
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στ; τχεείο νόμο; ,.τερί αύξήτεω; τών άτοόοχών τών Λημ ο
τ ίων εν γένϊ·. ύταλλήλων. Πολ:τ:κών. Στρατιωτικών καί 
ύταλλήλων X. Π.Δ.Δ.. ρ;νμ:τεως τυναφών Ψεμάτων. τρο- 
τοτο:ήτεως καί τυμτληρώτεω; φορολογικών κα: άλλων τ:νών 
ό:ατάξεων».

ΙΙοϋς ii/v Βονλΐ)ι· u~j>' L.'./.i/ron·

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ύ>τω; είνα: γνωττό. ή Κυεέρνητη. ττήν ατκητη _τή; φο- 
εολογική; τη; τόλ:τ:κής. ά/Αλο;Ψί: τταΨερή κατεύΨυντη καί 
ά~;τλϊ-ε: τέ αμετακίνητο ττόχο. τού είνα: ή ό:ατοάλ:τη τή; 
ο:κονομ.:κή; άναττύξεω; μέτα τέ κλίμα οικονομικής κα: νομ:- 

::κή; τταΨερότητα;.
Παράλληλα, ό ττόχος τή; φορολογικής τολ’·τ:κής ταραμέ- 

νε: ή λήψη κάνε αναγκαίο; μέτρο; ττ;; τομεαλ/.ε: ττήν ε::α: - 
ωτη ιερολογική; ε:κα:οτύνη; κα: ττήν τραγμάτωτη τή; κο:- 
■.ω.:κοο:κονομ:κής λεετουργία; το; φόρου. ■

Ενόψη τή; έντονη; όυτμενοϋ; ό:εΨνο;ς οικονομικής τυγκυ- 
το; έτ::ρά τ:εττ:κά κα: ττήν ελληνική οικονομική τρα- 

γματ:κότητα. ή Κυεέρνητη τροεαίνε: ττήν λήψη ό:ορΨωτ:κών 
..ετεων τά ότοία. τ:ττεύετα:. οτ: Ψά τ;ντελέτο;ν άτοφατ:ττ:- 
κα ττήν έξουόετέρωτη τών αρνητικών ταραγόντων τής οικο
νομάς κα: ώς εκ τούτο; ττήν τόνωτη κα: εραττηρ'.οτοίητη

_α;τής._ ; ( — —------ - t ·( ------ _ -
ίI τολ'·τ:κή τής Κυόερνήτεως. κατά τή νέα οάτη το; όη- 

μοτ:ονομ:κο; τρογραμματ’.τμοϋ. άτοελέτε: ττή όημιουργία καί 
τή< έξατφάλιτη τών τρουτοψέτεων εκείνων το; είναι άναγ- 
κα:ε; γ:ά τήν εόραίωτη φορολογική; ;:κα:οτ;νης καί νομ:- 
τματτκή; τταΨερόηγτας. με ταράλληλη τροταρμογή ττήν ανα- 
ττ.ξ:ακή τ:λ:τ'·κή. το; άτα:τε:τα: μετά άτό τήν όντας ή μα; 
ττήν Εύρωταϊκή Οικονομική Κοινότητα.'

II Κοόερνητη έχε: εξάγγειλε; οτ:. κατά το έτος 1981 
οεν ψά έτ’.εληύούν νέο: βέρο:.

I. Αντικείμενο το; ύτό κρίτ:ν νομοτχεείο; ε:να::

τών άνωτέρω ύταλλήλων. άν κατά το τρέχον έτος ό Δείκτης 
τ:μών Καταναλωτο; αύξηΨε: τέ τοτοττό άνώτερβ το; 20%.

·■>-- :_’νμ:1ετα: το Ψέμα τών άτοόοχών τών Καθηγητών 
τών Λνωτάτων Εκτα:όε;τ:κών Περαμάτων, οί ότοίο: τύμφω- 
να με τ; νομο κατέχουν κα: όεύτερη νέτη, εκτός άτό εκεί
νο;; το; ό’.όάτκουν τέ άλλη κενή έερα το; :ό:ο; ή άλλο; 
ίερ. ατ;;.··;:α το;; οτοίου; γίνετα'· ε:ό:κή ρύΨμ:τη.

ί. Χορηγείται κα: ττο;; εν ένεργεία Εφημερίους τών
.υν;::ακών Χαών τό έτίόομα χρόνο; ύτηρετίας. εάτε: τών 

otc-jv :τ·/;ο;ν γ:ά τ;;; εημοτίο;; ύταλλήλο;;.

5. Μυτίίηξ χορηγεί τα: κα: ττό άνώτερο ό:όακτ:κό τροεω- 
ττ:κο τών Λ.Ε.Ι. ό;; κα: ττ;;ς Συμεούλους κα: Ε:ε:κού; Σ;μ- 
£ο;/.ο;; το; ΚΕΜΕ το έτ:όομα·το; καταεάλλετα: ττο;; λοι- 
τού; .υπαλλήλους. κατόχους μεταττυχ:ακο; τροε:;ακτορ:κο; ή 
ό:ό ακτορ:κο; ό :τλώμα τος.

0. Ομοίω; χορηγείται τέ όρ:τμένε; κατηγορίες τροτωτ:- 
κο; εργαττηρ:ων κα: Κλ:ν:κών τών .λνωτάτων Εκτα:εε;τ:- 
κών Ιόρυμάτων,. τό έτίεομα άν-5υγ:ε:νής εργατιάς, τό;'κατα- 
έάλ/.εταμ τέ άντίττο:/ες κατηγορίες τροτωτ:κο; τών ^Οτη- 
λε;τ:κών Ιερ;μάτων.

7. Τέλος τό'-άνωτέρω ετίεομα. το; καταοάλλετα: τ-το;ς 
κτηνιάτρο;; το; Ττονργείο; Γεωργίας, χορηγείται καί ττοός 
λοιτοό; κτην:ατρο;ς το; ύτηεετούν τέ Δηαότιες Π’τηεετίε; 
καί X. 11 ,Λ.Δ^

Β. Ως τρο; τ:ς ;ορολογ:κές έλατρύντε:; το; τερίλαμ- 
ίάνοντα: ττό Κεςάλα:ο Β'.

Ως τρός τ:ς φορολογικές έλαρρύντε:; ή Καόέρνητη, ταρά 
τ:ς τ:εττ:κές άνάγκες το; άντ:μετωτίζε: γ:ά τήν άμ;να 
κα: το μ:ΐνολογ:ο. τανετής ττ:ς εταγγελίε; της οχ: μόνο εέν 
έτ:ίάλλε: νέους ;όρο;ς. άλλά άντί-λετα τροόαίνε: καί τέ τη- 
μαντ:κέ; τορολογ:κές ελαορύντε:; τών μεταίων καί τών κα
τωτέρων είτοεηματ'.κών τάξεων καί ίο:αίτερα τών μ:τ-3οτ;ν- 
τηρήτων καί άγροτών.

Μέ τά μέτρα αυτά έτ:ε:ώκοντα: οί άκόλο;-3ο: όατικοί
τκοτοί:

Η εημ:ο;ργ:α ενός οορολογ'.κο; τυττήματος το; νά άντα-

μου. μέ αυξητη τών μ:τ·5ών καί τυντάξεων. “0/.ρ:ν£τα:; 2/.ομη
•/.αιοτύνης.

Η μείωτη τής φορολογικής έτεόαρύντεως. •/.υ- II ‘
αίων καί ά.Ψενεττέρων ε:τοόηματ:κών ταξ εων. σμος, js
η ό:αφόρων φορολογικών έλαφρύντεων. * ζτλζζζς. zz'z ::2v«

ι ε: τ ον: tl ε:ε;ρ;ν;η ατο το ο:κον. έτος 1J62 (Ε:τοεη-
ματα 1981) τών κλιμακίων τή; ουρολογικής κλίμακας κατά 
-UV τερίτο;. χωρίς νά αύξάνοντα: οί ρορολογ:κοί τοντελεττές, 
'·<ετε τά είτοεήματα το; α;ξάνο;ν λόγω το; τλη·;ωρ:τμθ; νά 
μη εορολογούντα: μέ υψηλότερο;; φορολογικούς τυντελεττές.

Ιεταρτον; II ρ;·5μ:τη Ψεμάτων το; ά·;έκυψαν κατά τήν 
οοαεμογή ;:αοόρων ρορολογ:κών ε:ατάξεων καΨώς έτίτης καί 
η τ.μτλήρωτη όρ:τμενων άτ αυτές τρό; τον τκοτόν τής κα- 
'•ούεως νομοΨετίκών κενών καί ειαρρυνμίτεως τούτων, ώττε 
·- γ:/θ;ν άτλούττερε;.

11 εμττον; Ή ρ;ψμ:τη ε:άοορων οργανωτικών Ψεμάτων 
Γτουργεί:·; Οικονομικών, ώττε ο! Ττηρετίες το; 'V- 

”»?γε:ο; νά άναε:οργανω·Ψο;ν κατά τρότο ό;Ψολογ:κώτερο, 
τα.ω τ; τύγχρονε; όάτε:;.

‘Ι. Ο! ττο;εα:ότερες άτό τις μ:;Ψολογ:κέ; καί ςορολο- 
'ψκ:; ε:αρρ;ψμίτε:ς το; τερ:έχοντα: ττό ;τό κοίτη r/έε:ο 
'•μου ε:να: ο: έξής:

\ ‘Α ' * — » < ' * · /»*ν· — ς ~:ος τ:; */ες των Λτ,αοτιων υ-2ΛληΛων—
-•■2τ:ωτ:κών καί X. ΓΙ.Δ.Δ. το; άναοέροντα: ττό Κεοάλα:ο

. Κ το ύτό κοίτη τχέε:ο νόμο; καί ε!ε:κότερα μέ τις ε:α- 
μ:τΨολογ:κο; τερ:εχομένο; το; τερ:λαμόάνοντα: ττό 

^Πάλανο Λ. ο;Ψ.νΗοντα: τά άκόλουΨα α:τΨολο-':κά Ψέ-
μττα;

■ · Αύξάνοντα: άτό 1ης Ιανουάριο; 1981 ο! όατ:κοί μ:- 
Γ■*■· 'ων Δημοτίων Πολ:τ:κών κα: Στρατ:ωτ:κών Τταλλή- 
ΛΓ"'· κ.α: τών ύταλλήλων τών X. Π ,Δ.Δ.

~· ΙΙροίλέτετα: νά αύξηψοϋν τερα.τέρω ο! όατ’.κοί μ:τΨο!

Ή άναΨέρμαντη τής ζητήτεως, ή ότοία Ψά τροέλΨε: κ;- 
ρίω; άτό τά μ:κρά καί μεταία είτοεήματα τού όατ’.κά οατα- 
νοϋντα: γ:ά τήν άγορά εγχωρίων τροϊόντων.

Ο: ττο;εα:ότερες άτό τις νέες φορολογικέ; ό:αρρ;Ψμίτε:ς 
τού τερ:έχοντα: ττό Κεφάλα'-ο Β' το; ύτό κοίτη τχεοίο; νό
μο; είνα: ο: εξής:

1. Αύξάνετα: άτό 1.1.80 τό άταλλαττόμενο τοτό άτό 
ίε:οκατο:κητη άτό 48.000 καί μέχρ: 78.000 όραχμές, τού 
ίτχύε:. τέ 00.000 όραχμές τό ότοίο τροταυξάνετα: κατά
12.000 όραχμές γ:ά κάΨε τροττατευόμενο μέλος χωρίς τε- 
ρ:θϊ:τμό άοΨρο 3 ταρ. 1).

2. Αύξάνετα: άτό τό 1980 κατά 100% τό άφορολόγητ:
τοτό άτό τά άκαΨάρ'.ττα έτοόα τών γεωργ:κών ετ:χε:ρήτεων. 
όηλαόή άτό 30.000 τέ 1.000.000 όραχμές ίττι άτχολοϋντα: 
τροτωτ:κά ή μέ τρότωτα τής οικογένεια; τους, κατά κύρ:9 
έτάγγελμα. τέ αυτές, εττω καί ά·/ χρητ:μοτο:ε: εργάτες.
Ομοίως αύξάνετα: τό άφορολόγητο τοτό κατά 30%. εηλαόή 
άτό 20(1.000 τέ 300.000 όραχμές όταν ό ύτόχρεος εέν άτχο- 
λείτα: τροτωτ'-κά ό ίό’.ος μέ γεωργικές εργατίες (άρΨρο 5 
ταρ. 2;.

3. Αύξά/ετα: άτό 1.1.1981 τό άνώτατο τοτό με:ώτεως το; 
ε!τοόήματο; άτό μ’.τΨωτέ; ύτηρετίε; ίμ:τΨούς καί τυντάξε:;) 
άτό όρχ. 90.000 τέ 125.000 όρχ. ώ; έξής:

40% -·:ά τό είτόόηαα εέχε: 250.000 όεχ. όηλαόή άφορο
λόγητο τοτό 100.000 όρχ.

5% γ:ά τό τμτ/μα το; είτοόήματος άτό 250.001—750.00001 
όρχ. όηλαόή άφορολόγητο τοτό 25.000 όρχ.



Αύυνολικο ανώτατο άφορολόγητο ζοοό 125.000 άρχ. (άρ--
όρΟ ^ ~2p. 3) ·

Κατ' έςαίρεοη. 0: μειωοεις αντές εφαρμόζονται καί γιά 
τούς ελεύθερους έζαγγελματίες εζί είοοόημάτων row κτών- 
"2: arc την αοκηοη τον εζαγγέλματός τους κατά τά rpiLoa 
5 χρόν:a a-ό τήν Ιναραη άοκήοεως αύτού.

Έπ'οης, οί άντε; μο’-ώοεις ir/vovv /.a! γιά τις άμοιόές των 
Εικηγόρων rev ζροερχοντα: aro ra-^a χντιμ*.a-S:a άκό τό Λη- 
μότ:ο καί τά 'Χ.Ι1 .Λ.Λ.

Είόικά γιά τούς μιο-ύωτονς y.a: συνταξιούχους rov κατοικούν 
ζάνω arc. έξι μήνες οτίς rapapo-Sop'.op ζεριοχές ^ρέχετα: 
rρόοόετη μείωοη J 0% are τό όηλω-ύέν είοόόημα χωρίς νά 
paropsc va vripcii τό rooo των 100.000 ιόραχμών.

4. Αυξάνεται άζό 1ης Ιανουάριου 1981 το ανώτατο 
ζοοό με’.ώσεως τον είσοόήματος άζό ελενύέρια εζαγ'γέλματα 
άζό 20.000 όρχ. τό 35.000 όραχμες έτητίως ώς έξής:

25% γιά τό εοίόόημα μέχρι 100.000 όραχμές.
5% γ: ά τό τμήμα τού είοοόήμα:;ος 27.h 100. 001 tCij ζ

300.000 ‘όραχμές (ap-Spo 5 rap. 3 ■

Μέ τ ά μέτρα αντά μ:ο·νωτός η •jvt αΗιι&ύχος ■JL£ Γ
•/.a! όνο rai::0 ::ού έχε: έτήοιο ώ μέχ?ί * 304 .000
όραχμές όέν φορολογεϊται. άντί 255 .480 αχμές ! r/jx:
σήμερ 2. rράγμa ro0 οηααίνει αναη JT4 TOj μ ή τλρ&λογr-.ioj
ci*&3r4;jL2 τος κατά 42.5%.

5. Π αρέχεται γιά rρώτη φορά οέ πύ αρ οζτζ~ fjO'J'S--
μεχρ: y.a’. τον τρίτον οα-υμον ονγη’ενειας ορφανα aro raTipa 
καί μητέρ3 ζαιόιά. ήλ:κίας μεχρ: 1G ετών, τό αφορολόγητο 
ζοσέ rev ισχύει γιά τονς γονείς y.a! των όνο συζύγων, όηλαόή
15.000 (όρχ. εκζτωση are τό είοόόημα y.a! 1.500 όραχμές 
Εκζτωση aro τό φόρο (ap-Spo 5 rap. 6).

6. Αυξάνεται aro 25.000 οέ 40.000 όραχμές το ζοοό 
είσοόήματος τών μελών τής οΐ’/.ογενείας τον φορολογουμένου 
το όζοίο λαμ'οάνεται ύζόψη, ώς -/.2τώτ2Το όριο είσοόήματος 
ζμεκειμένον νά -ύεωρη-υούν ότι τά ζρόσωζα αυτά τόν όαρύ- 
νονν (apSpo 5 rap. 7).

7. Αυξάνεται τό έζί ζλέον άφορολόγητο ζοσό rov όίνετα: 
στά ζροστατενόμενα μέλη rov έχουν άναζηρία μεγαλύτερη 
tiro G7/c άrό ορχ. 50.000 τό 70.000 όρχ. y.a! εφόσον όέν 
Εχονν ετήσιο είοόόημα μεγαλύτερο άζό 120.000 όρχ. άντί τών
70.000 όρχ. rov ισχύουν σήμερa : apSpo 5 rap. 8) .

8. Π ενταζλασ’.αζεται τό άοορολόγητο ζοσό rov ισχύει γ-:ά 
τόν φορολογούμενο y.a! γ:ά τήν σύζυγο rov έχε: είοόόημα. όη- 
λάόή αυξάνεται άζό 20.000 όρχ. τό 100.000 όρχ. Τό έττ! 
ζλεον άοορολόγητο ποτό τών 80.000 όρχ. όινεται μέ τήν 
y.2τάργηση τών τεσσάρων ζρώτων ■/.λ:μ2·/.ίων τής φορολογ:- 
-/.ής κλίμακας. ώοτε όλο: ο: οορολογονμενο:. άνεξάρτητσ άζό 
το ύψος τον ε:οοόήμ3τός τονς. νά εχονν τήν iota φορολογική 
ελάφρυνση άρύρο 5 rap. 10} .

9. ’Aro 1ης Ιανοναράν 1980 y.a-Siopcovira·. έκζτωσηη>· 
ένός στανερού χρήματ:κον ζοσού aro τόν οόρο rov ζεοκνζτε: 
€ασε: τής φορολογικής κλίμακας άνάλογα μό τόν άρ:-Sμό τών 
μελών rov συνοικούν y.a: όαρννονν τόν οορολογονμενο. Ta ζο- 
οά 2ντά εχονν ώς εξής:

Γιά τήν σύζυγο rov όέν έχε: φορολογητέο είοόόημα ό φό- 
ρος τον όευτέρον κλίμακάν τής φορολογικής κλίμακας rov 
είνα: 3.300 όραχμές ‘/.a: άντ:στο:χε: οέ τρ:ζλάσ:ο ζερίζου 
άοορολόγητο rooo rov :r/v:: οήμεοτ όηλάόή avoavooa: άτό
20.000 όρ2χμές οέ 50.00(1 όραχμες.

•Γιά τό ^ώτο ra:o! ό οόρος τον τρίτον ν.λ'.μα/.ίον rov 
£:va: 4.200 όραχμες y.a: rov άντ:ττο:χε: τέ Tp:r/.aa:o άοο
ρολόγητο rooo όηλαόή avaavioa: άτό 15.000 όραχμες τε
45.000 όραχνές.

‘Γ:ά τό όεντερο ra:o! ό οόρος τον τέταρτον κλιμάκιο., rov 
ε’.να: 5.100 όραχμες κα: άντ:ττο:χε: τε άοορολόγητο rooo
45.000 όραχμές.

'Γ’-ά τό τρίτο ra:o! ό οόρος τον τέμτοον κλ’.μακίον rov 
civa: 0.000 όραχμές y.a: άντ:ττο:χεί οέ άοορολόγ·ητο rooo 
55.009 όραχμές έναντ: τον rooev τών 25.00(1 όρανμών rov 
έοχνε: οήμερα.

Τ—- Γιά-κά-άε ένα aro τό rorapro y.a: repa ra:0! ό φόρος τον 
έκτον κλ’.μακίον rov ε·να: 11.500 όραχμες καί άντ:οτο:χεί 
οέ άοορολόγητο rooo 85.000 όραχμές έναντ: τον rooov
35.000 όρχ. rev ίοχνε: τήμερ3, όιατηρονμένων κα! τών άςο- 
ρολογήτων rooώv rov rpo0A0ro: τό άρόρο 8 τον Χ.Α. 3323/ 
1955 (Γ:ά τήν ονννγΌ 20.000 όρχ. γ:ά τό rpώτo καί όεν
τερο ra:o: ί 5.000 όρχ. γ:ά το τρίτο 25.000 όρχ. κα: γ:ά το 
τέταρτο κα! ripa ra:o: 35.000 όρχ.) (άρ-νρο 5 rap. 10 rep. 
•α' καί ο').

Τό Ιό'.ο γίνετα: καί γ:ά τό έτος 1981 μέ τήν έκατωοη 
μεγαλντέρων αοοών οόρον or ως rpo/.vrro: ά^ την φορολογι
κή κλίμακα rov ίοχνε: ά^ 1.1.1981 μέ το νά έκαίατετα: 
γ:ά την ονζνγο rov όέν έχε: φορολογητέο είοόόημα ό φόρος 
τον όεντέρον κλ'.μακίον τής φορολογικής κλίμακας rov είνα: 
3.830 όρχ.. γ:ά το αρώτο ra:0i ό φόρος τον τρίτον κλίμα
κάν αντής rov είναι 4.900 όρχ.. γ:ά τό όεντερο ra:o! ό φό
ρος τον τέταρτον κλίμακάν αντής rov είνα: 5.950 όρχ.. γ:ά 
το τρίτο ra::! ό φόρος τον αέματον κλίμακάν αντής rov είνα:
7.000 όρχ.. γ:ά κάόε ένα άτό τό τέταρτο καί αέρα ra:o! ό 
φόρος τον έκτον κλίμακάν rov είνα: 13.800 όραχμές (,άρνρο 
5 rap. 11;.

U τρόαος αντός τής με:ώτεως τον φόρον rpοκρ:όηκε άντ: 
τής ανςήτεινς τών άφορολογ'ήτων αοτών. *γ: ατί ή αν Ξ η τη αν- 
τών. λόγω τής αρθοόεντ:κότητας τής φορολογίας, εννοεί αε- 
pt-τότερο-τονς φορολογ'ονμένονς μέ υψηλά εάοόήματα. Γ:ά τονς 

—λόγους αν τονς.-τό νέο αντό τνττημα άντατοκρίνετα: αληθέ
στερα 5τίς άρχές τής κοινωνικής ό:κα:οτννης καί τής φορο
λογικής ί-ό τητας.

10. Ανςάνετα: κατά 509·' το εκπατόμενο rooo φόρον γ:ά 
τά λοιαά αροιτατενόμενα μέλη (γονείς—άόελφές κλα.) όηλα
όή άαό 1.000 οέ 1.500 όραχμές. ό’.ατηρονμένον κα! τον άφο- 
ρολογήτον rooev τών 15.000 όραχμών (αρόρ:. 5 rap. 10

11. Λ’.ενρννονται άαό τον οίκον, έτονς 1982 (είοοόήματα 
1981) τά κλιμάκια τής φορολογικής κλίμακας κατά 20Τ 
ripirov χωρίς νά ανςάνονμε τονς φορολογικούς ονντελεοτες. 
ώοτε τά είοοόήματα rov αντάνονν λόγω τον αληόωρ:ομθν νά 
μή φορολογούνται μέ υψηλότερους φορολογικούς ονντελεττές.

(Μέ τόν τρόαο αντό έα:χε:ρε:τα: τιμαρ:·νμ:κή αροοαρμογή 
τής φορολογικής κλίμακας μέοα οτά αλαίοια τών όννατοτή- 
των τον Κρατικού 11 ρούαολογ”.ομού : άρ-ύρο 5 rap. 11).

Μέ τόν τρόαο αντό όλο: ο! φορολογούμενοι εχονν τήν αντή 
έλαφρννοη ανάλογα μέ τά οικογενειακά όάρη. άνεςάρτητα με 
τό ύψος τού είοοόήματός τονς.

Μέ τις άνωτέρω ό:αρρν·ύμίοε:ς μειώνεται ή φορολογική 
έπόάρννοη τών μιοάωτών καί τών ονντας’.ονχων με 
οννολ’.κό έτήοιο καναρό είοόόημα άτό όραχμές 300.0(Μ· 
μέχρι 1.200.000 ιός έςής:

ΐ'ιά το φορολογούμενο * μ:ο·ύωτο ή οννταάιονχο .
Μέ ούίνγ'ο γζού όέν έχε: είοόόημα άοό 57.1ά έως 12.31ε, ,
ώΐέ ονζνγο (κού όέν έχε: είοόόημα) καί όνο κα:ό:ά άοο 

1005- έως 14Τ.
Μέ σύζυγο (rc0 όέν έχε: είοόόημα) καί τρία ra’.o’.a 0ro 

1001c έως IGlc.

12. Κανορίζετα: άτό 1.1.1981 άναλογικός ουντελεοτής 
C/c έττί rαp2y.paτήoεως φόρον ες είοοόήματος έκ κινητών 
άς:ών. r/.ην μερ:ομάτων ές όνομαοτικών μετοχών ήμεόαπόν 
άνωνύμμ-υν .ετί’.ρ'-ών. γ:ά τό μέχρ: rooov 80.000 όρχ. είοόόη
μα are τήν αηγ’ή αν τη λόγ’ω καταργ’ήοεως τών τεοοάρων rpco- 
των κλ: ν ακιων τήο ο οοολο*”.κή ο κλίκαν, α ο α:·νοο ,» raoa- 
γραφος ΙΟ;·.

13. Λ'.ενρννοντα: aro .1.1.1581 τα κλ:μάκ:α vro/.ογ’’.ομο^ 
τού οόρον γ*:ά τούς άμεάομενονς μέ ήμερομίοά’.ο άρνρο ·' 
rap. 1 ο -.

14. Μέ τις ό'.ατάςεις τής ταραγρ. 17 τού άρψρον a^- 
•τνύ ααρεχετα: άααλλαγ'ή άοό ααντός φόοον. ooa Ιύλόετοκα 
Κοινωφελή ή Φ:7.αν·5ρωπκα Ίόενματα μέ τον όρο τής .<μοι- 
όαάτητοο · ά;·ν:ο 5 rao. 17}.
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Γι. Λααοάνοντα: για τρωτή φορά κοινωνικά μετρ2 για 
y-γγ,;- -; οεολο'ρουμενους. τρος ένίτχυτη τού Δετμού τής 

-. 1 ■■«.; ·_· 5ν ε: α ; ώ ; κα τω τέρ ω :
Πατεχετα: άτό 3-1.80 γιά τρώτη φορά έκττωτη τοτ:- 

...- Ζ-- είτόοημα- zoo άτοκτούν O'. τυφλό: άτο τήν aτκη- 

., έατορικής ετιχειρητεως ή ελευ·3ερθυ -zτ2',··;ε κ-
/ i-; ταροχή s4r.? -·η;·*.£νττ(ς εργατιάς. To τοτοττο αύ- 

-. ,j(j t για είτόοημα μέχρι 4U0.U00 ορχ. /.a; 25'r γιά

. :; > ταρ. ί .
■ Λταλλαττοντα: άτό 1.1.1980 zoo φόρου zx too
τοοοιώv τού καταοα/.λοντα: γιά τούς υτοτρόφους . 

Ληκότιο. zx X. Π.Α.Λ. ή τά κοινωφελή ιορύματα τού 
·20ό0·11)39 γιά την ίημιουργία κινήτρου γιά μεταττυχιακες 
ΖΤ.Ο,ζϊζ άρΔ,ΟΟ 6 Tap. 1 1 .

γ IT xziyzzx·. xzb 1.1.10S0 γιά τρώτη φορά έκττωτη 
;u.'ilKI ορχ. xzb zi fipo- zoo ievopa καί 10.000 άτό zb zb- 
zz ztz γυν αικα ς v.xzx zo έτος zoo ταντρευοντα: ·;>.a τρωτή 
:::a. Ή έκττωτη xoτη άτό zb φόρο άντιττοιχεί v.xzx xz- 

όρο zz έκττωτη αφορολογήτου τοτού τάνω άτο 100.000 
zzy. xzb zo είτόοημα zoo γαμπρού κα! 100.000 xzb zb ειτό- 
ir.a τήε νέτης. για zo έτος τελέτεως τού γάυ.ου \Χζ·'όζο 
ΰ ττρ. 2 ·’.

z^ — ll xzzyzzzr. xzbr 1.1.10S0 τρώτη~ φΐρ'ά έκττωτη 
χρηματικού zozoo 10.000 ορχ. γιά κά·3 ε τα'·ίί άτό το φόρο 
τού φορολογουμενου \ IΛΧ CREDIT) v.xzx zb έτος τής 
7εννήτεώς τους. Ή έκττωτη χύτη άτό zb φόρο αντίστοιχε: 
/.2τχ μέτον όρο τέ έκττωτη τάνω άτό 100.000 ορχ. άτό το 
ε:το*·ήμα τών γονέων γιά ·ό χρόνο γεννήτεως τού ταιοιού 

XZ-J 10 0 ΖΧΖ. 2) . ;

ε Παρέχεται ατό 1.1.19S0 γιά τρώτη φορά ττόν έτιζή- 
Τ2/Τ2 τυζυγο ή ττή τύζυγο. τέ τερίττωτη Δανάτου τού άλλου 
r-A7'J· ΐν.ττωτη άτο τό τοτό τού φόρου τού τρο-λύττει όά- 
τε: τής /.λ:μαν.ος ό φόρος τού οεοτέροο 7.λίμζν.Ιου αύτής τού 
άντ-.ττο'-χεΐ τέ αφορολόγητο εΐτόοημα 50.000 οραχμών οηλα- 
:ή :τη με 'εκείνη τού Ανετα; γ:ά τή τύζυγο τού οέν έχει ε;-ό- 
:ημα. εφόαον ύτάρχcjv τα:ο:ά ηλικίας μέχρ; 12 ετών (»ρ-3ρο 
0 ταρ. 2).

1'.τ:της άτο τό τυνολικό είτόοημα τού ετ’.ζώντος ζο'ίό^οο 
ίζχν.ο/.ο'ΛζΙ νά εκτίττεται μέ τ:ς ί:·.ες τρούτο-ύέτε'.ς τό άφο- 
Ρ0>·07ητο τοτο τών 20.000 ;ρα/μών τού είχε ό τύΐο7θς τρό 
τού ΰανάτοο του (άρ·3ρο 6 ταρ. 4).

< ,:Τ R ^ρτ'/ίτα: ατο 1.1.1 !ΐ80 7;^ τρώτη φορά έκττωτη 
1IJ0 Χ.ωρίς ::κα:ολθ7ητ;κά άτό τό τυνολικό είτόοημα τής ερ- 
•'^'-^ένης μητέρας 7'·ά τή οατάνη τού καταοάλλετα: 7'ά τή 
oot.xzr, τών τα:::ών ηλικίας μέχρ: καί 0 ετών. Ή έκττω- 
;τη -ότή μτορεί νά φτάτε: τίς' οΟ.ΟΟΟ ορχ.. τύν G.000 ορχ. 
'ϊ2 ό-α τέρα άτό τό τρώτο τα::· ή/.τ/.ίας μεχρ: καί

αρ·3ρο 0 ταρ. 3 .

λο:τες ο:ατάςε:ς τού τεριλαμόάνοντα:Γ Τι.* --·5 ••-•'«3
Κεοάλα:ο Γ':

V
-το κεφάλα'.ο Γ' τού ύτό κρίτη νομοτχεοίου τεριλαμόάνον- 

·Ι: άφορώτες ::άφορες φορολογίες καί ζ·.χζ·.ν.χ-
■ ■■ν.χ Jzxxzx του άτοολετουν ττήν ρύ·3μ:τη οιαφόρων φορο- 
/.··'."·>·ων ::αταάεων τρός τόν τκοτό τής καλόψεως νομο-υετ·.- 
/·ω- κενών κα: ::αρρυ-5μ!τεως τούτων, ώττε νά γίνουν άτλού-

ί-:::κωτερα:

1 -ύ;2ρρο·3μί;οντα··. άτό τό οικονομικό έτος 1981 τά τά- 
.·2 τοτοττα εκττώτεων άτό τό άκα-3άρ:ττο είτόοημα ές οί- 

7—-μών κα: αοάάνοντα: αύτά. τροκειμένου τερ: α:-3ουτών χρη- 
•·Λ.το:ουμενων ώς κ:νηματογράφων ή -ίεάτρων άτό 10Γό τε 

< , κα: γητεοων χρ η τ :μ ο τ ο: ουμ εν tv ν ώς ύτα:·3ρ?ων ττα·3μών 
· -•'•'νητων άτο 5C τε 1 0C ( άρ·3ρο 7 ταρ. I) .

' Κα·3ορ·.;ετα: άτό 1.1.1980 ό τρότος τροτ::ορ:τμού τής

■ας:ας των τα/.α:ων οχημάτων αυτοκλήτων :ημοτ:ας χρητεως 
καί ταρεχετα: ή ουνατοτητα φορολογίας τής ώφελείας κατά 
τή μεταο:οατη αυτών είτε μέ άναλογ'.κό τυντελεττή 30 c'c 
6Ξαντλούμενης τής φορολογικής ύτοχρεώτεως είτε μέ τίς γε
νικές ::αταςε:ς 'άρνρο 7 ταρ. 3. 4. 5).

γ' Ευμτληρώνοντα: ο ί::ατάςε:ς τού άρίρου 9 τού Ν.-Λ. 
118/19/3 ι.τερ: Κω;:κος Φορολογίας Κληρονομ:ών. Λωρεών. 
Προικών κα: κεροών εκ Λαχείων» καί κα·3ορ:ζετα: ό χρόνος

2Ζ- φορολογίας τροκειμενου τερ: ταραλεί-βεως :ηλώ-
Γϊίυς /.λη::νς;α.:ας -ir; τού j-z/zzzj ιιτα τάροίο τριών -ο'

τών
— r-i . J

ετών άτο τής γενετεως τής φορολογικής 
·3ρο 7 ταρ. 7).

ΰ-οχρΐώιεως

.Ν. ί) Διευκρινίζεται ή άλη·3ής έννοια τή ς ::ατά|εως toj
οευτερου έόαφίου τής ταραγρ. 1 τού άρ·3ρου 2 τού Ν. Λ. 
22(1 1 I/O'.) - τερ: ό:ατφαλ:τεως :των όρων άνταγων.τμού ::ά 
τά ελληνικά τροϊόντα» (ap-Spo 7 ταρ. 11. 12).

ε) II xziyzzx·. άταλλαγή άτό τά τέλη χαρτοτήμου ττά τι
μολόγια κα: τά χρεωττικά έγγραφα τού εκοίοοντα: άτό τά 
1 ραφεία ί ενικού I ουρ:τμού τρός τακτοτοίητη όοεοληψ’.ών μέ 
τούς τελάτες τους (άρ·3ρο 7 ταράγρ. 13. 14).

ϊτ) ΙΙαρεχετα: άταλλαγή άτό τό φόρο κύκλου εργατιών 
τών ακα-3αριττων ετοίων τών ό.ομηχανικών καί ίιατεχν:·/ών 
ετ:χε:ρήτεων τού τροερχοντα: άτό τήν τώλητη υλικών τρός 

“τίς ‘ε-ρχώριες αύτοκινητοί'.ομηχανπς κατατκεΰής έτ:όατ:κών 
αύτοκ:νήτων (άρ-3ρο 7 ταρ. Γ5. 16. 17).

ζ) Ρυ-3μίζοντα: -άέματα καταβολής φόρου κύκλου έργατ'-ών 
κα! τελών χαρτοτήμου τού βεβαιώνονται μέ τροτωρινή τρά-μ 
τη τύμοωνα τιέ τί: ί:ατάτε:ς τού ά:-3οου 18 τού Ν. Δ/τος 
4242/1962 (ίρ·3ρο 7 ταρ. *18).

η) Ρυ-5μί”οντα: όρ:τμενα ::α::καττ:κά -ύέματα τχετικά μέ 
τόν τρίτο κα·3ορ:τμού τού τύτου καί τού τερ:ε'χομένου τών 
οηλώτεων φορολογίας είσοοήματος ώς καί τών λο:τών ::- 
κα:ολογητ:κών ττοιχείων τού τυνυτοόάλλοντα: υ,έ αυτή (άρ- 
ίροΙΟταρ. 1).

•3) Όρίζετα: οτ: οέν έκοίοετα: φύλλο 'ελέγχου άν τό βά- 
τε: αύτού τελικά όφε:λόμενο τοτό ίέν ύτερβαίνε: τό τοτό 
τών 500 ίραχμών. Ομοίως, ίέν βεβαιώνεται φόρος άν τό 
τοτό αυτού, ίάτε: ότο'.ουίήτοτε τίτλου, ίέν ύτερβαίνε: τό το
τό τών 500 ίραχμών (άρ·3ρο 10 ταρ. 2 καί 3) .

:) Τροτοτο:ε:τα: ή τερίττ. α' τής ταραγρ. 1 τού άρ·3ρου 
66 τού Ν.Δ. 3323/1955 καί όρίζετα: 5τ: όρ:ττ:κό φύλλο 
ελέγχου ίύνατα: νά τροτοτο:η-3εϊ καί γ:ά μερική έλλειψη 
φορολογικής ύτοχρεώτεως. Ή ίιάταςη αΰτή -3ά έφαρμοττεί 
καί ττίς εκκρεμείς ·ύτο-3έτε:ς ένώτ’-ον τών φορολογικών άρχών 
ή τών Διοικητικών Δικαττηρίων (άρ-3ρο 10 ταρ. 6).

:α) Γιά τήν άτλούττευτη τής χαρτοτημάντεως τών εγγρά
φων καί έκκα3αρίτεως τών τελών χαρτοτήμου ορίζεται ότ: ή 
ίιαίικατία αύτή ·3ά κα·3ορίζετα: μέ άτόφατη τού Ύτουργού 
τών Οικονομικών (άρ·3ρο 10 ταρ. 7)’.

Ρυθμίζονται όρίτμένα Δέματα τχεττ/.ά μέ τή βεβαίω- 
τη καί ίιαγραφή τού φόρου κατότιν τελετιίίκου ί:καττ:κής 
άτοφάτεως ( άρ-3ρο 10 ταρ. 8.

:γ) Κα·3ορίζοντα: ο: τροϋτί 
άναμνηττικών νομιτμάτων γ:ά 
τού 1982 κατότιν άτοφάτεως 
ττοκαλο υυ,ένης άτο τον Υτο 
•3το 11) /

τήν τύχη τών εγγυήτεων τού κατατί-3εντα: ένόψη κηρύςεως 
άταλλοτριώτεως.

ιε) .Μέ τό άρ-3ρο 8 τού Γ' Κεφαλαίου. ρυ·3μίζοντα: ίια- 
ίικαττικά Δέματα μεταςύ Τρατέζης Ελλάίος καί Δημοσίων 
Ταμείων, ’άναφορικά μέ τίς ειττράςεις κα: τον χρηματικό
έφοίιατμό τών Δημοτίων Ταμείων.

:ττ) ΡυΔμίζοντα: μέ τό άρΔρο 9 ίιάφορα οργανωτικά Δέ-

10. 11 . 1 2 ν.α: 13)

εις κο:•ί; 7.21 T’J“ώσεως
II ανε •jfoj1-217.Cύς άγώνες
Χομι:·±ζ::ΐ7.ής Έ-: τροτής
τών 'οιy.cvc jl ι/.ών («-

. 19 τ OJ άρΔρου 7 ρυ;3μί:
ττήν τραςη. αν αεορ ικά μέ



;. καΑώς κα: πρέ; χώρητη άπέ τέ
μα; στήν ΕΟΚ. αρΑρεε 102 τεέ

L/.ών άπεράτεων πεέ
Περα:τέρω :ε:γόντων Αεμάτων

καταττάΑηκε μι

τέ κάΑε περίπ:
:έ:ωκέμενε: τκεπε: άπέ τή λ:γέτερ
: κατ' ίέίαν άρΑρα αέτή;.

ματ* to3 Ύπου?γ*«ου Οικονομικών. τ:?ος -·»· τκοπέ' οίεπηρε- 
J«; Til Ττοεργείεε νά άναττοργανωΑεέν /.ατά τρόπε έρΑε- 
λογεκότερε £πί αεγχρόνων έάτεων. ώττε ή οργανωτή τεες νά

(Sfifs 12).

αναλέεντα: ώε άκε/.οέΑως:
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άνά/.ετη κατ' άεΑρε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

"Αρ-Αρο 1.
Βατ’.κε! μ’.τΑεί.

1. Μέ την παράγραρο 1 τεέ αρΑρεε τοέτεε αέΞάνεντα: 
θί ίατπ/.είμ:τΑεί τής 31η; Δεκεμ£ρίοε 1980 όλων γενικά 
τών τημετίων υπαλλήλων. πελ:τ:/.ών καί ττρατ:ωτ:/.ών /.α! 
των επαλλήλων τών Χ.Π.Δ.Δ. ‘/.ατά πετεττέ 207c. τή; αέ- 
ίίήτεω; κλ:μα/.εεμένη; ώς ά/.ελεέΑω; :

α' Κατά πετεττέ 12.ole άπέ Ίης Ίανεεαρίεε 1981 καί

μ) Κατά πετεττέ 7.51c άπέ 1η; Ιεελίεε 1981.

Γιά τον έπελεγ:τμέ -τής παραπάνω αέίίήτεως- λήρΑη/.αν 
ΰττό-Αη εί άναμενόμενε; γ:ά τέ τρέχεν έτε; αέίέήτε:; ττέ Δεί- 
r.τη Τ:μών Καταναλωτεέ /.ατά 207c. ττέ ΈΑν:/.έ Είτέεημα 
•/.α! ττά έγρά /.αντάμα. καΑώ; έπίτη; /.α: τέ έψε; τών έα- 
Αμε7.εγ:/.ών ή μ:τΑελεγ:/.ών παροχών πρέ; τεέ; έπαλλήλεε;.

Κατά τέ αετό πετεττέ αέΞάνεντα: /.α: ε: £ατ:κε! μ:τΑο! 
τών επαλλήλων τεέ 'Γπεεργείεε ΈΞωτερ:/.ών. τών οποίων 
οί άποεοχές ρεΑμίζοντα: μέ τί; ::ατάΞε:ς τεέ άρΑρεε 131 
τεέ X. 419/1976 «ττερΐ έργανιτμεέ τεέ Γπεεργείεε ΕΞω- 
τερι·/.ών» -/.α! τών έ-αλλήλων τή; 'Γραμματεία; τών Δ'-καττη- 
ρίων τεέ X. 965/1979 «ττερ: ρεΑμίτεω; δεμάτων τ:νών τών 
Δ:/.αττ:κών Ύπαλλήλων».

2. Μέ την παράγραρο 2 τεέ παραπάνω άρΑρεε πρεελέπε- 
τα: νά αέΞηΑεέν περαιτέρω άπέ 1η; Χεεμερίοε 1981. μέ 
άπέρατη τεέ Ύπεεργεέ τών Ο:κονεμ:κών. εί εατ-./.ε: μ:-Αε
τών ϋπα/,λή/.ων.

Στην τελεεταία αέτή ττερ:τττωτη. ττρέ; τέ τ/.επέ άπορεγή; 
τή; εαλ/.’.εεέτεως τή; αγεραττ:/.ή; εενάμεω; τών μ:τΑωτών, 
Αά εεΑεί. άπε τή; πρεαναρερεμένη; ημερομηνία;. τεμπληρω- 
ματ:/.ή αεΞητη τεέ όατ-./.εέ μ:τΑεε. II αεΞητη αέτή Αά εί- 
να: :ραχμ:κή. ίτη εηλαεή τέ πετέ γ:ά όλεε; τεέ; εαΑμεέ; 
τή; έημοτίΟέπαλ/.η/.π/.ή; ιεραρχία; καί Αά έπε7.εγ:τΑεί τέ 
πετεττε έπί τεέ εατικεέ μ:τΑεέ τεέ ΙΟεε εαΑμεέ τών τα- 
κτΓ/.ών εημετίων έπαλλή/.ων. έτεε; 1980.

3. Μέ τέ ττεωτε εεαε:ε τη; παεαγεαεεε "ε εν κεγω
αρΑρεε ρεΑμ'.Ιεπα:νΑ-ι'-τ-/. τέ ■'>/·νεμα των απεεεχων των επα/.κη/.ων
‘εκείνων τεε κατεχεεν κα: εεετερη Αετη.

Τε άρΑρε 104 τεέ Σεντάγματε; έριζε: ότ: κανένα; εημέ-
:έν ::

cr; εζ’.τρχττε: ό c :ερ:τ-μ
υπήρχε κα! ττέ ap'Sc:

Τέτο:ε; νέμε; εεν
οντε; ΣεντάγχατCC. 7.“ 'ν « /.α!
tzT/.z/syyjzj'i να :τχε·

•χέ ε:ε:/.έ νέ.χο. "Οχε: α ε:αταπη

πάγ:α όμως νομολογία τεέ Έλεγ- 
καί τεέ Χεε.'.κεέ Σεχέεελίεε τεέ Κεάτεεπ.

τεχή; εεετέρα; Αέτεω;. ε: έπείε; είχαν έ/.εεΑε: πριν άπέ 
τήν ίτχέ τεέ νέεε Σεντά-;ματε;.

:Ω; ταρά:ε:·*μα άναεερεεμχ τέ X. 22700 952 ιιτερ: έεαρ- 
μεγή; τεέ αρΑρεε 102 τεέ Σε.τά-ρματε; καί άλλων τ:νών 
έ'.ατάαεων».

Σέμεωνα μέ τέ άρΑρε 3 ταράγραεε; 1 τεέ τρεα-ατερεμέ- 
νεε νέμεε. τέ ανώτερε έ:έακτ:κέ τρετωτ:/.έ τών ΑΕΙ μτερε: 
νά κατέχε*. ;:ά ε:ερ:τμεέ ν.α: άλ/.η έτα/.7.η7.:κή Αετη ττέ Αη-

μότ:ο. ή τέ ΌργανΓτμό Τετ:κή; Αέτεϊ:ε:/.ήτεω; ή τέ Κο:- 
νωρεέ.ή :Ορ·;α'<:τμέ ή τέ ά/,λε Χ.ΙΙ.Α.Δ. ή τέλες Αετη τέ 
Δημέιτ:α Ύττηρετία ή Έτ'-χείρητη. τεέ λερτεεργε: κατά ταρα- 

άτε;. κατ' έταίρετη τών τετ:ερ:τμών τεέ

:τ Αέτεω

Σ ε μ τ λ ηρ ω μ ·α τ: κ ά τημε-.ώνεεμε ότ: εεετερη Αέτη μτερε: νά 
κατέχεεν. τέμεωνα μέ τέ άρΑρε 89 τεέ Σεντάγματε; κα: οί 
Α'.καττίκε! Λε:τεεργεί, μένε έχω; ώ; μέλη τή; Άκαεημία; 
ή ώ; καΑηγητέ; ή Γεηγητέ; Ανωτάτων Σχε/.ών. ΣΑνάλεγη 
τερίτεε ε:άτατη έτήρχε κα: ττέ Σύνταγμα τεέ 1952 (άρΑρα 
93 κα: 84 ταράγραρε; 3).

Ετειέή όμω; ταρατηρεϊτα: έλλειψη ·έν::αρέρεντο; έκ μέ- 
ρεε; τών ΚαΑηγητών καί Γεηγητών Α.Ε.Ι. γ:ά τήν κατά
ληψη εεετερη; Αέτεω; είτε ττέ Αημέτ:ε είτε ττεέ; ε:άεε- 
ρεε; Αημέτ:εε; Οργαν.τμεέ; καί ΧΓΙΑΑ λέγω τή; μ:κρή; 
άμε:έή;. ενώ ταράλληλα έτάρ/ε: ανάγκη τρετελεέτεω; ττί; 
έτηρετίε; αέτέ; τρετώτων ε:::κών γνώτεων κα! τείρα;. τρε- 
τείνετα: ή ειάτατη τεέ τρώτεε ίεαείεε τή; ταραγράρεε 5. 
τέμρωνα μέ τήν έπεία ε: κατέχεντε; νεμίμω; καί εεετερη Αέ
τη, Αά λαμςάνοεν κατά μήνα άτέ τή λ’.γέτερε μ:τΑε:ετεέμε- 
νη Αέτη τέ τένε/.ε τών άτείεχών αέτή;.

ΠρέτΑετε; λέγε; αεέ έαέίαλε τήν τρεττεττοέητη τή; άνω- 
τέρω ;:ατάαεω; τεέ άρΑρεε 4 τεέ X. 2270/52 είνα: καί 
τέ γεγενέ; ότ: ε: κατέχεντε; εεετερη Αέτη ιέ ΧΠΔΑ έρί- 
τκεντα: τέ με:ενεκτ:κέτερη Αέττ τεγκρ:τ:κά μέ άλλους Κα
Αηγητέ; ή 'Γρηγητέ; ΑΕΙ κΛ αρετρέρεεν έττηρετία τέ 
Χ.1Ι.Ι.Α. -.χ. Τράαεζες. έπέτε είτττράττεεν άτεεεχές κα: 
άκε τί; εέε Α έ τ ε *.;. εεέεμένεε ότι έχε: κρ:Αε: μέ ε:καττ:- 
κέ; άτεράτε:; 09148/79 καί 19149/79 άκεράτε:; τεέ Πε- 
λεμελεέ; Π ρωτεέ:/.ε:εε ΆΑηνών αεέ άρερεέν κατοχή οεετέ- 
ρα; Αέτεω; ττήν ΕΤΒΑ καί Τράπεζα Έλλάέες) ότ: ό
ζερ:ορ:τμέ; τεέ 1/3 τών άτεέεχών εέν ίτχέε: γ:ά τί; περ:- 
πτώτε:; τών Χ.Π.Ι.Α. μεταΞε τών όποιων περ:λαμ£άνεντα: 
καί ε: Τράπεζε;.

Μέ τή ::άταπη τεέ εεετέρεε έεαρίεε τή; ίέ:α; παρα- 
γράρεε 5 ετατηρείτα: ε περ:ερ:τμέ; καί μάλ:ττα ττε 1/3 
μένε τεέ έατπκεέ μ:τΑεέ τακτ:κεέ καΑηγητή. πρεκε:μένοε γ:ά 
τέ ε:έακτ:κέ προτωπ-./.ε τών ΑΕΙ πεέ έ:έάτκε: τε κενε; 
έερε; τεέ ίε:εε ή άλ/.εε Τερέματε;. "Η εΞαιρετή αέτή άπε- 
έ/.έπε: ττή εημ:εεργ:α κινήτρων γ:ά τήν πρεώΑητη τή; έ:α- 
ε:κατ:α; π/.ηεώτεωτ τών κενών εέεών πεέ έπαρχεεν ττα
ΑΕΙ.

4. Μέ τήν παράγεαρε G τεέ ίε:εε αρΑρεε άντ:καΑ:ττατα: 
έλέκ’/.ηρη ή ε-.άταΞη τεέ εεετέρεε έεαρίεε τή; παραγράρεε 3 
τεέ άρΑρε. S τεέ X. 1041/1980 καί μά/.:ττα άναέεεμ-.κά απε 
τέ χρένε τή; ίτχέε; τη;, πεε; τε τκεπε έ’.εεΑωτεω; τεπε- 
γραρτκεέ '/.άΑεε;. πεέ έμρώ.εχώεητε κατά τή έημετ:εετη τεε 
εν έ.έγω νέμεε καί τεέ έπείεε ή ε:έΑρωτη είνα: έενατή μενε 
μέ τέν τρέπε αέτέ. τή; άντ:καταττάτ·ω; εηλαεή έλέκ/.ηρη; 
τή; τχετική; έ:ατάΞεω; γ:ατί όπω; είνα: γνωττε ττ:; περ:- 
πτώτε:; έτρα/.μένων :ημετ:εέτεων ::ατά=εων νέμεε. εέν μπερε: 
καί έραμετΑε: ή μέΑεεε; έ:ε:Αώτεω; τών ::ε:κητ:κών πρα- 
π·ων έ/.έρΑωτη ι·,ή;χαρτημέ'·ων.. ή έρΑή έπανα:ημετ:εετη).

ΆρΑρε 2.

1. ΑΙέ τί; έ’.ατάαε:; τή; παραγράρεε 1 τεέ εν λέγω άρ
Αρεε χορηγεί τα: ττεέ; εν ένεργεία τακτ:κεέ; Ερημερίεε; τών 
Ενερ’.ακών Χαών, τέ έπίεεμα χρένεε έπηρει:α; πεέ καταεάλ- 

/.ετα: ττεέ; τημετίεε; έπαλ/.ή/.εε;.

Ο: Ερημερ'.ε: 7. αμέανεεν τ ήμερα έάτε: τών ::ατάπεων τή; 
Π Υ'Σ 281/J 960 έπίεεμα πενταετ-.ών. εηλαεή πρεταέΞητη 10' 
έπ! τεέ εατικεέ τεε; μ:τΑεέ γ:ά κάΑε μία πενταετία κα: 
μεχρ: πέντε πενταετιών.





■Me τήν ζ:ετ-οινόμενη ϊ:«Τ5|τ(_'ΐης ~=a?rr?*?w 7 τον 
ζαρζζάνω apvpov ο:εν/.ρ:νί"ετa: ότ: ώς Χ.Π.Ι.Λ. έζοζτενό- 
μενζ ή έζ'./Ορηγούμενζ -a-·, -ο Λην.ότ:ο -νεωροίλ/τ*: it Up- 
γζν.τμο! 'Κοινή: Ω;ε7.είζ; (ζ./. Έζζ:ρίζ Ύίρεν;εως y.a: 
Άζο/ετεντεω; Π οωτενοντη;. <)TE y.7.z.) o: Κ:ζτ:/.έ; 'Δη
μόσιε;) Έζ:/ε:?ήτε:ς (ζ.χ, Λ EH. ΛΕΠ -/.λ-)‘y.a! ο! T?z-

'Ap-Spo 3.

11 ρόϊίετε; άμο:ίέ;.

1. Μέ τήν rapa'/papo 1 τον apvpov ζντον γίνετζ: άντ:- 
•/.ζτάττζτη τή; ζρώτη; ζζρζγρζρον τον apvpov 2 τον Χ.Λ 
4021 /1959. ετ;: ώ;τε ή τελεντζίζ νά είνζ: ένζρμον.τμ.ένη 
μέ τ!; ::ζτά=ε:; τή; ζζρζγρ. 2 τον apvpov 104 τον :;/v- 
οντο; Σνντζγμζτο;. ρά;ε: των όζοίων ο: ζρό;5ετε; άζοίο/έ; 
ή άζο7.ανέ; τών νζζ7.7.ή7.ων οέν μζορονν va slva: -/.ζτά μήνa 
ανώτερε; τον τννόλον τών άζοοο/ών τή; όργανζ/.ή; τον; 
νέτεος. Η !::a άζζγόρεντη ττροί7.έττΐΤ3: y.a! άζό τήν 
άντ:ζ.ζν:;ταμενη ο’.ζτζζη. έζ: έτητίας όμως ί ζτεως.

Γ1ερ2:τερι·ν με τήν ζζρζγρ. 2 τον άνωτέρω ap-Spov. άνζτί- 
•viTa: ττον; iv.v.x'j ap:ττέ; τών Ta/.τι/.ών άζοοο/ών τών 
όζζλλήλων ό έλεγχος τηρήτεω; άζό ζντον; τών ττερtop 
;μών £—: τών ζρΟϊνέτων άμο’.όών. οη7.ζοή αν ο! άμ.ο:όε; 
avτέ; όζερόζίνονν y.aTa μ.ή/a το τννο/.ο τών άζοοο/ών τή; 
οργανική; νέτεω; τον ύζαλλήλον y.a! av ζροέρ/οντα: άζό
τ.μμετο/ή τοντον :έ ζερ::joτερζ αζό ον ο Σνμόόνλ'.ζ ή Εζ:-

5 ίων νζζέ,/.ήλων γ<« τή :νν.μετο/ή τον; ιέ Σνμίονλ'.ζ χ·,; 
Έζ:τροζε;. μέ έζζίρετη τ!ς Χθμοζζρζ;κενζ:τ:/.έ; Έζ:τρ/

Μέ τήν άντ:/.ζν::ττμένη ζζράγρζοο. όρίττηκε ότ: μέ κο:νέ- 
άζοράσε:; τών Γζονργών Σνντον:;χον. Προεορίζ; Κνίε;·,;. 
:εω;. Ο:κ.ονομ:κών y.a! τον κατά ζερίζτωτη άρμο·(>_ 
Γζονργοό. κζτόζ:ν γνώμη; ε:έ:·/.ή; Έζ:τρ·οζή;. ■>; y.avo;·.. 

τνονν μέ/:: 31 Maiov 1978 τά Σνμόον7.:2 y.a: ο! Έτ:τ;·, 
τε';. τών οζοίων ο! ;ννε:ρ:ά;ε:;. λόγω τή; εντεω; τή; j;. 
γζτίζ; τον;. έζ:όζ).7.ετζ: va ζρζγμζτοζο:ονντζ: έ/.τό; τζ,, 
ωρών έργζτ.ζ;. apa va ε:νa: άμειίόμενζ. ώ; έζίττ; y.a! ρ 
y.aTa ;ννεορίζτη άζοΙημίω-η τών μελών τοντων.

' ^ » I - » » J 1 J .»■/ > < ' · W I . ^ - V. ' > V. · ιΛ · ν. . ι ( V V «V 1 , ~ ,·

ά:5ρο τρίτο τον X. 979/1970. ή όζοίζ έ/.ηζε ;τ!; 11 Π. 
vovaoiov 19S0.

Εζίτη;. μέ ττν άζόρζτή μ.2; 118912/4891/24.8.78. ττον 
/.νρώνη/.ε μέ τό ap-Spo 45 τον X*. 955/1979. όρίτνην.ε ότ: 
ττή :ννμ:τη τή; ζζρζγρ. 2 τον apνεον S τον X. 754 7$ 
ζε?:λαμ;άνοντ2: y.a! ο: Όμζοε; Ep*;a;ia;.

Το ζνενν.2 τή; ο’.ζτάρεω; ai-τή; > zap. 2 apvpov 8 X. 
754/78). ozoj; έ/ε: ::ο·.·/.ητ:/.ά έρνηνεννε: 2ζό τήν άρμό;:j 

-Tzrpiaia τον Τζονργείον (Τεν. Λογ::τή::ο τον Κράτον;-.

είνζ: γ’νωττό ή ζζρχν.ολον^ητη 
όών τών νζζλλήλων γίνεTa: ρά;ε: τή; Ζ3ρ2γρ. 12 τον ap- 
vpov 3 τον Χ.Λ. 4021/1959 τέ τννονζτμό y.a: μέ τήν 
ΠΤΣ 14/16.1.1901 azo τό Τζμείο Π ζρζ'/.ζτζ-ϋη/.ών y.a:
Αζνείων ζρον.ε'.μένον γ:ά τήν Ανήνζ. Πε:ρζ:ά y.a! Θεττο- 
7.0νίκη. Γ:ά τ!ς νζό7.ο:ζε; ζερ:οέρε:ε; τής Χώρζ; ό ε7.εγ/ο; 
έ/ε: x/aToSi: ;;a -/.ζτζ τόζον; νζο-Λζτζττήμζτζ τή; ΑΤΕ. 
Μετζζν τών ζρο;-5ετων. ζερ:7.2μοήνοντ2! y.a! ο: άζοζημ:ώ- 

νζερωρ:2/.ή; εργa;:2;. όζότε -/.ζνίττζτζ: άντ:7.ηζτό οτ: 
ττον ar/.ονμενο azo τό ανωτέρω Γζμείο y.a! τήν ΑΤΕ έ/,εγ- 
/Ο νζάγοντζ: οε.οάοε; /:7.:ά:ε; ζερ:ζτώ:ε:;. μέ άζοτέλετμζ 
ο ε/.εγ/ο; va ε:νa: ;·/.:ω:η; οεοομ.ενον οτ: ή τνγ/.εντρωτή
το;ο μεγάλον άρ:νμθν ζερ:ζτώ;εων ζρονζονέτε: τήν aza- 
;/ο7.η;η I'/.avov ap:v/Ov νζ27.7.ή7.ων. τον; όζοίον; οέν μζο- 
pow va ::aS£;ovv το Γτμείο Hap a/, a τ 2-S η'/.ών y.a! τά vzo- 
•/.ϊΤ2;τήμ2Τ2 τή; ΑΤΕ.

2. Με τήν ζεράγροοο 3 τον zapazo'vo apvpov zapo/TTa: 
η ε;ον;:ο:ότη;η γ:ά τον y.avop:;v0 μέ 11. Α γμ.2 τή; ::a- 
::y.a;:a; τον ε/.εγ/ον y.a: τον τοοζον ζ7.ηρωμή; τών ζρο;4>£- 
των αμο:ίων των νζζλλήλων. Κρίνετζ: ζροτοοοότερο ή ava- 
νεωρητη τον όλον τνττήμζτο; va γίνε; μέ Γ1. Λ-γμζ -/.a! 
-/: με ζμετη /.ττο.ογητη τον apvpov 3 τον X. Λ/το; 
*021. Πό'.· y.a: TavTO/εονη νθμΟνετ:·/.η ρννμ:;η. γ:;τί μ.έ 
τον τροζο ζντο νa οονε: ό ζζζ:τοέμενο; χρόνο; *;:ά τήν 
εζ:;τζμενη με/.ετη τών /.εζτομερε:ών τή; νεζ; 0:a;:y.a;:a; 
ε/.εγ/ον. με;ω τών άρμοοίων y.aTa ζερίζτω;η έ/.·/.2ν2ρ:;τών 
τών τζ/.τ:'/.ών άζοόονών των Λην.ο;:ων Ι'ζζλλή/.ων y.a: V-
ζζ7.7.ή7.ων Λ.Π.Λ.Λ.. εντο; τών ζ7.2:;ίων τών ζροτατεων ε·- 
::/.ή; Oaaoa; Έργζοίζ;. "Α/.λιυοτ: τέτν.ον ε::ον; ρννμί- 
;ε:;. ζον 7,τγω y.2vov:;::/.ov ζερ:ε/ο/ενον νέ: ζρέζε: va ε:·.ζ: 
/.οζτομερε:;. εζ:;;:λλετζ: va γίνοντζ: μέ Π. Λ:;τ:.γμζτζ
y.a: ο/: με Ε!ο:/.ε; ::ζτ2:ε:τ νόμον.

*) Τ J' . * f - · · · -ν.... ι -/.:γ λ: τ·' / γ ^ ε ; **; α ε ; ε τ:.. r ::λ τ.-.ν/.ν-
rJ '.Ζ ~ ^ ~ 7' *' “· ~~ 'j ·“·/■'“· γ- — - --/·»« ·) -» * . Vj
το. X. /-ι 5 ’ !9. ν' ώ/.τίνε-.τζ: zapav.a τω ο. 7,όγο: ζον y.a- 
·. :;τονν 2ν;γ/.;:; τήν ζνζζ/.ζτζττζτη ζντη.

2-ιε τή. ζζρογ:. ! τ.ν ζροζνζρερομέ/Ον aolpov y.a! νόμον 
y. a τ 2 ρ γ η ν η'/. a / ο: ζρο ό/.εζόμενε; ζζο'1ημ.:ώ;ε:; τών όη·/ο-

έμζίζτονν τά Σνν· όθν7.:ζ. Ρίζ:τ;οζέ; y.a!
των ττν rasxv.cXouvr- ζον εΐ/av :νττ2·ν *ϊ -ρ:ν άτο τήν ιτχν
“ερ'.ορίτμών ε-*.ν.ώ/.ετα’. ό */-7! 07! 7/2! va ζον zj~~.rbry.Ti με
τών υπαλλήλων νά ν.ζτα- αν- rάρτητ* λγο “/■ γεγονός οτ: η τότ
άζοτε7.ε;μζτ:/.ό;. Όζω; τοζ::ή·5η·/.ε ρά;ε: 7 ιατάςεως “τογενίτ:

μέρα τών ζρο:5έτων άμο:- vi*jLC υ. '

Τό Ελε-'/.τι/.ό Εννέό;:ο όμως έ/ε: azoravvεί ότ: ;τήν ζρο- 
-5ε;μία ζον τά/νη/.ε ζζό τήν ζ2ρζγρ. 2 τον ap-Soov 8 τον 
νόμον 754/1978 έμζίζτονν y.a: τζ Σνμ£ον7.:2. Έζ:τ:οζε: 
y.7.z.. τά όζοίζ τνττή-άην.ζν ν.ετά τήν 1η Ίον·7.ίον 197S ρ ν
τε: ζρογενεττέρων τον X*. 754 Η 978 ::ζτ2ζεων. μέ άζοτί- 
7.ετμα νά όην.:θνργη·νε: άό:έΞtoo to: ζρό; τήν '/.2Τ20ολή
άζο7ην.:ώ:εων τέ νέ7.η Σνμ?ον7.:ων. Έζ:τροζών y.a: Όν.άοων 
Εργζτίβ;. *;:ά τά όζοίζ •/.2·5ο:ίττη·/.ε άζοζην.ίωτη μετά τ·7ν 

έν.ζνοή τή; τε7.:ντζί7; ζζτζτάτεω; ζον οό-ντ/.ε ν.έ το ά:- 
·5ρο τρίτο τον ζροχ/χτεοον.ένον νόμον 979/1979. 7.όγο τήτ 
άτνήτεω; τών άρμοοίων ΓΤ apooptov νά 5εορήτονν τά ζ/ετ:'/.τ 
/ρηνζτ:'/.ά έντάέ.μζτζ ζ7,ηρωμής.

Στην άρτη τον άϊ'.ετόόον 2'ντον άζοτγ_οζεί ή νζόύη ο:ν- 
•τζτη τον εν 7.όγω apvpov άζό τήν όζοίζ ε/ε: άζ27.ε:ρ5εί ο 
ζερ:ο;:τν.ό; τή; ζρονετν.ίζς. ώττε τον 7.ο:ζον νά /.ζνίττζττ: 
όννζτή ή y.ζτ2το7.ή άζο7ημ:ώτεω; ;ε με7.η Σνμόον7.ίων. Ι'.ζ:- 
τ:οζών y.a! Ομάόων Έργζτίζς. γ:ά τά όζοίζ ε/ε: y.avop:- 
.-νεί νέ τετρζεερεί; Ύζον:γ:κέ; άζοτάτ::; y.a! μέ γνώμη of: 
Ε·::/.ή; Εζ:τ:οζή; τον ά’ρ5ρον 5 ζζράγρ. 2 τον X. 75’ 
1978. ότ: 3ντά ζρέζε: νά τννεόρ'.οΑουν έκτο; τών tip' 
έργζτίζ; τών Τζηρετ’.ών.

Άρνρον 4.

Εζέ/.τζτη τών ό:2τάζεων 

εζ! τον ζροτωζ:/.θν τών'ΟΤΑ.

Μέ ττ ό:άτ2τη τον άρόρον ζντον ζζρέ/ετζ: ή εν/έοε:; 
ττον; Vzo. :··ο.; Ετωτε::/.ών y.a! < ):'/.:·νον:/.ών va εζε/.τ::- 
ν ονν τ!; :: a τ a;:: τ τον Κεο a/.aiov Λ' τον νζόύη νόμον v.a 
:ζ: τον ζ;ο;<οζ:/.ο:· τών 'Πτγζν.τνών Τοζζ/.ή; Λ ·7 τ ο;: ο: ο·." - 
;εω; y.a! νάλ:;τζ άνζορομζ/.ά άζό τον /ρόνον ζον ο: εν 7.ίγ<
:: a τ a ; ε: τ :;/ν ονν.

Η άν2:ρο;.:/.ότητζ av τή •/.ζτέττη άνζ·;/.ζ:ν ·ρ:ά τήν ζνΞητη 
τών άζο:;·/ών το’. ζρο;ωζ:·/.θν τί/ν ίΙ.Ι.Ά άζο J.I.I98·· 
y.avcaov avv.rtova ;έ τά c;a έ’νονν ·;ίνε: ίε/.τά -/.a! άζο το 
Σ .· :θνλ:ο τή; Εζ:/.τζτείζτ ; · /. ο ν. ε .·. ε: a ! ι/Ο !9ι9 ο:·
iiva: άζζρζίτητο. ά/.’/.ά οντε y.a! ά ν τ:: ν ν τ ζγ μ ζ τ: ·/. ο. 7.ογ<



I

α·. αγ·- ωρ:.ομενης ατο το Αννταγμα αντοτε/.ειας
:,, ι ΐ;-·ανιτ;.ών Τοτικής~ Αύτοδιοικήτεως /.α; των ειδικών
•-·,: i'./.cLv τννάηκώ/ τον ετικρατονν - αντονς. νά ετεκτει-

;τ: τών ύταλλήλων των ΟΓΑ oi διατα-
... ---■ -;.j, άτοοονών των ^τα/./.ηλων τού Λτ,'.οτ: ο ν.• » ' " ' * "

ΚΕΦΑΛΑΙΟ β'

ΦιιΡιιλοπχες ελλφρι-χςεγς
^ ΐ'ίίΧ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΛΚΜΛΤΟΣ

/.εεαλαιο αντό τε ριλαμόανονται τι όιαρρνάμίτεις 
ςετονται ττή τορολογια είτοδήματος ρντικών τροτώ-

τ:;α. ετί των έτ: μέρονς άρ-άρων τον κεραλαίον

Μέ ι 

:. Μ

τεχο.ται oi ά/.ολονάες διεν/.ρινητεις.

Άρ-άρον 3.

εολργικές Ελαρρύντεις— φορολογική Κλίμμ/.α.

διατάςεις τού ά’ρ-άρον αύτού ρνάμίζονται τά κά-

έ την ταραγραρο 1 άντικαάίτταται ή τερίττωτη Λ' 
.νοοιτον I οού αοάτον ι τον Χ.Α. 3323/ 195·ν '/.2

- τ, ΛταλΧάττετα: άτό._τό ρόρο. τό,,τεκμαρτό. είτόίημα_τού_ 
-εοκύττε: ντο τήν ταρ αχώρητη χωρίς αντάλλαγμα τής χρή- 

τής οικοδομής ττο Λημότιο ή τά Χομι/.ά ΙΙ.ρότωτα 
Λημοτίον Δίκαιον.

Μέ τήν τροτεινόμενη διάταςη τακτοτοιεΐται το άτοτο τον 
ταρατηρείται ττήν τράςη νά ρορολογούνται τά τε/.μαρτά εΐ- 
-ο:ηματα τον τρο/.νττονν άτό τήν δωρεάν ταραχώρητη τής 
,-ρητεως .τής οικοδομής, για τν.οτονς δημοτίον τνμρέροντος 
-τεγάτεως Σχολείων, ’Ιδρυμάτων κλτ.. τ τάγμα τον είναι 
.ικαιο -/.at ταρεχει ένα κίνητρο γιά τέτοιες τράςεις.

ί) Ανςάνεται 'άτό το οΐ/.ον. έτος 1931 (εισοδήματα 
19SO) το άταλλαττοαενο άτο τό φόρο τοτό τού τεκμαρτόν 

ιϊτοδήματος άτο ιδιοκατοίκητη τής κύριας κατοικίας τον 
ιοτολογονμένον και των τροτώτων τον τννοικονν μέ αυτόν 
' αι τον ραρννονν.

Το τοτο αντό ορίζεται τέ 00.000 δραχμές άτό 48.00 δρα-
-:ς τον ιτχνει τήμ α */.α! λα;/,6ανε τα: -εεαιτέτω τρόνεια.
'ΓΤΐ Τζ, ΓΓ - Jy 2'JTC. νά αύαάνετα ι αν-άλογα μέ τόν άρι-άμό
ύν -ρζτώ-ων -zj :rjvo'.y.&jv μέ τον cθεολογούμενο 7.ac τον

Εττι τό ανωτέρω δασικό τοτό τών 00.000 δραχμών, τροτ-
τα ττο-

ωτα τον τννοικονν και ραρννονν τον τορολογονμενο χωρίς κα- 
ε·α τεριοριτμό.

• ι ίνα-ροταρμογη τον αταλλαττομενον τεκμαρτού ειτοδη- 
fv-7 ατο ιδιοκατοίκητη κρίνετα: άναγκαία λόγω των τνν-νη- 

ετικρατονν ττήν μ!τ·3ωτη άκινήτων καί άτοόλέτει 
:η οικαιοτερη ρορολογική μεταχείριτη τού είτοδήματος τον- 
'J “*’■» ατοκτούν ρορολογονμενοι με τολνμελεις οικογένειες.

II οιάταςη αυτή ":ά λόνον: ΐττ: καί δίκαια; νετανειοί-

-ημειώνεται ότι ;.έ τ

2. Μέ τι; 
■ τικα

;γως /.α: ε~: ομογενών όταν έχουν
την χρη7:μθ“θ! ουν γ:ά ίο:θ7.ατοί/.ητη.

τήν via αυτή αύαητη τού άταλλατ-
: ΤΟ’ /.η τη 'Sa άτ αλλα"'ε: άτό το οό:ο
ϊτόδημα 95% τερίτον ίδιοκατοικονμέ-

διατάσεις τής ταραγράτον 2 τ'*· ;'*Λ"·•V ατνοον αν τον
"/12νγ*ατα: ή τερίττωτη Ά' τής ταραγρ. 1 τού αρ3ρον 

, ■*’·' ''.Α. 3323/1933 καί όρίύετα: ότι άτό τό οίκον, έτος 
,ί’/. 2' = ^νεται κατά 100rc τό άταλλαττόμενο τοτό άτό τά 
·ή·>αριττα ετοοα των *·εωο*οικών έτιχειτήτεων. οηλαοή άτό 

>)ΟΜ00 δραχμές τού ιτχνει' τήμερα τέ 1.000.000 δραχμές 
• ••ρι.τίοτη τον ό οορολογονμενος άτοκτά εΐτόδημα άτό 
-ι'·ι.-.':κη ε-;χε;ρη-η -Τήν όττ5:α άτχολεϊται τροτωτικά ό 

·' .λε_τά μέλη τής οικογένειας τον καί κατά κύριο 
••‘.'.'-/.μα εττω καί άν χρητιμοτοιεί καί εργάτες.

Τά ανωτέρω άρορολόγητα ίτχνονν γιά κάνε εταίρο ττήν 
τερίττωτη τον ή γεωργική έτιχείρητη λειτονργεί ώς τροτω- 
τικη εταιρεία τεριοτιτμενης εν-, ννης /.αί "ια κάνε μέλος 
κοινοτραςίας ττην τερίττωτη τον ή γεωργική έτιχείρητη 
λειτονργεϊ ως κοινοτραςία.

Ομοίως ανςάνεται το άρορολογητο κατά 30Τ. δηλαδή άτο
200.000 τον ιτχνο: τήμερα τε 300.000 δραχμές όταν ο έτο- 

. χρέος δεν άτχολεϊται τροτωτικά μέ τις γεωρ·;:κές εργατιες.

3. Με την ταραγραρο 3 τού άρνρον τούτον άντικανίττ;:- 
ται ή ταράγραρος 2 τού αρνρον 4 τού Χ.Α. 3323/1933 καί 
οριύετα: οτ: ανάανεται ατο ί.1.1981 το άνωτατο τοτο τής 
μειιότεως τού είτοοήματος άτο μιτνωτές ντηρετίες άτό 90.UUO 
τον ίτχνε: τήμερα τε 123.000 δραχμές, ώς εςής:

409 γιά τό εΐτόδημα μέχρι 230.000 δραχ. δηλαδή άρο- 
ρολόγητο τοτο I Οΰ.ΟΟίί δραχ.

3% γιά τό τμήμα τού είτοοήματος άτο 230.ΟΟΐ—730.00θ 
δηλαδή άρορολογητο τοτο 27.000 δραχ.

Ληλαδή τννολικό άνώτατο άρορολογητο τοτό 125.000 δρ/.

Αντό τημαίνει ότι μετά τε δύο χρόνια τό άνώτατο τοτο 
μειωτεως τού ειτοδήν.ατος ατο μιτνωτές ντηρετίες ντερδιτ/.α- 
τιάττηκε άρού ατο 1.1.80 μέχρι 1.1.81 ανςήνηκε άτο 00.000 
δραχμές τέ J25.000_τ?αχμές.

Έτιτημαίνετα: ότι μέ τό τύνού.ο τών ρορολογ.κών ελαρρύν- 
τεων τον ταρέχονται μέ το ντό κριτή νομοτχέδιο μ:τ-ύω το ς ή 
τννταΐςιούχος μέ τύίνγο καί δύο τ α ι δ ι ά τον έχει έτήτιο είτο- 
δημα μέχρι 304.000 δραχ. δέν ρορολογείται άντί τών 
235.480 δρχ. τον ίτχύε: τήμερα τράγμα τον τημαίνει αν- 
ίςητη τού μή ρορολογονμένον είτοδήματος κατά 42.5%.

Σννετώς μέ τις νέες ελαρρύντεις μηνιαίοι μ:τνοί καί τνντα- 
ίόεις μέχρι 20.000 δραχμών ττή κατηγορία τού ανωτέρω 
ρορολογούμενον άτταλλάττονται άτό τό, ρόρο είτοδήματος.

Μέ τά μέτρα αύτά άταλλάττοντα: τλήρως άτό τό ρόρο 
είτοοήματος όλο; οί μιτ-άωτο! ή τννταΞιούχοι μεταίον ή κατω- 
τέρον είτοδήματος.

Ετίτροτ-άέτως. γιά τούς μιτνωτούς τον τροτρέρονν . ντηρε- 
τία ή κατοικούν, κα-άώς καί γιά τούς τννταίςιούχονς τού 
έ'χονν τήν κύρια κατοικία τονς, έτί ές: (G) τονλάχιττον 
μήνες μέτα ττό χρόνο τού ατοκτούν τό εΐτόδημα. ττούς Χο- 
μούς Ξάν-άης. Ροδότης. Μύδρον. Λέτοον. Χίον. Σάμον καί 
Αωδεκανήτον. κανώς καί ττή τεριοχή τών νομών Θεττρω- 
τίας. Ίωαννίνων. Καττοριάς. Φλωρίνης. II έλλης. Κιλκίς. 
Σερρών καί Αράμας. τού όρίτκεται τέ ζώνη δάάονς είκοτ: 
(20) χιλιΟμέτρονν άτό τής με-ύοριακής γραμμής, ταρέχεται 
γιά τρώτη ρορά ειδικό άρορολογητο τοτό νττολογίζόμενο τέ 
τοτοττό 10% τού δηλονμένΟν είτοδήματος άτό μιτάωτές ύτη- 
ρετίες. χωρίς αντό νά μτορεΐ νά ύτερδεί τό τοτο τών
100.000 δρχ. τό χρόνο.

Έτίτης μέ τις διατάςεις τής ταραγράρον αύτής ανςάνεται 
άτό 1ης Τανοναρίον 1981 τό άνώτατο τοτο μειώτεως τού 
είτοδήματος άτό έλεννέρια έτα-/γέλματα άτό 20.000 τέ
35.000 δρχ.. ώς έςής:

25% γιά τό εΐτόδημα μέχρι 100.000 δρχ. δηλαδή άρορο- 
λόγητο τοτό 23.000 δρχ.

5% ·; ά τό τμήμα τού είτοδήματος άτό δρχ. 100.001 — 
300.CUU δρχ. δηλαδή άρορολογητο τοτό 10.1)09 δρχ.

Σννετώς το άνώτατο άρορολογητο τοτό τής κατηγορίας 
αύτής άνέρχετα: τέ 35.000 δραχμές τό χρόνο.

Μέ τις ρορολογικές ελαρρύντεις κού ταρατχέ-άηκαν τά τε- 
λενταΐα δύο χρόνια ττούς ελεύ-ύερονς έταγγελματίες, τό άνώ
τατο τοτό μειώτεως τού είτοδήματος τού άτοκτή-άηκε άτό 
τήν ά’τκητη τού εταγ·γέ7.ματος τριτλατιάττηκε άρού άτό 1.1. 
1980 μέχρι 1.1.1981 αύςή-άηκε άτό 12.500 δρχ. τέ 35.000 
:?/.··

Κατ" ές αιρετή, μέ τκοτό νά άτοδο-άεί ρορολογική δικαιο
σύνη ττούς δικηγόρονς τού εχονν άαοιδές άτό τάγι* άντιμι-
























