόσωπα τά όποια δεν ύπόκεινται είς φόρον. 
Δεδομένου ότι ό παρακρατούμενος "φόρος τελικώς έπεστρέ- 
φετο άπό τόν Οίκον. "Εφορον είς τά φυσικά πρόσωπα διά 
τών δηλώσεων, τάς όποιας ύπέβαλον καθ’ έκαστον έτος 
διά τόν σκοπόν τοΰτον, διά τής προτεινομένης ρυθμίσεως 
άφ’ ένός μέν τά πρόσωπα ταϋτα δεν θά ύποβάλουν έφεξής 
δήλωσιν φορολογίας εισοδήματος, άφ’ ετέρου θά άπαλλα- 
γοΰν αί Οίκονομικαί Έφορίάι καί τά Δημόσια Ταμεία άπό 
σημαντικήν άπασχόλησιν.

Άρθρον 26.
• Ύπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 8 τοϋ Α.Ν. 660/1937, 

παρέχεται ή εύχέρεια είς τάς ύποχρέους είς φόρον κύκλου 
έργασιών επιχειρήσεις όπως, άντί τής άνά μήνα δηλώσεως 
καί καταβολής τοϋ φόρου κύκλου έργασιών, επιδίδουν δή- 
λωσιν καί καταβάλλουν τόν φόρον άνά τρίμηνον ήτοι έντός 
τοϋ πρώτου δεκαημέρου τών μηνών Ίανουαρίου, ’Απρι
λίου, Ιουλίου καί ’Οκτωβρίου έκάστου έτους, περιλαμβά- 
νουσαν τά κατά τό άμέσως προηγούμενον ήμερολογιακόν 
τρίμηνον άκαθάριστα έσοδα αύτών.

Διά τής άνά τρίμηνον ύποβολής τών δηλώσεων φόρου 
κύκλου έργασιών, ό φόρος ούτος, καίτοι έχει έπιρριφθή 
είς τήν κατανάλωσιν, παραμένει άδικαιολογήτως έπί μα- 
κρόν είς χεΐρας τών επιχειρήσεων, έπί ζημία τών συμφερόν
των τοϋ Δημοσίου.



— 9 —

Έξ ετέρου, ή υποβολή των δηλώσεων ότέ μέν μηνιαίως 
ότέ δέ άνά τρίμηνον δημιουργεί δυσχερείας εις τάς φορο- 
τεχνικάς 'Υπηρεσίας διά τήν παρακολούθησιν της κανο
νικής καί εμπροθέσμου υποβολής των δηλώσεων τούτων 
ύπό των ύποχρέων επιχειρήσεων.

- Έν όψει των άνωτέρω, διά τοϋ άρθρου τούτου ύπο τοϋ 
υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, αντικαθίσταται ή ώς είρηται 
διάταξις καί ’ορίζεται ότι^ αί βιομηχανικαί, βιοτεχνικά!, 
μεταφορικαί, διαφημιστικαί καί ξενοδοχειακαί έπιχειρή- 
σεις, αίτινες άποτελοϋν καί τον μεγαλύτερον αριθμόν των 
ύποχρέων εις φόρον, οφείλουν νά έπιδίδουν άνά μήνα δή- 
λωσιν φόρου κύκλου εργασιών, περιλαμβάνουσαν τά κατά 
τον αμέσως προηγούμενον μήνα πραγματοποιηθέντα άκα- 
θάριστα έσοδα. Αί έτεραι επιχειρήσεις αί υπόχρεοι εις τόν 
φόρον τοϋτον δύνανται νά έπιδίδουν δηλώσεις άνά μήνα ή 
τρίμηνον υπό τάς έν τώ νόμω όριζομένας προϋποθέσεις, 
εξαιρέσει των Τραπεζών, τής Δ.Ε.Η. καί τοϋ Ο.Τ.Ε., 
αίτινες τον έπί τών άκαθαρίστων αυτών εσόδων έκαστου 
μηνός άναλογοϋντα φόρον θά καταβάλλουν έντός τοϋ μεθε- 
'πομένου μηνός άπό τής πραγματοποιήσεως τών άκαθα
ρίστων έσόδων.

Άρθρον 27.
Τά είσαγόμενα έπιβατικά αύτοκίνητα υπάγονται εις 

: τόν εισαγωγικόν πίνακα Φ.200. , ■
Διά τήν εισαγωγήν τών εις τόν πίνακα τοϋτον ύπαγο- 

, μένων' ειδών προκαταβάλλεται έπί οκτάμηνον χρονικόν 
διάστημα τό 200% τής τιμής τών CIF. Ή τοιαύτη όμως 

^προκαταβολή έχει ώς άποτέλεσμα τήν έπιβάρυνσιν τών 
έν λόγο) αυτοκινήτων διά τοϋ ποσοΰ τών τόκων τών άνα- 
λογούντων είς αυτήν. · ..
T'i 'Υπό τής Κυβερνήσεώς άπεφασίσθη ή κατάργησις τοϋ 
: έν λόγω πίνακος άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1976.

Είς άντιστάθμισμα τής έκ τοϋ μέτρου τούτου προκλη- 
θησομένης ώφελείας τών· εισαγωγέων αυτοκινήτων, διά 
τοϋ υπό κρίσιν άρθρου προτείνεται αΰξησις τοϋ κατά τάς 
κειμένας διατάξεις έπιβαλλομένου έφ’ άπαξ προσθέτου 
είδικοϋ τέλους έπί τών έπιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσεως τών τιθεμένων τό πρώτον. είς κυκλοφορίαν έν 
Έλλάδι ώς ιδιωτικής χρήσεως κατά είκοσι πέντε έπί 
τοΐς έκατόν (25%).
--/Η αύξησις αΰτη άφορά τά άπό 1ης ’Ιανουάριου 1976 
καί έφ’ έξής τιθέμενα τό πρώτον είς κυκλοφορίαν έν Έλλά
δι έπιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως.

Σημειοϋται ότι, ή έκ τών ώς άνω τόκων έπιβάρυνσίς 
τής τιμής τών αύτοκινήτων είναι μεγαλυτέρα τοϋ ποσοϋ 
κατά τό όποιον αύξάνεται κατά τά άνωτέρω τό πρόσθε
τον ειδικόν τέλος. · ; . ■

Προς τόν σκοπόν δέ όπως μή έπιβαρυνθοϋν διά τοϋ πο
σοϋ τής κατά τά άνωτέρω αύξήσεως τοϋ έφ’ άπαξ προσθέ- . 
του είδικοϋ τέλους τά έπιβατικά αύτοκίνητα τά όποια είσή- 
χθησαν ή θέλουν είσαχθή ύπό τό καθεστώς τοϋ εισαγωγι
κού πίνακος Φ.200, άτινα έχουν ύποστή τήν έκ τών σχε
τικών τόκων τοϋ προκαταβληθέντος ποσοΰ έπιβάρυνσιν, 
διά τ«ϋ υπό" κρίσιν άρθρου προβλέπεται όπως μή ίσχύση 
διά τά αύτοκίνητα ταϋτα ή κατά τά ώς είρηται αΰξησις 
τοϋ προσθέτου είδικοϋ τέλους, έφ’ όσον ταϋτα ταξινομη
θούν μέχρι τής 31ης Μαρτίου 1976.

Διά τοϋ ίδιου άρθρου προτείνεται αΰξησις κατά 25% 
καί τοϋ έφ’ άπαξ προσθέτου είδικοϋ τέλους τοϋ έπιβαλλο
μένου έπί τών αύτοκινήτων ποδηλάτων (σκούτερ, μοτο- 
συκλεττών) τών τιθεμένων τό πρώτον 'είς κυκλοφορίαν 
έν Έλλάδι ώς Ιδιωτικής χρήσεως.

Άρθρον 28.
Διά τών διατάξεων τούτου παρέχεται ή δυνατότης είς 

τόν Υπουργόν Οικονομικών όπως δι’ άποφάσεών του, 
*-··-— κ,λ ***>· ΈΌηπ-ηίδοί rric ΚυΒεονάσεως,

ρυθμίζεται πάσα άναγκαία λεπτομέρεια Six τήν έφαρμο- 
γήν τοϋ νόμου. -

"Αρθρον 29.
, Διά τών διατάξεων τούτου ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως 

ισχύος τοϋ ύπό ψήφισιν Σχεδίου Νόμου.
Ούτως έχουν αί διατάξεις τοϋ προτεινομένου Σχεδίου 

Νόμου, όπερ έχω τήν τιμήν νά ύποβάλω προς ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 13 Δεκεμβρίου 1975.

'Ο 'Υπουργός Οικονομικών 
ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΠΙΝΑΞ '
Άντικαθισταμένων, τροποποιούμενων καί συμπληρουμέ- 

νων διατάξεων διά τοϋ σχεδίου Νόμου' «περί έπιβολής 
έκτάκτου έφ’ άπαξ εισφοράς έπί τών τυχόντων δανείων 
καί πιστώσεων, βάσει τοϋ ποσοϋ τών καθαρών κερδών 
τών έπιχειρήσεων καί περί τροποποιήσεως φορολογικών 

τινων διατάξεων».
"Αρθρον 21.

"Αρθρον 10 Α.Ν: 148/1967. .
1. 1. ............................................................

2. ’Απαλλάσσονται τοϋ φόρου εισοδήματος τά μερίσμα
τα έξ εισηγμένων είς τό Χρηματιστήριον' μετοχών τών 
ημεδαπών άνωνύμων εταιρειών μέχρι ποσοΰ δραχμών δέκα 
πέντε χιλιάδων (15.000) έτησίως κατά μέτοχον διά τά 
έκ τής αύτής έπιχειρήσεως είσπραττόμενα μερίσματα, 
καί ούχί πέραν τών δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.000) 
έν συνόλω κατά μέτοχον διά τά έκ πλειόνων έταιρειών 
είσπραττόμενα μερίσματα. Είς ήν περίπτωσιν αί μετοχαί 
είναι είσηγμέναι είς τό Χρηματιστήριον έπί χρόνον καλύ- 
πτοντα περίοδον 120 τούλάχισταν ήμερών τής εταιρικής 
χρήσεως, ή φορολογική άπαλλαγή καλύπτει τό συνολικόν 
μέρισμα τής χρήσεως, άλλως τό μέρισμα φορολογείται έξ 
ολοκλήρου. '

‘ Προκειμένου περί μερισμάτων έκ μετοχών εισηγμένων 
είς τό Χρηματιστήριον, ό ύπολογισμός τοϋ παρακρατου- 
μένου φόρου γίνεται έπί τοϋ πλέον τών δέκα πέντε χιλιά
δων (15.000) δραχμών καταβαλλομένου κατ’ έτος είς έκα
στον μέτοχον ποσοϋ, έφ’ όσον, καθ’ υπεύθυνον δήλωσιν 
τοϋ είσπράττοντος τό μέρισμα, οΰτος δεν έχει άπαλλαγή 
τής προεισπράξεως τοϋ φόρου βάσει τής παρούσης διατά- 
ξεως κατά τήν είσπραξιν μερισμάτων έξ άλλων εταιρειών 
άναφερομένων είς τήν αύτήν χρήσιν διά ποσόν, τό όποιον, 
περιλαμβανόμενης καί τής αίτουμένης άπαλλαγής, ύπερ- 
βαίνει τάς δραχμάς τριάκοντα χλιάδας (30.000).

Άρθρον 23.
Άρθρον 44. Ν.Δ. 3323/1955.

Καταβολή παρακρατηθέντος φόρου.

1. Οί κατά τό προηγούμενον άρθρον ένεργοϋντες παρα- 
κράτησιν φόρου ύποχρεοΰνται είς άπόδοσιν τούτου είς τό 
Δημόσιον Ταμεϊον ύποβάλλοντες σχετικήν δήλωσιν είς 
τόν Οίκονοαικόν "Εφορον τής περιφέρειας, έν ή έγένετο 
ή καταβολή τών άμοιβών, έντός τοϋ μηνός Φεβρουάριου 
έκάστου έτους, περιλαμβάνουσαν τό όνοματεπώνυμον καί 
τήν διεύθυνσιν κατοικίας τών μισθωτών, ημερομισθίων ή 
συνταξιούχων, τό ποσόν τών κατά τό προηγούμενον ημε
ρολογιακόν έτος καταβλ.ηθεισών άμοιβών, καί τόν άναλο
γοϋντα έπ’ αύτών φόρον.

Έκ τοϋ ποσοΰ τοϋ φόρου τής δηλώσεως έκπίπτεται 
τό κατά τά είς τάς έπομένας παραγράφους οριζόμενα κατα- 
βληθέν ποσόν, βάσει προσωρινής βεβαιώσεως, τό τυχόν 
δέ όφειλόμενον ύπόλοιπον καταβάλλεται άμα τή υποβολή 
τής δηλώσεως.



Έάν το βάσει προσωρινής βεβαιώσεως καταβληθέν ποσόν 
είναι μεγαλύτερον ή επί πλέον διαφορά συμψηφίζεται προς 
το όφειλόμενον ποσόν φόρου-τοϋ επομένου ημερολογιακού 
έτους. -

Έάν δμως διά -τό έτος τοϋτο δεν όφείλεται φόρος,. ή 
έπί πλέον διαφορά έπιστρέφεται αιτήσει τοϋ δικαιούχου.

2. Νεοσύστατοι έπιχειρήσεις καί νεοσύστατα νομικά πρό
σωπα διά τό πρώτον έτος της λειτουργίας^ των, έργοδόται 
άπασχολοΰντες εκτάκτως προσωπικόν, πλήν των εποχια
κούς εργαζομένων καί υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων, 
ένεργοϋντες παρακράτησιν φόρου κατά τάς διατάξεις τοϋ 
προηγουμένου άρθρου, ύποχρεοϋνται κατ’ έξαίρεσιν εις 
άπόδοσιν τούτου εις το Δημόσιον Ταμεΐον διά τριμηνιαίων 
δηλώσεων ύποβάλλομένων εις την άρμοδίαν Οικονομικήν 
Εφορίαν εντός τοϋ πρώτου δεκαπενθημέρου τών μηνών 
Ίαουαρίου, ’Απριλίου, ’Ιουλίου καί ’Οκτωβρίου διά τάς 
εντός τοϋ προήγουμένου τριμήνου καταβληθείσας άμοιβάς 
καί διά έτησίας έκκαθαριστικής δηλώσεως ύποβαλλομένης, 
κατά μήνα Φεβρουάριον τοϋ επομένου έτους, περιλαμβα- 
νούσης δέ τά έν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα 
στοιχεία. · '

3. Έναντι τοϋ φόρου τοϋ άναλογρϋντος εις τάς άποδόχάς
τάς καταβληθησομένας έντός τοϋ έτους ύποβολής τής δη-/ 
λώσεως τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος βεβαιοϋται ποσόν 
φόρου ίσον προς τά έννέα~ δέκατα τοϋ φόρου της δηλώσεως, 
καταβαλλόμενον είς τό Δημόσιον Ταμεΐον είς ένδεκα ϊσας 
μηνιαίας δόσεις τής πρώτης καταβαλλομένης άμα τή 
υποβολή τής δηλώσεως. Έν, περιπτώσει, μη ύποβολής δη
λώσεως έκ μέρους τοϋ ύποχρέου, ό Οικονομικός Έφορος 
προβαίνει οϊκοθεν είς την προσωρινήν βεβαίωσεν τοϋ κατά 
την παρούσαν παράγραφον ποσοΰ φόρου έπί τή βάσει 
τής ύπ’ * αΰτοϋ γενόμένης έγγραφής προς βεβαίωσιν τοϋ 
φόρου έπί των μή δηλωθεισών αποδοχών τοϋ προηγουμένου 
έτους. . · ς ' ~ " ·'·
..' 4. Έν περιπτώσει διακοπής τών εργασιών τής έπιχει- ' 
ρήσεως, ή. ουσιώδους περιορισμού τοϋ άριθμοΰ τοϋ άπα- 
σχολουμένόυ προσωπικού αυτής δύναται. να ζητηίή ή 
έκπτωσις άναλόγου τμήματος Τοϋ προσωρινώς βεβαιωθέν-
τος ποσοΰ διά τάς μή ληξιπροθέσμους εΐσέτι δόσεις.

-* - . ■-·.■..· · · *
5. Έν περιπτώσει θανάτου τοϋ ένεργήσαντος τήν παρα

κράτησή τοϋ φόρου, υπόχρεοι είς τήν δήλωσιν καί καταβο
λήν τοϋ φόρου τυγχάνουν οί κληρονόμοι αυτού καί έκαστος 
άναλόγως τής περιελθούσης αύτώ κληρονομικής μερίδος.

6. Οί κατά τήν περίπτωσιν δ7 τής παραγράφου 3 τοϋ 
άρθρου 40 ένεργοϋντες παρακράτησιν φόρου, ύποχρεοϋνται 
είς άπόδοσιν τούτου είς τό Δημόσιον Ταμεΐον, ύποβάλλον- 
τες σχετικήν δήλωσιν είς τον Οικονομικόν Έφορον τής 
περιφέρειας των έντός τοϋ επομένου μηνός άπό τής παρα- 
κρατήσεως, περιλ,αμβάνουσαν τό όνοματεπώνυμον καί τήν 
διεύθυνσιν τών δικαιούχων της άποζημιώσεως, τήν κατα- 
βληθεΐσαν άποζημίωσιν καί τον άναλογοϋντα έπ’ αύτής 
φόρ ον.

7. Δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών. Οικονομικών,
δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, 
δύναται νά καθορίζηται λεπτομερέστερον ό τύπος καί τό 
περιεχόμενον τής δηλώσεως. - '
"Αρθρον 24.

"Αρθρον 11 Ν.Δ. 3843/1958 .
Δήλωσις Φορολογίας.

1. Παν νομικόν πρόσωπον ύποκείμενον είς φορολογίαν

α) Τά νομικά πρόσωπα τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 
3 έντός τετράμηνου άπό τής λήξεως τής διαχειριστικής 
περιόδου διά τά έντός ταύτης κτηθέντα εισοδήματα,

β) ..........................................................................*..............

"Αρθρον 25.

■Άρθ,ρον 15 Ν.Δ. 3843/1958.
Ύποχρέωσις παρακρατήσεως φόρου.

1........................................ ;........................'.......................

2. Οί κατά τον Νόμον 602 Συνεταιρισμοί διανέμοντες 
κέρδη είς τά μέλη των ύποχρεοϋνται νά παρακρατώσιν έκ'

• τών διανεμομένων ποσών διά φόρον εισοδήματος ποσοστόν 
οκτώ έπί τοΐς έκατόν (8%) καί νά άποδίδωσιν αυτόν είς τό 
Δημόσιον έντός τοϋ μηνός τοϋ άμέσως επομένου άπό τής 
παρακρατήσεως. .·

3. ............................................................................ :.....

"Αρθρον 26.
- - Άρθρον 8' Α.Ν. 660/1937.' V

1. Έντός έκάστου μηνός ό ύπόχρεως είς καταβολήν τοϋ 
φόρου, φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, οφείλει νά έπιδίδη 
δήλωσιν τών κατά τον άμέσως προηγούμενον μήνα άκα- 
θαρίστων έσόδων αύτοΰ είς τον Οικονομικόν "Εφορον τής 
περιφερείας τής έδρας τής έπιχειρήσεως, καταβάλλων άμα 
έξ, ολοκλήρου τον άναλογοϋντα φόρον.

Ό ύπόχρεως είς τήν_καταβολήν τοϋ φόρου δύναται, αντί 
τής κατά τό ^προηγούμενον έδάφιον άνά μήνα δηλώσεως,' 
νά έπιδίδη δήλωσιν έντός τοϋ πρώτου δεκαημέρου τών 
μηνών ’Ιανουάριου, ’Απριλίου, ’Ιουλίου καί ’Οκτωβρίου 
έκάστου έτους περιλ,αμβάνουσαν τά κατά τό άμέσως προ
ηγούμενον ή[ ωρολογιακόν τρίμηνον άκαθάριστα έσοδα, κατα
βάλλω ν άμα έξ ολοκλήρου τον άναλ,ογοϋντα φόρον./,"”''.'- . ζ: " . f - .

Ό έπιθυμών τήν ύποβολήν τής δηλώσεως άνά τρίμηνον 
'κατά'τά έν τώ.-προηγουμένω έδαφίω οριζόμενα οφείλει· 
νά δηλώση τοϋτο είς τόν. αρμόδιον Οικονομικόν Έφορον 

.δι’· αίτήσεώς του ύποβαλλομένης έντός τοϋ μηνός ’Ιανου
άριου έκάστου έτους ή προκειμένου περί νεοσυστάτων έπι- 
χειρήσεων έντός τοϋ επομένου άπό τής συστάσεώς των 
μηνός, άλλως ή δήλωσις έπιδίδεται έντός έκάστου μηνός 
κατά τά έν τώ πρώτω έδαφίω τής παρούσης οριζόμενα.

, * Η αίτησις περί καταβολής τοϋ φόρου κύκλου έργασιών 
άνά τρίμηνον έπιτρέπεται όπως άναγράφηται ύπό τοϋ αί-· 
τοϋντος έπί τοϋ έντυπου τής δηλώσεως τής ύποβαλλομένης 
έντός τοϋ μηνός ’Ιανουάριου έκάστου έτους, μή ύποχρεωμέ- 
νου έν τή περιπτώσει ταύτη τοϋ φορολογούμενου είς τήν 
ύποβολήν αυτοτελούς αίτήσεώς.

Προκειμένου περί τών Τραπεζών, τής Δημοσίας Έπι
χειρήσεως ’Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) καί τοϋ ’Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), ό έπί τών άκαθαρίστων 
έσόδων' αύτών έκάστου μηνός άναλογών φόρος κύκλου 
έργασιών δηλοϋται καί καταβάλλεται έντός τοϋ μεθεπο
μένου μηνός, μή έφαρμοζομένων έν προκειμένω τών ύπό 
τοϋ δευτέρου έδαφίου τής παρούσης παραγράφου όριζο- 
μένων.

Είς τάς δηλώσεις ταύτας άναγράφονται διακεκριμένως 
τά έξ έκάστου ύποκαταστήματος, άντιπροσώπου ή πρά- 
κτορος, προερχόμενα άκαθάριστα έσοδα κατά" κλ.άδους τής 
έπιχειρήσεως. Διακεκριμένως ωσαύτως, άναγράφεται είς 
τάς δηλώσεις ή άξία τών έκπιπτομένων πρώτων ύλών ήμε- 
δαπής ή άλλοδαπής προελ,εύσεως ή τοιούτων έξαιρουμένων 
τοϋ φόρου κατά τό άρθρον 4 τοϋ παρόντος νόμου.

. 2. Αί διατάξεις τού άρθρου 73 τοϋ Ν.Δ. 3323/1955 
«περί φορολογίας' τοϋ εισοδήματος», ώς έτροποποιήθη καί 
συνεπληρώθη μεταγενεστέρους καί τοϋ άρθρου 61 τοϋ Ν.Δ. 
4/1968 «περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων» έφαρμο- 
ζονται. καί έπί παραβάσεων τής κατά τον παρόντα νόμον 
φορολογίας έπί τών άκαθαρίστων έσόδων.
"Αρβρον 27 παράγρ. 1.

α) Ν. 2367/1953 «περί τίτλων κυριότητος, ταξινομή- 
σεως, άδειών κυκλοφορίας καί φορολογίας αυτοκινήτων».
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Άρθρον 15.
2. Αυτοκίνητα οχήματα τιθέμενα το πρώτον εις κυκλο-

τικών αύτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως τδ πρώτον τιθεμέ- 
νων εις κυκλοφορίαν έν ' Ελλάδι».

Άρθρον 1.
^Κυροϋται, άφ’ ής ΐσχυσεν, ή ύπ’ άριθ. 173/21.12.1962 

πραξις τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, έχουσα οΰτω :
' Πραξις ύπ’ άριθ. 173/21.12.1962

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ
Λαβέ

α) Εις δραχμάς τεσσαράκοντα χιλιάδας (40.000) εάν 
ή τιμή εργοστασίου (FRANCO USINE) τοΰ αύτοκινήτου 
είναι μέχρι χιλίων έξακοσίων πεντήκοντα (1.650) δολλα- 
ρίων.

β) Εις δραχμάς πεντήκοντα πέντε χιλιάδας (55.000), 
έάν ή τιμή εργοστασίου τοϋ αυτοκινήτου είναι άνω τών 
χιλίων έξακοσίων πεντήκοντα (1.650) και μέχρι δύο χι
λιάδων διακοσίων πεντήκοντα (2.250) δολλαρίων καί

γ) εις δραχμάς έβδομήκοντα πέντε χιλιάδας (75.000), 
έάν ή τιμή εργοστασίου τοϋ αυτοκινήτου είναι άνω τών 
δύο χιλιάδων διακοσίων πεντήκοντα (2.250) δολλαρίων.

Προκειμένου περί μεταχειρισμένων επιβατικών αύτο- 
κινήτων, διά τον υπολογισμόν τοΰ κατά τά άνωτέρω έφ’ 
άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους λαμβάνεται ή άξια αυτών 
ώς καινουργών.

δ) Ν.Δ. 4535/1966 «περί τροποποιήσεως φορολογι
κών τινών διατάξεων».

' · . j\ I
----- —------------_Σ- Άρθρον'2.__ ________________1_

■ άποφασίζει : ,
«’Επί επιβατικών αυτοκινήτων τιθεμένων τδ πρώτον 

εις κυκλοφορίαν έν Έλλάδι άπδ 1ης ΊανΟυαρίου 1963 
καί έφεξής ώς ιδιωτικής χρήσεως, τδ κατά τήν παράγρα
φον 2 τοϋ'άρθρου 15 τοϋ Νόμου 2367/53, ώς αΰτη έτροπο- 
ποιήθη διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 3 τοΰ ύπ’ άριθ. 
3829/1958 Ν.Δ/τος, έφ’ άπαξ πρόσθετον τέλος, όρίζεται 
ώς κάτοίθι : .

- . ,Α) Διά τά αυτοκίνητα τά έχοντα κινητήρα κυλινδρι- 
,σμοΰ μέχρι χιλίων διακοσίων» (1.200) κυβικών έκαστών, 
τδ τέλος ορίζεται εις δραχμάς δέκα πέντε χιλιάδας (15.000).

2. ’Επί έπιβατικών αυτοκινήτων τιθεμένων τδ πρώτον 
εις κυκλοφορίαν έν Έλλάδι ώς ιδιωτικής χρήσεως άπδ 1ης 
’Ιανουάριου 1966, τδ κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 
15 τοϋ Ν. 2367/1953 έφ’ άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος, 
ώς τούτο ορίζεται διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 3 
τοϋ Ν.Δ. 3829/1958 έν συνδυασμώ πρδς τήν' ύπ’ άριθ. 
173/1962 πραξιν τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, τήν κυρω- 
θεϊσαν διά τοΰ άρθρου 1 τοϋ Ν. 4288/1963, προσαυξάνεται 
κατά ποσοστόν τριάκοντα έπί τοΐς έκατδν (30%).

. δ) Ν. 12/1975 «περί τροποποιήσεως ' καί συμπληρώ- 
σεως φορολογικών καί άλλων τινών συναφών διατάξεων».

Β) Διά τά αύτοκίνητα τά έχοντα κινητήρα κυλινδρισμοϋ 
μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κυβικών έκαστών 
τδ τέλος, δΓ έκαστον κυβικόν εκατοστόν, πέραν τών χι- 
,λίων διακοσίων (1.200), ορίζεται εις δραχμάς δέκα πέντε
(15).' ' · ■» · .
- Τδ ειδικόν τέλος α) τής περιπτώσεως Α' προσαυξάνε

ται κατά πεντήκοντα έπί τοΐς έκατδν (50%), έάν ή δασμο
λογητέα άξία τοϋ αύτοκινήτου, ή βριζόμενη κατά τάς δια
τάξεις τοϋ Κώδικος τών νόμων περί τελωνειακού δασμο
λογίου εισαγωγής, είναι ίση ή μεγαλ.υτέρα τών δραχμών 
Ιξήκοντα χιλιάδων (60.000) καί β) τών περιπτώσεων Α' 
καί Β' προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε έπί τοΐς έκατδν 
(25%), προκειμένου περί αύτοκινήτων τά όποια διαθέτουν 
συμπτυσσομένην στέγην (CONVERTIBLE - DECAPO- 
TABLE). ...
\ Εις περίπτωσιν καθ’ ήν τδ αύτοκίνητον έχει κινητήρα 

κυλ.ινδρισμοϋ άπδ χιλίων διακοσίων ενός (1.201) έως δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κυβικών έκατοστών, τδ 
κατά τούς άνωτέρω ύπολογισμούς προκϋπτον ειδικόν τέ
λος δέν δύναται νά είναι μικρότερον τοΰ ποσού :

α) τών δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έάν 
η δασμολογητέα άξία τοϋ αυτοκινήτου είναι ίση ή μεγαλυ- 
τέρα τών δραχμών τριάκοντα έξ χιλ.ιάδων (36.000).

β) τών δραχμών τεσσαράκοντα χιλιάδων (40.000) έάν 
η δασμολογητέα άξία τοϋ αυτοκινήτου είναι ίση ή μεγαλύ
τερα τών δραχμών εξήκοντα χιλιάδων (60.000) καί

γ) τών δραχμών πεντήκοντα πέντε χιλιάδων (55.000), 
εαν η δασμολογητέα άξία τοϋ αυτοκινήτου είναι ίση ή 
μεγαλύτερα τών δραχμών όγδοήκοντα πέντε χιλ.ιάδων
(85.000). ·■'

- Γ) Διά τά αύτοκίνητα τά έχοντα κινητήρα κυλινδρισμοϋ 
άνω τών δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κυβικών 
εκατοστών, τδ τέλος ορίζεται:

Άρθρον 49.
Αΰξησις προσθέτου ειδικού τέλους έπιβατικών αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσεως. .'

’Επί έπιβατικών αυτοκινήτων τιθεμένων τδ πρώτον, 
άπδ τής ισχύος τοϋ παρόντος, εις κυκλοφορίαν έν Έλλάδι 
ώς ιδιωτικής χρήσεώς, τδ κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ 
άρθρου 15 τοϋ Ν. 2367/1953, έφ’ άπαξ πρόσθετον -ειδι
κόν τέλος, ώς τούτο ορίζεται διά τής διά τοΰ άρθρου 1 

• τοϋ Ν. 4288/1963 κυρωθείσης ύπ’ άριθ. 173/1962 Πρά- 
ξεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου έν συνδυασμώ πρδς 

’ τήν παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 4535/1966,
" αύξάνεται κατά ποσοστόν τριάκοντα έπί τοΐς έκατδν (30%).
: Άρθρον · 27 παρ. 2.

Ν.Δ. 3829/1958 . . "

«Περί φορολογικών μέτρων άποσκοπούντων εις τόν περιο
ρισμόν τής καταναλώσεως ειδών τινων πολυτελείας», 

ώς ισχύει.
/ 1

Άρθρον 3. /I «ι
2.. Έπί αυτοκινήτων ποδηλάτων (σκούτερ, μοτοσυκλετ- 

τών) ιδιωτικής χρήσεως τιθεμέ/ων τδ πρώτον εις κυκλο
φορίαν έν Έλλάδι άπδ τής 4ης Αύγούστου 1958 καί έφ’ 
εξής έπιβάλλεται' έφ’ άπαξ πρόσθετον ειδικόν'τέλος όρι- 
ζόμενον ώς άκολούθως : ~ '

α) διά τά αύτοκίνητα ποδήλατα, ών ό συνολικός κυλιν
δρικός όγκος τοΰ κινητήρος είναι μέχρι καί 200. κυβικών 
εκατοστών εις δραχμάς 2.000 καί (

β) διά τά τοιαϋτα συνολικού κυλινδρικού όγκου κινητή- 
ρος άνω τών- 200 κυβικών έκατοστών εις δραχμάς 4.000,
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'•’περί έπι βολής · r-.'iiy-D'j εφ ’ &π«ξ εισφοράς επί τ~ν 

τυχόντων δανείων καί πιστώσεων, βάσει του ποσού τΐίν 

καθαρών κερδών των επιχειρήσεων τα ί περί τ ρ ο π r; π c ι η - 

σεως φορολογικών τινών διατάξεων."

ΤίΡΟΖ

Την Βουλήν των‘Ελλήνων

Διά τής παραγράφου 2 του άρθρου 1D του υπό φήφισιν Νόμου ορίζεται 

ότι "τ6 καταβληθεν τούτο ποσόν μετατρόπεται είς δάνειον τής Τραπόζης 

η του_ ‘-Οργανισμού πρός τόν είς εισφοράν* υπόχ.ρεον, οί οροί του 

οποίου καθορισθήσονται δι ’σποφάσεως τής Νομισματικής ’ Επι τροπτίς .

Δεδομένου όμως ότι υπό τής ίσχυούσης ύπ ‘ άριθ.1 5G9/1 /ΐ 4.9 . ϊ 96θ 

απ&φάσεως τής Νομισματικής ’Επιτροπής περί κανόνων διεζόντων τάς χρη

ματοδοτήσεις καί λοιπάς τοποθετήσεις των Τραπεζών, ως αυτή συνε πληρώ·'7’ 

βάσει τής άπό 29 Δεκεμβρίου 1972 προστεθείσης προσθήκης ΰπδ σταινεΓον 

}i(j_ νέας παραγράφου έν τφ πρώτ^ κεφαλαίψ αυτής καθωρίαθη υποχρεωτική 

σχόσις ιδίων πρός ξένα κεφάλαια ιση τουλάχιστον πρός ποσοστόν 33;^ 

δι ’ ίδιωτικάς επιχειρήσεις, .των οποίων ο συνολικός Τραπεζιτικός δανεισ 

υπερβαίνει τά 50 εκατομμύρια δραχμάς. Εις περίπτωσιν καθ’ήν η σχόσις 

αΰτη δόν πραγματοποιηθή εντός των έριζαήιόνων έν συνεχείς: προθεσμιών, 

θά διακόπτεται η μα’,'.ροπρόθεσμος Τραπέζική χρηματοδότησες των 

επιχειρήσεων. .
I

Ουτω^υπό του παρόντος Νόμου επιβληθησομόνηεισφορά ανερχομόνη εις 

15% επί των δανείων ή πιστώσεων διά Βάγια περιουσιακά στοιχεία καί ΙΟ 

διά δάνεια κεφαλαίων κινήσεως επαυξάνει τά. υπό των Τραπεζών χαρπγηθόν 

η χορηγηθησόμενα* δάνεια. '

‘Εάν λοιπόν ό έκτακτος ουτω δανεισμός συναθροισθή μετά του λοιπού 

δανεισμού θά π^ριορίση τήν πιστωληπτικήν ικανότητα των επιχειρήσεων 

ή οποία εΟναι λίαν βεβαρημένη εκ των ηύξημόνων’. σήμερον αναγκών των 

επιχειρήσεων. 'Έ

°0θεν ένδείκνυται^ό έκτακτος οΰτω δανε ι σμός^ σκοπόν εχων τήν άμεσο 

εϊσπραξιν παρά του Δημοσίου τής έπιβληθησομόνης εκτάκτου εισφοράς 

επί των επιχειρήσεων νά μή συναθροίζεται μ ό τά ς λοιπάς χρρηγησεις,
/ ν

προκειμόνου καί μόνον διά τίν καθορισμόν της υποχρεωτικής σχεσοως ΊΟν 

πρός ξένα κεφάλαια ως αϋτη ποοβλέπται επί τής Τ ρ οα«α φερθεί σ η ς απο- 

φάσέο!·^ τής Νομισματικής ’Επιτροπής.
* ' 3

Εις τόν δανεισμόν δέον νά .πεμ.ιΛηφ.ηή καί ο επί τούτου καταλωγια- η- 

σόκενοί υπό των Τρσπεηων τ 5 κ ο ς ν


