
Επι του τχεοιου Xoμου. «περί τροποποιήτεως καί σνμπληρώ- 
ΐΐως διαταπεων άναφερομένων εις την άνάπτυΐςιν τής Κε
φαλαιαγοράς».

Πρός ιην Βουλήν ιών ’Ελλήνων
Λιά τον παρόντος νόμον, επέρχονται ώριτμέναι τροποποιη

θείς εις τή/ ιτχνονΐχ/ νομον/ετίαν διά τών όποιων παρέχον
ται τημαντικά κίνητρα καί διενκολύντεις οιά την έανγιαν- 
τιν ‘/.αί τόνωτιν τής Κεφαλαιαγοράς, ή οποία κατά τά τελεν- 
ταία έτη παροντιαζε: τχεδόν μόνιμον κάμψιν. Τά παρεχόμενα 
κίνητρα άποβλέπον·/ εις την τόνωτιν τότον τον τκέλονς τής

?,ς ζητήτεως χρηματιττη-προτφορας οτον και τον τκε/.ονς 
οιακών τίτλων. I .,τως. άφ ε-,οτ επιοιωκετα: να κ.ατατ
επωοε/.ης και κατα τν/επειαν έπιννμητή ή αντητις τής 
προτοοράς νέων μετοχικών τίτλων, οιά τάς ιδίας τάς Α
νωνύμους Εταιρείας τότον οιά τήν χρηματοδότη!» τών παρα
γωγικών των έπενοντεων και τήν μείωτιν τής έπαρτήτεώς 
των άπό τό τραπεζικό τύττημα, οτον καί 2;ά τήν έπνγίαντιν 
τής Κεφαλαιακής των δ; αρ-3οώτεως, άφ' έτέρον δέ έπιϊιώ- 
κετα: νά καταττή πλέον αποδοτική καί τννεπώς έλκνττική ή 
κατοχή χρηματιττηριακών τίτλων άπό τό εύρν άποταμιεντι- 
κον κοινόν, τό όποιον νά τνμμετάτχη όντως, εις τήν ανςητιν 
τον βιομηχανικού καί επιχειρηματικόν εΐτοοήματος.

Ειδικώτερον: Λιά τον άρ-Spov 1 επιδιώκεται νά καταστή 
πλέον άποοοτική ή άπόκτητις μετοχών 'Ανωνύμων Εται
ρειών έκ μέρονς τον κοινού, ανπανομένον τον υποχρεωτικού 
μεριτματος άπό τό 30% τών καναρών κεριών, τό οποίον-προ— 
εβλέπετο εις τό ap-Spov 3 τον Α.Ν. 148/1967, εις τό 35% 
τών καθαρών κεριών (μετ’ άραίρετιν τον τακτικόν άπονε- 
ματικού έρ οτον βεβαίως τό ούτω προκύπτον διατνεμητέον 
τμήμα είναι μεγαλντερον τον ποτοττον 6% έπί τον μετοχικόν 
κεφαλαίου (παρ. 2 άρ-Spcv 45, Ν. 2190/1920).

/. ά τον αντον αρψρον, άποονναμονται ή δννατότης τής 
πλειοψηφίας οιά τήν μή εφαρμογήν τον μέτρον, αντανομένον 
τον άπα:τονμέ/ον προς τούτο ποτοττού άπό 75% τών εις τήν 
Γενικήν Σννέλεντιν παριτταμένων ψήφων εις 80% τον κα
ταβεβλημένου εταιρικόν κεφαλαίον. Εις τήν προκειμένη·/ όμως 
περίπτωτιν ή Εταιρεία νποχρεούτα: εις τήν κεφαλαιοποίη- 
τιν τών πρός διανομήν κερδών καί εκδοτιν νέων μετοχών. 
Αί ανωτέρω νποχρεώτεις τής Εταιρείας αίρονται εις περί- 
πτο)οιν καψ" ήν. ή Γενική Σννέλεντις τών μετόχων διά πλειο- 
ψηφίας τον 95% τούλάχιττον τον καταβεβλημένου έταιρικοΰ 
κεφαλαίον, άπορατίτει τήν μή διανομήν κερδών καί τήν μή 
κεφαλαιοποίητιν τούτων.

Διά τον άρ-Spov 2 αύςάνονται τά άρορολόγητα όρια έπί 
είτοδήματος εκ μεριτμάτων άπό 15.000 εις 25.000 δραχμάς 
προκειμενον περί μεριτμάτων έπί μιας εταιρείας καί άπό 
60.000 εις 100.000 δραχμάς προκειμένον περί μεριτμάτων 
έκ περιττοτέρων τής μιας εταιρειών. Εις 100.000 δραχ. χύ- 
ςά/θντα: ομοίως καί τά άρορολόγητα όρια έπί μεριτμάτων 
μιας ή περιττοτέρων ’Εταιρειών Επενδύτεων — Χαρτοφυ
λακίου. ιός καί έπί κερδών αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Τό μέτρον τούτο αποβλέπει εις τήν άντιμετώπιτιν τών 
πληύωριττικών πιέτεων έπί τών είτοδημάτων έκ μετοχών 
καί αποτελεί ΐτχνρόν κίνητρο·/ διά τούς μεταίων καί υψη
λών είτοδημάτων έπενδντάς. διά μεγαλντέρας έπενδύτε:ς εις 
τήν Κερα/.αιαγοράν.

Διά τής παραγράφου 4 τον ίδιον άρ-Spov ορίζεται διά πρώ
τη/ φοράν ότι μεριδιούχοι ’Λμοιόαίων Κεφαλαίων τών 
όποιων τά κέρδη δέν ύπερό αίνον·/ τό ποτόν τών δραχμών δέκα
χι/.ιιτων (̂10.000) δέν νποχρεούνται εις νποίο/.ην ίη/.ω- 
οεω·/ οι:/ αφορά τά πε.ρί άπαλ/.αγών χυτών έκ. κερδών έτέ- 
ρων Αμο.όαίων Κεφαλαίων ή μεριτμάτων έκ μετοχών.

Περαιτέρω διά τον ίδιον άρνρον κα-ύιερονται μείωτις τών 
ΐτχνόντων φορο/.ογ:κών τνντε/.εττών κ.ατα 5 ε/.ατοττιαιας 
μονάδας, διά διομηχανικάς καί μεταλλεντ κάς χρηματιττη- 
ριακάς έπιχειρήτεις. αί όποίαι προβαίνουν εις ανςητ.ν τον 
μετοχικού των κεφαλαίον διά καταβολής μετρητών, κατά

χειρήτεως, και νπο τήν προνπό-ύετιν ότι ή ανςητις αντη δε· 
·3ά είναι μικρότερα τών 30.000.000 δραχμών. —

Ή ώς x/ω μειωτις τών φορολογικών τνντελεττών ·3; 
ίτχόη έπί μίχ/ τριετιχ/, έςαιρετικώς δέ έπί μίαν Οετίαν έά· 
ή ανςητις τού μετοχικού κεφαλαίον είναι μεγαλντέρα τώ· 
δραχμών 60.000.000. τό δε μετοχικόν κεφάλαιο·/ ανήηνή δ: 
καταβολής μετρητών κατά ποτοττον τούλάχιττον 60% έτ 
τής κανατάς νέτεως τής Επιχειρήτεως.

Διά τού άρ-ύρον 3 παρέχονται κίνητρα καί κανονίζονται a 
προνπο-ύέτεις διά τήν κεφαλαιοποίητιν ώριτμένων άφορολο 
γήτων άπο-λεματικών τών χρηματιττηριακών εταιρειών 
Οντω καθορίζεται εις 10% ό πάγιος φορολογικός τνντελε 
ττης τών απο-όεματικών αυτών, νπο τήν προνπό-όετιν όμω: 
ότι ή έτα ρεία 6ά προβή κατά τήν αυτή·/ οικονομικήν χρή 
τιν εις ιτοποτον πραγματικήν ανςητιν τού μετοχικού κ.εφα 
λαίον. διά καταβολής μετρητών.

Η ρνΨμιοις αντη κρίνεται τκόπιμος κα-3 ότον έπιδίωξι: 
δέν είναι μόνον ή ανςητις τής προτροράς μετοχών, καί τά κε 
φαλαιακ.ά κέρδη τών.μετόχων άλλά καί ή είτροή νέων κεφα
λαίων εις τάς έπιχειρήτεις καί ή βε/.τίωτις τής κεφαλαία 
κής των διαρψρώτεως.

Διά τού άρΨρον 4 περιορίζεται ό άρι-ύ-μός τών προνομιού
χων μετοχών, τάς όποιας δύνχ/ται νά έκδίδονν α! χρηματιττη» 
ριακαί Εταιρεία·., εις τό 40% τών κοινών μετοχών. Διά τοί 
μέτρον τούτον τκοπεϊται, άρ' ένός μεν ή ένεργοτέρα τν;νμετο- 
χή τών μετόχων εις τάςαποράϊεις τής Γενική ς Σα/ελεύτεως 
άρ’ έτέρον δέ. ή έν γένει προτέλκντις τού έπενδντικού κοινοί 
εις τήν Κεραλαιχ'ορά-/ δεδομέ·/ον ότι ή έκδοτις ύπερβολικοί 
άρι-ύμού προνομιούχων μετοχών οδηγεί ύπό ώριτμένας πνν-ύή 
κας εις τήν άπο-ύάρρννοιν τών έπενδντών.

Διά τού ϊρ·3ρον 5 χνμ.πληροϋτα! ή παρ. 1 τού άρ·3ρον 3 τ·:ί 
,Ν. 316/76 καί παρέχεται τό δικαίωμα εις τόν Πρόεδρον τοί 
Χρηματιττηρίον νά διχ/.όπτη τήν διαπραγμάτενττν έπί μιας 
,ώρ'.τμένης μετοχής, -/.ατά μίαν ώριτμένην συνεδρίαν·.·/, έά·/ κα
τά τή·/ τν/εδρίαοιν αύτή·/ τημ'ειων-ή απότομος καί αδικαιολό
γητος δ: ακάμ αντί ς τής τιμής της μετοχής χύτής. πρός απο
φυγήν δίΓ/εργείας ώργαζωμένης κερδοτκοπίας καί πμοττατιχ, 
τού άποτχμιεντ:κ.ον κοινού.

Διά τών άρ-3ρων 6 καί 7. δίδεται ή δννατότης καί παρέχον
ται οπ/γχρόνως κίνητρα εις τά Ατφα/.ιατικά Τιμεία νά έπε·/- 
δύον·/ μέρος τών διαύετιμών των εις τήν Κεφαλαιχρορά·/.

Σκοπός τού μέτρον αύτού είναι ή ίκανοποίηαις τού άπό μα- 
κρού χρόνον έκκρεμούντος αιτήματος τών Άοφαλιττικών Τα
μείων διά τήν παροχή/ δυνατότητες άςιοποιήτεως τών έν πολ- 
λοίς άδρχ/ούντων δεομευ-μένων άπο-Sεματικών των. Ή ρλύμι
οί ς αύτη αποβλέπει εις τήν άμβλννοιν τών άποτελεομάτων τον 
πλη-·3ωρ:τμού έπί τής περιονοίας τών ’Αοφαλιττικών Ταρχείω·/ 
καί εις τήν τά/ωτιν της ζητήτεως χρηματιττηριακών τίτλων.

Λόγω τού κινδύνου όμως δηχιοοργιάς αποτόμων διαχ.ν·μχ/- 
οεων εις τό Χρηματιττήριον, έ-ύεωρή-ύη οκόπιμον τότον διά 
τάς έςελίαεις εις τήν Χρηματιττηριακήν αγοράν (έν όψει τής 
ττενότητός της), οτον καί διά τά ίδια τά τνμρέρ-οντα τών Τα
μείων. αί έπενδύοεις το» νά κατεν-5ν·/-3ούν, μέτω τής Νομι- 
τματικής Επιτροπής, εις Αμοιβαία Κεφά/.αια καί Εται
ρείας Έπεδύτεων Χαρτοφυλακίου. Ή μορφή χυτή τών έπεν- 
δύτεων αμβλύνει -ούτιαττικώς τους τννή-3εις κινδύνους οΐ οποίοι 
περιέχονται εις τήν άγορά·/ τνγκεκριμένης μετοχής καί προ- 
τιδιάζει πρός χύτήν ταύτη·/ τή/ φύτιν τών άτραλιττικών Τα
μείων·.

Είδικώτερον: Λιά τού ίρ-ύρον 6 κανίτταται ταφεττέρα ή 
δννατότης τής ώς άνω τοπο·ί-:τήτεως τών δια-ύετίμων τών 
Άτφαλιττικών Ταμείων όριζομένον ότι. τυχόν άπχρορε-ντικαί 
τής τοπο-3-ετήτεως ταύτης διατάϊςεις τού καταττατικού των, 
εττω καί χ/ έχ-ονν κυρώνει διά νόχον. δύνχ/ται νά καταργή
ν ο ϋν. δι' άποφάτεοϊς τής Γενικής Συνελούτέως, έπικνροιηχένης 
ύπό τού αρμοδίου Υπουργού καί έγκρινομένης υπό τής Χομι- 
τματικής "Επιτροπής. . ,



Περαιτέρω ίιά τον αύτ>ον άρ-Spov, παρέχεται ή ίννατότης 
εις τά ’Απφαλ’.ϊτικά Ταμεία ίι’ άζ-οφάπεως τον Διοικητικοί 
‘Συμβουλίον αυτών νά έπενίνονν άνεν οία : οήζοτε έγκριτεως. 
'πκοατόν μέχρι 10% τής έτηαίας κα-S 2-5; ανςήαεως των άπο- 
ίεματίκών των κεφαλαίων,'εις μερίΐεα Άμ-οιίαίω/ Κεφαλαίων1 
τ/μετοχάς Εταιρειών Εζε Βντεων— Χαρτοφυλακίου καί κα
τόπιν κοινής άζοφάιεως τών Υπουργών Συντσνιομ.ον καί 
Εμπορίου εις μετοχάς χρημα τ;: τηριακών Εταιρειών.

Διά τον άρόρον 7 παρέχονται φορολογικέ! άζαλλαγαί -/.a*. 
Βιενκολνναεις -ρος τα 'Ατφαλιοτ'.κά Ταμεία έζ: τών νζ αυτών 
,εΐϊζραττομένων μεριτμάτων Εταιρειών Εζενοντεων — Χαρ
τοφυλακίου ή Ινερϊών: 'Λμοιόαίων Κεεαλαίων. Το όψος τής* 
μοοολογικής άζαλαγής κα/ωρίονη. ενλόγως, ονυαρτήσει το-5 
άρ νόμον· τών άμέοως ήτφαλιομενων ν.ατ Αοφαλ'.ττικόν Τα- 
μεΐον. .... . - -

Δ:ά τον αντον άρόρον περιορίζονται α! ίάοει τής χειμένηςι 
νομοόεαίας ·εϊοζρ αετόν ενατ νζό τών χρηματιστών προμήόειαι, 
κατά ποοοττόν 33%. προκειμένον περί χρημα τ ι:τη ρ:οκών συν
αλλαγών τών Ασφαλιστικών Ταμείων έζί μετοχών τών Ε
ταιρειών Έζε/Βύσεων -— Χαρτοφυλακίου. καό’ όσον α! συναλ- 
λαγαί αύτα: προίλέπεται νά άφ-opovv μεγάλον άριόμον τίτλων 
άνά ζράάιν.

Δ:ά τ-ο-ΰ, άρόρον 8 παρέχεται εις τάς Εταιρείας ΕζενΒν- 
ρ?ων η— Xαρτοφνλακίου καί εις τα Αμοιόαία Κεφάλαια, ή 

.ευχέρεια συμμετοχής των μέχρις ώρισμένον τίνος ποσοστού. εις 
τό μετοχικό./ χεφάλαιογ νεοίορντμένων επιχειρήσεων ή εις αό- 

ςίτήσεις.. τον μετοχικού κεφαλαίον υφισταμένων επιχειρήσεων, 
,.έφ’ ζσον αι μετοχικά! ανταί έα.Βόσεις πραγματο-πο ι ονντ α: οιά 
Βημρσίας εγγραφής. ; ■

Δ:ά τον άρ-όρον 9 Βιευκρινίζεται. οιά σχετικής προσόήν.ης 
εις τήν παράγραφον 2 τον "άρόρον 31 τοΰ Χ·. 542/77. ότι οιά 
.τήν περίπτωσιν έκφόσεως ομολογιακών οανείων οι’ όμολόγων 
Από τών Τραπεζών,, ρέν έχουν εφαρμογήν τά νζο τής ώς άνωΙ 
πζαραγράφομ. ώς y.ai - τής κατ’ επιταγήν αυτής έκΒ-οόείσης 
..άζοφμαεως. τ·ρϋ; ’ Υπουργού Οίκονομ.ικών. οριζόμενα, Βννάμχ: 
,τών όζο!ων;α! φορολογικά! άζαλλαγα! ο:ά τά ομολογιακά ca- 
νεεα τά έκϊιοόμενα άζο 1.1.77 καί έφ’ εξής, at ζροβ/.εζόμε- 
να: νζο τον ap-Spov 4 τον Ν.Δ. 3740/57 ζαρέχοντα: έφ’ ότον- 
ΰζοβάλετα: οήλωτις ζρός τήν Έζιτροζήν Κεφαλαιαγοράς έν- 

"τος μτνος άζο τής έκοότεώς των ότ: το καλνζτέμενον νζο 
Τεαζεζών ζοτον τον οανείον οεν νζερόαίνε: το 50% τοντον. Ή 
ρλάμ'.τ’.ς αντη κρίνετα: τκόζ'.μος λόγω τής φότεως τών όμο- 
7.ογ:ακών οα/είων ο:’ ομολόγων (εννεμής ζεετε-ερά) καί eyJ 
τ:ν γε-ρονότες οτ: οέν εζ'.τρέζεται ή άζόκτητις ομολόγων ύζο 
τών Τραπεζών.

At ά τον αρόρον 10 νετζίζετα! ή άζα-ρόρεν-'.ς τής ο'.ενερ- 
γειας άζο φνν.κά ή νεμζ/.ά ζρότωζα. ο'.αφτ/κίτεων. γ'^ωττο- 
ζειήτεων. ονλωοεων ή άνακεζνώοεων. a! izoiat άζοτκοζονν 
εις τή·/ ζροτέλκναιν τον y.otvov εζενοντε:ς εις ζαντό; 
ε'Τρονς χρεώ*;ραφα. ή εις τήν τνγκέντρωιτν τών άζοταμιεν- 
τεων τον y.otvov ο:ά τήν τννμ:τομήν τον είς εζεν:ντ:κά ζρε- 
γραμ,ν.ατα. Η άζαγορεναις αντη οέν ία/νε: έάν χορηγη-όή 
είο:κή άοεια νζο τον Ύζενργεν Έμζερίεν. μετά τόμφωνεν 
γνώμην τής Έζ'.τρεζής Κεφαλαιαγοράς. Ή ρν·νμ:τ:ς αντη 
κρίνετα: τκόζ'.μος ζρός ζροττατίαν τον άζοταμ:εντ:κον y.otvov 
y.at ο:αφνλας:ν τών τνμφΐροντων τον έκ τών κ:νοννων τονς 
όζοίονς τννεζάγετα: ή λε'.τονργία zapαμρηνατ:ττηρ:ακών γρο- 
φείων κα: α! ζερ:ζτώτε:ς Έζενοντεων είς τίτλον;, at οζοία: 
::ενεργονντα: άνεν οίονοήζοτε έλεγχον.

Α:ά τον άρ-νρον 1 1 ζαρεχετα: έςοντ:οοότητ:ς είς τον; 
’ΤζΟνργονς Χνντον.τμον καί 'Έμζορίον τή είτηγήτε: τής Έζ:- 
τροζής Κεφαλαιαγοράς νά κανορίζονν τονς όρον; καί τάς 
ζρονζοόότε:: είτα-ρωγής νέων έτα:ρε'.ών είς τό Χρηματ:ττή- 
ρ:ον καί τοντο ζρός ενχερεττέραν ε:ταγω*ρήν νέων έτα:ρε:ών 
έν αντώ.

Α:ά τον άράρον 12. ότον αφορά τήν ο:αγραφήν έτα:ρε:ών 
έκ τον Χρη.νατ:ττη:!ον. όρίζετα: οτ:. κατά τάς ζερ:ζτώτε.ς 
κατά τάς όζοίας Xεηνατ:ττη::ακή Έτα:ρεία οέν ο:ανέμε: 
τ. έκ τον νόμον νζο·/ρεωτ:κόν μερ:τμα ή ή έμζορεντ:ν.ότης της

έχε: μείωνε: είς ζοτοττά κάτω τον 2°/- κατά τήν Σ:άρκε:αν 
έκάττον ήμερολογιακον τρ:μήναν, ή Έζζρεζή Χρηματιττηρίον 
ύποχρεωτ:κιώς είτηγείτα: καί ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
νποχρεωτικώς 7.αμίά'/ει άζόφαζιν έζί τής ανωτέρω είτηγή- 
αεως. ϊ:ά τήν ϊ:αγραφήν τών Έταιρεεώ·^ αντών έκ τον Χρν?- 
ματ:ττηρίον. Ή ράόμιτ:; αντη κρίνετα: ακόπιμος κα-S’ ότον, 
ένώ αί ζερ:ττώτε!ς ανταί άποτελονν λόγον ϊ:αγραφής έκ τον 
Χρηματ'.ττηρίον, κατά τό Ζ7ρελ·όόν οέν έγένετο ανοτηρά τή- 
ρηαις τών τχετικών όιατάζεω-ν μέ άζοτέλε-μα τήν ζαραμονήν 
μή ονο'.αοτζ/αώς χρ ημ α τ: ο τ η ρ: α κώ ν έταιρειών είς τό Χρημα- 
τ:οτήρ:ον.

Δ:ά τον άρόρον 13 ζαρεχετα: ή ενχέρε:α ίορντεως καί λε:- 
τονργίας χ ρ rpv α τ: ϊ τ ηρ: α κώ ν μει:τ:κών γραφείων άνά τήν χώ
ραν. νζο όρονς καί ζρονζο·όέτε:ς κα-λοριτ-νηοο-μένας ο:ά Προε- 
ϊρ:κον Δ'.ατάγματος. ΤΙ ρν·όμ:τ:ς αντη άζοοκοζεϊ είς τήν 
έζνζηρέτηα:ν τών έζενϊντών τής έζαρχίας y.at τήν ο:άΐο-:ν 
τής μετοχικής ίοεας είς τό ενρντερον κοινόν.

Α:ά τών οιατάςεων τον άρόρον 14 ύειζίζοντα: έκπτώοεις 
έκ τον φορολογητέον είαοοήματος, έζί αγοράς νέων μετοχών 
ί/ομηχανικών ή μεταλλεντικών έζ:χε:ρήοεων, έν2:οομένων λό
γω ανςήτεως είς μετρητά τον μετοχικόν των κεφαλαίον. 12ν- 
νοείτα: ότ: εις τήν ·ρν·όμ:ι:ν ταντην ζεριλαμόάνετα: καί ή είς 
μετρητά ανςηα:ς τον κεφαλαίον ή οζοία αννοέετα: νζοχρεω- 
τ:κώς .μέ τή*/ κεφ α/. α: ο ζ ο: η α: ν τών άζο·5εματ:κών τών ζρο- 
όλεζομένων νζο τον ap-Spov 3 τον ζαρόντος.

Είί'.κώτερ-ον όρίζετα: ότ:, τό έκπιζτόμενον κα-S' έκαρτον 
έτος ζοοόν οέν οόνατά: νά όζερόαίνη τάς οραχμάς οέκα ζέντε 
χιλ'·?;^» έζί αγάμων καί τριάκοντα χ:λ:άοας έζί έγγάμων, 
ζροαανςάνεται οέ έν ζεριζςώοε: νζάρςεως τέκναν/ κατά ορα
χμάς πέντε χ:λ:άοας ο:’ έκαοτον τοντων. Ή ώς ά-^ω έκπτωο:; 
ίτχνει ο:ά μίαν τριετίαν, αρχής γενομένης έκ τον είαοοήματος 
τον κττγόέντος έντός τον ήμερολογιακον έτονς 1 9S0. Α:ά τον 
αντον άρόρον ορίζοντα: α! ζρονποόέαεις ίαχνος τον κ:νήτρον, 
α! ϊε λεπτομέρεια! καί ή ϊιαοικααία έφαρμογής αντον -όέλοναι 
κα-όορια-νή οι’ έκόο-όηαομένης άζοφάαεως τών 1’ζονργών Σνν- 
τονιαμον, Οικονομικών καί ’Εμπορίον.
' Διά τών οιατάςεων τον άρ-όρον 15 ρν-όμίζν/ται -5έματά 
τινα εχοντα αχέαιν ζρός τήν ζιατωτικήν ζολιτικήν τής χώ
ρας. Οντως είί’.κώτερον!

Δ'ά τής ζρώτης ζαραγράφον ή έγκατάοτααις καί λειτουρ
γία έν Ελλάϊ: ςένων τραζεζικών ίορνμοίτων ·ο:·ά τήν ο:ενέρ- 
γε:αν τραπεζικών έργααιών έκτος τον ελληνικόν χώρον (όάοει 
τον Ν. 89/19(37). νπάγετα: είς τήν ρν·όμ:ατ:κήν κα: έλεγκτι- 
κήν έςοναίαν τής Νομιαματικής Επιτροπής καί τών οργά
νων αντής.

Διά τής οεντέρας ζαραγράφον έςααφαλίζεται μεγαλντέρα 
έλαττ:κότης είς τήν λε:τονργίαν καί κίνηα:ν τον κο:νον λογα- 
ριααμον τών τραζεζών τον ζροορ:ζθμένθν οιά τήν ανακατανο
μήν τών Βαρών έκ τών εζιο:τήαεων τών έζ:τοκ!ων καί έςαι- 
ρονντα: τής αχετπκής έζ:άαρνντεως αί πολν χαμη/.ότοκο: ζ:- 
οτώτεις ό>ς καί α! ζιοτώτεις α: όποια: άναφέροντα: είς έργα- 
οίας έκτος τον έ/./.ην:κον χώρον καί έαοφ/.τνντα: ο:ά μή νζο- 
χρεωτπκώς έκχωρητέον ονναλλάγματος.

Δ:ά τής τρίτης ζαραγράφον οίόετα: αν-όεντική ερμηνεία 
ονμφωνα μέ τή-, όποιαν ή ο:ά τνμόΑαομον ή άφέοεο:ς χρέονς 
έν ό/.ω ή έν μέρει άζότόεοις τής ενοχής όεωρειται ώς έαο- 
φ/.ηοις ο ανοίων ή ζιττωτοων.

Δ:ά τής τετάρτης ζαραγράφον τνμζ/.ηρώνετα: κενόν τής 
νομοόετίας ο:ά τόν π.ττωτζκό-/ έλεγχον, παρεχόμενη; τής 
ενχερείας ο:αζ:οτώτεως νζό τών αρμονίων οργάνων, τών τα
μιακέ)·/ ό:αόετίμων τών έλεγχομενων έζ:χε:ρήαεων. άνεν τής 
όζοίας οέν ε.να: οννατόν νά άτκηνή άζοτελετματ:κός έλεγχος.

Τέλος ή ο:άτας:ς τής πέμπτης παρα*;ράφον ζροό/.έζ.ε: τόν 
έφεπής κα-όοριτμόν τον νομίμου, ές υπερημερίας καί έκ ό:- 
καιοπραπίας έφε:λομένον τόκον ο:ά Γ1 ράςεως τον Υπουργικόν 
Σμνοον'/.ίον μετά ζρότατιν τής Χθν.::ματ:κής Επιτροπής. Ή 
ρνόμιαις αυτή έκ:ίνη αναγκαία ο:ά νά έςατφαλιτ-όή σνντο- 
ν.πμ.ός. νζό τον αντον άρμοόίον οργάνου, κατά τήν ρννμ:::ν 
τών οιαφόρων κατηγοριών έζιτοκίω·/ (τραπεζικών καί έΞω-
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τραπεζοκώνΔ μίταςυ των imiwzii-v. νά 2:ατηρήτα: εύλο
γος τχέτ:ς. Η ελλε:·!;:ς επαρκούς ξαΔμοϋ τυντον.τμοΰ ε]ς την 
τχετ:κήν 2:α2:κατίαν ε:να: ίυνατόν νά 6οηγή. 2:ά ο-ραχυτέραν 
ή μακροτέρτι περίοοον. εις Ο'.ατάρ αίς·.ν τής άρμον.κής τχέ- 
τεως τών έπ:τοκ:ων με ουτμενείς έπ:πτωτε:ς εις τας τυναλ- 
λα·;άς καί την οίκονου.:αν γενίκώτεοον.

Λ:ά τοϋ άρΔρου Η) παρέχετα: ή ουνατότης εις τήν Χομ:- 
τματ'.κήν Επιτροπήν. μετά προηγουμένην γνώμην τής Ι'.-π:- 
τ::τής Κεφαλαιαγοράς. όπως ο:’ άποφατεώς της έπ:ί αλη εις 
τάς εν Έλλάό: λε:τουργούτας Τραπέζας νά μετατρέψουν μέ
ρος ή καί το τύνολον τών πρός αύ τ ά ; λης:προ·ύέτμων άπο ουο 
τούλάχ:ττον έτη όφε:λών έπ:χε:ρήτεων εις μετοχικόν κεφα- 
λα:ον. Λ: via: μετοχή: ο:ατί-3εντα: εις τό κο:νόν ο:ά ο—αοτίας 
έγγρατής. τηρο υμένων όλων τών ύπό τών 7.ε:μενων ο: αταςεων 
προβλεπομένων ο:2θ:κατ:ών. ως καί τον ο:κ.α:ωματος ττμcτ·.- 
μήτεως υπέρ τών παλα:ών μετόχων. II άτκητ. ς τον ο:κα:ώ- 
ματος αυτοί ύπό τών Τραπέζιών προϋποόέτε: έτ: αύτα: ύά 
εγγυη-λοϋν:

a) ΣταΔερας τ:μής οόαπραγματεέ τεως τών μετοχών έττ:

£) Διανομήν τού προόλεπομένου ντο τοϋ άρΔρου 1 τοϋ πα
ρόντος μερίτματος. έπί τρία έτη.

Έφ’ ότον α! ώς άνω ληςιπρόΔετμο: όφε:λαί υπερβαίνουν τό 
τρ: πλατ: ον τής καΔαρας Δέτεως τής έτα:ρεία.ς. εις τήν μετα
τροπήν τυμπράττουν_. νποχρεωτ'./.ώ ς τά άρμόο:α όργανα τής 
εταιρείας.

Ή ρύτμ:τ:ς αν τη κρίνετα: τκόπ:μ.ο ς προς έπυγ!αντ:ν τής 
οίκονομπ/.ής ϊ'.αρΔρώτεως τών έπ·.χε:ρήτεων μέ υψηλήν 2α- 
νε'.αν.ήν έπ:6άρυντ:ν καί τοβαράς ταμε'.ακάς ουτχερείας. βελ- 
τ:ωτ:ν τής ςχέτεως βίων πρός πένα κεφάλα:α αυτών καί 
2:ευρόντεως τών ουνατοτήτων χρηματοοϋτήτεώς των.

Με τίς 2:ατάπε:ς τοϋ «ρΔρόυ 9 τοΰ Ν. 4171/1901 τά 
κέροη τών άλλοοαπών καί ήμε2απών τεχνικών έπ:χε:ρήτεων 
τά προερχόμενα άπό εργατίες. τών όποιων τό αντικείμενο·/ εύρι- 
τκετα: έκτος άπό τά 5ρ:α τής Ελλην.κής Επικράτειας,
άπαλλαττοντα: τοϋ φόρου είτοοήματος. μέ τίς πρτϋποΔέτεες 
που άναφέροντα: -ττό ανωτέρω άρΔρο (άπατχόλητη Ελλήνων 
υπηκόων κ/.π.).

Προκε:μένου περί ανωνύμων τεχν.κών έτα:ρε:ών τά άνω- 
τέρω.κέρόη;. όταν 2:ανέμωντα: ττοΰς μετόχους φορολογοΰντα: 
όπως φορολογοΰντα: καί τά λο:πά μερίτματα βατέ: τών 2:α-

τάπεων τοΰ άρΔρου 10 τοΰ Α.Ν. 148/1907 όπως τροποποΑ 
Δηκε μέ τίς 2:ατάπε:ς- τοΰ άρΔρου 15 τοϋ Ν. 542/1977.

Βάτε: τών ::ατάπεων τής παρ. 3 τοΰ άρΔρου 15 τοϋ Χ.Δ 
3843/1958 ότα/ τά οιανεμόμενα μεοίοματα έχουν φορολογτ 
Δ ή ττό όνομα τής ανώνυμης έτα'.ρείας, έκπίπτετα: άπό τό φέ

των μ·τ:τν.ατων που κατεοα/.εν r, ανουνυμη ετα
ρεία. όάτε: τών οιατάπεων τοϋ Σ’.Λ. 3843/1958. γ:ά τ: πο: 
αύτό πού 2:ανέμετα: πρός αποφυγή τής ίνπλής φορολογίας.

Γ:α τά κέροη τών τεχν.κών ανωνύμων έτα·ρε:ών πού προ 
έρχοντα: άπό εργατίες εκτός άπό τά όρια τής Έλλην.κή 
Επ'.κρατείας καί φορολογοΰντα: ττό επωτερπκό. όταν 2:ανέ 

μωντα: ττοος μετόχους 2έν ύπαρχε: ουνατότητα. μέ τίς 2:α 
ταπ-’.ς πού ίτχύουν. νά έκπει-όή ό φόρος που καταόλήνγ/. 
ττο επωτερ’.κο γ:ά νά άποφευχνή ή 2:πλή φορολογία.

Με τίς θ'.ατάπε:ς τοϋ προτε:ν;μένου άρ*3ρου 17 παρέχετα 
ουνατοτητα έκπτώτεως τοϋ φόρου που καταολήΔηκε ττό έπω 
τερπ/.ο απο το φοτο τών μερ:τματων που προέρχοντα: άπο κεροι 
άπο εργατίες τοϋ έπωτερτκοϋ. υπό τήν προΰπό-υετη όττ:

αί Ό φόρος πού ·3ά έκπίπτετα: :έν ·άά είνα: μεγαλύτερο: 
άπό τό φόρο που άναλογε: ττά μερίτματα που προέρχοντα: άπ: 
κέροη άπό έργα πιες τοϋ έςωτερικοϋ καί ‘

βί τό ποτο τών μερ’.τμάτων που ποοέρχετα: άπό κερϊη. άπ- 
έργατίες τοϋ έΞωτεςι'κοϋ είτάγετατ ττήν Έλλάοα ‘ύπό μορφι 
τυναλλάγματος μή ύποχρεωτ:κώς έκχωρητέου.____

Τέλος. 2:ά τών ο:ατάςεων τοΰ άρόρου 18 οίοετα: ή ουνα 
τότης όπως 2:ά Προεορ:κών Δ’.απαγματων έκο:2ομένων ττ 
προτατε: τών Ί’πουργών Συντον.τμ,οϋ. Ο’κονομ'.κών καί Εμπο
ρίου, κωονκοπο'.ηυοϋν εις έν.αΐον κείμενον α: .2:ατάΞε·.ς τοϋ 
Α.Ν. I 4S/G7. ετερα: ο:ατάςε:ς' ά: όποια: τυμπληιροϋν ή τρο- 
ποπο'.οϋν τον νόμον τοϋτον. (5ς καί αί ο:ατάπε:.ς τοΰ παρόντος 
νόμου. II ρύ-3μ:τ:ς αυτή κρίνετα: αναγκαία πρός ::ευκό/υντ:'· 
τότον τών ΰπηρετ:ών·, α! όποία: χε:ρίζοντα: τά τχετ:κά ,πρό: 
τόν άνωτέρω νόμον Δέματα, ότον καί τοϋ κο:νοΰ.

Έν Ά·3ήνα:ς τή 5 Φεβρουάριου 1979 : ■
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