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"Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών 
και άλλες διατάξεις"
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Λ'

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας περιορισμού των 

φορολογικών απαλλαγών καταργούνται, με το άρθρο αυτό, όλες ανε
ξαιρέτως οι απαλλαγές, οι οποίες δεν μπορεί να θεωρηθούν δικαιο
λογημένες με βάση τις σημερινές συνθήκες. Η κατάργηση αυτή κρί- 
νεται αναγκαία γιατί οι απαλλαγές αποτελούν στην ουσία προνομι
ακή μεταχείριση υπέρ αυτών για τους οποίους έχουν χορηγηθεί και 
απόκλιση από την αρχή της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικα
νότητα του καθενός, η οποία εκτός από τις δημοσιονομικές συνέ
πειες υπονομεύει και τη φορολογική ηθική και συνείδηση των πολι
τών. Έτσι, διατηρούνται μόνο εκείνες που συμβάλλουν στην οικο
νομική ανάπτυξη της χώρας ή εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς.

Άρθρο 1
Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων στη φορολογία εισοδήματος 

Καταργούνται:
1. Το δικαίωμα μεταφοράς του ποσού των εξόδων ιατρικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών 
προσώπων που τον βαρύνουν, το οποίο υπερβαίνει το ετήσιο εισόδημά 
τους, για να εκπέσει από τα εισοδήματά τους των δύο επόμενων 
ετών.
2. Το δικαίωμα μεταφοράς του ποσού των δωρεών που υπερβαίνει το 
ετήσιο εισόδημα του φορολογουμένου για να εκπέσει από τα εισοδή- 
ματά του των δύο επόμενων ετών.
3. Η έκπτωση ποσοστού της δαπάνης που καταβάλλεται για αμοιβή 
δικηγόρων.
4. Η απαλλαγή από το τεκμήριο δαπανών για τη δαπάνη που κατα
βάλλεται για την αγορά κτηματικών ομολόγων του Δημοσίου, καθώς 
και για την αγορά δημόσιων εκτάσεων.
5. Η μείωση του φόρου για τις ειλικρινείς δηλώσεις των φυσικών 
προσώπων.
6. Η απαλλαγή των εισοδημάτων από εκμίσθωση ακινήτων που απο
κτώνται από Ιερούς Ναούς, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές του Αγί
ου Όρους, του Παναγίου Τάφου κτλ., καθώς και από ημεδαπά νομικά 
πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
7. Η μείωση του φόρου για τις ειλικρινείς δηλώσεις των νομικών 
προσώπων.
8. Η κατά 10% μείωση του εισοδήματος των συντακτών και 
δημοσιογράφων.
9. Η κατά 10% μείωση της κύριας σύνταξης των δημοσιογράφων.
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10. Η απαλλαγή των εξόδων παράστασης που παρέχονται στους
νομάρχες, δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους κοινοτήτων.
11. Η απαλαγή από το φόρο των αποδοχών των μελών των κατωτέρων 
πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.
12. Η απαλλαγή των ειδικών επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας:
πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υπο
βρυχίων καταστροφών, που καταβάλλονται σε αξιωματικούς,
υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων των σωμάτων 
ασφαλείας κτλ.
13. Η απαλλαγή του στεγαστικού επιδόματος που καταβάλλεται στο
στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων
ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος.
14. Η απαλλαγή των αμοιβών που καταβάλλονται από το Ελληνικό
Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον 
Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και το σύλλογο "Οι φίλοι της 
Μουσικής" σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους 
καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
15. Η απαλλαγή κατά 50% του ποσού που καταβάλλεται κατ'αποκοπή 
για κάλυψη δαπανών ειδικής υπηρεσίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου.
16. Η απαλλαγή του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή.
17. Η απαλλαγή του 50% της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους 
δικαιούχους από τους λογαριασμούς των ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ και ΔΙΒΕΕΤ.
18. Η απαλλαγή της αποζημίωσης που καταβάλλει η ΕΡΤ ΑΕ στο 
προσωπικό της για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του.
19. Η απαλλαγή από το φόρο των δημοτικών ή κοινοτικών 
επιχειρήσεων συνεταιριστικού χαρακτήρα, των ανωνύμων επιχειρήσεων 
που ιδρύουν οι δήμοι και κοινότητες του Κράτους, των δημοτικών 
και κοινοτικών επιχειρήσεων λαϊκής βάσης κτλ.
20. Η έκπτωση των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις 
για ομαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους.
21. Η απαλλαγή από το φόρο των αποκλειστικά αμιγών δημοτικών και 
κοινοτικών επιχειρήσεων περιορίζεται μόσο σ'αυτές που ασχολούνται 
με την ύδρευση, την αποχέτευση και την αποκομιδή απορριμάτων.

'Αρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγών στη φορολογία κεφαλαίου

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 καταργείται η απαλλαγή από 
το φόρο κερδών από λαχεία του Δημοσίου και των προς τούτο 
εξομοιουμένων δυνάμει ειδικών διατάξεων νομικών προσώπων, των 
δήμων και των κοινοτήτων ως και των μετοχικών ταμείων ή ταμείων 
προνοίας ή αλληλοβοήθειας στρατιωτικών ή πολιτικών δημοσίων 
υπαλλήλων.
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2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 καταργείται η απαλλαγή από 
το φόρο μεταβίβασης για την αγορά ακινήτου κατά το ποσοστό που 
καλύπτεται η αγοραία αξία του με κεφάλαια που αποδειγμένα 
εισάγουν από την αλλοδαπή, οι ομογενείς εγκατεστημένοι στο 
εξωτερικό τουλάχιστον για τρία χρόνια, οι Έλληνες εργαζόμενοι 
στο εξωτερικό τουλάχιστον για τρία χρόνια και οι Έλληνες 
ναυτικοί που εργάζονται σε ποντοπόρα πλοία τουλάχιστον για τρία 
χρόνια.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 καταργούνται από το φόρο 
μεταβίβασης των συμβάσεων συνένωσης οικοπέδων με σκοπό την ανέ
γερση οικοδομής επί του ενιαίου οικοπέδου, εφόσον μέσα σε τρία 
χρόνια από την κατάρτιση του συμβολαίου συνένωσης, ανεγερθεί και 
αποπερατωθεί σύμφωνα με τις -¡ιολεοδομικές διατάξεις οικοδομή που 
εξαντλεί τουλάχιστον το 70% του συντελεστή δόμησης της περιοχής.

Άρθρο 3
Κατάργηση απαλλαγών στο φόρο προστιθέμενης αξίας

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5, 6
και 7 του κεφαλαίου Α' του άρθρου αυτού καταργούνται οι απαλλαγές 
από ΦΠΑ αντίστοιχα με τις ανωτέρω παραγράφους:
1. Του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.).
2. Του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων 
Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων,
3. Του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης,
5. Του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή,
6. Του Ιδρύματος Δωδεκανήσου "Κλεόβουλος ο Λίνδιος", Μνήμη 
Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη,
7. Του Σωματείου με την επωνυμία "Διεθνές Ινστιτούτο
Ανθρωπιστικών Ερευνών - 0 Ιερός Χρυσόστομος", του Ιδρύματος με 
την επωνυμία "Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού.

Οι ανωτέρω απαλλαγές αφορούν το φόρο προστιθέμενης αξίας 
στις εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, παραδόσεις αγαθών και 
στις παροχές υπηρεσιών, για την ανέγερση και εξοπλισμό των κτι- 
ριακών εγκαταστάσεων των παραπάνω Νομικών Προσώπων μη κερδοσκο
πικού χαρακτήρα.

Επίσης με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου καταργείται η 
παροχή δικαιώματος αναστολής καταβολής ΦΠΑ των εισροών για έργα 
κατασκευής τουριστικών λιμένων από ξενοδοχειακές μονάδες στον 
αιγιαλό και την παραλία προ των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση 
της πελατείας, έργων αυτοχρηματοδοτούμενων εξ ολοκλήρου από 
ιδιωτικούς φορείς σε εκτέλεση συμβάσεων με το Δημόσιο.

Στα πλαίσια της κατάργησης των φορολογικών απαλλαγών, 
καταργούνται και οι ανωτέρω που είχαν δοθεί κατά καιρούς, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
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'Αρθρο 4
Κατάργηση απαλλαγούν στα τέλη χαρτοσήμου.

Καταργούνται οι απαλλαγές:
1. Των αιτήσεων των προσφυγών κατά φορολογικών πράξεων.
2. Των πράξεων σύστασης κοινοπρακτικών επιχειρήσεων από την 
Αγροτική Τράπεζα.
3. Των εγγράφων σύστασης 
ανάπτυξης.

ανωνύμων εταιριών βιομηχανικής

4. Των εγγράφων σύστασης εταιριών εξαγωγής νωπών γεωργικών 
προϊόντων από την Αγροτική Τράπεζα, γεωργικούς συνεταιρισμούς 
κ. λπ.
5. Των συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων που συνομολογούνται στην 
Ελλάδα σε ελεύθερο συνάλλαγμα και είναι εξοφλητέα κατά κεφάλαια, 
τόκους κ.λπ. με ίδια συναλλαγματικά διαθέσιμα των οφειλετριών 
επιχειρήσεων, μη υποχρεωτικά εκχωρήσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος 
καθώς και των καταθέσεων και αναλήψεων στην αλλοδαπή των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων των τραπεζών που λειτουργούν στην 
Ελλάδα.
6. Των αλλοδαπών τεχνικών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην 
Ελλάδα μετά από σχετική έγκριση των οποίων το αντικείμενο των 
εργασιών βρίσκεται εκτός Ελλάδας.
7. Των εγγράφων αύξησης κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών από 
1.000.000 σε 5.000.000 ή μετατροπής τους σε εταιρίες άλλου τύπου.
8. Της 'Ενωσης Ελλήνων Απόστρατων Αξιωματικών.
9. Των συμβάσεων ναυπήγησης πλοίων.
10. Του Μουσείου Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης.
11. Της πώλησης σιγαρέττων από πρατηριούχους σε επιτηδευματίες 
και μονοπωλιακών ειδών από τις αποθήκες των μονοπωλίων σε 
επιτηδευματ ί ες.
12. Των εισαγομένων μηχανημάτων και εξαρτημάτων αναπαραγωγής για 
τις ανάγκες των χοιροτροφικών επιχειρήσεων.
13. Της μεταβίβασης ολόκληρου ή ιδανικού μεριδίου πλοίου.
14. Των πράξεων κεφαλαιοποίησης δανείων των εταίρων ή τρίτων ή 
και κερδών.
15. Των δανείων Κτηματικής Τράπεζας προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
για εκτέλεση έργων της Πανεπιστημιούπολης.
16. Των δανείων και τόκων σε κατασκευαστές εγγειοβελτιωτικών 
έργων δημοσίων επενδύσεων.
17. Των συμβάσεων δανείων για εκτέλεση έργων του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων.
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18. Των συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων από τράπεζες επενδύσεων, 
την ΕΤΒΑ, την Κτηματική Τράπεζα και το Τ.Π.Δ. προς βιομηχανικές, 
μεταλλευτικές και τουριστικές επιχειρήσεις.
19. Της μεταβίβασης ολόκληρου ή ιδανικού μεριδίου κατηγοριών 
πλο ί ων.
20. Της μεταβίβασης ακινήτων προς το Δημόσιο.
21. Των τραπεζών εξαγωγικού εμπορίου.
22. Των εγγράφων που συντάσσονται για τις δωρεές σε αθλητικά 
σωματε ία.
23. Της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
24. Του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.
25. Του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
26. Των δανείων σε παραμεθόριες περιοχές.
27. Της υποβολής υποψηφίων και εκλεκτόρων Πανελλήνιου Ιερού 
Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου.
28. Των ΗΣΑΠ.
29. Των Ολυμπιακών, Εθνικών, Δημοτικών και Κοινοτικών 
Γυμναστηρ ί ων.
30. Των συμβάσεων έργου και συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων για 
αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
31. Των συμβάσεων εκχώρησης από ημεδαπές επιχειρήσεις και 
οργανισμούς προς αλλοδαπούς οίκους του δικαιώματος χρήσεως (ΙΗυ) 
συστημάτων τηλεπικοινωνιών με υποβρύχια καλώδια.

Των καταστατικών κάθε βαθμού γεωργικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων καθώς και των παρεπόμενων συμβάσεων.
32. Των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
33. Των ακινήτων που μεταβιβάζει ο ΕΟΤ.
34. Της πειθαρχικής διαδικασίας των συμβολαιογράφων.
35. Της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με την ΙΙΝίεΕΕ.
36. Της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
37. Του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
38. Των ναυπηγήσεων, μετασκευών, επισκευών και συντήρησης πλοίων 
υπό ελληνική ή ξένη σημαία εφόσον η δαπάνη γίνεται με εισαγωγή 
συναλλάγματος.
39. Της διαδικασίας επίλυσης οποιοσδήποτε διαφοράς ανακύπτει 
κατά τη μίσθωση αστικών ακινήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης.
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40. Των μεταβιβάσεων ακινήτων του Δημοσίου στους κατόχους 
κληρουμένων λαχνών του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου.
41. Της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.
42. Των αποδοχών των εργατοϋπαλλήλων που εργάζονται σε τεχνικές 
εταιρίες στο εξωτερικό.
43. Των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
44. Των τιμολογίων και των άλλων εγγράφων που εκδίδονται ή 
λαμβάνονται από γραφεία γενικού τουρισμού για την τακτοποίηση 
δοσοληψιών τους με πελάτες τους.
45. Των συμβάσεων μεταβίβασης, τιμολογίων, κλπ. πράξεων της ΑΕ 
που συστάθηκε μεταξύ της ATE και των συνεταιριστικών οργανώσεων 
γαλακτοπαραγωγών και ομάδα γαλακτοπαραγωγών.
46. Των πωλήσεων τσιγάρων από πρατηριούχους σε λιανοπωλητές.
47. Των εσόδων των Δημοτικών, Κοινοτικών επιχειρήσεων και 
ιδρυμάτων, που ιδρύονται από Δήμους, Κοινότητες, συνδέσμους και 
ενώσεις αυτών.
48. Των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
49. Του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.
50. Των εγγράφων του Δημοσίου ή της ATE που εκδίδονται για 
προμήθεια λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών εφοδίων, και των 
τιμολογίων ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται για τις αμοιβές που 
καταβάλλονται από το Δημόσιο σε τρίτους για τη μεταφορά μαθητών.
51. Των σχολικών εφορειών.
52. Του Ιδρύματος Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης.
53. Του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
54. Του ποσού του εισοδήματος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με τη 
μορφή μετοχών και το οποίο προέρχεται από τη διανομή κερδών των 
βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταλλευτικών και λατομικών Ανωνύμων 
Εταιριών.
55. Της προσφυγής επιμελητηρίου στο πρωτοδικείο και των εγγράφων 
των επιμελητηρίων που απευθύνονται σε δημόσιες, δημοτικές ή 
κοινοτικές αρχές, τους δημόσιους οργανισμούς κ.λπ.
56. Του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
57. Των ασφαλιστηρίων που συνάπτει ο Οργανισμός Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και δικαιωμάτων που απορρέουν από 
αυτά καθώς και αποζημιώσεων.
58. Του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών.
59. Του Οργανισμού Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων.
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60. Του Ιδρύματος Κων/νου Καραμανλή.
61. Του Ιδρύματος Γεωργίου Παπανδρέου.
62. Της καταχώρισης της δήλωσης -περιγραφής του ν.3562/1956 στα 
υποθηκοφυλάκεια.
63. Της χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων σε 
ΠΑΕ, αθλητικά σωματεία ή Α.Ε. που έχουν αποκλειστική επιδίωξη την 
εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
64. Της μεταγραφής αποφάσεων που αφορούν ακίνητα.
65. Του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων 
Παλλινοστούντων Ομογενών Ελλήνων.
66. Του Ιδρύματος Αποκατάστασης Ομογενών εξ Αλβανίας.
67. Του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
68. Του Ιδρύματος Μελετών Ααμπράκη.
69. Του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης.
70. Του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.
71. Του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού.
72. Των δανείων που χορηγεί το ΝΑΤ προς τα Ταμεία Πρόνοιας 
Εμπορικού Ναυτικού.
73. Της υποθήκης που εγγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του π.δ.5/1986, για την ασφάλεια καταβολής σε δόσεις της 
εισφοράς σε χρήμα ή σε γη που βεβαιώνεται υπέρ των Δήμων και 
Κοινοτήτων και των συμβάσεων που σχετίζονται με τις μεταβιβάσεις 
οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών.
74. Του
75. Του
76. Του
77. Των
78. Του
79. Του

•ο00 Του
81. Του
82. Των

79. Του Ιδρύματος Εγνατίας Ηπείρου.

Των εγγράφων που συντάσσονται για την πίστωση του φόρου 
κατανάλωσης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
83. Του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών.
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84. Του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Ιδρυτών.
85. Του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ..
86. Των εγγράφων και συμβολαιογραφικών πράξεων διορισμού 
πληρεξουσίου κ.λπ. που αφορούν την εκδίκαση βουλευτικών εκλογών 
κατά του κύρους των οποίων υποβάλλονται ενστάσεις.
87. Του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη.
88. Του Μουσείου Βορρέ.
89. Των ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και λοιπών προσώπων που ιδρύο
νται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
90. Του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
91. Του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
92. Του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετεωρολογίας.
93. Του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης.
94. Του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
95. Των δημοτικών, κοινοτικών επιχειρήσεων και ιδρυμάτων, που 
ιδρύονται από Δήμους, Κοινότητες, συνδέσμους και ενώσεις αυτών.
96. Των συμβάσεων μεταβίβασης μεταξύ της ΔΕΠ - ΕΚΥ και των 
θυγατρικών της εταιριών.
97. Του Χρηματηστηρίου Αξιών.
98. Της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
99. Της κρατικής χρηματοδότησης που καταβάλλεται στα κόμματα.

'Αρθρο 5
Κατάργηση απαλλαγών στα τέλη κυκλοφορίας

Με το Άρθρο 5 του κεφαλαίου Α' καταργούνται οι απαλλαγές 
από τα τέλη κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα που ανήκουν:
1. Στη ΔΕΗ.
2. Στον EOT.
3. Στο Εθνικό Ίδρυμα.
4. Στους ξένους ανταποκριτές τύπους.
5. Στο Τ.Ε.Ο.
6. Στην Ολυμπιακή Αεροπορία.
7. Στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (Σ.Νιάρχος).
8. Στον Ο.Γ.Α.
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9. Στα μέλη της Κοινοπολιτειακής Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων.
10. Στο συγκρότημα Μονάδων Πεδίου Βολής Κρήτης.
11. Στα ΕΛΤΑ.
12. Στον ΗΛΠΑΠ.
13. Στα ΚΤΕΛ της περιοχής Αθηνών (πετρελαιοκίνητα λεωφορεία).
14. Στον ΟΔΔΥ.
15. Στο ΙΓΜΕ.
16. Στο ΤΑΠ (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων).
17. Στους ημεδαπούς ανταποκριτές ξένου τόπου.
18. Στους Δήμους, Κοινότητες, Συνδέσμους και Ιδρύματα αυτών.
19. Σε μέλος της Δύναμηςς των Η.Π.Α. ή του πολιτικού προσωπικού 
(ένα Ε.Ι.Χ.).
20. Στον ΟΑΕΔ.
21. Στον ΕΛΓΑ.
22. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ιδρύματα και λοιπά νομικά 
πρόσωπα αυτών.

'Άρθρο 6
Κατάργηση απαλλαγών στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης 

και άλλες κατηγορίες φόρων και τελών
Καταργούνται:

1. Οι απαλλαγές από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις
υπέρ ορισμένων προσώπων (ένοπλες δυνάμεις, τέως βασιλική
οικογένεια, ξένες φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις και 
ιδρύματα κ.λπ.) για επιβατικά αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.
2. Η απαλλαγή στην Ολυμπιακή Αεροπορία για ατελή παραλαβή
φορτηγών αυτοκινήτων και μέχρι 70 επιβατικών με εξαίρεση αυτά που 
κινούνται αποκλειστικά εντός των χώρων των αεροδρομίων καθώς και 
για καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα που
κυκλοφορούν μέσα στους χώρους των αεροδρομίων.
3. Οι απαλλαγές από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις για 
τα από το εξωτερικό δωρεάν αποστελλόμενα ή παραχωρούμενα είδη στα 
οποία περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως οχήματα και επιβατικά 
αυτοκίνητα στα φιλανθρωπικά ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4. Η απαλλαγή από δασμούς και φόρους για τα καύσιμα και 
λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων Μητροπολιτών της επικράτειας.
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5. Οι απαλλαγές από δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που 
εισπράττονται στα Τελωνεία για τα είδη που παραλαμβάνει το 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
6. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των ασθενοφόρων 
οχημάτων και των νεκροφόρων αμαξών.
7. Οι απαλλαγές από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος ταξινόμησης 
τα αυτοκίνητα του Δημοσίου, τρικύκλων που χρησιμοποιούνται στις 
μεταφορές κ.λπ.
8. Η απαλλαγή από δασμούς και ειδικό φόρο κατανάλωσης του 
ν.δ.3092/1954 για τα φορτηγά οχήματα που παραλαμβάνουν οι 
ιδιότυπες μεταφορικές εταιρίες.
9. Η απαλλαγή από δασμούς, φόρους, τέλη και λοιπές εισφορές για 
τα είδη που παραλαμβάνονται από τους Δήμους, τις Κοινότητες και 
τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
10. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των αυτοκινήτων 
που είναι κατάλληλα και προορίζονται να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά σε αυτοκινητιστικούς αγώνες.
11. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το εφάπαξ
πρόσθετο ειδικό τέλος για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνουν οι 
Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές.
12. Η απαλλαγή από δασμούς και φόρους της οικοσκευής και του 
επιβατικού αυτοκινήτου που παραλαμβάνουν οι έλληνες ναυτικοί που 
υπηρετούν σε πλοία γραμμών εσωτερικού.
13. Η απαλλαγή από δασμούς και φόρους για τα επιβατικά
αυτοκίνητα και τα είδη οικοσκευής που παραλαμβάνουν οι έλληνες 
που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα (προσωπικοί δεσμοί) 
και αναχωρούν για το εξωτερικό όπου παραμένουν ως εργαζόμενοι για
δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και μετά τη λήξη της εργασίας τους
επιστρέφουν οριστικά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται εκτός από 
τους ιδιώτες και οι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι (εκπαιδευτικοί, 
στρατιωτικοί, υπάλληλοι της MEA Βρυξελλών, υπάλληλοι του 
Υπουργείου Εξωτερικών στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
διπλωματικο ί κ.λπ.).
14. Οι απαλλαγές που προβλέπονται για τις ένοπλες δυνάμεις για 
την ατελή παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων.
15. Η απαλλαγή του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης και Υποδοχής 
Παλλινοστούντων Ομογενών Ελλήνων από δασμούς, φόρους, τέλη κ.λπ.
16. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης:

- των φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων και των βάσεών τους,
των φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και των βάσεών 

τους, που παραλαμβάνονται από επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
κατά τις διατάξεις του ν.383/1976 (ΦΕΚ 182 Α') ή του
ν.δ.1060/1971 (ΦΕΚ 268 Α').

- τα ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JEEP και παρόμοια,
- τα ειδικά μετασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκ

πέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ),
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- τα ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να 
χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο.
17. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των παλαιών 
αυτοκινήτων του Κεφαλαίου 87 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας ηλι
κίας 35 ετών και άνω που προορίζονται για την οργάνωση επιδείξεων 
ή τη διεξαγωγή αγώνων (RALLY - ΑΝΤΙΚΑ).
18. Οι απαλλαγές που προβλέπονται για την αγορά επιβατικού 
αυτοκινήτου από αθλητές που έχουν καταλάβει ή καταλαμβάνουν μια 
από τις οκτώ (8) πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό 
άθλημα σε επίσημους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες.
19. Οι απαλλαγές από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος ταξινόμησης 
σε διάφορα νομικά πρόσωπα καθώς και οι απαλλαγές που παρέχονται 
είτε ευθέως από τις σχετικές διατάξεις είτε από το συνδυασμό της 
απαλλαγής των οχημάτων από τέλη κυκλοφορίας και ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, με εξαίρεση τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνουν οι ανάπηροι, τα φορτηγά 
αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός ιδιωτικών χώρων των 
επιχειρήσεων καθώς και αυτών που κυκλοφορούν με το καθεστώς της 
προσωρινής εισαγωγής στη χώρα μας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α  Β'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

'Αρθρο 7
Αντικειμενικά κριτήρια

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι οι 
εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που τηρούν προαιρετικά 
βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ δεν εξαιρούνται από τα αντικει
μενικά κριτήρια.
2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου περιορίζεται η επιφάνεια 
που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των αντικειμενικών 
κριτηρίων όταν η επαγγελματική εγκατάσταση είναι στην κατοικία 
στον ένα τρίτο (1/3) της κατοικίας και μέχρι 30 τ.μ. Επίσης, για 
τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται θαλάσσια ποδήλατα, κανό, 
jet-ski κτλ. λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των αντικειμενικών 
κριτηρίων επιφάνεια 50 τ.μ.
3. Με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου περιορίζεται στο μισό το 
ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος εμπορικής επιχείρησης όταν ο 
φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλά το 
άθροισμα του ποσού από μισθωτές υπηρεσίες και του υπόλοιπου 
ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
από το συνολικό ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος.

Επίσης, ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος 
υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια των εμπορικών επιχειρήσεων 
και των ελεύθερων επαγγελματιών, λαμβάνεται ως ελάχιστο ποσό 
καθαρού εισοδήματος το μεγαλύτερο που προκύπτει από τις δύο 
δραστηριότητες και προσαυξάνεται με το 50% του μικρότερου.
4. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι αν η 
επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και 
διαμερισμάτων, ασχολείται παράλληλα και με την εκμετάλλευση
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Σνάκ-Μπάρ ή Καφέ-Μπάρ, το ελάχιστο τιοσό καθαρού εισοδήματος των 
ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων προσαυξάνεται κατά 
ποσοστό 30%. Η προσαύξηση όμως αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 
ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται για το 
Σνακ-Μπαρ ή Καφέ-Μπαρ.
5. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου επεκτείνεται ο 
περιορισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος ανάλογα με 
τους μήνες λειτουργίας στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έκανε 
έναρξη ή παύση εργασιών μέσα στο έτος και στις επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα, 
κάμπινγκ και αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.
6. Με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου εξαιρούνται από τα 
αντικειμενικά κριτήρια οι επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες 
σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους.

Επίσης με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 
του άρθρου αυτού, προβλέπεται μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού 
εισοδήματος κατά 50%, για τις επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε μη παραλιακές περιοχές δήμων, κοινοτήτων ή 
οικισμών με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους που βρίσκονται σε 
νησιά που έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικοί τόποι.
7. Με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι οι 
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες, κοινοπραξίες 
κτλ. που παρέχουν υπηρεσίες και τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του ΚΒΣ δεν εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια.
8. Με την παράγραφο 8 αυτού του άρθρου παρέχεται η ευχέρεια 
στους φορολογούμενους για λόγους εκπλήρωσης της στρατιωτικής 
θητείας, νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική, καθώς και φυλάκισής 
τους να αμφισβητήσουν τα αντικειμενικά κριτήρια ενώπιον του 
προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Εφόσον 
το αίτημά τους απορριφθεί από τον προϊστάμενο της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας μπορούν να προσφύγουν ενώπιον του αρμόδιου 
διοικητικού δικαστηρίου.
9. Με την παράγραφο 9 αυτού του άρθρου, ειδικά για τον 
προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος της 
διαχειριστικής περιόδου 1996, αυξάνεται το ποσοστό της μισθωτικής 
αξίας από 6% σε 6,75%. Επίσης, για τον προσδιορισμό της 
μισθωτικής αξίας λαμβάνεται η τιμή ζώνης που ίσχυε την 1η 
Ιανουάριου 1995 και όχι αυτή που ίσχυε την 1η Ιανουάριου 1996.
10. Με την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι για τον 
προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος της 
διαχειριστικής περιόδου 1996 θα ληφθεί υπόψη ο συντελεστής 
εμπορικότητας που ίσχυσε για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού 
καθαρού εισοδήματος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου 
1995.
11. Με την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου εξαιρούνται από τα 
αντικειμενικά κριτήρια για τη διαχειριστική περίοδο 1996 οι 
επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα δωμάτια ή 
διαμερίσματα, εφόσον έχουν υποβληθεί όλες οι σχετικές δηλώσεις 
απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας του έτους αυτού και από 
αυτές προκύπτει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστα έσοδα από 
αυτές τις εκμεταλλεύσεις.
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12. Με την παράγραφο 12 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του ΚΒΣ δεν εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια.
13. Με την παράγραφο 13 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι οι
καλλιτέχνες ή τραγουδιστές που παρέχουν στις υπηρεσίες τους σε
κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες που τηρούν 
προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας ΚΒΣ δεν εξαιρούνται από τα 
αντικειμενικά κριτήρια.
14. Με την παράγραφο 14 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι και στην 
περίπτωση που τηρούνται προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
ΚΒΣ αν το δηλούμενο ποσό εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος είναι μικρότερο από το ποσό που προσδιορίζεται με 
βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, η διαφορά προσαυξάνει το εισόδημα 
που δηλώνεται ως προερχόμενο από την άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος.
15. Με την παράγραφο 15 αυτού του άρθρου εξαιρούνται από τα 
αντικειμενικά κριτήρια οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι 
εγκαταστημένοι σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους.

Άρθρο 8
Κίνητρα ανάπτυξης νησιών του Αιγαίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχονται στους κατοίκους 
των νησιών του Αιγαίου Πελάγους με πληθυσμό κάτων από 3.000 
κατοίκους οι κάτωθι φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις, για μία 
δεκαετία από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

α. Απαλλασσόμενο ποσό από το φόρο εισοδήματος 3.000.000 δρχ. 
για κάθε φυσικό πρόσωπο που μόνιμα κατοικεί στα νησιά αυτά.

β. Μείωση του συντελεστή φορολογίας κατά 40% όλων γενικά των 
νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και κοινωνιών αστικού δικαίου για 
τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες που ασκούνται στα 
νησιά αυτά.

γ. Κατάργηση του ΕΦΤΕ και της εισφοράς του ν.128/1975 επί 
των δανείων ή πιστώσεων.

δ. Μείωση του συντελεστή φορολογίας ακινήτων κατά 40% για 
αγορές ακινήτων στα νησιά αυτά που γίνονται από μόνιμους 
κατοίκους αυτών.

Άρθρο 9
Τεκμήρια δοιπανών διαβίωσης

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου αποτελεί τεκμήριο 
δαπανών διαβίωσης το ετήσιο τεκμαρτό ή καταβαλλόμενο μίσθωμα για 
δευτερεύουσα κατοικία επιφάνειας μεγαλύτερης των 100 τ.μ. αντί 
των μέχρι 120 τ.μ. που ισχύει σήμερα.
2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου αναπροσαρμόζεται και 
διευρύνεται ο πίνακας της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης 
ανάλογα με τους φορολογήσιμους ίππους των επιβατικών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης, με σκοπό όπως τα ποσά της δαπάνης αυτής να 
ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα, δοθέντος ότι τα ποσά αυτά 
ισχύουν από το έτος 1993.

Έτσι η προτεινόμενη αύξηση της τεκμαρτής δαπάνης ξεκινάει 
για τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα 30%, 43% και αυξανόμενη
προοδευτικά καταλήγει στα μεγάλου κυβισμού σε 79,49%, ήτοι για
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αυτοκίνητα μέχρι 7 ίππων η τεκμαρτή δαπάνη από 1.150.000 δραχμές 
αυξάνεται σε 1.500.000 δραχμές και για αυτοκίνητα 28 ίππων και 
άνω από 19.500.000 δραχμές αυξάνεται σε 35.000.000 δραχμές.
3. Με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου περιορίζονται τα ποσοστά 
μείωσης, λόγω παλαιότητας της τεκμαρτής δαπάνης των επιβατικών 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ως ακολούθως:

α. Για αυτοκίνητα που έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα για 
χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη, από 20% 
περιορίζεται σε 15%.

β. Για αυτοκίνητα που έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 10 έτη και 
μέχρι 15 έτη, από 30% περιορίζεται στο 25%.

γ .  Για αυτοκίνητα που έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 15 έτη και 
για όσα αγοράζονται από τον ΟΔΔΥ από 50% περιορίζεται στο 40%.
4. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου καταργείται η απαλλαγή 
από την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για όσους έχουν τέκνο ηλικίας 
μέχρι 12 ετών και απασχολούν οικιακή βοηθό, οδηγό, κτλ., αντίθετα 
παραμένει η απαλλαγή για όσους έχουν αναπηρία 67% και πάνω.
5. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου αναπροσαρμόζεται η 
ετήσια τεκμαρτή δαπάνη από την κατοχή σκαφών αναψυχής με βάση τον 
τύπο (ανοικτού τύπου, ιστιοφόρα) και το μήκος αυτών, διευρύνεται 
ο πίνακας με την προσθήκη σκαφών με μεγαλύτερο μήκος και 
καταργείται η μείωση της τεκμαρτής δαπάνης λόγω παλαιότητας και 
ακινησίας τους.

Ειδικότερα η τεκμαρτή δαπάνη για σκάφη αναψυχής με χώρο 
ενδιαίτησης μήκους μέχρι 8 μέτρα αυξάνεται από 2.500.000 δραχμές 
σε 3.300.000 δρχ. ήτοι αύξηση 32%, αυξανόμενης περαιτέρω 
προοδευτικά με βάση το μήκος αυτών, με καταλητική αύξηση για 
σκάφη αναψυχής πάνω από 32 μέτρα στο ποσό 70.500.000 δρχ. από 
36.000.000 δρχ., που ίσχυε, ήτοι αύξηση 95,83%.

Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, 
μήκους μέχρι 5 μέτρων, η τεκμαρτή δαπάνη από 600.000 δρχ. 
αυξάνεται σε 800.000 δρχ., προσαυξανόμενης για κάθε μέτρο μήκους 
πάνω από τα 5 μέτρα με 200.000 δρχ., αντί 150.000 δρχ, που ισχύει 
σήμερα.
6. Με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου αναπροσαρμόζεται η 
ετήσια τεκμαρτή δαπάνη από την κατοχή αεροσκαφών κατά 50% έναντι 
αυτής που ίσχυε σήμερα.
7. Με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι δεν 
απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης του συναλλάγματος από 
αυτούς που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια 
στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται 
από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε 
τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο 
εξωτερικό.
8. Με την παράγραφο 8 αυτού του άρθρου εναρμονίζονται οι 
διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του 
ν.2238/1994 με τις διατάξεις περί τεκμηρίων διαβίωσης, καθόσον ο 
πρόεδρος ανώνυμης εταιρίας βαρύνεται με την τεκμαρτή δαπάνη 
διαβίωσης των επιβατικών αυτοκινήτων της εταιρίας ανεξάρτητα αν 
ασκεί ή όχι πραγματική διοίκηση.
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'Αρθρο 10
Αυτοτελής φορολόγηση

1 · Με τις παραγράφους 1 - 5 αυτού του άρθρου μεταβάλλεται ο
τρόπος φορολογίας της βουλευτικής αποζημίωσης, που ρυθμίζεται με 
το Ζ' Ψήφισμα του 1975 και πλέον αυτή φορολογείται ολόκληρη 
αυτοτελώς ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μη συναθροιζόμενο με 
τα λοιπά εισοδήματα του βουλευτή κατά την εκκαθάριση της ετήσιας 
δήλωσης από το ΚΕΠΥΟ, ενώ κατά την καταβολή της βουλευτικής 
αποζημίωσης θα διενεργείται παρακράτηση φόρου από τη Βουλή.

Ανάλογη εφαρμογή θα έχουν οι αμοιβές του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, οι αμοιβές των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, που 
δεν είναι βουλευτές, καθώς και οι συντάξεις των συνταξιούχων 
βουλευτών.

Επιπλέον καταργείται η απαλλαγή των εξόδων παράστασης των 
μελών του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και του Προέδρου της 
Δημοκρατίας φορολογουμένων πλέον όπως η βουλευτική αποζημίωση.
2. Με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου ενοποιούνται οι
συντελεστές φορολόγησης των αμοιβών των αξιωματικών του εμπορικού 
ναυτικού και των ιπτάμενων της πολιτικής αεροπορίας από δύο, 5% ή 
8% ανάλογα με το αν οι αμοιβές καταβάλλονται σε δραχμές ή 
συνάλλαγμα, σε ένα, ο οποίος ορίζεται σε 10% για τις αμοιβές που 
θα καταβληθούν το 1997, 12,5% για τις αμοιβές που θα καταβληθούν
το 1998 και 15% για τις αμοιβές που θα καταβληθούν το 1999 και 
επόμενα έτη. Με τις ίδιες διατάξεις θεσπίζεται αυτοτελής 
φορολογία για τις αμοιβές που αποκτά το κατώτερο πλήρωμα από την 
παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία με συντελεστή ο οποίος 
ορίζεται σε 5% για τις αμοιβές που θα καταβληθούν το 1997, 10%
για τις αμοιβές που θα καταβληθούν το 1998 και 15% για τις 
αμοιβές που θα καταβληθούν το 1999 και επόμενα έτη.
3. Με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου επέρχονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις, όσον αφορά τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες 
διατάξεις εξαιρέσεις από την αυτοτελή φορολόγηση των τόκων 
καταθέσεων.

Ειδικότερα, με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις, θα 
υπόκεινται στην αυτοτελή φορολόγηση 15%, οι τόκοι που προκύπτουν 
από:

α) Καταθέσεις σε ξένο νόμισμα κατοίκων Ελλάδας σε τράπεζες 
που είναι στην Ελλάδα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

β) Καταθέσεις όψεως ή ταμιευτηρίου σε ξένο νόμισμα 
κατοίκων Ελλάδας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υ) Καταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου για εξασφάλιση
στεγαστικών δανείων με εξαίρεση τους τόκους καταθέσεων για την 
εξασφάλιση στεγαστικού δανείου προς απόκτηση πρώτης κατοικίας του 
φορολογούμενου.

δ) Καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες σε συνάλλαγμα
κατοίκων Ελλάδας.

ε) Ομόλογα που εκδίδονται από τις ελληνικές τράπεζες
επενδύσεων και αγοράζονται από τράπεζες, που είναι εγκατεστημένες 
στην Ελλάδα.

στ) Έντοκους τίτλους που εκδίδονται από τους δήμους και
τις κοινότητες.
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4. Με την παράγραφο 8 αυτού του άρθρου φορολογούνται πλέον 
αυτοτελώς με συντελεστή 15% οι αμοιβές που καταβάλλονται από το 
Δημόσιο κτλ. σε ξένους καλλιτέχνες, καταργούμενης πλέον της 
σχετικής φορολογικής απαλλαγής.
5. Με την παράγραφο 9 αυτού του άρθρου φορολογούνται αυτοτελώς 
με συντελεστή 20% τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται όσιό το 
Δημόσιο στους αθλητές εθνικών ομάδων ως επιβράβευση για τις 
διεθνείς ατομικές ή ομαδικές επιτεύξεις τους.
6. Με την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου αυξάνεται ο συντελεστής 
αυτοτελούς φορολόγησης των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε 
ποδοσφαιριστές και αθλητές κατά την υπογραφή συμβολαίων 
μεταγραφής και πριμ από 10% σε 20% και περέχεται η δυνατότητα να 
συναθροίζουν τα ποσά αυτά με τα άλλα εισοδήματά τους και να 
φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 9.
7. Με την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου φορολογούνται αυτοτελώς 
με συντελεστή 15%:
α) Τα επιπλέον ποσά που λαμβάνουν οι δημόσιοι κτλ. υπάλληλοι που 
υπηρετούν στην αλλοδαπή πέραν των αμοιβών που θα έπαιρναν αν 
υπηρετούσαν στο εσωτερικό.
Ρ) Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται για τις εκτός έδρας δαπάνες 
υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί σε υπαλλήλους των Δημόσιων Επιχει
ρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ).
γ) Το 50% των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους 
από τους λογαριασμούς ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, κ.λπ.
δ) Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας (πτυτικό, καταδυτικό, 
κτλ.) που καταβάλλονται σε αξιωματικούς και υπαξκυματικούς των 
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας κτλ.

Άρθρο 11
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος 

από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου
Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου επιβάλλεται φόρος εισοδή

ματος με συντελεστή 7,5% στους τόκους που προκύπτουν από ομόλογα 
ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1η 
Ιανουάριου 1997 και μετά και παρακρατείται από τα πρόσωπα που 
είναι εξουσιοδοτημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος για την 
εξόφληση των έντοκων αυτών τίτλων.

Περαιτέρω ορίζεται πότε γίνεται η παρακράτηση του φόρου, ο 
χρόνος απόδοσης του φόρου στο Δημόσιο, ο τρόπος απόδοσης και 
λοιπά θέματα σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων των τίτλων αυτών.

Άρθρο 12
Απαλλαγές από το φόρο και εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου περιορίζεται η απαλλαγή 
του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση κύριας 
κατοικίας σε 150 τ.μ. από 200 τ.μ. που ισχύει μεταφερομένου τυχόν 
υπολοίπου σε δευτερεύουσα κατοικία αν η κύρια είναι μικρότερη από 
150 τ.μ..
2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου καταργείται η απαλλαγή 
από το φόρο εισοδήματος των τόκων που προέρχονται από καταθέσεις 
μεταξύ τραπεζών ή συνεταιριστικών τραπεζών και έτσι οι τόκοι 
αυτοί συμπεριλαμβάνονται στα φορολογούμενα έσοδα των τραπεζών.
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3. Με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου γίνεται περιορισμός στην 
έκπτωση της δαπάνης ασφαλίστρων ζωής κτλ., σε συνδυασμό με το 
όφελος του αναλογούντος φόρου που δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 
15% επί του ποσού της δαπάνης που αναγνωρίζεται για έκπτωση από 
το εισόδημα.
4. Με την παραγράφο 4 αυτού του άρθρου περιορίζεται στην 
έκπτωση δαπάνης ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Εφόσον το 
συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο είναι πάνω από 10.000.000 
δΡαχμές και μέχρι 15.000.000 δραχμές, για το τμήμα της δαπάνης 
από 10.000.000 - 15.000.000 αφαιρείται το 50% αυτής.
5. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου θεσπίζεται υποχρέωση 
παρακράτησης φόρου με συντελεστή 20% στα χρηματικά ποσά των 
δωρεών και χορηγιών προκειμένου αυτά να εκπέσουν από το συνολικό 
✓εισόδημα του φορολογουμένου, όταν υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε 
δωρεοδόχο το ποσό των 25.000 δραχμών ετησίως. Η παρακράτηση 
^γίνεται από το δωρητή, κατά την καταβολή της δωρεάς ή χορηγίας, 
στο πάνω από 25.000 δραχμές ποσό.
6. Με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου ορίζεται ρητά η εξαίρεση 
των κατοίκων της αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, από 
τις μειώσεις του φόρου για τέκνα τους, πράγμα που προκύπτει 
έμμεσα από τις διατάξεις που ισχύουν.
7. Με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου θεωρούνται ως εισόδημα 
από μισθωτές υπηρεσίες οι κάθε είδους παροχές που χορηγούνται στα 
πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της 
τοπικής αυτοδιοίκησης (νομάρχες, δήμαρχοι κτλ.).
8. Με την παράγραφο 8 αυτού του άρθρου δεν θεωρούνται εισόδημα 
οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με 
εντολή του Δημοσίου (έξοδα κίνησης, εκτός έδρας, κτλ.).
9. Με την παράγραφο 9 αυτού του άρθρου ορίζεται ως ανώτατο όριο 
το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) 
δραχμών μέχρι το οποίο δεν θεωρούνται εισόδημα οι αποζημιώσεις 
οδοιπορικών εξόδων ταξιδίων και διατροφής που καταβάλλονται από 
αθλητικά σωματεία και ενώσεις αυτών σε ερασιτέχνες αθλητές.
10. Με την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου επεκτείνεται και στους 
υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών 
Επιχειρήσεων που υπηρετούν στις Βρυξέλλες, η απαλλαγή των 
επιπλέον αποδοχών που παίρνουν στην αλλοδαπή από τη φορολόγησή 
τους με τις γενικές διατάξεις του ν.2238/1994 και η φορολόγησή 
τους αυτοτελώς.

'Αρθρο 13
Φορολογία νομικών προσώπων και πλοίων

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου προβλέπεται ότι 
εξακολουθεί να ισχύει η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 
αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες όμως 
έχουν ως αντικείμενο την ύδρευση, αποχέτευση και αποκομιδή απορ- 
ριμμάτων.

Για τις λοιπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις καταρ
γεί τα ι η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.
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2. Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται 
θέματα προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών των ανωνύμων 
εταιριών και ΕΠΕ που έχουν έσοδα αφορολόγητα ή φορολογηθέντα 
κατ'ειδικό τρόπο και γίνεται περαιτέρω διανομή κερδών μέχρι το 
χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου που προέκυψαν τα κέρδη, 
με σκοπό να αποφευχθεί η καταστραγήση των ισχυουσών διατάξεων εκ 
μέρους των εταιριών.
3. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου αυξάνεται ο συντελεστής 
φόρου εισοδήματος των κερδών των τραπεζών και των συνεταιριστικών 
τραπεζών από 35% σε 40%.

Δεδομένου ότι με τις υφιστάμενες διατάξεις τα κέρδη των 
υποκαταστημάτων των αλλοδαπών τραπεζών από το έτος 1994 και μετά 
φορολογούνται με συντελεστή 40%, κρίνεται απαραίτητο για λόγους 
ίσης φορολογικής μεταχείρισης, να φορολογούνται και οι ημεδαπές 
τράπεζες με τον ίδιο συντελεστή 40%.
4. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου, αυξάνεται το ποσοστό 
προκαταβολής φόρου εισοδήματος από 50% σε 60% για τις ημεδαπές 
τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών 
τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
5. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζεται ο 
συντελεστής φορολογίας των αδιανεμήτων κερδών των ανωνύμων 
εταιριών που είχαν προκύψει μέχρι και το έτος 1991 σε περίπτωση 
διανομής των κερδών αυτών στους μετόχους.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθόσον με τις υφιστάμενες 
διατάξεις ο τρόπος φορολογίας των αδιανεμήτων κερδών των 
παρελθουσών χρήσεων είναι πολύπλοκος και δημιούργησε αμιφσβη- 
τήσεις μεταξύ φορολογούσας αρχής και εταιριών.
6. Με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου αυτού καθορίζεται ότι 
τα κίνητρα των αφορολόγητων εκπτώσεων του αναπτυξιακού νόμου 
1892/1990 παρέχονται στις εμπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται 
με την αγορά και πώληση αγαθών και όχι στις επιχειρήσεις που 
παρέχουν διάφορες μορφές υπηρεσιών.
7. Με την παράγραφο 9 αυτού του άρθρου αναπροσαρμόζεται ο φόρος 
ο οφειλόμενος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας που 
προβλέπεται από το άρθρο 12 του ν.27/1975.

Δεδομένου ότι οι φορολογικοί συντελεστές κατά κόρο ολικής 
χωρητικότητας έχουν καθορισθεί και ισχύουν από το έτος 1975, 
χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει αναπροσαρμογή αυτών, με συνέπεια 
τα ποσά που εισπράττονται από τη φορολόγηση των πλοίων της 
δεύτερης κατηγορίας να μην καλύπτουν ούτε το κόστος βεβαίωσης, 
κρίνεται αναγκαία η αναπροσαρμογή των συντελεστών φορολογίας στα 
ποσά που περιλαμβάνονται στη διάταξη αυτή.
8. Με την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου προβλέπεται ότι 
αμελείται η βεβαίωση όταν το προκύπτον ποσό από τη φορολογία 
πλοίων δεύτερης κατηγορίας είναι κατώτερο των 4.000 δραχμών.
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'Αρθρο 14
Δαπάνες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου περιορίζεται το συνολικό 
ποσό των δωρεών που μπορεί να εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα 
των επιχειρήσεων, μέχρι του ποσού των καθαρών κερδών που 
προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτού του ποσού των δωρεών από 
τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής χρήσης.
2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου τροποποιείται το 
υφιστάμενο καθεστώς έκπτωσης δαπανών επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. 
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Έτσι για αυτοκίνητα μέχρι 1.400 κ.ε. (από 2.000 κ.ε. που 
ισχύει σήμερα) αναγνωρίζεται το 60% των δαπανών αυτοκινήτων ενώ 
μέχρι σήμερα αναγνωρίζεται το 80% των δαπανών. Για αυτοκίνητα άνω 
των 1.400 κ.ε. εξακολουθεί να αναγνωρίζεται το 25% των δαπανών 
αυτών, που προβλέπουν οι υφιστάμενες διατάξεις.

Επίσης ο περιορισμός των δαπανών αυτοκινήτων επεκτείνεται, 
για λόγους ίσης μεταχείρισης και στα μισθώματα που καταβάλλονται 
γενικά σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ με τις 
ισχύουσες διατάξεις ο περιορισμός ίσχυε μόνο για τα μισθώματα που 
καταβάλλονταν σε εταιρίες LEASING.
3. Με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου επεκτείνεται η πρόβλεψη 
για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και στις λιανικές πωλήσεις με 
πίστωση διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Επίσης, με τις ισχύουσες η συνολική πρόβλεψη για απόσβεση 
επισφαλών απαιτήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του συνολικού 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Πελάτες".

Επειδή, σε πολλές επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό είναι υπερ
βολικό, προτείνεται η μείωση αυτού σε 35%.
4. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου προβλέπεται ότι αν σε 
μία διαχειριστική χρήση το ποσό των προβλέψεων που έχει 
σχηματίσει η επιχείρηση είναι μεγαλύτερο του 35% (αντί του 50% 
που ισχύει μέχρι σήμερα) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 
"Πελάτες", το ποσό της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε κατά το 
υπερβάλλον μέρος αυτής μεταφέρεται στα Αποτελέσματα Χρήσης και 
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.
5. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου προβλέπεται η φορολόγηση 
του ποσού της πρόβλεψης πέραν του 35% με κατανομή του ποσού σε 
δύο διαχειριστικές χρήσεις, για αποφυγή μεγάλη φορολογικής 
επιβάρυνσης.
6. Με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου προβλέπεται ότι δεν 
αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τα διάφορα 
δικαιώματα που καταβάλλονται από:

α) Εμπορικές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις.
Ρ) Υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων στο κεντρικό κατά

στημα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και
γ) Θυγατρικές εταιρίες που καταβάλλουν στις μητρικές εται

ρίες που βρίσκονται στην αλλοδαπή.
7. Με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου παρατείνεται η έκπτωση 
δαπανών χωρίς δικαιολογητικά για τις αναφερόμενες στο νόμο 
επιχειρήσεις για μία ακόμη τριετία. Έληγε την 31/12/1996.
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Περαιτέρω τα προβλεπόμενα ποσοστά έκπτωσης περιορίζονται στο 
μισό, ήτοι στα έσοδα μέχρι 3 δις έκπτωση 1% (αντί 2%) και στα 
έσοδα πάνω από 3 δις έκπτωση 0,5% (αντί 1%).
8. Με την παράγραφο 8 αυτού του άρθρου μειώνεται το ποσοστό 
έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά για τις επιχειρήσεις 
εξαγωγής πετρελαιοειδών από 1% σε 0,5%.

Επίσης, για τις επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων και εβδομα
διαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περι
οδικών μειώνεται η έκπτωση από 4% σε 2%.
9. Με την παράγραφο 9 αυτού του άρθρου μειώνεται το 
προβλεπόμενο ποσοστό έκπτωσης από 5% σε 3% που υπολογίζεται στο 
ποσό της προμήθειας που λαμβάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για 
τη διαμεσολάβησή τους.
10. Με την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου αλλάζει ο τρόπος 
υπολογισμού της πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για 
τις επιχειρήσεις LEASING.

Ενώ με τις ισχύουσες διατάξεις η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται 
σε ποσοστό 2% επί του ύψους των μισθωμάτων, ληξιπροθέσμων ή όχι 
από όλες τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα οποία δεν 
είχαν εισπραχθεί στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, με τις νέες 
διατάξεις η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
συνολικού ύψους των μισθωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τις 
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έχουν συναφθεί μέσα στην 
οικεία διαχειριστική χρήση. Επίσης, το ποσό της πρόβλεψης αυτής 
δεν μπορεί να ξεπεράσει το 25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα
λαίου, ενώ με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υπάρχει περιορισμός.
11. Με την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου προβλέπεται ότι για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες στο περιορισμό 25% των διαφόρων 
δαπανών που γίνονται για επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. περιλαμβά
νονται και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις γενικά 
ενοικίασης αυτοκινήτων.
12. Με την παράγραφο 12 αυτού του άρθρου αλλάζει ο τρόπος 
υπολογισμού των φορολογητέων κερδών των υποκαταστημάτων αλλοδαπών 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ενώ με τις υφιστάμενες διατάξεις προβλεπόταν για γενικά 
έξοδα διαχείρισης που γίνονταν στην έδρα στην αλλοδαπή, η 
επιβάρυνση του υποκαταστήματος μέχρι 2% επί των ακαθάριστων 
εσόδων του, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι η επιβάρυνση 
του υποκαταστήματος με γενικά έξοδα διαχείρισης του κεντρικού δεν 
μπορεί να υπερβεί το 5% των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που 
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την αλλοδαπή επιχείρηση.
13. Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού αντιμετωπίζονται 
φορολογικά οι μη εισπραχθείσες απαιτήσεις ελληνικών ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων κατά ξενοδοχειακών πρακτόρων του εξωτερικού, οι 
οποίοι αποδεδειγμένα έχουν πτωχεύσει μέσα στο έτος 1996,.

Έτσι, οι μη εισπραχθείσες αυτές απαιτήσεις θεωρούνται επι
σφαλείς και αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα των ξενοδοχει
ακών επιχειρήσεων προκειμένου υπολογισμού των φορολογητέων 
κερδών.
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Άρθρο 15
Φορολογία υπεραξίας μετοχών

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου προβλέπεται αυτοτελής 
φορολόγηση με συντελεστή 20% της υπεραξίας που προκύπτει από την 
πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επειδή με τις ισχύουσες διατάξεις υπόκειται σε αυτοτελή 
φορολόγηση με συντελεστή 20% το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει 
από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων 
προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, κρίνεται 
επιβεβλημένη, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, η 
αυτοτελής φορολόγηση του κέρδους ήτοι της διαφοράς μεταξύ της 
τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης, που προκύπτει από τη μεταβί
βαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου τροποποιείται το άρθρο 
38 του ν.2238/1994 λόγω του γεγονότος της επιβολής φόρου επί της 
υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο.

Κατά τα λοιπά δεν θίγεται το υφιστάμενο καθεστώς όσον αφορά 
τη φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας ή της ζημίας που 
προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
3. Με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου προβλέπεται ότι η 
μεταβίβαση των μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο γίνεται 
αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο 
θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. και εάν δεν γίνει με τον τρόπο αυτό, η 
μεταβίβαση των μετοχών είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο 
δικαίωμα υπέρ αυτού που τις αποκτά.
4. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου προβλέπεται η κατάργηση 
κάθε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής, που προβλέπει διάφορο 
τρόπο μεταβίβασης μετοχών.
5. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου καθορίζονται τα στοιχεία 
που είναι απαραίτητα να περιέχονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο 
μεταβίβασης μετοχών.

Άρθρο 16
Φορολογία εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

και αμοιβαίων κεφαλαίων
1. Με αυτό το άρθρο αλλάζει ο τρόπος φορολογίας των αμοιβαίων 
κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και καθορίζεται ο 
χρόνος έναρξης ισχύος φορολογίας.

Με το ν.2214/1994 επιβλήθηκε φόρος 15% επί των κερδών που 
διανέμουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρίες επενδύσεων χαρτο
φυλακίου και τα οποία προήρχοντο από έσοδα αφορολόγητα, από 
υπεραξία πώλησης χρεογράφων και από εισοδήματα αλλοδαπής 
προέλευσης.

Επειδή ο τρόπος αυτός φορολογίας δημιούργησε στρεβλώσεις στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και έντονες αμφισβητήσεις εκ μέρους των 
θεσμικών επενδυτών, κρίθηκε αναγκαία, για την απρόσκοπτη ανάπτυξη 
του θεσμού των συλλογικών επενδύσεων και την εμπέδωση κλίματος 
εμπιστοσύνης, η τροποποίηση της ισχύουσας φορολογίας και η
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αντικατάσταση αυτής με επιβολή φάρου με συντελεστή 2%ο, ο οποίος 
υπολογίζεται επί του μέσου όρου ολοκλήρου του καθαρού ενεργητικού 
των αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των μεριδιούχων των αμοιβαίων κεφαλαίων και των μετόχων 
των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Τονίζεται ότι για τα αποκτώμενα εισοδήματα από τα αμοιβαία 
κεφάλαια και τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου για τα οποία 
προβλέπεται με τις ισχύουσες διατάξεις παρακράτησης φόρου 
εισοδήματος π.χ. 15% στους τόκους καταθέσεων, 20% στους τόκους 
από ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων και από τόκους καταθέσεων στην 
αλλοδαπή κτλ., εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις.
2. Με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου παρέχεται η δυνατότητα 
στα αμοιβαία κεφάλαια και τις εταιρίες επενδύσεων χαροφυλακίου 
για τα εισοδήματα που απόκτησαν από 1 Ιουλίου 1994 και μέχρι το 
χρόνο έναρξης ισχύος των νέων ρυθμίσεων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 αυτού του άρθρου, να φορολογηθούν με τον τρόπο που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου αυτού, ήτοι με 
την επιβολή φόρου 2%ο ετησίως που υπολογίζεται σε ολόκληρο το 
καθαρό ενεργητικό τους. Περαιτέρω προβλέπονται ο χρόνος και οι 
προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών δηλώσεων και ο τρόπος 
καταβολής του φόρου που τυχόν θα προκύψει.

Άρθρο 17
Απόδοση φόρων και διαδικαστικές διατάξεις

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου αντιμετωπίζεται η 
παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από τόκους, όταν ο οφειλέτης 
των τόκων είναι φυσικό πρόσωπο.

Με τις ισχύουσες διατάξεις υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου 20% 
στο εισόδημα από τόκους είναι το πρόσωπο που καταβάλλει αυτούς, 
επομένως και το φυσικό πρόσωπο.

Επειδή στην πράξη η διάταξη αυτή είναι ανεφάρμοστη, με 
συνέπεια απώλεια εσόδων, με τις προτεινόμενες διατάξεις 
προβλέπεται ότι το φυσικό πρόσωπο που είναι ο οφειλέτης των τόκων 
δεν θα προβαίνει σε καμία παρακράτηση φόρου, αλλά τον αναλογούντα 
φόρο 20% θα τον αποδίδει στο Δημόσιο ο δικαιούχος των τόκων.
2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου αντικαθίσταται η 
παράγραφος 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 λόγω της καθιέρωσης 
αυτοτελούς φορολόγησης α) των επιπλέον αποδοχών που παίρνουν οι 
υπάλληλοι του Δημοσίου κτλ. που υπηρετούν στην αλλοδαπή και β) 
των εκτός έδρας αποζημιώσεων που παίρνουν οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ.
3. Με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου γίνεται νομοτεχνική 
τακτοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 λόγω 
της καθιέρωσης αυτοτελούς φορολόγησης των αμοιβών που 
καταβάλλονται από το Δημόσιο κτλ. σε ξένους καλλιτέχνες.

4. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου επεκτείνονται και στις 
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες, κοινοπραξίες 
κτλ. οι διατάξεις που αναφέρονται στην εμπρόθεσμη δήλωση ζημιάς 
ανάκληση της δήλωσης και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν 
δηλώνουν το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
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5. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου μεταβάλλεται ο αριθμός 
των δόσεων και η προθεσμία εξόφλησής τους, έτσι ώστε ο φόρος που 
προκύπτει με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων να εξοφλείται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού 
έτους.
6. Με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου αυξάνει από 1.500 
δραχμές σε 5.000 δραχμές το ποσό για το οποίο δεν εκδίδεται φύλλο 
ελέγχου.
7. Με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου αυξάνει από δύο χιλιάδες 
(2.000) δραχμές σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές το ποσό για το 
οποίο αμελείται η βεβαίωση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ'
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Αναμόρφωση πάγιων τελών χαρτοσήμου

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου αυξάνονται τα πάγια τέλη 
χαρτοσήμου που επιβάλλονται στις διάφορες άδειες και ανανεώσεις 
αυτών, στα ναυτιλιακά έγγραφα, διπλώματα, πτυχία, διαβατήρια κλπ, 
καθόσον αυτά έχουν παραμείνει αμετάβλητα από τον Απρίλιο του 
1990.

Άρθρο 19
Φορολογία κεφαλαίου

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου γίνεται δικαιότερη η 
φορολόγηση της επικαρπίας όταν έχει διαχωρισθεί από την ψιλή 
κυριότητα.
2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου ρυθμίζεται η καταβολή 
του φόρου σε περίπτωση επανάληψης συμβολαίου δωρεάς ή γονικής 
παροχής.
3. Με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου το δικαίωμα του δημοσίου 
για επιβολή και είσπραξη του φόρου κληρονομιών, δωρεών - γονικών 
παροχών θα παραγράφεται για υποθέσεις που η φορολογική ενοχή 
γεννήθηκε μέχρι 31.12.1976.
4. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου προβλέπεται καταβολή 
φόρου μεταβίβασης σε περίπτωση διόρθωσης ή επανάληψης συμβολαίου 
που το τίμημα είναι μεγαλύτερο του αναγραφομένου στο αρχικό 
συμβόλαιο.
5. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου επιβάλλεται φόρος 
μεταβίβασης στη περίπτωση που το ακίνητο που μεταβιβάζεται είναι 
μεγαλύτερης έκτασης από του αρχικού τίτλου κτήσεως.
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'Αρθρο 20 
'Αλλες διατάξεις

1. Με την παραγράφο 1 του άρθρου 38 του ν.1882/1990, όπως αυτή 
αντίκαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.2052/1992, 
απαλλάσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα καινουργή επιβα
τικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που προορίζονται να 
κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης (TAXI - ΑΓΟΡΑΙΑ).

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 10 καταργείται η 
πλήρης απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και παρέχεται με
ρική απαλλαγή, με την καταβολή ενός ποσοστού 15% του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης που προβλέπεται, για τα καινουργή επιβατικά 
αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ιδιωτικής χρήσης, από τις 
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 1882/1990.
2. Με τις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου 
αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην 
αιθυλική αλκοόλη για λόγους που επιβάλλονται από τη μείωση της 
ισοτιμίας της δραχμής έναντι της ECU (από 305,947 το οικονομικό 
έτος 1996, σε 303,190 για το έτος 1997), με βάση την οποία, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του 
ν.2127/1993, υπολογίζεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης από 
1.1.1997. Με την αναπροσαρμογή αυτή δεν επέρχεται αύξηση του 
επιβαλλόμενου στην αιθυλική αλκοόλη Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, 
αλλά αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή απώλειας δημοσίων εσόδων, λόγω 
της μείωσης της ισοτιμίας της δραχμής έναντι της ECU, με τη 
διατήρηση του συντελεστή (σε δραχμές) του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στα επίπεδα του οικονομικού έτους 1996.

Επίσης, με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου καθορίζεται ο 
χρόνος έναρξης ισχύος των ως άνω διατάξεων.
3. Με τις παραγράφους 5 και 6 αυτού του άρθρου επιτρέπεται μετά 
από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η προμήθεια και χρήση 
κινητών τηλεφώνων για τις υπηρεσιακές ανάγκες των διωκτικών αρχών 
του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου επιβάλλονται τέλη 
κυκλοφορίας στα επιβατικά Ι.Χ. και στις δίκυκλες και τρίκυκλες 
μοτοσυκλέτες μέχρι 785 cc.
5. Με την παράγραφο 9 αυτού του άρθρου αίρονται οι φορολογικές 
κυρώσεις (επιπτώσεις επί του κύρους των βιβλίων) σε όσους 
επιτηδευματίες έχουν καταβάλει τη διαφορά μεταξύ φορολογιών 
πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και έχουν απαλλαγή από τις 
κυρώσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.
6. Με την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου, τα τέλη χαρτοσήμου 
που προβλέπονται για την ίδρυση πρόσκαιρων υποκαταστημάτων σε 
προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους καταβάλλονται άπαξ και μόνο στη 
πρώτη δήλωση κάθε έτους για δημιουργία όμοιων υποκαταστημάτων.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

'Αρθρο 21
Αντικείμενο φόρου

Από το οικονομικό έτος 1997 επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη 
περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο.

'Αρθρο 22
Υποκείμενο του φόρου

Με το άρθρο αυτό προσδιορίζεται το υποκείμενο του φόρου 
καθώς και οι υπόχρεοι σε φόρο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

'Αρθρο 23
'Απαλλαγές από το φόρο

Με το άρθρο αυτό προβλέπονται οι απαλλαγές και εξαιρέσεις 
ορισμένων προσώπων φυσικών και νομικών.

'Αρθρο 24
Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ο τρόπος προσδιορισμού της 
αξίας της ακίνητης περιουσίας και ορίζεται ότι για τον 
προσδιορισμό αυτό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί φορολογίας 
μεταβίβασης ακινήτων. Όσον αφορά δε την αξία της ψιλής 
κυριότητας, επικαρπία κ.λπ. θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις 
της φορολογίας κληρονομιών.

'Αρθρο 25
Εκπτώσεις - αφορολόγητο όριο - υπολογισμός φόρου

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται: α) ποιά χρέη εκπίπτουν από τη 
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, β) το αφορολόγητο ποσό των 
φυσικών και νομικών προσώπων και γ) οι συντελεστές του φόρου 
ακίνητης περιουσίας.

'Αρθρο 26
Υπόχρεοι σε δήλωση

Με το άρθρο αυτό προσδιορίζονται τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά 
που είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν δήλωση ακίνητης περιουσίας.
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'Αρθρο 27
Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας - προθεσμία 

υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ο αρμόδιος για τη φορολογία 

εισοδήματος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας είναι και 
αρμόδιος για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας. Επίσης καθορίζεται 
η προθεσμία, ο τρόπος και οι ειδικότερες περιπτώσεις υποβολής της 
δήλωσης.

'Αρθρο 28
Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή - Ατέλειες

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η βεβαιωτική διαδικασία του 
φόρου ακίνητης περιουσίας και ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος 
του δημοσίου.

'Αρθρο 29
Καταβολή του φόρου

Με το άρθρο αυτό ορίζεται πως καταβάλλεται ο φόρος ακίνητης 
περιουσίας και σε πόσες δόσεις κατά την υποβολή της δήλωσης και 
κατά την άσκηση προσφυγής.

'Αρθρο 30 
Πρόσθετοι φόροι

Με το άρθρο αυτό ορίζονται τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων 
που επιβάλλεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης και 
όταν παραλείπεται η υποβολή της.

'Αρθρο 31
Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κατόχων ακινήτων από 
σύμβαση - Ευθύνες των αντιπροσώπων των υπόχρεων σε φόρο
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι για το φόρο ακίνητης 

περιουσίας ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι τελευταίοι κάτοχοι των 
ακινήτων και θεσπίζεται ευθύνη των αντιπροσώπων των υποχρέων σε 
φόρο.

'Αρθρο 32
Υποχρεώσεις σύμβολαιογράφων

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό υποχρεούνται οι συμβολαιογράφοι να 
επισυνάψουν στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο πιστοποιητικό του 
αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ ότι για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει 
υποβληθεί δήλωση και έχει καταβληθεί ο οικείος φόρος.

'Αρθρο 33 
Κύρωσεις

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε 
περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων της φορολογίας 
ακίνητης περιουσίας ή μη συμμόρφωση με αυτές.
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'Αρθρο 34
Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων -

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με το άρθρο αυτό ορίζεται δεν βεβαιώνεται μαζί με τον 

παρόντα φόρο. Επίσης εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με 
αποφάσεις του να διατάσει τη διενέργεια γενικής απογραφής και να 
καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών.

Άρθρο 35
Φορολογία ακίνητης περιουσίας μειονοτικών νομικών προσώπων
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η επιβολή του φόρου ακίνητης 

περιουσίας και στα μειονοτικά νομικά πρόσωπα.
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