
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
Ε—I σχεδίου Νόμου «ττεοί κυρώσεως των ύπ’ άριθ. Σ.

15238/5,12.66, 176863/10136/21.8.67 καί 105599/2741/
/.10.68 κοινών άττοφάσεων των Ύττουργών Οικονομικών 
καί Γεωργίας».

Προς την Βουλήν τών Ελλήνων

1. Συμφώνως τερός τάς διατάσεις τής —αρ. 1 τοϋ άρθρου 10 
τοϋ Νόμου 4169/1961, ως αντικατεσταθη ύττό τών διατά
ξεων τοϋ άρθρου 3 τοϋ Νομοθετικοί Δ/τος 45/5/66, έττιβάλ- 

γορχ 3 % ετει ~ής άςίας τών υπό τών παραγωγών 
ή Νομικών Προσώπων, έξαιρέσει μόνον τοϋ Δημο-

/.εται εισφορά 
Φυσικών
σίου, πωλουμένων χονδρικώς προϊόντων γης έν γένει ή τών 
έκ τούτων υποπροϊόντων. 'Ωσαύτως ή εισφορά αυτή επι
βάλλεται έπί δασικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφιών, ^ με
λισσοκομιών, σηροτροφικών προϊόντων καί τών έκ τούτων 
ύποποοϊόντων, προσέτι δέ έπί τών νωπών ιχθύων καί λοιπών 
υδροβίων ζώων.

— -·2·.—■Ύ;.'0··?ώ|.1 διατάξεων όμως τοϋ εδαφίου β' τής παρ. 6
τοϋ άοθοου 10 τοϋ αΰτοϋ ώς άνω νόμου παρέχεται έξουσιοδο- 
τςσις όπως διά κοινών αποφάσεων τών 'Υπουργών Οικονο
μικών καί Γεωργίας (νϋν Κοινωνικών 'Υπηρεσιών) έκδιδο- 
μένων μετά γνώμην τοϋ Διοικητικοί Συμβουλίου τοϋ Ο.Γ.Α. 
όρίζηται άλλως τό ποσοστόν τής υπέρ Ο.Γ.Α. εισφοράς δΓ 
όλα τά αγροτικά προϊόντα ή διά κατηγορίας μόνον τούτων.

----- 3. Δυνάμει τής κατά _τά άνω παασχεθείσης έξουσιοδο-
τήσεως έξεδόθησαν αί ύπ’ άοιθ. Σ. 15238/5.12.66/176863/ 
10136/21.8.67 καί 105599/2741/7.10.68 Κοιναί ’Απο
φάσεις τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας, δΓ ών 
έπί τών κάτωθι άγροτικών προϊόντων ή υπέρ Ο.Γ.Α. εισφορά 
ώρίσθη ώς άκολούθως :

α) ’Επί τής αξίας τών κτηνοτροφικών έν γένει προϊόντων,
- πλήν γάλακτος άγελάδος, εις 2 %.

β) Έπί τής αξίας τών πτηνοτροφικών έν γένει προϊόν
των καί τοϋ γάλακτος άγελάδος εις 1 %.

γ) Έπί τής αξίας τών σπόρων τών πωλουμένων υπό σπο
ροπαραγωγών συμβεβλημένων μετά τοϋ Δημοσίου ή έντολο- 
δόχων αύτοϋ ή έλεγχομένων υπό τούτου εις 1,5%.

δ) Έπί της αξίας τών νωπών ιχθύων καί λοιπών υδροβίων 
ζώων εις 1 %.

ε) Έπί τής αξίας τής πώλουμένης υπό τών παραγωγών
ρητίνης εις 1 %·

στ) Έπί τών πωλουμένων ριζών έρείκης εις 1 %.
4. 'Ο διά. κοινών 'Υπουργικών αποφάσεων όμως καθο

ρισμός τοϋ συντελεστοϋ τής εισφοράς άντίκειται προς τάς 
διατάξεις τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 78 τοϋ έν ΐσχύι Συντάγματος, 
καθ’ ας τό άντικείμενον τής φορολογίας ό φορολογικός συντε
λεστής καί αί έκ τής φορολογίας άπαλλαγαί καί εξαιρέσεις 
δέν δύνανται νά άποτελέσουν άντικείμενον Νομοθετικής έξου- 
σιοδοτήσεως.

5. Ώς έκ τούτου κρίνεται άπαραίτήτος ή διά νόμου κύρω- 
σις τών κατά τά ώς άνω έκδοθεισών κοινών Ύπουργ. ’Απο
φάσεων, δΓ ών ώρίσθη ό συντελεστής τής υπέρ Ο.Γ.Α. 
εισφοράς ένίων άγροτικών προϊόντων.

6. Ούτως έχει κατά σκοπόν καί περιεχόμενον τό παρόν 
σχέδιον Νόμου, τοϋ όποιου λαμβάνομεν τήν τιμήν νά παρα- 
καλέσωμεν όπως τύχη τής ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τη 13 Νοεμβρίου 1975 
Οί 'Υπουργοί

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ X -
Περί κυρώσεως τών ΰτ" άριδ. Σ. 15238 5.12.66. 170853/ 
-10136/21.8.67 καί 105599/2741/7.10.63 κοινών άπσφά- 

σεων τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας.
Άρύρον 1.

1. Κυροϋντα: καί έχουν ϊσχΰν νόμου άπό τοϋ έν αύταϊς ορι
ζόμενου χρόνου ισχύος των και ισχύουν καί διά τόν έφεσής 
χρόνον.

α) Η ϋπ’ άριδ. Σ. 15238/5.12.66 κοινή άπόφασις τών 
"Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας «περί κάδο: ισμού πο- 
σοστοϋ τής εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. Δήμων καί Κοινοτήτων έττι 
τής άσίας ένίων άγροτικών προϊόντων κλττ..>.

?) Ή άοιδ. 176863/10136/21.8.67

Κοιν. 'Υπηρεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

■ · . - ---------------- κοινή άπόφασις
Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας «περί έπιβολτς Λειω

μένου ποσοστού εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. έπί πωλουμενης ;η-·- 
νης από τής ρητινικής περιόδου τοϋ έτους 1967».

γ) Ή ύπ' άριδ. 105599/2741/7.10.08 κοινή άπόφασις 
’Υπο^ρ^ών ΟικονοΛίκών καί Γεωργίας «πεοι έπιβολής Λειω- 
•αενου ποσοστού εισφορά; ύπέρ Ο.Γ.Α. κλπ. έπί πωλουμένων' 
ριζών έρείκης» εχουσαι ώς κατωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

α'. Άριδ. Σ. 15238/5.12.1966 (ΦΕΚ 749/13.12.66 
τ. β;).
Περί καθορισμούΓα) τοϋ-ποσοστοϋ τής εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

Δήμων καί Κοινοτήτων έπί τής άςίας ένίων προϊόντων 
πωλουμένων ύπο τών παραγωγών καί βϊ τών -αποβλητέων 
εις τόν Οικονομικόν Έφορον στοιχείων, τών τοϋ τρόπου καί 
χρόνου υποβολής τούτων καί καταβολής τής εισφοράς ύπέο 
Ο.Γ.Α. κλπ. καί τοϋ χαρτοσήμου έπί πωλήσεως άγροτικών 
προϊόντων ΰπό παραγωγών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΠνΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει:
1) Τάς διατάσεις: α) τών παραγράφων 3 καί 6 τοϋ άρθρου 

10 τοϋ Ν. 4169/1961, ώς τούτο άντικατεσ.'άδη διά τοϋ άρ- 
δρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4575/66 καί β) τών άρδρων 39, 42 καί 57 
τοϋ Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων.

2) Σύμφωνον γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ορ
γανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), άποφασίζομεν:

1) Όρίζομεν τό ποσοστόν τής έπιβληδείσης διά τής παρα
γράφου 2 τού άρδρου 10 τοϋ Ν. 4169/1961. ώς τούτο άντικα- 
τεστάδη διά τοϋ άρδρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4575/1986, εισφοράς 
ύπέρ Ο.Γ.Α. Δήμων καί Κοινοτήτων έπί τής άςίας τών 
κάτωδι πωλουμένων άπό τής ισχύος τοϋ Ν. Διατάγματος τού
του ϋπό τών παραγωγών άγροτικών προϊόντων ώς άκολούδως:

α) Έπί τής -άςίας τών κτηνοτροφ κών έν γένει πρίϊέ/των 
πλήν γάλσικτος άγελάδος, εις 27c.

β) Επί τής άςίας τών πτηνοτροπτικών έν γέ/ει προϊό/των 
καί τοϋ γάλακτος άγελάδος. εις [%.

γ) Έπί τής άςίας τών σπόρων τών πωλ-ουμένων ΰπό σπο- 
ρΌπαρ αγωγών συμβε βλημένων μεταςύ τού Δημοσίου ή έντολο- 
δόχων αυτού ή ελεγχόμενων ύπό τούτου, εις 1,5074 καί

δ) έπί τής άςίας τών νωπών ΐχδύων καί λοιπών υδρο
βίων ζώο>ν εις 1%.

2) "Καδσρίζοα«ν. κατά τά έν τή ύπ” άριδ. Σ. 3721/7.3.66 
άποφάσει ημών διαλαμβανόμενα, τά τοϋ τρόπου και χρονου 
υποβολής στοιχείων εις τόν Οίκο.Ίίμιαόν Έφορον καί κατα
βολής τής εισφοράς ύπέρ τού Ο.Γ.Α. Δήμων καί Κοινοτήτων 
καί τοϋ χαρτοσήμου, διά τά -άπό τής ισχύος τοϋ Ν.Δ. 4ο75.· 
1966 καί έφεσής έκδιδόμενα τιμολόγια καί έκκαδαοισεις επ: 
χονδρικής πώλήσεως ϋπό τών παραγωγών ή τών εντΌΛΟΟοχων 
τούτων γεωργικών κλπ. προϊόντων, ΰπ-οκε υμένων εις την εισφο
ράν ύπέρ Ο.Γ.Α. Δήμω-, καί Κοινοτήτων οοϋ άρδρου 10 του 
Ν. 4169/1961, ώς τούτο άντσικατεοτάδη διά τοϋ άρδρου 3 
τοϋ προμνη-σδέντος Ν. Δ/τος.


