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’Err- τού σχεδίου Ν·.μσυ «περί κυριύσεως της άπο 21,22 
Φεβρουάριου Γ.' / 9 Πράςεως νομοθετικού περιεχομένου 
τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας «περί —αρατάσεως τής 
προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήμα
τος φυσικών προσώπων διά το οικονομικόν ετορ 1979». 
ώς και άλλων τινών Υπουργικών αποφάσεων».

Πυός τή» Βουλήν ιών Έλληνα»·
Άρθρον 1.

Κύρωση Πράςεως νομοθετικού περιεχομένου.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου .αυτού κυρούται. άφότου, 

δημοσεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ. 
33/Λ. 22.2.197 :) ή νομοθετικού περιεχομένου Πράξη 
τού Προέδρου της Δημοκρατίας μέ την όποια παρατάθηκε, 
εξαιρετικά για τό οίκον, έτος 1979. ή προθεσμία υποβο
λής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώ
πων.

Ή ώς άνω παράταση κατέστη άναγκαία. λόγω άντι- 
κειμενικής άδυναμίας τών ύποχρέων νά υποβάλλουν τις 
δηλώσεις τους μέχρι τής 25 Φεβρουάριου 1979. έπειδή 
αυτοί, ώς έκ τής άπεργίας τών ταχυδρομικών διανομέων 
τών ΕΛΤΛ, δέν έλαβαν τις σχετικές βεβαιώσεις γιά τά 
εισοδήματα τους άπό μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγ
γέλματα κλπ.. μέ συνέπεια νά μήν είναι σέ ύέση νά συμπλη
ρώσουν και- νά ύποίάλλουν έγκαιρα τις φορολογικές σηκώσεις 
τους.

"Άρθρον 2.
Κύρωση άποφάσεων καί διαταγής.

1. Μέ τις διατάξεις τής παρ. 1 τού άρθρου αύτοϋ κυ- 
ροϋνται άφότου έκδόθηκαν οί άριθ. Ε. 11534 καί Ε. 11535 
άπό 21 Δεκεμβρίου 1978 άποφάσεις τού 'Υπουργού τών 
Οικονομικών, μέ τις όποιες ρυθμίστηκαν ορισμένα διαδι
καστικά μέτρα πού άφοροϋν τή βεβαίωση τών ποσών τού 
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων πού άναλογει στο 
ποσό τής Βουλευτικής άποζηαιώσεως, ώς καί τής έκτα
κτης εισφοράς τοΰ Ν. 816/1978 πού προκύπτει στο ποσό 
τοΰ φόρου εισοδήματος πού άναλογει στη Βουλευτική απο
ζημίωση.

'Η ρύθμιση αυτή κατέστη άναγκαία λόγω τών κενών 
πού εμφανίστηκαν στή διαδικασία επιστροφής τοΰ φόρου 
εισοδήματος, άν τύ ποσό τοΰ φόρου πού παρακρατήθηκε 
ήταν μεγαλύτερο άπό εκείνο πού ώφειλε ό ΰπόχρεως, ώς 
καί στή διαδικασία βεβαιώσεως τής έκτακτης εισφοράς τοΰ
Ν. 816/1978.

2. Μέ τις διατάξεις τής παρ. 2 τοΰ άρθρου αύτοΰ κορδώ
θηκαν άφότου έκδόθηκαν.

α) Ή άριθ. Ε. 300 (πολ. 4) άπό 12 "Ιανουάριου 1979 
διαταγή τοΰ 'Υπουργού Οικονομικών μέ την όποια ορί
σθηκε ότι άπχλλάσσοντχ·. άπό τό φόρο εισοδήματος καί άπό 
τά τέλη χαρτοσήμου οί οικονομικές ενισχύσεις (επιδόματα, 
δάνεια, προκαταβολές) πού καταβλήθηκαν σέ μισθωτούς 
πού εργάζονταν στις περιοχές τοΰ Νομού Θεσ/νίκης, τής 
επαρχίας Βισπλτίας τοΰ Νομοΰ Σερρών καί τής έπαρχίας 
Κιλκίς τοΰ Νομοΰ Κιλκίς, γιά την άντιμετώπιση τών εκ
τάκτων οικονομικών αναγκών τους λόγω τών σεισμών.

'β) Ή άριθ. Ε. 2380 άπό 28 Φεβρουάριου 1979 άπό- 
φαση τοΰ 'Υπουργού Οικονομικών, μέ την όποια καθιε- 
υώνεται ό συμψηφισμός τοΰ φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώποιν πού έπιστρέφεται άπό τό Δημόσιο, βάσει τής 
αρχικής δηλό>σεως τοΰ φορολογουμένου, μέ τά ποσά πού 
οφείλονται βάσει τής ίδιας οηλώσεως τοΰ ύποχρέου, κατά 
την εκκαθάριση αυτής άπό τό Μηχανογραφικό Κέντρο Φο
ρολογίας. Μέ αύτό τόν τρόπο απλοποιείται ή διαδικασία 
ύεβαιώσεως καί επιστροφής τοΰ φόρου εισοδήματος στους 
δικαιούχους. ·

""Άρθρον 3.
Μέ τό άρθρο αύτό κυρώνονται οί άριθ.:
1. α) Κ 11361/840/23.10.1978, β) Κ. 130S2/1044/ 

23.12.1978, ν) Κ. 1005/124/27.1.1979, δ) Κ. 1877/238/

EI_ii Π1ΤΙΚΗ ΕΚπΕΣΗ.

ΟΛΛηλων σε Συμβούλια. "Επιτροπές καί

22.2.19/9 άποοάσεις τοΰ Υπουργού Οικονομικών μέ τις 
όποιες ·' ΠαρατάΘηκαν οί προθεσμίες υποβολής άεχτκών 
η συμπληρωματικών οηλιυσεων μέ σκοπο τόν περαίωσα 
των εκκρεμών φο ρ ©λογικών υποθέσεων και τά ν ένκαιοτ 

θεοαίωση και εισπραςη των εσόοων του Δημοσίου.
2. α) 118913/4890/24.8.78. β) 4089/117.30.1.79. 

γ) 2859, ,'859/2.3.16/9 Υπουργικές άποφάσεις. οί όποιες 
έξεδόθησαν προς άντιμετώπιση επειγόντων, μισθολογι- 
κοΰ περιεχομένου. Θεμάτων ή δέ διά τής νομοθετικής όδοΰ 
ρύθμιση τούτων άπαιτοϋσε μεγάλο χρονικό διάστημα.

"Άρθρον 4.

Με τό άρθρο 8 παρ. 1 του X. /54/1978 καταργήθηκαν 
οί καταβαλλόμενες άποζημιώσεις λόγω συιιαετοχτς τών 
Δημοσίων Ί'π:
'Ομάδες "Εργασίας άπό 1.6.1978

Μέ την παράγραφο 2 τού ίδιου άρθρου ορίζεται ότι αδι’ 
αποφάσεων τών 1 πουργων Συντονισμού, Προεδρίας Κυ- 
βερνησεως. Οικονομικών καί του κατά περίπτωση αρμο
δίου 'Υπουργού, έκδοθησομένων μέχρι 31η Μαίου 1978 
κατόπιν γνώμης τής ύπό της παρ. 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ 
παοόντος προβλεπομένης Ειδικής "Επιτροπής, δύνανται νά 
κχθορισθοΰν τά Συμβούλια καί "Επιτροπές ών χί συνε
δριάσεις, έπιβάλλεται νά πραγματοποιούνται έκτος ωρών 
εργασίας» κλπ.

Οί παραπάνω προθεσμίες, πχρχτάθηκχν μέ τό άρθρο 74 
τοΰ Ν. 814/78, έπί ένα μήνα.

"Επειδή μέ την πάροδο τοΰ χρόνου διαπιστώθηκε ότι, 
γιά ώρισμένα συμβούλ.ια καί επιτροπές, δέ'/ έχουν έκδοθεϊ 
άποφάσεις λειτουργίας αυτών έκτος τών ώρών ύποχρεω- 
τικής έργασίας τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών, καί καθίστα
ται άνέφικτη ή λειτουργία τους εντός τών ύποχρεωτικών 
ωρών εργασίας λογω τής συνθέσεως καί τής φύσεως τής 
εργασίας αυτών, καί άπό τό λόγο αύτό δηαιουργοΰνται 
σοβαρά προβλήματα ομαλής λειτουργίας τής Δημοσίας 'Υπη
ρεσίας, γιά τούτο επιβάλλεται ή παράταση τών προθεσμιών 
τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 754/1978 γιά ένα τρίμηνο 
άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Νόμου, γιά νά κατα- 
στή δυνατή ή έκδοση τών προβλεπομένων άποφάσεων, γιά 
τή λειτουργία ώρισμένων Συμβουλίων και "Επιτροπών έκτος 
τών ύποχρεωτικών ώρών έργασίας τών Δημοσίων Υπη
ρεσιών, ώστε νά καταστή δυνατή ή επιτέλεση τοΰ σκοπού 
γιά τόν όποιο συνεστή&ησχν.

Άθήνχι 30 Μαρτίου 1979
Ό 'Υπουργός τών Οικονομικών 

ΑΘΛ.Χ. ΚΛ.ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί αυρώσεως τής άπό 21/22 Φείρουαρίου 1979 Πρά

ςεως νομοθετικού περιεχομένου τοΰ Προέορου τής Δημο
κρατίας «περ! παρατασεως τής προ-ύεσμίας ύποόολής Βη- 
λώαεων φορο/χγίας είσοΒήματος φυτικών προσώπων 5:ά το 
οικονομικόν έτος 1979», ώς καί άλλων τινών υπουργικών 
άποφάσεων.

Άρ-ύρον Πρώτον.
Κύρωσις Πράςεως νομοθετικού περιεχομένου.

Κυρούται άφ’ ής έοημοσιεύυη εις τήν ΈφημερίΒα τής Κυ- 
όερνήσεως (ΦΕΚ 33/Α/22.2.1979) ή νομο-όετικού περιεχο
μένου Πράςις τού Προέορου τής Δημοκρατίας «περί παρα- 
τάσεως τής προ-λεσμίας ύποόο/.ής Βηλώσεων φορολογίας είσο- 
ίήματος φυσικών προσώπων Βιά τό οικονομικόν έτος ΙΘύΘ·». 
έκοούείσα κατ' εφαρμογήν τού άρύρου 44 παρ. 1 τού Συν
τάγματος. λόγω συντρεχούσης έκτακτου περιπτώσεως έξα:- 
ρετικώς έπειγούσης καί άπροΕλέπτου άε/άγκης, ής το περιεχο
μένου έχει οΰτω:


