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Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 5
Νόμος 1473 της 7/7.9.84. Μεταρρυθμίσεις στην άμεση
και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ A 127 - 07.09.1984).
Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ι. Φορολογία Εισοδήματος
Μειώσεις του εισοδήματος
Αρθρο 1
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955
(ΦΕΚ - Α ` 214) αντικαθίσταται ως εξής:
"Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε είδους συντάξεις
μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) έως το ποσό καθαρού
εισοδήματος τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000> δραχμών.
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ 3323/1955
αντικαθίσταται ως εξής:
"Η μείωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου υπολογίζεται και
στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτά δικηγόρος
από την παροχή υπηρεσιών με πάγια περιοδική αμοιβή, σύμφωνα με τους
όρους της περίπτωσης α` της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του Ν.Δ.
3026/1954 (ΦΕΚ - Α` 235) και ιατρός, που έχει προσληφθεί από το ΙΚΑ με
ειδική σύμβαση έργου αόριστης χρονικής διάρκειας και παρέχει τις
υπηρεσίες του με πάγια περιοδική αμοιβή.
3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ.
3323/1955 καταργείται και το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου
αυτού του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
"Η μείωση που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή δεν μπορεί σε καμιά
περίπτωση να είναι ανώτερη από το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων
(220.000) δραχμών το χρόνο, κατά φορολογούμενο, για τα εισοδήματα όλων
των παραπάνω κατηγοριών.
4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1957 προσθέτεται
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περίπτωση δ`, η οποία έχει ως εξής:
"δ) οι εκτελεστές μουσικών έργων των κρατικών ορχηστρών, των
ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης".
5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτεται
περίπτωση ε, η οποία έχει ως εξής:
"ε) οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, καθώς και οι αμειβόμενοι
ποδοσφαιριστές και λοιποί αθλητές".
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που απόκτησαν οι δικαιούχοι από 1
Ιανουαρίου 1983.
7. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955
καταργούνται, οι παράγραφοι 11, 12, 13 και 14 αυτού αναριθμούνται σε 9,
10, 11 και 12 αντίστοιχα και προσθέτεται νέα παράγραφος 13, η οποία
έχει ως εξής:
"13. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, οι οποίες
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των
προϋποθέσεων για τη διενέργεια των ειδικών μειώσεων αυτού του άρθρου,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια".
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του Ν.Δ.
3323/1955, όπως αυτή αναριθμήθηκε, καταργείται.
Αρθρο :2 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :21
Εισοδήματα συζύγων και τέκνων
Αρθρο 2
1. Το άρθρο 6 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
" Αρθρο 6
Φορολογία των εισοδημάτων των συζύγων
και των ανήλικων τέκνων
1. Κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν
κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι
εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός
συζύγου. Σ` αυτή την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του
εισοδήματος του ενός συζύγου δε συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου
συζύγου.
2. Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να επιδώσουν φορολογική δήλωση, καθένας
χωριστά για το συνολικό του εισόδημα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Οταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της
οικείας φορολογικης δήλωσης. Το βάρος απόδειξης της διακοπής φέρει ο
φορολογούμενος.
β. Οταν ο ένας από τους συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης.
γ. Οταν ο ένας από τους συζύγους έχει τεθεί σε δικαστική ή νόμιμη
απαγόρευση, ή τελεί υπό δικαστική αντίληψη.
3. Ειδικά, το εισόδημα του ενός συζύγου, το οποίο προέρχεται από
επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο, προσθέτεται
στα εισοδήματα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο ονομά του.
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4. Οταν το εισόδημα του ενός συζύγου προέρχεται από αστική ή
ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία ή κοινοπραξία
ή κοινωνία, στην οποία συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος, αυτό προσθέτεται
στα εισοδήματα του συζύγου ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ποσό συνολικού
εισοδήματος από όλες τις πηγές και φορολογείται στο ονομά του. Αν οι
σύζυγοι έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, τότε το εισόδημα της
συζύγου από αυτή τη συμμετοχή της προσθέτεται στα εισοδήματα του
συζύγου της και φορολογείται στο ονομά του.
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται
προκειμένου για το εισόδημα των συζύγων, το οποίο προέρχεται από
εταιρείες στις οποίες αυτοί συμμετέχουν εφόσον: α) η εταιρεία έχει
συσταθεί σύμφωνα με το Ν. 328/1976 (ΦΕΚ - Α` 128), β) η συμμετοχή
οποιουδήποτε από τους συζύγους είναι συνέπεια κληρονομικού δικαιώματος,
γ) οι σύζυγοι συμμετείχαν στην εταιρεία κατά τα δύο τουλάχιστον αμέσως
προηγούμενα έτη από το χρόνο τέλεσης του γάμου τους και δ) η εταιρεία
προήλθε από τη συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων κατά τα δύο
τουλάχιστον αμέσως προηγούμενα έτη, από το χρόνο τέλεσης του γάμου
τους.
6. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προσθέτεται στα εισοδήματα του
γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο
ονομά του. Αν αυτός δεν έχει το γονική μέριμνα, το εισόδημα
προσθέτεται στα εισοδήματα του αλλου γονέα και φορολογείται στο ονομά
του.
7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα
εισοδήματα τα οποία προκύπτουν: α) από την παροχή της προσωπικής
εργασίας του τέκνου, β) από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο
τέκνο από κληρονομιά ή από δωρεά, με εξαίρεση τις γονικές παροχές και
τις δωρεές που έγιναν σ` αυτό από τους γονείς του, γ) από συντάξεις που
απονεμήθηκαν στο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα του ή της μητέρας του
και δ) από διατροφή, η οποία καταβάλλεται στο τέκνο σύμφωνα με
δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη. Για τα εισοδήματα αυτά το
τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση".
2. Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση οικοδομών, καθώς
και από εκμίσθωση γαιών, που προέκυψαν από 1 Ιανουαρίου έως 19
Φεβρουαρίου 1983 και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο ως επικαρπωτή των
πρώην προικώων ακινήτων, τα οποία αποδόθηκαν στη σύζυγό του σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ - Α ` 25 ),
δηλώνονται και φορολογούνται στο όνομα της συζύγου.
Αρθρο :3 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4
Απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος
Αρθρο 3
1. Η υποπερίπτωση β` της περίπτωσης Α` της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
"β) Από το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της
κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων
(180.000) δραχμών το χρόνο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με το ποσό των
τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) δραχμών για καθένα από τα τέκνα του
φορολογουμένου, τα οποία συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν. Αν η
ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία ανήκει στη σύζυγο του φορολογουμένου,
το συνολικό ποσό που απαλλάσσεται αφαιρείται από το δικό της ακαθάριστοι
τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ
των συζύγων ή μεταξύ αυτών και των ανήλικων τέκνων τους, το συνολικό
ποσό που απαλλάσσεται αφαιρείται αναλογικά από το ακαθάριστο τεκμαρτό
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εισόδημα από ιδιοκατοίκηση του καθενός, με βάση το ποσοστό
συνιδιοκτησίας τους. Αν μέσα στο χρόνο που αποκτηθηκε το εισόδημα, η
κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για διάστημα μικρότερο από δώδεκα (12)
μήνες, το απαλλασσόμενο ποσό περιορίζεται ανάλογα.
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτης εφαρμόζονται ανάλογα και για το
τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο αποκτούν ομογενείς ή Ελληνες μόνιμοι
κάτοικοι του εξωτερικού, από ιδιοκατοίκηση μιας κατοικίας που
βρίσκεται στην Ελλάδα.
Για τον υπολογισμό του πάνω από τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000)
δραχμές απαλλασσόμενου ποσού του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος από
ιδιοκατοίκηση, θεωρούνται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο μόνο τα τέκνα
του που διαμένουν στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν την κατοικία αυτή".
2. Στην περίπτωση Γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955
προσθέτεται υποπερίπτωση γ, η οποία έχει ως εξής:
"γ) Τα κέρδη από την πρωτογενή παραγωγή που διανέμονται με τη μορφή
μερίσματος στα μέλη αγροτικού συνεταιρισμού με αντικείμενο την εκτέλεση
δασικών εργασιών, την παραγωγή αλιευτικών και μελισσοκομικών
προϊόντων, την καλλιέργεια και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων, καθώς
και τη λειτουργία κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών ή σηροτροφικών
εκμεταλλεύσεων. Το ποσό που απαλλάσσεται ορίζεται σε διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές το χρόνο για τα τακτικά μέλη του
συνεταιρισμού, τα οποία ασχολούνται αυτοπροσώπως, επαγγελματικά και
αποκλειστικά με τις πιο πάνω αγροτικές εργασίες του συνεταιρισμού
και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές το χρόνο για τα λοιπά μέλη του
συνεταιρισμού".
3. Στην περίπτωση Δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955
προσθέτονται δύο τελευταία εδάφια, τα οποία εχουν ως εξής:
"Σ` αυτή την περίπτωση, το απαλλασσόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί
τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές, συνολικά,
για όλα τα μέλη της εταιρείας ή κοινοπραξίας. Αν τα μέλη της εταιρείας
ή κοινοπραξίας δικαιούνται, συνολικά, μεγαλύτερο απαλλασσόμενο ποσό,
τούτο περιορίζεται ανάλογα".
4. Στην περίπτωση ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955
προσθέτεται υποπερίπτωση ζ`, η οποία έχει ως εξής:
"ζ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε αναπήρους πολέμου, με βάση τα έτη
υπηρεσίας τους στο Δημόσιο, κατά το ποσό της αναπηρικής σύνταξης την
οποία θα ελάμβανε ο δικαιούχος αν δεν είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα
λήψης της. Η διάταξη αυτής της περίπτωσης εφαρμόζεται ανάλογα και στις
συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε θύματα ή οικογένειες
θυμάτων πολέμου".
5. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται για τα
εισοδήματα που απόκτησαν οι δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1983.
6. Η περίπτωση ΣΤ ` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955
αντικαθίσταται ως εξής:
"ΣΤ ` Οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους
δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, καθώς και τον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού (ΕΟΤ) σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτηματα ή μεμονωμένους
καλλιτέχνες Ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις".
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7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως
εξής:
"5. Τα κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης, οι
αποδοχές από την παροχή υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, που αποκτούν
τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, το οποίο τηρείται
στην αρμόδια διεύθυνση της οικείας νομαρχίας και πρόσωπα που
παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητικη καθυστέρηση ή φυσικη
αναπηρία, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό πενήντα τα
εκατό (50%) έως το ποσό συνολικού εισοδήματος από τις πηγές αυτές
τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τα
εκατό (25%) για τμήμα από δραχμές τετρακόσιες χιλιάδες μία (400.001)
μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές".
Αρθρο :4 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :5
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 2
Εκπτώσεις από το εισόδημα του φορολογουμένου
Αρθρο 4
Το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
" Αρθρο 8
Εκπτώσεις από το συνολικό εισόδημα
1. Από το συνολικό εισόδημα, του φορολογουμένου εκπίπτουν, κατά
περίπτωση, τα ποσά των δαπανών οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου.
2. Από τα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο θεωρείται ότι
τον βαρύνουν:
α) τα ανήλικα τέκνα, τα τέκνα τα οποία δεν εχουν υπερβεί το εικοστό
πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές
του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
β) Τα τέκνα. τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση,
εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
γ) Τα τέκνα, τα οποία παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό
(67%) και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
δ) οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
ε) Οι άγαμοι αδελφοί και οι άγαμες αδελφές και των δύο συζύγων,
εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό (67%) και πάνω, από
διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
στ) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς έως τον
τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις πιο πάνω περιπτώσεις θεωρείται ότι
βαρύνουν το φορολογούμενο μόνο εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν
υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) δραχμών ή το ποσό των
διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών αν αυτό παρουσιάζουν αναπηρία
εξήντα εφτά τα εκατό (67%> και πάνω, από διανοητικη καθυστέρηση ή
φυσική αναπηρία.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Πρόνοιας, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη
του ποσοστού της αναπηρίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για
την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις
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αυτης της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για την υποπερίπτωση δδ`
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος.
4. Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτουν: α) Το ποσό
που επιδικάζεται ή συμφωνείται συμβολαιογραφικά και καταβάλλεται, λόγω
διατροφής, στη σύζυγο ή στο σύζυγο και τα τέκνα.
β) Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου
και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, τα
οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται μόνο αα) οι
αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις,
γενικά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και οι
μικροβιολογικές εξετάσεις, καθώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και
οδοντοπροσθετική, ββ) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε
νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο ή στην κλινική,
γγ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο, για την παροχή υπηρεσιών
σε ασθενή, κατά τη νοσηλεία αυτού σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι,
δδ) ποσοστό πενηντα τα εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε
επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με
τις διατάξεις του οικείου νόμου που ισχύει κάθε φορά, εε) η δαπάνη για
την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη
για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενή οργάνων, τα οποία είναι
αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
Εξαιρετικά, εκπίπτουν τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των
αγαμωντέκνωντου φορολογουμένου, ανεξάρτητα από την ηλικίας τους, εφόσον
το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) δραχμών και πάσχουν από ανίατο νόσημα. Επίσης, με τις ίδιες
προϋποθέσεις εκπίπτει η δαπάνη για την περίθαλψη, με οποιοδήποτε τρόπο,
των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του
φορολογουμένου. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται τα δίδακτρα ή
τροφεία, τα οποία καταβάλλονται για την περίθαλψη αυτών των τέκνων σε
ειδικές για την πάθηση τους σχολές ή θεραπευτηρια.
γ) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος, λόγω δωρεάς,
στο Δημόσιο, τους δήμους και κοινότητες του Κράτους, τους ιερούς ναούς
και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που νόμιμα εχουν συσταθεί ή συνιστώνται
και τα οποία επιδιώκουν φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, εθνωφελείς,
κοινωφελείς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επίσης τα χρηματικά ποσά που
καταβάλλονται σ οποιαδήποτε αθλητικά σωματεία, που νόμιμα έχουν
συσταθεί και είναι αναγνωρισμένα από τη Γενικη Γραμματεία Αθλητισμού,
εφόσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη
των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.
Τα πιο πάνω χρηματικά ποσά δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη
διάταξη του παρόντος.
δ) Τα ποσά των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε
ταμεία ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το
νόμο.
ε) Τα ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για ασφάλιστρα ζωής
ή θανάτου ή για την κάλυψη των κινδύνων από τυχαία γεγονότα, που
αφορούν αυτόν προσωπικά ή τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα του τα οποία τον
βαρύνουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτά
δεν έχουν δική τους φορολογικη υποχρέωση. Το ετήσιο ποσό της δαπάνης
για ασφάλιστρα, το οποίο εκπίπτει από το εισόδημα του φορολογουμένου,
δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσοστό δέκα τα εκατό
(10%) του συνολικού εισοδήματος που δηλώνεται απ` αυτόν και, σε κάθε

7

περίπτωση, τις σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.
στ) Η δαπάνη, η οποία καταβάλλεται από μισθωτό ως ετήσια συνδρομή ή
ως δικαίωμα εγγραφής σε επαγγελματικούς συλλόγους και επιμελητήρια,
καθώς και η δαπάνη η οποία καταβάλλεται ως συνδρομή σε επαγγελματικά
περιοδικά, εκτός αν στην περίπτωση αυτή στο μισθωτό χορηγείται επίδομα
βιβλιοθήκης. Η δαπάνη αυτη δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τις δέκα
χιλιάδες (10.000) δραχμές το χρόνο.
ζ) το ποσό των τόκων που καταβάλλεται από το φορολογούμενο για δάνεια
τα οποία έχει συνάψει με Τράπεζες ή αλλους πιστωτικούς οργανισμούς ή με
τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Η έκπτωση αυτή γίνεται εφόσον
αποδεικνύεται η διάθεση των χρημάτων του δανείου, μέσα σ` ένα χρόνο από
τη σύναψή του, για την αγορά περιουσιακού στοιχείου ή για τη συμμετοχή
του φορολογουμένου σε επιχείρηση και εφόσον από τις δραστηριότητες
αυτές προκύπτει εισόδημα κατά την κρίσιμη διαχειριστικη περίοδο, το
οποίο φορολογείται με τις διατάξεις αυτού του νόμου.
η) Η δαπάνη που καταβάλλεται από το φορολογούμενο για την αγορά και
την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. Το ετήσιο ποσό αυτής της δαπάνης,
το οποίο εκπίπτει από το εισόδημα του φορολογουμένου, δεν μπορεί να
υπερβεί ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) του εισοδήματος που δηλώνεται από
αυτόν και, σε κάθε περίπτωση, τις σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές
συνολικά και για τους δύο συζύγους.
θ) Από το ετήσιο συνολικό ποσό που καταβάλλεται από το φορολογούμενο
και τη φορολογούμενη σύζυγό του για ενοίκιο της κύριας κατοικίας τους,
ποσοστό τριάντα τα εκατό (30%) έως το ποσό ενοικίου εκατόν είκοσι
χιλιάδων (120.000) δραχμών και ποσοστό δέκα τα εκατό (10%), για το πάνω
από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές ποσό αυτού. Αυτή η έκπτωση
ενεργείται, εφόσον ο φορολογούμενος απέκτησε εισοδήματα από μισθούς ή
συντάξεις και δε χορηγείται σ αυτόν ή τη σύζυγό του στεγαστικό επίδομα.
Το συνολικό ποσό της έκπτωσης αυτης δεν μπορεί να υπερβεί σε καμιά
περίπτωση το ποσό του καθαρού εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις που
απέκτησε ο φορολογούμενος και η σύζυγός του.
ι) το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για έξοδα κηδείας του συζύγου
ή της συζύγου και των προσώπων που συνοικούν με το φορολογούμενο και
τον βαρύνουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος αρθρου, μέχρι
σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές και ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) για
το πάνω από σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές ποσό αυτών, εφόσον τα
πρόσωπα αυτά δεν αφήνουν κανένα περιουσιακό στοιχείο. Ως έξοδα κηδείας
θεωρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται για την τελετή και την ταφή του
νεκρού, εκτός από τις δαπάνες για την κατασκευή του τάφου. Με αποφάσεις
του Υπουργού των Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων, για τη διενέργεια των
εκπτώσεων που προβλέπονται από αυτην την παράγραφο, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτών των
διατάξεων.
5. Από το συνολικό ποσό των εισοδημάτων που αποκτά η φορολογουμένη
από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, από την άσκηση ατομικά εμπορικής
επιχείρησης ή επαγγέλματος από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 45 του παρόντος και από τη συμμετοχή της ως ομόρρυθμο μέλος
σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, αφαιρείται δαπάνη χωρίς
δικαιολογητικά για τη φύλαξη των τέκνων της, που συνοικούν με αυτήν,
εφόσον τα τέκνα αυτά δεν εχουν υπερβεί το έκτο έτος της ηλικίας τους
και δεν έχουν δικό τους εισόδημα ή εχουν εισόδημα κατώτερο από το ποσό
των ογδόντα χιλιάδων (80.000) δραχμών ή το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) δραχμών προκειμένου για τα τέκνα που παρουσιάζουν αναπηρία
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εξήντα εφτά τα εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική
αναπηρία. Το ποσό της δαπάνης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τα εκατό (10%)
στο άθροισμα των εισοδημάτων αυτών των κατηγοριών και δεν μπορεί να
υπερβεί τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δραχμές το χρόνο. Το ποσό
αυτό προσαυξάνεται κατά εφτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) δραχμές το
χρόνο, για καθένα μετά το πρώτο τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση ηλικίας έξι
(6) ετών.
Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και για το φορολογούμενο
σε περίπτωση χηρείας ή διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης,
για τα τέκνα που συνοικούν με αυτόν και των οποίων έχει την επιμέλεια.
6. Οταν οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση, σύμφωνα
με το άρθρο 6 του παρόντος και όταν λόγω θανάτου του ενός από τους
συζύγους υποβάλλονται δηλώσεις χωριστά, αν ο ένας από τους συζύγους,
δεν έχει εισόδημα ή τούτο είναι κατώτερο από το άθροισμα των δαπανών
που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους 4 και 5, το άθροισμα αυτών ή
η διαφορά που προκύπτει δεν εκπίπτει από το εισόδημα του άλλου συζύγου.
Εξαιρετικά, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα έξοδα ιατρικής και
νοειοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου, καθώς και των λοιπών
προσώπων που συνοικούν μ` αυτόν και τον βαρύνουν, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μεταφέρονται για να εκπέσουν από το
εισόδημα του άλλου συζύγου.
2. Η ειδική εισφορά υπέρ ΟΓΑ, η οποία αναλογεί στο φόρο εισοδήματος
φυσικών προσώπωντου οικονομικού ετους 1984, εκπίπτει από το συνολικό
εισόδημά τους του οικομικού έτους 1985.
Αρθρο :5 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1
Φορολογική Κλίμακα. Μειώσεις από το φόρο
Αρθρο 5
1. Το άρθρο 9 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
" Αρθρο 9
Υπολογισμός του φόρου
1. Το εισόδημα που απομένει μετά τις μειώσεις και τις εκπτώσεις που
ενεργούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αποτελεί το
φορολογητέο εισόδημά του, το οποίο υποβάλλεται σε φόρο με βάση την
ακόλουθη κλίμακα:
Κλιμάκιο
εισοδήματος
80.000
60.000
60.000
60.000
90.000
90.000
90.000
90.000
120.000
120.000
120.000
200.000
400.000
800.000
1.000.000
1.500.000
Υπερβάλλον

Φορολογικός συντελεστελεστής %
12
15
18
21
25
29
33
37
41
45
48
51
54
57
60
63

Φόρος κλιμακίου

7.200
9.000
10.800
18.900
22.500
26.100
29.700
44.400
49.200
54.000
96.000
204.000
432.000
570.000
900.000
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Σ ύ ν ο λ ο
εισοδήματος

φόρου

80.000
140.000
200.000
260.000
350.000
440.000
530.000
620.000
740.000
860.000
980.000
1.180.000
1.580.000
2.380.000
3.380.000
4.880.000

7.200
16.200
27.000
45.900
68.400
94.500
124.200
168.600
217.800
271.800
367.800
571.800
1.003.800
1.573.800
2.473.800

Το ποσό του φόρου το οποίο προκύπτει με βάση την παραπάνω κλίμακα
μειώνεται ως εξής:
α) Για τον ίδιο το φορολογούμενο, κατά τρεις χιλιάδες 93.000)
δραχμές. προκειμένου για αα) αναπήρους αξιωματικούς και οπλίτες, οι
οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο
ταμείο, αξιωματικούς που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσηματος
βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, ββ) θύματα πολέμου, γγ)
τυφλούς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, το οποίο τηρείται
στην αρμόδια διεύθυνση της οικείας νομαρχίας και δδ) πρόσωπα που
παρυσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική
αναπηρία, το πιο πάνω ποσό αυξάνεται στις τριάντα χιλιάδες (30.000)
δραχμές. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα
που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου
εξομοιώνονται και τα πρόσωπα, τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών
και οπλιτών οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας, σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξης απο το δημόσιο
ταμείο.
β) Για το σύζυγο ή τη σύζυγο που δεν έχει φορολογητέο εισόδημα, κατά
έντεκα χιλιάδες (11.000) δραχμές.
γ) Για το πρώτο τέκνο, κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) δραχμές, για
το δεύτερο τέκνο, κατά δεκάξι χιλιάδες (16.000) δραχμές, για το τρίτο
τέκνο, κατά είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) δραχμές, για το τέταρτο τέκνο
και για κάθε τέκνο μετά το τέταρτο, κατά σαράντα χιλιάδες (40.000)
δραχμές.
δ) Για κάθε τέκνο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, κατά πέντε
χιλιάδες (5.000) δραχμές.
ε) Για καθένα από τα λοιπά πρόσωπα, κατά πέντε χιλιάδες (5.000)
δραχμές.
στ) Για καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις πιο πάνω
περιπτώσεις β`, γ και ε, εφόσον αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και
πάνω, από διανοητικη καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, κατά είκοσι πέντε
χιλιάδες (25.000) δραχμές, ως πρόσθετο ποσό μείωσης.
Η μείωση του φόρου που καθορίζεται στις παραπάνω περιπτώσεις γ`, δ`,
ε και στ ενεργείται εφόσον τα πρόσωπα που αναφέρονται σ` αυτές
βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
παρόντος.
Σε περίπτωση που με βάση τη φορολογική κλίμακα στο εισόδημα του
φορολογουμένου δεν προκύπτει ποσό φόρου ή τούτο είναι μικρότερο από το
συνολικό ποσό των μειώσεων που δικαιούται με βάση τις διατάξεις αυτής
της παραγράφου, ολόκληρο το από των μειώσεων ή η διαφορά δεν
επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
Οταν οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινη δήλωση, σύμφωνα με
το άρθρο 6 του παρόντος, αν ο ένας από αυτούς έχει φορολογητέο εισόδημα
μέχρι εκατόν πέντε χιλιάδες ( 105.000) δραχμές, τότε ο φόρος που
αναλογεί σ αυτό το εισόδημα με βάση τη φορολογικη κλίμακα αφαιρείται
από το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) δραχμών και το τυχόν υπόλοιπο
που απομένει μεταφέρεται για να μειώσει το φόρο που αναλογεί στο
εισόδημα του αλλου συζύγου. Σ` αυτη την περίπτωση, για τον υπολογισμό
του φόρου στο τμήμα του φορολογητέου εισοδήματος μέχρι ογδόντα
χιλιάδες (80.000) δραχμές, ο φορολογικός συντελεστης ορίζεται σε δέκα
τα εκατό (10%).
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Η μείωση του φόρου που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο για τους
ανιόντες της συζύγου, τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο ή τα χωρίς γάμο
τέκνα της, τους αγάμους αδελφούς και τις άγαμες αδελφές της, καθώς και
για τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι
τρίτου βαθμού, ενεργείται, στο σύνολό της, από το ποσό του φόρου που
προκύπτει για το εισόδημά της, με βάση τη φορολογική κλίμακα.
Σε περίπτωση που με βάση τη φορολογική κλίμακα στο εισόδημα του ενός
συζύγου δεν προκύπτει ποοό φόρου ή τούτο είναι μικρότερο από το
συνολικό ποσό των μειώσεων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 5, 6 και 7
του παρόντος άρθρου, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων ή η διαφορά που
προκύπτει μεταφέρεται για να μειώσει το ποσό του φόρου που αναλογεί στο
εισόδημα του άλλου συζύγου και αν τυχόν απομένει υπόλοιπο, τούτο δεν
επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
2. `Οταν το φορολογητέο ειοόδημα περιέχει και εισόδημα από κινητές
αξίες ή από κέρδη μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή από κέρδη
ετερόρρυθμων εταίρων, το εισόδημα αυτό, χωρίς τον υπολογισμό των
εκπτώσεων του άρθρου 8, υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό αναλογικό
φόρο, ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό τρία τα εκατό (3).
Επίσης, αν στο κατά την παράγραφο 1 εισόδημα περιλαμβάνεται και
ειοόδημα από οικοδομές ή από εκμίσθωση γαιών, το συνολικό καθαρό
εισόδημα από τις πηγές αυτές, αθροιστικά λαμβανόμενο και πριν από τη
διενέργεια των κατά το άρθρο 8 εκπτώσεων, υποβάλλεται και σε
συμπληρωματικό φόρο με βάση την παρακάτω κλίμακα:
Κλιμάκια

100.000
100.000
200.000
Υπερβάλλον

Φορολογικός συντελεστης
%

4

2
3

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο
καθαρού
εισοδήματος
από οικοδομές
και γαιες

2.000
6.000

100.000
200.000
400.000

φόρου

2.000
8.000

Το ποσό του κατά τα προηγούμενα εδάφια συμπληρωματικού φόρου δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο
φορολογητέο εισόδημα, με βάση την κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου.
3. Ειδικά, ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί του
εμπορικού ναυτικού και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας,
από την παροχή υπηρεσιών οε εμπορικά πλοία ή σε αεροσκάφη, κατά
περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: α) Στις αμοιβές που καταβάλλονται από
τον εργοδότη σε ξένο νόμισμα, με αναλογικό συντελεστή πέντε τα εκατό
(5%), μετά την έκπτωση, προκειμένου για αμοιβές που καταβάλλονται σε
λίρες Αγγλίας, ποσού σαράντα (40) λιρών για κάθε μήνα και προκειμένου
για αμοιβές που καταβάλλονται σ` άλλο νόμισμα, μετά την έκπτωση
ανάλογου ποσού που υπολογίζεται με βάση την επίσημη ισοτιμία, β) στις,
αμοιβές που καταβάλλονται από τον εργοδοτη σε δραχμές, με αναλογικό
συνταλεστη τρία τα εκατό (3%), μετά την έκπτωση ποσού χιλίων
πεντακοσίων (1.500) δραχμών για κάθε μήνα. Σε περίπτωση που ο φόρος που
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εξευρίσκεται μ` αυτόν τον τρόπο είναι ανώτερος από το φόρο που
προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του παρόντος, το
επιπλέον 1ποσό φόρου επιστρέφεται, ύστερα από την υποβολή στον αρμόδιο
Οικονομικό Εφορο της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
από το δικαιούχο.
4. Προκειμένου να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό
εισόδημα των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και του ιπτάμενου
προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, σε περίπτωση που τα πρόοωπα αυτά
αποκτούν εκτός από τις αμοιβές τους για τις υπηρεσίες τους σε εμπορικά
πλοία ή ως ιπτάμενοι, αντίστοιχα, και εισοδήματα απο τις πηγές Α` έως
Ζ` του άρθρου 2 του παρόντος το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού αθροίζεται με το ποσό
του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υποχρέου.
Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα
εισοδήματα του υποχρέου επιμερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό
εισόδημά του, με βάση της διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
αυτού, ανάλογα με τα ποσά των αμοιβών του, ως αξιωματικού των εμπορικών
πλοίων ή ως ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και των
εισοδημάτων του από τις πηγές Α` έως Ζ`.
5. Σε περίπτωση τέλεσης γάμου για πρώτη φορά, το ποσό του φόρου που
προκύπτει με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του για τα εισοδήματα του
έτους τέλεσης του γάμου, μειώνεται κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων
(10.000) δραχμών για καθένα σύζυγο.
6. Σε περίπτωση γέννησης ζώντων τέκνων, το ποσό του φόρου που
προκύπτει με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, για το εισόδημα του συζύγου ή της άγαμης μητέρας στο έτος
γέννησης των τέκνων, μειώνεται κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000)
δραχμών, για κάθε τέκνο.
7. Το ποσό του φόρου που προκύπτει, με βάση τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για το συνολικό εισόδημα του
φορολογουμένου α) που διατελεί σε χηρεία, β) που έχει διαζευχθεί και
δεν έχει συνάψει άλλο γάμο, γ) που έχει αποκτήσει τέκνα χωρίς να έχει
συνάψει γάμο, μειώνεται με πρόσθετο ποσό πέντε χιλιάδων (5.000)
δραχμών, για κάθε τέκνο του οποίου έχει τη γονική μέριμνα ή
προκειμένου για διαζευγμένους, για κάθε τέκνο του οποίου έχει την
επιμέλεια, εφόσον το τέκνο τούτο έχει ηλικία μέχρι δεκατεσσάρων (14)
ετών και βαρύνει το φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
8 του παρόντος.
8. Οσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκομίζουν εισόδημα από πηγή που
βρίσκεται στην Ελλάδα δε δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στις
παραγράφους 1, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου".
2. Η περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955
αντικαθίσταται ως εξής:
"β) απαλλάσσονται από το φόρο ή έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο,
με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, υποβάλλονται σε φόρο με
βάση την ακόλουθη κλίμακα:
Κλιμάκια
κερδών

Φορολσγικός
συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου

500.000

-

-

Σύνολο
Φόρου

Κερδών
500.000

12

-

500.000
500.000
Υπερβάλλον

10
18
27

50.000
90.000

1.000.000
1.500.000

50.000
140.000

Ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται σε οκτώ (8)
ίσες μηνιαίες δόσΕΙς από ΤΙς ΟΠΟίες η Πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης".
Αρθρο :6 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :10
Εισοδήματα από οικοδομές, επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα
Αρθρο 6
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτεται
περίπτωση γ`, η οποία έχει ως εξής:
"γ) Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος της επικαρπίας για
ορισμένο χρόνο, ενός ή περισσότερων ακινήτων, σε ημεδαπά ή αλλοοδαπά
νομικά πρόσωπα, το αντάλλαγμα που αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής του
ακινήτου από τη μεταβίβαση αυτη. Για τον προσδιορισμό του ετήσιου
εισοδήματος το αντάλλαγμα αυτό διαιρείται σε μέρη ίσα προς τον αριθμό
των πραγματικών ετών διάρκειας της επικαρπίας. Σε περίπτωση που το
αντάλλαγμα αυτό είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά 10% από την πραγματική
αξία του δικαιώματος της επικαρπίας, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις
διατάξεις του Ν.Δ. 118/1973 (ΦΕΚ - Α` 202), κατά το χρόνο της
μεταβίβασης της για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος λαμβάνεται
η πραγματική αξία της επικαρπίας, διαιρούμενη σε μέρη ίσα με τον αριθμό
των πραγματικών ετών διάρκειάς της".
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τα
εισοδήματα που αποκτούν οι κύριοι ή οι επικαρπωτές ακινήτων από 1
Ιανουαρίου 1984 και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο της μεταβίβασης του
δικαιώματος της επικαρπίας.
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτονται
περιπτώσεις ε` και στ, οι οποίες έχουν ως εξής:
"ε) ο μισθός ή άλλη οποιασδήποτε φύσης απολαυή του εταίρου από την
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην οποία συμμετέχει.
στ) ο μισθός που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ανώνυμης εταιρείας, που είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων
ή στο Ταμείο Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος ή σε κάθε άλλη περίπτωση,
εφόσον κατά το χρόνο παροχής της εξαρτημένης εργασίας συμμετέχουν με
ποσοστό πάνω από τρία τα εκατό (3%) στο κεφάλαιο της ανώνυμης
εταιρείας".
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως
εξής:
"2. Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η
πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του παγίου κεφαλαίου που
χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν
πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτη έχει περιληφθεί στην απογραφή, με
εξαίρεση την υπερτίμηση που προκύπτει από ακίνητα και πλοία, τα οποία
ιδιοχρησιμοποιούνται ή έχουν ιδιοχρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για
την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της".
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου
35 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ως γενικά έξοδα διαχείρισης λογίζονται επίσης και τα χρηματικά ποσά
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που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους δήμους και τις
κοινότητες του Κράτους, τους ιερούς ναούς και τα ημεδαπά νομικά
πρόσωπα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν
φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς εθνωφελείς, κοινωφελείς και
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επίσης, και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται
σε οποιαδήποτε αθλητικά σωματεία, που νόμιμα εχουν συσταθεί και είναι
αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές
αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών
τους τμημάτων".
[6. Η ζημία που τυχόν προκύπτει κατά την απογραφή στο τέλος κάθε
διαχειριστικής χρήσης από την αποτίμηση μετοχών και ομολογιών, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του Π.Δ. 99/1977 (ΦΕΚ Α` 34), μεταφέρεται σε χρέωση των λογαριασμών Αποθεματικά από
Χρεώγραφα, που εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία
προέκυψαν είτε από την πώληση χρεωγράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής
κτήσης τους με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του
Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ - Α` 173), είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν
χρεωγράφων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/1967, του
άρθρου 19 του Ν. 542/1977 (ΦΕΚ - Α` 41 ) και του άρθρου 16 του Ν.
1249/1982 (ΦΕΚ - Α` 43). Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεματικών
αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό της παραπάνω ζημίας, το τυχόν
ακάλυπτο ποσό αυτης εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955].
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 2020/1992 (Α 34):
"Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ οι διατάξεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`)".
7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που κλείνουν ισολογισμό μετά την 30
Δεκεμβρίου 1983.
8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36α του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτεται
δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: "Επίσης, οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που είναι ανάδοχοι
προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας και η έναρξη της διαδικασίας
κατάρτισης των προγραμμάτων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.
1003/1971 (ΦΕΚ - Α` 198) ή του Ν. 947/1979 (ΦΕΚ - Α ` 169) ή θα γίνει
με το Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ - Α` 33).
9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972 (ΦΕΚ Α 64) προσθέτονται δύο τελευταία εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:
"Εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια, η οποία προκύπτει
από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο
ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση.
Σ` αυτή την περίπτωση η οικεία δήλωση μεταβίβασης του οχήματος
υποβάλλεται χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος".
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως
εξής:
"1. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο
χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα εισπραξής του. Ειδικά,
προκειμένου για εισοδήματα που προέρχονται από διανομή κερδών ανώνυμης
εταιρείας, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της καθώς και για τις
αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά σε μισθωτούς ή
συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση,
χρόνος κτήσης αυτών θεωρείται ο χρόνος έγκρισης του ισολογισμού από τη
γενική συνέλευση των μετόχων ή ο χρόνος στον οποίο ανάγονται οι

14

αποδοχές ή οι συντάξεις, κατά περίπτωση".
11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955, προσθέτεται
περίπτωση δ`, η οποία έχει ως εξής:
"δ) Στη σύζυγο ή στο σύζυγο και τα τέκνα, λόγω διατροφής η οποία
επιδικάστηκε σ αυτούς ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη".
12. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ - Α` 70)
προσθέτονται δεύτερο και τρίτο εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής: "Ο
συντελεστης φόρου εισοδήματος, που προβλέπεται από τη διάταξη αυτή,
εφαρμόζεται μόνο σια καθαρά κέρδη της επιχείρησης που προέρχονται από
τις επενδύσεις του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση που η επιχείρηση
έχει πραγματοποιήσει και άλλες επενδύσεις και δεν είναι δυνατός ο
λογιστικός προσδιορισμός των κερδών που προέρχονται από τις επενδύσεις
που έγιναν με κρατική επιχορήγηση, γίνεται επιμερισμός του συνόλου των
κερδών της επιχείρησης με βάση την αξία των επενδύσεων που έχουν
υπαχθεί στις κρατικές επιχορηγήσεις του παρόντος και την αξία των
λοιπών επενδύσεων αυτής".
13. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στα καθαρά
κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30
Δεκεμβρίου 1984.
14. Το άρθρο 12 του Π.Δ. 88/1973 (ΦΕΚ - Α` 153) αντικαθίσταται ως
εξής:
" Αρθρο 12
1. Για τις κινηματογραφικές ταινίες, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται
σε ογδόντα τα εκατό (80%) για το πρώτο, δώδεκα τα εκατό (12%) για το
δεύτερο και οκτώ τα εκατό (8%) για το τρίτο έτος εκμετάλλευσής τους.
2. Η απόσβεση υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη βάση ανεξάρτητα από το χρόνο
εκμετάλλευσης της ταινίας κατά το διαχειριστικό έτος, με τον περιορισμό
να μην υπερβεί κατά το πρώτο έτος τα πραγματοποιηθέντα από την
εκμετάλλευση της ταινίας ακαθάριστα έσοδα. Η τυχόν διαφορά της
μειωμένης κατά το πρώτο έτος απόσβεσης προσαυξάνει τις αποσβέσεις του
δεύτερου έτους, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, ώστε για
τα πρώτα δύο έτη η συνολική απόσβεση να ανέρχεται στο ενενήντα δύο τα
εκατό (80% + 12% = 92%) της αξίας της ταινίας".
Αρθρο :7 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4
Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου
Αρθρο 7
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.Δ.
3323/1955 αντικαθίσταται και στην παράγραφο αυτή προσθέτεται νέο τρίτο
εδάφιο, τα οποία εχουν ως εξής:
"Αν στους πιο πάνω βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται εισοδήματα
για τα οποία ο φόρος παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου αυτής της παραγράφου, καθώς και των
παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα ποσά αυτών των φόρων
εκπίπτουν από το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί με βάση τη διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου.
Η διάταξη του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται αν
στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθούς,
συντάξεις και από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας".
2. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Β.Δ.
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11/16.12.1957 (ΦΕΚ - Α ` 254) αντικαθίσταται ως εξής:
"α) Προκειμένου για εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων γενικά,
καθώς και για ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών
προσόδων, σε ποσοστό δύο τα εκατό (2%) στην αξία του εργου που
κατασκευάζεται ή του μισθώματος.
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτεται
τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
"Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα του προηγούμενου
εδαφίου, με εξαίρεση τα μερίσματα από ονομαστικές μετοχές των ημεδαπών
ανωνύμων εταιρειών, στο ποσό του κύριου και του συμπληρωματικού φόρου
προσθέτεται και οι φόρος που προκύπτει από την εφαρμογή αναλογικού
συντελεστή δέκα τα εκατό (10%), για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι του
ποσού των ογδόντα χιλιάδων (80.000) δραχμών".
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 43
του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
"Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με βάση συντελεστή, που
υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό τούτου και ο οποίος ορίζεται σε δύο τα
εκατό (2%) για τα ημερομίσθια από χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) και
ως χίλιες πεντακόσιες (1.500) δραχμές, σε τέσσερα τα εκατό (4%) για τα
ημερομίσθια από χίλιες πεντακόσιες μία (1.501) και ως χίλιες επτακόσιες
πενηντα (1.750) δραχμές, σε έξι τα εκατό (6%) για τα ημερομίσθια από
χίλιες επτακόσιες πενηντα μία (1.751) και ως δύο χιλιάδες (2.000)
δραχμές και σε οκτώ τα εκατό (8%) για τα ημερομίσθια από δύο χιλιάδες
μία (2.001) δραχμές και πάνω".
5. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν.Δ. 3323/1955
αντικαθίσταται ως εξής:
"γ) Στις αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα,
αποζημιώσεις και στις κάθε αλλου είδους πρόσθετες αμοιβές, οι οποίες
καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα εφόσον αυτές υπάγονται σε φορολογία, με
συντελεστή ο οποίος ορίζεται σε δέκα τα εκατό (10%) όταν το ποσό της
πρόσθετης αμοιβής δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές και
σε είκοσι τα εκατό (20%) όταν το ποσό αυτής είναι πάνω από πέντε
χιλιάδες (5.000) δραχμές. Ο φορολογούμενος μισθωτός μπορεί να ζητήσει
να παρακρατηθεί από τις αμοιβές του αυτές φόρος σε μεγαλύτερο
συντελεστή".
6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 48 του Ν.Δ. 3233/1955
αντικαθίστανται και στο άρθρο αυτό προσθέτεται νέα, παράγραφος 3, ως
εξής:
"1. Στις κάθε είδους ακαθάριστες αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται από
τα πρόσωπα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, ενεργείται
παρακράτηση ποσοστού 10% έναντι του φόρου που βαρύνει το δικαιούχο.
2. Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, κοινωφελή ιδρύματα κάθε είδους, δημόσιες επιχειρήσεις,
τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί
και ενώσεις τους, ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, καθώς
και επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας του
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, όταν καταβάλλουν κάθε είδους αμοιβές στα
πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 45 του
παρόντος, οφείλουν να παρακρατούν το κατά την προηγούμενη παράγραφο
ποσοστό φόρου, που υπολογίζεται στο ποσό της ακαθάριστης αμοιβής που
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καταβάλλεται, εφόσον αυτή υπερβαίνει τις χίλιες (1.000) δραχμές. Ο
φορολογούμενος μπορεί να ζητησει να παρακρατηθεί από τις αμοιβές αυτές
φόρος με μεγαλύτερο συντελεστή.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και
όταν οι υπόχρεοι, οι οποίοι αναφέρονται σ αυτή, για την επαγγελματική
τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε
τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 1 του Π.Δ. 99/1977, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε
είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων
ή άλλων κινητών πραγμάτων εφόσον σ` αυτές τις περιπτώσεις, από το Π.Δ.
99/1977 δεν ορίζεται η έκδοση θεωρημένη αποδεικτικού στοιχείου από το
δικαιούχο των αμοιβών αυτών.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση του φόρου αυτής της παραγράφου οι
επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις οποιασδήποτε μορφής και οι
επιστροφές φόρων, δασμών, τελών και τόκων που καταβάλλονται από το
Δημόσιο ή τράπεζες, καθώς και οι προμήθειες που καταβάλλονται από
ασφαλιστικές εταιρείες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους
γενικούς ή απλούς πράκτορές τους".
7. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 4, 5 και 6
αρχίζει από 2 Απριλίου 1984.
8. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 48 του Ν.Δ. 3323/1955
αναριθμούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του Ν.Δ.
3323/1955, όπως αυτη αναριθμήθηκε, αντικαθίσταται ως εξής:
"Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο
της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια για την απόδοση του φόρου στο δημόσιο ταμείο".

Αρθρο :8
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :7
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 2
Διαδικαστικές διατάξεις
Αρθρο 8
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ.
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
"Αν το συνολικό ποσό της οφειλής η οποία προκύπτει με βάση την αρχική
δήλωση του υποχρέου είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές, για το
φορολογούμενο και τη σύζυγό του αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο μπορεί να
καταβληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους".
2. το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3323/1955
αντικαθίσταται ως εξής:
"Κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋθέσεις του
αρθρου 3 του παρόντος, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φόρου
εισοδήματος, εφόσον μετά τις νόμιμες μειώσεις και εκπτώσεις απομένει
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φορολογητέο εισόδημα πάνω από ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές".
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3323/1955
αντικαθίσταται ως εξής:
"Παράλειψη του υποχρέου να επιδώσει εμπρόθεσμα τη δήλωσή του που
αναγράφει τη ζημία, του στερεί το δικαίωμα να τη συμψηφίσει".
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ.
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
"Στην περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του παρόντος, για τα
εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης
είναι ο πατέρας ή αν αυτός δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα η
μητέρα".
5. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 3323/1955
αντικαθίσταται ως εξής:
"α) Προκειμένου για τα πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορική επιχείρηση
γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα καθώς και για τα πρόσωπα που συμμετέχουν
σε ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, αρμόδιος είναι, κατά
περίπτωση, ο Οικονομικός Εφορος της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή
του κύριου επαγγέλματός τους ή της έδρας της εταιρείας στην οποία κατά
κύριο λόγο συμμετέχουν".
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτεται
περίπτωση δ`, η οποία έχει ως εξής:
"δ) Προκειμένου για τα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν μόνιμη
επαγγελματική εγκατάσταση ή εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης,
αρμόδιος Οικονομικός Εφορος είναι αυτός που καθορίζεται κάθε φορά με
αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της κυβερνήσεως".
7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Ν.Δ. 3323/1955
αντικαθίσταται ως εξής:
"Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου δεν
εκδίδεται φύλλο ελέγχου, αν το ποσό που τελικά οφείλεται, δεν
υπερβαίνει τις χίλιες (1.000) δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμενο για το
φορολογούμενο και τη σύζυγό του".
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως
εξής:
"2. Αμελείται η βεβαίωση του ποσού που τελικά οφείλεται με βάση
οποιοδήποτε τίτλο βεβαίωσης, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τις χίλιες
(1.000) δραχμές αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη
σύζυγό του. Επίσης, αμελείται η βεβαίωση και η καταβολή του ποσού της
οφειλής, η οποία προκύπτει στο συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου,
εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων
(250.000) δραχμών και ο φορολογούμενος έχει υπερβεί την ηλικία των
εξήντα πέντε (65) ετών. Αν το συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές, το
διαθέσιμο εισόδημα που απομένει σ αυτόν, μετά την αφαίρεση της οφειλής
η οποία προκύπτει από το εισόδημά του για κύριο και συμπληρωματικό
φόρο, τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται με το φόρο, δεν μπορεί να
είναι κατώτερο από τις διακόσιες πενήνατα χιλιάδες (250.000) δραχμές".
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως
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εξής:
"3. Προκειμένου για τους εγγάμους, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, η οφειλή για φόρο, τέλη και
εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται στο όνομα του
συζύγου, η ευθύνη όμως για καταβολή της οφειλής, που αναλογεί στα
εισοδήματα καθενός συζύγου, βαρύνει καθένα σύζυγο χωριστά. Επίσης,
εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 3 ή 4 του άρθρου 6 του
παρόντος, για την καταβολή της οφειλής η οποία αναλογεί επιμεριστικά
στο εισόδημα, το οποίο προσθέτεται και φορολογείται στο όνομα του ενός
συζύγου, ευθύνεται σε ολόκληρο και ο άλλος σύζυγος.
Σε περίπτωση που με αίτηση του ενός συζύγου ζητηθεί ο διαχωρισμός της
οφειλής που προκύπτει από την κοινη δήλωση των συζύγων, ο αρμόδιος
οικονομικός Εφορος υποχρεούται να ανακοινώσει με σχετικό εγγραφό του το
ποσό αυτης της οφειλής στον αρμόδιο Ταμία. Το έγγραφο τούτο αποτελεί
νόμιμο τίτλο, η ισχύς του οποίου ανάγεται στο χρόνο που έγινε η
βεβαίωση του ολικού ποσού αυτης της οφειλής. Οι υπόχρεοι σε υποβολή
δήλωσης, στις περιπτώσεις α και β` της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
παρόντος, ευθύνονται σε ολόκληρο με τους υπόχρεους για την καταβολή του
φόρου και έχουν δικαίωμα αναγωγής".
10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3843/1958 (ΦΕΚ - Α ` 148)
αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η περίπτωση ζ` της παραγράφου 1
του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3323/1955 εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος".
11. Στο άρθρο 11 του Ν.Δ. 3843/1958 προσθέτεται παράγραφος 4, η οποία
έχει ως εξής:
"4. Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που παρέχεται δωρεάν από το
Δημόσιο και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της
δήλωσης του παρόντος άρθρου, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα
στοιχεία που υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση".
12. Η περίπτωση α του άρθρου 13 του Ν.Δ. 3843/1958 αντικαθίσταται ως
εξής:
"α) προκειμένου για νομικά πρόσωπα, που υποβάλλουν δήλωση σύμφωνα με
τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β` της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του παρόντος, σε επτά (7) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης".
13. Η παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 3843/1958 αντικαθίσταται ως
εξής:
"5. Ο φόρος που βεβαιώνεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου καταβάλλεται σε επτά (7) ίσες μηνιαίες δόσεις, από
τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης".
14. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 3843/1958 προσθέτεται
δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:
"Ο1 διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.Δ. 3323/1955 δεν έχουν εφαρμογή, σε
περίπτωση μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος νομικών προσώπων που
φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος, λόγω εκχώρησης
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εταιρικών μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης".
15. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 3843/1958 αντικαθίσταται ως
εξής:
"6. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 και των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3323/1955, εφαρμόζονται και
στα νομικά πρόσωπα που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του
παρόντος.
Σε περίπτωση που ο προκαταβλητέος φόρος εισοδήματος που υπολογίζεται
με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτης είναι μικρότερος της
προκαταβολής φόρου που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1
και 2 του παρόντος άρθρου, η διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται στο
όνομα του νομικού προσώπου ως προκαταβολή φόρου".

Αρθρο :9
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1
Αρθρο 9
Διανομή κερδών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό το πρώτο εδάφιο της
περίπτωσης α του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3843/1958 αντικαθίσταται ως εξής:
"Σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, το καθαρό εισόδημα ή κέρδος που
προκύπτει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εκτός από το τμήμα το οποίο
είτε διανέμεται στους μετόχους, είτε παρέχεται με τη μορφή ποσοστών και
αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε καταβάλλεται με τη
μορφή εκτός μισθού αμοιβών και ποσοστών στους διευθυντές και
διαχειριστές τους, είτε καταβάλλεται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
τους.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε φορά
το ύψος του ποσού που μπορούν να καταβάλλουν οι ανώνυμες εταιρείες από
τα κέρδη τους στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους".

Αρθρο :10
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :30
Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων
Αρθρο 10
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3843/1958 αντικαθίσταται ως
εξής:
"2. Προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην
Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση
της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα με γενικά έξοδα διαχείρισης και
άλλα έξοδα που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που
βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο τα
εκατό (2%) των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα
από την αλλοδαπή επιχείρηση.

20

Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών θα καθορισθούν τα αναγκαία
προς τούτο δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δαπανών αυτών και κάθε
άλλη λεπτομέρεια χρήσιμη για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Επίσης με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
μπορεί το ποσοστό της παραγράφου αυτής να αναπροσαρμόζεται κατά
περίπτωση".
2. Στο άρθρο 15 του Ν.Δ. 3843/1958 προσθέτονται παράγραφοι 7,8 και 9,
οι οποίες έχουν ως εξής:
"7. Στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε
αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης στην Ελλάδα τεχνικών
μεθόδων παραγωγής, τεχνικης βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,
εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων
γενικά, αποτελεσμάτων ερευνών, κινηματογραφικών ταινιών, πνευματικής
ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών και άλλων συναφών
δικαιωμάτων, τα οποία συνίστανται σε ορισμένο ποσό ή σε ποσοστό στα
έσοδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή παρακράτηση του
φόρου εισοδήματος που βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης ή του
δικαιώματος.
Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της
αποζημίωσης ή του δικαιώματος και ανεξάρτητα αν για την καταβολή αυτή
απαιτείται ή όχι απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4171/1961 (ΦΕΚ - Α` 93), όπως ισχύει.
Το ποσοστό με το οποίο υπολογίζεται ο παρακρατούμενος φόρος στο
ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ορίζεται:
α) Σε δέκα τα εκατό (10%), για αποζημιώσεις ή δικαιώματα που αποκτούν
αλλοδαπές επιχειρήσεις από την προβολή στην Ελλάδα κινηματογραφικών
ταινιών παραγωγής τους, ανεξάρτητα αν αυτά συνίστανται σε ποσοστό ή σε
ορισμένο πάγιο ποσό (FLΑΤ) κατά ταινία.
β) Σε είκοσι πέντε τα εκατό (25%), για αποζημιώσεις ή δικαιώματα των
λοιπών περιπτώσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω,
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο
εισοδήματος για τα εισοδήματά του αυτά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η
διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης που δικαιούται να λάβει και
του παρακρατούμενου φόρου που αναλογεί στο ποσό αυτής.
Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίστωση ή
την καταβολή της αποζημίωσης ή του δικαιώματος στο δικαιούχο και η
απόδοσή του γίνεται με σχετική δήλωση σιο αρμόδιο δημόσιο ταμείο το
βραδύτερο μέσα στον επόμενο μήνα από την παρακράτηση.
Οι Τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού
συναλλάγματος που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των
δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν
δεν προσκομισθεί σ` αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου
που αναλογεί σιο εισοδήματα αυτά.
8. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναλαμβάνουν στην
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Ελλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών,
τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικης γενικά φύσης, ανεξάρτητα αν αυτές
εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, επιβάλλεται, για τα καθαρά
κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές, φόρος εισοδήματος με
συντελεστή είκοσι τα εκατό (20%), ο οποίος υπολογίζεται στη συνολική
ακαθάριστη αμοιβή τους. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για
την καταβολή κατά την εκάστοτε πίστωση ή την καταβολή της αμοιβής στο
δικαιούχο και αποδίδεται με σχετική δήλωση στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο
το βραδύτερο μέσα στον επόμενο μήνα από την παρακράτηση.
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω,
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των
αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών για τα κέρδη που αποκτούν από τις
υπηρεσίες αυτές.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού
συναλλάγματος που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό εισοδημάτων
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκομισθεί σ` αυτές
αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα
αυτά.
9. Στις αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς που αναλαμβάνουν την
εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα
επιβάλλεται φόρος εισοδήματος για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις
εργασίες αυτές, οι οποίες υπολογίζεται με συντελεστή:
α) Πέντε τα εκατό (5%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων γενικά.
β) Εξι τα εκατό (6%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων
γενικά.
γ) Δώδεκα τα εκατό (12%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων
χωρίς την αξία των υλικών για έργα που αναφέρονται στις πιο πάνω
περιπτώσεις α` και β`, για τα οποία ο εργολήπτης δε χρησιμοποιεί δικά
του υλικά.
Ο παραπάνω τρόπος φορολογίας εφαρμόζεται στις αλλοδαπές εργοληπτικές
εταιρείες και οργανισμούς που συμβάλλονται απευθείας με το Δημόσιο και
τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
Ο φόρος που επιβάλλεται στις πιο πάνω περιπτώσεις παρακρατείται από
τον υπόχρεο για την καταβολή εργοδότη κατά την εκάστοτε πίστωση ή την
καταβολή της αξίας του εργου στο δικαιούχο και αποδίδεται με σχετική
δήλωση στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο το βραδύτερο μέσα στον επόμενο μήνα
από την παράκρατηση.
Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
από το φόρο εισοδήματος των αλλοδαπών εταιρειών και οργανισμών για τα
κέρδη που αποκτούν από τις εργασίες αυτές.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στις
αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκτέλεση
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 542/1977 (ΦΕΚ - Α` 41)".
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3843/1958
εφαρμόζονται σε τεχνικά έργα που δημοπρατούνται ή αναθέτονται απευθείας
σε εργοληπτικές αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς από τη δημοσίευση
του παρόντος.
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Αρθρο :11
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2
Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου
νομικών προσώπων, λόγω κατάργησης της εισφοράς
υπέρ ΟΓΑ.
Κατάργηση προστίμου
Αρθρο 11
1. Οι περιπτώσεις α, β` και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ.
3843/1958 αντικαθίστανται ως εξής:
"α) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τις αλλοδαπές εταιρείες
και οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων
καθώς και για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και
εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σαράντα εννέα τα εκατό (49 %).
β) Για τους ημεδαπούς συνεταιρισμούς πρώτου, δεύτερου και τρίτου
βαθμού και τις ενώσεις τους τριάντα τρία τα εκατό (33%). Ειδικά για
τους γεωργικούς και βιοτεχνικούς συνεταιρισμούς σε είκοσι οκτώ τα εκατό
(28%).
γ) Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτηρα είκοσι τρία τα εκατό (23%)".
2. Το τρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3843/1958
αντικαθίσταται ως εξής:
"Εξαιρετικά, αν δικαιούχος του εισοδήματος της πηγής αυτής είναι
πρόσωπο από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ` της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του παρόντος, που δεν έχει όμως μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα, το ποσοστό του παρακρατούμενου φόρου ορίζεται ίσο με σαράντα
εννέα τα εκατό (49%) στο εισόδημα αυτό".
3. Οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές καθαρών κερδών νομικών
προσώπων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
αρθρου 4 του Ν. 1262/1982, της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν.
4171/1961 ή από άλλες ειδικές διατάξεις νόμων, αναπροσαρμόζονται από
σαράντα τα εκατό (40%) σε σαράντα τέσσερα τα εκατό (44%) και από
τριάντα πέντε τα εκατό (35%) σε τριάντα εννέα τα εκατό (39%).
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τα
εισοδήματα που θα δηλωθούν από 1 Ιανουαρίου 1985 και μετά.
5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Α.Ν.
148/1967 προσθέτεται νέο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
"Ομοίως οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που οι
μετοχές για ορισμενο χρονικό διάστημα καθίστανται υποχρεωτικά
ονομαστικές με διάταξη νόμου και μετατρέπονται σε ανώνυμες μετά την
παρέλευση του χρόνου αυτού".

Αρθρο :12
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1
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"Αρθρο 12
Ειδικές δαπάνες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
και γραφείων γενικού τουρισμού
1. Στις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στα γραφεία γενικού
τουρισμού του ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α` 199), ανεξάρτητα από τον τόπο
εγκατάστασής τους, αναγνωρίζεται δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα
έσοδά τους, για την κάλυψη εξόδων προβολής και διαφήμισης, ποσού χωρίς
δικαιολογητικά, που υπολογίζεται για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα έσοδα που προέρχονται από αλλοδαπούς
πελάτες και για τα γραφεία γενικού τουρισμού σε ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%) στο σύνολο του συναλλάγματος που δραχμοποιούν. Στα έσοδα των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, προκειμένου να υπολογισθεί η πιο πάνω
έκπτωση, περιλαμβάνονται και τα έσοδα του κυλικείου και εστιατορίου
που προέρχονται από αλλοδαπούς πελάτες.
Αν τα έσοδα από αλλοδαπούς πελάτες δεν προκύπτουν από τα βιβλία της
επιχείρησης, υπολογίζονται με επιμερισμό του συνόλου των εσόδων του
ξενοδοχείου, κυλικείου και εστιατορίου με βάση τις διανυκτερεύσεις των
αλλοδαπών και ημεδαπών πελατών. Ως ξενοδοχειακή επιχείρηση για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρείται και η επιχείρηση
CAMΡΙΝG.
2. Η ζημιά, που τυχόν προκύπτει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και
τα γραφεία γενικού τουρισμού μετά τη διενέργεια της έκπτωσης που
προβλέπει
η
προηγούμενη
παράγραφος
του παρόντος άρθρου, δεν
συμψηφίζεται με τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή με τα κέρδη
από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή τα εισοδήματα από άλλες πηγές.
Η ζημιά αυτή, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μπορεί να μεταφέρεται
για συμψηφισμό με τα κέρδη από την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου,
κυλικείου και εστιατορίου και στα γραφεία γενικού τουρισμού με τα
κέρδη από τη δραστηριότητά τους στις επόμενες πέντε συνεχείς χρήσεις
με την προϋπόθεση ότι και στις χρήσεις αυτές η επιχείρηση τηρεί
ειλικρινή βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Ο συμψηφισμός της ζημίας αυτής για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που
έχουν και άλλους κλάδους εκμετάλλευσης, ενεργείται στα κέρδη που
προέρχονται από την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου, κυλικείου και
εστιατορίου.
Σε περίπτωση αδυναμίας λογιστικού διαχωρισμού των
καθαρών κερδών που προκύπτουν από κάθε κλάδο, τα
κέρδη
αυτά
υπολογίζονται με επιμερισμό του συνόλου των καθαρών κερδών της
επιχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε κλάδου.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για δαπάνες που
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1990 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991".
***Το άρθρο 12 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 102 παρ. 1 του
Ν. 1892/1990 (Α` 101).

Αρθρο :13
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12
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Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών
Αρθρο 13
1. Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγημένες
στο Χρηματιστηριο, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,
μπορούν να κεφαλοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά
διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικό του άρθρου 18
του Α.Ν. 942/1949 (ΦΕΚ - Α` 96) και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του
άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, και με την προϋπόθεση ότι κατά τη
διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί
το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από
τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή
εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους
μετόχους ή εταίρους.
2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστη
είκοσι τα εκατό (20%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που
οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να
υποβληθεί, προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες μέσα σ` ένα μήνα από τη
δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού
Εμπορίου που εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή προκειμένου
για ΕΠΕ, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της περίληψης του
συμβολαιογραφικού εγγράφου που συντάσσεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις,
από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.
Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας,
κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το
φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους ή
εταίρους της.
***Παρατήρηση: Κατά το άρθρο 101 παρ.7 του Ν. 1892/1990 (Α` 101):
"Ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 1473/
1984 (ΦΕΚ Α` 127) συντελεστής φορολογίας για την κεφαλαιοποίηση
αφορολογήτων αποθεματικών από ανώνυμες εταιρείες που δεν έχουν μετοχές
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
μειώνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε δέκα τοις εκατό (10%)".
3. Με την καταβολή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της προηγούμενης παραγράφου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από
το φόρο εισοδήματος της εταιρείας, των μετόχων ή εταίρων της για τα
αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν.
4. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από την
κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί
το μετοχικό κεφάλαιό της με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους
μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δε λογίζονται φορολογικώς ως
μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται με τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος κατά το
χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση
του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό συγχώνευσής της με άλλη
επιχείρηση και ιδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση διάλυσης
της εταιρείας με σκοπό συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση
νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από

25

άλλη ανώνυμη εταιρεία.
5. Προκειμένου για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην περίπτωση κατά
την οποία πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των
αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία αυτη ή μειωθεί το εταιρικό της
κεφάλαιο με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους εταίρους, τα
κειραλαιοποιηθέντα αποθεματικά προσθέτονται στα κέρδη της εταιρείας που
πραγματοποιεί στο χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του κεφαλαίου και
φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν κατά
το χρόνο διάλυσης της εταιρείας ή μείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου
μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της παραγράφου αυτης
δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό μετατροπή
ή συγχώνευσή της με άλλη επιχείρηση για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή
άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή σε περίπτωση εξαγοράς ή
απορρόφησης της από ανώνυμη εταιρεία.
6. Οι ανώνυμες τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες μπορούν να
κεφαλαιοποιήσουν, ολικά ή μερικά, με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς
του άρθρου αυτού, τα αποθεματικά τους που δεν έχουν φορολογηθεί και τα
οποία έχουν σχηματισθεί από τα λογιστικά καθαρά κέρδη, τα πέρα εκείνων
που έχουν φορολογηθεί τεκμαρτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α
του Ν.Δ. 3323/1955.
7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για
αποθεματικά που προέρχονται από κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς
που έκλεισαν οι ανώνυμες εταιρείες μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1983.
8. Οι διατάξεις των άρθρων 50 μέχρι 59, 65, 67 και 68 του Ν.Δ.
3323/1955, του άρθρου 16 του Ν.Δ. 3843/1958 και του Ν. 4125/1960 (ΦΕΚ Α ` 202) εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Αρθρο :14
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :54
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 125
Αρθρο 14
ΙΙ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.
Προσδιορισμός αξίας ακινήτων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982
αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με
τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των
ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό
τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η
εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η
καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα".
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 αντικαθίσταται ως
εξής:
"3. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία ρυθμίζει διαφορετικά τη φορολογητέα
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αξία των ακινητων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα η αιτία θανάτου,
δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας και τον τρόπο προσδιορισμού της,
εξακολουθεί να εφαρμόζεται και μετά την έναρξη ισχύος των προεδρικών
διαταγμάτων της προηγούμενης παραγράφου μόνο στις περιπτώσεις που ο
φορολογούμενος αμφισβητήσει τις προκαθορισμένες τιμές με προσφυγή του
ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων".
3. Στο άρθρο 41 του Ν. 1249/1982 προσθέτεται παράγραφος 6, που έχει
ως εξής:
"6. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου,
δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, ο φορολογούμενος αναγράφει στην
οικεία φορολογική δήλωση την κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου οριζόμενη αξία τους, με βάση την οποία βεβαιώνεται ο φόρος που
αναλογεί. Αν ο υπόχρεος σε φόρο θεωρεί την προκαθορισμένη αξία
μεγαλύτερη από την αγοραία έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την υποβολή της δήλωσής του, να ζητησει με προσφυγή τον
προσδιορισμό της αξίας, από το αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Αν ασκηθεί προσφυγή, ο Οικονομικός Εφορος διενεργεί έλεγχο για τον
προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινητου και συντάσσει σχετική
έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιεί στο φορολογούμενο είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται
στην έκθεση του άρθρου 82 του κώδικα Φορολογικης Δικονομίας, στην οποία
περιλαμβάνεται και αίτημα προς το Διοικητικό Δικαστήριο για
προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου.
Εφόσον το διοικητικό δικαστήριο προσδιορίσει αξία του ακινήτου
μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη, επιβάλλεται εκτός από τον κύριο φόρο
την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο υπόχρεος και πρόσθετος φόρος, ίσος
με ποσοστό εξήντα τα εκατό (60%) της διαφοράς του φόρου.
Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί η προκαθορισμένη αξία, ο
Οικονομικός Εφορος ελέγχει την ακρίβεια των δηλώσεων μόνο όσον αφορά τα
προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων σύμφωνα με τα οποία διαμορφώνεται
η αξία τους. Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων τούτων, εκδίδεται
πράξη με την οποία καταλογίζεται ο φόρος, την πληρωμή του οποίου θα
διέφευγε ο υπόχρεος με την ανακρίβεια καθώς και ο πρόσθετος φόρος ίσος
με ποσοστό διακόσια σαράντα τα εκατό (240%) της διαφοράς του φόρου.
Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου
αυτης εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των φορολογιών μεταβίβασης
ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών, όπως κάθε
φορά ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
Δικονομίας".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 2065/1992 (Α 113):
"Το ποσοστό 240% του πρόσθετου φόρου, για το οποίο προβλέπει το
τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 1473/1984,
ορίζεται σε εκατό τοις εκατό (100%)".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική η Υ.Α. 1098376/953/Γ0013 (ΟΙΚ), για την έναρξη
ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 ν. 1249/1982 και 14 ν. 1473/84
και τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων
που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής
παροχής ή προίκας και βρίσκονται στο δήμο Ναυπάκτου (Β` 911).
Αρθρο :15
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :13
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Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 2

Ειδικές περιπτώσεις φορολογίας
μεταβίβασης ακινήτων
Απαλλαγή από το φόρο για απόκτηση πρώτης
κατοικίας
Αρθρο 15
1. Στο άρθρο 2 του Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ - Α` 294) προσθέτεται παράγραφος
6, η οποία έχει ως εξής:
"6. Αν σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας ακινητου ή σύστασης
αλλου εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, από οποιαδήποτε αιτία,
γίνεται από το μεταβιβάζοντα επίκληση της κτήσης τούτου με τακτική ή
έκτακτη χρησικτησία στο πρόσωπό του, εκτός από το φόρο για τη
μεταβιβαστική αυτη σύμβαση, οφείλεται και φόρος μεταβίβασης για την
κτήση με χρησικτησία, εκτός αν στο όνομα του μεταβιβάζοντος υπάρχει
τίτλος μεταγραμμένος για το δικαίωμα αυτό, για το οποίο έχει υποβληθεί
η κατα νόμο φορολογική δήλωση ή τα οικεία βιβλία μεταγραφών έχουν
καταστραφεί.
Ο φόρος μεταβίβασης, για την κτήση με χρησικτησία, υπολογίζεται στην
αξία της κυριότητας του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος του
χρόνου κατάρτισης του μεταβιβαστικού συμβολαίου και βαρύνει το
μεταβιβάζοντα, αφαιρουμένων των επωφελών δαπανών που έγιναν από το
χρησιδεσπόζοντα.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτης δεν εφαρμόζονται για ακίνητα που
βρίσκονται στο σύνολό του ή μερικώς, σε ζώνη ακτίνας μεγαλύτερης από
500 μέτρα από το χειμέριο κύμα ή βρίσκονται σε περιοχές δήμων και
κοινοτητων μέχρι 5.000 κατοίκους".
2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης Α ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του Ν. 1587/1950, αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση
δημιουργίας μιας ή περισσότερων μερικότερων κοινωνιών για τα μερίδια
που απαρτίζουν τις κοινωνίες αυτές".
3. Στο τέλος της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.
1587/1950 προσθέτεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
"Επίσης ο φόρος που προσδιορίζεται με βάση τους συντελεστές της
περίπτωσης Γ` της παραγράφου αυτής μειώνεται στο τέταρτο στην περίπτωση
δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου
του παρόντος".
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980
(ΦΕΚ - Α` 238) η φράση "επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου",
αντικαθίσταται με τη φράση "επί οικοπέδου οικοδομησίμου".
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980
αντικαθίσταται και προσθέτονται νέα εδάφια ως εξής:
"Σε περίπτωση που δεν έχει τελεσθεί γάμος και υπάρχουν τέκνα, η
απαλλαγή αυτή παρέχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις στην άγαμη μητέρα ή
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στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα, εφόσον του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των
τέκνων. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και όταν ο αγοραστής είναι
άγαμος ενήλικος, αλλά παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από
διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή έγγαμος που έχει τέκνα,
ανεξάρτητα από την ηλικία τους, που παρουσιάζουν την ίδια αναπηρία,
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου. Οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο
αγοραστής είναι κύριος εξ` αδιαιρέτου ποσοστού οικίας, διαμερίσματος ή
οικοπέδου και αγοράζει το υπόλοπο ποσοστό, ώστε να γίνει κύριος
ολόκληρου του ακινήτου".
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Ν. 1 078/1980 αντικαθίσταται ως
εξής:
"3. Προκειμένου για αγορά ακινήτου που πραγματοποιείται μέσα σε μία
πενταετία από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, αν τούτο βρίσκεται
στις διοικητικές περιφέρειες των νομών Αττικης και Θεσσαλονίκης, η
απαλλαγή παρέχεται και μόνο εφόσον ο αγοραστής έμενε μόνιμα σ` αυτές,
τουλάχιστον τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν απαιτείται στην περίπτωση που η αγορά
του ακινήτου πραγματοποιείται στις περιφέρειες των νομών αυτών από
μόνιμους εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικούς πρόσφυγες, καθώς
και αγοραστές οι οποίοι δεν συμπλήρωσαν την ως άνω διετή διαμονή, λόγω
στράτευσης τους, εφόσον πριν από τη στράτευσή τους διέμεναν και μετά
την απόλυση τους από το στράτευμα διαμένουν μόνιμα στις περιοχές των
νομών αυτών".
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 η
φράση "δέον απαραιτήτως να είναι άρτιον και οικοδομήσιμον"
αντικαθίσταται με τη φράση "δέον απαραιτήτως να είναι οικοδομήσιμον".
8. Στο άρθρο 1 του Ν. 1078/1980 προσθέτεται παράγραφος 14, η οποία
έχει ως εξής:
"14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και κατά την αγορά
πρώτης κατοικίας από ενήλικους αγάμους με εξαίρεση τα απουδάζοντα τέκνα
των προσώπων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Στην
περίπτωση αυτή η απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή
διαμερίσματος μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500. 000)
δραχμές ή μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές προκειμένου για
αγορά οικοπέδου".
9. Οι διατάξεις των παραγράφων
ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 1984. Ο
καταβλήθηκε επιπλέον, για αγορές
1984 και μεταγενέστερα, εκπίπτει

4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου
φόρος που τυχόν βεβαιώθηκε ή
ακινήτων που έγιναν από 1 Ιανουαρίου
ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

Αρθρο :16
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :3
Αρθρο 16
ΙΙΙ. Φορολογία κληρονομιών - δωρεών.
Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες
- Μείωση φόρου
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1. Η παράγραφος 1 του αρθρου 29 του Ν.Δ. 1 18/1973 αντικαθίσταται,
προσθέτονται νέες παράγραφοι 2 και 3 όπως παρακάτω και οι παράγραφοι
2 και 3 αριθμούνται 4 και 5:
"1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική σχέση τους προς
τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες πέντε (5) κατηγορίες.
Για καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική
κλίμακα, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α`
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία, που περιέρχεται σε σύζυγο και
κατιόντες πρώτου βαθμού του κληρονομουμένου (τέκνα από γάμο, τέκνα
χωρίς γάμο των γονέων τους έναντι της μητέρας τους, αναγνωρισθέντα
εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα ένταντι των
δύο γονέων).
Κλιμάκιο

δρχ.
100.000
100.000
150.000
180.000
200.000
220.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
780.000
950.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
Υπερβάλλον

Φορολογικοί
συντελεστές
κατά κλιμάκιο

%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
27

Ποσό φόρου
κατά κλιμάκιο

δρχ.
6.000
7.000
12.000
16.000
20.000
24.200
30.000
39.000
49.000
60.000
72.000
85.000
108.000
148.200
190.000
264.000
360.000
468.000

Σύνολο
κληρονομικής
μερίδας ή
κληροδοσίας

δρχ.
100.000
200.000
350.000
530.000
730.000
950.000
1.200.000
1.500.000
1.850.000
2.250.000
2.700.000
3.200.000
3.800.000
4.580.000
5.530.000
6.730.000
8.230.000
10.030.000

Ποσό φόρου
στο σύνολο
της κληρονομικής
μερίδας ή
κληροδοσίας
δρχ.
6.000
13.000
25.000
41.200
61.200
85.400
115.400
154.400
203.400
263.400
335.400
420.400
528.400
676.600
866.600
1.130.600
1.490.600
1.958.600

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα
μειώνεται κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.
Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας κατά κληρονομία ή κληροδοσία,
που δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, το ποσό του
φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω φορολογική κλίμακα, αντί των
ογδόντα χιλιάδων (80.000) δραχμών, μειώνεται κατά δραχμές:
α) 200.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης είναι ηλικίας μέχρι 13 ετών,
β) 180.000, αν διανύει το 14ο έτος της ηλικίας του,
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γ) 160.000, αν διανύει το 15ο έτος της ηλικίας του,
δ) 140.000, αν διανύει το 16ο έτος της ηλικίας του,
ε) 120.000, αν διανύει το 17ο έτος της ηλικίας του,
στ) 100.000, αν διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Οι πιο πάνω διατάξεις που προβλέπουν αυξημένη μείωση του φόρου για τα
ανήλικα τέκνα δεν εφαρμόζονται σε κτησεις δωρεάς εν ζωή ή δωρεάς αιτία
θανάτου, προίκας, καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς
τα παιδιά τους, κατά το άρθρο 1509 του ΑΚ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β`

Για κληρονομικη μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες
δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες οποιουδήποτε βαθμού και γ)
εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του
πατέρα που τα αναγνώρισε, καθώς και κατιόντες του αναγνωρισθέντος
έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων του.
Κλιμάκιο

Φορολογικοί
συντελεστές
κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου
κατά κλιμάκιο

Σύνολο
κληρονομικής
μερίδας ή
κληροδοσίας

Ποσό φόρου
στο σύνολο
της κληρονομικής
μερίδας ή
κληροδοσίας

δρχ.

%

δρχ.

δρχ.

δρχ.

100.000
100.000
150.000
180.000
200.000
220.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
780.000
950.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
Υπερβάλλον

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
27
29

7.000
8.000
13.500
18.000
22.000
26.400
32.500
42.000
52.500
64.000
76.500
90.000
114.000
156.000
199.500
276.000
375.000
486.000

100.000
200.000
350.000
530.000
730.000
950.000
1.200.000
1.500.000
1.850.000
2.250.000
2.700.000
3.200.000
3.800.000
4.580.000
5.530.000
6.730.000
8.230.000
10.030.000

7.000
15.000
28.500
46.500
68.500
94.900
127.400
169.400
221.900
285.900
362.400
452.400
566.400
722.400
921.900
1.197.900
1.572.900
2.058.900

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα
μειώνεται κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ`
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε αδελφό του
κληρονομουμένου (αμφιθαλή ή ετεροθαλή).
Κλιμάκιο

Φορολογικοί

Ποσό φόρου
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Σύνολο

Ποσό φόρου

δρχ.
100.000
100.000
150.000
180.000
200.000
220.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
780.000
950.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
Υπερβάλλον

συντελεστές
κατά κλιμάκιο

κατά κλιμάκιο

%
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
50

δρχ.
12.000
14.000
24.000
32.400
40.000
48.400
60.000
78.000
98.000
120.000
144.000
170.000
216.000
296.400
380.000
504.000
660.000
828.000

κληρονομικής
μερίδας ή
κληροδοσίας

δρχ.
100.000
200.000
350.000
530.000
730.000
950.000
1.200.000
1.500.000
1.850.000
2.250.000
2.700.000
3.200.000
3.800.000
4.580.000
5.530.000
6.730.000
8.230.000
10.030.000

στο σύνολο
της κληρονομικής
μερίδας ή
κληροδοσίας
δρχ.
12.000
26.000
50.000
82.400
122.400
170.800
230.800
308.800
406.800
526.800
670.800
840.800
1.056.800
1.353.200
1.733.200
2.237.200
2.897.200
3.725.200

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα
μειώνεται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ`
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε α) συγγενείς
εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, β) πατριούς και μητριές, γ) τέκνα
από προηγούμενο γάμο του συζύγου, καθώς και τέκνα εξ αγχιστείας
(γαμπρούς, νύφες).
Κλιμάκιο

δρχ.
100.000
100.000
150.000
180.000
200.000
220.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
780.000
950.000
1.200.000

Φορολογικοί
συντελεστές
κατά κλιμάκιο

%
16
18
20
22
24
26
28
30
32
35
38
41
44
47
50
53

Ποσό φόρου
κατά κλιμάκιο

δρχ.
16.000
18.000
30.000
39.600
48.000
57.200
70.000
90.000
112.000
140.000
171.000
205.000
264.000
366.600
475.000
636.000
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Σύνολο
κληρονομικής
μερίδας ή
κληροδοσίας
δρχ.
100.000
200.000
350.000
530.000
730.000
950.000
1.200.000
1.500.000
1.850.000
2.250.000
2.700.000
3.200.000
3.800.000
4.580.000
5.530.000
6.730.000

Ποσό φόρου
στο σύνολο
της κληρονομικής ή
κληροδοσίας
δρχ.
16.000
34.000
64.000
103.600
151.600
208.800
278.800
368.800
480.800
620.800
791.800
996.800
1.260.800
1.627.400
2.102.400
2.738.400

1.500.000
1.800.000
Υπερβάλλον

56
59
61

840.000
1.062.000

8.230.000
10.030.000

3.578.400
4.640.400

Το ποσό του φόρουξ που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα
μειώνεται κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε`
Για κληρονομική μερίδα που περέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.
Κλιμάκιο

δρχ.
100.000
100.000
150.000
180.000
200.000
220.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
780.000
950.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
Υπερβάλλον

Φορολογικοί
συντελεστές
κατά κλιμάκιο

%
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
72

Ποσό φόρου
κατά κλιμάκιο

δρχ.
19.000
22.000
37.500
50.400
62.000
74.800
92.500
120.000
150.500
184.000
220.500
260.000
330.000
452.400
579.500
768.000
1.005.000
1.260.000

Σύνολο
κληρονομικής
μερίδας ή
κληροδοσίας
δρχ.
100.000
200.000
350.000
530.000
730.000
950.000
1.200.000
1.500.000
1.850.000
2.250.000
2.700.000
3.200.000
3.800.000
4.580.000
5.530.000
6.730.000
8.230.000
10.030.000

Ποσό φόρου
στο σύνολο
της κληρονομικής ή
κληροδοσίας
δρχ.
19.000
41.000
78.500
128.900
190.900
265.700
358.200
478.200
628.700
812.700
1.033.200
1.293.200
1.623.200
2.075.600
2.655.100
3.423.100
4.428.100
5.688.100

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική αυτή κλίμακα
μειώνεται κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.
Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες
περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ` αυτόν
φόροι: α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του Β.Δ. 24/9 - 20.10.1958 (ΦΕΚ Α ` 171 ) και β) 7% υπέρ
νομαρχιακών ταμείων οδοποιϊας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Ν. 3155/1955 (ΦΕΚ Α` 63). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων
γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του
παρόντος.
*** Το ανωτέρω υπέρ δήμων και κοινοτήτων ποσοστό 3% καταργήθηκε
με την περ.ι` της παρ.6 του άρθρου 28 του Ν.1828/1989 (Α 2).
2. Τα ποσά των δραχμών 80.000 και 60.000 μείωσης του φόρου των
κλιμάκων των κατηγοριών Α` και Β ` διπλασιάζονται, εφόσον συντρέχουν
αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η κληρονομικη μερίδα ή
κληροδοσία αποτελείται κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της από
γεωργικά γενικώς περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των
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προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από
τον κληρονομούμενο υπέρ του κληρονόμου ή κληροδόχου, β) ο
κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο λόγο επαγγελματικά σε γεωργικές
γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος ή η κληροδόχος είναι ανήλικος ή
ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η
περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του
κληρονομουμένου.
Το ποσό των δραχμών 80.000 μείωσης του φόρου της κλίμακας της Α`
κατηγορίας ορίζεται σε 250.000 σε περίπτωση που ο κληρονόμος ή ο
κληροδόχος παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, από διανοητική
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Αν ο ανάπηρος υπάγεται στη Β ` κατηγορία
το ποσό τωνδραχμών 60.000 μείωσης του φόρου τριπλασιάζεται. Αν ο
ανάπηρος υπάγεται σε μία από τις Γ `, Δ` και Ε ` κατηγορίες τα ποσά των
δραχμών 40.000, 30.000 και 20.000 μείωσης του φόρου, διπλασιάζονται. Με
κοινη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται κάθε φορά τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση της έκπτωσης λόγω
αναπηρίας.
3. Αν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν προϋποθέσεις έκπτωσης διαφόρων
ποσών φόρου που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, εκπτίπτει το μεγαλύτερο από τα ποσά αυτά"
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2, του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως
εξής:
"5. Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομίας, ο φόρος υπολογίζεται στο
σύνολο της αξίας της με βάση τους συντελεστές της Ε` κατηγορίας, με
επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 101 για νέα εκκαθάριση του φόρου".
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε υποθέσεις για τις
οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού.
Αρθρο :17 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :5
Φορολογία ψιλής κυριότητας - Φορολογία δωρεών,
γονικών παροχών και προικών
Αρθρο 17
1. Σε υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών, για
τις οποίες έχει αναβληθεί η φορολογία της ψιλής κυριότητας, ο ψιλός
κύριος μπορεί, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, να υποβάλει στον Οικονομικό Εφορο δήλωση φόρου, στην οποία να
περιλάβει αίτημα για άμεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας. Στην
περίπτωση αυτή χρόνος γένεσης της φορολογικης υποχρέωσης θεωρείται ο
χρόνος υποβολής της δήλωσης.
2. Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν.Δ. 118/1973
αντικαθίσταται ως εξής:
"ε) Τα ποσά που καταβάλλονται από νομικά πρόσωπα επιπλέον εκείνων που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις σε μέλη διοικητικού συμβουλίου
τους, λόγω λύσης της μεταξύ τους σχέσης".
3. Οι διατάξεις περί φορολογίας προικών του Ν.Δ. 118/1973
εφαρμόζονται στις προίκες που συστήθηκαν μέχρι και 17.2.1983.
Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι:
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α) ο προικολήπτης, αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι
31.12.1982 και
β) η γυναίκα, αν η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 1.1.1983 και
μετά.
4. Ο,τι ορίζεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 1 18/1973 για το
συνυπολογισμό των προικών, εφαρμόζεται ανάλογα και για τις γονικές
παροχές.
Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 18 Φεβρουαρίου 1983.
Αρθρο :18 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1
Διαδικαστικές διατάξεις
Αρθρο 18
1. Η περίπτωση β ` της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.Δ. 118/1973
αντικαθίσταται ως εξής:
"β) Μέσα σε ένα (1) έτος, αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην αλλοδαπή
ή αν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος διέμενε στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο
θανάτου του κληρονομουμένου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν ο κληρονόμος ή
ο κληροδόχος πάρει στην κατοχή του τα κληρονομιαία αντικείμενα μέσα
στους πρώτους έξι (6) μήνες της ετήσιας προθεσμίας, η προθεσμία του
έτους μειώνεται σε έξι (6) μήνες από την κατάληψη των περιουσιακών
αυτών στοιχείων".
2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του Ν.Δ.
118/1973 αντικαθίστανται ως εξής:
"Οι φόροι που προκύπτουν με βάση οποιοδήποτε τίτλο, δημόσιοι (κύριοι
και πρόσθετοι) και δικαιώματα υπέρ τρίτων βεβαιώνονται καθένας χωριστά
κατά δικαιούχο, στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο. Οι φόροι υπέρ δήμων και
κοινοτήτων και νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που περιέχονται στο
δημόσιο φόρο, καθώς και τα δικαιώματα υπέρ τρίτων, αποδίδονται, όπως
ειδικότερα καθορίζονται, με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών".
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίστανται ως
εξής:
"1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5, 6
και 7 του άρθρου αυτού, ο φόρος που βεβαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 81
του παρόντος καταβάλλεται: α) μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές,
σε δώδεκα (12) ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη λήξη του μήνα στον οποίο βεβαιώνεται, β)
εφόσον υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές, σε οκτώ (8)
ίσες έντοκες εξαμηνιαίες δόσεις, με τον τόκο που ισχύει κάθε φορά στις
καταθέσεις ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Τα εξάμηνα
λογίζονται από Ιανουάριο έως Ιούνιο και από Ιούλιο έως Δεκέμβριο κάθε
ετους. Το επιτόκιο που ορίζεται παραπάνω υπολογίζεται και στις
ληξιπρόθεσμες, μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, δόσεις των
φόρων που είναι ήδη βεβαιωμένοι στο δημόσιο ταμείο. Προκειμένου για
φόρο επικαρπίας ή περιοδικής παροχής, ο Οικονομικός Εφορος, μετά από
αίτηση του υποχρέου, που υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση, μπορεί με
αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον πεισθεί πως ο φορολογούμενος αδυνατεί
να τον καταβάλλει στις εξαμηνιαίες δόσεις του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου αυτής, να τις αυξήσει μέχρι δώδεκα (12)".
4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3 εφαρμόζονται σε
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υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 84 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως
εξής:
"2. Η έκπτωση ενεργείται οικοθεν από τον οικονομικό έφορο ή μετά από
αίτηση του δικαιούχου, μόλις αποκτηθεί ο τίτλος και πάντως το αργότερο
μέσα στο επόμενο από την απόκτηση του τίτλου έτος".
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν. 2097/1952, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 37 του Ν. 1326/1983, αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών μπορεί να επιτραπεί η
εξόφληση φόρου κληρονομίας από οφειλέτες που βρίσκονται σε αδυναμία να
τον καταβάλλουν με μετρητά, μετά από αίτηση τους, με μεταβίβαση στο
Δημόσιο ολόκληρου κληρονομιαίου ακινήτου ή ετέρου, αξιόλογου ακινήτου,
το οποίο ανήκει στους κληρονόμους εξ αδιαιρέτου και περιήλθε σε αυτούς
κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον από την κληρονομία. Η αξία του
προσφερόμενου ακινήτου υπολογίζεται υποχρεωτικά με βάση εκείνη που
τελεσιδίκως ορίστηκε για την επιβολή του φόρου κληρονομίας. Σε καμιά
περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας
του προσφερόμενου ακινήτου και του οφειλόμενου φόρου κληρονομίας.
Αρθρο :19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ι. Φ ο ρ ο λ ο γ ί α
ά ρ θ ρ ο υ
5 Α.Ν. 843/1948
Αύξηση αφορολόγητου ορίου.
Αρθρο 19.
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Α.Ν.
843/1948 (ΦΕΚ Α` 319) αντικαθίστανται ως εξής:
"Επιχειρήσεις που καταβάλλουν αποδοχές μέχρι ένα εκατομμύριο εκατό
χιλιάδες (1.100.000) δραχμές το χρόνο εξαιρούνται από τη φορολογία της
προηγούμενης παραγράφου. Αν το ποσό των αποδοχών που καταβάλλεται
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές το
χρόνο, ο φόρος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 10% της πάνω από
το ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές διαφοράς των
αποδοχών που καταβάλλονται".
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στις
αποδοχές που καταβάλλονται από 1 Ιανουαρίου 1984 και μετά.
Αρθρο :20 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :8
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 2
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1
ΙΙ. Φορολογία Συναλλαγών.
Φορολογία Χαρτοσήμου.
Αρθρο 20.
1. Το ποσό που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του Π.Δ. της 28 Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ Α` 239), για την είσπραξη του
οφειλόμενου αναλογικού τέλους χαρτοσήμου με χρήση κινητού επισήματος,
αυξάνεται σε εξακόσιες (600) δραχμές.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Π.Δ.Της 28 Ιουλίου 1931
αντικαθίσταται ως εξής:
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"5. Τα πάγια τέλη χαρτοσημου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα ή σε άλλους ειδικούς νόμους, εισπράπονται, εάν δεν υπερβαίνουν
τις εξακόσιες (600) δραχμές, με κινητό επίσημα και αν υπερβαίνουν το
ποσό αυτό είτε με κινητό επίσημα είτε με αποδεικτικό πληρωμής του
δημοσίου ταμείου, κατά την κρίση του υποχρέου".
3. Οι διατάξεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28 Ιουλίου
1931 εφαρμόζονται ανάλογα από το ημερολογιακό έτος 1984 και μετά, και
στα κέρδη των αστικών εταιρειών και των κοινωνιών του αστικού δικαίου,
που ασκούν επιχείρηση.
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28
Ιουλίου 1931 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ως ολικό αντίτιμο λογίζεται το τίμημα της πώλησης προσαυξημένο κατά
τα ποσά των τόκων λόγω πίστωσης του τιμήματος, των δασμών, φόρων,
εισφορών και επιβαρύνσεων γενικά, που επιρρίπτονται σε βάρος του
αγοραστή".
"5. Ο τίτλος Β` του άρθρου 23 του Π.Δ. της 28 Ιουλίου 1931
αντικαθίσταται ως εξής:
"Β` Σχέδια - Προϋπολογισμοί - Εκθέσεις - Μελέτες
1. Στα σχέδια, προϋπολογισμούς, κάθε φύσεως εκθέσεις και μελέτες των
μηχανικών και αρχιτεκτόνων, καθώς και στα αντίγραφα αυτών, που
υποβάλλονται:
α) Στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών, επιβάλλεται
τέλος χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (20/00), που υπολογίζεται στον
προϋπολογισμό του έργου, όπως αυτός λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της
αδείας. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από δύο και μισό
(2.50) Ευρώ.
Εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του
Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το
ποσοστό του τέλους μειώνεται στο ένα τέταρτο (1/4).
Το τέλος χαρτοσήμου της περίπτωσης αυτής εισπράττεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 622/1977 (ΦΕΚ Α` 171)".
***Η περ.α`αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ)ΓΔΔ 1803/2001
(Β 1587).Εναρξη ισχύος 1.1.2002
β) Στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου,
δήμων, κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
εφόσον τα έργα αυιά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση α` ,
επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (2ο/οο), που υπολογίζεται
στην αμοιβή του μελετητή του εργου. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι
κατώτερο από χίλιες (1.000) δραχμές και καταβάλλεται από το μελετητή
του εργου στο δημόσιο ταμείο με αποδεικτικό πληρωμής, πριν από την
είσπραξη της αμοιβής του.
2. Στα σχέδια, προϋπολογισμούς, εκθέσεις και μελέτες μηχανικών και
αρχιτεκτόνων και στα αντίγραφά τους, που συντάσσονται σε κάθε
περίπτωση, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο,
καθώς και στους προϋπολογισμούς, εκθέσεις και μελέτες εμπειρογνωμόνων
και εκκαθαριστών και στα αντίγραφά τους επιβάλλεται πάγιο τέλος
χαρτοσήμου είκοσι (20) δραχμών, κατά φύλλο, ανεξάρτητα από τις
διαστάσεις τους".
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6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του Π.Δ. της 28 Ιουλίου 1931
αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Στην πράξη της παραγράφου 1, η οποία μπορεί να εκδίδεται και για
περισσότερα από ένα (1) έτη, αναγράφονται τα ποσά του κύριου τέλους και
του προστίμου.
Μαζί με την πράξη κοινοποιείται στον υπόχρεο και αντίγραφο της
οικείας έκθεσης ελέγχου, στην οποία μνημονεύονται και οι σχετικές
διατάξεις, που επιβάλλουν το τέλος αυτό και το πρόστιμο. Με απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών καθορίζεται το περιεχόμενο της παραπάνω
πράξης".
7. Στο άρθρο 3 της απόφασης Δ 304/30.3.1978 του Υπουργού Οικονομικών,
που κυρώθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 827/1978 (ΦΕΚ-Α` 194), προσθέτεται
περίπτωση γ, που έχει ως εξής:
"γ. Επίσης, τα τιμολόγια, αποδείξεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται
για τις πωλήσεις, στο εσωτερικό της χώρας, μερών, εξαρτημάτων και
λοιπών υλικών, από τους κατασκευαστές τους, προς τις εγχώριες
βιομηχανίες και βιοτεχνίες για την κατασκευή, διασκευή ή συναρμολόγηση
των ειδών, που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 1
της απόφασης αυτής, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου. Για την
απαλλαγή αυτη εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία που ισχύει και για την
απαλλαγή των πωλήσεων αυτών από το φόρο κύκλου εργασιών".
8. Τα απαλλασσόμενα, από τα τέλη χαρτοσήμου και άλλα δικαιώματα, ποοά
στεγαστικών δανείων 600.000 δραχμών για απόκτηση κατοικίας ή 200.000
δραχμών για αγορά οικοπέδου, τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.Δ. 3783/1957 (ΦΕΚ-Α` 201 ), όπως ισχύει, ή και άλλων
νομοθετημάτων, που παραπέμπουν στις διατάξεις του, αυξάνονται σε
1.000.000 και 300.000 δραχμές αντιστοίχως. Η διάταξη της παραγράφου
αυτής ισχύει για αρχικές δανειακές συμβάσεις που καταρτίζονται από 1
Ιουνίου 1984.
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 641 /1977 (ΦΕΚ-Α
` 200), όπως αυτές ισχύουν, έχουν εφαρμογή και στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και στα παραρτηματά τους.
***ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καταργούνται σύμφωνα με την παρ.45 του άρθρου
4 του Ν.2459/1997 (Α 17).Εναρξη ισχύος από την πρώτη του μεθεπομένου
μήνα από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
καταλαμβάνει τέλη χαρτοσήμου για τα οποία η φορολογική υποχρέωση
γεννάται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Αρθρο :21

Φόρος κύκλου εργασιών.
Αρθρο 21.

1. Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών με συντελεστή 10% σύμφωνα με τις
διατάξεις του Α.Ν. 660/1937 (ΦΕΚ-Α` 159), στα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων.
α. Εκμίσθωσης ή εκμετάλλευσης, με οποιοδήποτε τρόπο, μικρών
αυτοκινήτων (ΚΑΡΤΣ).
β. Εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε τρόπο χώρων τροχοδρομίας και
παγοδρομίας (ΠΑΤΙΝΑΖ).
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γ. Παραγωγής (εγγραφής), εκμίσθωσης ή εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε
τρόπο ταινιών εγγραφής εικόνας (κασσετών βίντεο) έως μισή ίντσα.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως ακαθάριστα έσοδα
λαμβάνονται:
α. Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης α το σύνολο των εσόδων που
πραγματοποιούν, χωρίς καμιά έκπτωση.
β. Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης β` το σύνολο των εσόδων που
πραγματοποιούν, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα από τη διάθεση
των μέσων για την εκτέλεση τροχοδρομίας ή παγοδρομίας (ΠΑΤΙΝΑΖ), χωρίς
καμιά έκπτωση.
γ. Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ τα έσοδα που πραγματοποιούν από
την πώληση, εκμίσθωση ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των ταινιών
εγγραφής εικόνας (κασσετών βίντεο), χωρίς καμιά έκπτωση.
3. Τα έσοδα των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α και β` της παραγράφου
1 δεν υπάγονται στο φόρο του Α.Ν. 505/1937 (ΦΕΚ-Α ` 79) και Ν.
3279/1955 (ΦΕΚ- Α` 177).
4. Η προβλεπόμενη, από την περίπτωση δ` της παραγράφου 3 του άρθρου
3 του Α.Ν. 66Ο/1937, απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών των
βιβλιοδετικών εργασιών περιορίζεται στην απαλλαγή των εργασιών που
αφορούν στη βιβλιοδεσία των ειδών για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή
από το φόρο κύκλου εργασιών βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του
Ν.Δ. 4242/1962 (ΦΕΚ-Α ` 135).
Αρθρο :22 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :8
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 3
ΙΙΙ. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
Φορολογία αυτοκινητων.
Αρθρο 22.
1. Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985,η προθεσμία που αφορά την
απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και στάθμευσης που προβλέπεται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 52 του Ν. 12/1975 (ΦΕΚ-Α` 34) και το άρθρο 20
του Ν. 231 /1975 (ΦΕΚ-Α ` 277).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το εδαφ.ε`άρθρ.48 του Ν.αυτού, οι διατάξεις
της άνω παρ.1 ισχύουν από 1 Ιαν.1984.
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του Ν. 2367/1953, (ΦΕΚ-Α` 82),
αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
"8. Για τις τρίκυκλες επιβατικές μοτοσυκλέττες (ιδιωτικής χρήσης)
τεσσάρων ή περισσότερων θέσεων οφείλεται το πενηντα τα εκατό (50%) των
τελών κυκλοφορίας που προβλέπονται από την περίπτωση α της παραγράφου 1
Α του παρόντος άρθρου".
3. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν. 2367/1953
αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται σε δύο (2) δόσεις, η πρώτη
μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του
Μαρτίου και η δεύτερη επίσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις
δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Σεπτεμβρίου. Αν το ποσό των τελών
κυκλοφορίας μαζί με τα ποσά που συνυπολογίζονται και συνεισπράττονται
με αυτό είναι έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές, καταβάλλεται ολόκληρο μέσα
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στην προθεσμία της πρώτης δόσης και χορηγείται έκπτωση δέκα τα εκατό
(10%) μόνο στα τέλη κυκλοφορίας και όχι στα ποσά που συνεισπράττονται.
Για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας δεν ισχύει η παράταση των δέκα
ημερών που καθορίζεται με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2252/1952 (ΦΕΚ-Α` 284).
Για κάθε μήνα καθυστέρησης επιβάλλεται προσαύξηση εκπρόθεσμης
καταβολής δύο τα εκατό (2%) η οποία συνολικά δεν μπορεί να ξεπεράσει το
εβδομήντα πέντε τα εκατό (75 %). Κλάσμα του μήνα θεωρείται ολόκληρος
μήνας.
Αν η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας γίνει μετά την τελευταία εργάσιμη
για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Μαρτίου και μέχρι την τελευταία
επίσης εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, τότε τα τέλη κυκλοφορίας
καταβάλλονται σε δύο δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την
τελευταία εργάσιμη ημέρα, του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και η
δεύτερη την τελευταία επίσης εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
Αν το ποσό των τελών κυκλοφορίας μαζί με τα ποσά που συνυπολογίζονται
και συνεισπράττονται με αυτά είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές,
καταβάλλεται ολόκληρο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου
από τη βεβαίωση μήνα. Τέλη κυκλοφορίας που βεβαιώνονται μετά την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου και μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Αυγούστου, καταβάλλονται όλα μαζί με την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Σεπτεμβρίου χωρίς έκπτωση δέκα τα εκατό (10%). Τέλη
κυκλοφορίας που βεβαιώνονται μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
Αυγούστου καταβάλλονται όλα μαζί με την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου από τη βεβαίωση μήνα χωρίς έκπτωση δέκα τα εκατό (1Ο%).
Τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων οικονομικών ετών, που βεβαιώνονται μετά
απότο οικονομικό έτος το οποίο αφορούν, καταβάλλονται όλα μαζί την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα χωρίς
έκπτωση δέκα τα εκατό (10%).
2. Σε περίπτωση εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας και των
συνεισπραττόμενων με αυτά ποσών, μέσα στην προθεσμία καταβολής της
πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση δέκα τα εκατό (10%) μόνο στα τέλη
κυκλοφορίας. Επίσης, η ίδια έκπτωση παρέχεται και για τα τέλη
κυκλοφορίας που βεβαιώνονται από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Απριλίου
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, εφόσον καταβάλλονται
όλα μαζί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ή την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα, αν το συνολικό ποσό
είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές.
3. Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
και των μοτοσυκλεττών γενικά, του έτους μέσα στο οποίο ταξινομούνται
για πρώτη φορά, καταβάλλονται όλα μαζί. Σε περίπτωση που η ταξινόμηση
και η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου
παρέχεται έκπτωση δέκα τα εκατό (10%) στα τέλη κυκλοφορίας. "
4. Στα τέλη κυκλοφορίας οικονομικών ετών 1982 και παλαιοτέρων, που
καταβάλλονται σε δίμηνες δόσεις, η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής
αρχίζει από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε
δόσης. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που υπολογίστηκαν με
διαφορετική αφετηρία και εχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
5. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου
αρχίζει από 1 Οκτωβρίου 1983.
6. Παρέχεται έκπτωση δέκα τα εκατό (10%) στα τέλη κυκλοφορίας των
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αυτοκινήτων που κυκλοφορούν με το καθεστώς της ελεύθερης χρήσης, εφόσον
αυτά προκαταβάλλονται για ένα ολόκληρο δωδεκάμηνο.
7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 722/1977 (ΦΕΚ-Α` 299)
αντικαθίστανται ως εξής:
"2. Οι μεταβιβάσεις της κυριότητας, με επαχθή αιτία, των αυτοκινήτων
οχημάτων του παρόντος άρθρου γίνονται με απλή πράξη των μερών, η οποία
καταχωρείται, με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας
του οχήματος που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο. Η
μεταβίβαση ολοκληρώνεται με τη βεβαίωση του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου
στην οικεία θέση της άδειας ότι εχουν καταβληθεί όλες οι οικονομικές
επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη
μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος.
3. Οι Οικονομικός Εφορος ή άλλο από αυτόν Εξουσιοδοτημένο όργανο
αποκόπτει και κρατεί το οικείο τμήμα της άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος που μεταβιβάστηκε και το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, το
στέλνει στην υπηρεσία συγκοινωνιών που έχει εκδώσει την άδεια
κυκλοφορίας του και ενημερώνει το Μηχανογραφικό κέντρο του Υπουργείου
Οικονομικών (ΜΗΚΥΟ) με την αποστολή σε αυτό κυρωμένου αντιγράφου. Με
την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του Ν. 2367/1953 και της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972
(ΦΕΚ - Α` 64), ο πωλητης από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά την
προηγούμενη παράγραφο μεταβίβαση, δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώσει
οποιονδήποτε τρίτο ή καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και τέλη και εισφορές
που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του
από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής.
Το τμήμα της άδειας κυκλοφορίας που απομένει παραδίδεται στον
αγοραστή και με αυτό έχει δικαίωμα κυκλοφορίας του οχήματος για τριάντα
(30) ημέρες από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η μεταβίβασή του. Μέσα
στο χρονικό αυτό διάστημα εκδίδεται στο όνομα του αγοραστή η νέα άδεια
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου χωρίς άλλα δικαιολογητικά ή διατυπώσεις. Η
άδεια αποστέλλεται στον αγοραστή ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής".
8. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 722/1977
αντικαθίσταται ως εξής:
"α) Αν πρόκειται για αυτοκίνητο όχημα σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του
παρόντος, αφού προηγουμένως βεβαιωθούν, από τη σχετική πράξη του
οικονομικού εφόρου που υπάρχει στο πιστοποιητικό ή στην άδεια
κυκλοφορίας, ότι εχουν καταβληθεί οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τη
μεταβίβαση που ζητείται, προβαίνουν στη σύνταξη του συμβολαίου και στη
συνέχεια καταχωρούν τη γενόμενη μεταβίβαση στην οικεία θέση του
πιστοποιητικού ή της άδειας κυκλοφορίας.
Επιπλέον, αν πρόκειται για αυτοκίνητο που έχει ταξινομηθεί και
απογραφεί από υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και έχει αριθμό
κυκλοφορίας, οι συμβολαιογράφοι εκδίδουν δύο (2) κυρωμένα αντίγραφα ή
φωτοαντίγραφα ολόκληρης της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που
μεταβιβάστηκε και στέλνουν με απόδειξη παραλαβής, την ίδια μέρα που
έγινε η μεταβίβαση, το ένα στον αρμόδιο οικονομικό έφορο και το άλλο
στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου οικονομικών (ΜΗΚΥΟ). Στη
συνέχεια αποκόπτουν το τμήμα εκείνο της άδειας κυκλοφορίας στο οποίο
εχουν ήδη γραφτεί τα στοιχεία του αγοραστή και το στέλνουν την ίδια
μέρα που έγινε η μεταβίβαση με απόδειξη παραλαβής, στην υπηρεσία
συγκοινωνιών, η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου που μεταβιβάστηκε".
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9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Ν. 2367/1953 αντικαθίσταται ως
εξής:
"7. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Συγκοινωνιών, ενεργείται ο προσδιορισμός και η διάκριση, με
βάση τον αριθμό κυκλοφορίας, των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους καθώς και των μοτοσυκλετών. Οι
πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που χορηγούνται ακολουθούν τη διάκριση
που γίνεται με βάση το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου".
10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 363/1976 (ΦΕΚ-Α ` 152)
προσθέτεται δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
"Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή πώλησης ο φόρος θα υπολογίζεται
στην τεκμαρτή αξία. Ως τεκμαρτή αξία θεωρείται η τιμή πώλησης όμοιων
επιβατικών αυτοκινήτων και αν δεν υπάρχει τέτοια τιμή, η φορολογητέα
αξία τους όπως διαμορφώνεται για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό".
Αρθρο :23 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2
Αρθρο 23.
Φορολογία δημόσιων θεαμάτων, κέντρων
διασκέδασης και κέντρων πολυτελείας.
1. Ο φόρος δημόσιων θεαμάτων που επιβάλλεται στα εισιτήρια του
θεάτρου ποικιλιών (βαριετέ - τσίρκο), παγοδρομιών και λοιπών θεαμάτων,
που δεν κατονομάζονται ειδικά, υπολογίζεται με βάση τους προβλεπόμενους
φορολογικούς συντελεστές της περίπτωσης Α` της παραγράφου 1 του άρθρου
1 του Ν. 3279/1955.
2. Ποσοστό φόρου ίσο με πέντε τα εκατό (5%) από την τιμή πώλησης κάθε
εισιτηρίου των κινηματογράφων απαλλάσσεται από το φόρο δημόσιων
θεαμάτων και από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτου. Το
ποσό αυτό παρέχεται για την κάλυψη της επιβάρυνσης από φόρο κύκλου
εργασιών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις και μισή (3,50)
ούτε μεγαλύτερο από έξι (6) δραχμές κατά εισιτήριο.
3. Προκειμένου για κέντρα διασκέδασης που λειτουργούν μέσα σε
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες τα εκμεταλλεύονται αποκλειστικά,
το ποσοστό του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ.
254/1973 ορίζεται σε δέκα τα εκατό (10%).
4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 της Μ.
4965/106/8.2.1983 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώνεται με
το άρθρο 47 παρ. 5α του νόμου αυτού, συνεχίζεται μέχρι 9 Μαίου 1983.
5. Εξαιρούνται του φόρου του Ν.Δ. 254/1973 τα ακαθάριστα έσοδα των
εστιατορίων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Αρθρο :24 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1
Ιν. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην εισαγωγή
και άλλες τελωνειακές διατάξεις.
Φορολογία αυτοκινήτων.
Αρθρο 24.
1. Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.
363/1976 (ΦΕΚ-Α` 152) προσθέτεται νέο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
"Οι συντελεστές φόρου που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο ανά κυβικό
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εκατοστό, προκειμένου για αυτοκίνητα με κινητήρα περιστρεφόμενων
εμβόλων (WΑΝΚΕΙL) αυξάνονται κατά πενήντα τα εκατό (50%).
Η παραπάνω προσαύξηση δεν εφαρμόζεται για τα αυτοκίνητα που είχαν
κομισθεί στη χώρα μέχρι και 8 Μαίου 1984.
2. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου
3 του άρθρου 1 του Ν. 363/1976, προσθέτονται νέα εδάφια, τα οποία εχουν
ως εξής:
"Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμβάνεται η πιο πάνω τιμή
χονδρικής και λιανικής πώλησης του χρόνου κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
στη διεθνή αγορά. Από την τιμή χονδρικής πώλησης, μετά τη σύγκρισή της
με την τιμή λιανικής πώλησης και την ενδεχόμενη προσαρμογή της,
εκπίπτει λόγω φθοράς από τη συνήθη χρήση, ποσοστό πέντε τα εκατό (5%)
για κάθε χρόνο χρήσης, που δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι τα εκατό
(20%). Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο φέρει βλάβη ή φθορά που δεν
οφείλεται στη συνήθη χρήση μπορεί να εκπίπτει επιπλέον και μόνο μια
φορά ποσοστό μέχρι πέντε τα εκατό (5%) κατά ανώτατο όριο".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το εδαφ.θ`άρθρ.48 του άνω Ν. 1473/1984 οι
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 24 ισχύουν από 9 Μαϊου 1984.
Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :5
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 2
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1
Απαλλαγές πληρωμάτων εμπορικών πλοίων.
Αρθρο 25.
(1-2) ***Καταργήθηκαν από 1.3.88 από το άρθρο 14 περ. α) της Υ.Α.Δ.
246/12 (ΟΙΚ) της 1.3./6.4.88, ΦΕΚ Β 195.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 10, παρ.3 της Υ.Α.Δ.246/12 (Οικονομικών)
της 1.3/6.4.88 (Β 195):
"Το συγκεκριμένο ποσό του δραχμοποιηθέντος συναλλάγματος που
χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή αυτοκινήτου ή ειδών οικοσκευής με
τις απαλλαγές του άρθρου 25 του Ν. 1473/84, δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθεί πάλι για οποιαδήποτε από
τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού".
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης, μίσθωσης, ενεχύρου, χρησιδανείου ή
παραχώρησης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της χρήσης των πιο πάνω
επιβατικών αυτοκινήτων πριν από τη συμπλήρωση της τριετούς προθεσμίας
από τον τελωνισμού τους, εισπράττεται η διαφορά μεταξύ του κατά τον
αρχικό τελωνισμό μειωμένου φόρου που καταβλήθηκε και του φόρου που
οφείλεται.
4. Οφειλόμενος φόρος, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου,
είναι εκείνος που αναλογεί στα εν λόγω αυτοκίνητα, με βάση τους
συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται η
μεταβίβαση, η μίσθωση, το ενέχυρο, το χρησιδάνειο ή η παραχώρηση με
οποιοδήποτε τρόπο της χρήσης και την αξία που διαμορφώνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 363/1976.
5. Αν η μεταβίβαση, η μίσθωση, το ενέχυρο, το χρησιδάνειο ή η
παραχώρηση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της χρήσης των αυτοκινήτων που
παραλαμβάνονται με μειωμένη φορολογική επιβάρυνση, πραγματοποιείται
πριν από την παρέλευση της τριετούς προθεσμίας, χωρίς την προηγούμενη
έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής εισπράττεται ο οφειλόμενος φόρος
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καθώς και πρόσθετο τέλος ίσο με το πενηντα τα εκατό (50%) του συνόλου
των φόρων που αναλογούν.
***Παρατήρηση:Σύμφωνα με το άρθρο 14 περ. α) της Υ.Α.Δ. 246/12
(ΟΙΚ) της 1.3./6.4.88, ΦΕΚ Β 195 (έναρξη ισχύος
1η Μαρτίου 1988):
"Οι παρ. 3, 4 και 5 διατηρούνται σε ισχύ για την
εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 παρ. 2 της παρούσας
απόφασης, σε ό,τι αφορά μόνον τα προς είσπραξη
ποσά του οφειλόμενου φόρου και του πρόσθετου
τέλους".
(6-8) ***Καταργήθηκαν από 1.3.88 από το άρθρο 14 περ. α) της Υ.Α.Δ.
246/12 (ΟΙΚ) της 1.3./6.4.88, ΦΕΚ Β 195.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 11 της Υ.Α.Δ. 246/12 (Οικονομικών)
της 1.3/6.4.88 (Β 195):
"Τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία πριν από την
εφαρμογή της απόφασης αυτής, έχουν ήδη εισαχθεί και παραδοθεί στους
δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1473/84,
διέπονται από τους περιορισμούς του άρθρου 4 και τις διατάξεις των
άρθρων 5 και 6 της απόφασης αυτής, αλλά σε περίπτωση μελλοντικής άρσης
των περιορισμών αυτών ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής
αρχής (παρ. 1, άρθρο 5 της απόφασης) ή σε περίπτωση μελλοντικής
διαπίστωσης παράβασης των περιορισμών (άρθρο 6 της απόφασης) και σε
ό,τι αφορά μόνον τα προς είσπραξη κατά περίπτωση ποσά, εισπράττονται ο
οφειλόμενος φόρος και το πρόσθετο τέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 1473/84 και
όχι τα ποσά που ορίζονται αντίστοιχα στις προαναφερόμενες διατάξεις
της απόφασης αυτής".
Αρθρο :26
Εκφόρτωση και παράδοση εμπορευμάτων.
Εμπορεύματα αζήτητα.
Αρθρο 26.
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 1165/1918 (ΦΕΚ-Α `
73) προσθέτεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:
Επιτρέπεται επίσης να ανατίθεται στους εκμεταλλεθομένους γενικές
αποθηκες η διαχείριση των εμπορευμάτων που εκφορτώνονται σε δημόσιες
προσωρινές τελωνειακές αποθηκες ή χώρους".
2. Στο άρθρο 23 του Ν. 1165/1918 προσθέτεται παράγραφος 7, η οποία
έχει ως εξής:
"7. Με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η εναπόθεση
και η διαχείριση εμπορευμάτων που κομίζονται αεροπορικώς απευθείας από
το εξωτερικό ή έπειτα από διαμετακόμιση από το εσωτερικό σε χώρους ή
αποθήκες της Α.Ε. ΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ".
Τα εναποτιθέμενα εμπορεύματα τόσο στις παραπάνω αποθήκες ή χώρους όσο
και στις αποθήκες ή χώρους των προηγούμενων παραγράφων, επιβαρύνονται
με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 67 δικαιώματα υπερημερίας δύο ημέρες
μετά από την κατάθεση του τελωνειακού παραστατικού εγγράφου με το οποίο
ζητείται τελωνειακός προορισμός των εμπορευμάτων".
3. Μεταξύ δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 44
του Ν. 1165/1918 προσθέτεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:
"Προκειμένου για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα
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Δημοσίου Δικαίου ή Γεωργικούς Συνεταιρισμούς που έχουν ανάγκη από
βοήθεια, επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η διάθεση
των παραπάνω ειδών, με τίμημα που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δέκατο
(1/1Ο) της τιμής κοστολόγησης".
4. Το άρθρο 45 του Ν. 1165/1918 αντικαθίσταται ως εξής:
" Αρθρο 45.
1. Εμπορεύματα, για τα οποία προβλέπονται απαγορεύσεις ή περιορισμοί
εισαγωγής τους, κηρυσσόμενα αζήτητα και περιερχόμενα στην κυριότητα του
Δημοσίου, επιτρέπεται κατεξαίρεση να εκποιούνται ή να διαθέτονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του παρόντος,
με όρους και διατυπώσεις που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.
2. Απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού η αναγκαστικού
μέτρου σε εκτέλεση απόφασης ή διάταξης Πολιτικού Δικαστηρίου και από
οποιαδήποτε αιτία, για εμπορεύματα που εναποθέτονται ή αποθηκεύονται
στις αποθήκες ή χώρους προσωρίνης εναπόθεσης ή αποταμίευσης, που
προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
3. Οι διατάξεις του παρόντος για τα αζήτητα εμπορεύματα εφαρμόζονται
και σε περίπτωση κατάσχεσης ή μεσεγγύησης που διατάχθηκε από Ποινικό
Δικαστήριο για εμπορεύματα που βρίσκονται στις παραπάνω αποθήκες ή
χώρους, αν αυτη δεν αρθεί μέσα σε ένα έτος από την επιβολή ή,
προκειμένου για αποταμιευμένα εμπορεύματα, από τη λήξη της
αποταμίευσης".
Αρθρο :27 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :9
Αναστολή είσπραξης δασμών - Είσπραξη τελών,
δικαιωμάτων και προστίμων.
Αρθρο 27.
1. Μετά το άρθρο 28 του Ν. 1165/1918 προσθέτεται νέο άρθρο 28α, το
οποίο έχει ως εξής:
" Αρθρο 28α.
1. Κατεξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο άρθρο 28, επιτρέπεται
ύστερα από αίτηση του διασαφηστη (κύριου των εμπορευμάτων ή εξαγωγέα)
και σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, η αναστολή είσπραξης των
εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που οφείλονται επί εμπορευμάτων τα
οποία τελωνίζονται για ανάλωση ή ελεύθερη κυκλοφορία ή για εξαγωγή. Ως
εισαγωγικοί δασμοί νοούνται, τόσο οι δασμοί και φορολογικές
επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, όσο και οι εισφορές και άλλες
επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής
αγροτικης πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων τα οποία εφαρμόζονται σε
ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών
προϊόντων. Ως εξαγωγικοί δασμοί νοούνται οι εισφορές και άλλες
επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή, που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινης
αγροτικής πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων τα οποία εφαρμόζονται σε
ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών
προίόντων".
2. Η τελωνειακη αρχή παρέχει προθεσμία πληρωμής των δασμών, μόνον
εφόσον προσκομίζεται από το διασαφηστή τραπεζική εγγύηση, το ύψος της
οποίας καθορίζεται από την Αρχή αυτή και καλύπτει μία ή ενδεχομένως
περισσότερες πράξεις εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων. Η παροχή της
προθεσμίας για την είσπραξη των δασμών δεν συνεπάγεται είσπραξη τόκου ή
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προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής.
Η λήψη από την τελωνειακή αρχή της τραπεζικής εγγύησης δεν απαλλάσσει
το διασαφηστή από την υποχρέωση να καταβάλει τους οφειλόμενους δασμούς
το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.
3. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, η προθεσμία πληρωμής των
δασμών, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, είναι τριάντα (30) ημέρες
από την ημερομηνία βεβαίωσης των δασμών αυτών από την τελωνειακή αρχή.
Η βεβαίωση αυτή ενεργείται μέσα σε δύο (2) ημέρες αηό την ημερομηνία
έκδοσης της άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων.
Εξαιρετικά, η βεβαίωση των δασμών μπορεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
από την τελωνειακή αρχή, να γίνει μέσα σε συμπληρωματική προθεσμία
δώδεκα (12) ημερών κατ` ανώτατο όριο. Στην περίπτωση αυτή, η
προβλεπόμενη προθεσμία πληρωμής των τριάντα ημερών μειώνεται κατά
αριθμό ημερών αντίστοιχο προς εκείνον της συμπληρωματικής αυτης
προθεσμίας.
4. Τα ποσά που οφείλονται από δασμούς για εμπορεύματα των οποίων
επιτράπηκε η παραλαβή κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, η
οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τριάντα μία (31) ημέρες,
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο, μιας μόνο βεβαίωσης από την
τελωνειακή αρχή στο τέλος της περιόδου. Στην περίπτωση αυτή:
α. η βεβαίωση γίνεται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την
προηγούμενη παράγραφο,
β. η προθεσμία είσπραξης των τριάντα (30) ημερών, την οποία προβλέπει
η προηγούμενη παράγραφος, μειώνεται κατ` αριθμό ημερών ίσο με το ήμισυ
του αριθμού των ημερών που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη αυτή περίοδο.
Κατά την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, η
προθεσμία είσπραξης που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτόν, μειώνεται
ακόμη κατ` αριθμόν ημερών που αντιστοιχεί προς τη συμπληρωματική
προθεσμία η οποία χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση των διαφόρων ποσών,
που αποτελούν αντικείμενο αυτής.
γ. η προθεσμία είσπραξης αρχίζει από την ημερομηνία της βεβαίωσης.
Οταν ο αριθμός των ημερών της πιο πάνω περιόδου είναι περιττός, ο
αριθμός των προς μείωση ημερών είναι ίσος προς το ήμισυ του αμέσως
μικρότερου άρτιου αριθμού.
5. Η αναστολή είσπραξης των δασμών μπορεί να παρέχεται από τις
τελωνειακές αρχές για το σύνολο των ποσών τα οποία εχουν βεβαιωθεί, με
τους όρους που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 3, κατά τη διάρκεια
μιας συγκεκριμένης περιόδου που δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από
τριάντα μία (31) ημέρες.
Στην περίπτωση αυτή η προβλεπόμενη από την παράγραφο 3 του παρόντος
αρθρου προθεσμία είσπραξης των τριάντα (30) ημερών μειώνεται κατά
αριθμό ημερών, ίσο με το ήμισυ του αριθμού των ημερών που αντιστοιχεί
στην περίοδο αυτή και υπολογίζεται από τη λήξη της εν λόγω περιόδου.
Οταν γίνεται εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου 3, η
προθεσμία είσπραξης που υπολογίζεται με τον τρόπο αυιόν μειώνεται κατά
αριθμό ημερών που αντιστοιχεί προς τη συμπληρωματικη προθεσμία που
χρησιμοποιείται για τις βεβαιώσεις των διαφόρων ποσών τα οποία
αποτελούν αντικείμενο των βεβαιώσεων αυτών. Αν ο αριθμός των ημερών της
συγκεκριμένης περιόδου είναι περιττός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
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6. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών είσπραξης που καθορίζονται
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους 3, 4
και 5, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη εργάσιμες ημέρες, οι οποίες
συμπίπτουν με τη λήξη των προθεσμιών αυτών.
7. Η μη καταβολή από τον οφειλέτη των δασμών κατά τη λήξη της
προθεσμίας είσπραξης συνεπάγεται, εκτός από την προσαύξηση λόγω μη
εκπρόθεσμης καταβολής που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προς
είσπραξη προθεσμίας και τη μη παροχή από την τελωνειακή αρχή στο
διασαφηστη έγκρισης παραλαβής εμπορευμάτων με αναστολή είσπραξης των
δασμών.
Η τελωνειακη αρχή μπορεί να χορηγεί συμπληρωματική διευκόλυνση
πληρωμής των δασμών, με την προϋπόθεση επιβολής προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής από την επομένη της προς είσπραξη αρχικής
προθεσμίας. Η συμπληρωματική αυτή διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τον ένα μήνα.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε οφειλόμενους
δασμούς οι οποίοι λόγω ειδικότερων περιστάσεων δεν έχουν βεβαιωθεί από
τις τελωνειακές αρχές μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την
παραπάνω παράγραφο 3".
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 1165/1918
προσθέτονται νέα εδάφια, τα οποία εχουν ως εξής:
"Η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά της πράξης βεβαίωσης, από
οποιαδήποτε αιτία, των ποσών που δεν εισπράχθηκαν ή των ποσών που
βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν ελλιπώς, καθώς επίσης και η άσκηση της
προσφυγής, δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν καταβληθεί
ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τα εκατό (50%) της οφειλής που βεβαιώθηκε.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και για τις πράξεις βεβαίωσης της
τελωνειακής αρχής για εμπορεύματα που παραδόθηκαν με τελωνειακό
καθεστώς που επιφέρει αναστολή είσπραξης των δασμοφορολογικών
επιβαρύνσεων".
3. Στο τέλος της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του αρθρου 92 του Ν.
1165/1918 προσθέτεται νέο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
"Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, επιβάλλεται το
πρόστιμο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανά δωδεκάωρο, στο
μεταφορέα κάθε αυτοκινήτου οχήματος για τη μη έγκαιρη, μέσα στην
προθεσμία που καθορίστηκε από το τελωνείο εισόδου, προσκόμιση στην
αρμόδια τελωνειακή αρχή, για τελωνισμό, για παράδοση σ ελεύθερη χρήση ή
για επανεξαγωγή κάθε αυτοκινητου που κινείται με δελτίο ελεύθερης
χρήσης, ή με άλλα τελωνειακά παραστατικά, προσωρινής ισχύος, που
επέχουν θέση αποσπάσματος δηλωτικού των τελωνείου εισόδου".
4. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 97 του Ν. 1165/1918
προσθέτονται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:
"Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την είσπραξη του
τριάντα τα εκατό (30%) των προστίμων και πολλαπλών τελών που
επιβλήθηκαν από την τελωνειακή αρχή. Το εισπραττόμενο ποσοστό τριάντα
τα εκατό (30%) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το ποσό των δασμών
και λοιπών φόρων που αναλογούν στο αντικείμενο της τελωνειακής
παράβασης.
Μετά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό 30%
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που εισπράχθηκε συμψηφίζεται ή επιστρέφεται εν όλω ή εν μέρει ανάλογα
με την περίπτωση".
Αρθρο :28 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :19
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 9
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1
Ελεύθερες ζώνες. Λοιπές διατάξεις.
Αρθρο 28.
1. Το άρθρο 66 του Ν. 1165/1918 αντικαθίσταται ως εξής:
" Αρθρο 66.
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, με πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να συνιστώνται ελεύθερες ζώνες, για την
εξυπηρέτηση του εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου της χώρας.
2. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να καθορίζονται:
α) οι περιοχές που θα συνιστώνται οι ελεύθερες ζώνες και η εδαφική
τους έκταση.
β) Το είδος των ελεύθερων ζωνών.
γ) Οι αρχές ή τα πρόσωπα στα οποία αναθέτεται η διαχείρηση των
ελεύθερων ζωνών, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της ανάθεσης της
διαχείρισης και οι υποχρεώσεις του διαχειριστή.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται οι όροι και οι αναγκαίες
λεπτομέρειες για τη λειτουργία των ελεύθερων ζωνών".
2. Στο Ν. 1165/1918 προσθέτεται νέο άρθρο 134 το οποίο έχει ως εξής:
" Αρθρο 134.
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Οικονομικών επιτρέπεται να προσαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος με
τις πράξεις των αρμόδιων Οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που εχουν
υποχρεωτική εφαρμογή και οι οποίες αναφέρονται σε θέματα που
ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο από τον παρόντα νόμο.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην
εφημερίδα της κυβερνήσεως καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για
την προσαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών προς τις αντίστοιχες
διαδικασίες όπως καθορίζονται με πράξεις των Κοινοτικών Οργάνων".
3. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67
του Ν. 1165/1918, προσθέτεται νέο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
"Προκειμένου όμως για παλαιοσίδερα (ΣΚΡΑΠΣ) η οριζόμενη από το
προηγούμενο εδάφιο προθεσμία αυξάνεται σε είκοσι (20) ημέρες".
4. Πρόσωπα που εχουν παραλάβει με το καθεστώς της ελεύθερης χρήσης
επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, των οποίων έληξε η
νόμιμη προθεσμία επανεξαγωγής πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
και δεν έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου
22 του Ν.Δ. 2637/1953 (ΦΕΚ Α` 294) πρόσθετα τέλη, μπορούν να προβούν σε
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επανεξαγωγή ή τελωνισμό ή εγκατάλειψη του αυτοκινητου υπέρ του
Δημοσίου, εφόσον μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος νόμου καταβάλλουν το αντίστοιχο πρόσθετο τέλος για κάθε μέρα
μεωμένο ως ακολούθως:
Για
οχήματα
μέχρι
1200 κ.ε.
Για οχήματα από 1201 κ.ε. μέχρι 1500 κ.ε.
Για οχήματα από 1501 κ.ε. μέχρι 1900 κ.ε.
Για οχήματα από 1901 κ.ε.
και
πάνω

δραχμές
δραχμές
δραχμές
δραχμές

100
150
200
300

5.
*** Η παρ.5 καταργήθηκε με την παρ.3 άρθρ.14 Ν.2386/1996 (Α 43).
***Παρατήρηση: Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1947/1991, ΦΕΚ Α 70:
"Η ατέλεια των υπό ξένη σημαία, μη τελωνισμένων, θαλαμηγών πλοίων
ιδιωτικής χρήσης, που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν.
1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`), περιλαμβάνει απαλλαγή και από το φόρο
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)".
6. Στην έννοια του όρου "πολύτιμοι λίθοι" οι οποίοι υπόκεινται στο
φόρο πολυτελείας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2416/1953 (ΦΕΚ
Α` 127) δεν περιλαμβάνονται οι αδάμαντες της δασμολογικής διάκρισης
71.02.ΒΙ που είναι αποκλειστικά κατάλληλοι για την κατασκευή
αδαμαντοφόρων εργαλείων.
7. Η αυξομείωση του συντελεστή της αξίας της μεταλλικής δραχμής για
τον υπολογισμό των δικαιωμάτων αποταμίευσης και υπερημερίας που
προβλέπονται από τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 1165/1918, γίνεται με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνησεως.
8. Η αξία της μεταλλικής δραχμής για τον υπολογισμό της ατέλειας που
παρέχεται στς ιερές μονές του Αγίου Ορους, από τις διατάξεις του άρθρου
2 του Ν.Δ. 10/16.9.1926 (ΦΕΚ - Α` 309) ορίζεται σε σαράντα (40)
δραχμές, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπουργού των
Οικονομικών, σύμφωνα με τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή.
9. Οι διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 2 του Ν. 590/1977 (ΦΕΚ-Α`
146) εφαρμόζονται όπως εχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 29 του Ν.
1326/1983 και στις ιερές μονές του Αγίου Ορους.
Αρθρο :29 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Αρθρο 29.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω
κοινωνικοί πόροι των αντίστοιχων νομικών προσώπων, δημοσίου, οργανισμών
ή ειδικών λογαριασμών:
1. Η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της περίπτωσης η της παραγράφου
1 του άρθρου 2 του Ν. 4032/1960 (ΦΕΚ-Α` 4), εισφορά πέντε (5) δραχμών
των επιχειρήσεων τουριστικών επαγγελμάτων, πλην ξενοδοχείων, για κάθε
μισθωτό, εργαζόμενο στις επιχειρήσεις αυτές, υπέρ της Σχολής
τουριστικών Επαγγελμάτων.
2. Η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της περίπτωσης η της παραγράφου
1 του άρθρου 10 του Α.Ν. 1825/1951 (ΦΕΚ-Α` 150) και της περίπτωσης γ`
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1859/1951 (ΦΕΚ-Α ` 185), εισφορά
δέκα τα εκατό (10%) στις ακαθάριστες εισπράξεις του Οργανισμού Εκδόσεως
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Σχολικών Βιβλίων, υπέρ του ιδρύμτος κρατικών Υποτροφιών.
3. Η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3
του Ν. 176/1943 (ΦΕΚ-Α` 153), κράτηση δέκα τα εκατό (10%) στις
πραγματοποιούμενες εισπράξεις από εκπαιδευτικά τέλη ωδείων, υπέρ του
Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας.
4. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις των περιπτώσεων στ, ια, και ιβ
της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 4177/1961 (ΦΕΚ-Α ` 131 ),
έσοδα: α) από επιβολή ετήσιου τέλους στους ασκούντες το επάγγελμα του
αρχαιοπώλη, οριζόμενο σε πέντε τα εκατό (5%) επί του κύκλου εργασιών
τους, β) από τέλη αντιγράφων, απομιμημάτων, σμικρύνσεων ή ιχνογραφικών
παραστάσεων και λευκωμάτων έργων τέχνης της αρχαιότητας, γ) από τέλη
επιβαλλόμενα στα εξαγόμενα άχρηστα αρχαία αντικείμενα, οριζόμενα σε
πενήντα τα εκατό (50%) στην καθορισθείσα αξία τους από το Αρχαιολογικό
Συμβούλιο υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
5. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις της περίπτωσης δ` της
παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Α.Ν. 1947/1939 (ΦΕΚ-Α ` 366), ετήσιο
τέλος κατοχής ιδιωτικών συλλογών, υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων.
6. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του αρθρου 8 του Ν. 4086/1960
(ΦΕΚ-Α` 112), τέλος άδειας υδροθεραπείας, υπέρ του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού.
7. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4844/1930
(ΦΕΚ-Α ` 268). του άρθρου 13 του Ν. 1624/1951 (ΦΕΚ-Α` 7) και της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4086/1960, τέλος στο βασικό λουτρικό
δικαίωμα ιαματικών πηγών τουριστικής και τοπικής σημασίας, υπέρ του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
8. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Α.Ν.
1169/1938 (ΦΕΚ-Α ` 139), του άρθρου 13 του Ν. 1624/1951 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 1 του Ν. 4086/1960 (ΦΕΚ-Α` 112), τέλος
τέσσερα τα εκατό (4%) στο βασικό λουτρικό δικαίωμα ιαματικών πηγών
τουριστικής σημασίας, υπέρ των νομαρχιακών ταμείων.
9. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νομοθετικού
Διατάγματος της 4/9.6.1927 (ΦΕΚ- Α ` 113), του άρθρου 7 του Ν.Δ.
3016/1954 (ΦΕΚ-Α ` 218) και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.
4086/1960, ποσοστό στο βασικό λουτρικό δικαίωμα των τοπικής σημασίας
ιαματικών πηγών δύο τα εκατό (2%) και των γενικής σημασίας ιαματικών
πηγών τρία τα εκατό (3%), υπέρ του Δημοσίου.
10. Η προβλεπόμενη, αηό τις διατάξεις του Ν. 31 ΟΟ/1924 (ΦΕΚ-Α ` 165)
και του άρθρου 68 του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ-Α` 27), υποχρέωση απόδοσης
ποσοστού τριάντα τα εκατό (30%) από τα εισπραττόμενα παρά του Δημοσίου
μισθώματα, από την ενοικίαση των προσόδων ιχθυοτροφείων
Αγουλινίτσας-Καϊάφα, υπέρ του Ειδικού Ταμείου Κοινωφελών Εργων
Επιταλίου.
11. Η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4067/1929
(ΦΕΚ-Α` 94), εισφορά σε όλα τα εισαγόμενα στη Λέσβο από το εσωτερικό
και εξωτερικό κάθε φύσης τρόφιμα, προϊόντα και γενικώς εμπορεύματα,
υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικής πρόνοιας Αγιάσου Λέσβου "η Θεομήτωρ".
12. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 8, 9 και 10
του άρθρου 16 του Ν. 317Ο/1955 (ΦΕΚ-Α` 76): α) τέλος στη χορήγηση
διπλώματος ή πτυχίου ή άδειας ναυτικής ικανότητας ανάλογου προς την
τάξη του διπλώματος ή πτυχίου, β) τέλη καταμέτρησης και ανακαταμέτρησης
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εμπορικών πλοίων, γ) εισφορά ίση με ένα εικοστό (1/20) των ναυτικών
σώοτρων, που υπολογίζεται στην καθαρή αμοιβή και βαρύνει το ελληνικό
πλοίο του παρείχε την επιθαλάσσια αρωγή ή το ξένο πλοίο, εφόσον οι
σχετικές πράξεις διάσωσης ή αρωγής ενεργήθηκαν από το τελευταίο μέοα
στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δ) εισφορά των ναυγοοωστικών με ελληνική ή
ξένη σημαία που ναυλοχούν σε ελληνικούς λιμένες ίση με δύο τα εκατό
(2%) στις ακαθάριστες εισπράξεις, για τις πράξεις επιθαλάσσιας αρωγής ή
ναυαγιαίρεσης που ενεργούν, υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
13. Οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1232/1944
(ΦΕΚ-Α` 41 ) και της κοινής απόφασης με αριθμό 209838/26470/1944
(ΦΕΚ-Β` 22) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, που κυρώθηκε με την
πράξη 324/30.5.1946 του Υπουργικού Συμβουλίου, εισφορές: α) 0.002 της
δραχμής κατά χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος κάθε φύσης παραγόμενου
από οινοπνευματοποιούς Β` κατηγορίας και β) 0.002 της δραχμής κατά
χιλιόγραμμο στον αποταμιευόμενο οίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.
1557/1942 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, υπέρ του
Ταμείου Επικουρικης Ασφαλίσεως Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών
Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας.
14. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1019/1943
(ΦΕΚ-Α` 425), ειδικό τέλος δέκα (10) λεπτών κατά κιλό επί των
εισερχόμενων, εξερχόμενων και διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων οτο
λιμένα Πειραιά, από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, υπέρ του Ταμείου
Επικουρικης Ασφαλίσεως Προνοίας και Ασθενείας Λιμενεργατών Πειραιώς.
15. Οι προβλεπόμενοι, από τις διατάξεις των περιπτώσεων β`, γ, δ`, ε,
στ ζ`, η, θ`, και ι του αρθρου 14 του Ν. 1863/1944 (ΦΕΚ-Α` 218) και της
κοινής απόφασης
17529/146/3.3.1950
(ΦΕΚ-Β`
47) των Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πόροι: α) τεχνόσημο
δύο τα εκατό (2%) σε κάθε έντοιχο αγγελία, β) τεχνόσημο δύο τα εκατό
(2%) σε κάθε έργο τέχνης και σε κάθε αντικείμενο καλλιτεχνικής
βιοτεχνίας, μαρμάρινο, χάλκινο, ξυλόγλυπτο, κεραμικό, πήλινο,
ελαφαντοστού ή και από οποιοδήποτε άλλο μέταλλο ή άλλη πρωτότυπη ύλη,
γ) τεχνόσημο δύο τα εκατό (2%) στην αξία καθε πωλούμενου βιβλίου ή
αλλου εντύπου διακοσμημένου με ξυλογραφίες, λιθογραφίες και
χαλκογραφίες, δ) τεχνόσημο δύο τα εκατό (2%) σε κάθε έγχρωμη ή μη
διαφήμιση, εκτυπούμενη στην Ελλάδα, ε) ποσοστό τρία τα εκατό (3%) στην
αξία κάθε κυβικού μέτρου μάρμαρου λευκού ή εγχρωμου εξορυσσόμενου από
κάθε λατομείο στην Ελλάδα, στ) ποσοστό δύο τα εκατό (2%) σε κάθε
τετραγωνικό μέτρο λευκού ή εγχρωμου μάρμαρου κοπτόμενου σε
πριονιστήρια, ζ) ποσοστό δύο τα εκατό (2%) στην αξία κάθε ανεγειρόμενου
μνημείου ή εκτελούμενου στους ιερούς ναούς του κράτους έργου
εκκλησιαστικής ζωγραφικής ή γλυπτικού έργου ανεγειρόμενου σε ελεύθερο
χώρο στις πόλεις με πληθυσμό πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)
κατοίκους, η) ποσοστό δύο τα εκατό (2%) στην αξία κάθε πωλούμενου έργου
τέχνης σε επίσημες ή ιδιωτικές εκθέσεις και θ) ποσοστό δύο τα εκατό
(2%) στα παρασκευαζόμενα χρώματα κάθε μορφής από τα εργοστάσια
χρωματουργίας στην Ελλάδα υπέρ του Καλλιτεχνικού Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου.
16. Η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 104
του Ν. 4398/1929 (ΦΕΚ-Α` 308), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του
Π.Δ. 26.4./7.5.1932 (ΦΕΚ-Α` 144), που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 2/1974
(ΦΕΚ-Α` 219), κράτηση δώδεκα τα εκατό (12%) στα ετήσια περισσεύματα
προσόδων από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτηματα, υπέρτης Ακαδημίας
Αθηνών.
17. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α. Ν.
1850/1951 (ΦΕΚ-Α ` 181 ) και οριζόμενο με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Γεωργίας, κατά καλλιεργητική περίοδο και κατά στρέμμα,
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χρηματικό ποσό σε βάρος των καλλιεργητών, που έχουν άδεια
ορυζοκαλλιέργειας, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
και Δασών.
18. Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 2 του Ν.Δ. 243/1969 (ΦΕΚ- Α ` 144), τέλη: α) για τη χορήγηση ή
ανανέωση αδειών λειτουργίας φυτωρίου παραγωγής κλημάτων, β) για την
έκδοση αδειών εμπορίας κληματων και γ) για τη διατήρηση φυτωρίων
ριζοβόλησης μοσχευμάτων αμπέλου, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας και Δασών.
19. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.Δ.
2686/1953 (ΦΕΚ-Α` 317) και οριζόμενα με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Γεωργίας: α) παράβολα σε κάθε αίτηση για αναθεώρηση των
καθορισμένων τιμών των ελαιοπυρήνων και β) ετήσια εισφορά στα
μηχανήματα ελαιοτριβεία, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας,
κτηνοτροφίας και Δασών.
20. Το προβλεπόμενο, από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του
Α.Ν. 822/1948 (ΦΕΚ-Α` 258) και οριζόμενο με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Γεωργίας τμήμα (μισό) χρηματικού ποσού για την έγκριση
άδειας ελύθερης κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος,
υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.
21. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ-Α` 155) ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) στις κατά το
άρθρο 12 του Ν. 6196/1934 (ΦΕΚ-Α` 232), βεβαιούμενες υπέρ του Δημοσίου
δαπάνες εφαρμογής υποχρεωτικών και κατασταλτικών μέτρων, υπέρ του
Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.
22. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2147/1952
(ΦΕΚ-Α ` 155), πρόσθετο ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) στην ειδική εισφορά
υπέρ των Συνεταιρικών Οργανώσεων, για την καταπολέμηση των ασθενειών
και εχθρών των φυτών, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
και Δασών.
23. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του Ν. 4035/1960 (ΦΕΚ-Α` 15), τέλος διακοσίων (200) δραχμών κατά
στρέμμα και μέχρι χίλιες (1.000) δραχμές κατά φυτώριο για τη χορήγηση
αδειών λειτουργίας φυτωρίων παραγωγής δενδρυλίων εμβολίων και σπόρων
για εμπορία, καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, υπέρ του
Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.
24. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 7 και παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 4035/1960, τέλος εκατό
(100) δραχμών κατά στρέμμα και μέχρι χίλιες (1.000) δραχμές κατά
φυτώριο, για την έκδοση αδειών εμπορίας, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.
25. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις, των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 8 του Ν. 760/1948 (ΦΕΚ-Α` 207) και οριζόμενα με απόφαη των
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, τέλη: α) για την έκδοση ειδικής
άδειας βιομηχανίας ή εμπορίας χημικών λιπασμάτων και β) για την
ανανέωση αδειών, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και
Δασών.
26. Τα προβλεπόμενα, από τη διάταξη
Ν.Δ. 2167/1952 (ΦΕΚ-Α` 195), παράβολα
άδειας λειτουργίας ιδιωτικού κλιβάνου
αποθήκης επεξεργασίας και συσκευασίας

της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του
σε κάθε αίτηση για τη χορήγηση
αποστείρωσης σύκων, λειτουργίας
σύκων, καθώς και σε αιτησεις
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επανεξέτασης καταλληλότητας αποθηκών και ποιότητας σύκων, υπέρτου
Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, κτηνοτροφίας και Δασών.
27. Η προβλεπόμενη απο τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν. 2147/1952, εισφορά δύο τα εκατό (2%)
στην τιμή διάθεσης γεωργικών φαρμάκων και φυτοπαθολογικών μηχανημάτων
και εργαλείων, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και
Δασών.
28. Οι προβλεπόμενοι, από τις διατάξεις: α) της περίπτωσης 1 του
άρθρου 2 του Ν. 2051/1920 (ΦΕΚ-Α` 53), β) των άρθρων 2 παράγραφος 1 και
22 παράγραφος 1 του Ν. 2851 /1922 (ΦΕΚ-Α ` 114), γ) του αρθρου 1 του
Ν.Δ. από 31.5.1923 (ΦΕΚ-Α` 144), δ) των άρθρων 3 παράγραφος 1, 4
παράγραφος 1,5 παράγραφο 1 και 7 εδάφιο 1 του Ν. 3164/1924 (ΦΕΚ-Α`
181), ε) του αρθρου 1 του Π.Δ. από 10.7.1927 (ΦΕΚ-Α` 157), πόροι, υπέρ
των Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων Απόρων Μαθητών, που
μετονομάστηκαν, με τις διατάξεις του Β.Δ. 273/1973 (ΦΕΚ-Α` 81 ) σε
Κέντρα Παιδικής Μερίμνης.
29. Οι προβλεπόμενες, από τη διάταξη της περίπτωσης α της
παραγράφου 1 του αρθρου μόνου του Ν. 546/1943 (ΦΕΚ-Α` 284), πόρος με
επιπρόσθετη κράτηση και καταβολή, όπως αυτή καθορίζεται με την
περίπτωση ιε της παραγράφου 1 του αρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940 (ΦΕΚ-Α`
145), υπέρ του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.
30. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του αρθρου
5 του Ν.Δ. 2519/1953 (ΦΕΚ-Α` 220) και της περίπτωσης ε του αρθρου 7 του
Ν.Δ. 2963/1954 (ΦΕΚ Α 195), ποσοστό ένα τα εκατό (1%) από την
ειδικη εισφορά που επιβάλλεται στην αξία των εξαγομένων στο εξωτερικό
καπνών σε φύλλα, υπέρ του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
(Α.Ο. Ε.Κ.).
31. Η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της περίπτωσης γ` της
παραγράφου 1 του αρθρου 12 του Ν.Δ. 3769/1957 (ΦΕΚ-Α ` 202), ειδική
εισφορά, για τη χορήγηση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
επιβατικών αυιοκινητων, υπέρ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
32. Το προβλεπόμενο, από την περίπτωση θ` του αρθρου 6 της απόφασης
3749/1932 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ-Παρ. 212), που εκδόθηκε
με εξουσιοδότηση του τρίτου εδαφίου του αρθρου 31 του Ν. 4332/1929
(ΦΕΚ Α` 283), προϊόν από εκποίηση αχρηστου υλικού όπως προστέθηκε με
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρθρου 6 του Ν. 5277/1931 (ΦΕΚ-Α `
275), υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Αγροτικής Τραπέζης
Ελλάδος.
33. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του αρθρου 2
του Α.Ν. 19/20.11.1935 (ΦΕΚ-Α` 573), και της κοινης απόφασης 2232/1945
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτωνκαι Οικονομικών (Φεκ-Β),
ποσοστό δεκαπέντε τα εκατό (15%) στην αξία κάθε αγοραζόμενου
εκκλησιαστικού βιβλίου με επικόλληση ανάλογου κληρικόσημου από τους
εκδότες ή βιβλιοπώλες υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως και Αρωγής Κλήρου της
ελλάδος (τλκε).
34. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις της παραγράφου 16 του αρθρου 8
του Α.Ν. 884/1937 (ΦΕΚ-Α` 387), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
των άρθρων 1 και 3 του Ν. 1169/1981 (ΦΕΚ-Α `160), ποσοστό δέκα τα εκατό
(10%) στις αμοιβές που χορηγούνται σε ιδιώτες για κατάδοση ή εξόντωση
ληστών, υπέρ του Ταμείου Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής.
35. Ο προβλεπόμενος από τη διάταξη της παραγράφου 7 του αρθρου 4
του Α.Ν. 1988/1939 (ΦΕΚ-Α ` 414), πόρος, υπέρ του Μετοχικού ταμείου
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Αεροπορίας.
36. Το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν.
20/20.11.1934 (ΦΕΚ-Α ` 403), αντιγραφόσημο που επικολλάται σε αιτησεις
και κάθε φύσης έγγραφα που απευθύνονται ή εκδίδονται σιο
υποθηκοφυλάκεια, στα Διοικητικά Δικαστήρια, στο Συμβούλιο της
Επικρατείας και σε κάθε άλλη αρχή, υπέρ του Δημοσίου.
37. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις του αρθρου 46 του Ν. 682/1977
(ΦΕΚ-Α`, 244), και της κοινής απόφασης Δ. 13584/14.6.1980 (ΦΕΚ-Β` 577)
των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Στοιχείο Β` ), ένσημα, υπέρ του Δημοσίου.
Αρθρο :30 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1
Εισαγωγή κοινωνικών πόρων στον κρατικό προϋπολογισμό.
Αρθρο 30.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγονται στον κρατικό
προϋπολογισμό οι πιο κάτω κοινωνικοί πόροι των αντίστοιχων Νομικών
Προσώπων, Δημοσίου ή Ειδικών Λογαριασμών:
α. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις των άρθρων 42 παράγραφος 3 και
52 παράγραφος 4 του Ν. 3170/1955, υγιειονομικά εξέταστρα, έξοδα
υγιεινομικής εξέτασης και παράβολα, υπέρ του Ναυηκού Απομαχικού
Ταμείου.
β. Τα προβλεπόμενα, από τη διάταξη της παραγράφου 2 του αρθρου 4
του Α.Ν. 528/1937 (ΦΕΚ-Α `91), πρόστιμα, υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού
Ταμείου.
γ. Οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις του αρθρου 3 του Α.Ν. 114/1936
(ΦΕΚ-Α` 399), εγγυοδοσίες που καταπίπτουν, ρήτρες και πρόστιμα των
προμηθειών που αφορούν το Στρατό, την Αεροπορία και τη Χωροφυλακή,
υπέρ του Μετοχικού ταμείου Στρατού.
δ. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις τωνάρθρων3 παράγραφος 2 και 8
του Α.Ν. 2651 /1940 (ΦΕΚ-Α ` 392), περιουσιακά στοιχεία, που δεν
αναζητήθηκαν, μέσα σε μια πενταετία από την περιέλευσή τους στη
στρατιωτική υπηρεσία, από τους κληρονόμους, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού.
ε. Οι προβλεπόμενες από τη διάταξη της παραγράφου 24 του αρθρου 14
του Π.Δ. 10/5-20/7/1926 (ΦΕΚ- Α` 241), πλεονάζουσες πιστώσεις των
νοσοκομείων, καθώς και των στρατιωτικών θεραπευτηρίων, υπέρ του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
στ. Τα προβλεπόμενα, από τη διάταξη της παραγράφου 4 του αρθρου 21
του Ν.Δ. 398/1974 (ΦΕΚ-Α` 116), αζήτητα των υπέρ τρίτων αποθέσεων των
διαχειρίσεων χρηματικού των μονάδων, υπέρ των ταμείων αλληλοβοηθείας
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.
ζ. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του εδαφίου ιγ του αρθρου 3 του
Ν. 3487/1928 (ΦΕΚ-Α` 64), που προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ.
17/21.10.1935 (ΦΕΚ-Α ` 482 ), αποθέσεις των διαχειρίσεων, υπέρ του
Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής.
η. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις του αρθρου 2 της απόφασης
298135/23.10.1947 του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με την
παράγραφο 21 του αρθρου πρώτου του Α.Ν. 913/1949 (ΦΕΚ-Α` 76), της
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πράξης 901/31.10.1949 του Υπουργικού Συμβουλίου, που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του Α.Ν. 1842/1951 (ΦΕΚ-Α` 178) και του αρθρου 5 του Ν.Δ.
3613/1956 (ΦΕΚ-Α` 248), έσοδα από την πώληση αχρηστου υλικού, υπέρ
του Ταμείου Αρωγης Αξιωματικών Χωροφυλακής.
2. Η είσπραξη των πόρων της προηγούμενης παραγράφου θα
εξακολουθήσει να γίνεται επ`ονόματι των νομικών προσώπων υπέρ των
οποίων εχουν θεσπισθεί. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι
λεπτομέρειες της είσπραξης των πόρων αυτών και της εισαγωγής τους στον
κρατικό προϋπολογισμό.
Αρθρο :31 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :3
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 117
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1
"Αρθρο 31
Παράβολα - Τέλη
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται να επιβάλλονται, αναπροσαρμόζονται, αναπροσδιορίζονται ή
αντικαθίστανται παράβολα, τέλη, δικαιώματα και εισφορές οποιασδήποτε
μορφής ή ονομασίας ανταποδοτικής γενικά φύσης υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες είτε από το Δημόσιο
είτε από τρίτους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του ενδιαφερόμενου
φορέα.
Το ύψος των ανταποδοτικών τελών, παραβόλων, δικαιωμάτων κ.λπ. του
προηγούμενου εδαφίου, που επιβάλλονται για πρώτη φορά, εγκρίνεται
προηγουμένως από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων".
***Το άρθρο 31 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 42 του
Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α 75)

Αρθρο :32 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ι. Δημόσια Κτηματα
Πιστοποιητικά μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου.
Αρθρο 32.
Αρθρο
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία

32
6

1. Σε όλες τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις αστικών ή αγροτικών
ακινήτων, αν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο οικονομικός έφορος
δεν προκύπτουν δικαιώματα του Δημοσίου και οι τίτλοι που προσκομίζουν
κατά την κτηματογράφηση ή που υποβάλλονται στον οικονομικό έφορο,
ανάγονται τουλάχιστο σαράντα (40) χρόνια πριν από τη δημοσίευση της
απόφασης περί απαλλοτρίωσης και εφαρμόζονται ή εντοπίζονται στα
απαλλοτριούμενα ακίνητα, χορηγούνται πιστοποιητικά μη προβολής
δικαιωμάτων του Δημοσίου ή του Παλαιού Εκκλησιαστικού Ταμείου, για την
αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης. Οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται
από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους και μη διεκδίκησης από το Δημόσιο.
2. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου
ή Παλαιού Εκκλησιαστικού Ταμείου, για την αναγνώριση δικαιούχων
αποζημίωσης: α) Σε όλες τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που το
συνολικό ποσό της ζητούμενης αποζημίωσης δεν υπερβαίνει το ένα
εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, για κάθε απαλλοτριούμενο ακίνητο β) σε
απαλλοτριώσεις λόγω ρυμοτομίας, αν το Δημόσιο, ο Δήμος ή η Κοινότητα
δεν είναι υπόχρεοι για την καταβολή της αποζημίωσης ή αν η αποζημίωση
αφορά μόνο σε κτίσματα.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 38 του
παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ` αριθμ. 2179/2011 απόφαση ΣΤΕ.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος αρθρου δεν
εφαρμόζονται: α) όταν πρόκειται για ακίνητα που κατέχει και
διαχειρίζεται το Δημόσιο ως δημόσια κτηματα, β) όταν εκκρεμεί η
υπόθεση στα δικαστηρια και γ) αν πρόκειται για δημόσιες δασικές
εκτάσεις.
4. Η μη προβολή δικαιωμάτων από το Δημόσιο η το Παλαιό Εκκλησιαστικό
Ταμείο, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος αρ000υ,
δε δημιουργεί σε βάρος τους τεκμήριο για την κυριότητα του τμήματος
του ακινητου που απαλλοτριώνεται και του υπόλοιπου τμήματός του, που
δεν απαλλοτριώνεται.
5. Πιστοποιητικά για την προβολή ή όχι δικαιωμάτων του Δημοσίου ή του
Παλαιού Εκκλησιαστικού Ταμείου χορηγούνται μόνο σε περιπτώσεις
αναγκαστικών απολλοτριώσεων ή αν αυτό προβλέπεται από ειδική
διάταξη νόμου.
6. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό μη προβολής των δικαιωμάτων του
Δημοσίου ή του Παλαιού Εκκλησιαστικού Ταμείου όταν πρόκειται για
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης μεταξύ ιδιωτών.
7. Η Β` περίπτωση της παραγράφου 1 του αρθρου 17 του Ν. 1332/1983
(ΦΕΚ Α ` 30) αντικαθίσταται ως εξής: στβ) Π. 1654/1044/28.2.1979 των
Υπουργών Οικονομικών και προεδρίας της Κυβέρνησης για την επέκταση
του βοηθητικού χώρου του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο Πειραιά
(ΦΕΚ 178/Δ/22.3.79) στα οποία είχαν διενεγερθεί πριν από την κήρυξη των
πιο πάνω απαλλοτριώσεων κτίσματα από τον εικαζόμενο δικαιούχο της
αποζημίωσης ή από τους δικαιοπαρόχους του".
8. Σε περίπτωση ανάκλησης των συντελεσμένων αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων που κηρύχτηκαν με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Α.
9275/3042/8.4.1968 (ΦΕΚ-Δ` 72) και Υ.1544/6190/28.9.1967 (ΦΕΚ-Δ` 131),
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971. Αποφάσεις που
εκδόθηκαν για τον καθορισμό της αποζημίωσης που πρέπει να επιστρέψει ο
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ιδιοκτήτης ύστερα από τιμαριθμικη αναπροσαρμογή καταργούνται, εφόσον
δεν εχουν εκτελεσθεί. Τα ποσά των δόσεων που τυχόν εχουν ήδη καταβληθεί
συμψηφίζονται με το σύνολο της οφειλόμενης, χωρίς την αναπροσαρμογή,
αποζημίωσης. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος τυχόν καταβληθείσα
από τον ιδιοκτήτη αναπροσαρμοσμένη αποζημίωση δεν επιστρέφεται.

Αρθρο
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία
Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα
Προισχύσασες μορφές άρθρου

33
21
1
1

Προστασία και διαχείριση δημόσιων κτημάτων. Αμμοληψία.
Αρθρο 33
1. Η διαχείριση του δημοσίου κτήματος με αριθμό ΒΚ 822 στην περιοχή
Αγίων Αναργύρων επανέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Με αποφάσεις
του Υπουργού Οικονομικών επανακαθορίζονται και νομιμοποιούνται οι
υπάρχουσες παραχωρήσεις.
2. Στο άρθρο 2 του Α.Ν. 263/1968 (ΦΕΚ-Α ` 12) προσθέτεται παράγραφος
5, η οποία έχει ως εξής: "5. Τα πρωτόκολλα διοικητικης αποβολής
εκτελούνται και από δικαστικό επιμελητή μετά από έγγραφη εντολή του
Οικονομικού Εφόρου".
3. Από την ισχύ της διάταξης του αρθρου 1020 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, η προθεσμία των πέντε (5) ετών που ορίζεται σε αυτη ισχύει
για το Δημόσιο, μόνο εφόσον κοινοποιήθηκε σε αυτό η περίληψη της
κατακυρωτικής έκθεσης μαζί με το πιστοποιητικό μεταγραφής της και
αρχίζει απότην κοινοποίησή της. το ίδιο ισχύει και για τις αντίστοιχες
προηγούμενες διατάξεις της πολιτικής δικονομίας.
4. Η παράγραφος 1 του αρθρου 33 του Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ-Α ` 183)
τροποποιείται ως εξής:
"4. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α`)
"περί εμπορικών και ετέρων κατηγοριών μισθώσεων", όπως σήμερα έχει
συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί, το Δημόσιο, οι διαχειριστές δημόσιων
κτημάτων, τα ν.π.δ.δ. και οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν μέχρι 31
Δεκεμβρίου 1989 να καταγγείλουν εφ` όσον έχει λήξει η συμβατική τους
διάρκεια, τις μισθώσεις των ακινήτων που τους ανήκουν κατά κυριότητα ή
που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση από το Δημόσιο ή άλλο ν.π.δ.δ με
σκοπό να χρησιμοποιηθεί ο όλος χώρος για τη δημιουργία άλσους ή
πλατείας ή για ανάλογη χρήση στη διάθεση του κοινού ή για αξιοποίηση
του χώρου στα πλαίσια εγκεκριμένης χρήσης της από το αρμόδιο υπουργείο
ή για άλλη δημόσια ωφέλεια. Για το κύρος της καταγγελίας αρκεί να
αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο ο λόγος που τη δικαιολογεί κατά το
προηγούμενο εδαφίο".
***Η εντός " " παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 του Ν.1861/
1989 (Α 193).
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1219/1938 (ΦΕΚ-Α ` 191 )
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η εξόρυξη και λήψη αμμου, αμμοχώματος,
λίθων, χαλίκων, αμμοκροκκάλης και άλλων συναφών υλικών επιτρέπεται μόνο
με τους ορους και τις προϋποθέσεις αυτού του νόμου και με καταβολή
τιμήματος που καθορίζεται από αυτόν που έχει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης των χώρων
αμμοληψίας".
Για την εκμετάλλευση των χώρωναμμοληψίας, που παραχωρούνται στους
δήμους και τις κοινότητες με απόφαση του Νομάρχη, όπως προβλέπεται από
το άρθρο 49 του Ν. 141 Ε 1984 (ΦΕΚ-Α 18), εχουν εφαρμογή και οι
διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 του Α.Ν. 1219/1938 και της παραγράφου 2
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του αρθρου 24 του Α.Ν. 2344/1940 (ΦΕΚ-Α 154.) 7) Το άρθρο 24 του Α.Ν.
1539/1938 (ΦΕΚ-Α` 488) αντικαθίσταται ως εξής:
"Αρθρο 24
Οποιος υποδείξει εγγράφως δημόσιο κτήμα, που δεν είναι οπωσδήποτε
γνωστό στο Δημόσιο, δικαιούται αμοιβή, στην περίπτωση που αποδειχθούν
τελεσίδικα τα δικαιώματα του Δημοσίου, ίση με το 1/20 της αξίας του
ακινητου, η οποία δεν είναι δυνατό να υπερβεί το ποσό του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Η αμοιβή αυτη καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης, η
οποία γνωματεύει ακόμα για το αν ήταν άγνωστο το ακίνητο στο Δημόσιο
και για την οριστική απόδειξη της κυριότητας του τελευταίου. Το ποσό
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανά τριετία".

Αρθρο
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία
Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα

34
11
1

Απλούστευση διαδικασίας παραχώρησης δημοσίων κτημάτων
Αρθρο 34
1. Παρατείνονται, από τότε που έληξαν και για έξη (6 ) μήνες από τη
δημοσίευση αυτού του νόμου, οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων
εξαγοράς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 8 του Α.Ν. 263/1968, 1, 4 και 16 του Ν. 719/1977
(ΦΕΚ-Α 301 ), και της παραγράφου 36 του αρθρου 7 του Ν. 19/1981.
Αιτήσεις που εχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες ή επειδή δεν είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρούνται εμπρόθεσμες
και επανεξετάζονται.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Ηδη με το άρθρο 45 του Ν. 1591/1986 (Α` 50), οι προθεσμίες
της ανωτέρω παρ. 1 για την υποβολή των αιτήσεων εξαγοράς και των
δικαιολογητικών παρατάθηκαν για 6 μήνες από τη δημοσίευση του Νόμου
αυτού (24 Απριλίου 1986).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Επίσης παρατάθηκε για έναν ακόμη χρόνο η προθεσμία εξαγοράς
Δημοσίων Κτημάτων από τους αυθαίρετους κατόχους, κατά την παρ. 1 του
άρθρου 25 του Ν. 1731/1987 (Α` 161).
2. Οι διατάξεις του αρθρου 4 του Α.Ν. 263/1968, εφαρμόζονται και για
ακίνητα του Δημοσίου που είχαν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα
μνημεία ή ως αρχαιολογικοί χώροι και αποχαρακτηρίστηκαν μετά την έναρξη
ισχύος του Ν. 719/1977.
3. Η παράγραφος 5 του αρθρου 4 του Α.Ν. 263/1968, οπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 719/1977, αντικαθίσταται ως εξής: "5. Το μειωμένο τίμημα, που
προβλέπεται από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος αρθρου, υπολογίζεται για αξία του εκποιούμενου ακινήτου μέχρι τρία εκατομμύρια
(3.000.000) δραχμές. Η αξία του ακινήτου πέρα από τα τρία εκατομμύρια
(3.000.000) δραχμές καταβάλλεται από τον αγοραστή ολόκληρη". Η διάταξη
αυτη εφαρμόζεται στα ακίνητα για τα οποία, κατά την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Νομάρχη για την
εκποίησή τους.
4. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του αρθρου 4 του Α.Ν. 263/1968, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 719/1977, αντικαθίστανται ως εξής: "6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
αρθρου 2 του Ν.Δ. 41/1974 (Φεκ-Α ` 44)α) η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που
απαιτούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για την εξαγορά αστικών ή
αγροτικών ακινητων, β) ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης κατοχής
τους και γ) η εκτίμηση της αγοραίας αξίας τους, στην οποία δεν
υπολογίζονται οι δαπάνες αξιοποίησης που έγιναν από τον κάτοχο ή τους
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δικαιοπαρόχους του, γίνονται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση
του νομάρχη από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωπο του δήμου ή της
κοινότητας ή της Ενωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών της περιοχής του
ακινήτου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και οι
λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής αυτης. ο νομάρχης ανάλογα
με τον αριθμό των ε κκρεμών αιτήσεων μπορεί να συγκροτήσει περισσότερες
από μια επιτροπές για κάθε οικονομική εφορία.
7. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συνέρχετια στον αντίστοιχο
δήμο ή κοινότητα και με βάση τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο
ενδιαφερόμενος στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο, αυτά που διαθέτει ο
Οικονομικός Εφορος ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία και μετά από επιτόπια
εξέταση, συντάσσει πρακτικό, το οποίο ο αρμόδιος Οικονομικός Εφορος
υποβάλλει στο Νομάρχη και εισηγείται σε αυτόν για την αποδοχή ή
απόρριψη της αίτησης εξαγοράς. Επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο να
προσκομίσει στην επιτροπή τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. Διαφωνία
μέλους της επιτροπής, αναγράφεται στο πρακτικό, αιτιολογείται από το
μέλος που διαφωνεί και αρόδιος να αποφασίσει για τη διαφωνία είναι ο
Νομάρχης.
Ο Νομάρχης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης
εξαγοράς. Αν εγκριθεί η εξαγορά, εκδίδεται απόφαση η οποία αποτελεί
τίτλο ιδιοκτησίας που μεταγράφεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το
τίμημα εξαγοράς του ακινητου, το οποίο καταβάλλεται σε έξι (6) κατά
ανώτατο όριο εξαμηνιαίες δόσεις, έντοκες με επτά τα εκατό (7%) το έτος.
Για εξαγορά ακινήτων, που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές, οι
δόσεις αυτές ορίζονται σε δώδεκα (12) και ειδικότερα για το Νομό
Δωδεκανήσου ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 36 του αρθρου 7 του Ν.
1160/1981. Αν το τίμημα καταβληθεί ολόκληρο μέσα στην προθεσμία
καταβολής της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση δέκα τα εκατό (10%). Η
εξέταση των αιτήσεων εξαγοράς από τις επιτροπές πρέπει να τελειώσει
μέσα σε ένα έτος από τότε που θα λήξει η ημερομηνία υποβολής τους. Την
προθεσμία αυτή μπορεί με απόφασή του ο αρμόδιος Υπουργός να την
παρατείνει, για ένα (1) ακόμα έτος από τη λήξη της.
8. Αν ο δικαιούχος αμφισβητεί το χρόνο έναρξης κατοχής του ακινήτου
καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος, που προσδιορίσθηκε με την
απόφαση του Νομάρχη, αποφασίζει το μονομελές πρωτοδικείο της περιοχής
του ακινητου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682
και επόμενα του Κώδικα πολιτικης Δικονομίας, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου που ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός
από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Νομάρχη. Η αίτηση στο
μονομελές πρωτοδικείο στρέφεται κατά του δημοσίου και επιδίδεται στον
αρμόδιο Οικονομικό Εφορο, που το εκπροσωπεί στη δίκη".
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του αρθρου 4 του Α.Ν.
263/1968 αντικαθίσταται ως εξής: "Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογη των διατάξεων του παρόντος".
6. Η περίπτωση α του αρθρου 12 του Ν. 719/1977 αντικαθίσταται ως
εξής: "α) τα κτηματα κατέχονται από το 1926 συνεχώς από τους φερόμενους
ιδιοκτήτες και τους δικαιοπαρόχους τους και καλλιεργούνται από τους
ιδιους ή τους συγγενείς τους".
7. Στο άρθρο 16 του Ν. 719/1977 οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται, προσθέτονται νέες
παράγραφοι 5 και 6, όπως παρακάτω, και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αριθμούνται σε 7, 8 και 9
αντιστοίχως: στ. Η απόδοση των ακινητων της παραγράφου 1 του παρόντος αρθρου γίνεται με
απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου.
"4. Η εικαζόμενη κυριότητα του ενδιαφερομένου αποδεικνύεται: α) αν
αυτός ήταν ιδιοκτήτης, πριν το ακίνητο περιέλθει στο ιταλικό δημόσιο,
από τον τυχόν υπάρχοντα παλαιό τίτλο ιδιοκτησίας ή από το περιεχόμενο
του απογραφικού βιβλιαρίου και β) αν αυτός δεν είναι ο αρχικός
ιδιοκτητης, από τα πιό πάνω και επιπλέον από δημόσια έγγραφα από τα
οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι καθολικός ή ειδικός
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διάδοχος του αρχικού ιδιοκτήτη.
5. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος
αρθρου, το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ενεργεί ερευνα όταν
κατά την κρίση του Οικονομικού Εφόρου δημόσιων κτημάτων Ρόδου απαιτείται αυτοψία και εκδίδει
αιτιολογημένο πόρισμα, στο οποίο πρέπει
να αναγράφονται και οι απόψεις της μειοψηφίας.
6. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος αρθρου
καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στον οικονομικό έφορο δημοσίων κτημάτων
Ρόδου και με βάση αυτά εκδίδεται η απόφαση του Νομάρχη, χωρίς να
απαιτείται γνώμη της επιτροπής δημοσίων κτημάτων Δωδεκανήσου. Ο
Νομάρχης Δωδεκανήσου, κατά την κρίση του, μπορεί να ζητήσει τη
γνωμοδότηση της πιο πάνω επιτροπής για συγκεκριμένο ακίνητο. Δικαίωμα
να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής έχει και ο ενδιαφερόμενος σε
περίπτωση που θεωρήσει ότι θίγεται".
8. Ανακοπές κατά πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης χρήσεως ακινητων που κοινοποιήθηκαν
πρός τον Υπουργό Οικονομικών, κατά παράβαση της παρ. 4 του αρθρου 5 του Α.Ν. 263/1968 και που η
συζήτησή τους κηρύχθηκε απαράδεκτη για μη κανονική επίδοση, θεωρούνται εμπρόθεσμες και
επανασυζητούνται ύστερα από κλήση του ανακόπτοντα, που κοινοποιείται μέσα σε έξι (6) μήνες από
την έναρξηισχύος του νόμου αυτού στον αρμόδιο οικονομικό έφορο".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 2 παρ. 2 εδ. ε` του Ν. 1540/1985 (Α 67):
"Δεν αποδίδονται τα ακίνητα:...
ε) που κατέχονται αυθαίρετα από πρόσωπα τα οποία δεν είναι σύζυγος ή γονέας ή κατιών ή αδελφός
του δικαιούχου απόδοσης και δικαιούνται να τα εξαγοράσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 666/1977 (ΦΕΚ 234), του άρθρου 1 του ν. 719/1977 (ΦΕΚ 301) και του άρθρου 34 του ν.
1473/1984 (ΦΕΚ 127)".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 45 Ν.3130/2003,ΦΕΚ Α` ορίζεται ότι:
"Στα άρθρα 1 και 16 του Ν. 719/1977 και στο άρθρο 34 του Ν. 1473/1984 όπου αναφέρεται
"Νομάρχης Δωδεκανήσου", αντί αυτού τίθενται οι λέξεις "γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου"".

Αρθρο
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία
Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα
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Παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου
Αρθρο 35
1. Ακίνητα του Δημοσίου που παραχωρήθηκαν στους κατοίκους του χωριού
Χάβαρι - Ηλείας με προσωρινά παραχωρητηρια που εκδόθηκαν σε εκτέλεση
του Ν. ΡΜΘ της 5 Ιανουαρίου 1866 (ΦΕΚ 8/1866) και του Β. Διατάγματος
της 15 Δεκεμβρίου 1914 (ΦΕΚ-Α` 378) και επανήλθαν αυτοδικαίως, επειδή
δεν εκπληρώθηκαν οι όροι της παραχώρησης, στην κυριότητα του Δημοσίου,
μπορεί να παραχωρηθούν δωρεάν κατά πλήρη κυριότητα στους προσωρινούς
παραχωρησιούχους ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους. Η
παραχώρηση γίνεται με απόφαση του νομάρχη μετά από εισήγηση του
οικονομικού εφόρου μετά από αίτηση του δικαιούχου στον αρμόδιο
οικονομικό έφορο, που υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη
δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δωρεάν
παραχώρηση αφορά μόνο την έκταση που αναγράφεται στο προσωρινό
παραχωρητήριο. Τα ακίνητα που είναι οικόπεδα παραχωρούνται με την
αίρεση, ότι οι δικαιούχοι τους θα ανεγείρουν πλήρη οικοδομή για
κατοικία, μέσα σε πέντε χρόνια από την παραχώρηση. Αν δεν πληρωθεί η
αίρεση αυτη, η κυριότητα των ακινήτων θα επανέρχεται αυτοδικαίως στο
Δημόσιο. Η απόφαση του Νομάρχη αποτελεί τίτλο που μεταγράφεται. Για την
εξαγορά της επιπλέον κατεχόμενης έκτασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του Ν. 719/1977.
"Για την έκδοση της απόφασης του νομάρχη απαιτείται υπεύθυνη δήλωση
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του σημερινού νομέως ή κατόχου καθώς και ένορκη κατάθεση δύο μαρτύρων ενώπιον του
ειρηνοδίκη, δια των οποίων να βεβαιώνεται απλώς ότι ο
διεκδικών το δικαίωμα του τίτλου είναι καθολικός ή ειδικός διάδοχος
του αρχικού παραχωρησιούχου ή των ειδικών ή καθολικών διαδόχων τούτου.
Η έκδοση των πράξεων παραχωρήσεως μπορεί να γίνει μέχρι 31.12.1991,
η δε οικοδόμηση εντός πενταετίας από της κτήσεως του τίτλου".
***Οι τελευταίες εντός " " διατάξεις προσετέθησαν ως άνω δια του
άρθρου 30 του Ν. 1941/1991, ΦΕΚ Α 41.
2. Αστικά ακίνητα του Δημοσίου ή του Παλαιού Εκκλησιαστικού Ταμείου
που βρίσκονται στον Αγιο Νείλο της Νέας Καλλίπολης Πειραιά και
κατέχονται πριναπό το έτος 1940, με τίτλους που δεν αναγνωρίζειτο
Δημόσιο, επιτρέπεται να εκποιηθούν στους κατόχους τους ή τους
καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
719/1977 και με τίμημα ίσο με το 1/10 της αγοραίας αξίας τους.
3. Ακίνητα που παραχώρησε η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή η
Επιτροπή Οικοπέδων σε δικαιούχους του νομού Κιλκίς, τα οποία είναι
καταγραμμένα ως Δημόσια κτηματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών,διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής με απόφαση του
Νομάρχη.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης της νομιμότητας της παραχώρησης των
ακινήτων αυτών, αρμόδιο να κρίνει είναι το Υπουργείο Γεωργίας.
4. Στους αυθαίρετους κάτοχους οικοπεδικών τεμαχίων του τμήματος του
ΒΚ 1026 δημόσιου κτήματος Οικονομικης Εφορίας δημόσιων κτημάτων Ρόδου
της περιοχής κτζένιο" (μερίδα γαιών Ρόδου 607), που προορίζεται για
σχολείο ή για διάνοιξη δρόμου, οι οποίοι εχουν τις άλλες προϋποθέσεις
του Ν. 719/1977, επιτρέπεται να παραχωρούνται με αποφάσεις του Νομάρχη
Δωδεκανήσου, άλλα οικοπεδικά τεμάχια στο ίδιο δημόσιο κτήμα με την ίδια
διαδικασία και τους ιδιους ορους που ορίζει ο Ν. 719/1977. Ο Νομάρχης
Δωδεκανήσου με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζει και την ακριβή θέση και
την επιφάνεια του παραχωρούμενου οικοπεδικού τεμαχίου.
5. Η παράγραφος 3 του αρθρου 5 του Ν. 719/1977 αντικαθίσταται ως
εξής: "3. Σε κάθε νέα οικογένεια που στερείται στέγη καιο ένας
τουλάχιστοναπό τους συζύγους έχει τηνελληνική ιθαγένεια, παραχωρείται
έκταση του Δημοσίου, με την προϋπόθεση ότι έχει εγκατασταθεί ή θα
εγκατασταθεί μόνιμα στις νησίδες της παραγράφου 1 του παρόντος αρθρου
και στην νησίδα Καστελόριζο. Η παραχώρηση γίνεται δωρεάν κατά
κυριότητα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και γνώμη του αρμόδιου
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, με απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου.
Η απόφαση αυτη αποτελεί τίτλο κυριότητας που μεταγράφεται. Αν εκείνος
στον οποίο έγινε η παραχώρηση δεν χήσει σπίτι μέσα σε πέντε (5) έτη,
από τότε που θα εκδοθεί η απόφαση του Νομάρχη, η παραχώρηση ανακαλείται
αυτοδικαίως".
6. Αστικά ακίνητα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών που
βρίσκονται στην περιοχή του δήμου Καβάλας παραχωρούνται στους
αυθαίρετους κατόχους τους δωρεάν, εφόσον οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί
τους την 1.1.1940 κατείχαν αυτά τα ακίνητα και η κατοχή συνεχίζεται
μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Κάθε παραχώρηση αφορά έκταση μέχρι
350μ2. Για έκταση μεγαλύτερα από τα 350μ2 και συνολικά μέχρι 700μ2
καταβάλλεταιτίμημα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5
του αρθρου 4 του Α.Ν. 263/1968, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 719/1977.
Οι παραχωρήσεις γίνονται με απόφαση του Νομάρχη μετά από σχετική
αίτηση των ενδιαφερομένων και εισηγηση του οικονομικού εφόρου. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση αυτού του
νόμου. Η απόφαση του Νομάρχη αποτελεί τίτλο κυριότητας που
μεταγράφεται. Σε περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται, διότι δεν
διαπιστώνεται κατοχή κατά τον κρίσιμο χρόνο, η διαφορά παραπέμπεται
στο Μονομελές πρωτοδικείο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του Α.Ν.
263/1968, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 719/1977.
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7. Αστικά ακίνητα του δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και στα οποία
ανεγέρθηκαν κτίσματα, μπορούν να εκποιηθούν απ ευθείας σιους κατόχους
τους ή στους νόμιμους διαδόχους τους, εφ` όσον κατέχονται αυθαίρετα
πριν από την 31.12.80 και δεν υπάγονται στη ρύθμιση των διατάξεων του
αρθρου 4 του Α.Ν. 263/1968, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.
719/1977. Το τίμημα που καταβάλλεται είναι ίσο με την τρέχουσα αξία. Η
έκταση που εκποιείται είναι ίση με άρτιο οικόπεδο. Κατεξαίρεση μπορεί
να εκποιείται μεγαλύτερη έκταση εφόσον αυτή καλύπτεται από μόνιμα
κτίσματα. Εάν μετά την εκποίηση απομένει έκταση που δεν αποτελεί άρτιο
οικόπεδο ή δεν μπορεί να αποτελέσει άρτιο οικόπεδο σε συνένωση με άλλη
συνεχόμενη έκταση του δημοσίου, εκποιείται και το τμήμα αυτό. Το τίμημα
καθορίζεται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο και καταβάλλεται το πολύ
σε έξι (6) εξαμηνιαίες δόσεις έντοκα προς 12 % ετησίως. Στην αξία του
ακινήτου δεν υπολογίζονται οι δαπάνες αξιοποίησης που έγιναν από τον
κάτοχο.
Η εκποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, πρόταση του
νομάρχη και εισήγηση του οικονομικού εφορου έπειτα από αίτηση των
ενδιαφερομένων. Οι αιτησεις υποβάλλονται σε 6 μήνες από τη δημοσίευση
αυτού του νόμου. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αποτελεί τίτλο
κυριότητας που μεταγράφεται. Βεβαιωθέντα ποσά αυθαίρετης χρήσης που δεν
καταβλήθηκαν διαγράφονται μετά την εκποίηση και τα καταβληθέντα δεν
επιστρέφονται.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1731/1987 (Α` 161):
"Η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7
του άρθρου 35 του ν. 1473/1984, για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς
δημόσιων κτημάτων από τους αυθαίρετους κατόχους τους, παρατείνεται για
έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Αιτήσεις εξαγοράς που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα ή έχουν απορριφθεί
ως εκπρόθεσμες επανεξετάζονται μετά από νέα αίτηση των ενδιαφερομένων".
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση
αρμόδιου υπουργού δύναται να παραχωρηθούν σε συνεταιρισμούς, εκτός των
οικοδομικών, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, δωρεάν ή με τίμημα ακίνητα
του δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου οικονομικών, προς εκπλήρωση
του σκοπού τους. Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν αποκλειστικά περιουσια
του συνεταιρισμού, ανακαλούνται αυτοδίκαια σε περίπτωση διάλυσής του
και το τίμημα που καταβλήθηκε επιστρέφεται. Για το γεγονός αυτό
εκδίδεται διαπιστωτικη πράξη από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο η οποία
και μεταγράφεται.
Η παραχώρηση γίνεται έπειτα από πρόταση του αρμόδιου νομάρχη μετά από
εισήγηση του οικονομικού έφορου και γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι της παραχώρησης και οι συνέπειες
που συνεπάγεται η μη τήρησή τους. Συντελεί η απόφαση παραχώρησης κατά
κυριότητα αποτε τίτλο κυριότητας που μεταγράφεται. Αν η παραχώρηση
γίνει με τίμημα, αυιό μπορεί να καταβάλλεται σε έξι (6) εξαμηνιαίες
δόσεις έντοκες προς 12% ετησίως.

Αρθρο

36

ΙΙ. Εθνικά Κληροδοτήματα
Υποτροφίες
Αρθρο 36
1. Η περίπτωση β ` της παραγράφου 2 του αρθρου 2 του Β.Δ. 5/12.9.1940
(ΦΕΚ-Α ` 290) αντικαθίσταται ως εξής: β) πιστοποιητικό ηλικίας μέχρι
και τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες
ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου". 2. Η περίπτωση β` της παραγράφου 2 του αρθρου 3 του Κ.Δ.
18/23.8.1941 (ΦΕΚ-Α` 286) αντικαθίσταται ως εξής:
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β) πιστοποιητικό ηλικίας μέχρι και τριάντα έξι (36 ετών ανεξάρτητα αν
πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου".

Αρθρο

37

Παλαιά κληροδοτήματα Νομού Ιωαννίνων
Αρθρο 37
1. Κληρονομίες ή κληροδοσίες ή δωρεές στους Δήμους ή στις Κοινότητες
του Νομού Ιωαννίνων, που εχουν ταχθεί για την εκπλήρωση γενικών σκοπών
των Δήμων ή των Κοινοτητων αυτών ή για εκτέλεση ειδικού σκοπού, εφόσον
ορίζεται ειδικός τρόπος διοίκησης στη συστατική πράξη ή στον οργανισμό,
συνιστούν ιδρύματα και διοικούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
συστατικές πράξεις ή τους οργανισμούς τους. Στις περιπτώσεις αυτές
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 99 του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ-Α`
455).
2. Σε περίπτωση που δέν έχει ορισθεί ειδικός τρόπος διοίκησης στη
συστατική πράξη ή στον οργανισμό, καθώς και σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατή η διοίκηση της κοινωφελούς περιουσίας, όπως ορίζεται στη
συστατική πράξη ή στον οργανισμό, τότε η περιουσία αυτή περιέρχεται στο
δήμο ή την κοινότητα για την οποία αφέθηκε ως κεφάλαιο αυτοτελούς
διαχείρισης για την εκτέλεση των σκοπών που έταξε ο διαθέτης ή ο
δωρητης και διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939.

Αρθρο
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία
Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα
Προισχύσασες μορφές άρθρου
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*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ή μη της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 38 του
παρόντος νόμου, βλέπε σχετικά στην απόφαση υπ`αριθμ. 412/2018 ΣΤΕ.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ή μη της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 38 του
παρόντος νόμου που ορίζει άλλο χρόνο έναρξης της τοκοφορίας, βλέπε σχετικά στην απόφαση υπ`
αριθμό 93/2018 ΣΤΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 38
1. Πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις, πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις δεν
επιβάλλονται, όταν ο υπόχρεος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης
του ή την κατάθεση της διασάφησης ακολούθησε την ερμηνεία που δόθηκε
στις διατάξεις της άμεσης και έμμεσης φορολογίας από ερμηνευτικές
οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών ή από έγγραφο της φορολογικής αρχής
ή από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή από τη νομολογία
των διοικητικών δικαστηρίων αν δεν υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υπέβαλε
φορολογική δήλωση. Για την εφαρμογή των διατάξειν του παρόντος άρθρου
και εφόσον, με την επιβολή του φόρου. δεν απαιτειται από το νόμο η
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υποβολή φορολογικής δήλωσης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης.
2. Κάθε άμεσος ή έμμεσος φόρος ή δασμός. κύριος ή πρόσθετος, ή
πρόστιμο, που έχει καταβληθει, κατά το ποσό που δεν οφείλεται με βάση
οριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού,
συμψηφίζεται ή επιστρέφεται εντόκως με το επιτόκιο που ισχύει, για τα
έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας. Το έντοκο της
επιστροφής του φόρου αρχίζει μετά την πάροδο εξαμήνου, από την πρώτη
του μήνα του επομένου της κοινοποίησης στη φορολογική αρχή της απόφασης
του αρμόδιου δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για τον επιστρεπτέο φόρο
που προκύπτει από τη δήλωση του φορολογούμενου. Στην περίπτωση αυτήν η
εξάμηνη προθεσμία για το έντοκο επιστροφής του φόρου αρχίζει από την
πρώτη του μήνα του επομένου της υποβολής της δήλωσης του
φορολογούμενου.
"Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου για την υποβολή δηλώσεων με την
κατάθεση των οποίων δημιουργείται υποχρέωση ταυτόχρονης καταβολής
μέρους ή ολόκληρου, κατά περίπτωση, του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου,
η εξάμηνη προθεσμία για την έντοκη επιστροφή του φόρου αρχίζει από την
πρώτη του μήνα του επομένου της υποβολής της δήλωσης.
Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης της οποίας η εκκαθάριση ή καταβολή
του φόρου δεν ενεργείται συγχρόνως με την κατάθεση αυτής, η εξάμηνη
προθεσμία για την έντοκη επιστροφή του φόρου αρχίζει από την πρώτη του
μήνα του επομένου της ημερομηνίας έκδοσης του εκκαθαριστικού
σημειώματος του φόρου."
*** Το τέταρτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.28
άρθρ.6 Ν.2386/1996 (Α 43).
Τυχόν άσκηση έφεσης από το Δημόσιο κατά οριστικών αποφάσεων
διοικητικών πρωτοδικείων δεν αναστέλλει σε καμιά περίπτωση τη
διαδικασία της έκπτωσης των ποσών, που βεβαιώθηκαν ή της επιστροφής ή
του συμψηφισμού των ποσών, που καταβλήθηκαν, αλλά δεν οφείλονται βάσει
των αποφάσεων αυτών.
Επιφυλλασσομένων των κατά περίπτωση κειμένων διατάξεων για την
επιβολή πρόσθετων φόρων, το οφειλόμενο ποσό με βάση απόφαση ανώτερου
δικαστηρίου ή λόγω διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς προσαυξάνεται με
επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, που
ισχύει κατά το χρόνο της νέας βεβαιώσεως για το χρονικό διάστημα από
της ανωτέρω επιστροφής μέχρι της νέας αυτής βεβαιώσεως. Τα αυτά ισχύουν
σε περίπτωση επιστροφής φόρου βάσει δηλώσεως, η οποία ελέγχεται
ανακριβής.
Η παράλειψη επιστροφής του φόρου εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών
αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, του προϊσταμένου και του αναπληρωτή
προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., του προϊσταμένου της αρμόδιας διεύθυνσης
εκκαθάρισης των δηλώσεων εισοδήματος Κέντρου Πληροφορικής Υπουργείου
Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) και μέχρι δύο υπ` αυτών οριζόμενων υπεύθυνων
υπαλλήλων. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα.
Πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο με τις ίδιες διατάξεις για τους ως άνω
υπαλλήλους Δ.Ο.Υ. αποτελεί η παράλειψη της, εντός εξαμήνου απο 1ης
εκάστοτε προθεσμίας καταβολής των χρεών, λήψεως όλων των υπό του
Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α`) προβλεπόμενων για την είσπραξη
μέτρων. Στην περίπτωση αυτήν το εξάμηνο αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της λήξεως της προθεσμίας καταβολής του χρέους. Στις περιπτώσεις
ληξιπρόθεσμων χρεών κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το εξάμηνο
αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επομένου της δημοσιεύσεως.`
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***Το άρθρο 38 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 του Ν.2120/1993
(ΦΕΚ Α 24)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε κείμενο Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 1125155/9608-ΠΟΛ
1249/8-11-1994, μετά το άρθρο 38 του παρόντος και 1089911/7087-19/0016
/2-8-1994 (ΦΕΚ Β 641/1994).Στην Εγκύκλιο αναφέρονται και τα κατά καιρούς
ισχύοντα επιτόκια επιστροφών
"3. Το ως άνω αναφερόμενο επιτάκιο ειναι αυτό που ισχύει κατά την
πρώτη ημέρα έναρξης του εντόκου της επιστροφής, παραμένει σταθερό μέχρι
την εξόφληση του τίτλου, μη επηρεαζόμενο από τις μετέπειτα
διακυμάνσεις αυτού. Το έντοκο του επιστρεφόμενου ποσού συνεχίζεται
μέχρι την ημέρα που ο δικαιούχος ειδοποιήθηκε αποδεδειγμένα να
προσέλθει για την είσπραξη αυτού, τυχόν δε καθυστέρηση εξόφλησης του
τίτλου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου δεν δημιουργεί
αξίωση αυτού για έντοκη επιστροφή, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση συμψηφισμού των ως άνω ποσών με οφειλές του δικαιούχου
προς το Δημόσιο, το έντοκο της επιστροφής λογίζεται μέχρι την
ημερομηνία συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων.
Η πληρωμή του αναλογούντος τόκου στο δικαιούχο γίνεται από την ίδια
υπηρεσία που επιστρέφει και τον αχρεωστήτως καταβληθέντα φόρο, δασμό ή
πρόστιμο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για τη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του αναλογούντος
τόκου.
Σε ειδικές περιπτώσεις, που πιθανολογείται ζημία του Δημοσίου λόγω
του ύψους του επιστρεφόμενου ποσού και της ειδικής κατάστασης του
φορολογούμενου, ο Υπουργός Οικονομικών ή το από αυτόν εξουσιοδοτημένο
όργανο, δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει την επιστροφή ή το
συμψηφισμό των ως άνω ποσών, μέχρι τη διενέργεια ελέγχου και για
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. Η αναστολή όμως
αυτή δεν επηρεάζει το έντοκο του ποσού που επιστρέφεται τελικά."
***Η παρ.3 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α
75)

Αρθρο :ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Το υπουργείο Οικονομικών, αναλύοντας τις σχετικές διατάξεις με την
εγκύκλιο 1125155/9608-19/ΠΟΛ.1249/8.11.94, έδωσε τις εξής διευκρίνσεις:
"Σας κοινοποιούμε κατωτέρω, τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
38 του νόμου 1473/1984, όπως αυτές ισχύουν σήμερα μετά την
αντικαταστασή τους από τις διατάξις του άρθρου 3 του νόμου 2120/1993
(ΦΕΚ Α` 24/4.93), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου
άρθρου, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 35 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ Α` 75/11.5.94), οι οποίες
αναφέρονται στην έντοκη επιστροφή των αμέσων η εμμέσων φόρων κυρίων η
προσθέτων η προστίμων, που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα και το
αχρεώστητο αποδεικνύεται από οριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου
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οποιοδήποτε βαθμού η προκύπτει από τη δήλωση

του φορολογουμένου.

Επίσης, σας κοινοποιούμε ως έχει την αριθ.1089911/7087-19/0016/2.8.94
απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, που εκδοηκε κατ` εξουσιοδότηση
των παραπάνω διατάξεων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β` 641/26.8.94, η
οποία αναφέρεται στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του
αναλογούντος τόκου κατά την έντοκη επιστροφή των ως άνω αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
Οι παραπάνω κοινοποιούμενες διατάξεις είναι αναλυτικές και σαφείς.
Για την ενιαία όμως αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις υπηρεσίες,
σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίς.
1. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό των άμεσων η έμμεσων φόρων,
κύριων η προσθέτων η προστίμων, επιστρέφεται έντοκα μόνο εφόσον: α) το
αχρεώστητο της καταβολής προβολής προκύπτει με βάση οριστική απόφαση
διοικητικού δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού. Στην περίπτωση δε αυτή
το έντοκο της επιστροφής αρχίζει μετά την πάροδο εξαμήνου από την
πρώτη του μήνα του επομένου της κοινοποίησης στη φορολογική αρχή της
απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.
β) το
αχρεώστητο της καταβολής προκύπτει από τη δήλωση του
φορλογουμένου, εξάμηνη προθεσμία για την έναρξη του εντόκου της
επιστροφής του φόρου αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επομένου της
υποβολής της δήλωσης.
γ) Προκειμένου δε περί αχρεώστητης καταβολής ΦΠΑ, η εξάμηνη
προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της προυθεσμίας επιστροφής που
ορίζεται με την οικεία, κατά περίπτωση, υπουργική απόφαση και κατά τη
διαδικασία επιστροφής που ορίζεται απ` αυτήν και όχι από την υποβολή
της οικείας προσωρινής η εκκαθαριστικής δήλωσης, κατά περίπτωση.
2. Το επιτόκιο για τον υπολογισμό του τόκου των επιστρεφομένων
ποσών των ως άνω περιπτώσεων είναι που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια
του Δημοσίου τρίμηνης διάρκεια κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του
εντόκου της επιστροφής, παραμένει σταθερό μέχρι την εξόφληση του
τίτλου (πληρωμή του ποσού στον φορολογούμενο) και δεν επηρεάζεται από
τις διακυμάνσεις που τυχόν θα έχει το επιτόκιο αυτό από την ημέρα
έναρξης του εντόκου, μέχρι τη διενέργεια της πληρωμής.
Το έντοκο των επιστρεφομένων ως άνω ποσών συνεχίζεται μέχρι την
ημέρα κατά την οποία ο δικαιούχος της επιστροφής ειδοποιήθηκε
αποδεδειγμένα (σε συστημένη επιστολή) από την υπηρεσία για να
εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό. Κατά συνέπεια, το Δημόσιο βαρύνεται
με τόκους μόνο μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο δικαιούχος
ειδοποιήθηκε, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια αυτός προσήλθε η όχι στη
ΔΟΥ.
Επίσης, το Δημόσιο δεν βαρύνεται με τόκους στην περίπτωση που
συντάξει εμπρόθεσμα τον σχετικό τίτλο επιστροφής, προβεί στην
εκκαθάριση αυτού και προσκαλέσει τον δικαιούχο να προσθέλθει για την
είσπραξη του ποσού, αλλά αυτός, για διαφόρους λόγους, προσήλθε για
εξόφληση του σχετικού τίτλου μετά την πάροδο του εξαμήνου, που
ορίζεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
Αν τα επιστρεφόμενα ως άνω ποσά συμψηφίζονται (είτε με δήλωση του
δικαιούχου είτε αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 83 του ΝΔ 3567/74-ΚΕΔΕ), με οφειλές του δικαιούχου προς το
Δημόσιο, το έντοκο των επιστροφομένων ποσών λογίζεται μέχρι την
ημερομηνία συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων (δηλαδή μέχρι την
ημερομηνία που η οφειλή σταματά να επιβαρύνεται με προσαυξήσεις
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εκπρόθεσμης

καταβολής).

3. Η τυχόν άσκηση από το Δημόσιο έφεσης κατά οριστικών απόφασεων
διοιητικών πρωτοδικείων
δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση τη
διαδικασία έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν και στη συνέχεια της
επιστροφής η του συμψηφισμού των ποσών που προκύπτουν από την
εκκαθάριση των σχετικών ατομικών φύλλων έκπτωσης (ΑΦΕΚ).
Τα ποσά, όμως που προκύπτουν
τελικά για βεβαίωση, με βάση απόφαση
δικαστηρίου η λόγω διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς, προσαυξάνονται
με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης
διάρκειας, που ισχύει κατά το χρόνο της νέας βεβαίωσης (δηλαδή μέχρι
την ημερομηνία σύνταξης του τίτλου είσπραξης - χρηματικού καταλόγου).
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επιστροφής φόρου βάσει δήλωσης
του φορολογουμένου, η οποία στη συνέχεια ελέγχεται ως ανακριβής.
Στις παραπάνω περιπτώσεις τα ποσά με τα οποία προσαυξάνονται οι
οφειλές αυτές συμπεριλαμβάνονται μαζί με την κύρια οφειλή και τον
τυχόν πρόσθετο φόρο στο χρηματικό κατάλογο (τίτλο είσπραξης) και
βεβαιώνονται συνολικά.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση είναι ανεξάρτητη από την
εφαρμογή των κατά περίπτωση κειμένων διατάξεων για την επιβολή
προσθέτων φόρων.
4. Η πληρωμή του αναλογούντος τόκου (που υπολογίζεται επί των άνω
επιστρεφομένων ποσών) στον δικαιούχο γίνεται από την ίδια υπηρεσίες
που επιστρέφει και τον αχρεωστήτως καταβληθέντα φόρο η πρόστιμο.
Η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του τόκου αυτού καθορίζεται
αναλυτικά στην παραγράφου 1 της κοινοποιουμένης
αριθ.108911/7087-19/2.8.94 απόφασης του υπουργείου Οικονομικών.
Το έντοκο η μη του επιστρεφομένου ποσού καθώς και η ημέρα έναρξης
του εντόκου της επιστροφής προσδιορίζονται από το αρμόδιο φορολογικό
τμήμα η γραφείο που εκδίδει
το σχετικό ΑΦΕΚ και αναγράφονται με
επισημειωματική πράξη επ` αυτού.
Στη συνέχεια, το τμήμα η γραφείο εσόδων, στο οποίο θα διαβιβασθεί
το ΑΦΕΚ για να προβεί στην εκκαθάριση αυτού, θα προσδιορίσει το ποσό
του τόκου που δικαιούται ο φορολογούμενος και θα συμπληρώσει το ειδικό
έντυπο, που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο θα αποτελέσει τον τίτλο
πληρωμής του τόκου αυτού. Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού θα γίνει με
βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης
διάρκειας της πρώτης ημέρας έναρξης του εντόκου της επιστροφής και
σύμφωνα με τους πίνακες των επιτοκίων αυτών που θα κοινοποιούνται.
Οι μεταβολές των επιτοκίων αυτών από 1 Οκτωβρίου 1993 (πρώτη ημέρα
έναρξης του εντόκου της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν.2120/93) μέχρι σήμερα είναι οι εξής:
α) Από 1 Οκτωβρίου 1993 επιτόκιο 18%, β) Από 24 Ιανουαρίου 1994
επιτόκιο 17%, γ) Από 21 Φεβρουαρίου 1994 επιτόκιο 16,50%, δ) Από 9
Μαρτίου 1994 επιτόκιο 16,25%, ε) Από 23 Μαρτίου 1994 επιτόκιο 16%, στ)
Από 31 Μαϊου 1994 επιτόκιο 25,50%, z) Από 16 Ιουνίου 1994 επιτόκιο 20%,
η) Από 27 Ιουλίου 1994 επιτόκιο 18%, ε) Από 21 Οκτωβρίου 1994 επιτόκιο
16,50%.
5. Κατά την πληρωμή η τον συμψηφισμό του αναλογούντος τόκου θα
γίνεται παρακράτηση φόρου κινητών αξιών είκοσι τοις εκατό (20%),
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που θα αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0149), καθώς και
κράτηση χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) πλέον είκοσι του χαρτοσήμου,
ήτοι συνολική κράτηση χαρτοσήμου 3,6% (ΚΑΕ 1429 και 1428 αντίστοιχα).
Για το παρακρατηθέν ποσό του φόρου κινητών αξιών θα χορηγείται,
κατά την πληρωμή του τόκου η τον συμψηφισμό του,
στον δικαιούχο, για
να συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του, το τρίτο
αντίγραφο της κατάστασης εκκαθάρισης και πληρωμής τόκου, το οποίο και
αποτελεί μοναδική βεβαίωση.
6. Η διαχειριστική και λογιστική τακτοποίηση του ποσού του τόκου
που πληρώθηκε
η συμψηφίστηκε (μαζί
με τις κρατήσεις φόρου κινητών
αξιών, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) είναι η ίδια με τη διαδικασία
που ακολουθείται για την τακτοποίηση των επιστρεφομένων ποσών φόρων
και προστίμων από τα ΑΦΕΚ.
Τα σχετικά συμψηφιστικά
χρηματικά εντάλματα τακτοποίησης
της
πληρωμής θα εκδίδονται απότις οικείες Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων
(ΥΕΕ) των νομαραχιών
και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
υπουργείου Οικονομικών σε ίδιο κωδικό αριθμό εξόδου (5219).
Από τις ΥΕΕ των νομαρχιών θα εκδίδεται χωριστά συμψηφιστικό
χρηματικό ένταλμα για την τακτοποίηση των τόκων που πληρώθηκαν η
συμψηφίστηκαν, ταυτόχρονα με την έκδοση του χρηματικού εντάλματος
τακτοποίησης των σχετικών ΑΦΕΚ.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να ζητούν
εγκαίρως από τη Διεύθυνση
Προϋπολογισμού (Δ20) του ΓΛΚ τη μεταφορά πιστώσεων στους επί μέρους
νομαρχιακούς προϋπολογισμού (Φ 231 ΚΑΕ 5219) για την τακτοποίηση των
πληρωμών αυτών.
7. Επισημαίνουμε ότι σε ειδικές περιπτώσεις που πιθανολογείται
Ζημία του Δημοσίου, λόγω του ύψους του επιστρεφομένου ποσού, καθώς
επίσης και λόγω της ειδικής κατάστασης του φορολογουμένου (π.χ. η
επιχείρηση έχει να ελεγχθεί πολλά έτη, παρουσιάζει ζημίες, υπάρχουν
πληροφορίες για επικείμενη πτώχευση, ύπαρξη πλαστών η εικονικών
τιμολογίων για τα οποία ζητείται επιστροφή ΦΠΑ εκκρεμεί εις βάρος της
δίωξη για φοροδιαφυγή κ.λπ.), μπορεί να καθυστερήσουν να επισραφούν η
να συμψηφισθουν τα ποσά που προκύπτουν για επιστροφή από την
εκκαθάριση ΑΦΕΚ για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12)
μηνών.
Για την καθυστέρηση της επιστροφής η του συμψηφισμού
απαιτείται
ειδική απόφαση του αρμοδίου οργάνου (υπουργού Οικονομικών, νομάρχη η
προϊσταμένου ΔΟΥ, όπως έχει καθορισθεί η αρμοδιότητα αυτών για την
έγκριση επιστροφής των ποσών).
Για το λόγο αυτό, όταν ζητείται η έγκριση (του υπουργού
Οικονομικών η του Νομάρχη) για την επιστροφή των ποσών, θα πρέπει
απαραιτήτως οι αρμόδιες υπηρεσίες να διατυπώνουν στο σχετικό
έγγραφο τους και την πρόταση τους (γνώμη της υπηρεσίας) για την
πιθανότητα ζημίας του Δημοσίου εξ αιτίας αυτής της επιστροφής, λόγω
της κατάστασης της επιχείρησης (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) και να
αναφέρουν τα οικονομικά έτη για τα οποία δεν έχει γίνει έλεγχος στην
επιχείρηση (τακτικός έλεγχος η περαίωση εκκρεμών υποθέσεων).
Στην περίπτωση που εκδοθεί
απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την
καθυστέρηση της επιστροφής η του συμψηφισμού του ποσού, ο σχετικός
έλεγχος στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό
διάστημα που ορίζεται στην
στην απόφαση και οι τυχόν διαφορές φόρων
που θα προκύψουν να έχουν βεβαιωθεί μέσα στο ίδιο διάστημα.

68

Διευκρινίζεται όμως ότι η τυχόν
αναστολή (καθυστέρηση) επιστροφής η
συμψηφισμού των παραπάνω ποσών δεν επηρεάζει το έντοκο του ποσού που
θα επιστραφεί
η θα συμψηφιστεί
τελικά.
Η διατύπωση της παραπάνω πρότασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν
κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση που δικαιούχος της επιστροφής είναι
Τράπεζα, Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης η Οργανισμός του Δημοσίου."

Αρθρο :39
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :21

Δηλώσεις με επιφύλαξη
Αρθρο 39
1. Σε περίτωση υποβολής από το φορολογούμενο δήλωσης με επιφύλαξη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 5 του Ν.Δ. 3629/1956 (ΦΕΚ-Α` 278) ο
Οικονομικός Εφορος υποχρεούται να απαντησει στο φορολογούμενο θετικά ή
αρνητικά μέσα σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της δήλωσης. 2. Σε
υποθέσεις για τις οποίες ο φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση φορολογίας με
επιφύλαξη, κατά τις διατάξεις του αρθρου 5 του Ν.Δ. 3629/1956, ή
ανακάλεσε την αρχική δήλωση του, η συζήτηση των προσφυγών ή ένδικων
μέσων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων προσδιορίζεται κατά προτίμηση
μέσα σε τρείς (3) μήνες το αργότερο από τη διαβίβαση του φακέλου στο
αρμόδιο δικαστηριο, ή από την κατάθεση του ενδικου μέσου. Το ίδιο
ισχύει και στις υποθέσεις για τις οποίες υποβλήθηκε από το
φορολογούμενο αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης φορολογικής εγγραφής, κατά
τις διατάξεις του αρθρου 65 του Ν.Δ. 3323/1955.

Αρθρο :40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εγγραφή πιστώσεων στους νομαρχιακούς προϋπολογισμούς
Αρθρο 40
1. Στους νομαρχιακούς προϋπολογισμούς μπορεί να εγγράφονται πιστώσεις
και για τις υπηρεσίες των πολιτικών υπουργείων των οποίων
αρμοδιότητες δεν εχουν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες, με εξαίρεση τις
πιστώσεις για αποδοχές προσωπικού.
2. Με κοινη απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών και του αρμόδιου
κατά περίπτωση νπουργού καθορίζονται οι περιφερειακές υπηρεσίες στις
οποίες εφαρμόζεται η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου καθώς και κάθε
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της σε περίπτωση μη έκδοσης της ανωτέρω
απόφασης, οι αναγκαίες πιστώσεις για τη λειτουργία των υπηρεσιώναυτών
μπορεί να μεταβιβάζονται στους Νομάρχες με επιτροπικά εντάλματα.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις
πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
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Ιδρυμάτων.
4. Στον τακτικό ετησιο προϋπολογισμό του Κράτους μπορεί να
αναγράφονται πιστώσεις, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την
επιχορήγηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

Αρθρο :41
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

Επιχορήγηση ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιρειών
και ιδιοκτητών δρομόνων ίππων
Αρθρο 41
1. Επιτρέπεται, με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού ή Υφυπουργού για
θέματα Νέας Γενιάς και Αθλητισμού, να επιχορηγούνται, κατεξαίρεση από
τις κείμενες διατάξεις, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (ΠΑΕ)
απευθείας ή μέσω του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ),
για την αντιμετώπιση αναγκών ή υποχρεώσεών τους που θα καθορίζονται
στην απόφαση. Η απόφαση καθορίζει επίσης τους ορους με τους ορους με
τους οποίους δίδεται η επιχορήγηση. Η λήψη από την Π.Α.Ε. της
επιχορήγησης συνεπάγεται την αποδοχή από αυτή των σκοπών και των όρων
που θέτει η απόφαση. επιχορηγήσεις, που δόθηκαν στις Π.Α.Ε. μέσω του
ΟΠΑΠ από 1.1.1983 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρούνται ότι
νόμιμα δόθηκαν γιατους σκοπούς και με τους ορους που συμφωνήθηκαν κατά
τη λήψη τους.
2. Στο άρθρο 5 του α.ν. 598/1968 (ΦΕΚ 256 Α`), όπως ισχύει, το
κείμενο που υπάρχει αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται
παράγραφος 2, που έχει ως εξής:
" 2. Ομοίως ο Ο.Δ.Ι.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του
Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και διασφάλιση των Φιλίππων,
μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του και ύστερα από έγκριση της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, να επιχορηγεί τους ιδιοκτήτες δρομόνων ίππων
μέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί των ακαθάριστων εισπράξεων των αμοιβαίων
στοιχημάτων που διεξάγονται από τον Οργανισμό, εκτός από το πρόσθετο
αμοιβαίο στοίχημα (SWEEPSTAKE), για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών
συντήρησης των ίππων αυτών. Μέχρι το μισό (0,5%) του ανωτέρω ποσοστού,
θα διανέμεται υποχρεωτικά στους προπονητές, αναβάτες και σταυλίτες, με
βάση τους συντελεστές που θα ισχύουν κόθε φορά από αποφάσεις του Δ.Σ.
του Ο.Δ.Ι.Ε..
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 Ν.2433/1996
Α 180, με το οποίο ορίζεται επίσησ ότι:
" 3. Επιχορηγήσεις ή παροχές που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Ι.Ε. και έγκριση της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού α) στους προπονητές δρομόνων ίππων,
αναβάτες και σταυλίτες για τη βελτίωση των ιπποδρομιών. β) στους
έκτακτους υπαλλήλους του Ο.Δ.Ι.Ε. για οικονομική ενίσχυση αυτών κατά τη
θερινή περίοδο και γ) στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Ι.Ε. και Φιλίππου
Ενώσεως για ιπποδρομιακές αμοιβές, θεωρούνται ότι νόμιμα καταβλήθηκαν".
3. Επιχορηγησεις που εχουν καταβληθεί από τον ΟΔΙΕ στους ιδιοκτήτες
δρομόνων ίππων για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών συντήρησης των
ίππων αυτών, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ότι
νόμιμα καταβλήθηκαν.
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Αρθρο :42
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 6

Ισοτιμία μεταλλικής και χάρτινης δραμής.
Αρθρο 42
1. Στην παράγραφο 1 του αρθρου 7 του Ν.Δ. 547/1970 (ΦΕΚ-Α ` 118),
προσθέτεται τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: "Η ισοτιμία
μεταλλικής δραχμής και χάρτινης καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".
2. Παρατείνονται από τότε που έληξαν και για έξι (6) μήνες από τη
δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως, οι προθεσμίες
που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αρθρου 4 του Ν.
357/1976 (ΦΕΚ-Α` 156).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. σχετική ΥΑ 1045790/4217/0010Γ/2002 (ΦΕΚ 678 Β΄/2000).
Αρθρο :43 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1
Δαπάνες μελών επιτροπής γερμανικών αποζημιώσεων.
Αρθρο 43
1. Το άρθρο έβδομο του Ν. 496/1976 (ΦΕΚ-Α` 343) αντικαθίσταται ως
εξής:
Αρθρο έβδομο
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιτροπής, που
προβλέπεται από το άρθρο πέμπτο του παρόντος, την αμοιβή των μελών, του
γραμματέα και του βοηθητικού προσωπικού της, την αμοιβή για υπερωριακή
εργασία του βοηθητικού προσωπικού και των υπαλλήλων του συνεργείου
υπερωριακής εργασίας, την εκτέλεση των αποφάσεων, που εκδίδονται από
την Επιτροπή και γενικά την εφαρμογή του παρόντος νόμου, καταβάλλονται
από τους τόκους του λογαριασμού του αρθρου δεύτερου του παρόντος και
δεν μπορούν στο σύνολό τους να υπερβούν το δέκα έξι τα εκατό (16 %) των
τόκων του κεφαλαίου των σαράντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων
(42.300.000) μάρκων. Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται με κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών".
2. Η ισχύς του παρόντος αρθρου αρχίζει από την ημερομηνία που ισχυσε
ο Ν. 909/1979 (ΦΕΚ-Α` 96).
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