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"Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών 
και άλλες διατάξεις"

Άρθρο 1
Κατάργηση απαλλαγών

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 
κρίνεται αναγκαία γιατί οι απαλλαγές αποτελούν στην ουσία προνο
μιακή μεταχείριση υπέρ αυτών για τους οποίους έχουν χορηγηθεί και 
απόκλιση από την αρχή της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική 
ικανότητα του καθενός, η οποία εκτός από τις δημοσιονομικές συνέ
πειες υπονομεύει και τη φορολογική ηθική και συνείδηση των πο
λιτών. Έτσι, διατηρούνται μόνο εκείνες που συμβάλλουν στην οικο
νομική ανάπτυξη της χώρας ή εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς.

Ειδικότερα καταργούνται:
Α' Στη φορολογία εισοδήματος:

1) Η έκπτωση ποσοστού της δαπάνης που καταβάλλεται για 
φροντιστήρια και ξένες γλώσσες.

2) Η έκπτωση των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται λόγω 
δωρεάς ή χορηγίας προς τα κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία μη κερδο
σκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 
επιδιώκουν κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς, και αθλητικά 
σωματε ία.
Λ 3) Η έκπτωση ποσοστού της δαπάνης που καταβάλλεται για 
αμοιβή δικηγόρων.

4) Η απαλλαγή από το τεκμήριο δαπανών για τη δαπάνη που 
καταβάλλεται 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 
αποκτώνται από Ιερούς Ναούς, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές του 
Αγίου Όρους, του Παναγίου Τάφου κτλ, καθώς και από ημεδαπά νομι
κά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
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7) Η μείωση του φόρου για τις ειλικρινείς δηλώσεις των 
νομικών προσώπων.

8) Η κατά 10% μείωση του εισοδήματος των συντακτών και δη
μοσιογράφων.

9) Η κατά 10% μείωση της κύριας σύνταξης των δημοσιογρά
φων .

10) Η απαλλαγή των εξόδων παράστασης που παρέχονται στους 
νομάρχες, δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους κοινοτήτων.

11) Η απαλλαγή των ειδικών επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας: 
πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και 
υποβρυχίων καταστροφών, που καταβάλλονται σε αξιωματικούς, 
υπαξκυματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων των σωμάτων 
ασφαλείας κτλ.

12) Η απαλλαγή του στεγαστικού επιδόματος που καταβάλλεται 
στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων 
ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος.

13) Η απαλλαγή των αμοιβών που καταβάλλονται από το 
Ελληνικό ΔΤμΙδσΤοΤ τους δήμους και τΤς 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.

14 Η απαλλαγή κατά 50% του ποσού που καταβάλλεται 
κατ'αποκοπή για κάλυψη δαπανών ειδικής υπηρεσίας σε υπαλλήλους 
του Δημοσίου.

15 και 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 ανώνυμων 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.
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21) Η απαλλαγή από το φόρο των αποκλειστικά αμιγών 
δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων περιορίζεται μόνο σ'αυτές 
που ασχολούνται με την ύδρευση, την αποχέτευση και την αποκομιδή 
απορριμάτων.
Β' 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 εξομοιουμενων 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.

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 στις συμβάσεις συνένωσης οικοπέδων με σκοπό την 
ανέγερση οικοδομής επί του ενιαίου οικοπέδου, εφόσον μέσα σε τρία 
χρόνια από την κατάρτιση του συμβολαίου συνένωσης, ανεγερθεί και 
αποπερατωθεί σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις οικοδομή που 
εξαντλεί τουλάχιστον το 70% του συντελεστή δόμησης της περιοχής.
Γ' Στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5, 6 
και 7 του κεφαλαίου Γ' 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 - Ο Ιερός Χρυσόστομος", του Ιδρύματος με 
την επωνυμία "Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού.

3



Οι ανωτέρω απαλλαγές αφορούν το φόρο προστιθέμενης αξίας 
στις εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, παραδόσεις αγαθών κα 
ιστις παροχές υπηρεσιών, για την ανέγερση και εξοπλισμό των 
κτιριακών εγκαταστάσεων των παραπάνω Νομικών Προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επίσης με την παράγραφο 4 αυτού του Κεφαλαίου 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.
Δ' Στα τέλη χαρτοσήμου.

1) Των αιτήσεων των προσφυγών κατά φορολογικών πράξεων.
2) Των πράξεων σύστασης κοινοπρακτικών επιχειρήσεων από 

την Αγροτική Τράπεζα.
3) Των εγγράφων σύστασης ανωνύμων εταιριών βιομηχανικής 

ανάπτυξης.
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 Ένωσης Ελλήνων Απόστρατων Αξιωματικών.
9) Των συμβάσεων ναυπήγησης πλοίων.
10) Του Μουσείου Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης.
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11) Της πώλησης σιγαρέττων από πρατηριούχους σε 
επιτηδευματίες και μονοπωλιακών ειδών από τις αποθθήκες των 
μονοπωλίων σε επιτηδευματίες.

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

εγγειοβελτιωτικών έργων δημοσίων επενδύσεων.
κατασκε υαστ έ ς

17) Των συμβάσεων δανείων 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

για εκτέλεση έργων του

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 
κατηγοριών πλοίων.

ιδανικού μεριδίου

20) Της μεταβίβασης ακινήτων προς το Δημόσιο.
21) Των τραπεζών εξαγωγικού εμπορίου.
22) Των εγγράφων που συντάσσονται για τις δωρεές σε 

αθλητικά σωματεία.
23) Της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
24) Του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.
25) Του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
26) Των δανείων σε παραμεθόριες περιοχές.
27) Της υποβολής υποψηφίων και εκλεκτόρων Πανελληνίου Ιερού 

Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου.
28) Των ΗΣΑΠ.
29) Των Ολυμπιακών, Εθνικών, Δημοτικών και Κοινοτικών 

Γυμναστηρίων.
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30) Των συμβάσεων έργου και συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων 
για αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

31) Των συμβάσεων εκχωρήσεως από ημεδαπές επιχειρήσεις και 
οργανισμούς προς αλλοδαπούς οίκους του δικαιώματος χρήσεως (ΙΚϋ) 
συστημάτων τηλεπικοινωνιών με υποβρύχια καλώδια.

Των καταστατικών κάθε βαθμού γεωργικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων καθώς και των παρεπομένων συμβάσεων.

32) Των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
33) Των ακινήτων που μεταβιβάζει ο EOT.
34) Της πειθαρχικής διαδικασίας των συμβολαιογράφων.
35) Της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με την UNISEF.
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.

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 

λαμβάνονται από γραφεία γενικού τουρισμού για την 
δοσοληψιών τους με πελάτες τους.

εκδίδονται ή 
τακτοποίηση

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 
λιανοπωλητές.

από πρατηριούχους σε

47) Των εσόδων των Δημοτικών, 
ιδρυμάτων, που ιδρύονται από Δήμους, 
ε νώσεις αυτών.

Κοινοτικών επιχειρήσεων και 
Κοινότητες, συνδέσμους και
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48) Των
49) Του
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.
Ιδρύματος Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής52)

Τέχνης.
Του

53) Του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
54) Του ποσού του εισοδήματος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι 

με την 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 κα

58) Του
59) Του
60) Του
61) Του
62) Της

στα υποθηκοφυλάκεια.
χωρίς63) Της

ακινήτων σε Π.
επιδίωξη την

64) Της
65) Του

Αποδήμων Παλλ

αντάλλαγμα μεταβίβασης της κυριότητας 
Α.Ε. που έχουν αποκλειστική

Της μεταγραφής αποφάσεων που αφορούν ακίνητα.
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66) Του Ιδρύματος Αποκατάστασης Ομογενών εξ Αλβανίας.
67) Του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
68) Του Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη.
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

74) Του
75) Του
76) Του
77) Των
78) Του
79) Του
80) Του
81) Του
82) ΤωνΤων εγγράφων που συντάσονται για την πίστωση του φόρου 

κατανάλωσης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
83) Του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών.
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.
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88 )

89)
ιδρύονται

90)
91)
92)
93)
94)

Λέσβου.

Του Μουσείου Βορρέ.
Των ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και λοιπών προσώπων που 

από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
Του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
Του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετεωρολογίας.
Του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης.
Του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους

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.
Ε' Στα τέλη κυκλοφορίας.

Με το Κεφάλαιο Ε' αυτού του άρθρου καταργούνται οι απαλλαγές
σε:

1) Αυτοκίνητα
2) Αυτοκίνητα
3) Αυτοκίνητα
4) Αυτοκίνητα 

τύπους.
5) Αυτοκίνητα
6) Αυτοκίνητα
7) Αυτοκίνητα 

(Σ.Νιάρχος).

που ανήκουν στη ΔΕΗ. 
που ανήκουν στον EOT. 
που ανήκουν στο Εθνικό 
που ανήκουν στους

που ανήκουν 
που ανήκουν
που ανήκουν

'Ιδρυμα.
ξένους ανταποκριτές

στο Τ.Ε.Ο.
στην Ολυμπιακή Αεροπορία.
στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
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8) Αυτοκίνητα που ανήκουν στον Ο.Γ.Α.
9) Αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη της Κοινοπολιτειακής 

Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων.
10) Αυτοκίνητα που ανήκουν στο συγκρότημα Μονάδων Πεδίου 

Βολής Κρήτης.

11) Αυτοκίνητα που ανήκουν στα ΕΛΤΑ.
12) Αυτοκίνητα που ανήκουν στον ΗΛΠΑΠ.
13) Πετρελαιοκίνητα λεωφορεία αυτοκίνητα της περιοχής

Αθηνών (ΚΤΕΛ).
14) Αυτοκίνητα που ανήκουν στον ΟΔΔΥ.
15) Αυτοκίνητα που ανήκουν στο ΙΓΜΕ.
16) Αυτοκίνητα που ανήκουν στο ΤΑΠ (Ταμείο Αρχαιολογικών

Πόρων).
17) Αυτοκίνητα που ανήκουν στους ημεδαπούς ανταποκριτές 

ξένου τύπου.
18) Αυτοκίνητα που ανήκουν στους Δήμους, Κοινότητες, 

Συνδέσμους και Ιδρύματα αυτών.
19) Ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο που ανήκει σε μέλος της Δυνάμεως 

των Η.Π.Α. ή του πολιτικού προσωπικού.
20) Αυτοκίνητα που ανήκουν στον ΟΑΕΔ.
21) Αυτοκίνητα που ανήκουν στον ΕΛΓΑ.
22) Αυτοκίνητα που ανήκουν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 

Ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα αυτών.
ΣΤ' Στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και άλλες κατηγορίες φόρων 
και τελών.

1) Οι απαλλαγές από 
επιβαρύνσεις υπέρ ορισμένων 
βασιλική οικογένεια, ξένες 
οργανώσεις και ιδρύματα κ.λπ.) 
και λιπαντικά.

δασμούς, φόρους και λοιπές 
προσώπων (ενόπλες δυνάμεις, τέως 
φιλαθρωπικές και εκπαιδευτικές 
για επιβατικά αυτοκίνητα, καύσιμα

2) Η απαλλαγή στην Ολυμπιακή 
μέχρι 70 επιβατικών αυτοκινήτων 
χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα 
χώρους των αεροδρομίων.

Αεροπορία για ατελή παραλαβή 
καθώς και για καύσιμα που 
που κυκλοφορούν μέσα στους
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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.

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,
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στρατιωτικοί, υπάλληλοι της MEA Βρυξελλών, υπάλληλοι του 
Υπουργείου Εξωτερικών στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
διπλωματικο ί κ.λπ.).

14) Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των 
καινουργών επιβατικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πο 
προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως Δημόσιας Χρήσης (TAXI 
ΑΓΟΡΑΙΑ).

15) Οι απαλλαγές που προβλέπονται για τις ένοπλες δυνάμεις 
για την ατελή παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων.

16) Η απαλλαγή του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης και 
Υποδοχής Παλλινοστούντων Ομογενών Ελλήνων από δασμούς, φόρους, 
τέλη κ.λπ.

17) 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 την μεταφορά προϊόντων που 

εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ),
- τα ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να 

χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο.
18) Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των παλαιών 

αυτοκινήτων του Κεφαλαίου 87 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
ηλικίας 35 ετών και άνω που προορίζονται για την οργάνωση 
επιδείξεων ή την διεξαγωγή αγώνων (RALLY - ΑΝΤΙΚΑ).

19) 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.

20) Οι απαλλαγές από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος 
ταξινόμησης σε διάφορα νομικά πρόσωπα καθώς και οι ανταλλαγές που 
παρέχονται είτε ευθέως από τις σχετικές διατάξεις είτε από τον 
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 στην χώρα
μας.
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Άρθρο 2
Τεκμήρια δαπανών

1. Με την παραγράφου 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 ο 
πίνακας της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης ανάλογα με τους 
φορολογήσιμους ίππους των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 
από 3 0 % - 50%.
3. Με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου καταργείται η μείωση της 
τεκμαρτής δαπάνης λόγω παλαιότητας για τα επιβατικά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης που έχουν αγοραστεί από τον ΟΔΔΥ.
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 και 
καταργείται η μείωση της τεκμαρτής δαπάνης λόγω παλαιότητας και 
ακινησίας τους.
6. Με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου αναπροσαρμόζεται η 
ετήσια τεκμαρτή δαπάνη από την κατοχή αεροσκαφών.

Άρθρο 3
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 
V Δημοκρατίας φορολογουμένων πλέον όπως η βουλευτική αποζημίωση.
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2. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, 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 15% για τις αμοιβές που 
θα καταβληθούν το 1997 και 20% για τις αμοιβές του 1998 και 
επόμενα.
3. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, επέρχονται οι 
τροποποιήσεις, όσον αφορά τις προβλεπόμενες από τις

την αυτοτελή φορολόγησηαπό
ακόλουθες 
ισχύουσες 

των τόκων
από τηνδιατάξεις εξαιρούνται 

προκύπτουν από:
κατοίκων Ελλάδας σε τράπεζες που 
Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσό

οι τόκοι

διατάξεις εξαιρέσεις 
καταθέσεων.

Ειδικότερα, με τις νέες
αυτοτελή φορολόγηση οι τόκοι που

α. Καταθέσεις μη μονίμων
είναι στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό 
αυτών είναι σε ξένο νόμισμα.

Επομένως, υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση 
καταθέσεων σε ξένο νόμισμα κατοίκων Ελλάδας.

β. Καταθέσεις όψεως ή ταμιευτηρίου μη μονίμων κατοίκων 
Ελλάδας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το ποσό 
αυτών είναι σε ξένο νόμισμα.

Επομένως, υπόκεινται σε φορολόγηση οι τόκοι καταθέσεων σε 
ξένο νόμισμα κατοίκων Ελλάδας.γ. Καταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφόσον το προϊόν
τους χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξασφάλιση στεγαστικού 
δανείου προς απόκτηση πρώτης κατοικίας του φορολογούμενου.

Με τις νέες διατάξεις περιορίζεται η εξαίρεση από τη 
φορολόγηση των τόκων μόνο στις καταθέσεις για εξασφάλιση 
στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας και όχι γενικά 
στους τόκους καταθέσεων για εξασφάλιση στεγαστικών δανείων όπως 
ίσχυε προηγούμενα.

δ. Καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες σε συνάλλαγμα μη
μονίμων κατοίκων Ελλάδας. Επομένως οι τόκοι καταθέσεων κατοίκων 
Ελλάδας της περίπτωσης αυτής υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση.

ε. Υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και συνεταιριστικών 
τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Επομένως καταργείται η εξαίρεση από την αυτοτελή φορολόγηση 
των τόκων καταθέσεων μεταξύ τραπεζών ή συνεταιριστικών τραπεζών.

Τέλος, καταργείται η εξαίρεση των τόκων ομολόγων που 
εκδίδονται από τις ελληνικές τράπεζες επενδύσεων και αγοράζονται 
από τράπεζες, που είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα.

Επίσης, διατηρείται η εξαίρεση από την αυτοτελή φορολόγηση 
των τόκων των έντοκων τίτλων που εκδίδονται από Διεθνείς Οργανι
σμούς, καθώς και οι τόκοι από καταθέσεις σε δραχμές μη κατοίκων 
Ελλάδας.
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.
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5. Με την παράγραφο 9 αυτού του άρθρου αυξάνεται ο συντελεστής 
αυτοτελούς φορολόγησης των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε 
ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές καθώς και τους 
άλλους αμειβόμενους αθλητές κατά την υπογραφή συμβολαίων 
μεταγραφής και πριμ από 10% σε 20% και παρέχεται η δυνατότητα να 
συναθροίζουν τα ποσά αυτά με τα άλλα εισοδήματά τους και να 
φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 9.
6. Με την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου φορολογούνται αυτοτελώς 
με συντελεστή 15% τα επιπλέον ποσά που λαμβάνουν οι δημόσιοι κτλ 
υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή πέραν των αμοιβών που θα 
έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό.

Άρθρο 4
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος 

από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου
Με τις διατάξεις του άρθρου, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 

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 5
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 μπαίνει περιορισμός στην 
έκπτωση δαπάνης ασφαλίστρων σε συνδυασμό και 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.
3. Με τ^ε παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου μπαίνει 
περιορισμός Νστην έκπτωση δαπάνης ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης. Εφόσον το συνολικό εισόδημα είναι πάνω από 5.000.000 
δρχ και μέχρι Π\000.000 δρχ για το τμήμα της δαπάνης από 
5.000>.000 - 10. ΟΟΟΦΠΟΟ δρχ αφαιρείται το 50% αυτής,

Παράλληλα καταβ<^είται η δυνατότητα μεταφοράς δαπανών αυτής 
της κατηγόρίας στα δύο^ςπόμενα έτη αν δεν καλύπτεται από το 
εισόδημα.
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4. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου γίνεται νομοτεχνική 
τακτοποίηση της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 
ν2238/1994 λόγω της κατάργησης της αναγνώρισης της έκπτωσης των 
δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. που 
επιδιώκουν κοινωφελής σκοπούς και αθλητικά σωματεία.

'Αρθρο 6
Δαπάνες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, δεν εκπίπτονται από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τα χρηματικά ποσά που 
καταβάλλονται λόγω δωρεάς στα κοινωφελή ιδρύματα, στα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, στα αθλητικά σωματεία, καθώς 
και οι χορηγίες σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Γίνεται ανάλογη ρύθμιση με τα προβλεπόμενα για τα φυσικά 
πρόσωπα.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 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 
ήταν πριν) αναγνωρίζεται το 60% των δαπανών αυτοκινήτων ενώ μέχρι 
σήμερα αναγνωρίζεται το 80% των δαπανών.

Επίσης ο περιορισμός των δαπανών αυτοκινήτων επεκτείνεται 
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 τις διατάξεις της παραγράφου 3 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 
υπερβολικό, προτείνεται η μείωση αυτού σε 35%.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4, τροποποιείται η 
υφιστάμενη διάταξη και προβλέπεται ότι αν σε μία διαχειριστική 
χρήση το ποσό των προβλέψεων που έχει σχηματίσει η επιχείρηση 
είναι μεγαλύτερο του 35% (αντί του 50% που ίσχυε 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.
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5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, προβλέπεται 
του ποσού της πρόβλεψης πέραν του 35% με κατανομή 
δύο διαχειριστικές χρήσεις, για αποφυγή μεγάλης 
επιβάρυνσης.

η φορολόγηση 
του ποσού σε 
φορολογικής

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6, προβλέπεται ότι δεν 
αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τα διάφορα 
δικαιώματα που καταβάλλονται από:

α. Εμπορικές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, 
β. Υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων στο κεντρικό 

κατάστημα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και
γ. Θυγατρικές εταιρίες που καταβάλλουν στις μητρικές 

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

Επίσης για τις επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και 
περιοδικών μειώνεται η έκπτωση από 4% σε 2%.
9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9, 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 τις διατάξεις της παραγράφου 10 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 
κεφαλαίου, ενώ με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υπάρχει 
περιορισμός.
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11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11, προβλέπεται ότι για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες στο περιορισμό 25% των διαφόρων δαπανών 
που γίνονται για επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. περιλαμβάνονται και τα 
μισθώματα που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις γενικά ενοικίασης 
αυτοκινήτων.
12. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12, αλλάξει 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% 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.

'Αρθρο 7
Φορολογία υπεραξίας μετοχών

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, προβλέπεται αυτοτελής 
φορολόγηση με συντελεστή 20% της υπεραξίας που προκύπτει από την 
πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, 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 ζημιάς που 
προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, προβλέπεται ότι η 
μεταβίβαση των μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο γίνεται 
αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο 
θεωρημένο από τη ΔΟΥ, και εάν δεν γίνει με το τρόπο αυτό, η 
μεταβίβαση των μετοχών είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο 
δικαίωμα υπέρ αυτού που τις αποκτά.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4, προβλέπεται η κατάργηση 
κάθε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής, που προβλέπει διάφορο 
τρόπο μεταβίβασης μετοχών.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, καθορίζονται τα στοιχεία 
που είναι απαραίτητα να περιέχονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο 
μεταβίβασης μετοχών.
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'Αρθρο 8
Απόδοση φόρων και διαδικαστικές διατάξεις

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, 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 είχε καταστεί ανενεργής, με 
συνέπεια απώλεια εσόδων, με τις νέες 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 γίνεται νομοτεχνική 
τακτοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 λόγω 
της καθιέρωσης αυτοτελούς φορολόγησης των επιπλέον αποδοχών που 
παίρνουν οι υπάλληλοι του Δημοσίου κτλ. που υπηρετούν στην 
αλλοδαπή.
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 κτλ. οι διατάξεις 
που αναφέρονται στην εμπρόθεσμη δήλωση της ζημίας, στην ανάκληση 
της δήλωσης και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν δηλώνουν το 
εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, 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%.
6. Με τις παραγράφους 6 και 7 αυτού του άρθρου μετατίθεται από 
το μήνα Οκτώβριο στο μήνα Νοέμβριο ο χρόνος βεβαίωσης του φόρου 
σε 3 δόσεις και η παροχή έκπτωσης 3% σε περίπτωση εφάπαξ 
καταβολής του φόρου το μήνα Νοέμβριο.
7. Με την παράγραφο 8 αυτού του άρθρου αυξάνει από 1.500 δρχ σε 
5.000 δρχ το ποσό για το οποίο δεν εκδίδεται φύλλο ελέγχου.
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8. Με την παράγραφο 9 αυτού του άρθρου αυξάνει από 2.000 δρχ. 
σε 5.000 δρχ. το ποσό για το οποίο αμελείται η βεβαίωση.

'Αρθρο 9
Λοιπές διατάξεις

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου ορίζεται ρητά η εξαίρεση 
των κατοίκων της αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, από 
τις μειώσεις του φόρου για τα τέκνα τους, πράγμα που προκύπτει 
έμμεσα από τις διατάξεις που ισχύουν.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, προβλέπεται ότι
θεωρούνται εισόδημα από κινητές αξίες και οι τόκοι που
προέρχονται από πάσης φύσεως δάνεια που συνάπτονται μεταξύ 
τραπεζών.

Με βάση τη διάταξη αυτή, θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 
20%, οι τόκοι που κτώνται από τράπεζα, λόγω της χορήγησης δανείου 
σε άλλη τράπεζα.

Με την παρακράτηση αυτή δεν επέρχεται εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης, αλλά τον παρακρατούμενο φόρο οι τράπεζες 
τον επόμενο χρόνο θα τον συμψηφίσουν με τον οφειλόμενο φόρο για 
τα κέρδη τους.
3. Με την παράγραφο 3 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).
4. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου δεν θεωρούνται εισόδημα 
οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με 
εντολή του Δημοσίου (έξοδα κίνησης, εκτός έδρας κτλ).
5. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου ορίζεται ανώτατο όριο το 
ποσό των 1.200.000 δρχ. μέχρι το οποίο δεν θεωρούνται εισόδημα οι 
αποζημιώσεις οδοιπορικών λοιπών εξόδων ταξιδίων και διατροφής που 
καταβάλλονται από αθλητικά σωματεία και ενώσεις αυτών σε 
ερασιτέχνες αθλητές.
6. Με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου επεκτείνεται και στους 
υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών 
Επιχειρήσεων που υπηρετούν στις Βρυξέλλες, η απαλλαγή των 
επιπλέον απαλλαγών που παίρνουν στην αλλοδαπή από τη φορολόγησή 
τους με γενικές διατάξεις και τη φορολόγησή τους αυτοτελώς.
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7, προβλέπεται ότι 
εξακολουθεί να ισχύει η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 
αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεις, οι οποίες όμως 
έχουν ως αντικείμενο την ύδρευση, αποχέτευση και αποκομιδή 
απορριμάτων.

Για τις λοιπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
καταργείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.
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8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, 
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 
χωριτικότητας 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 κατηγοράις να μη καλύπτουν ούτε το κόστος βεβαίωσης, 
κρίνεται αναγκαία η αναπροσαρμογή των συντελεστών φορολογίας στα 
ποσά που περιλαμβάνονται στη διάταξη αυτή.
9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, 
προβλέπεται ότι αμελείται η βεβαίωση όταν το προκύπτον ποσό από 
τη φορολογία πλοίων δεύτερης κατηγορίας είναι κατώτερο των 4.000
δρχ.
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