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■ .jvjniiitvoi ήδη cto τελευταίο στάδιο ηκν one την εβαουογή του ectxx 

•jxex^tutvnc ctbac»uc τις διατάξεις του ηοοτε tvduevou vo- 

^οσχοόνου οοίζοντα. συντελεστές, του Φόοου προστιθέμενης αξίας, 

επίσης *βι rc «οοοστο μειωσηί-ΐων συντελεστών αυτών ηα 

τ*»ν πεοιοτή της ,ΐωδεχανησου, περιοχής. ιθιαίτερα ευαίσθητης,με 

,^.α.τερο οοροχου ικό καθεστώς - Με Τις-ίδισς 6ιατάξε ις οοίζονται 

-ji Ob συντελεστές έκπτωσης των οοοων _nou έχουν επιβάρυνε. το 

*-.οσέ-ατα των εμποοεύοιμων αγαθών μέχρι TW .12. 1986.

..Ηί την εωαομονη κοι στη. χωοα μας από 1~Ιανουάριου 1967 του Φόοου 

-^χ>τ. όέμε νης αξίας θα τεθεί σε νεα όαση το καθεστώς των εηιβα- 

- ,.ot~v από την έμμεση ωοοολοτ να. στην οποία περιλαμβάνονται τα 

τέλη χαρτοσήμου »α» ο φόρος κύκλου εογασνών.

Αΐό την υπαγωγή στο καθεστώς του φόοούπΛΡοστ ιθέμενης αξίας 

εξαιοέθηκαν ορισμένες συμβάσεις,σχέσεις *α. συναλλαγές,μεταξύ 

των οποίων είναι και οι συμβάσεις των 6α νείων ή των πιστώσεων, 

που χορηγούνται από τις τοαηΜχς και τα έσοδά αυτών,πλην οοισμέ- 

νων εξαιρέσεων,που σήμερα επιόαούνονται κατά πεοίπτωση uc 

τέλη χαρτοσήμου και β>όοο κύκλου εργασιών.

Λόγω της κατά τ'ανωτέρω εξαίρεσης των ποονααα>εοόμενων συυόό- 

ccuv δανείων ή πιστώσεων των τραπεζών και των εσόδων αυτών 

απά το ©όοο προστιθέμενης αξίας,γεννάται θέυα αναπλήρωσης των 

εσόδων του Δημοσίου.Για το σκοπό αυτό,με τις διατάξεις του πα

ρόντος σχεδίου Νόμου ποοτείνεται n καθιέρωση στη χώοα υας 

ενός ειδικού φόρου στις παραπάνω συμβάσεις και τα έσοδα των 

τραπεζών.

πε την ποοτεινόμενη ρύθμιση -δσν επιβάλλεται πρόσθετος φόοος, 

γιατί ο φόοος αυτός απλώς θα αντικαταστήσει τις μέχρι σήμερα 

επιόαούνσεις από τέλη χαρτοσήμου και οόοο κύκλου εργασιών 

που επιόάλλσνταν,κατά πεοίπτωση,στις συμβάσεις των δανείων 

ή των πιστώσεων και στα πόσης Φύσεως έσοδα των τραπεζών,οι 

οποίες (επιόαούνσεις) και καταογοΰνται από την έναρξη της 

ισχύος του νόιιου αυτού.

Εξάλλου,οι συντελεστές του φόρου έχουν προσδιοριστεί σε τέτοιο 

ύωος ώστε να ισοσκελίζουν κατά ιιέσο όοο τις ιιέχρι σήιιεοα επι&α- 

ουνσεις από τα τέλη χαρτοσήμου και το οόοο κύκλου εργασιών 

στις ανωτέρω συυόάσεις και τα έσοδα.

Επίσης,uc το νόυο αυτό ποοόλέπονται και ορισμένες απαλλαγές 

από tc νέο οόοο των παραπάνω τραπεζικών εργασιών (δανείων, 

Πιστΰσειη., εσόδωνj ,οι οποίες αοορούν «ατά κανόνα, εργασίες για 

τις οποίες σήαεοα ποοβλέπεται απαλλαγή από xc τέλη χαοτοσήυου 

ή “ο φορο κύκλου εσγαοιών.

2.«c tc παρόν Σχέδιο Νόμου ποοβλέπεται η επιόολή από 1.1.1987 

' tΑ,ονς c .cxiooQc στ- συγκέντρωση* κεβαλαίου.που ποαγυατοηοιεί ται 

*OTS "π σύσταση, μετατροπή και αύξηση του κεφαλαίου των cunooi- 

•ων ια. λοιπών εταιοειών,των συνεταιριστικών οργανώσεων,των 

-οινοποαξ.ών και τωι νομικών προσώπων γενικά,που επιδιώκουν

τ»οπούς κερδοσκοπικούς.

*ε την “-ροτε ινόμενη ρύθμιση,το τέλος εισφοράς θα αντικαταστή- 

sci τη μεχρι σήμερα επιόάουνση από το τέλος χαοτοσήιιον,που 

tTiSduc--. στις ίδιες ως άνω πράξεις.το οποίο και θα καταστη- 

-ci από την έναρξη της ισχύος του νόιιου αυτού, 

u συντελεστής του τέλους εισφοράς προσδιορίστηκε σε 1% και ε ί - 

~εοος του συντελεστή του τέλους χαοτοσήιιου (πλέον 

ciooeoc 2ο» υπέρ ΟΓλ) 2,40% που οοίζεται σήμερα στις ίδιες 

-C άνω πράξεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.).

**. Με τις διατάζεις του Ε». Δ του Κ. 1*02/8? ’ Προσαρμογή της

-ελωνειαχής και Δασμολογικής Μονοθεσίας στο δίκαιο των Ευοωκαί- 

κών Κοινοτήτων ( 30ί )* είχε γίνει εναρμόνιση των διατάξεων της 

εσωτερικής υας νομοθεσίας*σχετικά με το καθεστώς της προοωοινης 

ατέλειας ( εισαγωγή πρώτων υλών για μεταποίηση κα. σπανεξαγωγή) 

με τις αντίστοιχες διβετάζεις της Βασικής Οδηγίας.2QK 69/73 
( της *ης Μαρτίου *969).

Γτις ■'6-7-55 εηοίστηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ο Κανονισμός ■’999/55 >ια το καθεστώς της ενεργητικής 

τελειοποίησης του οποίον r εΦαρμοτλ αρχίζει από την ΐ-η-1987 

δεσμευτικά για όλα τα Εοάτη-υέλη της S0K.

0 Κανονισμός αυτός προβλέπει την αναστολή καταβολής εισα

γωγικών δασμών κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων ( ποώτων υλών) 

από τοίβπς χώρες.εσόοον τα προϊόντα αυτά ποοορίζονται να νπο- 

στούν ερναοίες τελειοποίησης ( μεταποίησης) και να ε«ανεζαχ?η·'·ν 

υπό τη μοροή παράγωγων προϊόντων ί μεταποιημένα) πάλι σε Yf*- 

τες χώοες.

.... __0. ίδιος Κανονισμός ποοβλέπει επίσης τις ποοϋχοθέσειε *mo
γωτή’ς των εμποοευυάτων στο καθεστώς,καβώς και κάθε άλλη α*οκαιο 

λεπτομέρεια για τον έλεγχο και παρακολούθηση τους μέχρο αυ .ά 

να λάβουν έναν από τους ποοοοιομούς που προβλέπονται για την 

εζδφλησ- ( τερματισμό) του καθεστώτος αυτού.

Επειδή ο παοαπανω Κανονισμός από την 1.1.87,που είναι ημε

ρομηνία έναοζης εφαρμογής τον,καταργεί ρητά τη Βασική, Οδηγία 

Κ)Ι 69/73 ( της *ης Μαρτίου *969),προς τις διατάζεις της οποίας 

είχαν εναρμονιστεί οι διατάζεις του Κε». Α του Ν.**02/?3( άρθοα 

1 μδχρι και 39).και επειδή,για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο 

να γίνει με τυπιμό νόμο ούθμιση για τους εθνικούς φόρους .ανάλο

γη με εκείνη ποοβλέπει ο Κανονισμός για τους εισαγωγικούς

δασμούς,καταρτίστηκαν οι διατάζεις του.

II. ΣΙΔΙΕΟ ΜΕΡΟΣ
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*Α ρθ ρο Τ

Συντελεστές-Ιπολοτισμός του φόρου

Με τις διατάζεις των παοαγράφων ' και 2 του άρθρου αυτού 

βεσπίΟονται τρεις συντελεστές για το οόοο προστιθέμενης αζίας. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται: ένας χαμηλός συντελεστής σε ποσοστό 

. Α..% για τα αγαθά ενρΑιας,λαϊκής «βτανάλωσης και τις υπηρεσίες 

που'έχουν περιληωβεί στον Πίνα* του Παραρτήματος II τον νόμον, 

ένας υοηλός συντελεστής ωόρου σε ποοοστό. Λ*. ,?&για τα αγαθά πολυ

τελείας και τις υπηρεσίες πονκεοιλαμβάνονται στον Πίνα» του 

Παραρτήματος HI και ένας τρίτος φορολογικός συντελεστής,ο Βασικός 

ή κανονικός σε ποσοστό. JfL ·%,που καλύπτει όλα τα αγαβά «ι τις 

υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στους δύο αυτούς πίωχκες .

Το ύφος των πιθ πάνω συντελεστών του φόρου προσδιορίστηκε 

ύστερα από εκτιμήσεις της απόδοσης των εσόδων από τους καταργούμε- 

νους με τις διατάζεις του άοβοου 57 τοο 1.16*2/*966 έμμεσους φό

ρους,σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό της βάσης επιβολής τον 

φόρου ποοστιβέμενης αζίας,που έγινε με εδνικολογιστικά στοιχεία.

Οι εκτιμήσεις αυτές έγιναν,με τέτοιο τρόπο ώστε η απόδοση τον 

Φόρου προστιθέμενης αζίας να είναι .ίση με αυτή των καταργούμε- 

νων έμμεσων φόρων.

C συγκερασμός των θετικών wxi αρνητικών στοιχείων που συν

δέονται με το πρόβλημα του αριθμού των συντελεστών του φόρου 

οδήγησε στη θέσπιση τριών φορολογικών συντελεστών, π ου αποτελούν 

και τη χρυσή τομή, στο πρόβλημα αυτό.

Ε κατάταξη των αγαθών και των υπηρεσιών κατά συντελεστή 

φόρου βασίστηκε σε κοινωνικά και .οικονομικά κριτήρια.·

Επίσης,μ^ το σχέδιο νόμου προβλέπονται και ορισμένες 

τηαλλαγές και εζαιρεσεις από το τέλος εισφοράς,οι οποίες έχουν 

•οοαχομοστεί κατά βάση στις σχετικές απαλλακτικές διατάζεις 

■ϊής Φοοολογίας χαρτοσήμου,που εφαρμόζονται σήμερα.

Τέλος,6ε βεωοήθηκε αναγκαία η θέσπιση ίδιων διαδικαστικών 

^υατάζεων στη Φορολογία του τέλους εισωοοάς,πλήν ορισμένων 

ειδικών πεοιπτώσεων τον ρυθμίζονται στο κείμενο του νομοσχεδίου, 

ιατι οι ισχύουσες σήμεοα διαδικαστικές διατάζεις της φορολσγί- 

»ςεισο6ήματος,στις οποίες το ποοτεινόμενο νομοσχέδιο παραπέμπει, 

ιλμγτουν και ρυθμίζουν επαρκώς όλα τα διαδικαστικά θέματα της 

Φορολογίας που ειοάγεται με το παρόν νομοσχέδιο.

Με τις διατάζεις της παραγράφου 3 του Ιδιου άρθρου ορίζεται 

ότι για τον υπολογισμό του ορειλομένου οόοου στις παραδόσεις αγα

θών και παροχές υπηρεσιών εφαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές 

που ισχύουν κατά το χρόνο που γεννά ται η ροοολογική υποχρέωση, όπως 

οοίζεται από τις διατάζεις του άρθρου 13·

Τέλος με τη διάταξη της παραγράφου *· καθιερώνεται μια ασφαλι

στική δικλείδα για τις περιπτώσεις της μεταβολής του φορολογικού 

συντελεστή που εφαρμόζεται στα ειαχγόμενα αγαβά. Συγκεκριμένα με 

τη διάταξη αυτή, οοίζεται ότι για τα εισατνόμενα αγαβά θα ε «αρμόζον

ται οι συπτελεστέςηου ισχύουν κατά το χρόνο που τα αγαθά αυτά τε

λωνίζονται και βέτονται σε ανάλωση-
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Ευντελεστές περιοχής Δωδεκανήοου

Για τους λόγους ηου αναφέρονται ere γενικό μέοος της παοούοο<> 

εισηγητικης έκθεσης,με Τις διατάξεις της παοαγοάφου Λ του άρθρον 2, 

οι συντελεστές μου φόρου για τις πωλήοεις αγαθών που γίνονται 

στην περιοχή της όωόεκανήσου ή απ'αυτ* προς τη λοιπή Ελλάδα, με ιωΌ*- 

ται κατά.ενΜ0Ρι..α0σΡστα εκατό ί 25 * ).

Για να αποκλειστεί η μείωση αυτή των φορολογικών συντελεστή- 

στις πώλήοεις αγαθών που γίνονται . απο'τη λοιπή Ελλάδα προς τη 

Δωδεκάνησο,π πιο πάνω διάταξη ορίζει ότι προϋπόθεση αυτής 

της μείωσης είναι τα ηωλούμενα αγαθό να Θοίσκονται στην περιο

χή της Δωδεκανήοου κατά το χρόνο γένεσης της Φορολογικής υπο

χρέωσης και να ηωλοΰνται από υποκείιιενο στο Φόρο που έχει την 

εγκατάστασή του στην περιοχή της Δωδεκανήοου.

Με Τις διατάξεις τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 

αποκλείονται από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών οι πω- 

λήοεις αγαθών που χαρακτηρίζονται ως πολυτελή και πεοιλαμβάνο- 

νται στον πίνακα του Παραστήματος III,καθώς και οι πωλήοεις 

καηνοθιουηχανικών προϊόντων,έτοιυων πετρελαιοειδών και ηλεκτρι

κού ρεύματος.Η πιο πάνω μείωση των οοοολογικών συντελεστών 6εν 

ισχύει επίσης και για όλες τις ωοοολογπτέες πράξεις παροχής 

υπηρεσιών.

ξεις που αποτελούν το αντικείμενο του φόρου του νομοσχεδίου αυτού, 

δηλαδή οι πράξεις στις οποίες επιβάλλεται c φόρος του παρόντος £χε- 

νόμον. Ειδικότερα,στο αόθοο αυτό ορίζεται,ότι αντικείμενο του 

φόρου είναι:

α. οι συμβάσεις των δανείων ή πιστώσεων,που παρέχονται από-τις 

τράπεζες,οι οποίες υπόκεινται στο φόρο αυτό,

£. τα ακαθάριστα έσοδο των παραπάνω τραπεζών,που προκύπτουν υπέρ 

αυτών στην Ελλάδα και προέρχονται από τόκους ,προμήθειες,μεσι- 

τείες,προεζοφλήματα,νομιοματικές ή συναλλαγματικές διασορές κα. 

κάθε φύσης εισοδήματα ή φφέλειες ,έστω και να προέρχονται από 

συμπτωματικές ε ργασ ί ες.

Εατά την ανωτέρω διάταξη.ως φορολογητέα έσοδα των τραπεζών, 

νοούνται εκείνα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Γυνεπώς,το 

έσοδα τον τραπεζών που προέρχονται από εργασίες που γίνονται στ»·ν 

αλλοδαπή είτε απ'ευθείας από τις τράπεζες, είτε από tc υποκαταστή

ματα, είτε από πράκτορες ή αντιπροαώπους αυτών,δεν υπάγονται στο 

φόρο αυτό. Επίσης,ως φορολογητέα έσοδα νοούνται αυτά που προκύ- 

_.πτουν υπέρ των τραπεζών. Γυνεπώς, τα έσοδα των τραπεζών που 

πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτων δεν υπάγονται στο φόρο 

αυτό. Κατά ρητή επίσης διάταξη του νόμου,υπάγονταν στο φόρο τα 

έσοδα των τραπεζών που προέρχονται -όχι μόνο από τραπεζικές εργα

σίες,αλλά και από συμπτωματ ικές πράξεις,που δε συνδέονται με τις 

εργασίες αυτές .

*ΑΡθΡΟ 3

Συντελεστές έκπτωσης ωόοων αποθεμάτων

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 καθοοίζονται οι κατ‘αποκοπή συντε

λεστές για τσν υπολογισμό του φόρου των αποθεμάτων που θρ εκπε- 

στεΐ σύμαιωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1642/1986. 

Ειδικότερα,με τις διατάξεις αυτές ορίζονται δύο κατ‘αποκοπή 

συντελεστές,ο πρώτος τέσσεοο στα εκατό (4%),για τα αγαθά του 

Παραρτήματος II και ο δεύτερος εννέα στα εκατό (9%) για τα 

αγαθά του Παραρτήματος III και για όλα τα υπόλοιπα αγαθά.

Κ Ε δ Α Δ A 1 Ο Ε"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙI ΔΙΑΤΛΒΕΟΝ ΦΠΑ

'ΑΡθΡΟ 4

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.1642/1986

•Με τις διατάξεις του άοθρου αυτού γίνονται τροποποιήσεις 

ή συμπληρώσεις σε οοισμένες*διατάξεις του νόμου με αποκλειστικό 

σκοπό την ομαλή λειτουργία.του φόρου προστιθέμενης αξίας και 

την εξυπηρέτηση των υποκείμενων στο φόρο αυτό επιχειρήσεων.

Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτές ήταν αναγκαίες 

ύστερα από την επικοινωνία που είχε το Τπουργείο Οικονομικών 

σε όλη τη χώρα με τις παραγωγικές τάζεις μετά την φήφιση του 

νόμου για το φόρο προστιθέμενης αξίας και την υποβολή προς 

αυτό σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων τάξεων.

_ , „ Ά Ρ € ρ ο 5___
Τροποποιήσεις παραρτημάτων H,ΖΖΖ κα ι IT

Με Τις διατάξεις του άοθρου αυτού γίνονται ορισμένες 

αλλαγές στα αγαθά των Παραρτημάτων II καν ΠΤ με σκοπό να κα

ταστούν οι συντελεστές ϋου φόρου κοινωνικά δικαιότερο», και να 

επιβαρυνθούν Φορολογικά λιγότερο ορισμένα αγαθά ερρείας λαϊκής 

κατανάλωσης .

Ειδικότερα,τα απορρνπαντικά διαγράφονται αχό τα αγαθά 

του υαηλοί συντελεστή και θα Φορολογούνται με τον χάνον ικά 

( μεαχίο) φορολογικό συντελεστή,ενώ τα φάρμακα,τα αναΦνκτικά, 

τα αλλαντικά και c καφές υπάγονται uc τις προτεινόμενες αλλαγές 

στο χαμηλό συντελεστή φόρου,αντί του κανονικού ( μεσαίου ) στον 

οποίο υπάγοντο ι,σύμοωνα με τα Παραρτήματα II και III .

ΜΕΡΟΓ'ΔΕΥΤΕΡΟ

5ΒΒ0ΑΕ ΠΔΙΓΟΤ ©ΟΡΟΤ ΣΤ ΓΠ£ΒΑΓΠΙ ίλΐ ΤΣΟΔΑ 

T2S ΤΡΧΓΖΖΏΖΣΙ jjzzmzr. ΓΤλΤΡΊΖΩΤ

Άρθρο 6 
Επιβολή ©όρου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι επιβάλλεται 

©όρος με την ονομασία " ειδικός φόοος τραπεζικών εργασιών ** σεες 

συμβάσεις και στα έσοδα των τραπεζών,που αναοέοονται στο άρθρο 

7 του παρόντος σχεδίου νόμου.
I*. ■ : ucvr.i~i ·. ... - ·-·'>?· ■·' " - ' - · ·

Άρθρο 7

Αντικείμενο φόοου

Γτο άρθρο αυτό αναφέρονται,κατά τρόπο συγκεκριμένο,οι πρά-

Ά ρ θ ρ ο 8 

Υποκείμενο φόρου

Ετο άρθρο αυτό αναφέροντα^,ποιές Τράπεζες είναι υποκείμε

νες στο φόρο του παρόντοςνομοσϊε έι^ικότερα ορίζεται,ότι υποκεί- 

μες στο φόρο είναι :

α. οι ημεδαπές τράπεζες που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.5076/1931 καθώς και η Τράπεζα Ελλάδος. Συνεπώς επιχειρήσεις, 

ανώνυμες εταιρείες ή υπηρεσίες που δεν λειτουργούν κατά τις διατά

ξεις του Κ.5076/1931, όπως είναι π.χ. το Ταχυδοομικό. Ταμιευτήριο, το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χλη. , δεν υπάγονται στο οόοο του 

παρόντος σχεδίου νόμου.

δ. οι αλλοδαπές ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, που λειτουργούν νό

μιμα στην Ελλάδα.

'Αρθρο 9

Χρόνος γένεσης της Φοοολογικής υποχρέωσης

Με το άρθρο αυτά οοίζεται ο χρόνος κχτά τον οποίο γεννάται η 

ωοοολφγική υποχρέωση και γίνεται απαιτητός ο οόοος απά το Δημόσιο. 

Ειδικότερα οοίζεται. ότι η Φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο Φόρος 

γίνεται απαιτητός απά το Δηυόοιο:

α. επί δανείων, κατά το χρόνο λήωης τον ποσού αυτών. Συνεπώς, 

επί όανείου ο Φόρος γίνεται απαιτητός όχι κατά το χρόνο κατάρτισης 

της σχετικής δανειακής σύμβασης» αλλά κατά το χρόνο λήώης του ποοού 

αυτών, ο οποίος συνήθως είναι μεταγενέστερος του χρόνου κατάρτισης 

της σχετικής θανειακής σύμβασης.

δ. επί παροχής πιστώσεων, κατά το χρόνο κατάρτισης της σχετικής 

σύμδασης.
γ. επί των ακαθαρίστων εσόδων κατά το χρόνο κατά τον οποίο αυτά

έγιναν αντικείμενο ασκητού δικαιώματος.

Συνεπώς, c νόμος για την επιβολή ©όοου ore ακαθάριστα έσοόο των 

τοαπεζών απαιτεί απλώς vc προκύπτουν ή αποκτώνται το έσοόο,όχι έμα:ς 

και vc ε ισποάττοντ· ι . τα έσοόο θεωρούνται άτ ι έχουν κτηθεί κατά 

το χρόνο που γίνονται αντικείμενο ασκητού όικαιώυατος.

‘ΑΡθΡΟ 10

Συντελεστής του Φόοου

Με το άρθρο αυτά οοίζεται ο συντελεστής του Φόοου ο οτοίος · - ναι: 

α. 3% για τις συμβάσεις των δανείων ή πιστώσεων και 

δ. 8ΐ γlc τα ακαθάριστα έσοδα.

'Α ρ ί pc **'

Υπολογισμός ©όρου- Επίρριφη

Με Τις διατάξεις των παραγράφων ' και 2 του άρθρου αυτού 
ορίζεται η δάση υπολογισμού του φόρου,ενώ με τη διάταξη της πα

ραγράφου J ορίζεται,ότι ο φόρος που επιβάλλεται με το νόμο αυτό 

είναι επιρριπτόμενος. Ειδικότερα,c φόρος υπολογίζεται: 

α. προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων στο ποσό αυτών ανεξάρ

τητα από tc χρόνο όιαοκειάς τους κα.

£. προκειμένου περί ακαθάριστων εσόδων στο σύνολο αυτών,χωρίς 

καμιά έκπτωση.

Επίσης,ο φόρος επιρρίπτεται από τις Τράπεζες στον αντισυμβαλ

λόμενο αυτών,έστω και αν αυτός με διάταξη νόμου απολαύει γενικής 

απαλλαγής από κάθε φόρο υπέρ του Δημοσίου.
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Ά ρ β po 12 

. Απαλλαγές από το »ooc

Γτο άρθρο αυτό ορίζεται ^πο^ές πράξεις και ποιά έσοδα απλλάσ- 

rovra. από το =>6oc τον πασόντόζ^δΰου. '2τσι,με την παράγραφο " 

τον ±ρ$οο» αυτού οοίζεται ,6τ ι απαλλάσσονται από το φόρο: 
α. οι συμβάσεις των δανείων ή πιστώσεων .που παοέχονται από τις

τοάπεζες *ο°ς το Δημδοιο,τους Δήμους,τις Κοινότητες και τα Λοαικά 

“j09vo Δημοσίου Δικαίου,τα οποία απαλλάσσονται,με τις ισχύουσες 

ifcSTa»tkς^χπό τα τέλη χαρτοσήμου.οι τόποι που αποροέουν από τα 6ά- 

-ε.3 * τις πιστώσεις αυτές,καθώς και οι. ποομήθειες που ε ισπράττονται 

ατό τις τράπεζες για την εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων ή πιστώ-

7C-W ,
= . οι συμβάσεις των δανείων ή πιστώσεων και τα ακαθάριστα έσο-

ns.tcv βάσει ειδικής διάταξης νόμου απαλλάσσονται,κατά περίπτωση, 

από τα τέλη χαρτοσήμου ή το οόοον κύκλον εργασιών,

·*. τα εόοδα των τραπεζών,που προέρχονται από την πώληση μ εκμίσοω-

σ*' ακινήτων και
δ. τα έσοδα των τραπεζών,στα οποία επιβάλλεται φόρος ποοστιθέμε- 

νης αξίας.
2πίσης,με την παοάγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι δεν 

νπόκειται στο φ0ρο Π συμώωνία για τροποποίηση της αρχικής σύμβασης 

δανείου ήπίστωσης,που υποΚλήθηκε στο φόρο του παρόντος νόμου,με την 

-.Ό.-όδεί-,ότι η σνμοωνία αυτή συνομολογείται πρίν από τη 

ισχύος της αρχικής σύμβασης και δενεπέρχεται 

του ποσού του δανείου ή της πίστωσης ή μεταβολή era 
"iipw—p τον είχαν συμβληθεί αρχικά.

'λ ρ θ ρο

Δήλωση και καταβολή του φόρου 

Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι υπόχρεοι 

για την καταβολή τουσόοου στο δημόσιο και c τρόπος και ο χρό

νος καταβολής αυτού.

'Αρθρο 1λ

Διαδικαστικές και άλλες διατάξεις

Γτο άρθρο αυτό ορίζονται οι διατάζεις που εφαρμόζονται για 

την εν νένει διαδικασία του παρόντος σχεδίου νόμου.

Γτίσης,στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι,με αποφάσεις του Υπουρ

γοί των Οικονομικών 6α καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο 

Των δηλώσεων καταβολής του φόρου και των πράζεων προσδιορισμού 

του ορρού,καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία 

για την εβαρμογή του παρόντος σχεδίου νόμου.

'Αρθρο 15 
Επιστροφή φόρου

Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού,ορίζεται,πότε επιστρέφε- 

ται ο οόρος. Έτσι .σύμφωνα με τις διατάζεις αυτές,ο φόρος επιστρέ- 

•εται μόνο στη περίπτωση που διαπιστώνεται, ότι αυτός καταβλήθηκε 
εν·λω ή εν μέρει αχρεώστητα.

Ά ρ θ ρο 16 

Εαταργούμενες διατάζεις

Γτο άοθοο αυτό αναφέρονται οι διατάζεις των τελών χαρτοσή

μου και του φόρου κύκλου εργαο ιών,πονκαταργούνται από την έναρ
ξη ισχνός τον παρόντος σχεδίου νόμου .

ΧΞΡΟΓ TPITC

SZ3DAE ΓΤΛΓΤΓ ΠΓδΟΡΑί ΓΓΕ ΣΓΠΠΓΤΡΕΣΕ 

ΕΤΑΛΑΓΓ*
Άρθρο 17 

Επιβολή τέλους
Με τις διατάζεις του άρθρου αυτοί προ βλέπεται η επιβολή τέλους 

εισαοοάς στη συγκέντρωση κεφαλαίων,η οποία πραγματοποιείται απο 

τα κατωτέρυ περιοριστικά αναοερόμενα πρόσωπα:

π' τις εμπορικές εταιρείες (ανωυυυες .εταιρείες περΐορι<π*ένης ευθύ

νης, ομόρουθαες,ετεοόορυθμες και ετερόρρυθμες κατο μετοχές) και 

τις κοινοπραζίες. Ιτις κοινοπραξίες αυτές περιλαμβάνονται,για 

τπν εφαρμογή του παοόντο^^5ε'μου,και οι κοινοπραζίες ελεύθερων 
επα» νελματι ών.

3) τις συνεταιριστικές οργανώσεις κάδε βαθμού,οποιαδήποτε άλλη εταί

ρε ία,επομένως και την αστική,τα λοιπά νομικά πρόσωπα,τις ενώσεις 

προσώπων και την κοινωνία με την προϋπόθεση ότι ο επιδιδόμενος 

απο τα πρόσωπα αυτά σκοπός είναι κερδοσκοπικός και 

Υ) τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταίρε ιών, που εγκαθίστανται 
-τ-ν Ελλάδα.

Αρθρο 15

'cK.Ci
·»ε ivrat

Φοοολογούμενες πράζεις

' τ του άρθρου αυτού καθορίζονται λεπτομερώς οι πρά-

οποιες συνιστούν συγκέντρωση κεοαχαίων και ως εκ τούτου υπό- 

C‘c τέλος εισφοράς.Η απααίΛ;μηοη των πράξεων αυτών είναι *ε-

Μεταζύ των υποκειμένων στο τέλος εισοοσάς πράξεων πεοιλαμβάνονται 

καιμερικά δάνειο ειδικής μορφής που συνάπτουν το πρόσωπα του 

άρθρου 17.
11ε ·Τ5ην παοάγραοε 2 ορίζονται οι ποάζεις,οι οποίες ,για την 

εΦαρμο^ί χ0υ παρόντος'^^μο-Γθεωοούνται ότι αποτελούν σύστασ- προσώ*α·ν . 

του άοθοου "7χαι επομένως υπό-ειντα. -α> αυτές στο τέλος εισφοράς.

Ειδικότερα,Βάσει της διάταζης της παραγράφου αντ*ς,υπό·.*εινται 

στο τέλος εισφοεάτ. :ε αοισμένες προϋποθέσεις,·; αεταοο.'ά στ·- .· ΞΓ \π* ·. 

της έδοας της πραγματικής διεύθυνσης ή τ-ς κατάστοτι·^ς έδρ,ις των 

προσώπων *ον J,.‘*οου 1Γ.

Στην παοάγραφο } ορίζονται οι προϋποθέσεις του πρέπει να συντρέ

χουν για την επιβολλ του τέλους εισφοράς στις πράξεις του άρθρου»®.

Το τέλος αυτό βιιβάλλεται ανεζάοτητα απο τον τότο στον οποίο 

ενεργούνται οι πράζεις αυτές (εσωτερικό * εζωτερικο)/£πε τον τόπο 

στον οποίο βρίσκονται τα εισσεοόμενα αγαθά.

Προς αποφυγή δημιουργίας αμφισβητήσεων,στην καράγραοο *- αναφέρονται 

ορισμένες πράζεις που δεν υπόκεινται στο τέλος εισφοράς ,ερόοον με τις 

ποάζεις αυτές δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση κεφαλαίων.

Στην αντίθετη περίπτωση ,θα υπόκεινται στο τέλος εισωοοάς κατα το 

μέρος που οι ποάζεις αυτές συνιστούν συγκέντρωση κεφαλαίων.

Επίσης,ποος αποφυγή διπλής φορολογίας,δεν υπόκεινται στο τέλος 

εισφοοάς ,η μ εταίρο ρσ της έδοαςπδναφέρεται στη διάταζη της πεοί πτώσης 

δ'της παραγράφου
Τέλος,στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού ορίζεται η έννοια τρν 

όρου "έδρα πραγματικής διεύθυνσης", του οποίου γίνεται χρήση σττΤ^μοί'.

Άρθρο ίο

λζία στην οποία επιβάλλεται το τέλος 

εισοοοάς.

Με τις διατάζεις της παραγράφου ι του άρθρου αυτού, ορίζεται η αζία 

στην οποία επιβάλλεται το “έλος εισφοράς.

Σύμρωνα με την παράγραφο ? του άρθρου αυτού,στην περίπτωση που η πρα

γματική αζία,είναι μικρότερη απο την ονομαστική αζία των μεριδίων που 

παρέχονται ή ανήκουν σε κάθε μέτοχο ή μέλος,'ίέλος ε ισοοοάς θα επιβάλ

λεται στη μεγαλύτερη αυτή ονομαστική αζία και όχι στην πραγματική,

Απο την παεάγραβο 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι,προκειμένου 

πεοι επιβολής τον τέλους εισφοράς,θα εκπίπτονται,απο την πραγματική 

αζία,οι κατα το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης τυχόν υφιστά

μενες υποχρεώσεις προς τρίτους ή προς εταίρους ή τα μέλη,οι οποίες ανα

λαμβάνονται απο τγ* πρόσωπα του άρθρου If .Επίσης ,θα εκπίπτονται τα τυχόν 

υφιστάμενα και αναλαμβανόμενα βάρη των εισφορών ως και οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται κατα τη σύσταση κλπ.των προσώπων τούτων εφόσον οι δα

πάνες αυτές τυγχάνουν βέβαιες και εκκαθαρισμένες κατα το χρόνο γένεσης 

της φορολογικής υποχρέωσης.
Σκοπός της ανωτέρω διάταζης είναι η αποφυγή επιβολής του τέλους 

εισ ράς σε- ίροά τα οποία στην πραγματικότητα δεν αποτελούν συγκέντρωση 

κεφαλαίων.
Τέλος,με τη διάταζη της παραγράφου Α,λαμβάνεται πρόνοια ώστε σε 

κάδε αύζηση κεφαλαίων να μην επιβάλλεται τέλος εισφοράς στην αζία,η 

οποία έχει προηγουμένως υποβληθεί στο τέλος αυτό.

Άρθρο '20

Σοόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης 

Στο άρθρο αυτό ορίζεται ο χρόνος,κατα τον οποίο τεννάται η Φορολο

γική υποχρέωση για κάθε φορολογούμενη πράζη.Ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτε 

πάντοτε με τηνπραγματική καταβολή των ειοοορών και τούτο γιατί 

για λόγους πρακτικής εφαρμογής,προτιμήθηκε για την επιβολή της 

Φορολογίας,c χρόνος της σύνταξης του εγγράφου ή της σχετικής εγγρα

φής στα βιβλία.

Άρθρο 2ΐ

Συντελεστής του τέλους εισοοοάς 

Με τις διατάζεις τ w άρθρου αυτού ορίζεται c συντελεστές του 

τέλους εισφοράς σε ποσοστό ι% στη ψοοολογητέσ αζία,όπως αυτή προ

σδιορίζεται βάσει Των διατάζεων του άρθρου ic;

* Αοθοο 22

Απαλλαγές και εζαιρέσεις ππο το τέλος

εισοοοάς

Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζονται το. πρόσωπα,τα οποία 

απαλλάσσονται απο το τέλος εισφοοάς.

Ε απαλλαγή που αωορά τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις 

κάθε βαθμού,τις ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών,ως και τις κιυτιλια- 

κές επιχειρήσεις,αποβλέπει στην ενίσχυση αυτών,καθόσον είναι ζωτι

κής σημασίας για την εθνική οικονομία.

Επίσης,με την παοάγραοο 5 του ίδιου άρθρου,εξαιρούντο, απο 

την επιβολή του τέλους εισφοράς όλες οι κατ αρχήν φορολογητέες τρά- 

ζεις εφόσον ενεργούνται:
a) απο πρόσωπα του άρθρου ΐ£ που παρέχουν υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας και ιδίως δημόσιων μετσοορών,ύδατος,αερίου ή ηλεκτρικού 

ρεύματος και τηλεπικοινωνιών,με την προϋπόθεο-. ότι,το μισό (1/7) 

τουλάχιστον του κεφαλαίου τους,ανήκει στο λσάτος η σε Ορτπνισμσνς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΕΡ.,ΟΤΕ,ΟΓΓ ,ΕΛΤΑ κλπ) και

3) απο πρόσωπα , τα οπο ία, σύμφωνα με το καταστατικό τους, αλλά 

και στην πραγματικότητα,επιδιώκουν αποκλειστικά και άμεσα σκοπούς 

μορφωτικούς,φιλανθρωπικούς,αλληλοβοηθείας και εκπαιδευτικούς, 

σ' οποιουδήποτε κι αν ανήκει το κεφάλαιό τους.
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Οι ανωτέρω εξαιοέσεις cr*c το τέλος ειοωοοάς Οεστίστ^ιαν για 

την εξυπηρέτηση των *οιν·νι>ών ΟΜοηών τον επιδιώκουν τα ανωτέρω πρό

σωπα.
Για τη 6ιιυκόλννση της δημιουργίας μεγάλων επιχειρήσεων εξαι

ρείται ετίσης anc το τέλος εισφοράς η αύξηση του κεφαλαίου των 

προσώπων του άρθρου 17 που γίνεται με κεφαλαιοποίηση κερδών,απσθε

ματικών f προβλέψεων.

Άρθρο 25
Δήλωση και καταβολή τον τέλους ειοψοοάς

Με τη διάταξη, της παοαγράφοι 1 τον άρδοου αυτού .ποοβλέπεται 

η υποβολή δήλωσης κα. η καταβολή του οφειλόμενου τέλους εισφοράς.

Περαιτέρω,με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ανωτέρω 

άρδοου ορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης.

Άρθρc 2*·
Επιστροφή του τέλους εισφοράς

Με το άρδρο αυτό ορίζονται περιοριστικά οι περιπτώσεις επιστρο

φής του τέλους εισωοράς,καθώς και e χρόνος παραγραφής της σχετικής 

αξίωσης κατο του οημοοίου.

. ί-: -- Άρθρο 25

Ευθύνη των διοικούντων πρόσωπα που

υπάγονται στο τέλος εισφοράς

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου,αποβλέποντας στη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου προς είσπραξη του οοειλόμενου τέλους 

εισφοράς,καθιερώνουν .παράλληλα με την ευθύνη των υποκείμενων στο 

τέλος αυτό και αλληλέγγυα ευθύνη για ορισμένα άλλα πρόσωπα ,όπως 

π.χ,για τους διοικητές, διευθυντές,διαχειριστές κλπ.προσΰ»ων πον 

υπόκεινται στο τέλος εισφοράς,ως και για τα πρόοωτία που προήλθαν 

απο τη συγχώνευση.

’Αρθρο 26

Αρμόδιος Οικονομικός 'Εφορος

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου ορίζεται η Οικονομική Αρχή 

που είναι αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων καταβολής του τέ

λους εισφοράς,τον έλεγχο αυτών,την εξακρίβωση όσων δεν υπέβαλαν δή

λωση και γενικά για την επιβολή του τέλους εισφοράς.

Άρθρο 27

Φορολογικός 'Ελεγχο**

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζουν το θέμα του ελέγχου 

των υποβαλλομένων δηλώσεων και παρέχουν συγχρόνως στον Οικονομικό 

'Εφορο την ευχέρεια να προσδιορίζει προσωρινά τη φορολογητέα αζία 

των εισφορών ποιν ποοβεί σε τακτικό έλεγχο και να περαιώνει οριστικά 

Τις Φορολογικές αυτές υποθέσεις,εφόσον βέβαια ο οορολονούαενος απο

δέχεται τον 71ΡΟΟΟΙΟινο προσδιοριομό της Φορολογητέας αξίας και υπο

βάλλει συμπληρωματική δήλωση.

Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η αποσυγή της μακράς διαδικα

σίας του τακτικού ελέγχου,της έκδοσης και κοινοποίησης φύλλων ελέγχου, 

ως και η σύντομη πεοαίωση των φορολογικών υποθέσεων ιδίως μικρής ση- 

μασ ίας.

Περαιτέρω,γιο την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού,με τις διατάξεις 

της παραγράφου 2 του ίδιου άοθοου,ορίζεται ότι η δίΟΦΟΟό του 

τέλους ειοοοοάς μεταξύ της αρχικής και της ανωτέοω συμπληρωμα

τικής δήλωσης δεν επιβαρύνεται uc καμιά προοαΰξηση και εωόοον 

η διαβοοά αυτή είναι μεγαλύτερη του ποοού των δοοχμών εκατό 

χιλιάδων (700.000}.καταβάλλεται άτοκο σε τέοοεοες Μ) μηνιαίες 

δόσεις.

’Αοδοσ 26 

Παραγραφή

Με τις διατάξεις αυτού του άοδοου οοίζετα. c χρόνος παοαγοαβ-ης 

του δικαιώματος του onuaciov προς επιβολή τον τέλους ειοοοοάς, 

στις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης και παράλειψης υποβολής 

αυτής.

Για μεγαλύτερη διαοοάλιση των δικαιωμάτων του αημοσίου,καδιερώ- 

νεται με τη διάταξη αυτή uaxooxpOvic παρατραβά ns ετών}, ειδικά 

για την περίπτώση μη υποβολής δήλωση.ς

Άοδοο 2S

Υποχρεώσεις γραμματέων δικαστηρίων 

Οι διατάξεις αυτού του άοδοου επιβάλλουν οοισμένες υποχρεώσεις 

στους γοαμματείς δικαστηοίων ,^,γ ια την περιστολή της Φοροδιαφυγής 

και γενικότερα για τη διασφάλιση των συμοεοόντων του αηιιοσίου.

'Λοδοσ 3C

Προσαύξησεις-Διαδικαοία βεβαίωσης 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άοδοου αυτού,γιο την επι

βολή ποοσαυξήσεων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης και κατα

βολής του τέλους ειοοοοάς,γίνεται παραπομπή στις εκάστοτε εφαρ

μοζόμενες σχετικές διατάξεις της ωοοοκογίας εισοδήματος,οι οποίες 

καλύπτουν και ρυθμίζουν επαοχώς όλα το διαδικαστικά δέματο της 

νέας «^ορολογίας.

Εξάλλου,με τη διάταξη της ηαοαγοάαου 2 του άοδοου αυτού εξουσιο

δοτείται ο Υπουογός των Οικονομικών να καθορίζει με αποΦασεις 

του τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων και των πράξεων 

επιβολής του τέλους ειοωοοάς,καδώς και κάδε λεπτομέοεια.που είναι 

αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος οχέδιου νόμου.

Άοδοο 37

Κατάργηση τελών χαρτοσήμου

ΐχη διάταξη αυτού του άοδοου ποοβλέπεται η κατάργηση,, από την 

έναρξη ισχύος του νόμου,των τελών χαρτοσήμου (αναλογικών και παγίων) . 

που επιβάλλονται στις πράξεις οι οποίες αναφέρονχαι στις διατάξεις 

του άρθρου Ιό του παρόντος νόμου,ανεξάρτητα αν οι τιράξεις αυτές 

υπόκεινται ή όχι στο τέλος εισφοράς.

Ομοίως καταργειέαι κάθε άλλη διάταξη πον αντίκειται στο παρόν 

σχέδιο νόμον ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζει το νομο

σχέδιο αυτό.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕ «ΟέΑΤΟΚ ΠΟΥ ΑΟΟΡΟΥΡ ΤΗΚ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΖΜΠαΤΖΙΜΑΚ»
(ΠΡΟΤΟί ΥΛΩΚ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΕΠΑΗΕΞΑΓ0ΓΕ,IYMCONA 

ΜΥ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ TOT KAIfOKI3HCT ΕΟΕ -*999/85 ΠΑ ΤΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΗΣΡΓΞΤΙΚΗΓ ΤΕΑΕΙΟΠΟΙΗΠϋ Κ.Τ·Γ\

Άρθρο 32

Ε διάταξη του άρθρου αυτού καθιερώνει αναστολή καταβολής των 

εθνικών φόρων που αναλογούν σε- εμπορεύματα που εισάγονται με το 

καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης ώστε να γίνει εναρμόνιση; με 

τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΟΕ που προβλέπει αναστολή των εισα

γωγικών δασμών στα ίδια εμπορεύματα που εισάγονται απο τρίτες χώρες 

και θα ειιανε^^^ούν ι^ταποιημένα πάλι οε τρίτες χώρες.

2πίση^?οποιάδήποτχ1 ρύθμιοη, γενικότερα, . ισγύει για τους 

εισαγωγικούς δασμούς, vc ισχύει και για τους εθνικούς φόρους.

!! Ιδια αναστολή καθιερώνεται και για τα εμπορεύματα που εισά- 

γονται απο χώρες ΕΟΚ τα οποία προορίζονται να επανεζαχθούν μετατ*οι·|>*/- 

να απο τη ;'ώρα.

Άρθρο 3J

Το άρθρο αυτό προβλέπει τις ποσότητες εμπορευμάτων που μπορούν 

να παοαδίδονται ctc δικαιούχο με βάση την ετήσια εξαγωγική του 

δυναμικότητα.

Η δυναμικότητα αυτή προσδιορίζεται απο επιτροπή της οποίας η 

σύνθεση κα». σνγκρότιση προβλέπεται με απόφαση υου Υπουργού Οικονο

μικών.

Π ίδια επιτροπή αποφασίζει για την αύξηση ή μείωση της εξα ωγι- 

κής δυναμικότητας ανάλογα με τις εξαγωγικές υποχρεώσεις τσυ δικαιούχου.

Έργο επίσης της επιτροπής αυτής είναι και ο καθορισμός τη ·# rj*r 

οας παρα γωγικής δυναμικότητας .συνάρτηση της οποίας είναι η προ

θεσμία επα/εξαγωγής που θα καθορίζει η τελωνειακή ορχή που θα είνο. 

αρμόδια για τη χορήγησ*: έγκρισης υπαγωγής στο καθεστώς.

Άρθοο 3*

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι υποχρεώνεις του παραλήπτη 

των εμπορευμάτων κατο το χρονικό διάστημα που τα εμπορεύματα 

αυτά παραμένουν υπο το καθεστιΰς της ενεργητικής τελειοποίησης 

και ως εκ τσύτου υπόκεινται σε έλεγχο απο την αρμόδια Τελωνειακή 

αρχή.

'Αρθρο *5

Με τις διατάξεις τον άρθρου αυτού προσδιορίζεται τυ ύψος της 

κύριας οφειλής σε περίτπωση μη επανεζανωγής και επι πλέον προ βλέ

πεται προοαύξηίη της οφειλής αυτής με 3~· κατα μήνα απο την τμίρο- 

μηνίο. παραλαβής των εμπορευμάτων με το καθεστώς μέχρι την η„ερο- 

μηνία καταβολής του παραπάνω ποοού.

Για τηδιαμόρφωση του ποσού επι του οποίου επιβάλλεται η τ.ρο- 

οαύξηση 3* κατά μήνα δεν υπολογΐζεται το ύ*.ος των εισαγωγικών δασμών 

αλλά μόνο εκείνο των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που έχει αναστα

λεί κατα την εισαγωγή των εμπορευμάτων με τις διατάξεις τσυ κοοεοτώ- 

τος.

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν εισάγονται αλλά αγοράζονται 

αχο τηνετχώοια αγορά με αναστολή καταβολής τυυ ©όρου προστιθέμενης 

αξίας, γic τον υπολογισμό της παραπάνω ποσσαύξττης σε περίπτωση μη 

επανεξαγωγής,οαν nucoounvin εισαγωγής (6ηλ„αφετηρία υπολογισμού 

ric την προοαύξηση) Θεωοείται εκείνη της υπαγωγής των εμπορευμάτων 

αυτών στο καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης.

Επίσης με το άρθρο αυτό προβλέπονται και άλλα διοιν-τικά μέτοα 

σε περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος καταστpcτηγεί τους σκοπούς τον 

καθεστώτος θέτοντας κατ εξακολούθηση τα εμπορεύματα σε ανάλωση αντί 

της επανεζατωγής.

Άρθρο 3£

Με τη διάταξη του άρθροι αυτού προβλέπεται η κατάθεση εγγύησης 

χρηματικής,τραπελ ικής ή αξιόχρεης προσωπικής τρίτον προσώπου ζρν 

να καλύτττει το σύνολο των επιβαρύνσεων που έχουν ανασταλεί κο ·. οι 

οποίες είναι απαιτητές στην περίπτωση κατα την οποίο τα ευποεεύμπτα 

δεν επανεξαχθούν ή επανεξαχθούν μεν αλλά εκπρόθεοαα απο τη χώρα.

Επίσης Ο Υπουργός Οικονουΐκών σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί 

να καθορίζει κα» άλλον είδους εγγύηση όταν αυτό υρίνεται απαραίτητο. 

Άρθρο 37

Με τη διάταξη του άρθρουαυτού προβλέπεται η δυνατότητα καταοτρο- 

φής των εμπορευμάτων πον έχουν παροληοθεί με το καθεστώς της ενεογη- 

τικής τελειοποίησης καθώς και των προϊόντων που έχουν ταιραχθεί απο 

τα εμπορεύματα αυτά και παράλληλα η απαλλαγή τον υπόχρεοι απε τους 

εισαγωγικούς όασμοίςκαι λοιπές επιβαρύνσεις που είχαν ανασταλεί.



— 5 —

x- ao-rcoe^ ουτ* καθώς και η αντίστοιχη απαλλαγή του υπόχρεου 

„t'oi υπό προϋποθέσεις, την ύπαρξη των οποίων εξετάζει, επιτρο- 

_ c-aic προρλέπεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 36

, j-cco αυτί προβλέπεται r, ρύθμιση θεμάτων χου μχορε ί ve 

. c -'ίοαο-. τον Υπουργού Οικονομικών και προβλέπεται επίσης

___:__,— 3£ ιογν Υπουργικών αποφάσεων, καθώς και αποοάσεων

...., ρχόοθε:' end τις αρμόδιες Γελωνειαχές πεοιβέοειες γιο 

c -oc--Ya κβι λειτουργία του καθεστώτος μέχρις ότου οι αποφά- 

χαταογτ,θούν από αντίστοιχες νεώτεοες.

'Αρθρο 39

,,Γ__6ιάταξη τον άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του

-'c·'. :· τον ”.1402/83 (άρθρο 1 μέχρι και 39) επειδή άλλα από αυτά 

-ναοίξοντα ι διαφορετικά και άλλα καλύπτονται από τ·ς διστάζεις 

-•3vovicvo·' ZL-': 1999/05 περί ενεργητικός τελειοποίησης.

-. - ... την κατάργηση, γίνεται για το άρθρο 3" τον παραπάνω

r .. ; τντό είχε σντι:ι ατασταάεί από το άρθρο ι} του !·. 1567/85,

___ ~-οίον - ισχύς διατηρείται.

'jz pcc γξιιπτο

ΑΛΛΞΙ ΔίΑΤΑΞΖΙΓ

Άρθρο 40

Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στα δημόσια θεάματα 

και ακροάματα

-ε την ποοτεινόμενη διάταξη του άρθρου αυτού, παρέχεται ελεύθερη 

είσοδος στα δημόσια θεάματα και ακροάματα σε ορισμένα πρόσωπα,

=τα οποία ανατίθεται η τήρηση της τάξης και ασφάλειας, καθώς και 

- εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας που από τη φύση της γίνεται μόνο 

οτά τ^ν ώρα λειτουργίας του θεάματος.

Άρθρο 41 

Κύρωση απόφασης

Με το άρθρο αυτό κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από 1 Ιανουαρίσυ 

■*987 η 1.3043/15.10.1986 απόφαση, με την οποία καθορίζεται ο 

χρόνος έκδοσης της εκκαθάρισης εχί αγοράς και πώλησης αγαθών 

για λογαριασμό τρίτου, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της 

διάταξης της ποραγράοου 2 του άοθρου 5 του v.16a2/19B6.

οι συντελεστές του ειδικού φόοον κατανάλωσης των επιβατικών 

αυτοχινήτων,πρσκειμόνου η συνολική φορολογική επιβάρυνση αυτών, 

που θα ισχύει αχό 1.1.1987 ενόώη της υπαγωγής των εν λόγω αυτο

κινήτων χαι στο φόρο προστιθέμενης αξίας, να διατηρηθεί arc 

ίδια περίπου επίχεόο με εκείνη που ισχύει σήμερα.

Άρθρο 44

2νια£ος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών 

προπάντων

Mr τη όιάταξη του άρθρου αυτού μειώνονται οι συντελεστές του 

ειδικού φόρου κατανάλωσης των πετρελαιοειδών ποοΙόντων, σε 

τρόπο ώστε η συνολική φορολογιχή επιβάρυνσή, τους,που θα ισχύει 

από 1.1.1987 λόγω της επιβολής c'αυτά φόρου προστιθέμενης 

αξίας, να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα.

'Αρθρο 45

Φορολογική μεταχείριση φωτιστικού πετρελαίου 

που χρησιμοποιείται από βιομηχανίες παραγωγής 

χημικοτεχνικών.

Με το άρθρο 16 του Α.ϊ.154/67 παρεχόταν δυνατότητα χοοήγησης 

φωτιστικού πετρελαίου με μειωμένη τιμή στις βιομηχανίες χημι- 

κοτεχνικών που το χρησιμοποιούσαν ως πρώτη ύλη για την παρα

γωγή των προϊόντων τους. /

Κ διάταξη αυτή με την κατάργηση της μονοπωλιακής διαχείρισης 

του φωτιστικού πετρελαίου από το Δημόσιο έπαυσε να ισχύει. 

Παράλληλα με το Κ.1571/85 η τιμή διάθεσης του φωτιστικού πε

τρελαίου όπως χαι των άλλων προϊόντων πετρελαίου μειώθηκε ση

μαντικά και η μείωση αυτή μεταφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατα

νάλωσης ποοκειμένου να διατηρηθεί η τιμή καταναλωτή στο ίδιο 

επίπεδο.

Οι ρυθμίσεις όμως αυτές αύξησαν το παραγωγικό κόστος των χημι- 

ποτεχνιχών προϊόντων που έχουν σαν πρώτη ύλη το φωτιστικέ πε

τρέλαιο με συνέπεια τα εγχώρια προϊόντα να τεθούν σε μειονε- 

χτική ανταγωνιστική θέση απέναντι στα εισαγόμενα όμοια.

Με τη διάταξη του παρόντος άρθρου μειώνεται ο φόρος κατανάλωσης 

του φωτιστικού πετρελαίου σε τρόπο ώστε να αποκατασταθεί το 

ευεργέτημα που....παρεχόταν με το άρθρο 16 του Α.Κ. 154/67 και να 

αρθεί το αντικίνητρο ανάπτυξης του οικείου βιομηχανικού κλάδου.

Άρθρο 42

Υπολογισμός χαι συντελεστές του φόρου κατανάλωσης 

καπνοβιομηχανικών προσόντων.

Με την παοσγρ.Ι/Α προσδιορίζονται οι φορολογικοί συντελεστές 

για τα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά είτε 

παοάγονται εγχωρίως είτε εισάγονται από την αλλοδαπή.

2 συντελεστής του φόρου κατανάλωσης επί της πλέον ζητούμενης 

τιμής των τσιγάρων μειώνεται σπέ 575 σε 375 ώστε να μην επι

βαρυνθεί η κατανάλωση από 1/1/19Β7 που θα επιβληθεί ο φόρος 

πεοστιθέμενης οξίας (Φ.Π.λ.).

- πιο πάνα- οοοολογικός συντελεστής επιβάλλεται στην τιμή λια

νικός πώλησης 1.00C τεμαχίων τσιγάρων που αποτελούν μΐβ ροοολο- 

Πκ' -ονάδα.

- t via woe οοοολογικός συντελεστής ό ιαρθοώνετα ι σε όύο στοιχεία.

' κα~ Ct ένα ειδικέ στοιχείο (πάγιος ειδικός φόοος) και σε

^ 3 "“λογικέ στοιχείο (αναλογικός φόρος).

' ειδικός οόοος παοαμένει στο ίδιο ποσοστό 65 του συνό-

*‘Cv ·~4 '-οολογνκής επιβάρυνσης.

" "~J vtc/.^ .-Άς τον αναλογικού φόρου είναι. 34,785 και ποοκύπτει 

έ-ειτα ι-.ί ajaCarc-· του ποσού του πάγιου ειδικού ©όρου σπέ το πο- 

" ,9ν σόοον κατανά\ωσ>·ς κα, αναγωγής του υπόλοιπου ποσού σε εκα- 

“rTta^° αναλογία, σε σχέση ποος την πλέον ζητούμενα τιμή των 

-.τάοων, υ, 2ά'.η τα 1000 τεμάχια, είναι δε ίδιος για όλες τις 

*β"-γρρίες :wv ταιγάε.-ν,

Vc ”ν _-c^Τ-. '·/■= μειώνονται: α) ο φόοος κατανάλωσης που επιΒάλ- 

*cr“* SZa “-ούρα από 25% σε 5% *βι β) ο φόρος κατανάλωσης που 

ε-.τίλλετο. στον καπνό καπνίσματος αναρρόφησης και μασήματος 
ίθ% cc 37%.

-ι ανωτέρω μειώσεις γίνονται για τον ίδιο λόγο που έγινε η 

u£-'-mXJr· Τσυ συντελεστή φορολογίας στα τσιγάρα.

'Αρθρο 43

Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών 

αυτοχι νή των

-ί τ~ διάταξη της παραγράφου 1 του άοθρου αυτού μειώνονται

Άρθρο 46

Με τη όιάταξη της περίπτωσης β'της napeγράσου 1 του άρθρου 57 

του Κ.1642/1986 χαταργείται από 1.1.1997, μεταξύ άλλων, και 

το τέλος χαρτοσήμου του άρθρου ΐ5δ παρ. 1 του Ε.Τ.2. όπως ισχύει 

(τιμολογιακό τέλος), για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατά

ξεις του άρθρου 2 του X. 1642/1966, λόγ·-· της επιβολής, από την 

ημερομηνία αυτή, του όόρου Γ*ρσυτιθέμενης Αξίας.

Εξάλλου, όπως προ0λέπεται από το ΐίόμο 1642/1986 και ειδικό

τερα από τις διατάξεις τον άρθρου 26 αυτού, η φορολογική υπο

χρέωση για τα καπνοβιομηχανιχά προϊόντα γεννάτει χαι ο φόρος 

(O.H.A.) γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο παραλαβής των ενσήμων 

ταινιών ©ορολογίας καπνού.C φόρος αυτός καταβάλλεται από τον 

καπνοβιομήχανο ή τον εισαγωγέα, κατά περίπτωση, μαζί με τον 

ειδικό φόρο κατανάλωσης καπνού τον Γ. 1439/1964 και σύμφωνο με 

τις διατάξεις των άρθρων 9 χαι 12 του ίδιον νόμον.

Λόγω του ανωτέρω τρόπου υπολογισμού του φόρου προστιθέμενης 

αξίας στα χαπνοβιομηχανικά προϊόντα για τις πωλήσεις των προϊ

όντων αυτών, που θα πραγματοποιούν από 1.1.1987 και θα αφορούν 

προϊόντα, τα οποία φορολογήθηκαν ή θα φορολογηθούν μέχρι 

31.12.1986, 6ε θα αποδίδεται σόρος προστιθέμενης αξίας.

Με την ποοτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η μη κατάργηση του τι

μολογιακού τέλους χαρτοσήμου στην ανωτέρω περίπτωση, δεδομένου 

ότι το τέλος αυτό έχει περιληφθεί στην τελική τιμή πώλησης των 

καπνοβιομηχανικών προϊόντων και θα πρέπει να αποδοθεί στο δη
μόσιο.

Όπως όμως προβλέπεται στην προτεινόμενη διάταξη, η ανωτέρω 

ρύθμιση δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία θα γίνει σνα- 

φοοολόγησπ των καπνοβιομηχανικών προϊόντων με το σύστημα οορο

λογ ίας που ισχύει από 1.1.1987.

Άρθοο 47

Με το άρθοο αυτό καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 του 

Ν.827/«β,που υποχρεώνει τους ειοσγωγείς χηρωόών υλών,πριν από 

κάθε εισαγωγή,να προμηθεύονται από το εσωτερικό ποσότητα στεά

τινης ίση ποος το 1/5 του καθσοού βάοους της εκάστοτε ειοαγό— 

μενηζ εκ του εξωτερικού κηρώδους ύλης.
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Άρθρο 4£ 

Έναρξή ισγύος

Κε τις διατάξεις αυτού τον άοθρου ορίζεται 6rt η toxvc των 

6ιιατάξεων τον νόμου αυτού αρχίζει την 1 Ιανοναρίου 1987.

Αθήνα 26.11. 19Θ6

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ε IS *i I

Διατάξεων που τροποποιούντο; ή αντικαθίστανται με το προ- 

τεινόμενο νομοσχέδιο " γιο τον οριομό των συντελεστών του 

•όρον προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων*.

Άρθρο 4 

παράγρ. 7

Άρθρο 4 

παράγρ.6

Διατάζεις σχεδίου 

νόμον

Δΐατό*ει^πον τροποποιούντο ι ή αντι

καθιστά νται. πρν_?\.1642^1960

Άρθρο 4 

παραγρ.1

Άρθρο 4 

παρσγρ. 2

Άρθρο 4 

παρσγρ. 3

Άρθρο 15 παρ.2

δ)για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις 

των παοαγράοων 1 και 2 περίπτωση α 'του άοθρσυ 

6, η αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από τις 

διατάξεις του νόμου για την επιβολή του φόρου 

μεταβίβασης ακινήτων, πον ισγύουν κατά το χρό

νο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.Οι ίόιες 

διατάξεις εφαρμόζονται πσι για τις παραδόσεις 

ακινήτων στον κύριο του οικοπέδου που αναθέ

τει or εργολάβο την ανέγερση οικοδομής με το 

σύστημα της αντιπαροχής.

Εατ 'εξαίρεση, για τον υπολογισμό της φορολο

γητέας αξίας σε περίπτωση παράδοσης ακινήτου 

οε πρόσωπα που έχουν δικαίωμα μερικής ή ολι

κής απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινή

των, η αξία αυτή μειώνεται κατά το μέρος που 

αντιστοιχεί στην απαλλασσόμενη από το φόρο 

μεταβίβασης ακινήτων αξία.

Το αμάχητο τεκμήριο για τη μεταβίβαση απο

περατωμένου διαμερίσματος, πον ορίζεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου για την 

επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων ισχύει 

παι γιε την εφαρμογή των διατάξεων του παρό

ντος άρθρου.

Άρθρο 15 παρ.β

"3. Στη οορολογητέα αξία περιλαμβάνονται: 

α) Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία c προμη
θευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή 

το λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμή- 

θειας,μεοιτείας^, συσχενσσίας, ασοάλισης,μετα
φορά ς /CoZffpif *κα Γ o’? «Κ’τά αποτελούν αντικείμενο 
ιδιαίτερης συμφωνίας.

Άρθρο 15 παε. 3

*5) οι κάθε είδους οόοοι, τα 6ικριώματα, οι 

ειοοορές, τα τέλη υπέρ τον δημοσίου ή τρίτων 

και tc τέλ- χαρτοσήμου, με εξαίρεσ- το φόρα 

του παρόντος νόμον.

Άρθρο 4 

παοάγρ. 9

Άρθρο 4 
παράγρ. 10

Άρθρο 4 
παράγρ.Π

Άρθρο 29 παρ.1

■ε) να τηρεί βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατη

γορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων στα 

οποία να καταχωρεί χωριστά κατά συντελεστή 

φόρου, τις πραγματοποιούμενες αγορές αγτθών 

και τα ακαθάριστα έσοδα, 0 υποκείμενος στο 

φόρο που τηρεί βιβλία τρίτης ή τέταρτης κατη

γορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοίχείων,κατά 

τη σύνταξη οποιοσδήποτε απογραφής, υποχρεού- 

ται να χαταχωοεί, χωριστά κατά συντελεστή 

φόρου, τα εμπορεύσιμα και τα αγαθά επένδυσης.

'Αρθρο 31 παρ.1

•α) Προσωρινή δήλωση στο όημόσιο ταμείο πον 

είναι αρμόδιο για την είσπραξη του φόρου 

εισοδήματος τους μέχρι την 20r ημέρα κάθε 

μήνα, εφόσον τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας 

του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και μέχρι 

την 25η ημέρε κάθε μήνα,εφόσον Υηρούν βιβλία 

τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας του Κώδικα αυτού. 

Ε δήλωση περιλαμβάνει χωριστά κατά συντελεστή 

τα ποσά που έχουν υπαχθεί στο φόρο τον προη

γούμενο μήνα, την'αξία των εξαγωγών και λοιπών 

απαλλασσόμενων πράξεων, το ρόρο πον αναλογεί, 

τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατά

ξεις των άρθρων 23*24 και 25, καθώς και τη 

διαφορά -"όρου που προκύπτει.

Όσοι δεν τηρούν βιβλία ή όσοι τηρούν βιβλία 

της πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών 

Στοιχείων επιόίόουν την πιο πάνω προσωρινή 

δήλωση κάθε τρεις (3) μήνες, μέχρι και τη 

15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δή'ωσης, απαιτείται, 

πριν από την υποβολή της στο δημόσιο ταμείο, 

θεώρησή της από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο, 

ο οποίος υπολογίζει και τη σχετική προσσύ- 

ξη'τη.

Σε περίπτωση .αρνητικής δήλωσης, η επίδοσή 

της γίνεται στην αρμόδια .οικονομική εφορία?

Άρθρο 31 παρ.4

*4. Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών, ο υπό

χρεος στο φόρο καταθέτει διασάφηση εισαγωγής 

ή άλλο τελωνειακό παραστατικό έγγραφο?

Άρθρο 32 παρ. 1

"1. Επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατά

ξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δεν 

έχουν υποχρέωση vc τηρούν βιβλία ή που τη

ρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας υκάγονται 

στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρή

σεων του άοθρου αυτού, εφόσον κατά την προη

γούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν 

ακαθάριστα έσοδα μέχρι ποσού δραχμών έξι 

εκατομμυρίων (6.000.000) ή αρχίζουν για πρώττ 

•ορό τις εργασίες τους.Στο καθεστώς αυτό δεν 

υπάγονται οι αγρότες του άρθρου 33.

Άρθρο 32 παρ. 3

■γ) στις επιχειρήσεις που· ποαγματοποισύν 

ακαθάριστα έσοδο κατά ποσοστό τουλάχιστον 

εξήντα στα εκατό ($0£) σπό χονόοιχές κωλώ

σεις ή εξαγωγές."

Άρθρο 4 

παράγρ. 4

Άρθρο 4

παράγρ. 5

Άρθρο ΐ£ παρ.1

*γ) από τα -παρεπόμενα έξοδε της εισσγτ-γής 

αγαθών, όπως τα έξοδε προμήθειας, μεσιτείας, 

συσκευασίας,φόοτωοης, εκφόρτωσης, ασοάλισης 

και μεταφοράς μέχρι του πρώτον τόπου του προ

ορισμού τους στο εσωτερικό της χώρος, εοόοον 

και κατά το μέρος πον 6εν έχουν συμπεριληοθεί 

στη δασμολογητέα αξία.

Ως πρώτος τόπος προοοιομον νοείται ο τόπος, 

ο οποίος ανσγοάοεται στη φορτωτική ή σε οποιοσ

δήποτε έγγοσοο με το οποίο εισάγονται tc σγσθά 

στη χώρα.λν όεν υπάρχει τέτοια ένδειξη,ως 

ποώτος τόπος προορισμού θεωρείται ο τόπος της 

πρώτης εκ·6οτωσης των αγαθών στο εσωτερικό της 

χώρας".

Άρθρο 4 

παράγρ.12

Άρθρο 1? παρ. 1
"ε) η εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών*

Άρθρο 32 παρ.β

*ε.Γtc την ένταξη μιος επιχείρησης στο ει

δικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων ή στο 

κανονικό ή στις απαλλασσόμενες, λαμβάνεται 

υπόψη το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς 

το φόρο προστιθέμενης αξίας, με εξαίρεση τα 

προερχόμενα:

α) σπό παράδοση αγαθών και παοογή υπηρεσιών, 

που απαλλάσσονται σπό το φόρο και όεν παρέ

χεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου 

δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου,ο 

οποίος καταβλήθηκε σε προηγούμενο εττάόιο 

συναλλαγής,

β) από παράδοση αγαθών επένδυσης της επιχεί

ρησης.

γ) από συμπυωματικές εργασίες της επιχείρη

σης που α·ορούν πράξεις σε ακίνητα, καθώς



Άρθρο 4 

αοίΤΡ· 1 3

Άρθρο 4 

καράγρ. 14

Άρθρο 4 

καράγρ. 15

Άρθρο 4 

χαράγρ.16

Αρθρο 4 

χαράγρ. 17

Άρθρο 4 

*«ρ«γο. ι £

Άρθρο 4 
χαράγρ. ίο

Άρθρο 4 

χαράγρ.20

Άρθρο 5

ι, περ.α '■

Άρθρο 5

και ασφαλιστικές κα. χ pr, ματ ο Λ στικές εργασίες, 

που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων 

χ,' χα,' χ£Γ κγ,' κδ,' χε'και κστ'της παραγράφου 

1 του άρθρου 16,

6) αχέ παράδοση καχνοβιομηχανικών ποοΓόντων 

που πραγματοποιείται αχό τα πρόσωπα της παρα

γράφου -ό του άρθοσυ 36,

e) αχό παράδοση έτοιμων πετρελαιοειδών προί- 

όντων χου πραγματοποιείτοι αχό το πρόσωπα 

της παραγράφου 4 τον άρθρου 37."

παρ.1,περ.6'

Άρθρο 5 

παρ. 1, περ. ε.'

Άρθρο 37 παρ.7

"7.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περί

πτωσης ε'της παραγράφου 4 του άρδρου 73, 

ο φόρος προστιθέμενης αξίας των πετρελα t cc ι - 

όών προσόντων εκπίπτεται, εφόσον ο υποκείμενος 

στο φόρο τα- χρησιμοποιεί είτε ως πρώτη ή βοη

θητική ύλη για την χαοαγωγό προϊόντων, η παρά

δοση των οποίων υπόκειται στο φόοο αυτό ,είτε 

γιο την παροχή φορολογητέων υπηρεσιών.

0 εκπιπτόμενος φόρος εξευρίσκεται με τους κα

νόνες της εσωτερικής υφαίρεσης."

Άρθρο 5 

παρ*1»περ.στ' 

Άρθρο 5 

παρ. 1 ,περ.η '

Άρθρο 38 παρ.Β

*6.14ε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπο

ρεί να ορίζεται άλλος οικονομικός έφορος ή 

όημόσιος ταμίας ή άλλη όημόσια αρχή ή πιστω

τικός οργανισμός, για την παραλαβή των δηλώ- 

σεων, καθώς και άλλος οικονομικός έφορος για 

την επιβολή του φόρου".

Άρθρο 55 παρ.2
*2.Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση 

και όιώχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ- 

ουσες διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα*.

Άρθρο 56 παρ. 3

*3·Για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης 

που χροβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 1, 

οι υποκείμενοι στο φόρο οφείλουν να κάνουν 

ποσοτική καταγραφή και αποτίμηση των αποθε

μάτων εμπορεύσιμων αγαθών που υπάρχουν στις 

3' Δεκεμβρίου 1986, σύμφωνα με τις Διατάζεις 

του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

Στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης 

κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, 

η απογραφή αποθεμάτων γίνεται στα τηρούμενα 

βιβλία ή σε καταστάσεις θεωρημένες από τον 

οικονομιχό έφορο."

Άρθρο 56 παρ.4

*4, Για την έκπτωση των φόρων υποβάλλεται δή

λωση στον αρμόόιο οικονομικό έφορο μέσα σε 6ύο 

(2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό

μου.

Άρθρο 5 

παρ.1,περ. ι'

Άρθρο 5 

παρ. 1 ,περ. ια '

Άρθρο 5 

παρ.1,περ.ιγ'

Άρθρο 5 

παρ. 1 ,περ. ιε '

Άρθρο 5 * 
παρ. 1 ,περ. ιζ '

Άρθρο 5 

παρ.1, περ.ιη'

Άρθρο 56 sap. 5 Αρθρο 5

*5.?ο προς έκπτωση ποσό συμψηφίζεται με το παρ. 1, περ. ιθ

φόρο του παρόντος νόμου,μέσα σε τρία(3) 

έτη από την έναρξη ισχύος του".

Άρθρο 56 παρ.7

*Τ)οι ασχολούμενοι με δραστηριότητες που 

απαλλάσσονται από το φόρο, για τις οποίες 

δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης"

Άρθρο 56 παρ.7

ό) οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την 

εισαγωγή, παραγωγή και μεταπώληση κστνοβιο- 

μηχανικών προΓόντων ή καπνού σε φύλλα".

Άρθρο 5 

παρ.1,περ.κ'

Άρθρο 5 

παρ. 1, περ. κα

ΠΑΡΑΡΙΗΣλ II

α; ΑΓΑΘΑ

"5.Κρέατα και παρσπροΓόντα σφσγίων,βρώ- 

σιμα, των ζώων που ανσφέρονται στις παρα

γράφους 1,2 χαι 4 αυτού του παραρτήματος 

(Δ.Κ,.01.01 μέχρι 01.04 και ΣΙ 01.06),Δια

τηρημένα με απλή ψύξη ή καταψυγμένα(δ.Κ. 

C2.01 και ΣΙ 02.04)".

"9.Υάρια νωπά (ζωντανά ή μη),διατηρημένα

Άρθρο 5 

παρ.1,περ.χβ'

Άρθρο 5
παρ.2

με απλή ψύξη ή καταψυγμένα, αποξεραμένα, 

αλατισμένα ή σε άρμη.Υάρια καπνιστά, έστω 

και ψημένα, πριν ή κατά τη Διάρκεια του 

χαπνίσματος.Εξαιρούνται ο καπνιστός σολομός 

ο οξύρουγχος, καθώς και τα ψάρια ενυδρείου 

(Δ.Κ. ΣΙ 03.01 και ΣΙ 03.02)·.

*30.Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί 

των ειόών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 

ιατρική ή που προορίζονται για εντομοχτόνα. 

παρασιτοκτόνο χαι παρόμοια, νωπά ή ξερά, 

έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη. 

Σξαιοούνται φυτά που χρησιμοποιούντοι στην 

αρωματοποιία (Δ.Κ. ΣΙ 12.07)".

•37.Μαργαρίνη (Δ.Κ. ΣΙ 15.13)"*

"42.7ωμί, γαλέτο και άλλα ποοίόντα της συνη

θισμένης αρτοποιίας, χωρίς ποοσθήκτ> ζάχαρης, 

μελιού, αυγών, λιπαρών υλών, τυριού, καρπών 

ή φρούτων.Φρυγανιές, κοινά κουλούρια,σημίτια 

και λοιπά αρτοσκευάσματα που πεοιέχουν ποσό

τητα ζαχαοόζης ή ζάχαρης ίσης ή κατώτερης 

•του 5/) .-και μέχρι 1,5*3 λιπαρές ουσίες(Δ.Κ.

ΕΓ 19*Ρ7 και ΣΙ Ιβ.Οδ)".

"55* Όλα τα ακατέργαστα ορυκτά προίόντα 

του Κεφ.25.Σπίσης, το αλάτι των αλυκών επε

ξεργασμένο ή μη (Δ.Κ, ΕΧ Κεφ.25)".

•56. Όλα τα προίόντα του ΚεΦ. 26(Δ.Κ.26.01 

μέχρι και 26.04)".

■6θ.Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρο

γονάνθρακες (Δ.Κ.27. Π )*.

"69-Δημοσιογραφικ6ς χάρτης (Δ.Κ. ΣΙ 48.01).

*70.Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, 

έστω και σε ξεχωριστά φύλλα.

- Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις,τυπω

μένες, έστω και εικονογραφημένες.

- Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες, καθώς και 

λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό,συρ- 

ραμένα .χαρτόδετα ή δεμένα, γιο παιδιά.

- Εξαιρούνται τα διαφημιστικά έντυπα και οι 

τιμοκατάλογοι των επιχειρήσεων (Δ.Κ.ΚΙ 49.01, 

ΣΙ 49-02 και 49-03)".

"74-Απορρίμματα από μετάξι(στο οποία περιλαμ

βάνονται και τα κουκούλια από μεταξοσκώληκες 

τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους), 

καθώς και τα ξάσματο μεταξιού από νήματα, 

υφάσματα ή ράχη.Τπολλείμματσ από μετάξι κάθε 

είδους (Δ.Κ.50.03)*.

•77.Απορρίμματα μαλισύ και τριχών(εκλεκτής 

ποιότητας ή χοντροειόείς) με εξαίρεση τα 

ξάσματα μαλλιού ή τριχών,από νήματα, υφάσματα 

ή ράχη (Δ-Κ.53-03)·.

"78.Λανάρι ακατέργαστο, μουσκεμένο,σπασμένο, 

ξεφλουδισμένο και απορρίμματα από λινάοι 

(Δ.Κ. ΣΙ 54.01)*.

*86. Άλλες μηχανές και συσκευές χια τη γεωρ

γία, την κηπουρική, την πτηνοτροοία,τη μελισ

σοκομία στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 

συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων, με μηχα

νικές ή θερμικές διατάξεις και οι εχχολαπτή- 

ρες και σναθρεπτήρες πτηνοτροφίας (Δ.Κ.84.2c)V

•Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμί

ζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των διατά

ξεων των παραγράφων του χαρσρτήματρς αυτού".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H 

Β.ΎΠΗΡΕΙΙΖΖ

•3.Εκμετάλλευση καφενείων, εστιατορίων,ψητο

πωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών
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'Αρθρο 5 

nap. Ζ,πζρ.α '

'Αρθρο 5 

παρ.ϊ,περ. β'

'Αρθρο 5 

χαρ.3,«ρ.γ'

'Αοθρο 5 

παρ. 3,περ.δ'

επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες των 

παραγράφων 1 κβι 2 του Παραρτήματος UT".

I1A.PAPTHLIA ΖΠ 

Α.' ΑΓΑΘΑ

*2. Ψάρια ενυδρείου, καπνιστός σολομός και 

καπνιστός οξύρρυτχος (Δ.Ε. ΣΙ 03.01 κα. ΕΧ 

03.02)".

•6.Παρασκευάσματα και κονσέρβες καπνιστού 

σολομού και οξύρρυγχσυ, στο οποία περιλαμβά

νεται xc; το χαβιάρι και τα υκοκοτό::-.στα αυτού 

(Δ.Κ. ΣΙ 16.04)".

•β.Ινράς ανανά (Δ.Ε. ΣΙ 2C.C*’)·.

•1C.Κρασιά αφρώδη Φυσικής ζύμωσης (σαμπάνια) 

(Δ.Ε. ΕΙ 22.05)".

τής των εικόνων και του ήχου στην τηλεόραση. 

-Ιποθέμβτα ήχου για συσκευές της κλίσης 92.11 ή γιο 

ανάλογες εγγραφές, όπως δίσκοι, κύλινδροι,κεριά, 

λουρίδες,ταινίες, σύρματε χλπ. έτοιμα για εγγραφή 

ή γραμμέυα.ΐίήτρες και γαλ&ανισμένα εκμαγεία για την 

κατασκευή των 6ίσκων.

- 'Αλλα μέρη,ξεχωριστά τεμάχια και εξαρτήματα των 

συσκευών της κλίσης 92.11(Δ.Σ.92,11 μέχρι και 92.13)’ 

'Αρθρο 5 "5C.Baιχνίόια χου λειτουργούν με ηλεκτρισμό ή είναι

καρ.3»τερ.ιη' τηλεκατευθυνόμενα.ανεξαρτήτως ύλης.(Δ.Κ.ΕΣ 97.03)".

'Αρθοο 5 "51.Είδη για πα ιχνίόια συντροοιαςί στα οποία περιλαμ-

Ηχρ.3»*εριπ. ιθ βάφονται και τα παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό

για όημόοιους χώρους,τα επιτραπέζια παιχνίόια αντι- 

σφαίρησης,τα σφαιριστήρια και τα ειόικά τραπέζια 

για παιχνίόια λε-

• αχών). Εξαιρούνται οι ρακέτες,οι σφαίρες και 

το δίχτυα επιτραπέζιας αντισφσίρησης.(Δ.Κ.

ΣΙ 97.04)·.

Άρθρο 5 

παρ. 3.περ, ε '

Άρθρο 5 

παρ. 3»*ερ.στ'

Άρθρο 5 

παρ.3,*ερ.ζ'

Άρθρο 5 

παρ.3*«Ρ· η'

Άρθρο 5 

παρ.Ε,περ.ι'

ρθρο 5

... 3,^iP. if

Άρθρο 5 

ποο. 3,περ. ιγ'

Άρθρο 5 

παρ. 3»περ.ιε'

Άρθρο 5

παρ.3.·κερ. ict '

"ΐ6.ΙΙροΓ6ντα οργανικά, πον ενεργούν πίνα; 

στην επιφανειακή τάση.Παρασκευάσματα που ενερ

γούν πίνω στην επιφανειακή τίση κσι παρασκευά

σματα για πλύσιμο (αλισίβες),με ή χωρίς σαπού

νι (Δ.Κ. 34.02)".

"Ι^.Είδη ταξιδιού και όλα τα άλλα είόη της 

Δ.£.41.02 από δέρμα φυσικό, τεχνητό,ή ανο- 

σχημστισμέvc.

- Ενδύμστο και εξαρτήματα ενδύματος, από δέρμα 

φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο (Δ.Ε. ΕΙ

'42.02 καν 42.03)·.

·$£.Γουνοδέρματα ακατέργαστα.Γουνοδέρματα 

δεψασμένα ή κατεργασμένα, έστω και αν έχουν 

συρρσφεί σε φύλλα, σάχκους,τετράγωνά.σταυρούς 

ή παρόμοιες μορφές.Γουνοδέρματσ κατεργασμένα 

ή τελειωμένα σε έτοιμα είδη (γουναρικά).καθώς 

και τεχνητά, τελειωμένα ή μη σε έτοιμα ενδύ

ματα (Δ.Ε.43.01,ΕΧ 43.02,43.03 και 43.04)·.

*2ί-Τάπητες εν γένει από τρίχες εκλεκτής ποιό

τητας.

- Τάπητες από οποιαόήποτε ύλτ,, που περιέχουν 

μετάξι ή απορρίματα οπό μετάξι ή νήματα από 

τεχνητές ή συνθετικές ίνες, συνεχείς, ή νήματα 

από μέταλλο συνδυασμένε ή μη με νήματα από 

υφαντικές ύλες, σε ποσοστό πάνω από Β£ στο 

συνολικό βάρος.

- Είόη επίστρωσης υφαομένα με το χέρι τύπου 

GOBEIZES,?I_*JTTEEC,AUEEESCE,E-AETAIC και παρό

μοια, καθώς και είόη επίστρωσης κεντημένα με 

βελόνα (Δ.Γ.. Π 5S.C1,EI 56.02 και 56.03)*.

*22. Βελούδα, πλούσσες, υφάσματε φλοκωτά από μετά 

ξι ή'απορρίμματα μεταξιού σε ποσοστό κατά συνολικό 

βάρος χάνω οπό 6£, καθώς και αυτά χου κατασκευά

ζονται από σενίλλη ή μαλλί.Εξα ιρσύντα ι tc υφάσματα 

από *c ΐάκι (φλοκωτά ή σπογγοειδή), και τα είδη 

χορδελοποιίας και οι ταινίες (Δ.Ε.56.04)".

"25.Τεχνουργήματα από αλάβαστρο ή όνυχα.

(Δ.Ε. ΣΙ 66.02 και Π 71.02)·.

•26.Μαργαριτάρια ακατέργαστα ή κατεργαομέ vc .πολύ

τιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες,πέτρες συνθετικές ή 

ανασχηματισμένες, κατεργασμένες ή ακατέργαστες. 

Εξαιρούνται εκείνες που προορίζονται για βιομηχανική 

χρήση, (δ. 1.71.01.Π 71.02 και ΣΙ 71.03)*.

"27.Σκόνη διαμαντιού και σκόνη από πολύτιμες ή 

ημιπολύτιμες πέτρες φυσικές ή συνθετικέςίΔ.Κ.71.04)" 

*41. Μοτοσυκλέτες πάνω από 100 κυβικά εκατοστά με 

•ή χμρ £ς πλάγιο κιβώτιο.Πλάγια κιβώτια για μοτο- 

συκλέτες που εισάγονται χωριστά (Δ.Ε.ΕΙ 67.0?)*. 

,.ι*43.Πλοία, πλοιάρια και άλλα σκάση κινούμενα μ' 

οποιοδήποτε τρόπο, που προορίζονται yic .αναψυχή 

ή αθλητισμό (Δ.Ε.ΕΕ es.Ol)*.

·46.0ωνργοάσοι,ημη.χανήματσ για την υπαγόρευση, και 

άλλες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, στα 

οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές περιστροφής 

των δίσκων, των tciviuv και των συρμάτων, με ή χωρίς 

αναγνώστες τον ήχον.Συσκευές εγγραφής ή σναπαραγω-

Άρθρο 5 

παρ.4, κερ,α

Άρθρο 5 

παρ. 4 , περ. β

'..;voc 6 όω;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Β.ΥΠΚ^ΕΣΙΖΙ

•1 .Εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης και Ψυ

χαγωγίας που υπάγονται στην Α'κατηγορία και 

την κατηγορία πολυτελείας."

"2.Εκμετάλλευση ι'παρ που υπάγονται στην Α' 

κατηγορία και την κατηγορία πολυτελείας".

Άρθρο 13

παρ.ιστ'

Εφ 6οον κατά τας διατάξεις τον άρθρου 5' παράγρ.

1 τον Εομοθετ ιν.ού Διστίγματος της 17 Ιουλίου 1923 

•περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών χορη

γείται υποθήκη, εις το kcti£ τον παρόντα νόμον αναλο

γικόν τέλος υπόκειται επί μεν των όανύων απλών ή 

χρεολυτικών τ πράξις λήψεως των χρημάτων, επί δε δα

νείων επ'σνοικτώ λογαριασμέ· η πράξις δι'ής βεβαιόν

τα ι ότι εξεπληρώθηοαν οι όροι του προσυμφώνου και 

ότι ο οφειλέτης δικαιούται να κάμη χρήσιν της ππατύ- 

οεως. Η πράξις αύτπ συντάσσεται υποχρεωτικές προ 

της ενάρξεως της κινήοεως της ειστώσεως.

Άρθρο 15

παρ.1σ εξαιρ. b

Ε. Άι κατά το ΪΙομοθ.Διάταγμα της 17 Ιουλίου 1923 

•περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιοειών καΓ' 

οιονδήποτε τύπον συμβάσεις ενεγγύον πιστώσεως ή 

kπροκαταβολής επί φορτωτικών , αίτινες υχόκεινται εις 

το ήμισυ του αναλογικούτέλουςξτης κλ£μακος_} . του 

άρθρου 14 , πλην των συμβάσεων ενεγγύο..πεστώσεως ή 

προκαταβολής επί φορτωτικών των αφορωοών σιτηρά, 

καπνά ή σταφίδας, αίτινες υπόκεινται εις το εν τέ

ταρτον του αναλογικού τίκονς £της κλίμακο<0 τον 

άρθρου 14. 

παρ.ΐε

ε.Έξαιρετικώς υπόκεινται εις το αναλογικόν 

τέλος του άρθρου 14 πάσα δι'υποθήκης ησσαλισμένη 

σύμβαοις δανείου απλού ή χρεωλυτικού ή πιστώσεως 

εις ανοιχτόν λογαριαομόν (αποκλειομένων των δι'υποθ1' 

κης ασφαλιζομένων απαιτήσεων των στηριζααένωι επί 

γραμματίων εις διοτογή ή συναλλαγματιπών, εφ'ών 

εφαρμόζεται πάντοτε ή αμέοως ανωτέρω υπό στοιχείο 

δ'διίταξις), ως και πάσα σύμμοοις δι'ής χορηγείται 

υποθήκη προς εξσοφάλισιν ποογενεστέρας ή μελλούοης 

αποιτήοεως εκ των άνω δανείων ή πιστώσεων, εσ'όσον 

tc δάνεια ή αι πιστώσεις χορηγούνται είτε παρ'ανω

νύμων τραπεζιτικών εταιρειών προς εμπόρους ή εμπο

ρικός εταιρείας οιασδήποτε φύσεως είτε παα'οιουδή- 

ποτε τνσικαύ ή νομικού προσώπου προς ανωνύμους 

ριομηχανικός εταιρείας. Εις τας περιπτώσεις τού

τος ,άταν διά χωριστού εγγράφου χορηγήτα. νποί·ήχη 

προς εξασφάλισιν προγενεστέρος εκ.δανείου ή πιστώ-. 

οεως οφειλής ή σύμβαοις θύτη υπόκειται εις πάγιον 

τέλος δραχμών 42 εσ'όσον η κυρία σύμβσσις υπήχθη 

τουλάχιστον εις το αναλογικόν τέλος του άρθρ.14.

παρ.6

Συμβάσεις παροχής πιστώσεων’ εις ανοιχτόν λογα

ριασμόν ησοσλισμένων ή μη δι'ενεχύρου συνομολογού-
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μεναι εντός των όρων και προϋποθέσεων της εχάστοτε 

ισχυούσης ** α«ρ£ ελέγχου της πίστεως" νομοθεσίας 

(του 22.J.53S της 5/7 Απριλίου 1946, ως τούτο ετοο- 

ποποιήθη και των εις εκτέλεσιν αυτού εχδοθε ισών

διοικητικών πράξεων ) υπόκεινται από ....................................

.........................εις τύλος χαρτοσήμου ήμισν επί τοις

εκατόν (C,5£) επ- του ποσού δι'6 η πίστωαις και 

6ι'έκαστον έτος, της διαρχείας αυτής, μη εφάρμοζε 

μένον επί των συμβάσεων τούτων της τελευταίας 

πεο ι πτώσεως τον εδαφίου γ'της παραγράφου 5 του 
άρθρου 15 τον παοόντοΓ (άρθρου 9 παράγοαφος 1 Νομ. 

3300/1955).

Κστ 'εξαίρεσιν αι μεταξύ της Τροπέζης της 3λλά- 

δος και πόσης άλλης 7ραπέζης συναπτδμενει δανεια

κοί συμβάσεις προς τον σκοπόν χρηματοόοτήσεως 

υπό της όανειζομένης Τραπέζης βιομηχανικών ή εμπο

ρικών κ.λ.π. επιχειρήσεων υποβάλλονται εις το εν 

τέταρτον (1/4) των κατά την παο.3 του άρθρου 14 

του παρόντος αναλογικών τελών χαρτοσήμου.

'Αρθρο 15ε

Παρ. 6.·

Εις τέλος 3ίί υπόκειται η υπό των προσώπων των 

αναμενομένων εις την παράγραφον 1 του άρθρου 15£ 

του παοόνυς εξόφληαις κατά τινσ των εν τη πρώτη 

περιόόω του εόαφίου δ'της παραγρ. 4 του άρθρου 32 

του παρόντος αναοερομένων τρόπων ή και άλλως προμη

θειών, μεσιτειών, αμοιβών ή άλλων παροχών (πλην τι_. 

υπό ασμοΑίστικών εν γένει και συνταξιοοοτικών Χα

μέ ίων ή Οργανισμών καταραλλομένων παροχών) , προς 

τραπέζας, εμπορικούς αντιπροσώπους, παρσγγελειο- 1 

θόχους, ανταποκριτές, μεσίτας, πράκτορας oi3*cof- 

ποτε ,ως xci προς οιουούήποτε άλλους επιτηόενμτ- 

τίας ή και προς ιόιώτας.

Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος δεν ο

φείλεται επί α) τόκων εκ καταθέσεων παρά τραπέζη 

ή άλλη ανωνύμω εταιρεία ή νομικώ προσώπω ή ιδιώτη, 

όιχαιουμένοις να δέχωνται καταθέσεις, κατά τους 

ορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου Ι8(νυν 22 

παρ.2α) του παρόντος και β) εάν το κατά δικαιούχον 

ποσόν εκάστης καταβολής ή πιοτώσεως τόκων, προ

μηθειών κ.λ.π. δεν υπερβαίνει το ποσόν των 25 

δραχμών.

Το εν λόγω τέλος καταβάλλεται, εις ην μεν περί- ΑΡβοα 

πτωσιν υοίσταται υποχρέωσές υποβολής εις τον 

Οίκον. Έφορον των υπό του άρθρου 45**(νυν 47 και 

50) του Ε.Ο.Στοιχείων οοιζομένων στοιχείων, διά 

τρ-.πλοτύπου κατά την υποβολήν των στοιχείων τού

των, εις πάσαν 6ε άλλην περίπτωσιν κατά την κατά 

τινα των ανωτέρω τρόπων εξόφλησιν της προμηθείας 

κ.λ.π.

Εξαιρετικός το χαρτόσημον καταβάλλεται, προ- 

κε ιμένου περίτων 6> ω προμηθειών π.λ.π.α)υπέρ* .- 

Τραπεζών, δι'ού αποδεικτικού και ο φόρος κύκλου 

εργασιών και β) εξοφλουμένων συμβολαιογραφικός, 

κατά την τοιαύτην εξόφλησιν.

Τ'ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και προπειμό

νου περί τόκων, το επ'αυτών όμως τέλος υπολογίζε

ται επί τη βάσει των περί του τέλους της συμβάοε- 

*«>4 μ της συναλλαγής, εζ ής οι τόκοι απέρρευσαν, 

διατάξεων.

λ.5. 660/ΐ??7

Άρθρο ι. Από τν,ς ισχύος του παρόντος επιβάλλεται 

φόρος κύκλου εργασιών:

α)...........................................................................................................................................

β) Επί των εν Ελλάδι προκυπτόντων πόσης ©ύσεως ακα

θαρίστων εσόδων των κατά τας ειδικός διατάζεις του 

νόμου 5076 ημεδαπών Τραπεζών ως και των αλλοδαπών 

Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών.

'Αρθρο 2 παο. 2. Δια των επιβολών του ©όρου επί 

των κατά την περίπτωσιν β του προηγούμενου άρθρου 

©ορολσγουμένων ακαθαρίστων εσόδων Χαμβάνεται οιτχί 

το κεφάλαιον ή η αξία του αντικειμένου των συκχλ- 

λαγώυ, αλλά το σύνολον των κτωμένων ακαθαρίστων 

προεζοφληυάτων, νομισματικών διαφοοών, διαοορών 

τιμήματος επικαταλογών τόπων, μεσιτειών προμηθειών 

και πόσης ©ύσεως εισοδημάτων ή ωφελειών άνευ εχπτώ- 

σεως τινός.

'Αρθρο * παο. 3- Απαλλάσσονται τον ©όρου των περι

πτώσεων α και β του άρθρου 1 του ιαχρόντος τα ακα

θάριστα έσοδα:

α) ..........................................................................................................................

β) των τραπεζών εκ πωλήσεως ακίνητων >«χι z.f εισοδη

μάτων εζ οικοδομών.

τ) Της Λτοο-ινηής Τοάπε^ς της Ελλά6ας ε* τ»ν τοατε- 
ζικών εργασιών της.

A.5^_2f56/2°*°

Άρθρο 2. Εκ του ©όρου της περίπτωσης * του άρθρου 

1 του Αναγκαστικού Νόμου 660/1937 "περί ©όρου επί 

του κύκλου εσγασιών" υπόκειται καιη Τοάπεζα της 

λάδος δια τα από ΐης Ιανουάριου 1939 και εοεζης τοο- 

χύπτοντα εν Ελλάδι πάΐις> ©ύσεως ακαθάοιστα έσοδα αυ

τής.

Άρθρο u6vc. 0 κατά τας διατάζεις του εδαφίου 9 άο-

θοου 1 του Α.Ν.660/1957 επιβαλλόμενος ©όοος κύκλου 

εργασιών επί των ημεδαπών Τραπεζών και των Αλλοδαπών

_
ΎΤραπεζικήν .ιταιοειων, επεκτειυετα·. και επι των ακα

θαρίστων εσόδων αυτών των προκυπτόντων εί, εργασιών 

παρεχόμενων από 1 Ιίαΐου 195**· εις την περιφέρειαν της 

Δωδεκάνησου.

Η.12*9/1982

Άρθρο παρ, 1. Εε όλες τις πεοιπτώσεις που επι

βάλλεται ©όρος κύκλου εργασιών, οι συντελεστές που 

ορίζονται από τις ισχύουσες διατάζεις, με την επίφύ- 

λαζη της διάταζης της επόμενης παοαγράοου 2, αυζά- 

νονται:

ft) .......................................................................................
β) από τέσσερα τα εκατό (**%) σε πέντε τα εκατό (5^).

Ύ) ....................................................................................................................................

Άρθρο as παρ. 5· βς ακαθάοιστα έσοδα των Τραπεζών 

για την επιβολή τουφόοου κύκλου εργασιών της περί

πτωσης β'του άρθρου 1 του Α.Ν.660/1937 θεωρούνται 

και τα έσοδα που προέρχονται από συμπτωματ ικές κοά

ζεις, οι οποίες δεν συνδέονται με τραπεζικές εργα

σίες.

--------17-31

ΣΟΔΙΚΑΓ XAPTOEHUOr

Άρθρο 13 ■ Εις το κατά την παράγραφον 1 του προη

γούμενου άρθρου 12 τέλος (5%) υπόκεινται παο. Ι.α' 

Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε αντικειμένου συναπτόμενη 

είτε σπ'ενθείας είτε δια δημοσίου συναγωνισμού, ή 

πάσα εζόφλπσις συμβάσεως η^σχετική προς την σύμβα- 

σιν απόδειζις, ε©'όσον καταρτίζονται εγγράωως και 

δη είτε δια δημοσίου, είτε δι'ιδωτικού καθ'οιονδή- 

ποτε τύπον συντεταγμένου εγγράφου.

Άρθρο <15· Σις το κατά την παράγραφον 1 του προη

γουμένου άρθρου ία τέλος (2%) υπόκεινται 

παρ. Ια. Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε αντικειμένου συ- 

ναπτομένη είτε απ'ευθείας, είτε δια δημοσίου συνα

γωνισμού μααζύ εμπόρων, μεταζύ εμπόρου και εμπορι

κής εταιοείας χάσης ©ύσεως. μεταζύ εμπορικών εται

ρειών χάσης ©ύσεως, αοορώσα αποκλειστικώς εις ττιν 

ασκσυμένην ντ'αυτών εμπορία·.· και μεταζύ τφίττυ εν 

γένει κα. ανωνύμου ατά.φοίας ή πάτα εζάφλησις τνμ- 

βάσεως ή σχετική προς την σύμ-αειν ct^Lc·.ξ ις. τγ' 

όσον καταρτίζονται εττράαως και δη είτε δια δημοσίου 

είτε 6ι'ιδιωτικού καθ'οιουδήποτε τύπου συντεταγμέ

νου εγγράφου.

παο. 2. (Τέλος 2!*). Τα καταστατικό των εν Ελλάδι πα

ντός- είδους εμπορικών εταιρειών και πάσα πράζις 

σχετική προς την αύξησήν του κεφαλαίου αυτών.

Tc κατά τ'ανωτέρ* οτειλόμενου τέλος ε«< ί των ν·»*.ι- 

οτατικώυ δεν δύναται εν πάσει πε.ριπτώσει ντ είναι 

κατώτεςο. τω.· χ.λ,ίων (1007) δραχμών.

Απλά ί τροποποιήσεις των καταστατικών μ··, νυνεπανό- 

μεναι αύζησιν κεφαλαίου ή μη αφορωσαι ααοάτασιι τε·υ 

χρόνου της διαρκείας της εταιρείας ιπόκε».υται εις 

πάγιον τέλος δραχμών 100.

Εζαιρετικώς τα καταστατικά των παντός είδους ναυ

τιλιακών εταιρειών, περ·.λσμΡανομένης και της συμ

πλοιοκτησίας, των συνιστκηιέυων επί τ© σκοπώ της εκ- 

μεταλλεύσεως, είτε των εις Ελληνας πλοισότητας αν«- 

κόντων ή υπό «χυπήγησιν ευρισκομένων και εις τας



— ία—

Εταιρείας ταύτας εισφεοομένων, ρίτε v»c των εται

ρειών tovmw αποχτηοησομένων πλοίων tv ·γένει ή μερι

δίων αυτών, απαλλάσσονται bin το σύνολον των κεωα- 

λαίωναυτώι , fc:' όοον τούτο καλύπτεται κατά τα τLrcapc 

πέμπτα (4-/5) αυτού διο της αζίας των εισοεοοαένων 

κατά τ'ανωτέρω πλοίων κλπ. κτ.: θα εξακολονθή καλυ

πτόμενου κατά το αυτό ποσσστόν καθ'όλην την διάρ

κειαν της Εταιρείας, του κανά τ'ανωτέο··: τέλους ή τον 

αντιστοίχου τοιθύτου κατά την Προξενικήν Νομούεπαν. 

ως και παντός υπέρ οιουδήποτε τρίτου τέ\ους, εισοο- 

ράς, χρατήσεως ή δικαιώματος επί τη σνντάξει ή δημο

σιεύσει των καταστατικών τούτων, εξαιρέσει μόνον των 

δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων. Αι κατά τ ανωτέρω 

απαλλαγαί παοέχονται υπό την ποοϋπόθεσιν, ότι τα 

εισφερόμενα εις τας εταιρείας πλοία φέοουσιν η 6α 

τεθώσιν υπό Ελληνικήν σημαίαν εντός τρίμηνου από της 

υπογραφής του καταστατικού της εταιρείας, ή, προ- 

κειμένου περίχτήσεως πλοίων υπό της εταιρείας, εντός 

μηνάς από της κτήσεως αυτών. Εν τη τελευταία ταντη 

περιπτώσει η χτησις του πλοίου δέον να πραγματοποί

ησή εντός εξ (6) μηνών από της σνστάοεως της εται

ρείας, προκειμένου δε περί ναυπηγήοεως τοιούτου 

δέον εντός της αυτής προθεσμίας των εξ (6) μηνών να 

υπογραφή το σύμφωνον της ναυπηγήσεως. Της αυτής 

απαλλαγής και υπό τας αυτάς ως άνω προϋποθέσεις απο- 

λαύουοι και αι πράξεις αυξήοεως του κεφαλαίου των 

εταιρειών τούτων. Τ' ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως 

και επί συγχωνεύσεις ναυτιλιακών εταιρειών δια συ- 

στάσεως νέας. Επίσης εφαρμόζονται αναλόως και επί 

συγχωνεύσεως, εις άλλην ή εξαγοράς υπό άλλης, μιάς 

ή πλειόνων εταιρειών, ως και επί αυξήοεως του κε«α- 

λαίου μετά ή άνευ προσλήφεως συνεταίρου υπό οιασδή- 

ποτε άλλης συνεστημένης ναυτιλιακής εταιρείας, της 

ποοϋποθέσεως επενδύσεως του κεφαλαίου εις πλοία 

κατά το ‘^0ocnpo πέμπτο (4/5) αυτών αφορώσης εις την 

σνγχωνευομένην ή εξαγορα^ομένην εταιρείαν ή εις το 

ποσόν της αυξήοεως του κεφαλαίου.

Αι πράξεις παρατάσεως του χρόνου της διαρκείας 

των εταιρειών υπόκεινται εις τέλος («3») επί του κεφα
λαίου αυτών.

3-(Τέλος 29c). Αι πράξεις ανωνύμων εταιρειών πεοί 

εχδόσεως δανείων δι'ομολογιών'εάν όμως αι ομολογίαν 

ασφαλίζωνται δι'υποθήκης, το περί υποθήκης σύμφωνον 

νπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών σαράντα (400 - 

4.(Τέλος 296). Οι οριστικοί τίτλοι οιουδήποτε εί

δους μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιοειών, ως 

και των ημεδαπών κατά μέτοχός ετερορρύθμων εταιραών, 

οι τίτλοι παντός είδους ομολστιών και τα εν Ελλάδι 

κυκλοφοοούντα παντός είδους ξένα χρεώγραωα. Οι ιδρυ- 

τίτλοι νπόκεινται εις πάγιον τέλος 40 δραχμών. 

Δεν οβείλεται οιονδήποτε τέλος εν περιπτώσει αντ ι- 

καταστάσεως των ως άνω τίτλων, λόγω φθοράς ή απώ

λειας αυτών. Σις πάσαν άλλην περίπτωοιν ίκδόοεως 

νέου τίτλου ο©ειλεται το αυτό τέλος του πρώτου εδα

φίου της παρούσης.

Εξαιρείικώς εις ουδέν τέλος υπόκεινται κατά τε την 

έκδοσιν και την εξ οιουδήποτε λόγου αντικατάστασιν 

αυτών οι τίτλοι των μετοχών των εταιρειών των συνι- 

οτωμένων κατά το δεύτερον εόαόιον της παραγράφου 2 

του παρόντος άρθρου.

3.(Τέλος 23Q. Αι διανομαί, λόγω διαλύσεως, πε

ριουσιών των εν Ελλάδι ομορούθνων και ετερορρύθμων 

εμπορικών εταιρειών, μετ'έχχτωσιν εκ του ενεργητι- 

“ κον αυτών της αξίας: αα) των κατά την σύστασιν και 

κατά την λειτουργίαν των εταιρειών τούτων κστατεθέ- 

ντων κεοαλαίων, ®β) του κατά τον χρόνο της διανο

μής πραγματικοί παθητικοί αυτών και γγ) της αξίας 

των τυχόν περιλαμβανόμενων ακινήτων.

Ε έκπτωοις των υπό-στοιχεία αα και ββ κονδυλίων 

σνγχωρείται, εε'όσον αποδεδειγμένως κατά την εις την 

εταιρείαν εισφοράν των κεφαλαίων και κατά την υπ' 

αυτής ανάληφιν των λοιπών υποχρεώσεων κατεβλήθη το 

προσήχον αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου. Ε τυχόν μη 

•έτδοσις σχετικών ετγράφων κατά τον χρόνον της εισφο

ράς του κεφαλαίου ή της συστάσεως των λοιπών υπο

χρεώσεων δεν απαλλάσσει της υποχρεώσεως καταβολής 

και επί των εν λότω κονδυλίων του αναλογικοί τέλους 

χαρτοσήμου της διαλύσεως.

Δεν οφείλεται ιδιαίτεοόν τι τέλος δια τας υπό των 

εταίρων αναλαμβανόμενος bic της περί διανομής π ρή

ξεως υποχρεώσεις της εταιρείας κατά λόγον της εται- 

α.υτών μερίδος.

β) Τα εν τ» προηγουμένω εδαρίω εφαρμόζονται ανα

λόγως και επί απολήωεως μερίδων αποσυροαένων εκ της 

εταιρείας εταίρων, ανεζαοτήτως αν τας εταιρικός 

υποχρεώσεις, τας αναλογοΰαας εις τας μερίδας των 

αποσυρομένων εταίρων, αναδέχηται η εταιρεία.

6.(Τέλος 2£). Αι εξοφμΑσεις μερισμάτων και άλλων 

ωφελειών παντός είδους μετοχικών τίτλων και ιδρυτι

κών τοιούτων, ως χαι τόκων και άλλων ωφελειών ομο

λογιών εταιρειών χλπ.

7- Ε μεταβίβασές μετοχών (πλην των ονομαστικών 

• μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών), ιδρυτικών 

τίτλων και ομολογιών εν γένει, εκδιδομένων υπό ελλη

νικών εταιρειών κλπ., ως και ξένων εν γένει χρεω- 

γράφων.

'Αρθρο Λ·Ί. παρ. Λ·. Εις πάγιον τέλος δοαχμών 20 

νπόκεινται:

ε. Τα κατά συνέχειαν φύλλα εγγράφων, υποκειμένων 

εις αναλογικόν ή πάγιον τέλος.

2. Εις τα κάτωθι κατά περίπτωοιν πάγια τέλη υπό- 

κεινται:

α..........................................................................................................................

β) Αι πράξεις τροποποιήσεις απλών όρων των κατα

στατικών εμπορικών εταιρειών και συνεταιρισμών 

κερδοσκοπικοί χαρακτήρες, αι μη υποκείμειρι ε».ς 

αναλογικόν τέλος.

Άρθρο 73· Το επιβάλλομενον κατά τας διατάξεις του 

τελευταίου εδαοίου της παραγράφου 2 του άοθρον ^3 

του ως άνω Προεδρικοί Διατάγματος τέλος χαρτοσήμου 

δύο επί τοις εκατό (296) επί των πράξεων καηατάσ»:ως 

των εταιρειών, υπολογίζεται, κατά την αληθή έννοιαν 

αυτών και επί των πάσης ρύσεως αποθεματικών αυτών 

των υφισταμένων κατά τον χρόνον της παρατάσεως.

Κ.Τ2/Ίθ?3

'Aq6dov_2£. Ί. Το υπό των οικε.ίων διστάξτ·.».. τον 

X.4l6^/'196‘‘‘ "περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων* 

και του Ν.Δ.4433/'19ή4 "περί ρυθμίσεως χτμάτων προκυ- 

φάντων μεταξύ ΟΓΑ και ΤΣ3Ε" προβλεπόμευον ποσοστόν 

εξ είκοσιν επί τοις εκατόν (2C/6) ετ.ί το.· τελών χαρ

τοσήμου υπέρ ΟΓΑ, ΤΕΒΖ και ΤΑΕ εαεξης επιβάλλεται 

επί των οφειλομένων, βάσει των εκάστοτε ισχυουοώ»· 

διατάξεων, τελών χαρτοσήμου.

Jia_2292/2°=2

Άοθρρ G. Ε συμβαοις περί συγχωνεύσεις, το κατα

στατικόν εν περιπτώσει συστάοεως διο της συγχωνεύ- 

οεως νέας Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας, η εισεοο·- 

και μεταβίβαεις των περιουσιακών στοιχείων των συγ- 

χωνευομένων Εταιρειών^ ηάσα σχετική ποάζις ή σνμ- 

c-*)vία αφοοώσαν την εισφοράν ή μετσβίρπ.σιν croiycur\ 

Ενεργητικού ή Παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, ως και παντός εμπραγμάτου δικαιώματος, 

αι εκδοθησόμεναι μετοχαί, αι αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων των συγχωνευομένων Τοαπεζών και πασα 

άλλη συμφωνία ή πράξις απαιτουμένη δια την συγχώ- 

νευσιν την σύσταοιν και το καταστατικόν της νέας 

, Εταιρείας, όημοσίευοις ουτών εν τω Δελτίω Ανωνύ

μων Εταιρειών της Εσημερίδος της Κυβερνησεως και η 

μεταγραφή εν τοις βιβλίοις μεταγραφών εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων, απαλλάσσονται παντός τέλους χαρτοσήμου, 

φόρου μεταβιβάσεις ή άλλου φόοου ή τέλους υπέρ του 

Δημοσίου, εισφοράς ή δικαιώί-χτος υπέρ οιουδήποτε 

τρίτου.

Ε. 3^00/^°9β

’ Άρθρου 5* · ^ · Ε μετατροπή ανωνύμου εταιρείας εις

εταιρείαν πεοιορισμένης ευθύνης γίνεται δι'αποφά- 

σεως της γενικής συνελεύσεως λαμθανομέυης δισ της 

εν άρθρο ι ς 29 παρ. 3 χαι 5^ παρ. 2 του νόμου 2^90/ 

T92C "περί Ανωνύμων Εταιρειών" απαρτίας και πλειο

νοψηφίας. Ε απόφασις της γενικής συνελεύσεως δέον 

vc περΑηθή τον τύπον του συμβολαιογραφικοί εγγράφου 

εν τω σποίω να περιλαμΒάνωνται αι ουσιώδεις κατά 

τον παρόντα νόμον διατάξεις.

2. Αλ δια την μετατροπήν αναγκαία; πράξεις δεν 

υπόκεινται εις την καταβολήν φόοου, τέλους ή δι

καιώματος υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, cc 

όσον: α) Το ενεργητικόν και το παθητικόν της με-
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■αττοεπουένης εταιοείας δεν υοίστατ&ι μεταβολήν 

πα·. 5) οι εν τη μετατρεπομένη εταιοεία μέτοχοι 

υετέχουσιν εις την εταιοείαν πεοιωοισμένης ευθύ

νης δι'ίσης η αναλότσυ, ως εις εκείνην. μεοίδος 

συμιαοχής ·

'Αρθοον 5;. 1· Η συμΦωνίο των εταίρων πεοί μετα

τροπής ομμοούθμου ή ετεοοορύ&μον εταιβείας. συ στα- 

θείσης κατά τας διατάζεις του νόμου εις εταιρείαν 

πεοιωοισμένης ευθύνης, όέον να περιβληθή τον τύπον 

τον συμβολαιογραφικού εγγράφου εν τω οποίω να πεοι- 

λβμ&άνωνται αι κατά τον παρόντα νόμον ουσιώδεις

διατάζεις, τηρούμενης πάντως της διατάζεως του 

άοθοου 5·

2. Αι διατάζεις των παρανράοων 2,3 χαι 4 του 

άρθρου §1 εφαρμόζονται και επί μετατροπής ομορ- 

ρύθμου ή ετερρορύθμου εταιρείας, εις εταιρείαν 

περιορισμένης ευθύνης.

3· Η επωνυμία της μετατραπείσης εταιρείας 

δύναται να διατηρηθη εοαραοζομένης χαι της δια- 

τάζέως της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

4. Οι ομόοουθμοι εταίροι της μετατεσπείσης 

0»:0Γ*λ»·Αι»αιι ή r^rr,rv/W»ftMr>w εταιρείας εζ**κηληυθηύν 

να ευθύνωνται και μετά την μετατροπήν απεριορί- 

στως και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων δια τας 

εταιρικός υποχρεώσεις τας αναληρθείσας μέχρι της 

συντελέσεις τω\> κατά το άρθρο ν 8 του παρόντος 

διατυπώσεων δημοσιότητος, εκτός αν οι δανεισταί 

συγχατετέθησαν εγγράςωζ εις την μετατροπήν της 

εταιρείας.

_0gSP? **Ρ·ys?· S- Τα καταστατικά των κερδοσκοπικών 

συνεταιρισμών υπόκεινται εις το τέλη της 

παραγράφου 2 του άρθρου του Κωδικός Χαρτοσήμου.

Ν-3663/195?

' kρβρο 4.

liap. 1. Τα καταστατικά ανωνύμων μεταλλευτικών 

εταιρειών συνιστωμένων δι'εισφοράς αποκλειστικώς 

του μεταλλευτικού κλάδου (ενεργητικού και παθητι

κού) υφισταμένων ανωνύμων εταιριών, καθώς και αι 

πράζεις αυζήσεως του εταιρικού κεφαλαίου αυτών 

χαι αι υπ*αυτών εκδιδόμεναι μετοχαί υπόκεινται 

εις τέλος χαρτοσήμου 0*25%*

Β-Δ*367-/1956*
'Αρθρον 6.

1. Ε χγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, 

κατόπιν αποράσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και 

μετ'έτκρισιν του ΓπουρΥwhov Συμβουλίου, εκδιδο- 

μένην μετά πρότασιν τ**ν Υπουργών Συντονισμού

και Γεωργίας, να συμμετέχη εις Κοινοπραζίας 

συνιόιοκτησίας και συνεκμεταλλεύσεις γεωργικών, 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας, συντηρήσεις και 6ιαθέσε«ς γεωργικών, 

κτηνστροοικ»ν, δασικών, αλιευτικών, βιοτεχνικών 

και λοιπών αγροτικών προϊόντων, και ειδών, 

ιδρνομένας εν συνεργασία μετά Γεωργικών Συνεται

ρικών Οργανώσεων «αντός βαθμού, μορφής και είδους 

ή μετ'άλλων Οργανισμών ή Οργανώσεων με Γρ.ρεμφερείς 

σκοπούς. Επίσης δύναται να χρηματοδότη τας 

τοιαύτας Ιο ι νοπραζ ίας.

2. Αι Ιο ι νοπραζ ία ι αύται αχώ της δημοσιεύσεως 

του συστατικού Των εγτράφων αποκτούν ιδίαν 

νομικήν προοωχικότητα, έχουν δε εμπορικήν 

ιδιότητα. Τα συστατικά τ«ν έγγραφα συντασόμενα 

ατελώς κατατίθενται και δημοσιεύονται εν τ® 

ϋρωτοδικείω όπου εδρεύει εκά«ττη Κσι νοπραζ ία.

Ε ευθύνη εκάστου τ»ν ΐοινοπραχτούντων eiwxi 

Τερίωρισμένη, εζικνουμένη μόνον αέχρι Της 

μερίόος τ·ν επί του κεφαλαίου του αναγραοομένου 

εν τ» συστατικά της Εο ι νοπραζ. ίας ετγράο».

Πώλησις μέρους ή του όλου της μερίόος επι του 

κεφαλαίου υπό των κοινσπρακτούντωυ επιτρέπεται 

μόνον μεταξύ τούτων, απαγορευόμενης και ούσης 

άκυρου πόσης τοιαύτης προς τρίτους. Σπί πόσης 

τοιαύτης· πωλήσεως συντάσσεται ατελώς π»λητήριον, 

όπεν καχατιύέμενον εν χ« ΙΐΡα'οόικείω δημοσιεύε

ται κατά τ'ανωτέρω- Το κεφάλαιον της χοινοπραζίας 

δύναται ν'αυζηθή όι'ομοφώνου αποΦάσε·ι>ς χ#ν

κσινοπραχτσύντων κατατιθέμενης ομοίως :ιαι δημο- 

σιευομένης κατά τ'ανωτέοω. εκάστου τούτων αναλα^- 

ράνοντος ανάλογου τούτου μερίδα. Διά της αυςο- 

μχιώσεως των μερίδων εκάστου των κο.νομμακτούν. 

αυξομειούται και η ευθύνη του.

6. Ε μεταβίβασης αϊΐινήτων και βιομηχανικών, ή 

άλλων εγκαταστάσεων κατά την σύστασιν ή 

συγχώυευσιν Κοινοπραξιών εκ μέρους Των κοινο- 

ποακτούντων προς την Κοινοπραζίαι ή μεταξύ τούτων 

ως και η μεταβίβασις μερίδων των κοιυοπραχτούνΤα,-ν 

επί του κεραλαίου και Των άλλων εν γένει περι

ουσιακών στοιχείων αυτών, απαλλάσσεται παντός 

φόρου μεταμιβάοεως, τελών πόσης ρύοεως και εν 

γένει πάσης εισφοράς, κρατήσεως ή δικαιώματος 

υπέρ του Δημοσίου, χων Δήμων και Κοινοτήτων ή 

υπέρ οιουδήποτε ολλοκ φυοικοΰ ή νομικού προσώπου. 

Επίσης αι αυταί απαλλαγαί ισχύουν και επί 

συστάσεως ή συγχωνεύσεις οιουδήποτε τόπου 

Εταιρειών υπό της Αγροτικής Υραπεζης rv αυνεογα- 

οία μετά γεωργικών Συνεταιρισμών, Οργανώσεων, 

Ιδρυμάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Ιί.Δ. 40Ί4/Τ959 

'AP&PC 1.

Επιτρέπεται κατόπιν κοινής άποφάσεως *Το»ν Υπουργών 

Συντονισμού καν Οικονομ ΐχο·ν , η υπό χου Ελληννκου 

Δημοσίου μόνον ή ομου μετ άλλων νομικών ή φυσικών 

προσώπων σύστασις ανωνύμου εταιρείας, εχούεης- 

ως σκοπόν την βιομηχανικήν αυάπτυζιν της χώρα:, 

και την εκμεχάλλενοιν χου ορυκτού πλούτον αυτής, 

διά της ιδρύσεχς βιομηχανικών ή μεταλλευτικών 

εταιρειών ή δ ια της συμμετοχής αυτής εις υαιστα- 

μένας τοιαύτας εταιρείας, διό καλύψεως εν όλω 

ή εν μέρει οιασδήποτε αυζήσεως του κεφαλαίου 

τούτων, ως και δια της συντάζεως μελετών και 

προγραμμάτων και της παροχής τεχνικών και οικονομι 

κών υπηρεσιών προς ίδρυσιν και οργάνωσιν 

βιομηχανικών ή μεταλλευτικών επιχειρήσεων.

*Αρθρον ?.

1. Απαλλάσσονται του τέλους χαρτοσήμου, οιουδή- 

ποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ 

του Δημοοίου, Δήμου ή Κοινότητάς ή οιουδήποτε 

τρίτου το συμβολαιογραφικόν έγγραφον ουστάσεως, 

αι κράζεις αυζήσεως του κεφαλαίου, αι αράζεις* 

παρατάσεως της διάρκειας και αι μετοχαί της 

κατά το άρθρον Λ ανωυύμου εταιρείας, ως και χ«ν 

υπό ταύτης μόνης ή μετ'άλλων, συνιστωμένων 

εταίρε ιών.

2. Τα εισοδήματα εκ κινητών αζιών εν γένει 

τα εισπραττόμενα παρά της εν άρθρ« 1 εταιρείας 

•απαλλάσσονται τον φόρου εισοδήματος, ως και 

παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς ή 

δικαιώματος ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή Εοινο- 

τητος ή οιουδήποτε τρίτου εν γένει.

Α-Β.146/1967

'Αρθρον ΛΛ.

4. Απαλλάσσονται τ»ν τελών χαρτοσήμου^ εΐ€»ορας, 

δικαιωμάτων, ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του 

Δημοσίου ή τρίτων, τροποποιούμενων των άρθρων 

1β και 4? του ΐώόικος Τελών Χαρτοσήμου:

α) Τα καταστατικά τ«ν παντός είδους ανωνύμων 

εταιρειών μετά των εν αυτοίς περιεχομένων 

παρεπομένων συμβάσεων (αναδοχή χρέους κλπ) και 

πάοα πράζις σχετική προς την αύξηοιν τον 

κεφαλαίου αυτών,

5) αι 61'οιουδύποτε λόγον τροποποιήσεις των 

καταστατικών ι»ν ανωνύμων εταιρειών, γ) αι 

πράζεις ανωνύμων εταιρειών περί εκδόσεως δάνειου 

6ι'ομολογιών, 6) οι προσωρινοί και οριστικοί 

- τίτλοι ως καιοι οριστικοί οι εκδιδόμενοι 

εις αντικατάστασιν προσωρινών ανεξαρτήτως 

χρόνου εκδόσεως τούτων οιουδήποτε είδους 

μετοχών ανωνύμων εταιρειών, οι τίτλοι Οι εκδ · - 

δόμευοι εις αντικατάστασιν άλλων εζ οιασδήποτε 

αιτίας, ως και οι τίτλοι παντός είδους ομολογιών, 

ε) οι ιδρυτικοί τίτλοι, στ)η εξόφ^ησις μερισμάτω* 

και άλλων ωφελειών παντός είδους μετοχικών 

τίτλων, ιδρυτικών τοιούτων, ως παι τόκων κσι 

λοιπών ωΦελειώυ εξ ομολογιών ανωνύμων εταιρειών, 

ζ)η μεταβίβασιζ μετοχών, ιδρυτικών τίτλων και
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ομολογιών εν γενει, η; η οιανομή χεριών υπό 

χάσης μορφής εταιρειών και κοινοπραξιών, εφ όσον 

οι εταίροι ή οι μοινηπρακτούντες» είναι αποκλει- 

CX ικώς και μόνον ανώνυμοι εταιρεία^·

Α.ϋ. *?0/1966
ΑΡθρον 5·

Παρ. '· Εξαιρείται τδυ τέλους χαρτοσήμου ή 

πράξις ανξήοεως τον εταιρικού κεφαλαίου εμπορικής 

εταιρείας εν γένει 6ια κεφαλοποιήσε^ς των -υτ:' 

αυτής πραγματοποιηβέντων και μη αναληφθέντων 

υπό των εταίρων κερδών.

Ιίαρ. 2. Εζαιρείτοι επίσης τον τέλους χαρτοσήμου 

ή πράξις αυξήοεως του εταιρικού κεωαλαίου 

εμπορικής εταιρείας εν γένει δια κεφα^οποιήσεως 

των προς αυτήν χορηγηδέντων υπό εταίρου ή 

οιουδήποτε τρίτου δανείων-; υπαχθέντων εις τέλος 

ίσον τουλάχιστον προς το οφειλόμενον τοιουτον 

δια την πράζιν αυξήοεως τον κεφαλαίου, άλλως 

καταβάλλεται η διαφορά.

Κ.Ρ· 1297/7972.

' ΑΡάρον' ρ.
Η κατά το άρθρον Λ του παρόντος σύμ£»ασις περί 

σ^γχωνεύοεως ή μετατροπής, ή εισφορά και μετα- 

βίβαοις των περιουσιακών στοιχείων των συγχω- 

νευομένων ή μετατρεπομάνων επιχειρήσεων, πάσα 

σχετική πράξις ή συμφωνία αφορώσο την εισφοράν 

ή μεταβίβασιν στοιχείο»ν ενεργητικού ή -ηχητικού 

ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ως και 

παντός εμπραγμάτου δικαιώματος, αι αποφάσεις 

των κατά νόμον οργάνων των ουγχωνευομένων ή 

μετατρεπομένων εταιρειών και πάσα άλλη συμφωνία 

ή πράξις απαιτουμενη δια την συγχώνευαιν ή 

μετατροπήή την σύστασιν της νέας εταιρείας, ή 

δημοοίευοις αυτών εν τω Δελτίω Ανωνύμων Εται

ρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και η 

μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλαώονται 

παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, ή οιουδήποτε 

ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς 

ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Προκειμένου 

περί οχ ινήτων εισφερόμενων εις την συγχωνεύουοαν 

ή την συνιστωμένην εταιρείαν, η απαλλαγή από 

του φόρου μεταβιβάσεως χωρεί μόνον υπό την 

προΟκόθεοιν, ότι το εισψερόμενον ακίνητον θα 

χρηοιμοποιηθή αποκλειστικώς δια τας ανάγκας 

της συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης εταιρείας 

τουλάχιστον επί μία πενταετίαν.

Ε.9*2/7977
'Αρθρον β£.

παρ·9· Τα καταστατικά των παντός βαθμού γωεργικών 

συνεταιριστικών οργανώνσεων μετά των εν αυτόίς 

περιεχομένων παρεπομένων συμβάσεων, πάοα πράξις 

σχετική προς την αύξηοιν του κεφαλαίου αυτών, αι 

τροποχοιήσεις τ®ν καταστατικών τούτων, αι 

χάσης φύοεως εισοοραί των μελών αυτών, τα 

χροκύχτοντα κέρδη, η διανομή τ«ν κερδών ως και 

η μεταφορά τούτ»ν εις αποθεματικά απαλλάσσονται 

των τελών χαρτοσήμου.

*.8τ4/-ΐ97ε 

" Αρθρο 57-

χαρ. '·. Απαλλάσσονται των υπό του ϋροεδρικού 

Διατάγματος της 25 Ιουλίου 793*· "περί κώδικος 

των νόμων περί τελών χαρτοσήμου, ως τούτο 

ισχύει, προβλεχομένων τελών ως και ©κ&ηχοτε 

εν γένει εισφοράς, δικαιώματος, κρατήσε«ς και 

φόρων υπέρ τρίτων:

β. Τα . κπτσετατ ικά τ®ν παντός είδους, ναυτιλια

κών κοινοπραξιών, αίτινες έχουν ως αντικείμενου 

την εκμετάκλενοιν'ίϊλοίων υπό Ελληνικήν σημαίαν 

μετά των εν αυτοίς περιεχομένων παρεπομένων 

συμβάσεων πάεα πράξις σχετική προς την αύξηοιν 

του κεφαλαίου αυτών, αι τροποποιήσεις των 

καταστατικών τούτων, ως και πόσης φύσεως εισφοράί 

των μελών cu’wv.

U.n^Vi9Sp.
ΑΡ-ΡΟ b*i

ν-·....................................................................................................................................
2. Τα καταστατικά *.ων αΐυύίικών ουνετα ».ρ ιστ ι>ών 

οργανώσεων κα. ο. τροποπσ.ήοεις τους δεν υπό-

κεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση 

υπέρ του Δημοσίου ή οπέρ τρίτου.

5- Διατάξεις που παρέχουν εκάστοτε διευκαινΥ·?εις 

ή και απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή 

άλλα τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από 

εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίπου, 

για τη συγχώνευση επιχειρήσεων, εφαρμόζονται 

αναλότως και στις αγροτικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις που συγχωνεύονται-

4...........................................................................................................................................

5· Οι εισφορές των μελών προς τις αγροτικές ν 

συνεταιριστικές Οργανώσεις δεν υπόκεινται σε 

φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου, ή οποιαδήποτε άλλη 

επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

G. Οι καταθέσεις των μελών του συνεταιρισμό»» 

σε αυτόν οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορη

γήσεις δανείων από το συνεταιρισμό στα μέλη · 

του απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου 

ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε 

εισφορά ή δικαίωμα υπέρ·τρίτου.

7- Οποιαδήποτε απαλλαγή ή εξαίφεση από άμεσους 

και έμμεσους φόρους, δικαιώματα ή εισφορές 

υπέρ του Δημοσίου, ή οποιουδήποτε τρίτου, που 

προβλέπεται από τις διατάζεις που ισχύουν γιο 

τους γεωργικούς συνεταιρισμούς παντός βαθμού 

και -κοινοπραξίες, εφαρμόζονται και στις αγροτικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις.

*.999/1979

'ΑΡθρον 5θ·

7·Αι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου ΛΛ 

του Α-Κ-148/1967 "περί μέτρων προς ενίσχυοιν 

της κεφαλαιαγοράς " εφαρμόζονται και επί της 

Βαντιχής Εταιρείας του παρόντος νόμου.

2. Απαλλάσσονται παντός φόρου,τέλους και οιασδη- 

ποτε ετέρας επιβαρύνοεως υπέρ του Δημοσίου ή τρα-νχ.

a).........*.......................

ε) η κεραλαιοποίησις των κερδών.

λ^θρο 32-39 *-n4o2/e*

ΙϊίΑΑΙΙΟ A'

Χιοαγωγή εμπορευμάτων για τελειοποίηση 

και επανεξαγωγή.

'Ιρθρον 1.

Tux την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου, 

αυτού νοούνται:

α) βς “καθεστώς τελειοποίησης γιο επανεζαγωγή 

το τελωνειακό καθεστώς με την εφαρμογή του 

οποίου επιτρέπεται να ειβάγονται προσωρινά, 

χωρίς καταβολή δασμών φορολογικών επιβαρύνσεων 

ισοδυνάμου αποτελέσματος, γεωργικών εισφοράν, 

φόρων και των άλλων επιβαρύνοεων, εμπορεύματα 

που προορίζονται vc επανεξαχθούν από το τελωνεια

κό έδαφος της ΕΟΕ στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, 

ως παράγωγα προβόντα.

β) Ως "εμπορεύματα το οποιοσδήποτε φύσης και 

προέλευσης είδη ηου δεν εκπληρώνουν τους όσους iw 

άρθρων 5 και 10 της Συνθήκης της ϊηύμης and 25 Μασ- 

τ ίου 19 57 "περί ιδουσεως της Lupi.-r.ai :·.ξς Οικονομικής 

Κοινότητας", ηου κυρώθηκε με το SC. 545/1575 (©£!. 17C5 

τc onotc προορίζονται να υποβληθούν σε uic ή περισ

σότερες εοτασίες ηου nc. ο ι γ ρά»^ο ν τ ο.. στο στοιχείο ι 

του άρθρου αυτού. Στην έννοια των εμπορευμάτων περι

λαμβάνονται και xc είδη ηου ενεργούν ως *αταλύτες 

εηυταχυντές ή επιβραδυντές χημικών αντιδράσεων, τα 

οποίο καθορίζονται με αηο«*άσεις του ϊηουρτοΰ των Οι
κονομικών .

γ) Ως “παραγωγέ προϊόντα" τυ προϊόντα ηου προκύ

πτουν από.το εμπορεύματα ύστερα από ποαιυατοποίησ- 

μιας ή περισσοτέρων από τιςπιρακάτω ερταυίες, οι 

οποίες λέγοντα. "εργασίες τελειοποίησης":

αα> Μεταποίησης.

ββ'. Επεξεργασίας, στην οποία πεοιλαμβάνετα. η 

συναρμολόγηση, η συνένωση και π προσαρμογή σε άλλο 

εμπορεύματα.

γγ) Επιδιόρθωσης, στην οποία περιλαμβάνετε»·. r 

επαναφορό στην αρχικό, κατάσταση, και η θέση οε λει- 
τουογ ία.

Στις εργαρίες τελειοποίησης περιλαμβάνεται 

η χρησιμοποίηση των ευποοευμάτων που ενεργούν ω
κα.
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κα*.ο λύτες επιταχυντές ή επιβραδυντές tP,uuuv cvrtisc· 

OCuw ·
6) β£ "evStducoc προϊόντα" τα ευποοεύυατα που 

β,εν έχουν υποΰληθεί σε πλήρεις εργασίες τελειοποίησης 

οποία για το λόγο αυτόν, &ιν παοουοιάζονται 

•τ' ρσοσή των παοάγωγων ποοϊόντων.

£) /.ι 6εν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις 

τον νάνου αυτού ως "αουόδια αρχή“ η τελωνειακέ, αρχή

;όπου των εγκαταστάσεων όπου γίνονται οι εογασίες 

τελεί οποίησπς.

'Αρθρο 2

Οι πηγές ενέογειας, οι καΰσιαες ύκες,τα εωοόια 

-.ου χοπσιυοποισΰντα!, και δεν ενοωυατώνονται στα παοά- 

γωγα προϊόντα και τα εργαλεία δεν θεωοοάνχαι euno- 

οεύυατα.
Κατ ’ εξαίρεση, θεωοούνται ευπαοεύυατα οι καόσιυες 

ύλες, οι οποίες προορίζονται για τη διενέργεια των 

απαραίτητων δοχιοών κινητόοων που κατασκευάσθηκαν από 

ίυηοοενυατα που έχουν υπαχθεί στις διατάζεις του κε

φαλαίου αυτού ή επιδιοοθώθηκαν, ύστεοα από ποοηγού- 

ucvn υπαγωγή τους στο καθεστώς της τελειοποίησης για 

επανεξατωγή.
Οι ποσότητες καυσίυων που παραδίνονται στο δι

καιούχο καθορίζονται από την αοαόόια αρχή πριν από 

την έναοξη των παραπάνω εργασιών, σύυωωνα ue όσα ει

δικότερα οοίζονται uc αποωάσεις του Υπουργού των Οι- 

kovouικών.
'Αρθρο 3

Για την εισαγωγή cunooeuudτων uc το καθεστώς της 

τελειοποίησης γεα επανεξαγωγή χρειάζεται προητούαενη 

έγκριση της τελωνειακής αρχής, που οοίζεται uc από- 

tpaon του Υπουργού των Οικονοαικών. Η έγκοιση κοινο

ποιείται στο Υπουργείο Oikovoui>«uv- 
'Αρθρο 4

χ. Δικαιούχος εισαγωγής ευποοευαάτων για τελειο

ποίηση και επανεξαγωγή είναι φυσικό ή νοαικό ποό<χ>πο 

που είναι εγκαταστηαένο υέσα στο χώοο της ΕΟΚ και δια

θέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ποαγυατοποίησης των 

εοτασιών τελειοποίησης.

2. Με απόφαση του Υπουογού των Οικονοαικών και uc 

όοους και προϋποθέσεις πον^ιαθοοίζονται από αυτή, 

unooci κατ'εξαίοεση, να παρέχεται το δικαίωυα εισαγω

γής ευποοευυάτων, για τελειοποίηση και επανεξαγωγή 

και σε Φυσικό ή νοαικό πρόσωπο εγκαταστηαένο αέσο στο 

χώοο της Ε.Ο.Κ. που 6ε διαθέτει κατάλληλες εγκαταστά

σεις για ποσότητες όυως ευποοευιιάτων που χρειάζονται 

για την εκτέλεση συιιθολαίου uc πρόσωπο εγκαταστηαένο 

σε τοίτη ποος την Ε.Ο.Κ. χώρα καθώς και σε νοαικό 

πρόσωπο που ασκεί αποκλειστικά εξαγωγιχή θοαστποιό- 

τητα.

Με την παοα>ιάνω απόφαση θα ορίζεται και η αοα~- 

Sia αρχή για την παράδοση των εαπορευαάτων και για 

την παρακολούθηση της ποαγυατοποίησπς των εργασιών 

* c > t \ η-.οί ησης-

'ΑΡθΡΟ 5

Η έγκριση που ποοβλέπεται από το άοθοο 3 χοοη- 

αι ύστεοα από:

α) Υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιασεοό-

ti Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων απο 

ιτοα-.ες έρευνας των οποίων η σύνθεση, η συγκρότηση 

. ο τρόπος λειτουργίας καθορίζονται αε αηόααση τον 

ονογού Των Οικονοαικών.

Η έίκοιοη αναοέοει το όνουα, το cπώvυuo και τη 

'■ *υνση του δικαιούχου και καθσο^'"- :*υοίως:

ο Το είδος και τις ποσότητεςΥευπόοευιιάτων που 

ι να παραδοθούν.

ό) Τα είδη των παραγωγών προϊόντων, 

γ) Τους συντελεστές απόδοσης δηλαδή* εα είδ·, *».*»■ 

’ις ποσότητες των παοάγωγων προϊόντων που παράγοντα, 

ή τα είδη και τις ποσότητες των ευποοευυάτων που 

χρειάζονται για την παοαγωγή uiac υονάδας για κάθε 

είδος παοάγωγου προϊόντος ή για κάθε κατητοοία ouo- 

ειδών παράγωγων ποοϊόντων ή τον τρόπο εξεύοεσης του 

ε·.Αο·*ς και των ποσοτήτων πυτιάν nc ειδικές πεοιπτώοε ι c - 

Κατ'εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις, cedesν ο·. 

'"*,τεκεστές απόδοσης δεν unooci να καθοριστούν κατά

το χρόνο που χοοηγείται η έν».οιση γιατί λείπουν τα 

στοιχεία •‘ρευνας των επιτροπών που ποοβλέποντσ. από 

την παοάγοαοσ ϊ του άρθρου αυτού, τότε δι συντέλεσηγγ 

αντοί καθορίζονται υε νεώτερη έγκριση σιπιπληρωαατ ιν- 

της πρώτης που εχδίδεται uc την ίδια διαδικασία.

6*■ Την neeθησεία ΐιέσο. στην οποία ποέπει να ao»·- 

θεί το 6ικαίωυα της παραλαβής των εunopεuudxu ν r 

οποία, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέοοντα,. στην 

πασάγρασο 2 του άρθρου 6, δεν υποοεί να είναι u ere. λ ν

τε ρπ των εννιά υηνών από τη χορήγηση της έγκρισης.

Παοάταση αυτής της προθεο -.ίας απορεί να δίνε τν.

από την Τελωνειακό αρχή που χοοήγησε την έγκριση 

εοόσον δεν της γνωστοποιήθηκε αεταβολή των συνθηκών 

• στις οποίες στηοίχθηκε η χοοήτησή, της.

ε> Την ποοθεσαία αέοα στην οποία τα παράγωγα 

προϊόντα ποέπει να λάβουν έναν από τους ποοοοισυούς 

τεοαατιεηιού του καθεστώτος της τελειοποίησης για επα

νεξαγωγή που αναΦέοονται στο άρθρο 15.

Παράταση τής ποοθεσαίας αυτής επιτρέπεται να χο

ρηγείται από την ίδια παραπάνω αρχή TunuoT.κό εφόσον 

συντοέχουν σοβαροί λόγοι και ^χρι να συαπληοωθούν 

δεκαοκτώ (1β) αόνες από την εισαγωγή των ευποοευαάτων.

Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 

οι περιστάσεις το δικαιολογούν η παραπάνω δεκαοκτά- 

unvn ποοθεσυία unooci να παρατείνεται tunuaxικά από 

τον προϊστάαενο της τελωνειακής αοχής του άοθοου 3 

για χρονικό διάΣτηαα όχι ^γαλύτερο από δώδεκα (12) 

αήνες.

Εξαγωγές που ποαγυατοποιούνται αέοα σ'ένα χρόνο 

από τη λήξη των παραπάνω ποοθεσαιών θεωοούντα. εαποό- 

fteoucc.

3. Ο τύπος και τα άλλα απαραίτητα στοιχεία της έγ

κρισης καθορίζονται uc απόφαση του Υπουργού των Οικο- 

νουικών.

4. Οι Υπουογικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και 

ισχύουν για την εφοροουή του καθεστώτος της τελειο

ποίησης για επανεξαγωγή εξακολουθούν να ισχύουν αέχοι 

τροποποίησης ή κατάργησής τους αε νεώτεοες όαοιες.

5. He απόφασή του ο Υπουργός Οικονοαικών απορεί να 

τροποποιεί τους συντελεστές απόδοσης ευποοευυάτων 

που έχουν «θοριστεί αε τις εγκρίσεις του άοθοου 3. 

Επίσης ο αυτός Υπουργός uc απόβοασή του, που όηαοσι- 

εύεται στην Εβηαεοίόσ της Κυβερνήσεως, αποοεί να γε

νικεύει και ουαόοποιεί τους παραπάνω συντελεστές ή 

και να τους ποοσαοαόζει σε εκείνους που καθορίζονται 

αε πράξεις των οογάνων της Ε.Ο.Κ.

'Αρθρο 6

1. R έγκριση εισαγωγής εαποοευαάτων για τελειοποί

ηση θεν παρέχεται όταν:

α) είναι αδύνατο vc διαπιστωθεί η ενοωιιάτωστι 

των cunoocuudTων σταπαοάγωγα ποοϊόντα.

Β) Βί^άπτονται ουσιώδη συαοέσοντα των κοινοτικών 

παραγωγών όαοιων εαπορευαάτων.

2. Θεωοείται ότι δεν βλάπτει ουσιώδη ouuotpcvrc των 

κοινοτικών παραγωγών η εισογωτό για τελειοποίηση που 

ανοσέοεται σε ευποοεύοατα τα οποία:

α) Εισάγονται γic την εκτέλεση euuSολα ί ου κατ' 

αποκοπή εργασίας που έχει συναφθεί αε πρόσωπο cykctc- 

στηαένο σε τοίτη ποος την Ε.Ο.Κ. χώοα-

β) Δεν είναι διαθέσωοα στην Ε.Ο.Κ. είτε γιστί 

ππτάτο-.'ται cc ποσότητες που δεν εαπαωκωύν είτε γ.α: ί 

οι κοινοτικοί παοαγωγοί αδυνατούν να re διαθέοουν 

αέ^. σε κατάλληλες προθεσαίες.

γ) Είναι α*νάγκη να χρπσιαοποιπθούν για την τήρπσ 

διατάξεων που αναΦέοονται στην προστασία βιουηχανιχής 

ή ευπορικής ιδιοκτησίας.

6) ΕΓναι ανάγκη να χοηοιποποιηθσύν για το λόγο 

ότι εκείνα που διατίθενται στην Ε.Ο.Κ. δεν cvTanc:.a ί - 

νονται κυρίως στις απαιτήσεις που έχο^ν 6ιαιυη·^0«.ί 

από αγοραστές των παοάγωγων προϊόντων.

ε) Αν χρησιυοποιηθούν λόγω του κόσμους τους, κά

νουν αδύνατη την ποαγυατοποίητη της συγνεκοιυένπ,ς 

ευποοικής πράξης.

στ) Εισάγονται για επισκευή στην οποία πεοιλαυ- 

βάνεται ί'. επαναφορά στην αοχεκή κατάσταση και η Οέσπ. 

σε λειτουργία.

3. Ο Υπουργός Οικονουικών uc ηπόοασή του καθορίζει 

τους όρους ν.αι τις λσπτσαίοειες εσαουεγής της γρργ,- 

γούιεν-ς Topayfawou.
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'a p θ o o 1 *

1. G- noo0TTntv tunootuuAiwv που ηοΰοάίόοντε. κάθε . 

χρόνο c*c Μάθε δικαιούχο με tc καδεστώς της τελειοποί

ησης tic επανι-ξογων-. 6c unooc; vc είναι ανώτερες c-.ό 

την ετήσια cfotu·. ;v/ δυναμικότητα του.

2. Η ετήσια ερατωγική ουν-^ικύιητς κάθε όικαιούζεν 

καθοο'Γετη« οπό· m ·. τρσ"ή ησν οπστε *.ε ίτα·. από:

α: *Εναν τελωνειακό ελεγκτή β) ένα χημικό. του 

Γενικού Χημείου του Κοάτους ή των αρμόδιων ανάλογα 

ue την περίπτωση διευθύνσεων και τμημάτων χημικών 

υπηρεσιών και γ 1 ένα εωοοιακό υπάλληλο της αρμόδιας 

Οικονομικής Εοοοίας ή και έναν υπάλληλο κάθε άλλον 

αρμόδιου κατά ηεοίπτώση Υπουργείου.

Τα μέλη της εηιτοοπής οοίζονται από τις υπηρε

σίες τους.

3. Η επιτοοπή που συγκροτείται ύστερο από αίτηση 

του θικαιούχου uc απόβαση-.του προϊσταμένου της αονό- 

6ιας αοχής npoBaivtL στον έλεγχο τών στοιχείων της 

αίτησης στη 6ιαπίστωσπ της παοαγωγικής ικανότητας των 

εγκαταστάσεων του όικαιούχου και ηοοσδιοοίζει σε συν

δυασμό uc τις αντίστοιχες επαγωγικές του υποχρεώσεις 

τις ποσότητες των εμποοευμάτων που είναι αναγκαίες 

κάθε χρόνο γ ια την κάλυψη των εξαγωγ ικών του υποχοιώ- 

σεων, συντάσσει 6ε σχετικό ποωτόκολλο το οποίο υπο

βάλλει στην αρμόδιο αρχή.

• Β επιτροπή υποοεί να αποοαοίζει μετά από αίτπση 

του θικαιούχου ην αύληση της ετήσιας επαγωγικής 

δυναμικότητας που έχει καθοριστεί ή ύστερα από πρόσ

κληση της αοιιόθιας αοχής τη μείωση αυτής αν έχουν 

μεταβληθεί οι παραπάνω συνθήκες.

’Α Ο θ Ο Ο ε

Β έγκριση παραλαβής εμπορευμάτων με το καθεστώς 

της τελειοποίησης γιο επανεξαγωγή ανακαλείται ολικά 

ή μερικό για το μέοος που 6εν εκτελέσθηκε από την τε

λωνειακό αοχή, που τη χοοήγησε, στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ο θικαιοΰχος: 

α) Κηουχθε ί σε πτώχευση. 

β) Καταθικασθεί για δόλιο χοεωκοπία. 

γ) λαταδικασθεί για λαθοεμπορία, πλαστογοαο ία, 

j απάτη σε βάρος του Δημοσίου, «οοοδιαβ>υγή και παράβαση 

της νομοθεσίας "πεοί προστασίας του εθνικού νομίσμα

τος" για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν σχέση με την 

εβαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.

'α ο θ ρ ·ο 9

Υλικό σνσν.ευαοίας γενικό που έχουν παμαχδιί 

ύστερο οπό την ηοατυατσποincn εργασιών τελειοποίησης 

ευποοευυοτων το οποία έχουν εισαχθεί με το καθεστώς 

της τελειοποίησης γic επαυεξαγωγή, υποοεί vc εξάγον

ται από το τελωνειακό έδαωος της E.C.K. και συμπληρω

μένα με εγχώριο ή ποράγωγο προϊόντα οπό .'το δικαιούχο 

ή από άλΛον εξαγωγέο. σύμφωνο όμως uc τους όοους κοι 

τη διοδικασίο που κα&ο.οίζοντο ·. με σ-.όοοΓ- τον Υπουρ

γού Οικονομικών.

A γ 5 ο C 10

1 - Με α-.όσαση tc* ϊπουρνού των Οικονομικών και κατά 

ανάλογη εοαορογή των όρων mc* 6ιατιτπώοον>ν των 6ϊ«τά- 

ξεων τσν κεακιλαίου αυτού, μηοοι ί vc παραδίνονται στε 

δικαιούχε προσωρινά uc τον όσο της επανείανωτής:

α) Έτοιμο υλικό συσκευαοίας προέλευσης τρίτων 

ποος ττι\ Σ.Ο.Κ. χωρών, που δεν εκπληοώνουν τους όρτυ; 

των dptfx.v 9 και 1C της Συνθήκης "περί ιδούσεως της 

Ευοωπαΐ*-- Οικονομικής Κοινότητας". γιο την πλήρ,,Γή 

τους με παράιωγα ή εγχώριο ποοϊόντο κα* ουνεξοτωγή 

τους one *ρ’ ΤυλώνιΛακώ ίόαωος της E.G.K.

Ετοιμα υλικό ουοκευασίας μέσα otc οποία, 

πεοιέχοντα. f__μτα, που ηοραδίνονται με το καθε- 

σ’ϊ4-*2 "*11 τελειοποίησης γιο cnavcξογωγή, εοόσον τ.ηό- 

*ειτα* να επανεξαχθρ::ν οπό τους δικαιούχο.·ς, κενό ή 

ουμίιvc με εγγ.«·.τ·.π ή παοπγωγα πραιοντα.

- * π πααθεσ^.α επανεξαγν·γής των υλικών ουοκευασίας 
του παοό τ-ς νπθοΓίζεται one την αρμόδια αργ*

ΠαοαταΓ- της npoircr.,*ας αυτής εηιτρέπετα. να χοοηγεί- 

τοι από τ*. .tic γ.'··.' , τμηματικά, οοόοον συντρέχουν 

oobaoci λό.ο. κ- vie χρονικό διάστημα που 6ε\ μ .υρε' 
να ύπερέ:' τους c ·. ι-.ηπι τέησε ρι ς (2 ·ί μήνες οπό -- 
CUYuv' . μλ : . . ρμτύν.

Εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέοα ο'ένα χοόνο 

από τη λ*ξ:· τηε ηαοαπάνω πορβεεπιίος θεωρούνται εμπρό

θεσμες .

'Αρθρο 11

Ο δικαιούχος χρεώνεται με το καθαοό βάοος των 

εμπορευμάτων, το οποίο ηοοκΰπτει αν αοαιοεθεί από το 

μικτό βάρος το βάρος κάθε συσχευασίας.

C υπολογισμός του καθαρού βάρους, μποοε ί να γί

νει με δοκιμαστική ζύγιση. εα>όσον τα εμποοεύματα 

είναι συσκευασμένα σε συσκευαοία ομοιόμορφη και του 

ίδιου βάρους.

ΤΑ ο θ ο ο 12

Τα Γμποοεύματο που παραδίνονται με το καθεστώς 

της τελειοποίησης για επανεξαγωγή, τελούν για όλο το 

χρονικό διάστημα παραμονής τους κάτω από το καθεστώς 

αυτό σε αναστολή καταβολής των δασμών, φορολογικών 

επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, γεωογικών 

ειοφοοών, φόοων και των άλλων επιβαρύνσεων.

Για την εξασφάλιση της είσποαξης του συνόλου των 

παραπάνω επιβαρύνσεων, οι οποίες χοεώνονται στο σχε

τικό παραστατικό δίνεται στην αρμόδια αρχή, κατά την 

παράδοση των εμποοευμάτων, τοαπεζική ή αξιόχρεη προ

σωπική εγγύηση τρίτου.

'α ο θ ρ ο 13

1. Τα εμπορεύματα που ειοάγονται με το καθεστώς της 

τελειοποίησης για επανεξαγωγή τα παοαγόμενο ενδιάμεσο 

προϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα υπόκεινται σε τελω

νειακό έλεγχο από την αρμόδια ή από άλλη τελωνειακή 

αοχή, για όλο το χρονικό διάστημα της παοαμονής τους 

κάτω από το καθεστώς αυτό.

2. Ο παραλήπτης εμποοευμάτων με το καθεστώς της τε

λειοποίησης για επανεξαγωγή είναι υποχρεωμένος:

. α) θα οοίζει τους χώοους αποθήκευσης ή εναπόθεσης 

των εμποοευμάτων των ενδιάμεσων προϊόντων και των τχα- 

οάγωτων προϊόντων και να μην τα μεταφέοει σε άλλους 

αποθηκευτικούς χώοους, χωοΐς προηγούμενη άδεια της 

αρμόδιας αρχής.

β) Να τηοεί ιδιαίτερα βιβλία διαχείρισης των εμ

πορευμάτων των ενδιάμεσων προϊόντων και παοάγωγων 

προϊόντων, σύμβωνα με τα όσα οοίζοντοι με αποβάσεις 

Του Υπουργού των Οικονομικών.

γ} Κα παρέχει τα στοιχεία διαχείρισης που ζη

τούνται από τις αρχές ελέγχου και να δέχεται και δι

ευκολύνει τον έλεγχο που κάνουν αυτές.

'A Ο θ C C 14

Με όοους και διατυπώσεις που καθορίζονται με 

απόβαση του Υπουογού των Οικονομικών επιτρέπεται 

οοόοον δικαιολογείται από τις πεοιστάσεις η μεταβί

βαση εμπορευμάτων, ενδιάμεσων προϊόντων ή παοάγωγων 

προϊόντων οε άλλο δικαιούχε ποόσωπο. που του έχει χο- 

οηγηθεί έγκοιοη, με τον όσο ότι ο νέος δικαιούχος θτ 

ανολάδει τιε νποχοεώσειε του αστικού.

'α ρ θ ο c Ιό

7ο καθεστώς της τελειοποίησης tic cnavcξαγωγή 

τερμοτίζετοι, εοάσον ύστερο από την τήοησ-, των νόμι

μων όρων κοι διατυπώσεων το παραγωγό ποοϊόντο:

α> Εξαχθούν από το τελωνειακό έδαωος της ΕΟΚ.

β) Τεθούν σε αποταμίευση ή σε ελεύθερη ζώνη της 

χι«ις στην οποίο -.«χιγυοτο-οιΑθτ»πν οι cpycricc τε

λειοποίησης, με σκοπό τη μετοτενέστερ- εξαγωγή.

γ 5 Τεθούν λύ-.w από το καθεστώς της κοινοτικής 

διαμετακόμισης ίεξωτεοιχή διοδικαοίο? με σκοπό τη 

μεταγενέστερη εξαγωγή.

* Α ρ θ c c 16

C* ποσότητες των καύοιμων'μλών, ο. οποίες *μ'“" 

ναλώνοντα* γιο να ι ίνουν ο* οοκι«*ές κινητήρων παν 

ανασέοονται στο άρθρο 2. cι ποοότπττς των πατολντ:·· 

επιταχυντών ή επιβραδυντικών χημικών αντιδράοϊω· ' 

δώς κα* οι ποσότητ ι.ς των εμπορευμάτων που kc τα να λύ

νονται στην παοα.ωγική 6 ιού * καο ία κα. όε «όοίσκοντο 

στη σύνθεση των ποοάγutwi »’ ενθεά^εοω. ηοοϊόντω- · ·- 

Ρωύντα ι ότι έχυοι ε Γ;μ λ *■ ε * τ ***.:*. α οο * *. με το "Coax »- · 

ποοϊόντο ή έχουν λάβει έναν από τους ηοοο.πίΓμσύ*· 

εδοωίων Ε’κα. * 'του προηχού-ενο*, άρθρου.
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A Ο θ D Ο 17

. —,ν r . - ηρρδεσμία της έγκρισης μέσα err,»

___ηο ,γ... α -.ροϊόντα, το ενδιάμεση προϊόντα ή

-j-'-- »a” 0cv έχουν λάβει κανόναν arc τους .-.εοι-

•rmuancuoL- του καθεστώτος της τελειοποίησηςOOk<7UOUh *
, a c πάνε ξαΎωτ ή auutfvvo ue uc διατάξεις του άοθοου 

• c * iCv έχουν τεθεί σε ανάλωση, σύμωωνα με τις δια- 

—itc ς του κεβάλανου αυτού η αρμόδια αοχή προβαίνει: 

α) Στην είσπραξη των δασμών, ωοοολογικών επιβα

ρύνσεων ισοουνάμου αποτελέσματος. γεωργικών ειΟΦΟοών, 

«α, των άλλων επιβαούνσεων που αναλογούν στα 

εμποοεύματα-
3) Γτον ανάλογο ποσοτικό περιορισμό του δικαιώ

ματος εισαγωγής εμηοοευμάτων με το καθεστώς της τε

λειοποίησης για επανεξαγωγή, που ηαοασχέθηκε με την 

(6ta ή άλλη έγκοιση.

2. ΐε πεοιπτώσεις υποτροπής η Τελωνειαχή άοχή του 

Αοθοου 3 προβαίνει με απόβασή της και στη στέοηση του 

δικαιώματος. εισαγωγής εμηοοευμάτων για τελειοποίηση 

ώι ςηανεξαγωνή. για χρονικό διάστημα που δε μποοεί 

σε καμμιά περίπτώση να είναι μικοότεοο από ένα χρόνο.

Κατά της απόβασης αυτής επιτοέπεται η άσκηση, 

ποοσουγής από το δικαιούχο στον Υπουογό Οικονομικών 

μέοα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ηιιεοών από την

κοινοποίησή της -

'Αρθρο 18

Όταν οι περιστάσεις το δικαιολογούν και κυοίως 

όταν πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συ

νεχές οεύμα παραγωγής προϊόντων, που ποοοοίζονται 

ταυτόχοονα για την αγοοά της Ε.Ο.Κ.. και τις αγοοές 

των τρίτων ποος την E.C.K. χωρών, η αρμόδια αοχή μπο

ρεί να επιτρέπει όπως:·

α) Παοάγωγα ποοιόντα, ενδιάμεσα προϊόντα και εμ- 

ποοεύματα τίθενται σε ανάλωση ή' καταστρέβονται, σύμ

φωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις διατά

ζεις του κεβάλαιου αυτού.

5) Εμποοεύματα ή ενδιάμεσα προϊόντα παίονουν έναν 

από τους προοοισμούς που ποοβλέιτονται από το άοθοο 

15 και τίθενται σε ανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 20.

'α ρ θ ρ· ο 19

Γε πεοίπτωση θέσης σε ανάλωση εμπορευμάτων, 

ενδιάμεσων προϊόντων ή παοάγωγων ποοϊόντων, καταβάλ

λονται οι δασμοί, φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου 

αποτελέσματος, γεωργικές εισφορές, οόοοι και οι άλλες 

επιβαρύνσεις που αναλογούν στα εμποοεύματα και που 

ισχύουν την ημερομηνία της αποδοχής του>πτοαστατικού 

εγγοάωου της εισαγωγής τους, με το καθεστώς της τε

λειοποίησης για επανεξαγωτή, με βάση τη δασμολογητέο 

αξία κα. τα άλλα στοιχεία οοοολόγπσης ηου έχουν ανα- 

γνωοισθεί ή έχουν γίνει δεκτά την ίδια ημεοομηνία.

'Αρθρο 20
1. Εφόσον δικαιολογ’ε ί χαι από τις περιστάσεις η αρ

μόδια αρχή μποοεί να επιτοέπει:

α) Παοάγωγα προϊόντα, που έχουν τεθεί σε αποτα

μίευση ή σε ελεύθερη, ζώνη της χώοας που πραγματοποιή

θηκαν οι πράξεις τελειοποίησης ή κάτω από το καθεστώς 

της κοινοτικής διαμετακόμισης (εξωτερική διαδικασία) , 

τ ίδενται σε ανάλωση, σύμφωνα με τις ύιαιάξεις του 

άοθοου 19 αοού καταβληθούν οι δασμοί. νοσολογικές επι- 

—ούνοΐις, ισοδύναμου αποτελέσματος, γεωργικές etoe>e- 

^ν· "*όοοι και λοιπές επιβαρύνσεις των εμπορευμάτων 

που υπαιτούνται γ ια την παραγωγή τους, εφόσον η χρέω- 

c"1. τους έχει μεταοεο&εί στο τελωνειακό παραστατικό

c ~c αποταμίευση, σε ελεύθερη ζώνη ή, σε διαμετα-

3,1 .7 λιγωτα :ροϊόντα που έχουν τεθεί σε αποταμί- 

Γυσ» λ ~r ελεύθερη ζώνη ή cc διαμετακόμιση, να τ ί Cev- 

•αι και εξαίρεση, σε ανάλωση με την καταβολή των 6α- 

σ*-4·,ν· τοοολογ ικών επιβαρύνσεων ισοδύναμοι* αποτελέσμα- 

Τ°-■ γεωργικών cισοοοών, «αόοων και άλλων επιβαρύνσεων 

•ου ισχύουν την nunoounvia θέσης σε ανάλωση των παοά- 

τω*·_·ν προϊόντων ε«όοον το ύώος αυτών είναι τουλάχι

στον too με εκείνο που θα καταβαλλόταν σύμωωνα με το 
άσθοο 15.

' Εμπορεύματα που έχουν παοαληωθε ί με το καθεοτώς 

tI,w lCAC ιοιιοίιιυης γ ια Γπανεηαγωτή. είναι δυνατό να 

*εθούν κάτω από ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς λόγω

ειδικού ποοοοισμού που ποοβλέπεται από σχετικές 

πράξεις των οογάνων της E.C.K., ύστερα αηο άδεια 

της αρμόδιας αρχής και με την τήοηση των όσων και 

διατυπώσεων που καθορίζονται με τις παραπάνω πράξεις 

και να υποβάλλονται στην ποοβλεπόμενη ευνοϊκή μετα

χείριση ως προς τους δασμούς, οοοολογικές επιβαρύν

σεις ισοδύναμου αποτελέσματος, γεωογικές ειοωοοές, 

©οοους και άλλες επι&αούνσεις, έστω και αν κατά την 

αρχική εισαγωγή τους δεν ζητήθηκε η υπαγωγή τους κάτω 

από το ειδικό καθεστώς, στο οποίο τελικά έχουν υαα- 

χθε ί .

Κ προθεσμία που ποοβλέπεται από τις σχετικές 

ποάΡεις των οογάνων της Ε.Ο.Κ., για τη χρησιμοποίηση 

των εμηοοευμάτων, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς υπο

λογίζεται από την αρχική χρονολογία παραλαβής τους.

'Αρθρο 21

Κατ .' εξαίρεση των διατάξεων των άρθοων 19 και 20, 

παράγωγα προϊόντα και ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία ανα 

φέοονται σε πίνακα ηου καταστίζει το Συμβούλιο των 

ί Υηουογών της Ε.Ο.Κ., είναι δυνατό vc τίθενται σε ανά

λωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεβάλαιου αυτού, 

αοού καταβληθούν οι δασμοί, ωοοολογιχές επιβαρύνσεις 

ισοδύναμου αποτελέσματος, γεωογικές εισωοοές, ωόοοι 

και -άλλες επιβαρύνσεις που αναλογούν σ'αυτά και όχι 

εκείνες που αναλογούν στα εμποοεύματα.

'Αρθρο 22

Γε περιπτώσεις που παοάγωγα προϊόντα, ενδιάμεσα 

προϊόντα και εμποοεύματα τίθενται σε ανάλωση σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθοων 19 και 20 καθώς και σε 

πεοιπτώσεις εοασμογής των διατάξεων του άρθρου 17, οι 

δασμοί, Φοοολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέ

σματος, γεωογικές ειαροοές, ωόοοι και οι άλλες εηιβα- 

ούνσεις, που οφείλονται, επαυξάνονται με τις προσαυ

ξήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως 

ισχύει κάθε βοοά, χωοίς περιορισμό στο ανώτατο όοιο 

αυτών.

Οι παραπάνω προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

υπολογίζονται από τη χρονολογία αποδοχής του παραστα

τικού erτOQuou τ-ς εισαγωγή: u»v c_-.oocwudTi.-v ·;ί*:ι 

me «οτοΑολής.

'α ο © ο ο 27
U ηκοίπτυση που τίθεται σε ανάλυση νόσος αηό 

τα ηασάγυτα κοοϊόντο ή cw6idutoc ποοιόντα,οι nooc· 

truce νυν εμηοοευμάτων, για tie o"u,ttc νηολβτ ΐζοντα. 

οι δασμοί «γοοοκοτικός cniCaevvocic ισοδύναμου οηοττ* 

λόοκαχος. γευστικές cioeoeic, ·άοοι *αι άλλες cju3o.-A»o' ·-.- 

ίου \r*.rm ί . . αοού λη®0ο»λ ιειάχι οι «ΧΑ/τελεστί c

α*όδοτης οι ΟΑΟΪΟΙ εθίζονται όρε re -,κ. την

c'rcpirrj του cir.Cpou 3, υς ε/.ής:

ο) ατό την r—^yoTOKoi — n ruv τελειοΐοίη. '

-ντ μόνο r ί5οτ wrriyuycv ε-οϊόντ-; , 

θαετη τ-ν -ρ^ότητο του :>γοιύ»·τoc *ον “t rzZr ί —ζ rrv.’- 

λΐΛ·η σε -ye τη * μνο>. ι κ η *οηό-ητβ ο ι»r r ύ ro· (. ττ-
εε να Γ.βραηύε ί ε» « * Γ» >.

•ί >ν οζέ την :,-βνματοΓοί.γ-η τιν tiyv-ιύν τιλι icof-

nen: Τ.·ν* ~C? ιτ-frr-r· τε» ; ντ γτττ ·, _· τ: i-c'i ί . .
ύο) i :C-cv μ=ο?< ί νο γΒοτ6 ιcoir-t ί η *crCTnra τ„ν 

εμίο ειτ:νν, ιο·, ηηο— ιι·ο-ο·η“η*ε - 1» :η» -ί·ρ-··»η 

u/Cc ε ίΔο.'Τ, ατό τχ διόχοηβ «-οϊόντο , tt Γό**η την

σντη, »c cjirn με m rwclui^ κοσέτητο πν
CM«C9C«4»Tl#v.

W>) ώ .r-recr-its uc · Jarn την oi la cs,':c cacu ,ντο» =ro.- 

ovioc -C J irti κατά τη χρονυλοχία της βνάλ-.τΓ,;, ec 

rtdcr> ιχ τη βννελιεή οί toρό rJrJV =3ι ιόντ _-ν ,

sou «'•Caere ve s=re; Csiiv Ul ι^ογΒούν, την ιό ια , no- 
νολοη ίο.

'Α ρ Ε ο ο 2ί

t-ι cco*rTrrt ις sou fr < εα ι ολογούν τη 3έση rz οντ-

λιχιη αοιόγι.ηυν Ιροΐόντυν, c vfc roytruv ιροΥόντυν cat

εμκςρτvut»T-_iv, rv9op<4ovra· ;»c erc-rrn του Yco:->··ού 

Tuv Γ ice· νομικόν. Γχ την it id α «όσα-- κβΓοο ί'ΟνΤΜ 

κοι το ατοιγείο io-j εσοοκομ ί£οντα ι ττην capd-'-ir 

βΡΖΠ Υ·& ys»y οι.ό^ε·ΐη της τυνόρομ-.ς τμν νετιττά- 
σειτν αυτύ*ν.

"Α ρ £ ρ ο ?'

1. Το ο-σ;;;ίροτς «. · υΒολε,ίμμοτα τ-μν lj»cctcuj.-άτι-.·,

*ου ancricvsvv μετά υηό την ΐρογμβτ:ϊυίη»η τιιν εο·.·α- 

σιύν τελε .c-οίπ-ης είναι .'·μ*οτό: .

β) iOTrcTpiπόντε ι ύ-τερτ οβό etc ιυ της ιος
β·; ής ή vs < ".i'tovtc ι.

Π/ *’Λ τ ί.'χντα ι re βνύ*υτη οςεί τιλ^νι-ίοί-ν, ^τ.η 

μορ-ή .-.ετο·- ΐΓ 'ονττ ι με την κα.ι ;οΛη r.rv tar:.:-v.

οοορλe··ι:rv γ:ι Or^uvreuv »re5u%oi.*cu {■:8Τί··£%··.,:ϊ;, 

ytup'/u-v ti-^cnuv, rxouv κυ i rvv ύλλι.·ν ε-ι. ντύν , 

στις οι αίες uro-r : ντο ι τ·; · revoAoy ·— -οι τ ί' ι·/τ;. ι 

π ρνόλε—η, < -νί-.: ι-ν 5 πυ .. ;.ιτης ·;.'*·'··ε. .ον τ·. _·-
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vtot'C το·λ, rtt«arvj uc t »t τβν p* ·*--■ 1-'.

2 . >t Β·τ9*Τ'ν · r ii _r—r σνιίλ-.—·- .
idi —· 1-»* a.^-c.h. _-yvTirv ;_« „ ·»*·; ;?.τμ····*·. i

Eyysnuv, λόγω εξαγωγής ή θέσης σε pkotou ίευση, ε/.εύ- 

6cpr ζώνη π κοινοτική διαμετακόμιση μέοους Π συνόλου 

των ποράγωγων προϊόντων.

3. Ct ποσότητες των αηορριμάτων κοι υπολειμμάτων, υου 

κοταστρέηονται, εξάγοντοι η τίθενται σε ανάλωση, κε.υο- 

ρίζοντοι με βάση τους συντελεστές απόδοσης, «ου ορί

ζονται οΓ.ό την έγκριτη του άρθρου 3 «>ι σύμηυνα υε τις 

ποσότητες τυν «οοάγωγυν προϊόντων "ου ενάγονται, τί

θενται re αποταμίευση, σε ελεύθερη ζώνη ή κοινοτική 

6 ιομετοκόμ ιτη.

Άρθρο 26

1. Εμπορεώματο που no ρόλε ίαθπκον σύμσωνο με τις διατά

ξεις του χεσάλοιου αυτού, ενδιάμεσο «π Παράγυγο βρο'ι- 

όντο η ου Προέρχοντοι από την τελειοποίηση των εμπορευ

μάτων τούτων είνοι δυνοτέ νο κβτοστρέσοντο ι ύστερε ρ;.ε 

αίτηση του δικαιούχου στην ορμό6 »© αρχή κο ι με δαπάνες 

αυτού.

Η καταστροσή γίνεται ενύηιον της επιτροπή- της επόμενης 

παοογράπου κο ι εοόρον διοποστυθεί αηό αυτή ότι συντρέ

χουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: -

ο) Έχουν υποττε ί, χυρίς_υπο ιτ ιότητο του δικαιούχου 

βλάβη ή φθορά σε Βαθμό "ου ντ» μη μπορεί νο χρησ ι μοΓ·ο ι η- 

θούν γιο το σκοπό που "οοορίζοντοι κα ι 

β) Civoi δυνατή η διαπ ίστωση της ταυτότητας τυν εμπο 

ρευμάτων αυτών η της ενσυμάτυσής τους στο εν6 ιάμεσε η 

παρά γυγο τίροϊόντο.

2. Η Επιτροπή αποτελείται οπό έναν τελωνειακό ελεγκτή, » 

ένο χημικό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή των αρμό

διων, ανάλογο μετην περίπτωση, διευθύνσεων και τμημε - 

των χημικών υπηρεσ ιών .κο ι ενον εφοριακό υπάλληλο της 

αρμόδιας - Οικονομικής Εσορίος και συγκροτείται με από- . 

βάση του Γ.ροϊστσμένου της αρμόδιας αρχής.

Τα μέλη της ετ. ιστροπής ορίζονται από τις υπηρεσίες 

τους.

3. fiCTO την ηρο γματοπο ίηση της καταστροφής η επιτρο

πή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο που υποβάλλεται στην 

αρμόδιο αρχή και στο οποίο σνοφέρονται:

α) Η διαπίστωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων ».ου 

κατρστράσηκτ.ν.

β) Η ενσωμάτωση των εμπορευμάτων στο ενδιάμεσο ή ;·σρά- 

γωγο προϊόντα που κσταστράρηκον.

γ) Το είδος και η ποσότητα των εμπορευμάτων, ενζ t: \ -r- · 

ή ποράγωγων προϊόντων που κσταστράρηκον.

6) C τρόπος κπτοστροπής κοι

c) Tc προΤόντο που προκύαονε ή οπομε ίνανε από την 

καταστροφή.

4. ϊσ προΤόντο Που Προέκμμον ή απόμε ινον από την 

κοτοστρορή ερόσον τεθούν ηε ονάλωση, υπόκειντοι στην 

καταβολή των δασμών φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύνα

μου οποτελέσματος, γεωογικύν εισφορών, ηόρων και τυν 

άλλων επιβαρύνσεων της κλάσης στη οποία κατατάσσοντσ :, 

που ισχύουν τη χρονολογίο δέσης τους σε ονάλισ-η υε Γ-άσ~ 

τη δασμολογητέα ο I ίο κο ι το άλλο στοιχείο σορολόγη—ης 

όπως ισχύουν την ίδιο χρονολογία.

5. ϋίν ε ισπράττοντο ι δαρμοί, ρορολογικές επιβαρύνσεις 

ισοδυνάμου αποτελεσυοτ ος , γεωργικές εισσορές, φόροι 

και άλλες επ ιμαρύνσε ις, εοόρον η κο το στ pop ή έχει σαν 

αποτέλεσμα την οραίρεση οπέ το εμπορεύματα, ενδιάμεσο: 

προϊόντα και παραγωγό προΤόντο κάθε αξίας.

Άρθρο?? ·

Οι διατάζεις του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζονται 

ανάλογο και γιο καταστροφές εμπορευμάτων ενδιάμεσων 

και παοόγωγων πρσ'ίόντων που τελούν υπό το καθεστώς 

της τελειοποίησης γιο επονεξογωγή, οι οποίες οηεί- 

λοντο ι σε ονώτερσ δίο ή τυχοίο γεγονός επόσον c πο- 

ραλήπτης δεν cyc< πάροδε ί τις μποχοεύσεις που προΰλέ- 

ποντε: οπό τις διατάξεις του κεσοκοίου αυτού καιαχσ 

τις αποφάσεις ή εγκρίσεις που εκδίδονται γιο την εααρ- 

μογή τους και εφόοον δηλώσει στην αρμόδια αρχή την 

καταστροση υέσο στην επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

ημέρο που επηλθε το ζημιογόνο γεγονός.

Η διοπίστυση της κσταστρορής γίνεται από την επι 

τροπή της παρογοόηου 2 του "ρηγοώμενου άρθρου με πρωτό

κολλο που περιέχει το στοιχείο της ποραγρ- 3 του αυτού 

άρθρου κοι υποβάλλεται στην αρμόδιο αρχή.

Άρθρο 26

1. Η Τελωνειακό αρχή του άρθρου 3 είναι δυνατό κοτε- 

ξοίρεση των διατάξεων του άρθρου 1 στοιχε*θν κο ι ε πό

σον οι περιστάσεις το δικαιολογούν, νο θεωρεί παράγ-.»- 

γο προΤόντο 4οΐ νο εγκρίνει την εξαγωγή τους.

ο] Τα ι*ροϊόντο που προέρχονται από την πραγματοποί

ηση εργασιών τελειοποίησης:

οο. Ιε εμποοεύματο που εκπληρώνουν τους όρους των c'o- 

δρων 5 U! 1C της Συνθήκης " περί ιδρύσεως της Eupo«r; 

κής Οικονομικής κοινότητας* μέσο στο κράτος μέλος 

πρό ytxiTor.o ίησης Των εργασιών τελειοποίησης, αντί 

εμπορευμάτων που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της 

τελειοποίησης γιο επονεξογωγή.

ββζ Ιε εμτ.ορεύμεία που έχουν τεθε ί υπό το καθεστώς 

της τελειοποίησης γιο επονεξογωγή με άλλη έγκριση, 

β) Το προΤόντο Που προέρχονται από την προ γματοπο ί η- 

ση εργποιών τελειοποίησης σε εμπορεύματα που εκπληρώ 

νουν τους όρους των άρθρων S κοι 1C της Συνθήκης, " 

περί ιδρύσεως της ΰμρωΠοΤκής Οικονομικής «.οινότητος " 

και νο εγκρίνει σύμρωνσ με τους όρους «ου θο καθορί- 

ζοντοι οπ 'την ίδιο παραπάνω αρχή την εζαγωγή τους 

πριν από την εισαγωγή αντίστοιχων εμπορευμάτων. Η 

πιο πάνω προκαταβολική εζογωγή εξομοιώνεται με την 

εηονεζαγωγή «ου Ήροβλέπετοι στο άρθρο 1 εδάοιο ο'.

2. Το σύστημα που καθιερώνεται με το εδάμιο ο'της 

προηγούμενης παραγρόοου ονομάζεται "σώστημο συμοη- 

σμού στο ισοδύναμο το δε σύστημο που καθιερώνεται με 

το εδασιο μ της ίδιος παραγράφου " σύστημα προκαταβο

λικής εξαγωγής".

3. Τα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται γιο την παραγω

γή των Προϊόντων, το οποίο σύμοωνσ με τις προηγούμε

νες παρογράοους χαρσκτηρίζοντοί σαν παράγωγο προϊόντα, 

ονομάζοντο» * σμμς?ΠΡ «στ ι κά εμπορεύματα"^ το δε έμπορο.’ 

μοτο Που μποκοθ ίστοντα » από αυτά ονομάζοντο ι " εισπγό- 

μενο εμπορεύματσ".

λ. Βς χρόνος, κατά τον οποίο προ γματοπο ιε ίτα ι η υπο

κατάσταση θεωρείται ανάλογο με την περίπτωση η χρονολ: 

γίο που εγκρίνεται το οίτημο του συμσηπισμού στο ισοί. 

ναμο ή η χρονολογία που εγκρίνεται το οίτημο της προ

καταβολικής εξαγωγής.

Άρθρο 29

1. Ιτο ουστημο του συμσπαισμού στο ισοδύναμο το συμ *'· 

οιστικά εμπορεύματα πρέπει νο μπάγοντοι στην ίδιο 

δασμολογική διάκριση, νο είνοι της ίδιας εμπορικής 

ποιότητας κοι των ίδιων τεχνικών χαροκτηριστικών

με το cισπγόμενα εμπορεύμοτο. Η Τελωνειακό ορχή του 

άρθρου 3 μπορεί νο επ ι*ζ^έπε ι το συμρηριστικά εμπο

ρεύμοτο νο βρίσκοντοι σε σχέση με το εισε-γόμενο εμπο

ρεύματα στο επίπεδο των ενδιάμεσων προϊόντων, ετ.ότον 

το συυηιστικά εμπορεύμοτο έχουν υποστεί στην επιχςί- 

ρηση του δικοιούχου του καθεστώτος το ουσιώδες 

μέρος των εργασιών τελειοποίησης, για τις οποίες 

«οροχωρήδηκε το καθεστώς.

Το εισογόμενο εμπορεύωατο, με την υποκατάστασή τπ.: 

απο τα αυμσηπιστικά εμπορεύμοτο περιέχοντοι στην τε · 

νε ιακή κατάσταση που βρίσκονταν το τελευτοίο κατά τ—* 

έγκριση ερορμογής του συστήματος του συμψηφισμού στο 

ισοδύναμο.

2. Στο σύστημα της προκαταβολικής εξαγωγής, τα ε ισα- 

γόμενο εμπορεύματα πρέπει νο υπάγονται στην ίδιο 

δασμολογική διάκριση, νο είνοι της ίδιας εμποοικής 

ποιότητας και νο έχουν το ίδιο τεχνικά χαροκτηρ »στ ι «4 

με το συμιτη-ιιστ ικά εμπορεύμοτο. Το εισσγόυενο εμπρ- 

οεύματασπό την υποκατάστασή τους θεωρούντο ι ότι βρί

σκονται στην τελωνειακή κατάσταση των συμσηοιστικύ· 

εμπορευμάτων.

3· Η επεξεργοσ ίο των συμαηο«στ·κών εμπορευμάτων, —τγ 

σύττηυο τρμ σμμ.*ησισυού στο ισοδύναμο, πρργματοπο ■' * 

τα ι σύμψωνο μο τις διατάξεις του κεσάλυιοω ουτού.

Άρθρο 3C

1. Γιο την επορρο·;- του συστήματος της Γ.ροκατοΒολ «- 

κής εξαγωγής η προθεσμία πορολοβής των εισαγόμενυ* 

εμπορευμάτων, που μποκογιζετοι οπό τη χοονολογίο 

αποδοχής του παραστατικού εγγράρου εξαγωγής τυν 

ποράγωγων προϊόντων κοόορίζετοι σε κάθε περίπτυσ' 

από την τελωνειοκ~ αρχή που εγκρίνει το οίτηυο τ*. 

προκαταβολικής εξαγωγής κοι δε μπορεί νο είνο : 

μενολύτερη από έξ“ (δ; μήνες.
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w --.c-eru. {a 5-jt- ύστερα α-ηό αίτηση του δικαιού- 
„ ( c~2~3·» ^πάτ-ουν σπουδαίοι λόγοι, μποαε i vo 

-,αοστοΞε^' /«e έξι (5) μήνες ακόμα.
Λτ'ΰβί»?*) tjv διατάξεων της προηγουμένης Γ-ο- 

-β· ='- *o-· 'tcl uC επισύλοξη της Εοαουογής ειδικών 
* iατά".cuv ο* οποίες έχουν 6ε^·πι»τθεί υέσα στα πλαίσια 

. _c ^c,v-: ·ΐ«?·Μ*^ζ πολιτικής r; προθεσμία ε ισσγωγής 

- ·ν c ΐΓΟ’ ό :εν_*ν εμπορευμάτων, το οδοία υπάγονται 

_c -·_ 3 - ιττ ι κ c σύττημα τιμών, σόμαωνα με διατάξεις

έχου» Σεσπισύεί cto πλο if» ιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής. .Κ-2/:ς και εμπορευμάτων οκό εκείνα που 

ονο-ΕροντΒΐ "το άο9ρο 33 εδαε. ε'του κεηάλσιαυ αυτού 

,9ι _Γ.άγοντο ι στο παραπάνω ρυ3μιστικό σύστηυο τι«όν, 

6tv c ί νο ι δυνατό νο είναι μεγαλύτερη από ρε ίς (3,

^όνες και δεν επιτρέπεται παράτασή της.

'5 j Β ρ c 31.

Ιτις πεοιπτώοε ις. που τα παράνωγο Προϊόντα, το 

οποίο αποτελούν ο ι κείμενο της προκαταβολικής εξα- 

γυν,*ς, 3α έπρεπε να υποβληθούν re καταβολή γεωργικής 

cισαθράς η σε ΕΛλες cnιβαρύνσε ι ς που =α επιβάλλονταν 

-τα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής η στα πλσί- 

r ια του ειδικού καθεστώτος που εφαρμόζεται με βάση το 

riorpo 323 της Συνθήκης " περί ιδρύσευς της ευρωπαϊκής 

Οικονομικής *οινότητος* σε ορισμένο εμποοεύμοτα που 

προκύπτουν από μεταποίηση γεωογικών προϊόντων κοι ον 

αυτό δεν είχα' εξαχθεί κατά την εκκαθάοιση μιάς εργο- 

σίας τελειοποίησης για επανεξαγωγή, οι αρμόδιες αρχές 

λαμβάνουν το αναγκαίο μέτρο γιο νο εζαση°λισ2εί η κό

λαση αυτής της είσπραξης γιο το ενδεχόμενο που η 

εισαγωγή των εισαγομένων εμπορευμάτων δεν 2ο είχε 

πραγυστοπο ιηθε ί μέσα στην προθεσμία που είχε παρασχεοε 

ΆρΒρο 32

Η παραλαβή των ε ι σογόμενων εμπορευμάτων από το δι

καιούχο εσοΡ'-σγής του συστήματος της προκαταβολικής 

εξαγωγής ή ΟΓ·6 άλλον γιο λογαριασμό του γίνεται από 

την τελωνειακή αρχή εξαγωγής, των παράγωγυν προϊόντων 

ή από άλλη τελωνειακή αρχή, ύστερα όμως από άδεια της 

αρχής που χορήγησε την έγκριση.

Ά ρ Β ρ ο 33

Οι περιστάσεις που δικαιολογούν την προσουγή στο 

σύστημα της Προκαταβολικής εξαγωγής θεωρείται ότι 

συντρέχουν ιδ ιοί τέρα ότον:

ο} Οι όροι που καθορίστηκαν γιο την παράδοση των πα

ραγωγών προϊόντων, οδηγούν στον κίνδυνο νο μη γίνει 

δυνατή η τήρησή τους, λόγω του χρόνου ο οποίος Sc 

χρειαζόταν γιο την εισαγωγή των εμπορευμάτων κοι την 

"ραγματοποίητη των εργασιών τελειοποίησης.

3; ■*· ντ ι;;ετι;Γ ίζετρ ι οπό τις χώρες ποορισμού η λ ή—η 

"•επιοσιστ ικων μέτρων ε ισογωγής γιο το παραγωγό 

"ροϊό·'τα.

γ j ^npp-c ι κίνδυνος νο παρουσιαστούν σο^-αρές δυσχέ

ρειες μετοσστας των παράγωγων προϊόντων, λόγω απεργί

ας του προσωπικού των μετορορικών μέσων ή άλλων πα

ρόμοιων περιστατικών.

δ; «ά έμπορέμ-.-οτώ προορίζονται γιο επιχείρηση που 

tjti περιορισμένη όγκο εξαγωγών, σε αναλογία με την 

ολική παραγωγή της.

cj υ. προμήθεια των εμπορευμάτων είναι δυνατό νο «ρογμτ· 

το-ο«η:εί μόνο κατά τη διάοκειο ορισμένης εποχής.

Ά ρ 5 ρ ο 2κ

*· Η ι ελωνε ιοκ.η σρχη του άρθρου 3 εγκρίνει το συμ~η- 

οίσυε στο ισοδύναμο ή την προκαταβολική εξαγωγή, ύστε

ρο α~ό υποβολή ρ αυτή, από το δικαιούχε, σχετικής 

••'’.της, η οποία, εν αρορά το συυοηαισμό στο ισοδύ- 

VOuo’ uc γίνεται δεκτή, εοόσον προηγουμένως δεν έχουν 

TCίkC,”:σc, 01 διατυπώσεις που προβλέποντο ι για την 

κδοσπ της έγκρισης εισαγωγής εμπορευμάτων με το kc- 

3*-.ως τη- τελειοποίησης γιο επανεξογωγή.

2. c.ov ζητε flaDK· η προσουγή στο σύστημσ της προκα

ταβολικής εξαγωγής, στη σχετική οίτηση πρέ-;ε ι να 
ονορέροντα ι:

° ‘ ^;“ΓΕ 1C οι οποίες δικαιολογούν την προσηυγή 

στο σύστημα της προκαταβολικής εξαγωγής και 

0) Το είδος^η Ποιότητα, η δασμολογική διάκριση και το 

τεχνικά χαρακτηριστικά:

°°' Twv «έαγόμενων προϊόντων

99) Των εμπορευμάτων από το οποία, μετά την πραγματοποί 

Πση των εργασιών της τελειοποίησης, προήλΒσν το προϊό
ντα που Οα εξαχθούν, και

γγ) Των κμπορευμάτυν που 6ο εισαχθούν

3. Οι λοιποί όροι και οι διοτυπώσκις για την εοαρμογη 

των συστημάτων του συμρηοισυού στο ισοδύναμο και της 

προκαταβολικής εξαγωγής καθορίζονται με αΗοπαστ, του Υ

πουργού των Οικονομικών.

Άρθρο 35

Στις περιπτώσεις που η εοαρμογή του συστήματος του 

συμσηπιρμού στο ισοδύναμο ή της προκαταβολικής εξαγωγής 

έχε ι ως αποτέλεσμα- αδ «ο ιολόγπτη ωοέλεισ., για το 

δικαιούχο, επύ δασμούς, σοοολογικές επ ίμερύ.τΓ ις 

ισοδύναμου πιιοτέλεσυατος, γεωργικές εισμοοές, «όρους 

και ::.».ες επ«Γε*ρύνσε ις, οι οποίες πρσ0λέπν»ντσ ι στα 

πλαίσια της ποινής γεωργικής πολίτικης ή στα πλσί-:Γ· 

του ειδικού κεΣπστώτος που εεαρμόζετυι σύυ·νμνσ. με 

το ώμΣοο 233 τι»ς Συνθήκης " περί ιδρύσε«;ς της ΐυρι>- 

παϊκής Σικονοιιικής Κοινοτητος" γισ ορισμένα εμίιο- 

peu;.CTc , που ::~οκύπτρυν οπό τελειοποίηση γπ"-γιχ;:ν 

προϊόντων, η τελωνειοκή αρχή του άρθρου 3 ατνείται 

την Ίίαμοχ.ή του ΐ-σραπάνω προνομίου.

Ic πσρίπτί.τ.η που οι δαρμοί, οι ηρρο\ο··ι.:ές ε». ι- 

βορύνσε ις ισοδύνσυου αποτελέσμπτος, οι γευί’γκές 

εισσσηες, οι σόρο; κοι οι άλλες επιβαρύνσεις των 

ε ισσγόμειίν εμποτευμστυν είναι ανώτερες από εκείνες 

που αναλογούν στυ συμριστικά εμπορεύματα, γ. παρα

κάνω αρχή δέχεται το Γυμρηοισμο στο ισοδύναμε, επό- 

σον, ύστερο υπό επιλογή ταυ παραλήπτη, i;cp«οριστούν 

ανάλογο οι ποσότητες τμν εισογόμενων εμπορευνότων 

ή καταβληΠεί η επιπλέον διοοορά.

Ά ρ C ρ ο 36

1. Επιτρέπεται ύστερα από άδειο της αρμόδιας αρχής

του αρΣρου 40 εδάριε · . 6 του νόμου αυτού, κοτήτραρυτ-

γή των διατάξεων του καθεστώτος της τελειοποίησης γισ 

επσνε ισογωγή, παράγωγα προϊόντα, ενδιάμεσα προϊόντα

Π εμπορεύματα να εξάγονται προσωρινά σε τρίτες προς 

την CCK χώρες, για την πραγματοποίηση συμπληρωγητ ι- 

κών πράξεων τελειοποίησης.

2. Τα ενδιάμεσα ή ποράγωγα προϊόντα, τπ οποία, παρά

γοντα ι σπό τις συμπληρωματικές πράςεις τελε ι οιΐο ί Γτ:;ς 

που εκτελούνται σε τρίτες προς την C0K χ:ϊρες κο ι

ε«ανεισάγοντσι, είναι δυνατό να ξανστεΣούν κάτω οπό 

το καθεστώς της τελειοποίησης γιο επανεξαγωγή.

ία προϊόντα αυτά, cπόσον τίθενται σε ανάλωση, 

ν ύμπωνα με τις διατάξεις του κερολπίου αυτού, μΓ.έκε : ν
το ι στην κστσ^ολή των δασμών, φορολογικών επιβαρύνσε::*.* 

ιοοδυνάμοω αποτελέσματος, γεωργικών ε ir;:o,;i'v, μόρων 

και άλλων επιβαρύνσεων, που-κροβλέποντμ ι α»ύ τις 3 m- 

ταξεις των άρ2ρμν 19 cat 2C, σαου* Γροςπυ.-,ηίούν με 

τους δασμούς κπ ι με όλες τις άλλες ε γ. ιβαρΛν^ε »ς Πο^ 
οσείλοντηι, ^ιϊμκωνο :tc τις διατάξεις του κσβεστΛτο·. 

'της τελε ιοκ οίησης για εππνε ι^τ γιιγή.

Άρθρο 36

he σ-κόησΓΓ" του Τπουργοΰ τ»ν Οικονορικών, 

καθορίζονταν τα όικανολοτητνκά καν η δια

δικασία εκκαθάρισης του καθεστώτος της τε

λειοποίησης για εχανεζατωγή όκιας καt χάάε 

αναγκαία λετττομέρεια, για την εοαρμογή των 

διατάξεων του κερσλαίου αυτού.

Άρθρο 39

ϊ!ε Προεδρικά Διατάγματα που εχδίδονται με 

πρόταση του ϊπσυργου των Οικονομικών καν 

Εθνικής Οικονομίας επιτρέπεται να κα·διχο- 

ποιουνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο 

του κεφαλαίου αυτού οι διατάζεις του καθε

στώτος τελειοποίησης που ισχύουν κάθε φορά 

και οι διστάζεις σχετικών πράξεων που εκδί- 

δονται από *.τα όργανα της ΖΟΖ και επιτρέπεται 

η μεταβολή της σειράς των άρθρων των παρα

γράφων και εδσφίων, η διαγραφή σύμπτυξη και 

κάθε αναγκαία φραστική μεταβολή των κείμενων 

διατάξεων, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η έννοιε 

αυτών.

Π.2366/1953 Άρθρο 11

" 1 .Από 1 Ιουλίου 1953 καταργουνται άηασα ι αι 

διατάξεις της πειμένης νομοθεσίας ή των κατά 

νομοθετικήν εξουσιοδότησιν εχδοβέντων δισταχ- 

μάτων ή άλλων πράξεων της εκτελεστικής εξου

σίας,σι παρέχουσαι απαλλαγήν από του σόοου
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δημοσίων θεαμάτων ή 6txc ίωμα ελευθέρας ή 

ατελούς εισόδου εις τα δημόσιε θεάματα εξαι- 

ρέσε ι των απαλλαγών των χοοβλεπομίνων *νχό τον 

άρθρου IS tcu Σ.434/1943 νχέρ τον Σθν*.κε»ι> 

θεέτρον και τνς Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό 

τον Γ. 1420/15^4 υπέρ της Κρατικής Ορχήστρας 

Αθηνών και υπό της χεριπτώσεως 3 της παρσγρ.2 

τον άρθρου ΙΕ τον Α.Ε. 5ίϊ5/ΐ937,ως αντικατε- 

στάθη δια τον άρθρου 13 του Ε.Δ.1642/1942, 

αφορώσης τπς μουσικός εκτελέσεις τος 6ιδο- 

μένας υπό τυφλών μουσικών, ως και των υχό 

της επομένης ττρσγράοον προβλεπομό νων περι

πτώσεων.

•2. Αχό 1 Ιουλίου 1953 δικσιούντα ι:

Α. Ελευθέρας Εισόδου

σ) Οι ανήκοντες εις την υπηρεσίαν τον 

θεάματος (θεατρώνης, ταμίας, ηθοποιοί, 

διευθυντής της ορχήστρας, μουσικοί,συγ- 

γραφενς,σκηνοθέτης, μουσουργός τον έργου, 

μηχανικοί κβ; τεχνίται, ταξιθέται και 

υπηρετικόν προσωπικόν του θεάτρου ή κι- 

νηματογράοον) επί τη βάσει ατομικών δελτίων 

ταυτότητες,χορηγουμένων υπευθύνως υπό 

τον θεατρώνου και θεωρουμένων μετ'έλεγχον 

υπό του αρμοδίου οικονομικού εφόρου και 

μόνον δια το θέατρον, κινηματογράφον κλπ. 

εις ον ανήκουοιν.

β) Οι δια ττ,ι εποπτείαν καν τον έλεγχον 

της φορολογίας δημοσίων θεαμάτων εντεταλ

μένοι οικονομικοί υπάλληλοι, μόνον δια 

το θεάματα 6ί 6 έχει ανατεθή εις αυτούς 

r εποπτεία ή ο έλεγχος.

γ) Οι Αξιωματικοί και οι άνδρες της Αστυνο

μίας Στρατού, Πσυτικού,Αεροπορίας,και του 

Φρουραρχείου Χωροφυλακής οι εισερχόμενοι προς 

εκτέλεσιν υπηρεσίας, ως και τσ όργανα της 

Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής και Πυροσβε

στικής Υπηρεσίας τα ειδικώς τασσόμενο εις 

ωρισμένΟ»'θέαμα προς τήρησιν της τάξεως και 

ασφαλείας ή εκτέλεσιν υχηοεσίας εν γένει,

/βάσει εγγράφου σημειώματος των προϊσταμένων 

τω*> ή εφ'όσον φέρουσι το διακριτικά σημείο 

εχτελόσεως. υπηρεσίας.

δ) δημόσιοι υπάλληλοι εν γένει, εις ους έχε: 

ανατεθη η εκτέλεσις ειδικής υπηρεσίας. !·.η 

δυναμόνης ως εκ της φΰσεώς της νο εκτελό.τοι, 

ει μη μόνον κατά την διάρκειο της λειτουργίας 

του θεάματος.

δic κοινών αποφάσεων του αρμοδίου Υπουργού 

και του Υπουργού τ«·ν Οικονομικών ορίζονται 

αι ειδικοί υπηρεσίαι, όι'σς παρέχεται νστη 

την παρούσαν διαυαξιν δικαίωμα ελεύθερος 

εισόδου, ως και τι- πρόσωπο εις c ανετίύετε ι 

η εκτόλεαις τούτων.

Ε. Ατελούς εισόδΓ,.

α) Τα «σκούντα ενχργώφ τε ύ η μοαιry ρα φ: κάν

ε πάγγελμα τακτ ι ." μέλη της Σνώσεως Συνταττ·.'-■ 

ημερ^σίν·'· εφημερίαν έ.ic τα θεάματα της πι— 

λεως,εν η z::t Ctz~z: r εφημερί ς, α·ς και tc 

τακτικά μέλ.r της Γ.νώοεως Συντακτών ΑνηναΓκεύ 

Τύπου, καθώς και ο» οντσπρμριταί τον ξένον 

τύπου, ττ,ς ιδιέτττές των πιστοποιθυμένης παρΰ 

της αρμούίας Υπηρεσίες Τύπου.

(Ζημ.Υι ττιν βϋιί.24375/1SCC απόφ~-η τον Πρω

τοδικείου Αύηυι'υ διαλύθηκε η 'Evurr, Συντακτών 

ΑθηναΓκον Τύπου. Κ ατέλεια χορηγήθηκε στην 

Ύ.νω»·;, Συντακτών Γ.εφιχόi~.ru Τύπου. (διαταγή 

Υπουρν.Οικονομΐ:·.-·. cptv.2£53/1C/7.4.1565).

Ιίε την ccii.l564/*r?- απόφαση το·; Ι.ονφμελούς 

Πρωτοδ ιπείον Αθη —'**.* τ Ένωσ- Iw-rr*» ·«-»·'*· .'θ->- 

ναΐ'κον Τύπου ανέκτησε την προσωπικότητα τρ^ 

Πομικού Προσώπου).

β) οι ιδιοκτήται των τμεσησίως εκδιδομόνων εφη

μερίδων, ουχί χλείονες των δύε δι'εκάστην Β«ημε- 

ρίδα, ως και σι ιδιόκτητα ι των επί εν τουλάχιστον 

συνεχές εξάμηνόν τακτικώς εκδιδομόνων μηνιαίως ή 

κατά μικρότερο χρονικά διαστήματα φιλολογικών ή 

καλλιτεχνικών περιοδικών,ουχί χλείονες του ενός 

δι'έκαστον των περιοδικών τούτων.

γ) Οι κατά το άοθρον 24 τον Ε.δ. 1004/1971 "περί 

δημοσιογραφικού- επαγγέλματος" φωτοειδησεογράοοι 

(φωτορεπόρτερ) και cικονολήπται (οχερατέρ),διο 

τα παντός είδους δημόσια θεάματα της πόλεως εν 

η ασκώσι το επάγγελμά των, επί τη βάσει ατομικών 

δελτίων χορηγουμένων υπό των οικείων αυτών ενώ

σεων και θεωρούμόνων υπό της Γενικής Γραμματείας 

Τύπου και Πληροφοριών και του αρμοδίου Οικονο

μικού Εφόρου.

(Σημ. Το εδάφιο γ'τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με 

την παραγ. 1 του άρθρου 7 του Π-δ.134/1973 *«ι 

ισχύει, σύμφωνα με την παραγ.2 τον ίδιου άρθρου 

από 20.5.1973.

Στη συνέχεια καταργήθηκε με την παραγ.1 τον 

άρθρου 1 τον Κ.780/1976. Για το θέμα αυτό δό

θηκαν οδηγίες με την Κ.5390/626/Πολ.147/30.7.1975 

διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών.)

δ) οι εν ενεργεία ηθοποιοί οι χεκτημένοι ά

δειαν ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού.

Οι συνταξιούχοι ηθοποιοί οι εγγεγραμμένοι εις 

το Ταμε ίον Συντάξεως Ηθοποιών μόνον δια τα 

θέατρα και τους κινηματογράφους. Οι ηθοποιοί 

κινηματογράφον μέχρις εκατόν (100) κατ'σνώ

τα νον όρlov βάσει πιστοποιήοεωφ των εν Αθήναις 

νομίμως σνεγνωρισμένων και λε-ιτουργούντων 

σωματείων ηθοποιών κινηματογράφου , του αριθ

μού των στελειών τούτων κατανεμομένων εις 

τα σωματεία τούτα όι'αποοάσεως του Υπουργού 

Προεδρίας Κυβερνήσεως. Οι εν ενεργεία 

υποβολείς θεάτρου μέχρι τριάκοντα πέντε (35) 

και'ανώτατον όριον, της ιδιότητός των βε- 

βαιουμένης 6ic δελτίου ταυτότητος του (

σωματείου υποβολέων ελληνικού θεάτρου,θεω

ρού μένου υπό της διευθύνσεως .Χολών Τεχνών 

του Υπουργείου Προεδρίας Ευβερνήοεως . Οι όια- 

νύοντες το τελευτάίον έτος των σπουδών των 

σπουδασταί των παρά του Κράτους αναγνωρισμέ

νων κινηματογραφικών σχολών και δι'έν μόνον 

έτος.Ο·. εν ενεργεία σπουδασταί των παρά του 

Κράτους ανεγνωρισμένων δραματικών και μελο

δραματικών σχολών, οι διανύοντες το τελευταίον 

έτος των σπουδών των, μόνον δια τα θέατρα και 

τους κινηματογράφους.

(Σημ.:Το εδάφιο δ'τέθηκε όπως σντικατσστάθηκε 

με τη διάταξη της παργ.Τ του άρθρου 1 του 

Κ-δ.644/1970).

ε) Πόντε εκ των ανεγνωρισμένων σκηνοθετών, 

πόντε εκ των ανεγνωαισμόνων σκηνογράφων και 

επί πλέον ανά εις σκηνοθέτης και σκηνογράφος 

δι'έκαστον θόστρον, υποδεικνυόμενοι πάντες 

υπό της διευθύνσεως Γραμμάτων και Θεάτρου του 

Υπουργείου Εθνικής Εαιόείας.

<π)0ι θεατρικοί συγγραφείς, οι μουσουργοί 

θεατρικών μουσικών έργων και οι θεατρικοί 

μουσικοί κριτικοί, της ιδιότητός Φυτών βε- 

βαιουμένης δια δελτίου ταυτότητος του οι

κείου Σωματείου, θεωρού μένου υπό της διευ- 

θύνσεως Γραμμάτων χαι Θεάτρου του Υπουρ

γείου Εθνικής Παιδείας.

Ο Οι Γενικοί διενθυνταί των Upcτικών Σκηνών, 

η) 0 Γενικός Διευθυντής της Εροτιχής Ορχή

στρας και οι καλλιτεχνικοί διενθυνταί του 

Οόείου Αθηνών, του Εθνικού 06είον, του Ελ

ληνικού Οόείου, της ΑθηναΓχής Ιΐανδολινάτσς 

και του Κρατικού Οόείου Θεσσαλονίκης,μόνον 

δια τας συναυλίας και ρεσιτάλ, 

θ) Οι τυφλοί δια τα παντός είδους δημόσιο 

θεάματα,επί τη βάσει ατομικών δελτίων ταυ

τότητος χορηγουμόνων υπό τον Εθνικού Συμ

βουλίου Τυφλών Ελλάδος και θεωρουμένων 

υπό του αρμοδίου Οικον.Εφόρου.

(Σημ.Το εδάφιο θ'τέθηκε όπως αντίκαταστάθηκε 

με το άρθρο 2 του 5.δ.26/1973). 

ΐ)0ι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίται 

ανάπηροι πολέμου, οι έχοντες αναπηρίαν 25ί> 

και άνω,ως και σι εν στολή θεραπαινίδες συνο

δοί των εκ τούτων βαρείας αναπηρίας.

(Σημ. :?ο εδάφιο ι τέθηκε όπως αντικατασταθηκε 

με την παργ.2 τον άρθρου 7 του Κ.3279/1955.

Επίσης σύμφωνα με την παργ.1 του άρθρου 7^
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του Ν.4471/1965 ορίζεται. 6τι:
«Ι,Αΐ διατάζεις των άοθοων 4-Sϊ 10-18,30-32, 

38-40,42,43,44,45,46-50,51.52,53,54.63-67 

καί 85 του !».Δ. 1324/49,ως ούτος ετροποποιή- 

φτ> κα ι συνεπληρώθη 6ια των Ιϊ, 2905/54 και 

άοθρ.2 του Ν.Δ. 4089/60, και της περιπτώσεως 

ι της παο.2£ του άρθρου Π του Β.Δ.2366/53 

εφαρμόζονται υπό τας εν τη παραγράφω 1 του 

άρθοου 4 οριζομένας προϋποθέσεις και δια τους 

αναπήρους ειρηνικής περιόδου στρατιωτιχούς 

εν γένει και των τριών Κλάδων των Ενόπλων 

Δυνάμεων,ως επίσης, και δια τους της αυτής 

κατηγορίας αξιωματικούς και άνδρας των Σω

μάτων λσοαλείας,του Πυροσβεστικού και Λιμε

νικού Σώματος",

ια)?α μέλη του Συλλόγου Καθηγητών Οδείων 

αναγνωρισμένων μέχρις εκατόν πεντήκοντα(150) 

κατ'ανώτατον όριον,ως και οι εν ενεργεία 

σπουδασταί του Φροντιστηρίου διακοσμήσεως, 

Διαοημίσεως και Σκηνογραφίας της Ανώτατης 

Σχολής Καλών Τεχνών, επί τη βάσει ατομικών 

δελτίων ταντότητος χορηγονμένων αντιστοίχως 

υπό του οιχείου Συλλόγου και οικείας Σχολής, 

όι'άπαντα τα δημόσιο -θεάματα,πλην ποδοσφαι

ρικών αγώνων.

ιβ)0ι σκηνοθέται και οι τεχνικοί του κινη

ματογράφου και της τηλεοράσεως μέχρις εκατόν 

'(100) κατ'σνώτστον όριον αντιστοίχως, επί 

τη βάσει ατομικών δελτίων .ταντότητος χορη

γουμένων υπό της Εταιρείας Σκηνοθετών Ελλη

νικού Κινηματογράφου και Τηλεοράσεως, ων 

ούτοι τυγχάνουν μέλη και θεωρουμένων αντι- 

στοίχως υπό της αρμοδίας .Διευθΰνσεως του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και 

Βιομηχανίας και Ενεργείας μόνον δε δια τα 

θέατρα και τους κινηματογράφους.

(Σημ.: ?α εδάφια ια και ιβ'προστέθηκαν με 

την παρσγρ.4 του άρθρου 67 του «.542/1977 

χα ι ίσχυσαν, σύμφωνα με την ncpoj'. ι του άρθρου 

84 του ίδιου Πόμου από 1.3-1977.

Το εδάφιο ια'τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με 

την παραγρ. 1 του άρθρου 6θ του Π.814/1978 

και ισχύει από 13-S-1978, σύμφωνα με την 

παράγρ.1 του άρθρου 75 του ίδιου Πόμου. 

Προηγούμενα το εδάφιο αυτό όπως είχε προστεθεί 

με την παραγρ.4 του άρθρου 67 του Π.542/1977, 

είχε ως εξής:

"ια) Τα μέλη του Συλλόγου Καθηγητών Οδείων 

Ανεγνωρισμένων, μέχρις εκατόν (100) χατ'ανώ- 

τατον όριον, ως και οι εν ενεργεία σπουδασταί 

του φροντιστηρίου Διακοσμήσεως,Διαφημίσεως 

χαι Σκηνογραφίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών 

Τεχνών, επί τη βάσει ατομικών δελτίων ταυτό- 

τητος χορηγουμένων αντιστοίχως υπό του οικείου 

Συλλόγου και οικείας Σχολής, δι'άπαντα τα δη

μόσια θεάματα, πλην ποδοσφαιρικών αγώνων",

'Αρθρο 42 ϊ. 1439/1984 'Αρθρ.4 παρ.1

'Αρθρο 4

Υπολογισμός και συντελεστές του φόοου.

"1. 0 φόρος κατανάλωσης, "που προβλέπετσι από 

τις διατάζεις του παρόντος, υπολογίζεται ως 

εξής:

Α. Στα τσιγάρα και στα .προϊόντα που εξομοιώ

νονται με αυτά λαμβάνεται ως βάση η πλέον 

ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης των .τσιγάρων, 

ανεξάρτητα από το σήμα τους, σύμφωνο με τα 

στοιχεία της φορολογίας, που είναι γνωστά 

κατά την 1η Ιανουαοίου κάθε έτους.Στην τιμή 

αυτή ο φόρος ορίζεται σε ποσοστό 57%.

Ε πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης καθο

ρίζεται το ποώτο 15θήμερο κάθε έτους με από— 

φάση του Υπουργού Οικονομικών,

Ε νέα φορολογική επιβάουνση, που προκύπτει 

με βάση υπολογισμού την τιμή αυτή, εφαρμό

ζεται από 16 Ιανουαρίου κάθε έτους.

0 πιο πάνω φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται: 

α) Σε ένα πάγιο ειδικό φόρο, ο οποίος επι

βάλλεται σνά μονάδα προΓόντος, το ποσό του

οποίου είναι ίσο προς 6% της πιο πάνω οοοο- 

λογικής επιβάρυνσης και είναι το ίδιο (πάγιο) 

για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, , ανεξάρτητα 

από την τιμή λιανικής πώλησης του ,‘χαι 

β) Σε έναν αναλογικό οόρο, ο συντελεστής του 

οποίον είναι 53,58/S και προκύπτει από τη σχέ

ση της πλέον ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης 

των τσιγάρων ποος τον υπολογιζόμενο στην τΐμ;'ι 

αυτή φόρο κατανάλωσης, ο οποίος μειώνεται 

κατά το ποσό τον ιεέγιον ειδικού φόρου.

C αναλογικός αυτός συντελεστής υπολογίζεται 

στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) 

τεμαχίων και είναι ο ίδιος για όλες τις κατη

γορίες των τσιγάρων.

Ειδικά για τα τσιγάρο που παράγονται με. ειδική 

παραγγελία και προορίζονται όχι γιε εμπορίτ, 

αλλά για ατομική χρήση,προκειμένου να υπολο

γιστεί ο φόρος, ως τιμή λιανικής πώλησης τους 

λαμβάνεται η ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των 

τσιγάρων της καπνοβιομηχανίας που τ·ρ παράγει, 

εκτός αν έχει συμφωνηθε ( μεγαλύτεοτ. τιμή.

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων των περιπτώσεων 

Α/c και λ/£ της πασ.·> του άρθρου αυτού αρχί

ζει από ΐφ,1,1?Λ4,

Β. Στε λοιπά καπνό?ιομηχενικά προΓόντο ο φόρος 

κατανάλωσης ορίζετει ως εξής: 

α) Στ'τ πούρα ή σιγσοίλλος, σε ποσοστό 25% της 

κατά χιλιόγρα«ιμο τιμής λιανικής πτήσής τους, 

β) Στον καπνέ καπνίσματος, αναρρόφησης κει uc- 

οίμια .ως u'c. «ΙΟϋΟϋΤό CC'S Τής κατά χίλ.όγρώμι_Ρ 

τιμής λιανικής .ιώλησής τους.

'Αρθρο 43 Η.363/1976

Άρθρο 1· παρ.1 εδ. α'

"α, Επί κυλινδρισμού κινητήρος μέχρι και 

1200 κυβικών εκατοστών όρχ. 23 ανά κυβικόν 

εκατοστόν.Επί κυλινδρισμού κινητήρος μέχρι 

και 1800 κυβικών εκατοστών όρχ.26 ανά κυ

βικόν εκατοστόν.Επί κυλινδρισμού κινητήρος 

άνω των 1000 κυβικών εκατοστών δργ.40 ανά 

κυβικόν εκατοστόν,του συνολικού ποσού φόρον, 

μη όυναμένου να υπερβή το ποσόν των 10C.00C 

όρχ.

Οι συντελεστές φόρου που ορίζονται στο προη

γούμενο εδάφιο ανά κυβικό εκατοστό,προκειμέ- 

νου για αυτοκίνητα με κινητήρα περιστρεφό

μενων εμβόλων (WAΠΠΞΣ) αυξάνονται κατά πε

νήντα tc εκατό (50%)".

Άρθρα 44 και 45 Διάταξη στο υπό ψήφιση σχέόιο νόμου

“ Επέκταση διατάξεων του II. 1505/84 οε πολι

τικούς συνταξιούχους του Δημοσίου ταυ συστή

ματος υπολογισμού των συντάξεων σε τριαχοστά 

πέμπτα (35) σε όλους τους συνταξιούχους του 

Δημοσίου παι άλλες διατάξεις".

Άρθρο

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσές

πετρελαιοειδών προϊόντων 

1. 0 ενιαίος ειδικός φόοος κατανάλωσης πε

τρελαιοειδών προϊόντων που προβλέπετει από 

τις διατάξεις του άρθρου 4 του E.1G33/198G, 

6π«·ν; αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 

μεταγενέστερο, ορίζεται, για τα ποοσπάτω 

πετρελαιοειδή προϊόντα, από 11 Οκτωβρίου 

1986 ως ακολυύθως:

Είδος δασμολογική' Ποσό φόρου Ι’ονάδα

όιάη,ριση σε δραχμές επιβολής„ --- (7Γ ” U)

c. Βενζίνη υψηλής 

συμπίεσης 96 οκτανίων 

13» (?ΗΠΣΙΙΣ:)0.15γρσμ.

ρολύίόου στο λίτρο 27.10 ΑΠΙβ 50.397 χιλιόλιτρο

β. Βενζίνη υψηλής 

συμπίεσης 96 οκτανίων 

ΠΤ(7ΕΤ*ΙΤΥ:)0,40γραμ. 

μολόρδου στο λίτρο

U.77.. 27.10 A1XID 55.255 χιλιόλιτρο
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(1'
ιό. Πετρέλαιο εξωτερικής

γ. Βενζίνη κοινή 90 

οκτανίων ϊϋΓ(REGULAR; 

0,40 γρσμ.μολύβόον 

στο λίτρο 11LZ.

ό. Βενζίνη γιο γεωργι

κές χρήσεις άρθρον 16 

ι:. 3686/57 (cee α/64)κοι

όσσικών συνεταιρισμών 

άρθρον β Κ.827/78 

(«ΕΙ λ/194).

οι * Πετρέλαιο εοωτερικής 

καύσης (DIESEL),με πε

ριεκτικότητα σε θείο 

ΚΑΙ C,3% κατά βέρος. 27.10 ΓΙγ

καύσης Βο 3 uc περιεκτι-

κότητα σε θείο ΚΑΙ 4% 

κατά βάρος. 27.10 ΠΙγ 13.99£ μετρ.τόννος

it.Προπάνιο 27.11 ΑΙ 12.659 μετρ.τόννος

.10 ΛIIΙΕ 52. 60C χ ιλιόλιτρ-τ ιστ.Υγοαέριο μίγμα(προ- 

κανίου και βουτανίου). 27.11 ΒΙτ 12.659 νετρ.τόννος

ιζ. Άσφαλτος οόοστρω- 

σίας. 27.14 A 9.416 μετρ.τόννος

ιη. Λχσσφαλτωμένο μο-

■10 ΛΙΧϊβ 30.586 χιλιόλιτρο ζαύτ (VAGUS! GAS OIL). 27.10 ΓΤΙ 12.430 ΐιετρ. τόννος

10 Bill 25» 45Β μετρ.τόννος 2. 0 ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παρα-

γράφωυ Ια,ΐβ και 1γ εισπράττετσι γιο τα τελωνιζόμενο στην 

•περιοχή Δωόεκσνήσου μειωμένος κατά *.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 

3. Ε ισχύς .τον καρόυτος άρθρου αρχίζει από 11 Οκτωβρίου 1986,

15.653 χιλιόλιτρά

ζ. Πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης (DIESEL), μ.' πε

ριεκτικότητα σε θείο Ι5ΑΙ

0,5% κατά βάρος. 27.1C Πγ IS.320 χιλιόλιτρο

η.Πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης "AUTOMOTIVE

DIESEL*1. 27.10 BUI 15.320 χιλιόλιτρο

θ. Πετρέλαιο εξωτερικής 

καύσης Wo 1 με περιε

κτικότητα σε θείο ΚΑΙ

0,7% κατά βάρος. 27.10 ΓΙΙγ U.250 μετρ, τόννος

Άρθρο 47 Κ. 827/1978

" Άρθρο 7

Αγορά εγχωρίου στεατίνης

Ε παράγραφος 1 του άρθρ.5 του Κ.1017/194?'"περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί ΤΑΣΕ όι- 

στίξεων κλπ. · ως αντικατεοτάθη 6ια του άρθρου 21 

τον S.4. 3092/1934 "κερί συμπληρώσεως χαι — ροποποι· 

ήσεως όιατάξεων των περί Τελωνειακού Δασμολογίου 

Ηθμών και άλλων τινών όιατάξεων" τροποποιείται ως 

ακολούθως:

ι.Πετρέλαιο εξωτερικής 

καύσης So 1 με περιε

κτικότητα σε θείο

ΚΑΖ 3,5% κατά βάρος. 27.10 ΠΙγ 14.728 μετρ.τόννος

ια.Πετρέλαic εξωτερικής 

καύσης Ιίο 2 με περιεκτι

κότητα σε θείοϊ5ΑΙ 0,7%

κατά βάρος. 27.1C ΓΙΙγ 13.405 μετρ.τόννος

ιβ. Πετρέλαιο εξωτερικής 

καύσης Be 2 με περιεκτι

κότητα σε θείο 11ΑΧ 3,5%

κατά βάρος. 27.10 ΓΙΙγ Ι3.β84 μετρ.τόννος

ιγ. Πετρέλαιο εξωτερικής 

καύσης Πο 3 με περιεκτι

κότητα οε θείο 21AJL 0,7%

κα.ά βάρος. 27.10 ΠΙγ 13.446 μετρ^τόννος

"Προς εξασοάλισιν ενιαίας ποιότητος των ποοορερο- 

μένων εις την κανανάλωοιν κηρίων συμ<τ·ώνως-προς την 

υπ'αριθμ. 355/1951 απόοασιν του Ανωτάτου Χημικού 

Συμβουλίου του Κράτους.,οί εισαγωγείς των υπό τον 

άρθρου 1 τον Α.Ε.816/1537 "περί επιβολής ε·ισροράς 

υπέρ ενισχύοεως του Ταμείου αποδοχών και αοοαλίοεω'· 

του -Ορθοδόξου Εσημεριακον Κλήρου Ιλλάόος (ΤΛΠΕ) 

επί των ειοσγομένων κηρωδών υλών",ως συνεπληρώθτ, 

όια τον άρθρου 20 του Κ. Δ. 3°5?/,,?5/. ,ορ*. ζομίνων 

κηρωδών υλών,υποχρεούνται όπως,προ κάσης εκ του 

Τελωνείου παραλαβής κηρώδους ύλης,προμηθεύωνται 

εκ του εσωτερικού ποσότητα στεατίνης ίσην προς το 

1/5 τον καθαρού βάρους της εκάστοτε εισαγομίνης 

εν του εξωτερικού κηρώδους ύλης,τούτου αποεεικνυ- 

ομένου εκ κε κυρωμένου αντ:γράψου τιμολογίου αγο

ράς".


