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ΝΟΜΟΣ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 1882 
Μέ τρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση 

και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α , 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 1 

Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών 

1. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της πα
ραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Φορολογήσιμοι ίπποι Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 

αυτοκινήτου διαβίωσης βάσει κατοχής 
αυτοκινήτου σε δραχμές 

δαπάνη. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης β εφαρμόζονται 

ανάλογα και για τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπά

νης με βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων ουντήρησης και κυκλο

φορίας αυτοκινήτου μικτής χρήσης.» 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη βάσει του κυβισμού δίτροχου ι
διωτικής χρήσης αυτοκινούμενου οχήματος, η οποία καθορίζεται 
στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών για μο-
τοσυκλέτα πεντακοσίων (500) κυβικών εκατοστών, προσαυξανό
μενη με το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) δραχμών 
ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά προκειμένου για μοτοσυκλέτες 
με κυβισμό πάνω από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά. Οι δια
τάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και 
στην παρούσα περίπτωση.» 

4. Η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 
ιου άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«αα. Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη 
ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα στο ποσό των διακοσίων χι
λιάδων (200.000) δραχμών, που προσαυξάνεται με το ποσό των ο
γδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) δραχμών για κάθε μέτρο μήκους 
πάνω από τα πέντε (5) μέτρα.» 

5. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ' της 
περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 
αντικαθίσταται ως εξής: 

Μέχρι 7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 και άνω 

650.000 
800.000 
900.000 

1.100.000 
1.300.000 
1.500.000 
1.800.000 

2.200.000 
2.800.000 
3.400.000 
4.100.000 
4.800.000 
5.200.000 
5.800.000 
7.500.000 
8.200.000 

9.000.000» 

«Μήκος σκάφους 

Μέχρι 8 μέτρα 

Πάνω από 8 μέτρα 
Πάνω από 10 μέτρα 

Πάνω από 12 μέτρα 

Πάνω από 14 μέτρα 
Πάνω από 18 μέτρα 
Πάνω από 18 μέτρα 
Πάνω από 20 μέτρα 
Πάνω από 22 μέτρα 
Πάνω από 24 μέτρα 
Πάνω από 26 μέτρα 

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 
διαβίωσης 

800.000 

1.400.000 
1.800.000 

2.300.000 

3.000.000 
3.800.000 
4.800.000 
6.000.000 
7.400.000 
9.000.000 

11.000.000» 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 
του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων καθώς και 
για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν 
για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης λαμ
βάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη τεκμαρτή 

6. Η περίπτωση στ" της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και 
ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συ
ζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βα
ρύνουν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία ορίζεται 
ως εξής: 
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αα Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 
στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων (3 000.000) δραχμών για τους εκατό (100) πρώ τους 
(ππους, που προσαυξάνεται με το ποσό των είκοσι χιλιάδων 
(20 000) δραχμών για κάθε (ππο πάνω από τους εκατό (100) ίππους 
του κινητήρα αυτών. 

ββ. Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποπό των πέ
ντε χιλιάδων (5.000) δραχμών για κάθε \ί\»ηρα ώθησης 

γγ Για ανεμόπτερα στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιά 
δων (350.000) δραχμών». 

7. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' ιης παραγράφου 5 του 
άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινουμένων 
οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αε 
ροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας » 

8. Η περίπτωση α" της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.δ. 
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Προκειμένου για μισθωτούς και συνταξιούχους, εφ' όσον 
ο φορολογούμενος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύ
νουν έχουν εισοδήματα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες και διαθέ
τουν επιβατικό ουτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι δέκα (10) 
φορολογήσιμους (ππους ή και απαλλασσόμενο εισόδημα από ι
διοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας καιοικίας, σύμφωνα με 
την περίπτωση β' του κεφαλαίου Α της παραγράφου 1 TOH άρθρου 
7.» 

9. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 προσιί 
θειαι , μετά την περίπτωση δ' νέα περίπτωση ε' και η περίπτωση 
ε' αυτής αναριθμείται σε στ' ως εξής: 

«ε) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βά
σει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 14 
φορολογήσιμους (ππους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατο
χή πολύτεκνου φορολογουμένου ή της συζύγου του και των προ
σώπων που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν. Η εξαίρεση 
αυτή δεν ισχύει όταν αυτοί είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλου επι
βατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από την ιπ
ποδύναμη του ή αν για τα πρόσωπα αυτά εφαρμόζονται οι διατά
ξεις των περιπτώσεων α' και γ' έως και ζ' ιης παραγράφου 2 » 

10. Σιο τέλος της περίπτωσης δ της παραγράφου 7 του άρθρου 
8 του ν.δ. 3323/1Θ55 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«Το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης, που προέρχε
ται από δωρεές χρηματικών ποσών, δεν μπορεί να υπερβεί ποσο
στό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει σε 
περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρ
θρου 5.» 

11. Στο άρθρο 72 του ν.δ. 3323/1955 προστίθενται παράγραφοι 
10, 11, 12, 13, 14 και 15, ως εξής: 

«10. Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, 
καθώς και η καταχώριση συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού συμφω
νητικού (συμφωνίας) για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολικά ή 
μερικά ή της σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί αυ
τοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέτας από 500 κυβικά εκατοστά και 
πάνω ή σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που α
ναφέρονται στις περιπτώσεις β , γ', ε' και στ' της παραγράφου 
2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955, σε δημόσια βιβλία ή έγγραφα, 
καθώς και η θεώρηση των υπογραφών στις σχετικές δηλώσεις ή 
συμφωνίες από οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο έχει το δικαίωμα 
της θεώρησης αυτής, καθώς και η έκδοση οποιουδήποτε δημόσιου 
εγγράφου που να βεβαιώνει τη μεταβολή της κυριότητας ή τη σύ
σταση εμπράγματου δικαιώματος επί των παραπάνω περιουσια
κών στοιχείων, αν δεν προσκομισθεί βεβαίωση του προϊσταμένου 
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα παραπάνω μεταβιβαζόμενα ή βαρυνό-
μενα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιληφθεί στη δήλωση που υ
πέβαλε ο υπόχρεος για τη φορολογία του εισοδήματος του που 
απέκτησε το αμέσως προηγούμενο του έτους της μεταβίβασης ή 
της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος στα παραπάνω περιου
σιακά στοιχεία. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύε
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το έγγραφο που 

αναπληρώνει ti) βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου κοι γι. 
νικά η διαδικασία που θα ακολουθείται στην ιιερίπτωοιι non η με 
ταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σ κ ι ..ιιόψη 
περιουσιακά στοιχεία γίνεται με βάση ιο νόμο ή δικαστική ππο 
φάση ή αυτοσύμβαση ή αναγκπσιικό (δημόσιο) πλεισιηριασμό ή 
ιδιωπκό συμφωνητικό και δεν προσκομίζεται η βεβαίωση ιης προη 
γούμενης παραγράφου, καθώς κοι κόπε άλλη λεπιομέρεια που εί 
ναι αναγκαία για την εφαρμογή ton παρόντος Ορθρου 

12. Ι ο πρόσωπο, που και εφαρμογή ιων διατάξι ων ιης προη 
γούμενης παραγράφου χρησιμοποίησε ΟΑλο έγγραφο πνιί για ιη 
βεβαίωση της παραγράφου 1, έχει υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα 
από την έκδοση άδειπς κυκλοφορίας των υπόψη οχημάιων ή της 
καταχώρισης στο νηολόγιο ή ο ΓΟ μητρώο αεροσκαφών, ίων πρά 
ξεων μειαβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώμαιος στα υ 
πόψη περιουσιακά στοιχεία υπέρ αυιού, να προσκομίσει στη 
Α.Ο.Υ , που ήταν αρμόδια για την έκδοση ιης βεβαίωσης της πα 
ραγράφου 1, σχετικό ιιισιοποιητικό της αρμόδιας δημόσιας υπη 
ρεσίας για τη σχειική εγγραφή ή την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, 
διαφορειικά του επιβάλλεται πρΛσιιμο μέχρι 200000 δραχμές 

13 Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις στις οποίες δη 
λώνουν δαπάνες ιων περιπτώσεων β', γ , r και στ' της παραγρό 
φου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο έως 
200.000 δραχμές, εφ' όσον σε έξι (6) μήνες από την υποβολή ιης 
εκπρόθεσμης δήλωσης ζη ι ήσουν ιο πιστοποιητικό που προβλέ
πεται από την παράγραφο 10 του ιιαρόνιος. 

14. Μειά την παραλαβή του πισιοπυιηπκού ιης παραγράφου 
12 του παρόντος από την οικεία Α Ο Υ , αν διαπιστωθεί ότι δεν έ
χει δηλωθεί, αν και υπήρχε υποχρέωση, η τεκμαρτή δαπάνη των 
περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο υπόψη πιατοποιη 
τικό, το πρόστιμο της προηγούμενης τιαραγράφου διπλασιάζεται 

15 Οι διατάξεις των παραγράφων ? και 3 του άρθρου 73 του 
ν.δ 3323/1955 εφαρμόζονται ανάλογα » 

1?. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ , δ' και του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 ίου ν.δ 
3323/1955 αρχίζει από το οικονομικό έτος 1992 

13 Σιην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν δ. 3323/1955 προστί 
θενται, μεταξύ του δεύιερου και τρίτου εδαφίου αυτής, δυο νέα 
εδάφια, ως εξής· 

«Ιο ποσό πυιό μειώνεται, επίσης, ανάλογα με τον αριθμό των 
τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο ή ιον άλλο σύζυγο, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, ως εξής: 

α) με ποσοστό 30% του φόρου που αναλογεί και για ποσό μείω 
σης μέχρι 100.000 δραχμές, αν ο φορολογούμενος βάρυνειαι με 
τρία ιέκνα, 

β) με ποσοστό 40% του φόρου που αναλογεί και για ποσό μείω
σης μέχρι 200 000 δραχμές, αν ο φορολογούμενος βαρύνεται με 
τέσσερα τέκνα, 

γ) με ποσοστό 50% του φόρου που αναλογεί και για ποσό μείω
σης μέχρι 400.000 δραχμές, αν ο φορολογούμενος βαρύνεται α 
πό πέντε ιέκνα και πάνω » 

Άρθρο 2 
Εισοδήματα από επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 ιου ν δ 3323/1955, όπως ι 
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περι
λαμβάνονται και έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου του πα
ρόντος νόμου, ή φορολογούνται καιά ειδικό τρόπο με εξάντληση 
της φορολογικής υποχρεώσεως, για τον υπολογισμό ιου καθα
ρού κέρδους της επιχειρήσεως που υπόκειται σε φορολογία, το 
συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να εκπεσθεί μειώνε
ται κατά το ποσό ίων δαπανών που βαρύνουν τα ακαθάριστα έ
σοδα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται κατά ειδικό 
τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως. Ι ο ποσό των 
δαπανών αυτών καθορίζεται σε ποσοστό τριανταπέντε τοις εκα 
τό (35%) στα ακαθάριστα έσοδα που απαλλάσσονιαι του φόρου 
ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάνιληση της φορολογι 
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κής υποχρεώσεως.» 

2 Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται 
σε όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών 
αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, 
καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα επί πλέον κέρδη, 
που προκύπτουν με το νέο τρόπο επιμερισμού των δαπανών, δύ
νανται να δηλωθούν εντός διμήνου από της ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος, χωρίς καμία κύρωση. 

Τυχόν καταβληθέντα επί πλέον ποσά φόρου, λόγω επιμερισμού 
των δαπανών κατά διάφορο τρόπο με βάση τη δήλωση Φορολο
γίας εισοδήματος που έχει υποβληθεί, δεν επιστρέφονται, ούτε 
συμψηφίζονται με άλλους οφειλόμενους φόρους. 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36α 
του ν.δ. 3323/1955 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 

«Αν όμως το τίμημα που καθορίζεται σια οικεία πωλητήρια συμ 
βόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο 
έσοδο λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα.» 

4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36α 
του ν.δ. 3323/1955 προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής: 

«Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, ο οποίος λαμβά
νεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους αυτού, θεωρείται 
η ημέρα σύνταξης τρυ οριστικού συμβολαίου. Στην περίπτωση ό
μως που έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και το 
οριστικό συμβόλαιο δεν έχει συνταχθεί μέσα σε διάστημα δύο (2) 
ετών από την ημέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμ
φώνου, ως χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου θεωρεί
ται η ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται δύο (2) έτη από την 
ημέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου. Χρόνος 
απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, σε προσύμφωνα, τα οποία 
έχουν συνταχθεί και παρήλθε διετία χωρίς να έχει συνταχθεί το 
οριστικό συμβόλαιο, θεωρείται το οικονομικό έτος 1991.» 

5. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 36α 
του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί τα βιβλία και στοι
χεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 
ή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτά που ορίζονται α
πό τον ίδιο Κώδικα, ο πιο πάνω συντελεστής προσαυξάνεται κα
τά εκατό τοις εκατό (100%). Επίσης, αν οι δαπάνες κατασκευής, 
που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι 
πραγματοποιήθηκαν για τις ανεγειρόμενες οικοδομές, βρίσκονται 
σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το πραγματικό κόστος κα
τασκευής, ο προϊστάμενος της-δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
δικαιούται ν/* προσαυξήσει τον πιο πάνω συντελεστή καθαρού κέρ
δους μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%). Δεν θεωρείται ότι υπάρχει 
προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ των δαπανών κα
τασκευή που πραγματοποιήθηκαν και του πραγματικού κόστους 
κατασκευής είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού 
κόστους κατασκευής.» 

6. Τα ιρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 36α 
του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί τα βιβλία και στοι
χεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 
ή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτά που ορίζονται α 
πό τον Ιδιο Κώδικα, οι συντελεστές καθαρού κέρδους που προ
βλέπονται στις πιο πάνω α', β' και γ' περιπτώσεις προσαυξάνονται 
κατά εκατό τοις εκατό (100%). Επίσης, αν οι δαπάνες κατασκευ
ής που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι 
πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή των τεχνικών έργων ή των 
οικοδομών βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το 
πραγματικό κόστος κατασκευής, ο προϊστάμενος της δημόσιας οι
κονομικής υπηρεσίας δικαιούται να προσαυξήσει τους συντελε
στές καθαρού κέρδους που προβλέπονται σπς πιο πάνω α',β' και 
γ' περιπτώσεις μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%). Δεν θεωρείται ότι 
υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ των δα 
πανών κατασκευής που πραγματοποιήθηκαν και του πραγματικού 
κόστους κατασκευής είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγ 
ματικυύ κόστους κατασκευής.» 

7 7ο δεύτερο και τρί ιο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρα

γράφου 1 του άρθρου 35 του ν δ. 3323/1955 αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«Ειδικά, οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, «υ 
κλοφορίας και αποσβέσεων των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτι 
κής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, 
που έχουν στην κυριότητα τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μι 
σθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι ογδόντα τοις εκατό (80%) 
του συνολικού ύψους αυτών, εφ' όσον χρησιμοποιούνται για τις 
ανάγκες της επιχείρησης. Αν τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης έχουν κυλινδρισμό κινητήρα πάνω από 1600 κυβικά εκα 
τοστά ιδιόκτητα ή μισθωμένα, εκπίπτει με τις Ιδιες προύποθέσεις 
ποσοστό μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των πιο πά
νω δαπανών.» 

θ Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν.δ. 
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

•Αν δεν προσάγεται συμφωνηιικό ή άλλο στοιχείο που αποδει
κνύει τη συμφωνία ή όταν το μίσθωμα που συμφωνήθηκε σε χρή
μα ή σε είδος είναι δυσαναλόγως κατώτερο από τη μισθωτική afjia 
των γαιών ή όταν η εκμετάλλευση των γαιών παραχωρήθηκε σε 
τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα εξευρίσκεται 
με σύγκριση των γαιών με άλλες γαίες που εκμισθώνονται κάτω 
από παρόμοιες συνθήκες.» 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/1955 προστί
θεται περίπτωση η', η οποία έχει ως εξής: 

«η) Όσοι κατέχουν ή καλλιεργούν ορισμένη έκταση γεωργικής 
γης, καθώς και όσοι εισπράττουν επιστρεφόμενο φόρο προστιθέ
μενης αξίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δη
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η 
ελάχιστη έκταση, σε σχέση και με το είδος της καλλιέργειας, ιο 
ύψος του επιστρεφόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της πε
ρίπτωσης αυτής.» 

Αρθρο 3 
Αφορολόγητα ποσά, απαλλαγές και εκπτώσεις από το εισόδημα 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 6 του 
άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ) Ποσοστό της δαπάνης του ενοικίου που καταβάλλεται ε
τησίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και της οικογέ
νειας του οριζόμενο σε εξήντα τοις εκατό (60%) μέχρι το ποσό 
των διακοσίων χιλιάδων (200 000) δραχμών, τριάντα τοις εκατό 
(30%) για το ποσό από διακόσιες χιλιάδες μία δραχμές (200.001) 
μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές και δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) για το ποσό από τετρακόσιες χιλιάδες μία δραχμές 
(400.001) μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές.» 

2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ποσά του 
ετήσιου ενοικίου δεν υπόκεινται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή 
για τη χρήση 1990. 

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.δ. 
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«θ) Ποσό (σο με ποσοστό πενήντα τοις εκα ιό (50%) μέχρι το πο
σό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών της ετήσιας δα
πάνης που καταβάλλεται για το φορολογούμενο, καθώς και για 
κάθε τέκνο που βαρύνει αυτόν σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς ή βρε 
φονηπιακούς σταθμούς για τη φύλαξη αυτών, καθώς και για δί
δακτρα για την παρακολούθηση ιδιωτικών τεχνικών και επαγ
γελματικών σχολών, εν γένει φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή 
μαθημάτων οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας της δημόσιας 
εκπαίδευσης, ωδείων, μπαλέτων και γυμναστηρίων.» 

4. Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της περίπτωσης α της παραγρά
φου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσιανται ως εξής: 

«Επίσης, από το ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές που εκμι 
σθώνονται ως κύρια κατοικία σε πολυμελή οικογένεια, εκπίπτει 
πρόσθετο πάγιο ποσοστό επί του εισοδήματος αυτού, το οποίο 
υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των παιδιών που βαρύνουν τον 
ενοικιαστή της οικοδομής ή τον άλλο σύζυγο, σύμφωνα με τις δια 
τάξεις του άρθρου 8 και ορίζεται σε πέντε ιοις εκοτό (5%) για το 
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δεύτερο και δέκα τοις εκατό (10%) για το τρίτο και καθένα μετά 
το τρίτο παιδί και μέχρι το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του 
εισοδήματος από αυτήν την οικοδομή. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύ
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαι 
ολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση του δικαιώματος 
διενέργειας των πρόσθετων ποσοστών εκπτώσεων, που ορίζονται 
στην περίπτωση αυτήν, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που εί
ναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.» 

5. Προσαυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές το ό
ριο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α* της παραγρά
φου 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όπως το όριο αυτό θα δια
μορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 1991, μετά την τιμαριθμοποίηση του 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 ταυ άρθρου 8 του 
ίδιου νομοθετήματος. 

Αρθρο 4 
Παρακράτηση, απόδοση και βεβαίωση φόρων 

1. Η περίπτωση α' του άρθρου 31 του ν. 1828/1989 καταργείται. 
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 820/1978 

(ΦΕΚ Α' 174/1978) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η χορηγούμενη αναστολή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

ενός έτους.» 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 59 του ν.δ. 3323/1955, όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 
15 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν δεν επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκή
θηκε από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνε
ται αμέσως από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής 
υπηρεσίας ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αμφισβη
τούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαι-
ούμενων με αυτόν φόρων και τελών. Στην περίπτωση που δεν 
επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από 
το νομικό πρόσωπο ή την ένωση προσώπων ε'ιπρόθεσμη προσφυ
γή κατά της πράξης που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 16α, το πο
σοστό αυτό βεβαιώνεται στο όνομα των μελών της ομόρρυθμης, 
ετερόρρυθμης και περιορισμένης ευθύνης εταιρείας, της κοινο
πραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρείας κερδοσκοπικού χαρα
κτήρα. , Για τον προσδιορισμό του αμφισβητούμενου φόρου, 
λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά κέρδη ή οι ζημίες του νομικού προ-
σώπου'ή της ένωσης προσώπων που καθορίζονται με την πράξη 
του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και ανα
λογούν σε κάθε μέλος. Το ποσό που βεβαιώνεται με αυτόν τον τρό
πο καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες 
η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίω
ση της οφειλής.» 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του ν.δ.3323/1955 αντικαθί
σταται ως εξής: 

«3. Αμελείται η βεβαίωση του ποσού που τελικά οφείλεται με 
βάση οποιονδήποτε τίτλο βεβαίωσης, εφ' όσον τούτο δεν υπερ
βαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμε
νο για το φορολογούμενο και τη σύζυγο του. Επίσης, αμελείται 
η βεβαίωση και η καταβολή του ποσού της οφειλής η οποία προ
κύπτει στο συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου, εφ" όσον τούτο 
δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχ
μών και ο φορολογούμενος έχει υπερβεί την ηλικία των εξήντα 
πέντε (65) ετών. Αν το συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου υπερ
βαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, το διαθέσιμο ει
σόδημα που απομένει σε αυτόν, μετά την αφαίρεση της οφειλής, 
η οποία προκύπτει από το εισόδημα του για κύριο και συμπληρω
ματικό φόρο, τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται με το φό
ρο, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
δραχμές.» 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του ν.δ. 
3323/1955 καταργείται. 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955 αντικα

θίσταται ως εξής: 
«Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των περι

πτώσεων β", γ' και δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 
αυτού του άρθρου υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχειική 
δήλωση που πρέπει να υποβάλουν μέσα στον επόμενο από την 
παρακράτηση μήνα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην πε 
ριφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία 
παρακρατήθηκε ο φόρος. Ο φόρος αποδίδε ι αι εφάπαξ στις περι
πτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του 
άρθρου αυτού με την υποβολή της οικείας δήλωσης και σε τρεις 
ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την 
υποβολή της δήλωσης, στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.» 

7. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 
3323/1955, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Η αποζημίωση που καταβάλλεται στους εργαζομένους με 
βάση μηνιαίο μισθό, σύμφωνα με το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ Α' 67) και 
το άρθρο 94 του ν.δ 3026/1954 (ΦΕΚ Α' 235), όπως ισχύουν, κατά 
το τμήμα αυτής το οποίο αντιστοιχεί σιο πολλαπλάσιο των εκατό 
χιλιάδων (100.000) δραχμών το μήνα, δεν θεωρείται εισόδημα α 
πό μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο. Το υπόλοιπο 
τμήμα αυτής φορολογείται αυιοτελώς με συντελεστή δέκα τοις 
εκατό (10%) και ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την 
πληρωμή της αποζημίωσης. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης περίπτω
σης γ', οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται ανάλο
γα και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση, που παρέχεται από 
οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της 
σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζη
μίωσης. 

Όταν το ποσό της αποζημίωσης, η οποία σύμφωνα με τα ανω
τέρω εδάφια υπόκειται σε φόρο, ξεπερνάει το ποσό του ενός ε
κατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, το πάνω από το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) δραχμές ποσό αυτής υπόκειται σε φόρο με συντελε
στή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) που παρακρατείται κατά την πλη
ρωμή αυτής. 

Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζημίωσης 
υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που 
καταβάλλεται σε αυτόν, μετά την αφαίρεση του ποσού που δεν 
θεωρείται εισόδημα, ανάλογα με τους μήνες που λαμβάνονται υ
πόψη για τον υπολογισμό της νόμιμης αποζημίωσης, υπόκειται σε 
φόρο με τους πιο πάνω συντελεστές. Με τους ίδιους επίσης συ
ντελεστές υπόκειται σε φόρο το ποσό της αποζημίωσης, που κα
ταβάλλεται σε δικαιούχους των οποίων η αποζημίωση υπολογί
ζεται με ημερομίσθιο, κατά το τμήμα που αυτό υπερβαίνει το πο
σό του ημερομισθίου που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις λαμ
βάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η φορολογική αρ
χή που είναι αρμόδια για την επιστροφή του φόρου στο δικαιού
χο, σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε 
υπερβαίνει αυτό που οφείλεται » 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθί
σταται ως εξής: 

«1. Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενερ
γείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρα
κρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυ
τοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, 
κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέ
λειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα 
ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, 
συλλόγους γενικά και ενώσεις ιιροσώπων ανεξάρτητα από το σκο
πό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελμα
τίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών. 

Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου, όταν για την 
επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού 
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τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που ανα
φέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του π.δ.99/1977, προ
μήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη 

* έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων 
κινητών πραγμάτων, εφ' όσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορί
ζεται από το π.δ.θθ/1977 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοι
χείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρα
τούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζε
ται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο 
ποσό αυτής. 

Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλ
λονται από ασφαλιστικές εταιρείες στους νόμιμους αντιπροσώ
πους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορες τους.» 

9. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του ν.δ.3323/1955 
προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 

«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται ότι ορισμέ
νες κατηγορίες υπόχρεων, αντί για το δεύτερο αντίτυπο αυτής 
της βεβαίωσης, υποβάλλουν στον αρμόδιο προϊστάμενο της δη
μόσιας οικονομικής υπηρεσίας τις ίδιες πληροφορίες σε μαγνη
τικά μέσα.» 

10. Για τις κοινοπραξίες, τις κοινωνίες και τις αστικές εταιρείες, 
που ασκούν επιχείρηση, οι οφειλές κύριες και πρόσθετες, από φό
ρους, τέλη, εισφορές και από πρόστιμα για φορολογικές παρα
βάσεις γενικά που αφορούν αυτές βεβαιώνονται στο όνομα τους, 
η ευθύνη όμως για την καταβολή των οφειλών αυτών βαρύνει αλ
ληλεγγύως και σε ολόκληρο καθένα από τα μέλη τους. 

11. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ
θρου 79 του ν.4125/1960 εφαρμόζεται και επί προσφυγής που α
σκείται από νομικό πρόσωπο, όταν ο εκπρόσωπος αυτού διαμένει, 
κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής, έξω από την έδρα της 
φορολογικής αρχής που εξέδωσε τη με αυτή προσβαλλόμενη 
πράξη. 

12. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει 
και τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, εφ' όσον οι σχετικές υποθέσεις εκκρεμούν είτε ενώ
πιον της φορολογικής αρχής είτε ενώπιον των διοικητικών δικα
στηρίων οποιουδήποτε βαθμού, καθώς και του Συμβουλίου 
Επικρατείας. 

( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

' ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦγΓΗΣ 

Άρθρο S 
Φορολογικός έλεγχος 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν.δ. 
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το δείγμα, το οποίο μπορεί να είναι και τυχαίο, είναι δυνατό 
να αφορά τις δηλώσεις στις οποίες περιλαμβάνεται εισόδημα ο
ρισμένων κλάδων ή κατηγοριών επιχειρήσεων ή επαγγελμάτων 
ή τις δηλώσεις ορισμένων επιχειρήσεων κατά αρμόδια δημόσια 
οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με βάση το ύψος των ακαθάριστων 
εσόδων ή των καθαρών κερδών που δηλώθηκαν ή του συντελε
στή καθαρού και μικτού κέρδους ή άλλων κριτηρίων. Σε έλεγχο 
υπόκεινται υποχρεωτικώς όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρ
τήτως κλάδου. Το ύψος των ακαθάριστων εσόδων το οποίο χαρα
κτηρίζει μια μεγάλη επιχείρηση καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.» 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 50 του ν.δ. 
3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Καθορίζονται τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες για την επι
λογή του δείγματος, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από 
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων και άλ
λα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους οι δη
μόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ο τρόπος διενέργειας αυτού του 
ελέγχου ή του επανελέγχου, τα οικονομικά έτη από τα ανέλεγκτα 

για τα οποία θα διενεργείται ο έλεγχος, καθώς και κάθε άλλη σχε
τική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των δια
τάξεων της παραγράφου 3.» 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 50 του ν.δ. 3323/1955 προστί
θεται περίπτωση υπό στοιχείο στ" ως εξής: 

«στ) Έπειτα από εκτίμηση επιτροπής αποτελούμενης από τον 
αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και τον προϊστάμε
νο τμήματος ελέγχου των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, το περι
λαμβανόμενο εισόδημα Δ πηγής θεωρείται ότι είναι καταφανώς 
κατώτερο του πραγματικού.» 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 50α του ν.δ. 3323/1955 αντικα
θίσταται ως εξής: 

«3. Η ενέργεια προσωρινού ελέγχου, και αν ακόμα το προσω-
ρινό φύλλο που εκδόθηκε έγινε οριστικό, δεν αποκλείει την ενέρ
γεια και δεύτερου προσωρινού ελέγχου και την έκδοση 
συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, με εντολή του προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. και αντικείμενο ελέγχου το ίδιο ή διαφορετικό του πρώ
του προσωρινού ελέγχου, αν από στοιχεία ή πληροφορίες που πε
ριέρχονται σ' αυτόν ή από βάσιμες υπόνοιες ή από τα στοιχεία 
των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι δεν δηλώθηκε ή δη
λώθηκε ανακριβώς συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη.» 

Άρθρο 6 
Διοικητική επίλυση της διαφοράς 

1. Το άρθρο 53 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 53 

1. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγ
χου, μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητα του, να προτείνει τη διοι
κητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου 
προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. 

2. Η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλε
ται προκειμένου για σχολάζουσα κληρονομία από τον κηδεμόνα, 
για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή, για μεσεγγύηση α
πό τον μεσεγγυούχο, για πτωχεύσαντα από το σύνδικο, για ανή
λικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και επί πλειόνων από 
τον ένα από αυτούς ή για δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένο 
ή υπό δικαστική αντίληψη από τον επίτροπο ή τον αντιλήπτορα, 
κατά περίπτωση και προκειμένου για θανόντα φορολογούμενο από 
τους κληρονόμους του. Τα πρόσωπα, που κατά το προηγούμενο 
εδάφιο προτείνουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, υπογρά
φουν και την πράξη που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 
αυτού. 

3. Η πρόταση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οι
κονομικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου, με το 
δικόγραφο της προσφυγής ή με ιδιαίτερη αίτηση που κατατίθε
ται μέσα στη νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής. 
Αυτός που υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική επίλυση της 
διαφοράς υποχρεούται να προσκομίσει μέσα στην παραπάνω προ
θεσμία τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης 
του και να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του. 

4 . 0 προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, αφού 
λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα στοι
χεία που προσκομίζονται από το φορολογούμενο και όσα αναπτύσ
σονται απ' αυτόν εγγράφως ή προφορικώς, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο, μπορεί, εφ' όσον κρίνει το αίτημα βάσιμο, να αποδεχθεί 
την ακύρωση του φύλλου ελέγχου ή τη διαγραφή των εισοδημά
των μερικών μόνο πηγών ή τον περιορισμό του συνόλου της φο
ρολογητέας ύλης που αναφέρεται στο φύλλο ελέγχου ή μερικών 
μόνο πηγών ή της ίδιας πηγής ή του φόρου ή άλλου δικαιώματος. 

Ειδικά όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδή
ματα που προέρχονται από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις 
ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισο
δήματα, που προέρχονται όμως αποκλειστικά από άσκηση επιχει
ρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του 
κώδικα φορολογικών στοιχείων, η διοικητική επίλυση της διαφο
ράς σε κάθε Δ.ΟΎ. γίνεται uno κοινού από τον αρμόδιο επιθεω
ρητή, τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή από 



332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

τους νόμιμους αναπληρωτές τους και εκπρόσωπο του Οικονομι
κού Επιμελητηρίου ή Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
οριζόμενο με έναν αναπληρωτή από αυτά, κατόπιν εγγράφου του 
προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αρνήσεως ορίζεται α
πό τον οικείο νομάρχη. 

δ. Αν συμπέσουν οι απόψεις του προϊσταμένου της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας και του υπόχρεου προκειμένου για επιχει
ρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα που τηρούν βιβλία πρώτης και 
δεύτερης κατηγορίας του κώδικα φορολογικών στοιχείων, ή του 
αρμόδιου επιθεωρητή, του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομι
κής υπηρεσίας και του εκπροσώπου του Οικονομικού Επιμελητη
ρίου ή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του 
υπόχρεου προκειμένου για επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα 
που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του κώδικα φορολογικών 
στοιχείων, συντάσσεται και υπογράφεται από όλα τα μέρη σχετι
κή πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Στην περίπτωση αυ
τήν ο πρόσθετος φόρος, καθώς και το πρόστιμο, που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 67, περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) 
αυτών, αν ο υπόχρεος υπέβαλε ελλειπή ή ανακριβή δήλωση, και 
στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών αν ο υπόχρεος δεν είχε υποβάλει δή
λωση. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου έχει εφαρμογή και 
όταν ο φορολογούμενος αποδεχθεί συνολικά τη φορολογητέα ύ
λη που προσδιορίζεται με το φύλλο ελέγχου. Με την πράξη αυτή{ 
που είναι αμετάκλητη, θεωρείται ότι η διαφορά επιλύθηκε ολικά 
ή μερικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αποτέλεσμα που επήλ
θε από τη σύμπτωση των απόψεων των μερών. Στην περίπτωση 
αυτήν, η προσφυγή που τυχόν ασκήθηκε δεν παράγει κανένα α
ποτέλεσμα ή ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η 
διαφορά. 

β. Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της δια
φοράς και η υπογραφή της σχετικής πράξης μπορεί να γίνει και 
από ειδικό πληρεξούσιο του υπόχρεου εφ' όσον κατατεθεί στον 
αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πλη
ρεξούσιο έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό με θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. 

Αν ο υπόχρεος είναι αγράμματος, το ιδιωτικό πληρεξούσιο έγ
γραφο υπογράφεται από δύο μάρτυρες, των οποίων η γνησιότη
τα των υπογραφών βεβαιώνεται όπως στο προηγούμενο εδάφιο 
αναφέρεται, ή αναπληρώνεται τούτο από έγγραφο δημόσιας, δη
μοτικής ή κοινοτικής αρχής, το οποίο περιέχει τη δήλωση που έ
γινε ενώπιον αυτών από τον υπόχρεο.» 

2. Όσες υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των τριμελών επιτρο
πών που προβλέπονται από το άρθρο 53 του ν.δ. 3323/1955, εφ' 
όσον δεν έχουν συζητηθεί, επαναφέρονται οίκοθεν από τον προϊ
στάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προς επίλυση κα
τά τις πιο πάνω διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν ο προϊστάμενος 
της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας καλεί το φορολογούμενο εγ
γράφως να προσέλθει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών. 

Για τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί μέχρι της δημοσιεύσε
ως του παρόντος νόμου, ενώπιον των καταργούμενων τριμελών 
επιτροπών, εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις από τις επιτροπές 
αυτές. 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του 
ν.δ. 3323/1955, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν το εισόδημα που προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο υπερ
βαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και είναι ανώτερο 
του εισοδήματος που δηλώθηκε σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) τουλάχιστον, η υπόθεση παραπέμπεται σε τριμελή ε
πιτροπή.» 

4. Στο άρθρο 47 του ν.δ. 3323/1955, προστίθεται παράγραφος 
11 ως εξής: 

«11. Η επιτροπή που προβλέπεται από την παράγραφο 7 απο
τελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

α) Από τον πρόεδρο του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος προ
εδρεύει αυτής ή από διοικητικό δικαστή που ορίζεται από αυτόν. 
Αν στην έδρα της νομαρχίας δεν εδρεύει διοικητικό πρωτοδικείο, 
της επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος των πρωτοδικών ή δικα
στής πρωτοδικών ή ειρηνοδίκης ή πάρεδρος που ορίζεται από τον 

πρόεδρο των πρωτοδικών. 
β) Από τον επιθεωρητή δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών που 

εποπτεύει την αρμόδια φορολογική αρχή ή το νόμιμο αναπληρω
τή του ή από υπάλληλο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κα
τηγορίας ΠΕ με βαθμό Α, που ορίζει με απόφαση του ο επιθεω
ρητής των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών. 

γ) Από έναν εκπρόσωπο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, του Οι
κονομικού ή του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Επαγγελματικού 
ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ή του οικείου επαγγελματικού 
συλλόγου. 

Τα πρόσωπα αυτά ορίζει ο οικείος νομάρχης από πίνακα πέντε 
(5) τουλάχιστον αντιπροσώπων, τον οποίο υποχρεούται η διοίκη
ση της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης να καταρτίσει και να 
τον αποστείλει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου κάθε έτους. Αν η οικεία 
επαγγελματική οργάνωση παραλείψει να αποστείλει αυτόν τον πί
νακα ή αν δεν υπάρχει στην έδρα της νομαρχίας αντίστοιχη επαγ
γελματική οργάνωση, ο νομάρχης ορίζει ως τρίτο μέλος της 
επιτροπής και αναπληρωτή του, ένα φορολογούμενο από κατά
σταση που συντάσσεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δη
μόσιας οικονομικής υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει πέντε (5) 
τουλάχιστο φορολογούμενους. 

Εισηγητής της επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται ο αρ
μόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή υ
πάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Β τουλάχιστον, της οικείας 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, οριζόμενος από αυτόν. Χρέη 
γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της δημόσιας οικο
νομικής υπηρεσίας κατηγορίας Π Ε της δημόσιας οικονομικής υ
πηρεσίας που συνεδριάζει η επιτροπή. Η επιτροπή συνεδριάζει 
στο κατάστημα της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας 
του νομού και για την περιοχή της τέως διοικήσεως πρωτευού
σης και της πόλης της θεσσαλονίκης στο κατάστημα της δημό
σιας οικονομικής υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση του 
γπουργού Οικονομικών ή του οικείου νομάρχη. Η επιτροπή κρί
νει χωρίς να δεσμεύεται από τυχόν προσδιορισμό της φορολογι
κής διαφοράς από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής 
υπηρεσίας και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Στον πρόεδρο της 
επιτροπής, τα μέλη, τον εισηγητή και το γραμματέα καταβάλλε
ται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, η οποία καθορίζεται με α
ποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. Η θητεία της επιτροπής 
είναι ετήσια. Τα μέλη της επιτροπής που δεν είναι δικαστικοί ή 
δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν πριν από την ανάληψη των καθη
κόντων τους να δώσουν ενώπιον του προέδρου της επιτροπής τον 
όρκο του δημόσιου υπαλλήλου. Σε περίπτωση αναδιορισμού του 
ίδιου μέλους ο όρκος επαναλαμβάνεται. Αν τα ορισθέντα από τους 
ιδιώτες μέλη που κλητεύθηκαν επί αποδείξει δεν προσήλθαν κα
τά την ώ,ρα και ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, ή αν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η σύμπραξη αυτών στην 
επιτροπή, καλούνται για αναπλήρωση τους δυο δημόσιοι υπάλ
ληλοι, που υπηρετούν στην έδρα του νομού που συνεδριάζει η ε
πιτροπή από τον πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος ορίζει τον ένα 
αναπληρωτή του άλλου. 

Με αποφάσεις του γπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα της 
λειτουργίας των επιτροπών αυτών καθώς και η συγκρότηση τους, 
η οποία όμως μπορεί με εξουσιοδότηση του γπουργού Οικονομι
κών να ανατεθεί στους κατά τόπους αρμόδιους νομάρχες.» 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ Α' 
242) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Δικαστικός συμβιβασμός κατά το παρόν νομοθετικό διάταγμα 
είναι δυνατός σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται και όπως προβλέ
πεται διοικητική επίλυση της διαφοράς.» 

6. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του όρθρου 67 του ν.δ. 3323/1955, 
όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση υπόκει
νται σε πρόσθετο φόρο, που ορίζεται σε ποσοστό επί του οφειλό
μενου με τρ δήλωση φόρου, για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής 
της δήλωσης, που ορίζεται σε τέσοερα τοις εκατό (4%) για κάθε 
μήνα καθυστέρησης. Ο πρόσθετος φόρος δεν μπορεί νπ υπερβεί 
το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που οφείλε roi με πι δή 
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λωση. Αν ο υπόχρεος υποβάλει δήλωση μετά πάροδο είκοσι μη
νών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης υ
ποβάλλεται και αυτοτελές πρόστιμο ανερχόμενο σε ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%), αν το ποσό του οφειλόμενου με τη δήλωση φό
ρου ανέρχεται μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές και σε 
είκοσι τοις εκατό (20%), αν το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις δια
κόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.» 

7. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση υπόκεινται: 

α) Σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκα
τό (100%) του φόρου, του οποίου θα απέφευγε την πληρωμή ο υ
πόχρεος λόγω ανακριβείας. 

β) Σε πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό: αα) είκοσι τοις ε
κατό (20%) στο ποσό της διαφοράς του φόρου, του οποίου ο υπό
χρεος θα απέφευγε την πληρωμή λόγω ανακριβείας και εφ' όσον 
η διαφορά αυτή κυμαίνεται από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) έ
ως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που οφείλεται με βάση 
τη δήλωση, ββ) τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό της ίδιας δια
φοράς και εφ' όσον η διαφορά αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό (50%) του φόρου που οφείλεται με βάση τη δήλωση. 

θ. Οι υπόχρεοι που δεν υποβάλλουν δήλωση υπόκεινται: 
α) Σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε εκατόν πεντήντα τοις ε

κατό (150%) του φόρου, του οποίου θα απέφευγε την πληρωμή 
ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης. 

β) Σε πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%), αν το ποσό του καταλογιζόμενου φόρου κυμαίνεται 
από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές έως πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) δραχμές και σε εξήντα τοις εκατό (60%), αν το ποσό του 
καταλογιζόμενου φόρου υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) δραχμές». 

θ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 
820/1978, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν ελλειπή δήλωση υπόκεινται 
σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) 
της διαφοράς του κυρίου φόρου.» 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 1591/1986, όπως ι
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: } 

«4. Σε περίπτωση υποτροπής το κατώτατο όριο των ως άνω ποι
νών διπλασιάζεται και επιπροσθέτως δύναται να αφαιρείται η ά
δεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να διατάσσεται το κλείσιμο του 
καταστήματος για χρονικό διάστημα από ενός (1) μηνός μέχρι και 
πέντε (5) μηνών. 

Άρθρο 7 
Λογιστικό Σχέδιο 

1. Οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
και οι κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρείες, οι οποίες, σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, υποχρεούνται να επιλέ
γουν τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές του Σώ
ματος Ορκωτών Λογιστών του ν.δ. 3329/1955 (ΦΕΚ Α' 280), για την 
τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων υποχρεούνται να εφαρμό
ζουν το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο του π.δ. 1123/1980 (ΦΕΚ 
Α' 283), όπως ισχύει, από την εταιρική χρήση που αρχίζει μετά την 
31η Δεκεμβρίου 1990. 

Κατ' εξαίρεση, οι εταιρείες, στις δραστηριότητες των οποίων 
περιλαμβάνεται και η παραγωγή προϊόντων, καθώς και η εκμετάλ
λευση ξενοδοχείων, υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ελληνικό γε
νικό λογιστικό σχέδιο (π.δ. 1123/1980) από την εταιρική χρήση που 
αρχίζει μετά την 31η Δεκεμβρίου 1991. 

2. Οι τραπεζικές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση 
που καθιερώνεται με την προηγούμενη παράγραφο. 

3. Οι εταιρείες της παραγράφου 1, οι οποίες δεν εφαρμόζουν 
το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο ή το εφαρμόζουν πλημμε
λώς, υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 4 του π.δ. 
148/1984 (ΦΕΚ Α' 47). 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν.1041/1980 
(ΦΕΚ Α' 75), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρ
θρου 10 του ν. 1819/1988 (ΦΕΚ Α' 256), εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 8 

Διαδικασία υποβολής στοιχείων 

για τον προσδιορισμό του εισοδήματος 

των επιτηδευματιών 

1. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, για κάθε είσπραξη αμοιβής δικη
γόρου, για παράσταση στα δικαστήρια, υποχρεούνται να εκδίδουν 
θεωρημένη από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία τετραπλότυπη 
απόδειξη είσπραξης. Στην απόδειξη εκτός από τα άλλα στοιχεία 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου 
του δικαιούχου δικηγόρου και η Δ.Ο.Υ. που φορολογείται κάθε δι
κηγόρος. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον καταβάλλοντα την 
αμοιβή, το δεύτερο και τρίτο επισυνάπτεται στο σχετικό δικόγρα
φο και το τέταρτο παραμένει στο στέλεχος. 

Η γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου δεν θα παραλαμβά
νει το δικόγραφο αν δεν επισυνάπτονται σ'αυτό τα ανωτέρω α
ντίτυπα των αποδείξεων είσπραξης της αμοιβής. Το ένα αντίτυπο 
των αποδείξεων αυτών, κάθε τρίμηνο θα στέλνεται στο Υπουργείο 
Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων. Σε περίπτωση είσπραξης 
αμοιβής, για παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη συμβολαί
ων, θα προσκομίζονται στους συμβολαιογράφους τα δύο αντίτυ
πα της απόδειξης είσπραξης, η οποία και θα μνημονεύεται στο 
συμβόλαιο. Οι συμβολαιογράφοι θα στέλνουν το ένα από αυτά στο 
γπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων. Συμβάσεις που 
καταρτίζονται μεταξύ δικηγόρων και πελατών αυτών, με τις οποίες 
η αμοιβή συμφωνείται σε ποσοστό επί του αντικειμένου της ανα
λαμβανόμενης υποθέσεως, θεωρούνται από την αρμόδια για το 
φόρο δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες α
πό την ημερομηνία κατάρτισης και υπογραφής, άλλως είναι ανί
σχυρες και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. 

Η Διεύθυνση Ελέγχων θα μεριμνά για τη μηχανογράφηση των 
παραπάνω αποδείξεων και αποστολή καταστάσεων αμοιβών στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. που φορολογείται κάθε δικηγόρος. 

2. Για την τοποθέτηση μετρητών παροχής ηλεκτρικού ρεύμα
τος από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού απαιτείται υπεύθυ
νη δήλωση, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τον 
αδειούχο εγκαταστάτη προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
(Δ.Ε.Η.) το ένα αντίτυπο θα υποβάλλεται από τον ηλεκτρολόγο 
στην αρμόδια για τη φορολογία αυτού δημόσια οικονομική υπη
ρεσία και το άλλο θεωρημένο από την Μτιηρεσία αυτή θα υποβάλ
λεται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η βεβαίωση αυτή 
υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέ
φεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε και το άλλο τίθε
ται στο φάκελλο του ηλεκτρολόγου. 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δεν θα εγκρίνει την παρο
χή ηλεκτρικού ρεύματος αν η βεβαίωση δεν είναι θεωρημένη α
πό την αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου δημόσια 
οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Για να γίνει η θεώρηση της ανωτέρω βεβαίωσης από την αρμό
δια δημόσια οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει να επισυνάπτονται, 
στο αντίτυπο που προορίζεται για την υπηρεσία αυτή, ειδικά έ
ντυπα που θα συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής 
με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές ερ
γασίες της οικοδομής χωριστά για κάθε επιτηδευματία. 

3. 'Οσοι υποβάλλουν αίτηση για παροχή νερού στις Εταιρίες 
Υδρεύσεως, υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση και 
πληροφοριακά στοιχεία για τον υδραυλικό που κατασκεύασε τις 
σχετικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, συμπληρώνοντας ειδικό μη
χανογραφικό έντυπο, άλλως η εταιρία δεν θα εγκρίνει την παρο
χή νερού. Τα έντυπα αυτά κάθε τρίμηνο θα στέλνονται από τις 
εταιρίες στις αρμόδιες για τη φορολογία κάθε υδραυλικού Δ.Ο.Υ.. 

4. Οι καταστάσεις που συντάσσονται από τα τουριστικά γραφεία 
και προορίζονται για τα μεθοριακά φυλάκια των Αστυνομικών Αρ
χών, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα στέλ
νεται από τις αρμόδιες αρχές στο Υπουργείο Οικονομικών στη 
Διεύθυνση Ελέγχων. 

5. Οι εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων υποχρεούνται να προ-
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σκομίζουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επι
κοινωνιών καταστάσεις με τα στοιχεία των προς εξέταση υποψή
φιων οδηγών, πριν από την εξέταση αυτών. 

Οι παραπάνω καταστάσεις θα θεωρούνται από τις υπηρεσίες 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα στέλνονται, 
στο τέλος κάθε μήνα, στις αρμόδιες για τη φορολογία των εκπαι
δευτών δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. 

β. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εται
ρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, για ζημιές που 
προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν αναγνωρίζονται για έκ
πτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσε
ων προκειμένου να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη για τη 
φορολογία του εισοδήματος, αν δεν καλύπτονται από νόμιμα δι
καιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φο
ρολογικών Στοιχείων. 

Η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρείας 
ή άλλου υπόχρεου για αποζημίωση από ατύχημα που προκλήθη
κε με αυτοκίνητο, κηρύσσεται απαράδεκτη αν δεν προσαχθούν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. 

Επίσης για τα ποσά των ανωτέρω αποζημιώσεων που δεν κα
λύπτονται από νόμιμα δικαιολογητικά, οι ασφαλιστικές εταιρίες 
υποχρεούνται να αποδώσουν στο Δημόσιο το φόρο προστιθέμε
νης αξίας ο οποίος δεν αποδόθηκε από τους υπόχρεους λόγω μη 
εκδόσεως φορολογικών στοιχείων. Για τον καταλογισμό και τη 
βεβαίωση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις 
του νόμου 1642/1986. 

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση οικοδομικών αδειών 
υποχρεούνται να στέλνουν αντίγραφα των αδειών που εκδίδονται 
από αυτές στην αρμόδια για τη φορολογία του ιδιοκτήτη της οι
κοδομής δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στο τέλος κάθε 
τριμήνου για τις άδειες που εκδόθηκαν μέσα στο τρίμηνο αυτό. 

8. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως α
κινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής πα
ροχής, υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση και ειδικό 
έντυπο με τα στοιχεία του προσώπου προς το οποίο γίνεται η με
ταβίβαση του ακινήτου. * 

9. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις 
για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, άδεια αστυνομικής 
ή άλλης δημόσιας αρχής, η άδεια δεν θα χορηγείται αν δεν υπο
βάλλεται στην αρχή αυτήΐαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επι
τηδεύματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. 

10. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκη
σης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δημό
σιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και τράπεζες υποχρεούνται να 
υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών πληροφοριακά στοιχεία 
σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος διαφόρων επιτηδευμα
τιών και ελεύθερων επαγγελματιών, τα οποία είναι αναγκαία για 
το έργο των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών. 

Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται και οι λεπτομέρειες εφαρμο
γής της διατάξεως αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ
γού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού με 
την επιφύλαξη των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου. 

11. Κέντρα διασκεδάσεως, ξενοδοχεία και εν γένει επιχειρήσεις 
οι οποίες παραχωρούν αίθουσες ή χώρους ή αναλαμβάνουν την 
εξυπηρέτηση :ή· εφοδιασμό για την πραγματοποίηση κοσμικών 
συγκεντρώσεων ή δεξιώσεων υποχρεούνται να υποβάλουν στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγονται μέχρι τέλος Ιανουαρίου του έτους 
καταστάσεις με στοιχεία κατά πελάτη. Ο τύπος και το περιεχόμε
νο των καταστάσεων τούτων θα καθορίζεται με απόφαση του Υ
πουργού Οικονομικών. 

12. Όποιος αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορο
λογικά στοιχεία, για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο ή για μέ
ρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα 
διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο φορολογικό στοι
χείο, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτω
ση του φόρου προστιθέμενης aE,laq που αναγράφεται στα στοιχεία 
αυτά από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πρά
ξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των άλλων 

κυρώσεων υποχρεούται και στην απόδοση στο Δημόσιο του φό
ρου προστιθέμενης αξίας αυιού, εφ' όσον δεν αποδόθηκε για ο
ποιονδήποτε λόγο από τον εκδότη των στοιχείων. 

13. Στις περιπτώσεις που οι πωλήσεις αυτοκινήτων γίνονται α
πό αντιπροσώπους, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να στέλ
νουν αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης και των σχετικών 
πληρεξουσίων, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία για 
τη φορολογία των αντιπροσώπων. Ό σ ο ι παραβαίνουν την υπο
χρέωση αυτήν υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 
73 του ν.δ. 3323/1955. Την (δια υποχρέωση υπέχουν οι συμβολαι
ογράφοι και για τις περιπτώσεις καταρτίσεως συμβολαιογραφι
κών πληρεξουσίων με σκοπό την πώληση αγροτεμαχίων και εν 
γένει ακινήτων. 

14. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Ε
φημερίδα ι ης Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχό
μενο των εντύπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ε
φαρμογή αυτών των διατάξεων. 

15. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των 
κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών μπορεί να καθορίζονται πα
ρόμοιες περιπτώσεις για λοιπές κατηγορίες επαγγελμάτων, να δια
φοροποιούνται οι υποχρεώσεις, να συμπληρούνται και να 
αντικαθίστανται τα στοιχεία των αναφερόμενων στις παραπάνω 
παραγράφους επαγγελμάτων. 

16. Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή 
τρίτων για οιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έν
νομο αποτέλεσμα. 

17. Με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 
στοιχεία κατά κατηγορίες επαγγελμάτων οι φοροτεχνικές υπηρε
σίες ελέγχουν εάν οι επιτηδευματίες έχουν εκδώσει τα ostò τον 
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα στοιχεία για την 
είσπραξη των αμοιβών και καταχώριση τούτων στα τηρούμενα 
βιβλία. 

18.0 προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των για
τρών καθώς και των λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών δύναται 
να προσδιοριστεί από την επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 47 
του ν.δ. 3323/1955. Ο ιρόπος, η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό του φορολογητέου ει
σοδήματος από την επιτροπή των ελεύθερων επαγγελματιών κα
θορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Άρθρο 9 
Φορολογικά κίνητρα σε συγχωνευόμενες επιχειρήσεις 

του μεταποιητικού τομέα. Τροποποίηση διατάξεων 
του ν.δ. 1297/1972 (ΦΕΚ Α' 217) 

1. Επί συγχωνεύσεως βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτι
κών ή λατομικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, πλην ανώ
νυμης εταιρείας, με σκοπό τη δημιουργία βιοτεχνικής, βιομηχα
νικής, μεταλλευτικής ή λατομικής ανώνυμης εταιρείας, απαλλάσ
σεται της φορολογίας εισοδήματος ποσοστό μέχρι δέκα τοις ε
κατό (10%) των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν από 
τον ισολογισμό της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας κατά τα 
πρώτα πέντε (5) οικονομικά έτη από το χρόνο της συγχώνευσης, 
με την προϋπόθεση ότι η εκ της συγχωνεύσεως προερχόμενη α
νώνυμη εταιρεία θα έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης ολοσχε
ρώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο όχι κατώτερο των εκατό 
εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και οι μετοχές που αντιστοι-
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χουν στην αξία του εισφερόμενου, στη συνιστώμενη νέα εταιρεία, 
κεφαλαίου θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους 
και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) του συνόλου τους επί μία πενταετία από τη συγχώνευση. 

2. Η προβλεπόμενη από την πιο πάνω παράγραφο απαλλαγή 
μέρους των κερδών παρέχεται και σε περίπτωση συγχώνευσης 
δύο ή περισσότερων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών 
και λατομικών ανώνυμων εταιρειών ή μιας εξ αυτών με μία ή πε
ρισσότερες βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές και λατο
μικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, με σκοπό τη σύσταση 
νέας βιοτεχνικής, βιομηχανικής, μεταλλευτικής και λατομικής α
νώνυμης εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι η εκ της συγχώνευ
σης προερχόμενη ανώνυμη εταιρεία θα έχει κατά το χρόνο της 
συγχώνευσης ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ό
χι κατώτερο των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών 
και οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου, στη 
συνιστώμενη νέα εταιρεία, κεφαλαίου θα είναι υποχρεωτικά ονο
μαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (76%) του συνόλου τους επί μία πε
νταετία από τη συγχώνευση. 

3. Το απαλλασσόμενο ποσό κερδών εμφανίζεται στα βιβλία της 
ανώνυμης εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθε
ματικού και φορολογείται σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της 
προελθούσας από τη συγχώνευση εταιρείας κατά το χρόνο της 
διανομής ή της διάλυσης της επιχείρησης αντίστοιχα. 

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των αναφερό
μενων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, αίρεται αυτοδι
καίως η παρασχεθείσα απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 
κερδών, καθώς και οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις 
που προβλέπονται από. τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1Θ72 (ΦΕΚ Α' 
217), εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 5 του 
ίδιου νομοθετήματος. 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 2,3,5,6,8 και 10 του ν.δ. 1297/1972 
εφαρμόζονται ανάλογα και επί των συγχωνεύσεων του παρόντος 
άρθρου. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφΓρμόζονται για συγχωνεύ
σεις επιχειρήσεων που θα γίνουν μέχρι την 31.12.1992. 

7. Η περίπτωση α' του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972 αντικαθίστα
ται ως ακολούθως: 

•α) ότι η από τη συγχώνευση ή μετατροπή προερχόμενη εται
ρεία θα έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή σύστασης της, ο
λοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο όχι κατώτερο, αν μεν είναι 
σ"ώνυμη εταιρεία, των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχ
μών, αν δε είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, των τριάντα ε
κατομμυρίων (30.000.000) δραχμών.· 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 
1297/1972 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

•1. Οι αναφερόμενες στα άρθρα 2 και 3 φορολογικές απαλλα
γές παρέχονται, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως και 6, και 
σε περίπτωση εισφοράς, από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή πε
ρισσότερων βιομηχανικών κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ή συ
νιστώμενη ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι 
το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο μετά την εισφορά, της ε
ταιρείας που απορροφά τον κλάδο ή της νέας εταιρείας που συ-
στήνεται,δεν είναι κατώτερο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) 
δραχμών και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρη
σης, αν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος, δεν είναι μικρότε
ρο, μετά την εισφορά του κλάδου, του ελάχιστου ορίου κεφαλαίου 
που καθορίζει το άρθρο 4 του παρόντος.» 

9. Η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν.δ. 
1297/1972 παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. 

Άρθρο 10 
Μείωση συντελεστή αδιανέμητων κερδών Α.Ε. 

1. Οι υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' της περίπτωσης α' της παρα
γράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958 αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«ββ. Για τις ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτι
κές και λατομικές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες είτε έχουν μετο
χές εισηγμένες στο χρηματιστήριο είτε πραγματοποιούν από 
1.1.1987 και μετά παραγωγικές επενδύσεις που υπάγονται στο σύ
στημα των κρατικών επιχορηγήσεων του ν.1262/1982 (ΦΕΚ Α' 70) 
ύψους πάνω από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, κα
θώς και για εκείνες που έχουν υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 στις κρα
τικές επιχορηγήσεις του ίδιου νόμου, ανεξάρτητα από το ύψος της 
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε, με συντελεστή φορολογίας 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 

γγ. Για τις ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές 
και λατομικές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες πραγματοποιούν α
πό 1.1.1990 και μετά παραγωγικές επενδύσεις που υπάγονται στο 
σύστημα των αφορολόγητων εκπτώσεων του ν. 1262/1982 ύψους 
πάνω από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, με συντε
λεστή φορολογίας τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Για τις μικτές 
επιχειρήσεις των πιο πάνω υποπεριπτώσεων αα', ββ' και γγ', ο 
μειωμένος συντελεστής σαράντα τοις εκατό (40%) ή τριάντα πέ
ντε τοις εκατό (35%), κατά περίπτωση, εφαρμόζεται μόνο στα α
διανέμητα κέρδη που προέρχονται από το βιομηχανικό, βιοτεχνικό, 
μεταλλευτικό και λατομικό κλάδο. 

Αν δεν είναι δυνατός ο λογιστικός διαχωρισμός των κερδών που 
προκύπτουν από κάθε κλάδο, τα αδιανέμητα κέρδη που φορολο
γούνται με το μειωμένο συντελεστή προσδιορίζονται με επιμερι
σμό του συνόλου των αδιανέμητων κερδών της ανώνυμης 
εταιρείας με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε κλάδου. 

δδ. Για τις λοιπές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες είτε 
πραγματοποιούν από 1.1.1987 και μετά παραγωγικές επενδύσεις 
που υπάγονται στο σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων του ν. 
1262/1982 ύψους πάνω από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχ
μές είτε πραγματοποιούν από 1.1.1990 και μετά παραγωγικές ε
πενδύσεις που υπάγονται στο σύστημα των αφορολόγητων 
εκπτώσεων του ν.1262/1982 ύψους πάνω από το ανωτέρω αναφε
ρόμενο ποσό, καθώς και για εκείνες που έχουν υπαχθεί μέχρι 
31.12.1986 στις κρατικές επιχορηγήσεις του ίδιου νόμου, ανεξάρ
τητα από το ύψος της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε, με συ
ντελεστή φορολογίας σαράντα τοις εκατό (10%). 

Για τις μικτές επιχειρήσεις ο μειωμένος συντελεστής φορολο
γίας αδιανέμητων κερδών εφαρμόζεται μόνο στα αδιανέμητα κέρ
δη του κλάδου στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματο
ποιείται η παραγωγική επένδυση. 

Για τον προσδιορισμό του ποσού των αδιανέμητων κερδών, τα 
οποία θα φορολογηθούν με το μειωμένο συντελεστή σαράντα τοις 
εκατό (40%) εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τελευταίου 
εδαφίου της υποπερίπτωσης γγ'. 

Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή α
διανέμητων κερδών, για τις ανώνυμες εταιρείες που αναφέρονται 
στις πιο πάνω περιπτώσεις ββ', γγ' και δδ' και οι οποίες πραγμα
τοποιούν επενδύσεις που υπάγονται στο σύστημα των κρατικών 
επιχορηγήσεων ή των αφορολόγητων εκπτώσεων του ν. 1262/1982 
λαμβάνεται ο χρόνος της πραγματοποίησης συνολικού κόστους 
επένδυσης ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) 
δραχμών, η διαπίστωση του οποίου γίνεται από τα τηρούμενα βι
βλία της επιχείρησης και για τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν 
υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 στις κρατικές επιχορηγήσεις του ν. 
1262/1982 λαμβάνεται ο χρόνος της ολοκλήρωσης της επένδυσης.» 

Η συνολική μείωση του φόρου σε όλες τις περιπτώσεις της πα
ρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του ύψους 
των επενδύσεων της ανώνυμης εταιρείας. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τα καθαρά 
κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 
30.12.1989 και εφεξής. 

Άρθρο 11 
Κίνητρα επενδύσεων στις εμπορικές επιχειρήσεις 

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η υπ' αριθμ.1055503/10177/ 
Β0012/ ΠΟΛ.1119/10-5-1989 (ΦΕΚ Β' 388) απόφαση των Υπουργών 
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Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το πρώτο εδάφιο της 
παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής· 

• 1 . Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος ποσό μέχρι και 
είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερ
δών των εμπορικών επιχειρήσεων των χρήσεων 19Θ9 έως 1991 (οι
κον. έτη 1990 έως 1992), που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για το σχηματισμό ειδικού α
φορολόγητου αποθεματικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων, που αναφέρονται στην παρά
γραφο 2 της παρούσας, διπλάσιας αξίας από το ποσό του σχημα
τιζόμενου αφορολόγητου αποθεματικού και οι οποίες θα αρχίσουν 
μέσα στα έτη 1990 έως 1992 αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν ε
ντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθε
ματικού.» 

Άρθρο 11Α 
Ρυθμίσεις για την περιοχή Θράκης 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.1262/19θ2, όπως ι
σχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Προκειμένου για επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάν
θης, το ύφος της επιχορήγησης ορίζεται από 45% μέχρι 60% της 
συνολικής δαπάνης της επένδυσης». 

2. Στο άρθρο 12 του ν. 1262/19Θ2, όπως ισχύει, προστίθεται πα
ράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους 
Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, το ποσοστό της αφορολό
γητης έκπτωσης ορίζεται στο 100% της αξίας της επένδυσης». 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1262/1962, όπως ι
σχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους 
Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, η επιδότηση επιτοκίου πα
ρέχεται για τα έξι (6) πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου.» 

4. Στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Νομούς Έ
βρου, Ροδόπης και Ξάνθης και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου έχουν υπαχθεί στις διατάςεις του ν. 1262/1982 αλλά δεν έ
χουν ολοκληρωθεί, παρέχονται δέκα (10) επί πλέον μονάδες επι
χορήγησης πέραν εκείνης που δικαιούνται σύμφωνα με την 
απόφαση υπαγωγής τους και τα κριτήρια του ν. 1262/62. 

Στις επενδύσεις των ιδίων ως άνω Νομών που έχουν υποβλη
θεί για υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 1262/1982 μέχρι τη δη
μοσίευση του παρόντος νόμου αλλά δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, 
παρέχονται, εφ'όσον εγκριθούν, οι παραπάνω δέκα (10) επί πλέ
ον μονάδες επιχορήγησης. 

5. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του 
ν.1826/1989 (ΦΕΚ Α* 2) απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήμα
τος ποσού μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%) των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών, 
αυξάνεται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και πενήντα τοις εκατό 
(50%), αντίστοιχα, για τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη των χρήσε
ων 1989 έως 1991 (οικονομικά έτη 1990 έως 1992) που θα δηλω
θούν από τις επιχειρήσεις της περιοχής Θράκης neu αναφέρονται 
στο άρθρο 2 του ν. 1262/1982 με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προΰποθέ-
σεις και περιορισμοί που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 
22 του ν. 1828/1989. 

6. Για τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου που θα 
κάνουν χρήση του πιο πάνω αφορολόγητου αποθεματικού παρα
τείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδή
ματος μέχρι 30 Μαρτίου 1990. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο 12 
Διανομή κερδών ανώνυμης εταιρείας στους εργαζόμενους 

ι. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 4 του ν.δ. 

3843/1958 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το διανεμόμενο ποσό κερδών σε μετρητά στο εργατοϋπαλλη
λικό προσωπικό ανώνυμης εταιρείας, δεν μπορεί να είναι ανώτε
ρο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ετήσιων καθαρών κερδών 
κάθε διαχειριστικής χρήσης, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2190/1920. 

Το διανεμόμενο αυτό ποσό κερδών σε κάθε εργατοϋπάλληλο 
δεν μπορεί να υπερβεί, κατά διαχειριστική χρήση, το είκοσι πέ
ντε τοις εκατό (25%) των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων απο
δοχών του, όπως αυτές προκύπτουν από τις μισθολογικές 
καταστάσεις της επιχείρησης. 

Ανώνυμες εταιρίες που προβαίνουν σε διανομή κερδών στο προ
σωπικό τους, υποχρεούνται να συντάσσουν αναλυτική κατάστα
ση που θα περιλαμβάνει τους εργαζόμενους που δικαιούνται των 
διανεμόμενων κερδών, καθώς και τα ποσά που λαμβάνει έκαστος. 
Αντίγραφο της κατάστασης αυιής θα γνωστοποιείται υποχρεω
τικά στο συμβούλιο των εργαζομένων του ν.1767/1988 (ΦΕΚ Α'63) 
μέσα σε ένα μήνα από το χρόνο της έγκρισης της διάθεσης των 
κερδών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 
1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες μπορούν να διανέμουν σε κά
θε διαχειριστική χρήση, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των 
μετόχων, μέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, όπως αυτά προσ
διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
ν.2190/1920, με τη μορφή των μετοχών τους στο εργατοϋπαλλη
λικό προσωπικό.» 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τα διανε
μόμενα κέρδη που προέρχονται από ισολογισμούς που κλείνουν 
μετά την 30.12.1989 και εφεξής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Άρθρο 13 
Φορολογία κληρονομιών, δωρεών 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του ν.δ. 
118/1973 (ΦΕΚ Α' 202), όπως αυτές ισχύουν, αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέ
ση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες πέ
ντε κατηγορίες, για καθεμία από τις οποίες ισχύει χωριστή 
φορολογική κλίμακα, ως εξής: 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Α 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία, η οποία περιέρχεται σε: 
α) σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέ
κνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους μόνο 
έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα τέκνα με επιγενόμενο γά
μο ή με δικαστική απόφαση έναντι και των δύο γονέων). 

Κλιμάκιο Συντελε
στές κατά 
κλιμάκιο 

1.500.000 

200.000 
300.000 

400.000 
500.000 

10 
11 
12 
13 

Ποσό 
φόρου 

κατά 
κλιμάκιο 

20.000 
33.000 

48.000 
65.000 

Σύνολο 
κληρονομικής 

μερίδας ή 
κληροδοσίας 

1.500.000 
1.700.000 
2.000.000 
2.400.000 
2.900.000 

Ποσό φόρου 
στο σύνολο 
της κληρονο

μικής μερίδας 
ή κληρο
δοσίας 

20.000 
53.000 

101.000 

166.000 
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Κλιμάκιο Συντελε- Ποσό Σύνολο Ποσό φόρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
στές κατά φόρου κληρονομικής στο σύνολο 

1. κλιμάκιο κατά μερίδας ή της κληρονο- Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε 
κλιμάκιο κληροδοσίας μικής μερίδας αδελφό του κληρονομουμένου (αμφιθαλή ή ετεροθαλή) 

ή κληρο-

800.000 
1.200.000 
1.600.000 
2.000.000 
2.100.000 
2.200.000 
2.200.000 

14 
15 
16 
17 

19 
21 
24 

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 

112.000 
180.000 
256.000 

340.000 
399.000 
462.000 
528.000 

25 

3.700.000 

4.900.000 
6.500.000 
8.500.000 

10.600.000 
12.800.000 
15.000.000 

278.000 
458.000 

714.000 
1.054.000 
1.453.000 
1.915.000 
2.443.000 

Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας με κληρονομία ή κλη
ροδοσία, που δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομου
μένου, από την αξία της κληρονομικής μερίδας εκπίπτεται και δε 
φορολογείται ποσό δραχμών: 

α) 1.474.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης είναι ηλικίας μέχρι 13 
ετών, 

β) 1.250.000, αν διανύει το 14ο έτος της ηλικίας του, 
γ) 1.000.000, αν διανύει το 15ο έτος της ηλικίας του, 
δ) 773.000, αν διανύει το 16ο έτος της ηλικίας του, 
ε) 520.000, αν διανύει το 17ο έτος της ηλικίας του, 
στ) 395.000, αν διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του. 
Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν αύξηση του αφορολό

γητου ορίου για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, δεν ε
φαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, προίκας, 
καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα παι
διά τους κατά το άρθρο 1509 Α. Κ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: 
α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες οποιου

δήποτε βαθμού και γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέ
κνα των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, καθώς και 
κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και 
των Ανιόντων του. 

Κλιμάκιο Συντελε Ποσό 

στές κατά φόρου 

κλιμάκιο 

1.100.000 

100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
600.000 

800.000 
1.000.000 
1.500.000 
2.500.000 
3.000.000 
3.500.000 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
25 

κατά 
κλιμάκιο 

12.000 
26.000 
42.000 
60.000 
96.000 

136.000 
180.000 
285.000 
525.000 
690.000 
875.000 

Σύνολο 
κληρονομικής 

μερίδας ή 
κληροδοσίας 

1.100.000 

1.200.000 
1.400.000 
1.700.000 
2.100.000 
2.700.000 

3.500.000 
4.500.000 
6.000.000 

8.800.000 
11.500.000 
15.000.000 

Ποσό φόρου 

στο σύνολο 
της κληρονο
μικής μερίδας 

ή κληρο

δοσίας 

12.000 
36.000 
78.000 

138.000 
234.000 
470.000 
650.000 
935.000 

1.460.000 
2.150.000 
3.025.000 

Κλιμάκιο Συντελε- Ποσό Σύνολο Ποσό φόρου 
στές κατά φόρου κληρονομικής στο σύνολο 
κλιμάκιο κατά μερίδας ή της κληρονο-

κλιμάκιο κληροδοσίας μικής μερίδας 
ή κληρο
δοσίας 

500.000 
200.000 
400.000 
600.000 

800.000 
1.000.000 

1.200.000 
1.500.000 
1.800.000 
2.000.000 
2.400.000 
2.600.000 

12 
16 
20 
25 

30 
33 

37 
41 
44 
46 
48 

24.000 
64.000 

120.000 
200.000 

300.000 
396.000 
555.000 
738.000 
880.000 

1.104.000 
1.248.000 

500.000 
700.000 

1.100.000 
1.700.000 
2.500.000 
3.500.000 

4.700.000 
6.200.000 
8.000.000 

10.000.000 
12.400.000 
15.000.000 

24.000 

88.000 
208.000 

408.000 
708.000 

1.104.0U0 
1.659.000 
2.397.000 
3.277.000 
4.381.000 
5.629.000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) 
συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, β) πατρυιους και 
μητριές, γ) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, καθώς και 
λοιπά εξ αγχιστείας τέκνα (γαμβρούς, νύφες). 

Κλιμάκιο Συντελε- Ποσό Σύνολο Ποσό φόρου 
στές κατά φόρου κληρονομικής στο σύνολο 
κλιμάκιο κατά μερίδας ή της κληρονο-

κλιμάκιο κληροδοσίας μικής μερίδας 
ή κληρο
δοσίας 

300.000 

100.000 

250.000 

400.000 
650.000 
900.000 

1.200.000 
1.600.000 

2.000.000 
2.300.000 
2.500.000 
2.800.000 

20 
23 

26 
29 
32 

35 

38 
42 

45 
48 
53 

20.000 

57.500 
104.000 
188.500 
288.000 

420.000 

608.000 

840.000. 
1.035.000 
1.200.000 
1.484.000 

300.000 

400.000 
650.000 

1.050.000 
1.700.000 
2.600.000 

3.800.000 
5.400.000 

7.400.000 
9.700.000 , 

12.200.000 
15.000.000 

20.000 

77.500 

181.500 
370.000 

658.000 

1.078.000 
1.686.000 

2.526.000 
3.561.000 
4.761.000 

6.245.000 

γΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 56 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε ο
ποιονδήποτε άλλο συγγενή του κληρονομουμένου εξ αίματος ή 
αγχιστείας ή σε εξωτικό. 

γΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 50 

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 27 
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Κλιμάκιο Συντελε· 

200.000 
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
βοο.οοο 

1.000.000 
1.500.000 
2.000.000 
2.500.000 
2.800.000 
3.400.000 

Ποσό 

στές κατά φόρου 

κλιμάκιο 

. 
23 
27 
31 
35 
39 
43 
47 
52 
55 
58 
62 

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ββ 

κατά 
κλιμάκιο 

. 
23.000 
54.000 
93.000 

140.000 
234.000 
430.000 
705.000 

1.040.000 
1.375.000 
1.824.000 
2.108.000 

Σύνολο Ποσό φόρου 
κληρονομικής στο σύνολο 
μερίδας ή 
κληροδοσίας 

200.000 
300.000 
500.000 
800.000 

1.200.000 
1.800.000 
2.800.000 
4.300.000 
8.300.000 
8.800.000 

11.800.000 
15.000.000 

της κληρονο
μικής μερίδας 
ή κληρο
δοσίας 

23.000 

77.000 
170.000 
310.000 
544.000 
974.000 

1.679.000 
2.719.000 
4.094.000 
5.718.000 
7.828.000 

Στο ποσό του φόρου, που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλί
μακες, περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρό
σθετοι σ' αυτόν: α) 3"/· υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του β.δ. 24/9-20/10/1958 (ΦΕΚ Α 171) 
και β) 7 % υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπε
ται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3155/1955 (ΦΕΚ Α 63). 
Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορί
ζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος. 

2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών 
κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες εκπίπτεται 
και δε φορολογείται ποσό (σο προς το αφορολόγητο, εφ' όσον 
συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η κληρο
νομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχι
στον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά 
στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλα ν των προγενέστερων δωρε
ών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κλη
ρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, β) ο 
κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργι
κές γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται 
κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η 
περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κλη
ρονομουμένου. 

Εάν ο κληρονόμος ή κληροδόχος παρουσιάζει αναπηρία του
λάχιστον 8 7 % από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, 
από την αξία της κληρονομικής του μερίδας εκπίπτεται και δε φο
ρολογείται ποσό δραχμών: 

α) 2.000.000, αν υπάγεται στην Α κατηγορία, β) 1.100.000, αν υ
πάγεται στη Β κατηγορία, γ) 362.000, αν υπάγεται στη Γ κατηγο
ρία, δ) 262.000, αν υπάγεται στη Δ κατηγορία και ε) 130.000, αν 
υπάγεται στην Ε κατηγορία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο
νται -κάθε φορά- τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώ
ριση της έκπτωσης λόγω της αναπηρίας. 

Ειδικά για πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, που η κατά τα άνω α
ναπηρία τους υπερβαίνει το ποσοστό 67% και στερούνται εισο
δήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου, από την 
αξία της κληρονομικής τους μερίδας εκπίπτεται και δεν φορολο
γείται ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000).» 

2. Το ποσό των 5.000.000 δραχμών, που ορίζεται με το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 1329/1983 
(ΦΕΚ Α" 25), όπως αναπροσαρμόσθηκε με την παράγραφο 4 ίου 
άρθρου 23 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2), ορίζεται σε δώδεκα εκα
τομμύρια (12.000.000) δραχμές. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν. 
1828/1989 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερί

σματος ή οικοπέδου, εξολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 1591/1986 
(ΦΕΚ Α' 50), δεν υπόκειται σε φόρο ποσό δραχμών πεντακοσίων 
χιλιάδων (500.000) για το δικαιούχο της γονικής παροχής και για 
καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του, όπως αυτά ορίζο
νται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου.» 

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του 
ν. 1591/1986 (ΦΕΚ Α' 50), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 

«Οικία ή διαμέρισμα, που αποκτάται αιτία θανάτου από σύζυγο 
ή τέκνα του κληρονομουμένου κατά πλήρη κυριότητα, μπορεί να 
απαλλαγεί από το φόρο, εφ' όσον ο κληρονόμος ή κληροδόχος 
ή ο σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα ή τα τέκνα τους, που σπου
δάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν 
δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οι
κία ή διαμέρισμα που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της 
οικογένειας τους, κατά το νόμο, ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας 
σε οικόπεδο οικοδομήσιμο, που να βρίσκονται σε πόλη με πληθυ
σμό άνω των 3.000 κατοίκων ή σε τουριστική περιοχή. Η κατά το 
προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας α
ξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) 
δραχμές για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προ
σαυξάνεται κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές για καθέ
να από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή 
κληροδόχου, έστω και αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι ή κληροδό-
χοι, εφ' όσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχε
ται μία μόνο οικία ή ένα μόνο διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά 
πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό αυτής εξ αδιαιρέ
του. Το κατά τα άνω ποσό της απαλλαγής σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο εκείνου που αντιστοιχεί σε εμβαδόν οι
κίας ή διαμερίσματος, που κατά το νόμο καλύπτει τις στεγαστι
κές ανάγκες της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου.» 

5. Το πρώτο μέρος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 40 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ Α' 144), που τελειώνει στη λέξη 
«εάν», όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρ
θρου 19 του ν. 1731/1978 (ΦΕΚ Α' 161), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Από την αγοραία αξία μεταβιβαζόμενης αιτία θανάτου γε
ωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που 
βρίσκονται πάνω ο' αυίήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκ
μετάλλευση της, δε φορολογείται για κάθε κληρονόμο ή κληρο
δόχο ποσό συνολικώς μέχρι 20.000.000 δραχμές και μέχρι 80 
στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εάν». 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ν.δ. 118/1973 αντικαθί
σταται ως εξής: 

«1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των πα
ραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, ο φόρος που βεβαιώνε
ται σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος καταβάλλεται: α) μέχρι 
διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) δραχμές, σε δώδεκα ίσες 
άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να κατα
βληθεί μέχρι τη λήξη του μήνα στον οποίο βεβαιώνεται και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές, 
β) εφ' όσον υπερβαίνει τις διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) 
δραχμές, σε οκτώ (8) ίσες έντοκες εξαμηνιαίες δόσεις, με τον τό
κο που ισχύει κάθε φορά στις καταθέσεις ταμιευτηρίου του Ταχυ
δρομικού Ταμιευτηρίου. Τα εξάμηνα λογίζονται από Ιανουάριο έως 
Ιούνιο και από Ιούλιο έως Δεκέμβριο κάθε έτους. Το επιτόκιο που 
ορίζεται παραπάνω υπολογίζεται και στις ληξιπρόθεσμες, μετά 
την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, δόσεις των φόρων που 
είναι ήδη βεβαιωμένοι στη δημόσια οικονομική υπηρεσία. 

Προκειμένου για φόρο επικαρπίας ή περιοδικής παροχής, ο 
προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπο
ρεί, με αιτιολογημένη απόφαση του, εφ' όσον πεισθεί ότι ο φορο
λογούμενος αδυναιεί να ιον καταβάλει στις εξαμηνιαίες δόσεις 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, να τις αυξήσει μέ
χρι δώδεια (12).» 

7. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρ 
θρου 82 του ν.δ.118/1973 αντικαθίστανται ως εξής: 

«7. Η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταβολή του 
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οφειλόμενου φόρου σε δόσεις παρέχεται μόνο αν το ακίνητο, που 
αποκτήθηκε αιτία θανάτου, βρίσκεται στην κυριότητα του οφει
λέτη κληρονόμου. Προκειμένου τούτο να μεταβιβασθεί ή βαρυν-
θε( με εμπράγματα δικαιώματα, ολόκληρος ο φόρος που επιμε
ριστικά αναλογεί σ' αυτό καθίσταται απαιτητός και καταβάλλε
ται πριν από τη χορήγηση πιστοποιητικού, για το οποίο ορίζει το 
άρθρο 112. 

Μπορεί όμως το πιστοποιητικό αυτό να χορηγηθεί και πριν α
πό την ολοσχερή καταβολή του επιμεριστικώς αναλογούντος φό
ρου, μ« τη ρητή εντολή ο φόρος να παρακρατηθεί από το συμβολαι
ογράφο και να αποδοθεί απ' αυτόν στη δημόσια οικονομική υπη
ρεσία (Δ.Ο.Υ.), το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από τη σύντα
ξη του οικείου συμβολαίου.» 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 82 του ν.δ. 
118/1873 αντικαθίσταται ως εξής: 

•8. Αν το σύνολο του φόρου που βεβαιώθηκε, μαζί με τους τυ
χόν πρόσθετους φόρους υπέρ τρίτων, είναι μέχρι και 500.000 δραχ
μές, δεν απαιτείται ασφάλεια για την καταβολή του σε δόσεις, αν 
είναι πάνω από 500.000 δραχμές μέχρι και 1.000.000 δραχμές α
παιτείται προσωπική εγγύηση αξιόχρεου, κατά την κρίση του προϊ
σταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, προσώ
που και αν είναι πάνω από 1.000.000 δραχμές απαιτείται εμπράγ
ματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, αναγνωρισμένης 
στην Ελλάδα.» 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Εάν ο υπόχρεος καταβάλει εφάπαξ το σύνολο των ποσών 
που βεβαιώθηκαν στο όνομα του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
καταβολής της πρώτης μηνιαίας ή και της δεύτερης εξαμηνιαίας 
δόσης, εκπίπτεται ποσοστό 15'/·». 

10. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Στην αιτία θανάτου κτήση συνυπολογίζονται και όλες οι δω
ρεές, γονικές παροχές και προίκες του κληρονομουμένου προς 
τον κληρονόμο ή κληροδόχο, που έγιναν κατά τα άρθρα 34 ή 46 
αντίστοιχα, εφ' όσον η φορολογική γι' αυτές υποχρέωση γεννή
θηκε σε χρόνο που το δικαίωμα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 102, δε λογίζεται παρα
γραμμένο.» 

11. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 36 του ν.δ. 
118/1Γ73 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Στην κατ' άρθρο 34 κτήση αιτία δωρεάς συνυπολογίζονται και 
όλες οι προγενέστερες δωρεές του ίδιου δωρητή προς τον ίδιο 
δωρεοδόχο, καθώς και οι υπέρ αυτού συσταθείσες προίκες, εφ' 
όσον η φορολογική γι' αυτές υποχρέωση γεννήθηκε σε χρόνο που 
το δικαίωμα του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα
γράφου 5 του άρθρου 102 δε λογίζεται ως παραγραμμένο.» 

12. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 47 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Στην κατ' άρθρο 46 κτήση αιτία προίκας συνυπολογίζονται και 
όλες οι προγενέστερες δωρεές και προίκες του ίδιου προικοδό-
τη προς την προικιζόμενη, εφ' όσον γι' αυτές η φορολογική υπο
χρέωση γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα του Δημοσίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 102, δε 
λογίζεται παραγραμμένο.» 

13. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 
118/1973 καταργούνται. 

14. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Αν, για οποιαδήποτε αιτία, κατά τη δεύτερη αιτία θανάτου 
κτήση του ίδιου περιουσιακού στοιχείου, ο φόρος που επιμεριστι-
κώς το βαρύνει είναι μεγαλύτερος από εκείνον της πρώτης αυ
τού κτήσης, η επί πλέον διαφορά οφείλεται ολόκληρη.» 

'Αρθρο 14 
Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 

1078/1980 (ΦΕΚ Α' 238), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη ποράγρα 

φο παρέχεται: 
α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι 35 μ2, 

ή για τη μέχρι 4.200.000 δρχ. αξία τους. 
β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι 70 μ2, 

ή για τη μέχρι 8.400.000 δρχ. αξία τους. 
Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 

15μ2 ή κατά 2.000.000 δραχμές για καθένα από τα παιδιά του. 
γ) Για αγορά οικοπέδου από έγγαμο ή άγαμο για ποσό της α

ξίας αυτού μέχρι ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) 
δραχμές, εφ' όσον το οικόπεδο βρίσκεται στη διοικητική περιφέ
ρεια οποιουδήποτε νομού της χώρας, εκτός των νομών Αττικής 
και θεσσαλονίκης, και για ποσό μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακό
σιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές, εφ' όσον το οικόπεδο βρίσκε
ται στη διοικητική περιφέρεια των νομών αυτών.» 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ν. 
1078/1980 (ΦΕΚ Α' 238) αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) για δύο άτομα 70 μ2, προσαυξανόμενα κατά 15 μ2 για καθέ
να παιδί.» 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 
634/1977 (ΦΕΚ Α' 186), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

•2. Συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και 
κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγακταστάσεις τους που ε
ξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευση τους, εφ' όσον η κατά 
στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιά
δες (500.000) δραχμές, απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων για το μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές τμήμα 
της κατά στρέμμα αγοραίας αξ,ίας τους και μέχρι εμβαδόν σαρά
ντα (40) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε αυτές συ
ντελούνται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές 
πράξεις.» 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α' 
245) προστίθεται περίπτωση η' ως εξής: 

•η) Η σύσταση, απόσβεση ή η μεταβίβαση μαζί με το δεσπόζον 
ακίνητο πραγματικής δουλείας από τις προβλεπόμενες από τα άρ
θρα 1118 επ. του Αστικού Κώδικα.» 

5. Η περίπτωση Β στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του α.ν. 
1521/1950 (ΦΕΚ Α' 245) καταργείται. 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του α.ν. 
1521/1950 (ΦΕΚ Α* 245) μέχρι και του στοιχείου (β) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στο τίμημα μεταβίβασης 
που αναγράφεται στο συμβόλαιο, βαρύνει τον αγοραστή». 

7. Η περίπτωση γ' του άρθρου 6 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α' 245) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Η μεταβίβαση, στην οποία αγοραστής είναι το Δημόσιο ή 
Ν.Π.Δ.Δ., οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές.» 

8. Στο άρθρο 3 του α.ν.1521/1950 (ΦΕΚ Α 245) προστίθεται πα
ράγραφος 6 ως εξής: 

«θ. Επί μεταβίβασης βάσει ειδικών διατάξεων ακινήτων του Δη
μοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. σε ιδιώτες ως αξία θεωρείται το τίμημα που α
ναγράφεται στο παραχωρητήριο ή κάθε άλλη σχετική πράξη που 
εκδίδεται.» 

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του α.ν.1521/1950 (ΦΕΚ Α' 
245) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν στις περιπτώ
σεις που για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακι
νήτων εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 43)». 

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 
43) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμβό
λαιο αναγράφεται τίμημα μεγαλύτερο της αξίας που προκύπτει 
με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο φόρος με
ταβίβασης υπολογίζεται με βάση το τίμημα αυτό.» 

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (ΦΕΚ Α 
43) προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής: 
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•γ) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και για 
τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζόμενων 
εκτός σχεδίου ακινήτων». 

12. Η περίπτωση δ" της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του α.ν. 
1521/1950 (ΦΕΚ Α" 245) αντικαθίσταται ως εξής: 

•δ) απόφασης δικαστικής, με την οποία αναγνωρίζεται η κυριό
τητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, στο όνομα κάποιου 
προσώπου, λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτα
κτης χρησικτησίας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία 
στο όνομα του προσώπου, στο οποίο γίνεται η αναγνώριση, υπάρ
χει μεταγραμμένος τίτλος για το δικαίωμα αυτό, για το οποίο έ
χει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από το νόμο και·. 

13. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του α.ν. 
1521/1950 (ΦΕΚ Α' 245) αντικαθίσταται ως εξής: 

•α) Ο εκ προσυμφώνου αγοραστής βαρύνεται με το φόρο που 
αναλογεί στο τίμημα της μεταβίβασης που αναγράφεται στο προ 
σύμφωνο και». 

14. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Λ" 
245) καταργείται. 

15. Η λέξη «κειμένου» της προτελευταίας σειράς του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 
Α' 238) αντικαθίσταται με τη λέξη «κειμένων». 

16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
ν. 1078/1980 (ΦΕΚ Α' 238) καταργείται. 

17. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 14 του άρθρου 1 του 
ν. 1078/1980 (ΦΕΚ Α" 238) καταργείται. 

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 
43) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το 
βραδύτερον ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 του παρό
ντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών.» 

Άρθρο 15 
Φορολογία ακίνητης περιουσίας 

1. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 25 
του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 τ.Α) αναστέλλεται μέχρι να εκδοθούν τα 
προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 
1249/1982 (ΦΕΚ 43 τ.Α) καταργείται. 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 
1249/1982 (ΦΕΚ 43 τ.Α) αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Η ακίνητη περιουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων προστί
θεται κατά (σα μέρη στην ακίνητη περιουσία του πατέρα και της 
μητέρας, εφ' όσον αυτοί ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα ή 
μόνο στην περιουσία του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. 

Κατ' εξαίρεση δεν υπολογίζεται στην περιουσία των γονέων η 
ακίνητη περιουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων, που περιέρχε
ται σ' αυτά από κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά αιτία θανάτου.» 

4. Οι διατάξεις της περίπτωσης (η) της παραγράφου 1 του άρ
θρου 21 του ν.1249/1982 (ΦΕΚ Α 43) αντικαθίστανται ως εξής: 

•η) τα ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονομιαία, για τα ο
ποία ο φόρος είναι καταβλητέος σε εξαμηνιαίες δόσεις, για χρο
νικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Το χρονικό αυτό διάστημα 
αρχίζει από το επόμενο έτος εκείνου, μέσα στο οποίο γεννήθηκε 
η φορολογική υποχρέωση από την αιτία θανάτου κτήση.» 

5. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 23 του ν.1249/1982 (ΦΕΚ Α 43) αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Από τη συνολική α^α της ακίνητης περιουσίας, μετά την α
φαίρεση των χρεών της προηγούμενης παραγράφου, παραμένει 
αφορολόγητο ποσό δραχμών 50.000.000 για τα νομικά πρόσωπα 
και δραχμών 55.000.000 για τα φυσικά πρόσωπα. 

Σε περίπτωση συζύγων, που και οι δύο έχουν ακίνητη περιου
σία, δε φορολογείται αξ{α μέχρι 55.000.000 δραχμές για καθένα 
απ' αυτούς. Εάν ο ένας από τους συζύγους έχει ακίνητη περιου
σία μεγαλύτερη του αφορολόγητου ορίου και ο έτερος των συζύ
γων μικρότερη ή και μηδενική, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι 
συμπλήρωσης των δύο αφορολόγητων ορίων». 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 43), ό
πως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 
1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127) και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και 
κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αΐ,Ιης των ακινήτων 
στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. 

7. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1η 
Ιανουαρίου 1991. 

Άρθρο 18 
Φορολογία αυτόματου υπερτιμήματος 

1. Σε κάθε μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακινήτου ή εμπράγμα
του δικαιώματος επί ακινήτου, επιβάλλεται φόρος αυτόματου υ
περτιμήματος στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσεως, πληθω-
ρισμένης με το μέσο ετήσιο τιμάριθμο καταναλωτή της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, και της τιμής πωλήσεως του, 
ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσεως της κυριότητας αυτού. 

2. Για την επιβολή του παρόντος φόρου: 
α) Η έννοια των ακινήτων και των εμπράγματων δικαιωμάτων 

επί ακινήτων λαμβάνεται όπως αυτή καθορίζεται κατά τις διατά
ξεις του Αστικού Κώδικα, 

β) Στην έννοια του όρου μεταβίβαση με επαχθή αιτία περιλαμβά
νονται η μεταβίβαση με αντάλλαγμα της πλήρους ή ψιλής κυριό
τητας, ανεξαρτήτως αν αυτή γίνεται με αναβλητική ή διαλυτική 
αίρεση ή με τον όρο της εξωνήσεως, και η παραίτηση με αντάλ 
λαγμα από την κυριότητα ακινήτου ή από πραγματικό δικαίωμα 
επί ακινήτου. 

Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του όρου μεταβίβαση με ε
παχθή αιτία η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για δημόσια 
ωφέλεια. 

γ) Ως τιμή κτήσεως θεωρείται η αξία του ακινήτου, όπως αυτή 
προσδιορίστηκε με εφαρμογή των διατάξεων για την επιβολή του 
φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, στην οποία προ
στίθεται και ο φόρος μεταβίβασης. 

Αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται αποκτήθηκε χωρίς αντάλλαγ
μα, ως τιμή κτήσεως θεωρείται η αξία που προσδιορίσθηκε για την 
επιβολή του φόρου κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών και 
προικών, στην οποία προστίθεται και ο αντίστοιχος φόρος. 

Ως αξία κτήσεως των ακινήτων που αποκτήθηκαν με οποιονδή
ποτε τρόπο μέχρι 31-12-84 λαμβάνεται η καθοριζόμενη την 1-1-85 
με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, η οποία τιμαριθμο-
ποιείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 

Για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου το έτος 1985 δεν 
ίσχυε το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορο
λογητέας aEJiar; τους ή τούτο εφαρμόσθηκε μεταγενέστερα ή δεν 
ισχύει μέχρι το χρόνο πώλησης των ακινήτων, ο φόρος αυτομά
του υπερτιμήματος υπολογίζεται σε ποσοστό επί τον αναλονού-
ντα Φ.Μ.Α.: γα) 5% για αγροτικά ακίνητα, εφ' όσον αυτά δεν 
βρίσκονται, είτε μερικώς είτε ολικώς, μέσα σε ζώνη ακτίνας 500 
μέτρων από το χειμέριο κύμα και γβ) 10% προκειμένου για αστι
κά ακίνητα και για τα εξαιρούμενα από την προηγούμενη περίπτω
ση. Για ακίνητα αποκτηθέντα μετά την 1-1-1980 ο ως άνω ειδικός 
τρόπος φορολογίας του υπερτιμήματος δεν εφαρμόζεται στην πε
ρίπτωση κατά την οποία ο πωλητής προσκομίσει στοιχεία από τα 
οποία θα προκύιττει οριστική υπεραξία κτήσεως και ο τυχόν κα
ταβληθείς φόρος προκειμένου να τιμαριθμοποιηθεί με τα οριζό
μενα στη παράγραφο 1. 

δ) Ως τιμή μεταβίβασης θεωρείται η αξία του ακινήτου, όπως 
amt\ προσδιορίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων για την ε
πιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, από 
την οποία αφαιρείται η αξία των προσθηκών ή βελτιώσεων που 
έγιναν στο ακίνηιο, μετά την κτήση rou, με δαπάνες του υπόχρε
ου στην καταβολή του παρόντος φόρου. 

ε) Σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέ
δου από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο κατασκευαστή, ως α
ξία των ποσοστών αυτο')ν θεωρείται η αξία των διαμερισμάτων, 
καταστημάτων ή άλλων ανταλλαγμάτων, τα οποία βάσει του ερ
γολαβικού προσυμφώνου περιέρχονται στον οικοπεδούχο, χωρίς 
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να λαμβάνεται υπόψη η αξία των ποσοστών του οικοπέδου που 
αναλογεί σ'αυτά. 
στ) Σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ενός α
κινήτου από τον (διο πωλητή προς τον ίδιο αγοραστή, με περισ
σότερες από μία μεταβιβαστικές πράξεις, οι οποίες απέχουν 
μεταξύ τους λιγότερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, λαμβάνε
ται υπόψη η συνολική αξία των περισσότερων αυτών μεταβιβα
στικών πράξεων. 

3 . 0 κατά τον παρόντα νόμο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος 
βαρύνει τον πωλητή. Αντίθετη τυχόν συμφωνία είναι άκυρη. Ο φό
ρος αυτομάτου υπερτιμήματος μειούται κατά το ποσό του φόρου 
ακίνητης περιουσίας που καταβλήθηκε και αναλογεί στο πωληθέν 
ακίνητο κατά τα πέντε τελευταία έτη. 

Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του α.ν. 1521/1950 
(ΦΕΚ Α" 245) εφαρμόζεται και για την επιβολή του φόρου αυτο
μάτου υπερτιμήματος του παρόντος νόμου. 

4 . 0 φόρος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την υποβολή της δή
λωσης υπεραξίας και προ της συντάξεως του μεταβιβαστικού συμ
βολαίου. 

5. Ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε ποσοστό: α) 25%, 
αν η μεταβίβαση γίνει μέσα σε πέντε χρόνια από την αγορά, β) 
20%, αν η μεταβίβαση γίνει από έξι έως δέκα χρόνια από την α
γορά, γ) 16%, αν η μεταβίβαση γίνει από έντεκα έως είκοσι χρό
νια από την αγορά και δ) 10*/·, αν η μεταβίβαση γίνει μετά την 
πάροδο είκοσι χρόνων από την αγορά, στη διαφορά μεταξύ της 
τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης. 

6. Δεν υπόκειται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος του παρό
ντος νόμου η υπεραξία που προκύπτει: 

α) από την πώληση διαμερίσματος, γραφείου, καταστήματος και 
γενικά οικοδομής, που ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσω
πο, το οποίο ασκεί επιχείρηση ανεγέρσεως και πωλήσεως οικο
δομών και του οποίου τα καθαρά κέρδη από τις εργασίες αυτές 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, 

β) από την πώληση βιομηχανοστασίου ή άλλης επαγγελματικής 
στέγης, καθώς και από τη μεταβίβαση ακίνητων από οποιασδή
ποτε μορφής επιχείρηση, για την οποία υπόκειται σε φόρο εισο
δήματος κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 2 και 32 
παράγραφος 2 του ν.δ. 3323/1955, 

γ) από την πώληση ακινήτου που κατά τις διατάξεις του ν. 
1642/1909 (ΦΕΚ Α* 125) υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας, 

δ) από την πώληση οικοπέδου, οικίας ή διαμερίσματος που χρη
σιμοποιείται από τον πωλητή ως πρώτη κατοικία, με την προϋπό
θεση ότι το τίμημα της μεταβίβασης θα διατεθεί ολόκληρο, μέσα 
σε τρία χρόνια, για την αγορά οικοπέδου, οικίας ή διαμερίσματος, 
που θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη κατοικία. Αν διατεθεί μέρος μόνο 
τούτου, δε θα υπαχθεί σε φόρο το μέρος αυτό, 

β) από εκποίηση συνεπεία αναγκαστικού πλειστηριασμού α
κινήτου. 

7. Απαλλάσσονται από το φόρο του παρόντος νόμου το Δημό

σιο, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές και 

τα ν.π.δ.δ.. 

8. Για την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως, την καταβολή του 
φόρου, τις συνέπειες της μη δηλώσεως και της ανακριβούς δη
λώσεως, τον έλεγχο της δηλώσεως από τη φορολογούσα αρχή, 
τη διαδικασία επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και γενικά 
για κάθε θέμα που αφορά τη διαδικασία βεβαιώσεως και εισπρά
ξεως του φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος εφαρμόζονται οι δια
τάξεις του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α' 245), 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου. 

10. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με τις οποίες 
επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος, κατά την πώληση, 
στη διαφορά μεταξύ τιμής κτήσεως και πωλήσεως των ακινήτων, 
αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1991. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XT' 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Αρθρο 17 

Τροποποιήσεις διατάξεων Κ.Φ.Ι. 

1. Η περίπτωση ΣΤ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 
99/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 

•ΣΤ) Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έ
σοδα του, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης: α) ο 
επιτηδευματίας που διατηρεί κέντρο διασκέδασης ή κατάστημα 
γενικά που υπόκειτα. σε αγορανομική κατάταξη, ανεξάρτητα α
πό την κατηγορία ένταξης του. Κατ'εξαίρεση, τα παραδοσιακά κα
φενεία που λειτουργούν σε οικισμούς μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) 
κατοίκων εντάσσονται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάση τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, β) ο συνεταιρι
σμός επιτηδευματιών, γ) ο επιτηδευματίας που πραγματοποιεί α
καθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα στα εκατό 
(60%) από χονδρικές πωλήσεις ή εξαγωγές ανεξάρτητα από πο
σοστό, δ) η κοινοπραξία επιτηδευματιών. Κατ'εξαίρεση, η κοινο
πραξία επιτηδευματιών, που ασχολείται με την κατασκευή 
ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων και τα καθαρά κέρδη της 
προσδιορίζονται κατ' ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 
φορολογίας εισοδήματος, μπορεί να τηρεί βιβλία δεύτερης κατη
γορίας αδιάφορα από το ποσό των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων 
της, ε) ο επιτηδευματίας, που στο αντικείμενο των εργασιών του 
περιλαμβάνεται και η πώληση καλλυντικών, οπτικών, παιχνιδιών, 
λουλουδιών, φυτών, κρυστάλλων, πορσελάνων, γυαλικών, ειδών 
οικιακής χρήσης, τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, ει
δών δώρων, μουσικών οργάνων πάσης φύσεως, ποδηλάτων, μο
τοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, σιδηρικών, ειδών κιγκαλερίας, 
φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών, οργάνων γυμναστι
κής, κοσμημάτων γενικά, ειδών χρυσοχοίας και αργυροχοΓας και 
στ) ο επιτηδευματίας, που στο αντικείμενο των εργασιών του πε
ριλαμβάνεται και η εκμετάλλευση εργαστηρίου ή παρασκευαστη
ρίου ειδών ζαχαροπλαστικής και συναφών ειδών.» 

2. Στο άρθρο 5 του π.δ. 99/1977 προστίθεται νέα παράγραφος 
3 ως εξής: 

«3.0 επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο 
απογραφών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του παρόντος Κώδικα. Κατ'ε
ξαίρεση, απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή, μόνο για τις α
πογραφές 31 Δεκεμβρίου 1990 και 31 Δεκεμβρίου 1991, ο 
επιτηδευματίας που τα ακαθάριστα έσοδα του, σε κάθε μία από 
τις διαχειριστικές περιόδους 1/1 - 31/12/1990 και 1/1 - 31/12/1991, 
δεν ξεπέρασαν το ποσό των 50.000.000 δραχμών, εκτός από εκεί
νον που είχε υποχρέωση να συντάξει απογραφή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 56 
του ν. 1642/1986.» 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του π.δ. 99/1977 αντικαθί
σταται ως εξής: 

«6. Όταν χρησιμοποιείται ταμειακή μηχανή για την έκδοση των 
αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με
τρητοίς ή και επί πιστώσει από τους επιτηδευματίες, που τηρούν 
βιβλία δεύτερης κατηγορίας, η ταινία αυτής θεωρείται ως στέλε
χος των αποδείξεων αυτών, αν αποτυπώνονται σ'αυτήν όλες οι 
ενδείξεις που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα για τις αποδεί
ξεις αυτές, εκτός από την αναγραφή και ολογράφως του ποσού 
της αμοιβής.» 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του π.δ. 
99/1977 αντικαθίσταται, ως εξής: 

«9. Δεν θεωρούνται φορολογικά στοιχεία σε κάθε υπόχρεο, ο 
οποίος: α) δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υ
ποχρεώσεις του από παρακρατούμενους φόρους εισοδήματος, φό
ρο προστιθέμενης αξίας, τέλη χαρτοσήμου γενικά, εισφορές του 
ν. 4169/1961 (ΦΕΚ Α 81), του άρθρου 3 του ν.1066/1980 (ΦΕΚ Α 183) 
και του α.ν. 112/1967 (ΦΕΚ Α 147), από δάνεια με την εγγύηση του 
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Δημοσίου και από πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος Κώδικα, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων του αυτών, 
χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις, ξεπερνά τις πεντακόσιες χιλιά
δες (500.000) δραχμές, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμημα
τικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο 
αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των 
δόσεων αυτών, ή β) δεν έχει υποβάλει δηλώσεις απόδοσης Φ.Π.Α, 
Φ.Μ.Υ. και φόρο μερισμάτων. 

5. Η περίπτωση η' του άρθρου 49 του π.δ. 99/1977 αντικαθίστα
ται ως εξής: 

•η) Ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των 
αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και 
των ειδικών στοιχείων και ορίζει διαφορετικά τις προϋποθέσεις, 
βάσει των οποίων η ταινία της ταμειακής μηχανής δύναται να θε
ωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων και των ειδικών στοιχείων 
αυτών, για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, 
σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής.» 

β. Στο τέλος του άρθρου 49 του π.δ. 99/1977 προστίθεται νέα 
περίπτωση ιη\ ως εξής: 

•ιη) Απαλλάσσει από την τήρηση βιβλίου απογραφών της πα
ραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα κατηγορίες επι
τηδευματιών σε ολόκληρη τη Χώρα ή σε τμήματα αυτής.» 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν 
από την 1η Ιανουαρίου 1991. 

Άρθρο 18 
Φορολογικές ταμειακές μηχανές 

Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222) αντικαθίστανται ως εξής: 

«Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές 
ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυ
πες αποδείξεις λιανικής πώλησης α^αΒών ή παροχής υπηρεσιών 
με τρόπο μηχανογραφικό, στις οποίες όμως πρέπει να αναγρά
φονται τα στοιχεία των αποδείξεων των ηλεκτρονικών ταμειακών 
μηχανών. Κατ'εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θε
ωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, για συναλλα
γές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού κα
ταστήματος ή του υποκαταστήματος του.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Άρθρο 19 
Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου και στον ειδικό φόρο 

τραπεζικών εργασιών 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15α του π.δ. της 28.7.1931 
(ΦΕΚ Α' 239), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδί
δονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ο
ρίζεται ως ακολούθως: 
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αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών 
το τέλος ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις (5%ο) για την πέρα των πε
ντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών ονομαστική αξία αυτών. 

Η οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγ
ματικής ή γραμματίου σε διαταγή συντάσσονται ατελώς. 

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για 
συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι πεντα
κόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές εισπράττεται υποχρεωτικά με 
χρήση ειδικών εντύπων ενσήμων, για συναλλαγματικές δε και 
γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση του ειδικού ε
ντύπου ενσήμου της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε δια
ταγή αξίας πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και με χρήση 
κινητού επισήματος ή αποδεικτικού πληρωμής της δημόσιας οι
κονομικής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό 
τέλος είναι ή περιλαμβάνει κλάσμα της δραχμής αυτό στρογγυ
λοποιείται σε ακέραιη δραχμή.» 

2. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που θα δημο
σιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα οριστεί η ημερο
μηνία θέσης σε κυκλοφορία των ως άνω νέων ειδικών εντύπων 
ενσήμων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και θα κα
θορισθεί ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων αυτών, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. 

3. Το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται, σύμφωνα με 
τη διάταξη της περίπτωσης α* της παραγράφου 1 του άρθρου 17 
του π.δ/τος της 28 Ιουλίου 1931 στις αιτήσεις ή αναφορές φυσι
κών ή νομικών προσώπων, καταργείται. 

Η κατάργηση αυτή δεν καταλαμβάνει τέλη χαρτοσήμου, που ε
πιβάλλονται σε αιτήσεις ή αναφορές βάσει άλλων διατάξεων. 

4. Το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που προβλέπεται από τη διάτα
ξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του 
π.δ/τος της 28 Ιουλίου 1931 για τις βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά 
και αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, αυξάνεται από είκοσι (20) σε 
εκατό (100) δραχμές. 

Η αύξηση αυτή δεν καταλαμβάνει το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 
που επιβάλλεται στα έγγραφα αυτά βάσει άλλων διατάξεων. 

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 
του παρόντος άρθρου, τα πάγια τέλη χαρτοσήμου αυξάνονται κατά 
εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Εάν, μετά την αύξηση αυτή, 
σε αξία παγίου τέλους χαρτοσήμου περιλαμβάνεται και μέρος α
ξίας μικρότερο των δέκα (10) δραχμών, γίνεται στρογγυλοποίη
ση του μέρους σε δραχμές δέκα (10). 

Από την αύξηση αυτή εξαιρούνται τα τέλη χαρτοσήμου, που προ
βλέπονται από τις διατάξεις: 

α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 15α του π.δ/τος της 28 Ιου
λίου 1981 και 

β. της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1146/1972 (ΦΕΚ 
Α'64). 

θ. Υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων, που προβλέπονται α
πό τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 1642/1986, 
έχουν όλοι όσοι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τις δια
τάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του ίδιου νόμου, ανεξάρτητα από την 
υπαγωγή ή μη της δραστηριότητας αυτής σε φόρο προστιθέμε-
νηης αξίας. Για τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές δη
λώσεις έναρξης δραστηριότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον 
αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας σχε
τική βεβαίωση. 

Η (δια βεβαίωση χορηγείται και για τις δηλώσεις μεταβολών, 
εφ' όσον αφορούν στην ίδρυση υποκαταστήματος ή είσοδο νέου 
μέλους, σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε αιτία. 

Στις κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες βεβαιώσεις επιβάλλεται 
τέλος χαρτοσήμου, χωρίς τούτο να προσαυξάνεται με εισφορά 
Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις: 

Α. Φυσικά πρόσωπα: 
α. Δραχμές δύο χιλιάδες (2.000), εφ' όσον ασκούν δραστηριό

τητα σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους, εκτός από τις 
τουριστικές περιοχές. 

β. Δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) εφ' όσον ασκούν δραστήριο-
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τητα σε κωμοπόλεις και πόλεις άνω των 2.000 και μέχρι 10.000 κα
τοίκους, καθώς και σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους 
που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές. 

γ. Δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000), εφ' όσον ασκούν δραστηριό
τητα σε πόλεις άνω των 10000 και μέχρι 50.000 κατοίκους. 

δ. Δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000), εφ' όσον ασκούν δραστη
ριότητα σε πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων. 

Β. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες δραχμές δέκα χι
λιάδες (10.000). Για κάθε μέλος των προσώπων αυτών επιβάλλε
ται επί πλέον με βάση τον τόπο που οι εταιρείες αυτές ασκούν 
δραστηριότητα: 

α. Προκειμένου περί ομόρρυθμων μελών το τέλος που ορίζε
ται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής. 

β. Προκειμένου περί ετερόρρυθμων μελών το τέλος, που ορί
ζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής, προσαυξημέ
νο κατά 50%. 

Γ. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δραχμές πενήντα χιλιάδες 
(50.000). Για κάθε μέλος των εταιρειών αυτών επιβάλλεται επί πλέ
ον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις 
αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης δραστηριότητας από τις ε
ταιρείες αυτές, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

Δ. Το πάγιο τέλος, που ορίζεται ανωτέρω για τα μέλη των ο
μόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών 
επιβάλλεται και στη βεβαίωση που εκδίδεται συνεπεία υποβολής 
από τις εταιρείες αυτές δηλώσεων μεταβολής δραστηριότητας για 
την είσοδο κάθε νέου μέλους σ' αυτές με οποιαδήποτε αιτία. 

Ε. Κοινοπραξίες επιτηδευματιών δραχμές πενήντα χιλιάδες 
(50.000). 

Για κάθε μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο των Κοινοπραξιών 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. ΘΘ/1Θ77 (ΦΕΚ Α' 34) επι
βάλλεται επί πλέον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κα
τά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης της 
δραστηριότητας της Κοινοπραξίας. 

ΣΤ. Ανώνυμες εταιρείες δραχμές εκατόν πενήντα χιλιάδες 
(150.000). { 

Ζ. Λοιπά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα δραχμές δέκα 
χιλιάδες (10.000). Το ίδιο τέλος επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις 
έναρξης επιτηδεύματος που χορηγούνται στον ιδρυτή νομικού 
προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης. 

Η. Το τέλος, που ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με εξαί
ρεση το τέλος για τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και 
περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, επιβάλλεται και στις βεβαιώ
σεις, που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δηλώσεως μεταβολής 
δραστηριότητας, στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος. 

Το τέλος, που επιβάλλεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυ
τής, εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της δημόσιας οικο
νομικής υπηρεσίας, που εκδίδει την κατά τα ανωτέρω βεβαίωση. 

7. Το ποσό των εξακοσίων (600) δραχμών, που ορίζεται στις δια
τάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 3 του π.δ/τος της 28 
Ιουλίου 1931, και το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) δραχμών, 
που ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 
του άρθρου 35 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, αυξάνεται σε 
χίλιες (1.000) δραχμές. 

8. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5, θ και 7 του 
άρθρου αυτού αρχίζει μετά 15 ημέρες από τη δημοσίευση του πα
ρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

9. Όπου από τις κείμενες διατάξεις ορίζεται, ότι η μη υπαγωγή 
σε τέλος χαρτοσήμου μιας σύμβασης, πράξης, σχέσης ή συναλ
λαγής ή η υπαγωγή της σε πάγιο τέλος εξαρτάται από την προη
γούμενη υπαγωγή κάποιας άλλης σύμβασης, πράξης κ.λπ. στο 
προσήκον τέλος χαρτοσήμου, θεωρείται, ότι πληρούται η προϋ
πόθεση αυτή και στην περίπτωση που η σύμβαση πράξη κ.λπ. αυ
τή έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του φόρου προστιθέμενης αξίας ή 
του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών. 

Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 11ανουαρίου 1987. 
Τέλη χαρτοσήμου, που τυχόν καταβλήθηκαν πριν από την ανω

τέρω ρύθμιση και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θε
ωρούνται ότι καλώς καταβλήθηκαν και δεν επιστρέφονται. 

10. Οι συμβάσεις των ενέγγυων πιστώσεων, που έχουν ήδη α
νοιχθεί η θα ανοιχθούν κατ' εντολή της Δημόσιας Επιχείρησης 
Πετρελαίου, για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων και φυ
σικού αερίου, απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου. 

11. Οι δικαιούχοι συμβάσεων παροχής πιστώσεων σε ανοικτό 
λογαριασμό, που καταρτίσθηκαν μέχρι 31.12.1986, έχουν την ευ
χέρεια να ζητήσουν την υπαγωγή των συμβάσεων αυτών, από την 
έναρξη της ισχύος της διάταξης αυτής, αντί σε τέλος χαρτοσή
μου σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών. 

12. Η περίπτωση β' του άρθρου 9 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ Α' 204) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

•β. Επί παροχής πιστώσεων, για ολόκληρο το ποσό αυτών, κα
τά το χρόνο της πρώτης εκταμίευσης τους.» 

13. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του 
ν. 1731/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τις ίδιες απαλλαγές έχουν και οι συμβάσεις ρύθμισης ληξιπρό
θεσμων υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις τραπεζών ή ειδι
κών πιστωτικών ιδρυμάτων προς οποιονδήποτε, εφ' όσον η 
ρύθμιση αυτή προβλέπεται από απόφαση των νομισματικών 
αρχών.» 

Άρθρο 20 
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 

1. Στη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρ
θρου 18 του ν. 1676/1986 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 

«Εξαιρετικά, υπάγεται στο φόρο η μεταβολή του σκοπού προ
σώπου του άρθρου 17, στο οποίο, βάσει του προηγούμενου σκο
πού του, είχε χορηγηθεί απαλλαγή από το φόρο, ενώ δεν 
προβλέπεται τέτοια απαλλαγή και βάσει του νέου σκοπού.» 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθου 19 του ν. 1676/1986 προστίθε
ται περίπτωση δ', που έχει ως εξής: 

'«δ. για την πράξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' 
της παραγράφου 4 του άρθρου 18, στην αξία των περιουσιακών 
στοιχείων, που εισφέρθηκαν μέχρι το χρόνο της μεταβολής του 
σκοπού.» 

Άρθρο 21 
Καταβολή φόρου κύκλου εργασιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Η καταβολή σε δόσεις του φόρου κύκλου εργασιών, που προ
βλέπεται από την απόφαση Μ.10470/1954 του Υπουργού Οικονο
μικών, καταργείται. 

Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1990 και 
καταλαμβάνει ασφάλιστρα και δικαιώματα που καθίστανται απαι
τητά από την ημερομηνία αυτή και μετά. 

Άρθρο 22 
Επανυπολογισμός εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους. 

Τρόπος καταβολής εισφορών 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ Α' 152), 
όπως ισχύει, προστίθενται τρία εδάφια που έχουν ως εξής: 

«Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα αυτοκινήτου με κινη
τήρα μεγαλύτερου κυλινδρισμοϋ, εφ' όσον η αντικατάσταση λαμ
βάνει χώρα εντός τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας, το κατά την προηγούμενη παράγραφο εφάπαξ πρό
σθετο ειδικό τέλος επανυπολογίζεται με βάση τον κυλινδρισμό 
του νέου κινητήρα και καταβάλλεται η διαφορά κατά την έκδοση 
της νέας άδειας, με βάση τις διατάξεις, που ισχύουν κατά το χρό
νο έκδοσης της άδειας αυτής. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα αυτοκινήτου προσώ
πων, που απαλλάχτηκαν από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, 
με κινητήρα μεγαλύτερου κυλινδρισμοϋ από το όριο, που προβλέ
πεται για την απαλλαγή, ανεξάρτητα από το χρόνο αντικατάστα
σης, καταβάλλεται ολόκληρο το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος 
με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της 
νέας άδειας κυκλοφορίας. 
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'Οσοι προβαίνουν σε αντικατάσταση κινητήρα αυτοκινήτου, προ
κείμενου να τους εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας, οφείλουν να 
προσκομίσουν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία, που εκδόθηκαν 
για την αγορά ή τοποθέτηση του κινητήρα.» 

2. Οι εισφορές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 
2 και 3 του v.ö/τος 49/19ΘΘ (ΦΕΚ Α' 2Θ4), όπως κωδικοποιήθηκε με 
το άρθρο μόνο του β.δ/τος 281/1973 (ΦΕΚ Α' 84) και του άρθρου 
12 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ Α* 182), όπως ισχύουν, εάν δεν υπερβαί
νουν τις εξήντα χιλιάδες (80.000) δραχμές, καταβάλλονται εφά
παξ, κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Εάν υπερβαίνουν 
το ποσό αυτό καταβάλλονται σε δόσεις κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 49/1968 και 
της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.383/1976. Το ποσό όμως 
κάθε δόσης, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών. Αν για την τελευταία δό
ση προκύπτει ποσό μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές, με το 
ποσό αυτό προσαυξάνεται το ποσό της προηγούμενης δόσης. 

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την πρώ
τη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Ε
φημερίδα της Κυβερνήσεως. 

'Αρθρο 23 
Απαλλαγή αυτοκινήτων αναπήρων 

1. Το εδάφιο α" της παρ.1 Α του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 
Α' 186) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτε-
ρόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών». 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 
(ΦΕΚ Α' 166) προστίθεται περίπτωση Γ ως ακολούθως: 

«Γ. Στους άνω των 4 ετών Έλληνες πολίτες οι οποίοι: 
α. Είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω 

του 40%, ή 
β. πάσχουν από αυτισμό, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επι

ληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύν-
δρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί 
ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανά
γκη βοηθείας ή 

γ. πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή 
δ. πάσχουν από* νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου». 
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 αντι

καθίστανται ως ακολούθως: 
«4. Το ποσοστό αναπηρίας θα καθορίζεται με βάση τον πίνακα 

του άρθρου 33 και την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 
1813/1988 (ΦΕΚ Α' 243). 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι Υγειονο
μικές Επιτροπές ή τα όργανα που θα έχουν αρμοδιότητα για την 
εξέταση των παραπάνω αναπήρων, ως και των αναπήρων που προ
βλέπονται από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 
490/1976 (ΦΕΚ Α' 331), για να διαπιστωθεί αν έχουν τη φύση και 
τα ποσοστά αναπηρίας, που απαιτούνται για την ατελή εισαγωγή 
επιβατικού αυτοκινήτου. 

Με την (δια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης και επανεξέτασης των πα
ραπάνω αναπήρων.» 

4. Στο άρθρο 34 του ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α ) προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: 

«Οι ίδιες παραπάνω διατάξεις του ν.490/1976 (ΦΕΚ 331 Α') επε
κτείνονται επίσης και στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρα
τικού Στρατού του ν.1863/1989 (ΦΕΚ Α 204), εφ' όσον κατέστησαν 
ανάπηροι εξαιτίας της ιδιότητας τους αυτής κατά τη χρονική πε
ρίοδο που αναφέρεται στον παραπάνω νόμο. 

Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών θα καθοριστούν 
οι όροι και προϋποθέσεις ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.» 

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει μετά την πάροδο ενός μη

νός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

'Αρθρο 24 

Αύξηση των κατά αποκοπή συντελεστών Φ.Π.Α. στους αγρότες 
και τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 1642/1986 

1. Οι κατά αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου στους α
γρότες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ
θρου 42 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α ) -Ρυθμίσεις στην άμεση 
φορολογία και άλλες διατάξεις», προσαυξάνονται για τα αγροτι
κά προϊόντα που παραδίδονται και τις αγροτικές υπηρεσίες που 
παρέχονται από 1ης Ιανουαρίου 1990 κατά μισή (0,5) ποσοστιαία 
μονάδα. 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 
1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. σε αφορολόγητες δραστηριότητες εφ' όσον: 
αα) η παράδοση τους απαλλάσσεται από το φόρο, 
ββ) η παράδοση τους γίνεται σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο 

φόρο ή σε απαλλασσόμενα από το φόρο μέσα στη διετία που α
κολουθεί την κτήση του αγαθού και με αΕ,Ια χαμηλότερη της α
ξίας κτήσης κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό 
(50%). 

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν τα αγαθά που παραδίδο
νται αποδεδειγμένα καταστράφηκαν ολικά ή μερικά κατά τη διάρ
κεια της διετίας.» 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 
1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην ε
πιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς 
και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται 
από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν α
νήκει κατά κυριότητα σ' αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε 
έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διά
στημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πε
νταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευ
ές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός κατά τις διατάξεις της προη
γούμενης παραγράφου 3. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν 
περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.» 
Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής άρχεται από 
1-1-1989. 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 
1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 

•α." Να γνωστοποιεί με δήλωση του στον αρμόδιο προϊστάμενο 
της Δ.Ο.Υ. την έναρξη, μεταβολή ή παύση των εργασιών του, ο
ποιαδήποτε αλλαγή της επωνυμίας ή του τόπου της επαγγελμα
τικής του εγκατάστασης, καθώς και την αλλαγή της κατηγορίας 
των βιβλίων που τηρεί ή του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης 
αξίας που ανήκει.» 

5. Στο τέλος της περίπτωσης ιζ' του άρθρου 44 του ν. 1828/1989 
(ΦΕΚ 2 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρ
θρου 49 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α), προστίθενται τα εξής: 

«Ειδικά για τα κάθε φύσεως και μορφής κέντρα και καταστήμα
τα όλων των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του 
παρόντος που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, η τελευταία αυτή διά
ταξη ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1991». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Άρθρο 25 
Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 

1. Η παραβίαση της προθεσμίας καταβολής, κατά τις ισχύου-
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σες κάθε φορά διατάξεις, των χρεών προς το Δημόσιο, που είναι 
βεβαιωμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, εφ' όσον αυτή αναφέρεται 
στη μη καταβολή τριών συνεχών δόσεων, ή προκειμένου για χρέη 
που καταβάλλονται εφάπαξ σε καθυστέρηση καταβολής πέραν των 
δύο μηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής τους, διώκεται ύ
στερα από αίτηση του προϊσταμένου των ανωτέρω υπηρεσιών 
προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιμωρεί
ται με ποινή φυλακίσεως: 

α) Τεσσάρων τουλάχιστον μηνών προκειμένου περί παρακρα
τουμένων ή επιρριπτομένων φόρων και δυο τουλάχιστον μηνών 
προκειμένου περί των λοιπών φόρων και χρεών γενικά, εφ' όσον 
το ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με 
τις κάθε είδους προσαυξήσεις, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες 
(100.000) δραχμές προκειμένου περί παρακρατούμενων ή επιρρι
πτομένων φόρων και τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές 
προκειμένου περί των λοιπών φόρων και χρεών γενικά. 

β) Έξι τουλάχιστο μηνών προκειμένου περί παρακρατούμενων 
ή επιρριπτομένων φόρων και τεσσάρων τουλάχιστον μηνών προ
κειμένου περί των λοιπών φόρων και χρεών γενικά, εφ' όσον το 
ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις 
κάθε είδους προσαυξήσεις, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) δραχμές προκειμένου περί παρακρατούμενων ή επιρρι
πτομένων φόρων και το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές προ
κειμένου περί των λοιπών φόρων και χρεών γενικά. 

γ) Ενός τουλάχιστον έτους προκειμένου περί παρακρατούμε
νων ή επιρριπτομένων φόρων και έξι τουλάχιστον μηνών προκει
μένου περί των λοιπών φόρων και χρεών γενικά, εφ' όσον το ποσό 
της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε 
είδους προσαυξήσεις, είναι μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) δραχμές προκειμένου περί παρακρατούμενων ή επιρ 
ριπτόμενων φόρων και του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χι
λιάδων (1.500.000) δραχμών προκειμένου περί των λοιπών φόρων 
και χρεών γενικά. 

Η παραβίαση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρα
γράφου αυτής δύναται να κριθεί ατιμώρητος εφ' όσον η καθυστέ
ρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας ßlar και το οφειλόμενο ποσό 
καταβληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. 

2. Στις κατωτέρω περιπτώσεις οφειλετών του Δημοσίου οι προ
βλεπόμενες ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του πα
ρόντος άρθρου επιβάλλονται και: 

α) Προκειμένου για ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, στους διευ
θύνοντας, ή εντεταλμένους ή συμπράττοντες συμβούλους ή διοι-
κη-ές ή γενικούς διευθυντές αυτών ή σε κάθε πρόσωπο 
εντεταλμένο είτε αμέσως, είτε εμμέσως, είτε από το νόμο, είτε α
πό ιδιωτική βούληση στη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών αυ
τών ή με οποιονδήποτε τρόπο αναμίχθηκε, ολικώς ή μερικώς, στη 
διοίκηση ή διαχείριση αυτών, σωρευτικώς ή μη. Αν ελλείπουν ό
λα τα παραπάνω πρόσωπα, οι ποινές επιβάλλονται κατά των προ
έδρων των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών αυτών, εφ' όσον 
ασκούν πράγματι, προσωρινώς ή διαρκώς, ένα από τα καθήκοντα 
των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω, 

β) προκειμένου για εταιρείες ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή πε
ριορισμένης ευθύνης, στους διαχειριστές αυτών και όταν ελλεί
πουν ή απουσιάζουν αυτοί, σε κάθε εταίρο, σωρευτικώς ή μη, 

γ) προκειμένου για συνεταιρισμούς, στους προέδρους ή γενι
κούς γραμματείς και διαχειριστές αυτών, σωρευτικώς ή μη, 

δ) προκειμένου για κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εται
ρείες, που ασκούν επιχείρηση, στα μέλη αυτών, σωρευτικώς ή μη, 

e) προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά, στους διευ
θυντές ή αντιπροσώπους ή πράκτορες που έχουν στην Ελλάδα, 
σωρευτικώς ή μη, 

στ) προκειμένου για νομικά πρόσωπα, εκτός των παραπάνω πε
ριπτώσεων, στους εκπροσώπους αυτών. 

3. Για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του πα
ρόντος άρθρου η ποινική δίωξη ασκείται για τα χρέη προς το Δη
μόσιο που ήταν βεβαιωμένα κατά το χρόνο απόκτησης της πιο 
πάνω ιδιότητας ή βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια που είχαν τη συ

γκεκριμένη ιδιότητα, ανεξάρτητα αν μεταγενέστερο σπέβαλαν njv 

ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, 
καθώς και για τα χρέη που βεβαιώθηκαν μετά τη λύση των νομι
κών προσώπων, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που εί
χαν την ιδιότητα αυτή. Για τα χρέη που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά 
την απόκτηση της ιδιότητας αυτής υπό των ανωτέρω, η ποινική 
δίωξη ασκείται μετά τρεις μήνες από την απόκτηση της ιδιότητας 
αυτής. 

4. Με την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του χρέ 
ους, κατά τις κείμενες διατάξεις, αναστέλλεται η ποινική δίωξη, 
για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής 
με τους όρους της ρύθμισης, και τελικά εξαλείφεται το αξιόποινο 
σε περίπτωση ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του ν. 1867/19Θ9 (ΦΕΚ Α' 227) καταργείται. 

β. Το ποινικό αδίκημα που προβλέπουν οι προηγούμενες παρά
γραφοι του άρθρου αυτού, όσον αφορά ειδικά τα ήδη ληξιπρόθε
σμα χρέη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος vóuou, 
διαπράττεται μόλις συμπληρωθούν τέσσερις μήνες από την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος νόμου. 

Η προθεσμία αυτή ισχύει χωρίς καμ(α παράταση από οποιοδή
ποτε λόγο και σε περίιιτωση εναλλαγής μέσα σ'αυτήν των προ
σώπων που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 26 
Αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, που δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να ε
πιβάλλονται κατά των οφειλετών, που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους ποος το Δημόσιο, περιορι
σμοί και απαγορεύσεις, που ανάγονται στις κάθε φύσεως συναλ
λαγές, πράξεις ή ενέργειες αυτών είτε με τους ιδιώτες, είτε με 
το Δημόσιο, δήμους-κοινότητες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί
ου, ιδρύματα κάθε κατηγορίας, οργανισμούς, τράπεζες, επιχειρή
σεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Ως συναλλαγή, πράξη ή ενέργεια, κατά την παράγραφο 1 του 
παρόντος, νοείται ενδεικτικώς: 

α) Η είσπραξη χρημάτων, 
β) η σύναψη συμβάσεων δανείων, 
γ) η λήψη διοικητικών αδειών (π.χ. κυκλοφορίας αυτοκινήτων, 

οικοδομικής, κλπ.), 
δ) ο εκτελωνισμός εμπορευμάτων, 
ε) η αγοραπωλησία ακινήτων ή σύσταση σ'αυτά εμπράγματων 

δικαιωμάτων, η αγοραπωλησία αυτοκινήτων ή θαλάσσιων σκαφών 
ή αεροσκαφών, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, 

στ) ή συμμετοχή σε διαγωνισμό ή δημοπρασία. 
3. Η εκπλήρωση των οφειλών προς το Δημόσιο, κατά τις διατά

ξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, αποδεικνύεται με αποδει
κτικό ενημερότητας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο 
της Δ.Ο.Υ. και το οποίο χορηγείται εφ' όσον ο αιτών έχει καταβά-
λει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευ
κόλυνση τμηματικής καταβολής που χορηγούνται από τα κατά 
νόμο αρμόδια όργανα) τις μέχρι τη χρονολογία έκδοσης του α 
ποδεικτικού βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το 
Δημόσιο. 

4. Τα της ισχύος του αποδεικτικού, τα τηρητέα βιβλία ή έντυ
πα, τα του ελέγχου εφαρμογής του μέτρου αυτού, οι τυχόν εξαι 
ρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης του 
αποδεικτικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμο
γή του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με τις ως άνω κανονιστι 
κές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

5. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που έχουν εκδοθεί 
κατ'εξουσιοδότηση των άρθρων θ και 10 του ν. 2097/1952 (ΦΕΚ 
Α' 113) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση τους. 
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'Αρθρο 27 
Απαγ6ρ*υση εξόδου από τη χώρα εκπροσώπων 

νομικών προσώπων 

1. Επιτρέπεται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα των παρα
κάτω προσώπων, για τα προς το Δημόσιο χρέη των ανωνύμων ε
ταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των σωματείων 
ή συνεταιρισμών και των αλλοδαπών νομικών προσώπων, εφ' ό
σον τα πρόσωπα αυτά έχουν την ελληνική υπηκοότητα: 

α) Των διευθυνόντων ή εντεταλμένων ή συμπραττόντων συμ
βούλων ή διοικητών ή γενικών διευθυντών των ανωνύμων εται
ρειών ή κάθε προσώπου εντεταλμένου, είτε αμέσως,, είτε εμμέσως, 
είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, στη διοίκηση ή δια
χείριση των εταιρειών αυτών ή με οποιονδήποτε τρόπο αναμίχθη
κε, ολικώς ή μερικώς, στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών, 
σωρευτικώς ή μη. 

Εάν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, το μέτρο λαμβάνε
ται κατά των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών 
αυτών, εφ' όσον ασκούν πράγματι, ιιροσωρινώς ή διαρκώς, ένα 
από τα καθήκοντα των προσώπων που αναφέρονται στο προηγού
μενο εδάφιο. 

β) Των διαχειριστών των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και, 
όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν, κάθε εταίρου, σωρευτικώς ή μη. 

γ) Των προέδρων και γενικών γραμματέων, των κάθε κατηγο
ρίας και σκοπού συνεταιρισμών ή σωματείων, σωρευτικώς ή μη. 

δ) Των, στην Ελλάδα, πρακτόρων, αντιπροσώπων και γενικά εκ
προσώπων αλλοδαπών νομικών προσώπων, σωρευτικώς ή μη. 

2. Το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κατά των 
προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο λαμ
βάνεται για τα προς το Δημόσιο χρέη των εταιρειών και λοιπών 
νομικών προσώπων πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχ
μές, τα οποία είτε ήταν βεβαιωμένα στη δημόσια οικονομική υπη
ρεσία ή το τελωνείο κατά το χρόνο ανάληψης των αρμοδιοτήτων 
ή καθηκόντων τους, είτε βεβαιώθηκαν ή και απλώς γεννήθηκαν 
κατά το χρόνο που τα πρόσωπα αυτά είχαν μία από τις ιδιότητες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, έστω και αν 
έληξε αυτή ή την απέβαλαν μεταγενέστερα με οποιονδήποτε τρό
πο και για οποιαδήποτε αιτία, καθώς επίσης και για τα χρέη τα 
οποία βεβαιώθηκαν μετά τη λύση των νομικών προσώπων, έστω 
και λόγω πτώχευσης, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο 
που είχαν την ιδιότητα αυτή. 

3. Για την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, που εντάσσεται στη 
διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων και τείνει στη θερα
πεία του δημόσιου συμφέροντος, δεν απαιτείται οποιαδήποτε 
προηγούμενη ειδοποίηση ή κλήση των προσώπων στα οποία α
ναφέρεται το μέτρο αυτό. 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύο
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικα
σία για τη λήψη του μέτρου, οι προϋποθέσεις για την άρση του, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. 

Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος των χρε
ών για το οποίο λαμβάνεται το μέτρο είτε γενικά, είτε κατά κατη
γορία οφειλετών νομικών προσώπων. 

Άρθρο 28 
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου β του ν.δ/τος 356/1974 (ΦΕΚ 
Α' 90) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.Από την πρώτη εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέ
ρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας κατά 
την οποία, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, γίνονται ληξιπρό
θεσμα τα χρέη προς το Δημόσιο, επιβάλλονται σ'αυτά προσαυ
ξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

Το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ορίζε
ται σε 2,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης και η προσαύξηση δεν 
μπορεί να υπερβεί το 100% του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. 

Για χρέη από συμβάσεις το ποσοστό της προσαύξησης εκπρό
θεσμης καταβολής και το ανώτατο όριο αυτής ορίζονται ως ανω
τέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθμιση, με ρητό όρο της 

σύμβασης, και υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της Προθε
σμίας που πρέπει, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί ή ο
φειλή μερικά ή ολικά. 

Ειδικά, για χρέη από παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φό
ρους, το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ο
ρίζεται σε 3 % για κάθε μήνα καθυστέρησης και η προσαύξηση δεν 
μπορεί να υπερβεί το 120% του οφειλόμενου χρέους. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εάν η καθυστέρηση κατα
βολής αναφέρεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα, υ
πολογίζεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για ολόκληρο 
το μήνα. 

Το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς 
και το ανώτατο όριο αυτής δύνανται να αναπροσαρμόζονται αυ-
ξητικώς με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύ
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αναπροσαρμογή αυτή 
δύναται να γίνεται είτε γενικώς για κάθε οφειλή προς το Δημό
σιο, είτε κατά κατηγορίες οφειλών.» 

2. Με τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη παράγραφο πο
σοστά προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής και τα ανώτατα ό
ρια αυτών βρρύνονται και τα μέχρι την έναρξη της ισχύος του 
άρθρου αυτού βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, που εκκρεμούν 
για είσπραξη. 

3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 
πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 29 
Απόδοση πλειστηριόσματος στο Δημόσιο 

1. Στο άρθρο 29 του ν.δ/τος 356/1974 (ΦΕΚ Α' 90) προστίθεται 
παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 

•3. Η απόδοση στο Δημόσιο του ποσού για το οποίο έχει κατα
ταγεί σε πλειστηριασμό γίνεται με απλή εντολή του υπαλλήλου 
του πλειστηριασμού και δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογρα
φικής πράξης.» 

2. Στο άρθρο 45 του ν.δ/τος 356/1974 (ΦΕΚ Α" 90) προστίθεται 
παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 

«4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρό
ντος ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση.» 

Άρθρο 30 
Διαγραφή χρεών 

Χρέη προς το Δημόσιο και χρέη υπέρ τρίτων, που από το νόμο 
συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται με αυτά, εφ'όσον το οφει
λόμενο βασικό ποσό αυτών, κατά εγγραφή ή κατά σύνολο εγγρα
φών, δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές και η 
βεβαίωση έγινε στις αρμόδιες για την είσπραξη υπηρεσίες μέχρι 
31.12.1980, διαγράφονται, με την προϋπόθεση ότι έχει διακοπεί 
ο προβλεπόμενος, από τις ισχύουσες διατάξεις, χρόνος παραγρα
φής αυτών, ελλείψει άλλων περιουσιακών στοιχείων, μόνο με κα
τασχέσεις, κινητών πραγμάτων, που η αξία τους, κατά την 
κατασχετήρια έκθεση, δεν καλύπτει το πιο πάνω χρέος και τα εκ
δοθέντα προγράμματα πλειστηριασμού και εντάλματα προσωπι
κής κράτησης δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. 

Άρθρο 31 
Έξοδα εκτέλεσης 

Το άρθρο 76 του ν.δ/τος 356/1974 (ΦΕΚ Α' 90) αντικαθίσταται 
ως εξής: «Άρθρο 76 

Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα δικαιώματα και 
έξοδα της διοικητικής εκτέλεσης, τα δικαιώματα για την εκτέλε
ση αποφάσεων προσωπικής κράτησης οφειλετών του Δημοσίου, 
καθώς και τα δικαιώματα για την επίδοση ατομικών ειδοποιήσε
ων στους οφειλέτες του Δημοσίου ή τρίτων που τα έσοδα τους 
εισπράττονται μέσω των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών 

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται το ύψος των δικαιωμάτων και 
εξόδων εκτέλεσης, τα δικαιούχα πρόσωπα, ο τρόπος είσπριΐ̂ ,ης. 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Τα παραπάνω δικαιώματα θεωρούνται ως έξοδα εκτέλεσης.· 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ' 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΗΕΙΧ 

Άρθρο 32 
Σύσταση θέσεων αναπληρωτών προϊσταμένων στις Α.Ο.Υ. 

Στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α' τάξεως, στις 
οποίες προβλέπονται εννέα (θ) τμήματα και πάνω, όπως αυτές έ
χουν καθοριστεί με το π.δ.551/1988 (ΦΕΚ Α' 259), συνιστάται μία 
(1) θέση αναπληρωτή προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.. 

Η επιλογή και τοποθέτηση του αναπληρωτή προϊσταμένου 
Δ.Ο.Υ. γίνεται όπως και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1586/1986 (ΦΕΚ Α' 37) όπως ι
σχύουν. Me προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι αρμοδιότητες 
του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. 

Άρθρο 33 
Λοιπές διατάξεις 

1. Στις περιπτώσεις προληπτικού ελέγχου που γίνεται από τις 
δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και διαπιστώνονται παραβάσεις 
των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, η διαδικασία 
συντάξεως της έκθεσης ελέγχου και της σχετικής απόφασης επι
βολής του προστίμου πρέπει να γίνεται μέσα σε τρεις μήνες από 
την ημέρα που διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις. 

Επίσης, για τις παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 
που διαπιστώνονται από την ΥΠ.Ε.Δ.Α. ή από δημόσιες οικονομι
κές υπηρεσίες σε βάρος φορολογουμένων αρμοδιότητας άλλων 
δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, η σύνταξη των εκθέσεων ελέγ
χου και η αποστολή αυτών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πρέπει να γίνε
ται μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που διαπιστώθηκαν οι 
παραβάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η έκδοση της απόφασης ε
πιβολής του προστίμου από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πρέπει να γίνε
ται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα παραλαβής ων σχετικών 
εκθέσεων ελέγχου των υπηρεσιών που διαπίστωσαν τις παρα
βάσεις. 

2. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των ενεργειών που αναφέρο
νται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί πειθαρχικό παρά
πτωμα των υπαλλήλων που ευθύνονται για την καθυστέρηση αυτή. 

3. Η παράγραφος 3 του άρθροι/11 του ν. 1798/19Θ8 αντικαθίστα
ται ως εξής: * 

«3. Μετά την καταβολή των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων του 
λογαριασμού Δ.Ε.Τ.Ε. μέσα στο έτος που γεννήθηκαν, τυχόν υ
πάρχοντα περισσεύματα του θα παραμένουν στο λογαριασμό 
Δ.Ε.Τ.Ε. και στο επόμενο έτος θα περιέρχονιαι στον κρατικό προϋ
πολογισμό, θα εμφανίζονται στη συνέχεια σαν έξοδα σε ειδικό κω
δικό αριθμό εξόδων και θα διατίθενται με απόφαση του γπουργοΰ 
Οικονομικών για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών βελτίωσης, 
είτε της εν γένει υποδομής της τελωνειακής υπηρεσίας, είτε των 
χώρων εργασίας των τελωνειακών υπαλλήλων δια ανεγέρσεως 
νέων κτιρίων. Η χρηματοδότηση της βελτίωσης ή ανέγερσης κτι-
οίων γίνεται με ειδική επιχορήγηση των κατά τόπους οικείων νο
μαρχιακών ταμείων. 

4.Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. σχετικά με την 
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή το ύψος του εισο
δήματος των φορολογουμένων για διάφορες χρήσεις κατά τις κεί
μενες διατάξεις αντικαθίστανται με τα αποστελλόμενα εκάστοτε 
από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. εκκαθαριστικά σημείωμαια επί της φορολογίας 
αυτής. 

5. Από 1ης Ιανουαρίου 1991 έκδοση πιστοποιητικών από τις δη
μόσιες οικονομικές υπηρεσίες θα γίνεται μόνο εάν τούτο έχει κρι
θεί αναγκαίο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Κάθε αντίθετη διάταξη κα
ταργείται. 

Με κοινή απόφαση των γπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών θα καθοριστούν ειδικά τα πιστοποιητικά και ο τρό
πος χρησιμοποιήσεως από το γπουργείο Μεταφορών και Επικοι

νωνιών για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 
θ. Στα κοινωφελή ιδρύματα «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑ

ΡΑΜΑΝΛΗ» και «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.εφαρμόζο-
νται τα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 12 παράγραφος 1 του ν. 
1610/1986, που αναφέρεται στην έγκριση σύστασης ιδρύματος με 
την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΤΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣ-
ΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ« και κύρωση του οργανισμού αυτού. 

Άρθρο 34 
Οργανωτικά θέματα 

1. Η μηχανοργάνωση των Δ.Ο.γ., των τελωνείων και του Γενι
κού Λογιστηρίου του Κράτους, δηλαδή, η ολοκλήρωση των ανα
γκαίων εργασιών μηχανογράφησης όλων των σχετικών στοιχείων 
και διαδικασιών, θα ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την έναρ
ξη ισχύος του παρόντος. Με αποφάσεις του γπουργού Οικονομι
κών καθορίζονται οι λεπτομέρειες, ως προς την προμήθεια των 
αναγκαίων μηχανημάτων, τις αναγκαίες πιστώσεις του προγραμ
ματισμού και την ανάθεση μελετών σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

2. Σε κάθε Δ.Ο.γ. με μηχανογραφικό εξοπλισμό, συνιστάται, με 
αποφάσεις του γπουργού Οικονομικών αριθμός θέσεων της απαι
τούμενης ειδικότητας φοροτεχνικού κλάδου ανάλογα με το μέγε
θος των μηχανογραφικών εφαρμογών της οικείας Δ.ΟΎ.. 

Επίσης, στο γπουργείο Οικονομικών δύναται να συσταθεί αριθ
μός θέσεων, με αποφάσεις του γπουργού Οικονομικών για την 
πρόσληψη προσωπικού με υψηλή κατάρτιση στους τομείς της α
νάλυσης συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολο
γιστών. 

3. Για τη στελέχωση των κτηματικών υπηρεσιών που συστήθη
καν με το π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259 Α"), καθώς και των κεντρικών και 
ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του γπουργείου Οικονομι
κών, με αντικείμενο τη διοίκηση και προστασία των δημοσίων και 
ανταλλαξίμων κτημάτων και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
εθνικών κληροδοτημάτων, στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και α
παλλοτριώσεων, συστήνονται πεντακόσιες (500) θέσεις ειδικότη
τας κτηματικών υπαλλήλων των κλάδων Π E, TE και ΔΕ φορο
τεχνικών. Η κατά κατηγορία και κατά υπηρεσία κατανομή των α
νωτέρω θέσεων, ενεργείται με αποφάσεις του γπουργού Οικονο
μικών. Η κατάταξη των υπαλλήλων στην ανωτέρω ειδικότητα 
ενεργείται με την πράξη διορισμού ή μετάταξης, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Προκειμένου για τους κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες φοροτεχνικούς υπαλ
λήλους, η κατάταξη στην ειδικότητα των κτηματικών υπαλλήλων 
ενεργείται μετά από γνώμη ίου υπηρεσιακού συμβουλίου και αί
τηση του υπαλλήλου. 

Λ. Στην έδρα κάθε νομαρχίας, πλην των νομαρχιών Αθηνών, Πει
ραιά, θεσσαλονίκης και ΑχαΓας, συστήνεται υποκατάστημα Τα
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στις έδρες των δημόσιων 
οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των τοπικών γραφείων Δ.Ο.Υ., 
εφ' όσον στις υπηρεσίες αυτές λειτουργούν, κατά την έναρξη ι
σχύος του παρόντος, γραφεία Παρακαταθηκών, συστήνονται τμή
ματα ή γραφεία Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα 
στα υποκαταστήματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της 
οικείας νομαρχίας. Από την έναρξη λειτουργίας κάθε υποκαταστή
ματος, τμήματος ή γραφείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα
νείων, που θα ορίζεται με απόφαση του γπουργού Οικονομικών, 
οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
5 του π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259 Α), περιέρχονται σε αυτά κοτοι προί-
στάμενοί τους καθίστανται υπόλογοι, σύμφωνα με τις κείμενες δια
τάξεις. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και 
λειτουργία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά τα 
προηγούμενα εδάφια υποκαταστημάτων, τμημάτων και γραφείων 
αυτού καθορίζεται με τον Οργανισμό του Ταμείου Παρακαταθη
κών και Δανείων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

5. Από 1η Ιανουαρίου 1991 υπόλογοι για τις πληρωμές των ορ
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.), κατά τις κείμενες δια
τάξεις, καθίστανται υπάλληλοι των κλάδων ελεγκτών εσόδων -
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εξάδων 0.txt,., που ορίζοντ« με αποφάσεις του οικείου νομάρχη, 
f f ' όφογ * · ν έχουν AewoupvW* μ*χρι την ημερομηνία αυτήν οι 
ufiflpeoieç που προβλέπονται με το παρόν. Κάθε άλλη διάταξη γε
νική ή ειδική που αντίκειται στη διάταξη του εδαφίου αυτού κα
ταργείται. 

Άρθρο 35 
Αναγνώριση δαπανών προμήθειας επαγγελματικών 
βιβλίων και μετακίνησης φοροτεχνικών υπαλλήλων 

1. Η συνδρομή που καταβάλλεται από τους εργαζόμενους στις 
δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες για την αγορά του επιστημονι
κού περιοδικού «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» στην ιδιοκτήτρια 
αυτού Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις δημόσιες οι
κονομικές υπηρεσίες (Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.) βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβο
λής της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οι
κονομικών. 

2. Η δημιουργία στις Δ.Ο.Υ. βιβλιοθηκών, η προμήθεια και ο ε
μπλουτισμός αυτών με περιοδικά, βιβλία και έντυπα οικονομικού, 
δημοσιονομικού και φορολογικού περιεχομένου, βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Στο τέλος του άρθρου 12 του ν.δ/τος 65/1Θ73, όπως το άρθρο 
αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 
1810/1Θ88 (ΦΕΚ Α' 223), προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 

•Ειδικώς τα έξοδα κίνησης των φοροτεχνικών και δημοσιονο
μικών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των υπηρε
σιών εσόδων του Ι.Κ.Α., που μετακινούνται σε ακτίνα μέχρι 30 
χιλιόμετρα από το κατάστημα που στεγάζεται η υπηρεσία τους 
για συγκεκριμένη εκτέλεση εργασιών ή ελέγχων, για τις οποίες 
(μετακινήσεις) δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις περί 
των δαπανών κινήσεως, ημερήσια αποζημίωση, ορίζονται στο έ
να εκατοστό (1/100) του βασικού μισθού του κλιμακίου 23 του 
ν. 1505/1984, για κάθε ημέρα μετακίνησης, που βεβαιώνεται από 
τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οικεία κα
τάσταση εκκαθάρισης της αποζημίωσης. Η αποζημίωση αυτή κα
ταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα 
στον οποίο αναφέρονται οι μετακινήσεις, με τη διαδικασία που ι
σχύει σήμερα για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών των υ
παλλήλων. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει ανάλογα και για 
τους επιμελητές και δακτυλογράφους που ανήκουν στις διευθύν
σεις Διοικητικού και Προσωπικού Δ.Ο.Υ. της κεντρικής υπηρεσίας 
ή υπηρετούν στις κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφε
ρειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες (υπη
ρεσίες) έχουν αρμοδιότητα στην εφαρμογή της νομοθεσίας, για 
τη φορολογία της είσπραξης των δημόσιων εσόδων και τη διοί
κηση και διαχείριση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας του 
Δημοσίου. 

4. Ειδικά, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 1988 και μέ
χρι την έναρξη της ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης πα
ραγράφου, αναγνωρίζεται και καταβάλλεται χωρίς πρόσθετες 
διατυπώσεις σε κάθε φοροτεχνικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε 
υπάλληλο από τους αναφερόμενους στο τελευταίο εδάφιο της 
προηγούμενης παραγράφου ποσό δαπάνης πέντε χιλιάδων (5.000) 
δραχμών κατά μήνα, ως αποζημίωση εξόδων μετακίνησης. Ο χρό
νος και η διαδικασία καταβολής της κατά το προηγούμενο εδά
φιο δαπάνης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Άρθρο 36 
Σύσταση Κέντρου Δημοσιονομικών Ερευνών 

και Σχολής Επιμόρφωσης 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται ειδική υπηρεσία, η 
οποία υπάγεται στο γραφείο Υπουργού με τον τίτλο «Κέντρο Δη
μοσιονομικών Ερευνών»(ΚΕΔΕ). 

2. Αρμοδιότητα του Κέντρου αυτού είναι η μελέτη επί του δη
μοσιονομικού συστήματος γενικώς, αλλά και ειδικώς, καθόσον α
φορά στην Ελλάδα, η παρακολούθηση των δημοσιονομικών 

εξελίξεων τόσο στην αλλοδαπή όσο και στην Ελλάδα, καθώς και 
η παροχή συμβουλών και υποδείξεων προς τον Υπουργό Οικονο
μικών για την ορθότερη κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δη
μοσίου και την ενδεδειγμένη εκάστοτε μεταρρύθμιση του 
φορολογικού συστήματος της χώρας. 

3. Το Κέντρο τούτο θα στελεχώνεται τόσο από μόνιμους υπαλ
λήλους του Υπουργείου Οικονομικών αποσπώμενων νομίμως, ό
σο και από προσωπικό, που προσλαμβάνεται επί θητεία. 

4. Οι επί θητεία υπάλληλοι του Κέντρου θα προσλαμβάνονται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από πρόσωπα που έχουν 
πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών, ειδικώς σε δημοσιονομικά 
θέματα. 

5. Οι επί θητεία υπάλληλοι του ανωτέρω Κέντρου θα αμείβονται 
βάσει μισθολογίου που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υ
πουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. 

6. Κάθε λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του ως 
άνω Κέντρου θα καθοριστεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονο
μικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρότα
ση του Υπουργού των Οικονομικών, μπορεί να όυσταθεί Σχολή Ε
πιμόρφωσης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Διαρρυθμίσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 37 
Ειδικός φάρος κατανάλωσης επιβατικών 

αυτοκινήτων, ιδιωτικής χρήσης 

1. Καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευασθεί 
με αντιρρυπαντική τεχνολογία, της δασμολογικής κλάσης 87.03 
του Ολοκληρωμένου Τελωνειακού Δασμολογίου (TARIC), με εξαί
ρεση τα ασθενοφόρα και νεκροφόρα, υποβάλλονται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώ
νεται με βάση την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 
Α ) και του άρθρου 4 του ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α), όπως ισχύουν. 

2. Οι συντελεστές του κατά τα παραπάνω ειδικού φόρου κατα
νάλωσης ορίζονται ως ακολούθως: 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ 
Μέχρι και 900 κυβικά εκατάστά 35% 

Από 901 μέχρι 1.400 50% 
# 1.401 1.600 70% 
j j 1.601 1.800 90% 
// 1.801 2.000 140% 

2.001 και πάνω 220% 

3.Όι κατά την προηγούμενη παράγραφο συντελεστές αυξάνο
νται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για αυτοκίνητα αντιρρυπα
ντικής τεχνολογίας με κινητήρα περιστρεφόμενων εμβόλων 
(WANKEL). 

4. Ως αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για την εφαρ
μογή του παρόντος κεφαλαίου χαρακτηρίζονται τα καινουργή κα
τά τον τελωνισμό βενζινοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, για τα 
οποία έχει εκδοθεί «δελτίο έγκρισης Ε.Ο.Κ.», όσον αφορά τις εκ
πομπές καυσαερίων, σύμφωνα με τις Οδηγίες 88/76/ΕΟΚ, 
88/436/ΕΟΚ, 8Θ/458/ΕΟΚ και ειδικότερα εκείνα των οποίων οι εκ 
κατασκευής εκπομπές καυσαερίων, για έγκριση τύπου, είναι ίσες 
ή μικρότερες από τις κατωτέρω τιμές: 

α. Αυτοκίνητα που φέρουν κινητήρα κυβισμού μεγαλύτερου των 
2000CC: 

μάζα CO (GR/δοκιμή) συνολική μάζα μάζα ΝΟχ 
HC + ΝΟχ(ΰΡνδοκιμή) (GR/δοκιμή) 

25 6,5 3,5 
β. Αυτοκίνητα που φέρουν κινητήρα κυβισμού μεγαλυτέρου ή 
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(σου των 1400 CC και μικρότερου ή (σου των 2000 CC: 
μάζα 0Ο(βίνδοκιμή) συνολική μάζα 

HC + NOx(GR/ÖOKiuti) 
30 8 

γ. Αυτοκίνητα που φέρουν κινητήρα κυβισμού μικρότερου των 
1400 CC: 

μάζα CO (GR/δοκιμή) συνολική μάζα 
HC + NOxiGR/δοκιμή) 

19 5 
Επίσης, ως αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαρακτη

ρίζονται και εκείνα που καλύπτουν τις προδιαγραφές καυσαερίων 
ΗΠΑ '83, όπως περιγράφονται στην παρ.θ.3 του παραρτήματος 
Ι της Οδηγίας 88/76/ΕΟΚ. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλο
ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επι
κοινωνιών οι τιμές της παρ.4 μπορεί να μειωθούν περαιτέρω. 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, τα απαιτούμε
να δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των αυτοκινήτων ως α
ντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς επίσης και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος. 

Αρθρο 38 

Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων 
δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ) 

1.Τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία προ
ορίζονται να κυκλοφορήσουν ως αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και 
χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη ως καύσιμο, απαλλάσσονται από 
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

Στα αυτοκίνητα αυτά, εφ' όσον φέρουν κατά τον τελωνισμό και 
συσκευή για τη χρησιμοποίηση υγραερίου ως εναλλακτικού καυ
σίμου, ο κατά περίπτωση ειδικός φόρος κατανάλωσης της παρ.2 
του άρθρου 37 του παρόντος εισπράττεται μειωμένος κατά εξή
ντα τοις εκατό (60%). 

Η διάταξη της παραγράφου αυτής λήγει την 31-12-1992. 
2. Τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που ι.αραλαμβάνονται με 

το φορολογικό καθεστώς της προηγούμενης παραγράφου, εφ' ό
σον αποχαρακτηρίζονται για να κυκλοφορήσουν ως ιδιωτικής χρή
σης πριν περάσει πενταετία από τον τελωνισμό, υπόκεινται στην 
καταβολή της διαφοράς μεταξύ των φορολογιών που καταβλήθη
καν κ α των φορολογιών που ίσχυαν κατά το χρόνο του τελωνι
σμού ως ιδιωτικής χρήσης. 

Η παραπάνω διαφορά μειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) 
μετά παρέλευση πενταετίας από του τελωνισμού. 

3. Τα επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα αντιρρυ
παντικής τεχνολογίας, που έχουν έδρα διοικητική μονάδα στην 
οποία επιτρέπεται η χρήση υγραερίου, μπορούν να χρησιμοποιούν 
ως καύσιμο και υγραέριο με τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

α. Να καταβάλλεται ο προβλεπόμενος, από την παρ. 1 του πα
ρόντος άρθρου υπέρ του Δημοσίου, ειδικός φόρος κατανάλωσης. 

β. Τα όρια εκπομπής καυσαερίων με χρήση υγραερίου να είναι 
(σα ή μικρότερα των αναφερομένων στην παράγραφο 4 του άρ
θρου 37. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Με
ταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης των 
τιμών των εκπομπών καυσαερίων, ο τρόπος διασκευής του κινη
τήρα, τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτο
μέρεια για τη χρήση υγραερίου. 

Άρθρο 39 
Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις 
αυτοκινήτων ειδικών κατηγοριών 

1. Απά της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, τα καινουρ-
Υή επιβατικά αυτοκίνητα, που τίθενται σε κυκλοφορία από πρό
σωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτά καθορίζονται από την παρ. 
6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), πρέπει να είναι αυτο
κίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος. Εξαιρούνται τα αυτοκίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων. 
2.0ι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις απαλλαγές, α

πό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την εισαγωγή ή αγορά από 
τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες επιβατικών αυτοκινήιων, πα
ρέχονται μόνο εφ' όσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι καινουργή α
ντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για 
τα εισαγόμενα επιβατικά αυτοκίνητα με βάση τις διατάξεις της 
Δ.245/88 ΑΥΟ, που κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 
του ν.1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/7-4-89), εφ' όσον συντρέχει η προϋπό
θεση του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 τουιάρθρου 5 της από
φασης αυτής. 

Άρθρο 40 

Κίνητρα για την απόσυρση επιβατικών αυτοκινήτων 

1. Για τη θέση σε κυκλοφορία επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτι
κής ΧΡήοης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που έχει κυλινδρισμό 
κινητήρα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, δεν καταβάλλεται το προ
βλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.363/1976, όπως 
ισχύει, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, ούτε τέλη κυκλοφορίας για 
το αυτοκίνητο αυτό για πέντε (5) ημερολογιακά έτη, με ιην προϋ
πόθεση ότι ο ιδιοκτήτης του θα αποσύρει από την κυκλοφορία και 
θα καταστρέφει μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής 
χρήσης. 

Ως πρώτο έτος, για το οποίο δεν καταβάλλονται τέλη κυκλο
φορίας, θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλο
φορίας του αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Η διάταξη της παραγράφου αυτής καταλαμβάνει αυτοκίνητα 
που τίθενται σε κυκλοφορία μέχρι 31-12-1992. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθοριστεί η διαδικασία για 
τη διαπίστωση της απόσυρσης και καταστροφής και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του πα
ρόντος άρθρου. 

Άρθρο 41 
Κυρώσεις - Ποινές 

1. Η καθ'οιονδήποτε τρόπο, αποσύνδεση, τροποποίηση, αχρή
στευση του συστήματος αντιρρύπανσης, η χρησιμοποίηση καυσί
μου άλλου από εκείνου που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας, 
καθώς και η αντικατάσταση του κινητήρα αυτοκινήτου, που έχει» 
τελωνισθεί με το φορολογικό καθεστώς των επιβατικών αυτοκι
νήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δεν επιτρέπεται χωρίς την 
έγκριση των αρμόδιων αρχών, εφ" όσον οι πιο πάνω μετατροπές 
μεταβάλλουν το χαρακτήρα των αυτοκινήτων αυτών από αντιρ
ρυπαντικής τεχνολογίας σε αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας. 

2. Σε περιπτώσεις μετατροπών της προηγούμενης παραγράφου, 
που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, καταβάλλονται οι προ
βλεπόμενες, για τα συμβατικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνη
τα, φορολογικές επιβαρύνσεις, μειωμένες με το ποσό των 
φορολογιών, που καταβλήθηκαν κατά τον αρχικό τελωνισμό του 
αυτοκινήτου και τη θέση του σε κυκλοφορία, εφ' όσον τούτο απο
δεικνύεται από σχετικά παραστατικά έγγραφα. 

Επίσης, παύει ισχύουσα και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφο
ρίας του αυτοκινήτου αυτού. 

3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 
του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξε
ων περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας του ν. 
1165/1918 (ΦΕΚ 59 Α). 

Άρθρο 42 
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 

1.Καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα, αντιρρυπαντικής τεχνολο
γίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 1858/1989 
(ΦΕΚ 148 Α") και της σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσης αριθμ. 12141/89 
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κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 377 Β'), υποβάλλονται στον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης της παρ. 2 του άρθρου 37 του παρό
ντος νόμου, εφ' όοον τα αυτοκίνητα αυτά τελωνισθούν μέχρι 
30-ΘΊΘ90 και με την προϋπόθεση ότι μέχρι και την 27-2-1980: 

ο. Είχαν κομισθεί στη χώρα, 
Β. είχαν φορτωθεί σε μεταφορικό μέσο με τελικό προορισμό 

τους τη χώρα, 
γ. είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσό είκοσι τοις 

εκατό (20%) και πάνω του τιμήματος. 
2. Για τα αυτοκίνητα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδο

νται εγκρίσεις τύπου, σύμφωνα με την πιο πάνω κοινή υπουργική 
απόφαση. 

3. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 
39 του νόμου αυτού αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από 
τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

4. Τα παραγόμενα επιβατικά αυτοκίνητα από αναγνωρισμένες 
εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες υπάγονται μέχρι 31.8.1990 στους 
συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος. 

6. Τα παραγόμενα επιβατικά αυτοκίνητα από αναγνωρισμένες 
εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες μετά την 31.8.1990 και κυλινδρι-
ομού κάτω των 1400 κυβικών εκατοστών που πληρούν τις απαιτή
σεις του άρθρου 37 παράγραφος 4 περίπτωση β', υπάγονται μέχρι 
την 30.Θ.1991 στους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 
37 του παρόντος. 

β. Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας 
που έχουν κομισθεί στη χώρα μέχρι 27.2.1990 υποβάλλονται στους 
κατά περίπτωση συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης του άρ
θρου 1 του ν. 1858/1989, εφ' όσον τελωνιστούν μέχρι 30.4.1990. 

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2,4 και 6, τα 
άρθρα 1 και 2 του ν.1858/1989 καθώς επίσης και η αριθμ. 12141/1989 
κοινή υπουργική απόφαση. 

Άρθρο 43 
1. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση 900.000.000 δραχμών στα πο

λιτικά κόμματα που θα μετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές του 
Απριλίου 1990, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρ
θρου 2 παρ. 1 του ν. 1443/1984 ή εκπροσωπούνται στη Βουλή που 
προήλθε από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 1989 από έναν του
λάχιστον βουλευτή. 

2. Η κρατική οικονομική ενίσχυση κατανέμεται στα πολιτικά κόμ
ματα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με το άρ
θρο 3 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 1443/1984. 

Άρθρο 44 

1. Οι κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου υφιστάμε
νες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου προσωπικού 
που υπηρετεί στο Δημόσιο, τα ν,π.δ.δ. και τα ν.π.ι.δ. Δημόσιου Το
μέα παρατείνονται αυτοδικαίως ως την 30.9.90, κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων των ν. 1735/1987,1835/1989 και 1874/1990 ή άλλων 
ειδικών διατάξεων. Από τη ρύθμιση αυτήν εξαιρείται το προσω
πικό που έχει προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για 
την κάλυψη εποχιακών αναγκών καθώς και με συμβάσεις έργου, 
η κατάσταση του οποίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παρα
γράφου 7 αυτού του άρθρου. 

2. Ως την 30.4.90 όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να κοι
νοποιήσουν στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης πίνακα ίων 
συμβάσεων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία του πρώτου ε
δαφίου της προηγούμενης παραγράφου. Παράβαση της υποχρέ
ωσης αυτής συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη παντός υπευθύνου. 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ
νησης, Οικονομικών και Εργασίας ύστερα από γνώμη των οικείων 
υπηρεσιακών συμβουλίων και, εν ελλείψει τούτων, του διοικού
ντος συλλογικού οργάνου του οικείου νομικού προσώπου, και ως 
την 30.9.90.: 

α) Καταγράφεται κατά φορέα και ειδικότητα ο αριθμός του προ
σωπικού του πρώτου εδαφ. της παρ.1 που καλύπτει πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας. 
β) Ιδρύονται νέες κενές θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου και αορίστου χρόνου, εφ'όσον το απαιτούν οι ανάγκες που 
προκύπτουν από την πιο πάνω καταγραφή. 

Υ) Καθορίζονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν 
με συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

4. Μέχρι την 30.Θ.90 κινείται η διαδικασία πλήρωσης των κενών 
θέσεων της περίπτωσης γ' της προηγούμενης παραγράφου. Η δια
δικασία αυτή θα στηριχθεί σε πανελλήνιο δημόσιο διαγωνισμό, 
στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν και οι συμβασιούχοι του 
πρώτου εδαφίου της ιιαρ.1, με πρόσθετο προσόν την προϋπηρε
σία τους και ανεξαρτήτως ανώτατου ορίου ηλικίας πρόσληψης. 

5. Με ταπ.δ., που εκδίδονται με πρόταση του γπουργού Προε
δρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται κατά παρέκκλιση των κει
μένων διατάξεων: 

α) Οι κάθε είδους όροι προκήρυξης, διεξαγωγής και ολοκλήρω
σης του διαγωνισμού της παρ.4. 

β) Τα απαιτούμενα προσόντα των δυναμένων να διαγωνισθούν. 
γ) Η τοποθέτηση των επιτυχόντων στις θέσεις που καταλαμ

βάνουν. 
δ) Η προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας ανάλογα με το 

χρόνο της προϋπηρεσίας της παραγράφου 4. 
ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρ.4. 
8. Με τα π.δ. της παρ. 5, είναι δυνατόν να παρέχεται υπεξου-

σιοδότηση στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης για τη ρύθ
μιση ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων των 
διατάξεων των παρ. 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου. 

7. Οι κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου υφιστάμε
νες συμβάσεις του προσωπικού που έχει προσληφθεί στο Δημό
σιο, τα ν.π.δ.δ. και τα ν.π.ι.δ. του Δημόσιου Τομέα για την κάλυψη 
εποχιακών αναγκών, καθώς και συμβάσεις του προσωπικού με μί
σθωση έργου παρατείνονται αυτοδικαίως ως την 31.5.90. Ως την 
ημερομηνία αυτήν και με βάση τη διαδικασία της παρ.3 αυτού του 
άρθρου προσδιορίζεται ο αριθμός των συμβασιούχων του προη
γούμενου εδαφίου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των 
υπηρεσιών και, με βάση τον προσδιορισμό αυτόν, εξειδικεύονται 
τα άτομα των οποίων οι συμβάσεις μετατρέπονται στη συνέχεια 
αυτοδικαίως σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που λήγουν την 
30.9.90. Κατά τα λοιπά ισχύουν και ως προς αυτούς, κατ'αναλο-
γία, όλες οι διατάξεις των παραγράφων 2-6 του παρόντος άρθρου. 

θ. Η παράταση των συμβάσεων των παραγράφων 1 εδ.α' και 7 
δεν μετατρέπει τις συμβάσεις αυτές σε αορίστου χρόνου, μετά δε 
τη λήξη ισχύος τους λύονται αυτοδικαίως χωρίς άλλη διατύπω
ση και δίχως καμία αποζημίωση. 

Άρθρο 45 

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 3 του ν. 1386/1983 αντικαθί
στανται ως εξής: 

•1. Το μετοχικό κεφάλαιο του O.A.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 
πέντε (5) δις.δρχ., διαιρείται σε 500.000 μετοχές, ονομαστικής α
ξίας 10.000 δρχ. η καθεμία και έχει καταβληθεί ολόκληρο από το 
Δημόσιο». 

«3.0 Ο.Α.Ε. διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτε
λείται από τον πρόεδρο και οκτώ μέλη. Ο πρόεδρος και δύο μέλη 
του Δ.Σ. διορίζονται και ανακαλούνται από τον εποπτεύοντα υ
πουργό, ένας εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας εκπρόσωπος του 
Σ.Ε.Β. διορίζονται από τη γενική συνέλευση ίων μετόχων ως μέ
λη του Δ.Σ. και τα υπόλοιπα εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων. 

Η υπόδειξη των μελών από την Γ.Σ.Ε.Ε. και τον Σ.Ε.Β. γίνεται 
εντός δέκα ημερών από την περιέλευση σ' αυτούς του εγγράφου 
του εποπτεύοντος υπουργού, με to οποίο ζητείται η υπόδειξη των 
μελών. 

Μέχρις ότου υποδειχθούν οι εκπρόσωποι ι ης Γ.Σ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Β., 
το Δ.Σ. λειτουργεί νομίμως με τα λοιπά μέλη. 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. κα· του προέδρου είναι τριετής. 
Επιτρέπεται ο επαναδιορισμός ή η επανεκλογή του προέδρου και 
των μελών του Δ.Σ.. 
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Me απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων καθορίζεται η αμοιβή του 
προέδρου και των μελών του Δ.Σ..» 

'Αρθρο 4« 

Η περίπτωση 2 του άρθρου 7 του ν. 1386/1983 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

•2. Η αναδιάρθρωση υφιστάμενων υποχρεώσεων.» 

Αρθρο 47 

Οι παράγραφοι 1,7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 1388/1983 αντικα
θίστανται ως εξής: 

«1. Σε περίπτωση που αποφασίζεται κατά το άρθρο 7 περίπτω
ση 1 η ανάληψη της διοίκησης από τον O.A. Ε. νέων επιχειρήσε
ων, η διοίκηση ασκείται κατά περίπτωση από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, που διορίζονται από αυτόν και για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των 8 μηνών. Παράταση μπορεί να χορηγηθεί με 
απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού μόνο για τρεις μήνες και 
μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Α.Ε.. Κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα οι τράπεζες μπορούν να χορηγούν στις επιχειρήσεις αυ
τές δάνεια ή εγγυήσεις. Όταν η διοίκηση απαρτίζεται από περισ
σότερα του ενός πρόσωπα, συμμετέχουν σ' αυτήν και από ένας 
εκπρόσωπος των μετόχων, των πιστωτών και των εργαζομένων 
στην επιχείρηση. Με την απόφαση που διορίζεται η διοίκηση ή με 
μεταγενέστερη απόφαση του Ο.Α.Ε. καθορίζεται η αμοιβή ή η α
ποζημίωση των μελών της που βαρύνει την επιχείρηση. Με τη δη
μοσίευση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 7 παύει η εξουσία 
των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης. Η Γ.Σ. των μετόχων ή 
η συνέλευση των εταίρων διατηρείται, αλλά δεν μπορεί να απο
φασίζει την ανάκληση των μελών της διοίκησης που διορίζει ο 
Ο.Α.Ε.. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες που διέπουν το συγκε
κριμένο εταιρικό τύπο της επιχείρησης, εφ* όσον δεν αντιτίθενται 
στο σκοπό του παρόντος νόμου». 

•7. Εάν εντός του προβλεπόμενου, κατά την παρ. 1 του παρό
ντος άρθρου, χρονικού διαστήματος δεν επιτευχθεί συμφωνία, α
κολουθεί η κατά τις διατάξεις αυτού του νόμου διαδικασία της 
εκκαθάρισης». 

«8. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διοίκησης μπορεί να αυ
ξάνεται ή να μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με α
πόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τον ν.2190/1920 και 
το καταστατικό της εταιρείας». 

Άρθρο 48 

Το άρθρο 9 του ν.1386/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 

«'Αρθρο 9 

1. Εφ' όσον δεν επιτευχθεί η κατά το άρθρο 8 συμφωνία ή δεν 
εκπληρωθούν οι όροι της, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 
7 παρ.3, με αίτηση του Ο.Α.Ε. ή καθενός που έχει έννομο συμφέ
ρον ζητείται από το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας της έδρας 
της επιχείρησης ο διορισμός εκκαθαριστή, που προβαίνει σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου αυτού στην εκκαθάριση της περιου
σίας της επιχείρησης. 

Το εφετείο οφείλει να ορίσει δικάσιμο σε χρόνο όχι μεγαλύτε
ρο από πέντε ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και δικάζει 
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι τυχόν παρεμ
βάσεις, οι οποίες ασκούνται μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, είναι 
απαράδεκτες αν δεν ασκηθούν 24 τουλάχιστον ώρες πριν από τη 
συζήτηση της αίτησης και προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην ί
δια δικάσιμο. Η κατάθεση προτάσεων σε κάθε περίπτωση μπορεί 
να γίνει στο ακροατήριο. Η απόφαση του εφετείου πρέπει να εκ
δοθεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη συζήτηση της αίτησης. 
Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα 
και δεν μπορεί να συζητηθεί η αναστολή της ισχύος της για οποιον
δήποτε λόγο. 

2. Η εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νό
μου, που συμπληρώνονται από τα άρθρα 18-21 του ν.δ. 3582/1958 

«περί υπαγωγής ανωνύμων εταιρειών υπό την διοίκησιν και δια-
χείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάριοτν». 

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης με απόφαση του εποπτεύο
ντος υπουργού, μετά από εισήγηση του O.A. Ε., ο εκκαθαριστής 
μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης ή τμημάτων 
της. 

3. Με τη δημοσίευση της απόφασης του εφετείου, που ορίζεται 
ο εκκαθαριστής, παύει αυτόματα η εξουσία των οργάνων διοίκη
σης της εταιρείας ή η τυχόν προσωρινή διοίκηση του Ο.Α.Ε., ανα
στέλλεται η περαιτέρω πτωχευτική διαδικασία, απαγορεύεται η 
αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη προσωρινών, συντηρητικών ή 
προφυλακτικών μέτρων και αναστέλλονται οι τυχόν εκκρεμείς σχε
τικές διαδικασίες. Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της 
επιχείρησης ανήκει στον εκκαθαριστή. Κατά τις περιπτώσεις που 
δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες του εκκαθαριστή στρέφονται κα
τά της εταιρείας ως οφειλέτου, η εκπροσώπηση της τελευταίας 
γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο που είχε νόμιμα εκλεγεί nptv 
από την τυχόν πτώχευση ή την υπαγωγή της στην προσωρινή διοί
κηση του O.A. Ε. ή την υπαγωγή της στις διατάξεις της παραγρά
φου 3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, κατά περίπτωση. Η θητεία 
αυτού του διοικητικού συμβουλίου, για την περίπτωση αυτή, θε
ωρείται ότι είχε ανασταλεί για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσαν 
η πτώχευση ή η προσωρινή διοίκηση και παρατείνεται μέχρι τη 
λήξη της εκκαθάρισης. 

4. Η δήλωση περιγραφής του άρθρου 19 παράγραφος 2 του ν.δ. 
3562/1958 καταχωρίζεται, ως προς τα ακίνητα που τυχόν περιλαμ
βάνει, στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ατελώς. 

Αρμόδιοι κατά τόπο για τον καθορισμό της τιμής πρώτης προ
σφοράς κατά το άρθρο 20 του ν.δ. 3562/1956 όσο και για \ι\ διε
νέργεια του πλειστηριασμού είναι αντίστοιχα το δικαστήριο και 
συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη 
θέση όπου κείνται τα εκπλειστηριαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. 
Η απόφαση του δικαστηρίου που καθορίζει κπτά το άρθρο 20 του 
v.ö.3562/1958 την τιμή της πρώτης προσφορά-; «εν υπόκειται σε 
τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και η καθοριζόμενη στην απόφα
ση αυτή τιμή δεν μπορεί να αποτελ<*ππ ,*·ν,υ για διόρθωση του 
προγράμματος πλειστηριασμού, που εκδίδεται σε εκτέλεση της. 

5. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ο εκκαθαριστής συντάσ
σει πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975 έως και 979, 
1007 του Κ.Πολ.Δ. και του άρθρου 81 του Κ.Ε.Δ.Ε.. 

Ο πίνακας συντάσσεται ύστερα από αναγγελία των πιστωτών 
στον εκκαθαριστή. Η αναγγελία πρέπει να γίνεται μέσα σε προ
θεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες, μία αθηναϊκή και μία, εφ' όσον υπάρχει, 
της πρωτεύουσας του νομού όπου εδρεύει η επιχείρηση. Ο πίνα
κας συντάσσεται μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της παραπά
νω προθεσμίας αναγγελίας. Κατά τη διανομή των προϊόντων της 
εκκαθάρισης της περιουσίας της επιχείρησης προτιμώνται οι α
παιτήσεις του Ο.Α.Ε. και των τραπεζών, που δημιουργήθηκαν σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του 
παρόντος κατά τη διάρκεια της προσωρινής διοίκησης, υπάγονται 
δε στην Α' τάξη των γενικών προνομίων του άρθρου 975 Κ.Πολ,Δ.». 

Άρθρο 49 

Το άρθρο 10 του ν.1386/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 10 

1.0 εκκαθαριστής του προηγούμενου άρθρου υποχρεούται α
μελλητί και εντός τριών το πολύ ημερών από τη δημοσίευση της 
απόφασης να δηλώσει με έγγραφο του στο γραμματέα του δικα
στηρίου που τον διόρισε, ότι αποδέχεται το διορισμό του, διαφο
ρετικά θεωρείται ότι τον αποποιήθηκε. Ο εκκαθαριστής οφείλει 
να ολοκληρώσει τις ενέργειες του για την εκποίηση των περιου
σιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης μέσα σε έξι 
μήνες από την ημέρα αποδοχής του διορισμού του. Ως ολοκλή
ρωση των ενεργειών νοείται ο ορισμός της ημερομηνίας του πρώ
του πλειστηριασμού των βασικών περιουσιακών στοιχείων 
(βιομηχανοστάσια και λοιπά περιουσιακό στοιχεία συναπτόμενα 
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με την παραγωγική διαδικασία) της επιχείρησης και σε περίπτω
ση ·υβοκ(μησης του πλειστηριασμού η σύνταξη του πίνακα κα 
τάταξης. 

Μ* την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας άπρακτης ο εκκα
θαριστής εκπίπτει, μέχρι δε τον κατ' άρθρο θ του παρόντος διο
ρισμό του αντικαταστάτη του ασκεί τα απολύτως αναγκαία 
καθήκοντα του. Ο Εκκαθαριστής μπορεί, πριν παρέλθει η παρα
πάνω εξάμηνη προθβομία, να ζητήσει από το δικαστήριο που τον 
διόρισε, κατά την (δια διαδικασία, τη χορήγηση νέας πρόσθετης 
προθεσμίας, εκθέτοντας τους λόγους που εμποδίζουν την ολοκλή
ρωση των ενεργειών του μέσα στην αρχική προθεσμία. Η διαδι
κασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί για μία ακόμη φορά, έτσι ώστε 
το ανώτατο χρονικό διάστημα που θα καλύπτουν οι οριζόμενες 
κατά τα παραπάνω προθεσμίες να μην μπορεί σε καμία περίπτω
ση να υπερβεί το δωδεκάμηνο. Σε κάθε περίπτωση ο Ο.Α.Ε. και 
καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί και πριν από τη λήξη 
των ανωτέρω προθεσμιών να ζητήσει από το δικαστήριο την α
ντικατάσταση του εκκαθαριστή εκθέτοντας τους λόγους που επι
βάλλουν την αντικατάσταση. 

2. Για τις εκκαθαρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τις 
οποίες δεν έχει οριστεί χρόνος περάτωσης των ενεργειών του εκ
καθαριστή, παρέχεται άπαξ τελειωτική προθεσμία έξι μηνών από 
την ισχύ του παρόντος νόμου για τον ίδιο σκοπό, μετά την πάρο
δο της οποίας παύουν οι εξουσίες του εκκαθαριστή και ζητείται 
εντός τριών ημερών από τον Ο.Α.Ε. ο ορισμός νέου εκκαθαριστή 
κατά τα προηγούμενα. 

S. Me κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και των Υ
πουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται ο τρόπος και 
τα ανώτατα όρια αμοιβών των εκκαθαριστών και των συμβολαιο
γράφων για τις εκκαθαρίσεις του νόμου αυτού». 

Αρθρο 80 

Το δεύτερο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του 
ν.13θθ/1083 αντικαθίσταται ως εξής: 

•Η πλήρωση των δϋα θέσεα ν προϊσταμένων τομέων της γραμ
ματείας μπορεί να γίνεται και με ανάθεση καθηκόντων σε μόνι
μους υπαλλήλους, βαθμού Α', του Υπουργείου Βιομηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

Ο διορισμός ή η ανάθεση καθηκόντων γίνεται με κοινή απόφα
ση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Βιομηχανίας, Ε
νέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών. Με την (δια απόφαση 
καθορίζονται και οι αποδοχές αυτών κατά παρέκκλιση από τις ι
σχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 
1 »θ/198?. 

0 χρόνος της ανάθεσης καθηκόντων λογίζεται για κάθε συνέ
πεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του 
υπαλλήλου. 

Me απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο
λογίας ορίζονται τα της αναπλήρωσης του ελΛΡ'τοντος, απόντος 
ή κωλυομένου προϊσταμένου της Γ.Ο.Α.Ε. από τους προϊσταμένους 
τομέων της γραμματείας.» 

Άρθρο 51 
Κύρωοη Αποφάσεων 

1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αριθ.Πρωτ. 1105021/2923/0001/2.10.1Θ89 με θέμα «Ρύθμιση λει
τουργικών θεμάτων Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)»που δη
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 738/Τ.Β73.10.1989. 

β) Αριθ,Πρωτ. 1104603/11848/0003/2 10.1989 με θέμα «Αύξηση πο
σοστού εισφοράς υπέρ Τ.Α.Υ.Τ.Υ. από του συνόλου των εισπρατ
τομένων Δ.Ε.Τ.Ε.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 738/Τ.Β73.10.1989. 

γ) Αριθ.Πρωτ. 110794Θ/24Θ2/Α000Θ/10.10.1989 με θέμα «Ενοποίη
ση Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων Ταμείων Α' και Β' Ελευ
θερίων Επαγγελμάτων Αθηνών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
77Θ/Τ.Β710.101Θ89. 

δ) Αριθ.Πρωτ. 1012280/125/24.2.1989 με θέμα «Καθορισμός ενιαί-
ας διαδικασίας λογισηκής παρακολούθησης της ποσοτικής δια
χείρισης αξιών του Δημοσίου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
153/Τ.Β728.2.198Θ. 

ε) Αριθ. Πρωτ. 1089903/2050/0006/Α710.8.1989 με θέμα «Παρά
ταση λειτουργίας καταργούμενων με το νέο Οργανισμό Τελωνεια
κών Υπηρεσιών και αναστολή λειτουργίας νεοσύστατης 
Τελωνειακής Υπηρεσίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ θθβ/τ.Β' 
/13.9.1989. 

στ) Αριθ. Πρωτ. 1090443/2055/16.8.1989 με θέμα -Σύσταση Τε
λωνειακών Περιφερειών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ βθβ/τ.Β' 
/13.9.1989. 

ζ) Αριθ. Πρωτ. 1128765/5835/0014/22.12.1989 με θέμα «Προθε
σμία κοινοποίησης φύλλων ελέγχου στη φορολογία κύκλου ερ
γασιών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Θ31/Τ.Β729.12.1989. 

2. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α)Αριθ. Πρωτ. 1048840/4200/0009/Α/20 4.1989 με θέμα «Επανα
φορά σε ισχύ της αριθ. 670/ΠΟΛ. 17/20.1.88 απόφασης μας» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 330/τ.Β 78.5.1989. 

β)Αριθ. Πρωτ. 1105135/9049/0009/3.10.1989 με θέμα «Αντικατά
σταση του άρθρου 32 του ν. 1591/ 86 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
743/Τ.Β74.10.89. 

γ)Αριθ. Πρωτ. 11005134/9050/0009/3.10.89 με θέμα «Περαίωση 
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και παροχή διευκολύνσεων 
για την υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 743/τ.Β74.10.89. 

δ) Αριθ.Πρωτ. 1107166/9280/0009/6.10.1989 με θέμα «Καθορισμός 
δείγματος 1989», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 778/τ.Β' 10.10.1989. 

ε) Αριθ.Πρωτ. 1120667/10617/0009/20.11.1989 με θέμα «Παράταση 
προθεσμίας αποφάσεων για την περαίωση εκκρεμών φορολογι
κών υποθέσεων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 873/Τ.Β722.11.1989. 

3. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αριθ. Πρωτ. 1058886/5051/0010/17.5.1989 με θέμα «Αποκατό 
στάση εκείνων, που στα δικαιώματα τους, επί ακινήτων τους υπο
καταστάθηκαν από το Δημόσιο» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
339/Τ.Β726.5.1989. 

β) Αριθ. Πρωτ. 1032058/1555/0010/30.5.1989 με θέμα «Καθορισμός 
μισθώματος απλής χρήσης αιγιαλού από ξενοδοχεία πε κηρυχθέ-
ντα τουριστικά δημόσια κτήματα»που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
531/Τ.Β730.6.1989. 

γ) Αριθ. Πρωτ. 1106685/8083/0010/6.10.1989 με θέμα «Εκποίηση 
ανταλλαξίμων ακινήτων»που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
797/T.B711 10.1989. 

δ) Αριθ. Πρωτ.3210/212/2.6.1988 με θέμα «Εκποίηση ανταλλαξί
μων ακινήτων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 412/Τ.Β721.6.1988. 

4. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αριθ. Πρωτ. 1092735/1622/0013/24.8.1989 με θέμα «Παροχή 
διευκολύνσεων για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέ
σεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου δω
ρεάς, γονικής παροχής ή προίκας που βρίσκονται εντός σχεδίου 
στο δήμο Καλαμάτας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 651/τ.Β' 
/31.8.1989. 

β) Αριθ. Πρωτ. 1097373/1712/0013/6.9.1989 με θέμα «Παροχή διευ
κολύνσεων για την περάτωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσε
ων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς 
- γονικής παροχής ή προίκας που βρίσκονται εντός σχεδίου στους 
δήμους Αιγίου, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Αταλάντης και 
Μυτιλήνης και στις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου Τριχωνίδας 
και Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδας» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
698/Τ.Β715.9.1989. 

γ) Αριθ. Πρωτ. 1098386/1725/0013/11.9.1989 που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 710/τ. Β7 25.9.1989. 

δ) Αριθ. Πρωτ. 1104719/1829/3.10.1989 με θέμα «Απαλλαγή από 
το φόρο των Ελλήνων της αλλοδαπής που αυτοαπασχολούνται 
για αγορά ακινήτου με εισαγωγή συναλλάγματος» που δημοσιεύ-
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θηκε στο ΦΕΚ 738/Τ.Β73.10.1989. 
β) Αριθ. Πρωτ. 1104716/1828/3.10.1989 με θέμα «Διευκολύνσεις 

για τη ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ακίνητης πε
ριουσίας μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, 
δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
743/T.B74.10.1989. 

στ) Αριθ. Πρωτ. 1113346/1978/0013/24.10.1989 με θέμα «Παρο
χή διευκολύνσεων για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υ
ποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, 
δωρεάς- γονικής παροχής ή προίκας που βρίσκονται εντός σχε
δίου στους δήμους Ιεράπετρας, Νεάπολης και Σητείας του νομού 
Λασηθίου Κρήτης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Ρ23/Τ.Β/26.10.1969. 

5. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αριθ. Πρωτ. 1085751/3289/0014/25.7.1989 με θέμα «Κατάργη
ση της διαδικασίας παρακολούθησης της υγροσκοπικότητας και 
της φύρας κατά το στάδιο της βιομηχανοποίησης του καπνού σε 
φύλλα για την παραγωγή τσιγάρων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
699/τ.Β718.β.1θ89. 

β) Αριθ. Πρωτ. 1108367/752/0015/10.10.1989 με θέμα «Τροποποίη
ση διάταξης του Κ.Φ.Σ.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 797/τ.Β' 
/11.10.1989. 

γ) Αριθ. Πρωτ. 1105195/725/0015/2.10.1989 με θέμα «Τροποποίη
ση ορισμένων διατάξεων του Κ.Φ.Σ.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
743/Τ.Β74.10.1989. 

δ) Αριθ. Πρωτ. 1062060/270/0015/24.5.1989 με θέμα «Τροποποίη
ση διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ.» που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 389/Τ.Β725.5.1989. 

6. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αριθ. Πρωτ.2062621/7284-20/0016/27.7.1989 με θέμα «Ρύθμι
ση χρεών προς το Δημόσιο, βεβαιωμένων στις ΔΟΥ Καλαμάτας 
και Μεσσήνης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 572/τ.Β73.8.1989. 

β) Αριθ. Πρωτ. 2037935/4200-2070016/27.4.1989 με θέμα «Παρά
ταση απόφασης αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπρα
ξης στις σεισμόπληκτες περιοχές Νομών Κλείας και Ζακύνθου» 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 351/τ.Β 712.5.1989. 

γ) Αριθ. Πρωτ. 2Ο83736/7392-20/Ο016/2.8.1989 με θέμα «Παράταση 
προθεσμιών καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων» 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 596/τ.Β 711.8.1989. 

δ) Αριθ. Πρωτ. 2066053/7708-20/0016/18.8.1989 με θέμα «Τροπο
ποίηση της απόφασης αρίθ. 2062621/7284-20/0016/27.7.89» που δη
μόσιε '.»θηκε στο ΦΕΚ 620/τ.Β723.8.1989. 

ε) Αριθ. Πρωτ. 2066054/7709-20/0016/17.8.1989 με θέμα «Ρύθμι
ση χρεών προς το Δημόσιο» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
620/Τ.Β723.8.89. 

στ) Αριθ. Πρωτ. 2066110/7715-20/0016/17.8.1989 που δημοσιεύ
θηκε στο ΦΕΚ 620/Τ.Β723.8.1989. 

ζ) Αριθ. Πρωτ. 2089053/8122-20/001671.9.1989 που δημοσιεύθη
κε στο ΦΕΚ 700/Τ.Β718.9.1989. 

η) Αριθ. Πρωτ. 2068320/8039/0016/30.8.1989 με θέμα «Αναστο
λή εκτέλεσης ενταλμάτων προσωπικής κράτησης για χρέη προς 
το Δημόσιο» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 685/Τ.Β712.9.1989 

θ) Αριθ. Πρωτ. 2069610/8181-20/0016/4.9.1989 με θέμα «Υπαγω
γή οφειλετών στις ρυθμίσεις της απόφασης αριθ. 2034111 
/3733-20/19.4.198Θ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 700/18.9.1989. 

ι) Αριθ. Πρωτ. 2072221/8498-20/0016/12.9.1989 με θέμα «Τροπο
ποίηση αποφάσεων, που αναφέρονται στη ρύθμιση των βεβαιω
μένων χρεών προς το Δημόσιο των σεισμοπλήκτων περιοχών των 
νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορινθίας, Ζακύνθου, Βοιωτίας και της 
περιοχής Μεγαρίδος Ν. Αττικής» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
724/Τ.Β728.9.1989. 

ta) Αριθ. Πρωτ. 2076289/8911-20/0016/29.9.1989 με θέμα «Τροπο
ποίηση αποφάσεων, που αναφέρονται στη ρύθμιση των βεβαιω
μένων χρεών προς το Δημόσιο των σεισμοπλήκτων περιοχών των 
Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορινθίας, Ζακύνθου, Βοιωτίας, και 
της περιοχής Μεγαρίδος Νομαρχίας Δυτικής Αττικής» που δημο
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 743/Τ.Β74.10.1989. 

Ιβ) Αριθ. Πρωτ. 2078835/8989/0016/3.10.1969 \Λ βίρα «Αύξηση 
ποσού που επιστρέφεται από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώ
πων βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσήκων 
με επιταγή Ν.277/76» που δημοσιεύθηκε στο · Ε Κ 753/τ.Β 
/6.10.1989. 

ιγ) Αριθ. Πρωτ. 2076836/8990-20/0016/3.10.19891« θέμα «Ρύθμι
ση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημό
σιο» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 743/Τ.Β74.10 1989. 

7. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αριθ. Πρωτ. 1108320/4590/0018/11 10.HW9 με θέμα «Τροπο
ποίηση Αποφάσεων Υπ. Οικονομικών α) Δ.247/13/1 3.88 περί προ
σωρινής εισαγωγής ορισμένων μεταφορικών μέσων και ειδών 
ατομικής χρήσης β) Δ.1189/149/23.9.87 περί προσωρινής εισαγω
γής ειδών οικοσκευής» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79Μτ.Β 
/11.10.1989. 

β) Αριθ. Πρωτ. 1098107/3995/0018/6.9.1989 ιιε θέμα «Τροποποίη
ση και συμπλήρωση της Δ.247/13/1.3.1988 ΑΥΟ για την προσωρι
νή εισαγωγή ορισμένων μεταφορικών μέσων και ειδών ατομικής 
χρήσης·που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 70Ο/Τ.Β718 9 1989. 

γ) Αριθ. Πρωτ. 1108478/4593/0018/11.10.1989 με θέμα «Τροπο
ποίηση των διατάξεων της απόφασης Δ.246/12/1.3.88 με τις οποίες 
παρέχονται απαλλαγές στους 'Ελληνες Ναυτικούς» που δημοσιεύ
θηκε στο ΦΕΚ 811/Τ.Β711.10.1989. 

δ) Αριθ. Πρωτ. 1106476/4521/0018/5.10.1989 με θέμα «Τροποποίη
ση και αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων της Δ.245/88» που δη
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 754/τ.Β78.10.1989 και με διορθώσεις 
σφαλμάτων στο ΦΕΚ 820/τ.Β725.10.1989. 

ε) Αριθ. Πρωτ. 1095208/3939/0018/31.8.1989 με θέμα «Τακτοποίη
ση εφοδιασμών με τροφοεφόδια τουριστικών πλοίων not« εκτελού
σαν ημερινά περιηγητικά ταξίδια με ολική ναύλωση» που &·ιμο -
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 872/τ.Β78.9.1989. 

στ) Αριθ. Πρωτ. 1084626/3303/0018/14.7.1909 με θέμα «Περί τρο
ποποιήσεως του Ν. 1884/87 και του Ν. 1402/83» που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 853/τ.Β731.β.1989. 

ζ) Αριθ. Πρωτ. 1113494/4871/0018/24.10.1989 με θέμα «Τροπο
ποίηση του άρθρου 38 του Ν. 1583/85», που δημοσιεύθηκε στο CftFK 
855/Τ.Β79.11.1989. 

η) Αριθ. Πρωτ. 2078833/18486/3.10.1989 με θέμα «Απόσβεση και 
διαγραφή οφειλών από δάνεια που έχουν χορηγήσει τράπεζες σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επαγγελματίες παραμεθορίων πε
ριοχών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 747/ι.Β'./5.10 1989. 

θ) Αριθ. Πρωτ. Γ.4α/Φ15/849/15.3.1988 με θέμα «Χορήγηση επι
δόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω ά
κρων ή ακρωτηριασμό και των δυο ποδιών» που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 166/τ Β/24.3.1988. 

8. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αριθμ. Πρωτ. 1122641/10870/0009 
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1989 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 
1105134/9050/0009/ΠΟΛ.1227/3.10.89 απόφασης, για την περαίω
ση εκκρεμών υποθέσεων και την παροχή διευκολύνσεων για την 
υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο νΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ' αριθ. 1105134/905α/000θ/ΠΟΛ. 1227/3 10.89 απόφαση, 
για την περαίωση εκκρεμών φορολογ.κών υποθέσεων φορολογίας 
εισοδήματος και συναφών φορολογικών αντικειμένων. 

2. Την ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης ορισμένων δια
τάξεων της παραπάνω απόφασης για την καλύτερη και αποτελε
σματικότερη εφαρμογή της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθ. 1108134/9090/ 

0009/ΠΟΛ. 1227/3.10.89 απόφαση, ως ακολούθως: 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 της περίπτωσης δ' του άρθρου 
3 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: 
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•Αν τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν είναι μικρότερα από 
τις αγορές της χρήσης που δηλώθηκαν, τότε ο μοναδικός συντε
λεστής καθαρού κέρδους βπ( των πωλήσεων εφαρμόζεται επί της 
αξίας των αγορών που δηλώθηκαν». 

2. Στο τέλος της περίπτωσης στ' του 'άρθρου 3, προστίθεται ε
δάφιο, το οποίο έχει ως εξής: 

•Όταν για ένα επάγγελμα δεν υπάρχει μοναδικός συντελεστής 
καθαρού κέρδους, ούτε μπορεί να ενταχθεί σε μια συγκεκριμένη 
κατηγορία επαγγελμάτων μοναδικών συντελεστών, οι υποθέσεις 
αυτές δεν μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής». 

3. Η περίπτωση β' του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. Επιχειρήσεις με βιβλία Γ ή Δ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. 
Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης 

ή τέταρτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. προσδιορίζονται με πολλαπλα
σιασμό των ακαθαρίστων εσόδων που δηλώνονται επί το μοναδι
κό συντελεστή καθαρού κέρδους μειωμένο κατά τριάντα τοις 
εκατό (30%)». 

4. ΣΤΟ άρθρο θ προστίθεται περίπτωση στ', η οποία έχει ως εξής: 
«στ) Επιχειρήσεις ειδικών κατηγοριών με ανεπαρκή ή ανακρι

βή βιβλία. 
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα για την προσαύ

ξηση των ακαθαρίστων εσόδων και των συντελεστών, με βάση 
τους οποίους προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη, και στις επιχει
ρήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 5, όταν τα βι
βλία των επιχειρήσεων αυτών χαρακτηρίζονται ανεπαρκή ή 
ανακριβή». 

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου θ αντικαθίσταται ως εξής: 
«θ. Στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης υπάγονται και οι 

υποθέσεις των επιτηδευματιών στις οποίες έχει γίνει προσωρινός 
έλεγχος του άρθρου 15 του Ν. 1563/1985 και έχει οριστικοποιη
θεί το σχετικό φύλλο ελέγχου, εφ' όσον δεν εμπίπτουν στις εξαι
ρέσεις του άρθρου 2 αυτής. 

Στις περιπτώσεις αυτές για να περαιωθεί η υπόθεση πρέπει οι 
υπόχρεοι να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση, όπως ορίζε
ται στο άρθρο 10 της απόφασης και να δηλώσουν τα καθαρά κέρ
δη που προκύπτουν, κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
της απόφασης αυτής. Αν τα ποσά που προκύπτουν με την εφαρ
μογή των ρυθμίσεων της απόφασης αυτής είναι μικρότερα από 
τα οριστικά του προσωρινού φύλλου ελέγχου, η συμπληρωματι
κή δήλωση κρίνεται ειλικρινής». 

θ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 προστίθεται ε
δάφιο που έχει ως εξής: 

•Η δήλωση αυτή δεν ανακαλείται». 
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 προστίθεται περίπτωση δ, 

η οποία έχει ως εξής: 

«δ. Για τις νέες επιχειρήσεις με βιβλία επαρκή και ακριβή εφαρ
μόζεται ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους μειωμένος 
κατά 20%, που προβλέπει το άρθρο 36 του ν.δ. 3323/1955, καθώς 
επίσης και για τις σεισμόπληκτες περιοχές εφαρμόζεται ο μονα
δικός συντελεστής καθαρού κέρδους, μειωμένος κατά το ποσο
στό που προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις 
αυτές δεν ισχύουν οι μειώσεις των μοναδικών συντελεστών που 
προβλέπονται από άλλες διατάξεις». 

θ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 15 προστίθεται ε
δάφιο, το οποίο έχει ως εξής: 

«Η φορολογητέα ύλη που αποκρύφθηκε προστίθεται στα δηλω
θέντα ακαθάριστα έσοδα. Προκειμένου για βιβλία δεύτερης ή τρί
της ή τέταρτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. η αξία των αγορών που 
αποκρύφθηκε μετατρέπεται σε ακαθάριστα έσοδα με την εφαρ
μογή του οικείου συντελεστή μικτού κέρδους, τα οποία προστί
θενται στα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό 
των καθαρών κερδών εφ' όσον οι υποθέσεις αυτές υπάγονται στις 
ρυθμίσεις της απόφασης αυτής». 

θ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 16 αντικα
θίσταται ως εξής: 

«7. Στη ρύθμιση του άρθρου αυτού υπάγονται και τα φύλλα ε
λέγχου ή πράξεις, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν με τη διαδι

κασία των άρθρων 18 του ν.δ. 4242/1962, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, 40 του ν.1642/1986 και 15 του ν. 1563/1985 και έ
χουν κοινοποιηθεί, ή θα κοινοποιηθούν μέσα στο χρόνο ισχύος 
της απόφασης αυτής, εφ' όσον ο υπόχρεος υποβάλει δήλωση και 
αποδεχθεί το εκατό τοις εκατό (100%) των οφειλόμενων φόρων 
και τελών, χωρίς προσαυξήσεις, πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος άρχισε προ της έκδοσης της 
απόφασης (3.10.1989). 

10. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 16 αντικα
θίσταται ως εξής: 

«Για τις υποθέσεις που θα περαιωθούν με τη διαδικασία αυτή, 
ο υπόχρεος απαλλάσσεται από πρόσθετο φόρο, προσαύξηση, πρό
στιμο ή άλλη κύρωση περιλαμβανομένων και των προστίμων των 
άρθρων 30 και 31 του ν. 820/1978, ως και του άρθρου 47 του ν. 
1642/1986. Αν οι προσφυγές κατά των σχετικών με αυτά τα πρό
στιμα πράξεων του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υ
πηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), (πρώην Οικονομικό Έφορο) έχουν διαβιβασθεί 
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και δεν έχουν συζητηθεί μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης, η εκκρεμής φορο
λογική δίκη καταργείται κατά την ανωτέρω διαδικασία». 

11. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 προστίθενται 
δύο εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής: 

«Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου 
εφαρμόζονται ανάλογα και για φύλλα ελέγχου ή πράξεις που α
φορούν φορολογητέα ύλη που προβλέπεται από τις κείμενες δια
τάξεις η οποία έπρεπε να είχε δηλωθεί στο σύνολο της. 

Για αρνητικές και μηδενικές και προσωρινές δηλώσεις του άρ
θρου 31 του ν. 1642/1986, όπως ισχύει, που υποβλήθηκαν εκπρό
θεσμα μέχρι 30.9.1989, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 47 του ίδιου Νόμου εφ' όσον δεν έ
χουν εκδοθεί μέχρι 30.9.1989 οι σχετικές πράξεις επιβολής προ
στίμου, ή αν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι 
την παραπάνω προθεσμία ακυρώνονται». 

12. Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται 

ανάλογα και στις υποθέσεις που έχει αρχίσει τακτικός ή προσω
ρινός έλεγχος, εφ' όσον ολοκληρωθεί και κοινοποιηθούν τα φύλ
λα ελέγχου μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας. 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για 
τα φύλλα ελέγχου ή πράξεις που εκδόθηκαν μετά από τακτικό έ
λεγχο και θα κοινοποιηθούν μέσα στο χρόνο ισχύος της παρού
σας απόφασης των υποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
που εξαιρούνται των ρυθμίσεων που προβλέπουν οι διατάξεις των 
άρθρων 3 έως 6 της απόφασης αυτής. Ο υπόχρεος εντός προθε
σμίας είκοσι (20) ημερών επιτρέπεται να ασκήσει προσφυγή ή να 
υποβάλει δήλωση για να περαιωθεί το φύλλο ελέγχου σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο». 

13. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την εκδόση της υπ' αριθ. 
1105134/9050/0009/3.10.89 απόφασης, να δημοσιευθεί στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

β) Αριθ. Πρωτ. 1067274/2572 
Αθήνα, 6.9.1989 

ΘΕΜΑ: «Ατελής εισαγωγή 2 επιβ. αυτοκινήτων». 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1) Το αριθμ. Πρωτ. 782/6.6.89 έγγραφο της Προεδρίας της Δη

μοκρατίας σχετικά με την ατελή εισαγωγή ενός αυτόματου 
MERCEDES 260/Ε και ενός αυτόματου BMW 535Α/Κ. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2366/53 περί καταργήσε
ως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων. 

Αποφασίζουμε 
Εγκρίνεται η εισαγωγή από την Προεδρία της Δημοκρατίας, με 
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απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (τυχόν οφειλόμενος 
εισαγωγικός δασμός και ο ΦΠΑ θα καταβληθούν στο ακέραιο) 2 
επιβατικών αυτοκινήτων, ενός αυτόματου MERCEDES 260/Ε και 
ενός αυτόματου BMW 535 Α/Κ, τα οποία προορίζονται να χρησι-
μοιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της. 

Η απόφαση μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ 

γ) Αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ. 11536/15 
Αθήνα, 27.4.1989 

ΘΕΜΑ: «Ατελής εισαγωγή πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων». 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
α) Το αριθμ. 632/17/554296715.3.1980 εμπιστευτικό έγγραφο της 

Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σχετικά με την ατελή εισαγω
γή πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων. 

β) Τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρο 
26 Β.Δ. 25.7.1920, A.N. 896/37). 

γ) τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2366/53 «περί καταργή
σεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Εγκρίνεται η εισαγωγή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφο

ριών με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πέντε (5) 
επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 1800 κ.εκ. 

Ο τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο ΦΠΑ θα κατα
βληθούν κανονικά. 

2. Η απόφαση μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

δ) Αριθ.Πρωτ. Οικ.387/1 
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 1987 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση διατάξεων Ν.599/1977» 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν.Δ.321/1969 «Περί 

Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού.» 
2. Τις διατάξεις τοΰ Ν.599/77 (ΦΕΚ 160/Α/9.6.77) «Περί τροπο

ποιήσεως διατάξεων τινών του Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού και 
του Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

3. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 (ΦΕΚ 125/Α/21.8.1986) για την ε
φαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1676/86 και ισχύει σήμερα. 

Αποφασίζουμε 

Άρθρο 1 

Τα δύο εδάφια που προστέθηκαν στο άρθρο 11 του Ν.Δ.321/1969 
•περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» με το άρθρο 1 του Ν.599/1977 
«περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Κωδικός Δημοσίου Λο
γιστικού και του Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» αντι
καθίστανται ως εξής: 

«Κατ'εξαίρεση η είσπραξη των δημοσίων εσόδων μπορεί να α
νατεθεί στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας 
ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) 
καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές. Με απόφαση του Υπουργού 
των Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της εί
σπραξης, ο έλεγχος των εισπράξεων καθώς και η καταβολή προ
μήθειας ή αμοιβής αυτών η οποία βαρύνει το δημόσιο. 

Στην περίπτωση αυτή οι εκδιδόμενες κατ'εφαρμογή του 
A.N.1819/1951 «περί του τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως 
συναλλαγών του Δημοσίου -επιταγές-οπισθογράφονται απευθείας 

από τις Τράπεζες ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς 
οργανισμούς ή τα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) καθώς και από 
τις άλλες δημόσιες αρχές». 

Άρθρο 2 

Το εδάφιο που προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
του Ν.Δ.356774 «περί κωδικός εισπράξεως δημοσίων εσόδων, με 
το αρ.2 του Ν.599/77 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατ'εξαίρεση η είσπραξη των δημοσίων εσόδων μπορεί να α
νατεθεί στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας 
ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) 
καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές. Με απόφαση του Υπουργού 
των Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της εί
σπραξης καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών». 

Η απόφαση αυτή που ισχύει απο 1.1.1987 να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ε) Αριθ.Πρωτ. 1125645/954/0015 
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 1989 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων 

της απόφασης Σ.1659/104/1988. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων η'και θ'του άρθρου 49 του 

Π.Δ. 99/1977 «Περί Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων» (ΦΕΚ Α'34). 
2. Την απόφαση μας Σ.1659/104/20.6.1988 «Τεχνικές προδιαγρα

φές ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών» (ΦΕΚ.Β'497). 

3. Τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής ελέγχου καταλληλό
τητας ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, που συγκροτήθηκε με 
την απόφαση μας Σ.2961/184/2.12.1988(ΦΕΚ Β'914), όπως οι προ
τάσεις αυτές έχουν διατυπωθεί στα Πρακτικά των συνεδριάσεων 
της στις 15.5.1989 και στις 6.6.1989. 

Αποφασίζουμε 
Ορισμένες διατάξεις της απόφασης Σ.1659/104/1988 τροποποιού

νται, συμπληρώνονται ή καταργούνται ως ακολούθως: 
1. Οι δείκτες τιμών του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2.1.3. 

αντικαθίστανται ως εξής: 
«-Τιμή κορυφής υπερτάσεως στους αγωγούς τροφοδοσίας μέ

χρι 600V. 

- Διάρκεια υπερτάσεως = 500 μς 
- Χρόνος ανόδου αιχμής = 2 μς 
- Σύνθετη αντίσταση εισόδου = 28 OHM» 
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2.3.2. αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Το περιεχόμενο της CMOSRAM μνήμης πρέπει να προστατεύ
εται από τη διακοπή του κύριου δικτύου 220V με μπαταρία». 

3. Το πρώτο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 2.4. αντικαθίστα
νται ως εξής: 

«Σε κάθε απόδειξη αναγράφεται η ώρα έκδοσης της με τη μορ
φή ώρα: λεπτά, που εκφράζει πάντοτε τη χειμερινή ώρα, ανεξάρ
τητα από το χρόνο έναρξης λειτουργίας της μηχανής, η οποία δεν 
μεταβάλλεται κατά τη θερινή περίοδο». 

«Η λειτουργία του ρολογιού πρέπει να είναι αδιάκοπη (συνεχής) 
και για το λόγο αυτό πρέπει να προστατεύεται από τη διακοπή 
του κύριου δικτύου 220V με μπαταρία, που θα περιλαμβάνεται στο 
βασικό εξοπλισμό της μηχανής». 

4. Η τρίτη περίοδος (πρόταση) του πρώτου εδαφίου της παρα
γράφου 2.6. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κάθε πλήκτρο λειτουργεί αυτόνομα. Ενδεχόμενος συνδυασμός 
πλήκτρων δεν αναιρεί τους όρους της απόφασης αυτής». 

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2.7.1. τροποποιείται ως 
εξής: 

«Η εκτύπωση πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με δυο εκτυπωτές 
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ή ένα διπλό εκτυπωτή ή ένα εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης 
αντιγράφου·. 

β. Στο έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2.7.1. αντικαθίσταται η 
Φράση · „ . . . που καταχωρήθηκε ....· με τη φράση « που κατα
χωρείται ». 

7. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2.7.2. τροποποιείται ως 
εξής: 

•Το άλατος της εκτύπωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 
στήλες». 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.7.3. αντικαθίσταται ως 
βξής: 

«ΩΣ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» ορίζεται η απόδειξη που δίδεται στον 
πελάτη και καταχωρείται στη φυσική μνήμη της ταμειακής 
μηχανής». 

θ. Από την παράγραφο 2.16.2. διαγράφεται η λέξη «εισαγωγέας». 
10. Η πρώτη περίοδος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 

2.18. τροποποιείται ως ακολούθως και η δεύτερη περίοδος καταρ
γείται: 

«- Κατασκευαστικός οίκος με πλήρη τα στοιχεία διεύθυνσης και 
τηλεφώνου». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

στ) ΑριθΠρωτ.1060681/2239/0014 

Αθήνα, 23 Μαΐου 1Θ8Θ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1477/1984 (ΦΕΚ144) και του 
Παραρτήματος III του ίδιου νόμου, με τις οποίες επιβάλλεται ει
δικός φόρος κατανάλωσης με συντελεστή 22% στα εγχωρίως πα
ραγόμενα και στα εισαγόμενα αμιγή νήματα από συνθετικές ή 
τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς (δασμ.κλάσεις 51.01 και 51.03 
του Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής που ίσχυε στις 
2.7.1984). 

2. Την ανάγκη κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που 
επιβάλλεται στα ανωτέρω είδη, γιατί η επιβολή του φόρου αυτού 
et ret σε δυσμενέστερη θέση τα παραγόμενα από τις ύλες αυτές 
εγχώρια έτοιμα προϊόντα έναντι των όμοιων εισαγομένων από το 
εξωτερικό, τα οποία δεν επιβαρύνονται με ανάλογο φόρο. 

Σχετικές προτάσεις και αιτήματα ενδιαφερομένων. 
Αποφασίζουμε 

1.0 ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις δια
τάξεις του άρθρου 3 του Ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144) και του πίνακα Α 
του Παραρτήματος III του ίδιου νόμου για τα αμιγή νήματα από 
συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς των Δασμολογι
κών Κλάσεων 51.01 και 51.03 του Τελωνειακού Δασμολογίου Ει
σαγωγής, που ίσχυε στις 2.7.1984, καταργείται. 

2. Η απόφαση αυτή, η οποία θα κυρωθεί με νόμο, ισχύει απο 1ης 
Ιουλίου 1989. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ.ΤΣΟΘΟΛΑΣ 

ζ) Αριθ.Πρωτ.1058141/2104/0014 

Αθήνα, 17 ΜαΓου 1989 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144) και του 

Παραρτήματος III του ίδιου νόμου με τις οποίες επιβάλλεται ειδι
κός φόρος κατανάλωσης στα εγχωρίως παραγόμενα και στα ει
σαγόμενα είδη των δασμολ. κλάσεων 71.01, 71.02, 71.03, 71.12, 

71.13,71.14,71.15 (κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας κ.ι.λ.) και 84.12Β 
(συσκευές τεχνητού κλίματος) του Τελωνειακού Δασμολογίου Ει
σαγωγής, που ίσχυε στις 2.7.1984. 

2. Την ανάγκη κατάργησης του φάρου που επιβάλλεται στα α
νωτέρω είδη γιατί: 

α) Με την κατάργηση του φόρου που επιβάλλειαι στα κοσμή
ματα και στα είδη χρυσοχοίας (12%) τα εγχώρια είδη θα γίνουν 
ανταγωνιστικά έναντι των ίδιων ειδών που κατασκευάζονται σε 
άλλες ανταγωνίστριες χώρες, στις οποίες δεν επιβάλλεται ανά
λογος φάρος, λαμβανομένου υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
παραγομένων στη χώρα μας ειδών αγοράζονται από αλλοδαπούς 
τουρίστες. Εξάλλου με την κατάργηση ιης επιβάρυνσης αυτής 
προσδοκάται, ότι θα επικρατήσει διαφάνεια στη δραστηριότητα 
των ασχολουμένων με την εισαγωγή και παραγωγή των ειδών αυ
τών, πράγμα που θα συμβάλλει και στην περιστολή της φοροδια
φυγής, όπως αυτά προκύπτουν από σχετικό πόρισμα Επιτροπής 
που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. 

β) Με την κατάργηση του φάρου που επιβάλλεται στις συσκευ
ές τεχνητού κλίματος (30%) οι συσκευές αυτές θα καταστούν προ
σιτές στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και θα αντιμετωπισθούν οι 
δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια, αφού οι συσκευές αυτές δεν μπορεί να θεω
ρηθεί πλέον ότι αποτελούν είδη πολυτελείας, αλλά αναγκαίο μέ
σο προστασίας. 

3. Σχετικές προτάσεις και αιτήματα ενδιαφερομένων. 
Αποφασίζουμε 

1.0 ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις δια
τάξεις του άρθρου 3 του Ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144) και του Πίνακα Α 
του Παραρτήματος III του ίδιου νόμου, για τα είδη των δασμολ. 
κλάσεων 71.01, 71.02, 71.03, 71.12, 71.13, 71.14 και 71.15 του Τε
λωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής, που Ισχυε στις 2.7.1984, κα
ταργείται. 

2.0 ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις δια
τάξεις του άρθρου 3 του Ν.1477/1984 και των πινάκων Α και Β του 
Παραρτήματος III του ίδιου νόμου, για τις συσκευές τεχνηιού κλί
ματος της δασμολ.κλάσης 84.12Β του Τελωνειακού Δασμολογίου 
Εισαγωγής, που ίσχυε στις 2.7.1984, καταργείται. 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής, η οποία θα κυρωθεί με νόμο, 
αρχίζει από την 1η Ιουλίου 1989. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

η) Αριθ.Πρωτ.1094164/2849 
Αθήνα, 30 Αυγούστου 1989 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1858/89 (ΦΕΚ 148/Α), με 

τις οποίες ορίζονται μειωμένοι συντελεστές ειδικού φόρου κατα
νάλωσης για τα κανούργια επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντι
κής τεχνολογίας. 

β) Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου Νόμου, με 
τις οποίες προβλέπονται ότι οι μειωμένοι αυτοί συντελεσιές φό
ρου εφαρμόζονται και για τα αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που 
παράγονται από αναγνωρισμένες εγχώριες αυτοκινητοβιομηχα
νίες που τελούν σε καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης. 

γ) Την ανάγκη επέκτασης της ευεργετικής αυτής φορολογικής 
μεταχείρισης σε όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που παράγονται εγ-
χωρίως, ανεξάρτητα με το καθεστώς που λειτουργούν οι μονά
δες παραγωγής αυτών, για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγω -
νισμού. 

δ) Σχετική πρόταση και αίτημα των ενδιαφερομένων. 
Αποφασίζουμε 

Ι. Το στοιχείο α) της παραγρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1858/89 α
ντικαθίσταται ως ακολούθως: 

•α) που παράγονται από αναγνωρισμένες εγχώριες αυτοκινη-
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τοβιομηχανίες». 
2. Η απόφαση αυτή, η οποία θα κυρωθεί με νόμο, ισχύει από 1η 

Μαρτίου 1989. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

9. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αριθ.Πρωτ.1037957/357/0012 
Αθήνα, 23 Μαρτίου 1989 

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά ζημίας για συμψηφισμό στα πέντε (S) επό
μενα οικονομικά έτη» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 
π.δ.129/1989 (ΦΕΚ Α62). 

2. Την ανάγκη επέκτασης της δυνατότητας μεταφοράς της ζη
μίας για συμψηφισμό στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη, σε ό
λες τις επιχειρήσεις, για λόγους ίσης μεταχείρισης. 

Αποφασίζουμε 
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 

π.δ.129/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ειδικά, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από ε

μπορικές, γεωργικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές 
και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που προκύπτει απο τα βιβλία του 
υπόχρεου που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτε
ται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, 
είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυ
τό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί 
ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη 
δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά 
το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κα
τά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και 
ακριβώς». 

2. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για το αρνητικό στοιχείο 
(ζημία) των επιχειρήσεων που προκύπτει από διαχειρίσεις που λή
γουν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1988. 

3. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

β) Αριθ.Πρωτ.104β782/45β/Α.0012 
Αθήνα, 17 Απριλίου 1989 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσωρινών δηλώσε
ων απόδοσης φόρων εισοδήματος, τελών κ.λπ. από Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του 
π.δ.129/1989 (ΦΕΚ Α'62). 

2. Την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της απεργίας των 
παρέδρων των Υ.Ε.Ε. των Ν.Π.Δ.Δ. 

Αποφασίζουμε 
1. Παρατείνουμε μέχρι 21 Απριλίου 1989 την προθεσμία υποβο

λής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρων εισοδήματος, τε
λών κ.τ.λ., από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ., η οποία προθεσμία 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 
του π.δ.129/1989 και έληγε στις 15 Απριλίου 1989 (και κατ'εφαρ-
μογή του άρθρου 242 Α.Κ. στις 17 Απριλίου 1989). 

2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

γ) Αριθ.Πρωτ.1046982/477/Α.0012 

Αθήνα 18 Απριλίου 1989 
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών αποδοχών δικα

στικών λειτουργών. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2,9,41 και 43 του ν.δ.3323/55, ως 
ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του ν. 1517/1985. 
3. Τις διατάξεις του ν.1587/1986. 
4. Τα έγγραφα 52018/2148/8.6.1988 και 58806/2347/8.3.1989 του 

Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους. 
Αποφασίζουμε 

1. Οι αναδρομικές αποδοχές που καταβλήθηκαν στους δικαστι
κούς λειτουργούς το 1988, επειδή οι βασικοί μισθοί τους που κα
θορίζονταν με το ν. 755/1978 και τα πριν από το ν. 1587/1986 
νομοθετήματα ήταν κατώτεροι εκείνων των καθηγητών ΑΕΙ που 
καθορίσθηκαν με το ν. 1517/1985, λογίζονται ότι αποτελούν εισό
δημα που αποκτιέται κατά τη χρήση 1988. 

2. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις πιο πάνω καθαρές 
αναδρομικές αποδοχές απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. 

3. Φόρος εισοδήματος που έχει παρακρατηθεί ή καταβληθεί για 
τις πιο πάνω αναδρομικές αποδοχές δεν επιστρέφεται. 

4. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

δ) Αριθ.Πρωτ.1082606/994/Α.0012 
Αθήνα, 14 Ιουλίου 1989 

ΘΕΜΑ; Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων απόδοσης 
φόρων εισοδήματος, τελών κ.τ.λ. από Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 καθώς και 

του άρθρου 51 του Π.Δ.129/1989 (ΦΕΚ Α'62). 
2. Την αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολής των δη

λώσεων απόδοσης παρακρατουμένων φόρων απο τα Ν.Π.Δ.Δ. λό
γω μη θεώρησης των οικείων ενταλμάτων, εξαιτίας της απεργίας 
των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Την απόφαση μας 1046762/456/Α0012 από 17 Απριλίου 1989 
(ΠΟΛ.1110). 

Αποφασίζουμε 
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής δηλώσεων απόδο

σης φόρων εισοδήματος, τελών κ.τ.λ., από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ., 
από τότε που έληξε, μέχρι τις 31 Ιουλίου 1989. 

2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

ε) Αριθ.Πρωτ.1084168/1032/Α.0012 
Αθήνα, 19 Ιουλίου 1989 

ΘΕΜΑ: Ειλικρινείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ.129/1989 (ΦΕΚ Α' 62). 
2. Ό τ ι μεταξύ των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισο

δήματος φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται και υποθέσεις που 
δεν παρουσιάζουν αξιόλογο ενδιαφέρον από φοροελεγκτική ά-
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ποφη, λόγω του είδους του εισοδήματος ή των δαπανών που ε-
δηλώθησαν από τους υπόχρεους, με την οικεία δήλωοή τους. 

3. Την ανάγκη ταχείας περαίωσης των ήσσονος σημασίας υπο
θέσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με σκοπό 
την άρση των εκκρεμοτήτων μεταξύ φορολογικών Αρχών και φο
ρολογουμένων, κυρίως μισθωτών · συνταξιούχων, 

Αποφασίζουμε 

Άρθρο 1 

1. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οι
κονομικού έτους 1989 και προηγούμενων οικονομικών ετών θεω
ρούνται ειλικρινείς, εφ' όσον σε αυτές περιλαμβάνονται, 
αποκλειστικώς εισοδήματα από μια ή περισσότερες από τις πιο 
κάτω κατηγορίες: 

α) από μισθωτές υπηρεσίες, εφ' όσον το φορολογούμενο ποσό 
προκύπτει από τις οικείες βεβαιώσεις του εργοδότη, 

β) από ιδιοκατοίκηση κύριας ή και μίας δευτερεύουσας κατοι
κίας συνολικής επιφάνειας της καθεμιάς από αυτές μέχρι 150 τ.μ., 

γ) από εκμίσθωση ακινήτων, γενικώς, με ακαθάριστο οικογενεια
κό εισόδημα μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, για 
κάθε οικον. έτος, 

δ) από διατροφή που επιδικάσθηκε ή συμφωνήθηκε με συμβο
λαιογραφικό έγγραφο, εφ' όσον το φορολογούμενο ποσό προκύ
πτει από τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία., 

ε) από συμμετοχή σε επιτροπές ή συμβούλια, που καταβάλλε
ται από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημό
σιους οργανισμούς εφ' όσον η απαλλαγή του καθαρού 
εισοδήματος αυτού έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της πε-
ρίπτ. δ' της παραγράφου θ του π.δ. 129/1989 (ΦΕΚ Α' Θ2). 

2. Για να κριθούν ειλικρινείς οι δηλώσεις φορολογίας εισοδή
ματος της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει, για τις τυχόν 
εκπτώσεις ή τις μειώσεις από το εισόδημα ή το φόρο, τα τυχόν 
αφορολόγητα ποσά, καθώς και για την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, 
να έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το νό
μο ή από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις. 

Άρθρο 2 

Αν στις δηλώσεις της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 
περιλαμβάνονται εισοδήματα και από άλλες κατηγορίες τα οποία 
έχουν προσδιοριστεί οριστικώς, τότε οι δηλώσεις αυτές θεωρού
νται ειλικρινείς για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην (δια πα
ράγραφο, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο προηγούμενο άρθρο. 

Άρθρο 3 

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του π.δ.129/1989 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις που περαιώνονται 
με αυτήν την απόφαση. 

Άρθρο 4 

1. Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής οι υπο
θέσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οι οποίες 
υπάγονται υποχρεωτικά σε φορολογικό έλεγχο ή έχουν υπαχθεί 
στο δειγματοληπτικό έλεγχο, με οποιοδήποτε τρόπο. 

2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο και να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ο γπογρΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

στ) Αριθ.Πρωτ.1099432/1965/Α0012 
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1989 

ΘΕΜΑ: Διαγραφή πρόσθετου φόρου για την εκπρόθεσμη ή μη 

υποβολή της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθη
κε από τα κέρδη ΕΠΕ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ο γπογρΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρ

θρου 47 του π.δ. 129/1989 (ΦΕΚ Α'62), με την οποία επιβάλλεται πα
ρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στα εισοδήματα και κέρδη 
από συμμετοχή σε ΕΠΕ. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του 
π.δ.129/1989. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 65, 76 και 78 του π.δ.129/1989. 
4. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά θεσπίστηκε παρακράτηση 

φόρου στα κέρδη από συμμετοχή σε ΕΠΕ. 
5. Αιτήματα ενδιαφερομένων που επικαλούνται ως δικαιολογη

τικό την ελλιπή πληροφόρηση τους. 
Αποφασίζουμε 

1. Διαγράφονται ή αμελείται η βεβαίωση κατά περίπτωση, των 
ποσών του πρόσθετου φόρου και των προστίμων, που τυχόν έχουν 
βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται, με οποιοδήποτε τρόπο ή καταλογίζο
νται, λόγω μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης 
απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από τα κέρδη ΕΠΕ, με πρά
ξεις, οι οποίες εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 
1989 από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟγ. 

2. Τυχόν καταβληθέντα ποσά για πρόσθετους φόρους και πρό
στιμα επιστρέφονται στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως κατα
βληθέντα. 

3. Η διαγραφή ή η επιστροφή γίνεται ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

ο γπογρΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

ζ) Αριθ.Πρωτ. 1103133/2005/Α0012 
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1989 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ο γπογρΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του 

π.δ.129/1989 (ΦΕΚ.62/Α). 
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του 

π.δ.129/1989. 
3. Ό τ ι η νομοθέτηση της υποχρέωσης θεώρησης των μισθωτη

ρίων αγροτικών ακινήτων από τις αρμόδιες αρχές, ως προϋπόθε
ση για τη δανειοδότηση των δικαιούχων καλλιεργητών, είχε 
δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος των ακτημόνων καλλιεργητών, εί
τε γιατί -στις περισσότερες περιπτώσεις- οι σχετικές συμβάσεις 
μίσθωσης είχαν συναφθεί χωρίς να καταρτιστεί μισθωτήριο, είτε 
λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών μισθω
τηρίων για θεώρηση από τους ενοικιαστές των αγροτικών ακινή
των, στις περιπτώσεις που οι εκμισθωτές είναι περισσότεροι από 
ένας και κατοικούν σε αστικά κέντρα ή στην αλλοδαπή. 

Αποφασίζουμε 
1. Αναστέλλεται, από τότε που ίσχυσαν μέχρι 30.4.1990, η εφαρ

μογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 της 
παραγράφου 2 του άρθρου 69 του π.δ.129/1989, που αφορούν στην 
προσκόμιση για θεώρηση ιων ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης α
γροτικών ακινήτων και τη δανειοδότηση των δικαιούχων από την 
Α.Τ.Ε. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟγΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 



ΦΕΚ 43 * ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3.59 ĵ. 

η) Αριθ.Πρωτ.1104θ41/2046/Α0012 
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1989 

ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που κατα
βάλλεται στους δικαιούχους από το λογαριασμό των ΔΕΤΕ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 37 του 

π.δ.129/1989 (ΦΕΚ Α'62). 
2. Την 29/19 Μαρτίου 1985 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που 

χορηγεί αποζημίωση στους τελωνειακούς υπαλλήλους για δυσμε
νείς συνθήκες εργασίας, για υπερωριακή εργασία και για την κά
λυψη δαπανών στις οποίες υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας 
που τους ανατίθεται. 

3. Την 1590/1989 απόφαση του Β' Τμήματος του Σ.τ.Ε. 
Αποφασίζουμε 

1. Ποσοστό 50% από την αποζημίωση που καταβάλλεται στους 
δικαιούχους από το λογαριασμό των ΔΕΤΕ, λογίζεται ως αφορο
λόγητο ποσό, για την κάλυψη δαπανών στις οποίες υποβάλλονται 
οι δικαιούχοι των ΔΕΤΕ, εξαιτίας της υπηρεσίας που τους ανα
τίθεται. 

% 
2. Το παραπάνω αφορολόγητο ποσοστό 50% υπολογίζεται στις 

υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες ή τελε
σίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

3. Η αξίωση παραγράφεται μετά από τρία (3) έτη από το τέλος 
του οικονομικού έτους που έγινε η καταβολή του φόρου, του ο
ποίου την επιστροφή ζητάει με αίτηση του ο δικαιούχος. 

4. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο και να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

θ) Αριθ.Πρωτ. 1105403/2049/Α00 2 
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1989 

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών 
προσώπων» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ.129/1989 (ΦΕΚ.Α'62) 
2. Τα εύλογα αιτήματα φορολογουμένων και την ανάγκη ελά

φρυνσης του φορολογικού βάρους αυτών. 
Αποφασίζουμε 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθου 8 του 
π.δ.129/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα αφορολόγητα ποσά της προηγούμενης παραγράφου προ
σαυξάνονται κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές για: 

α) καθένα πρόσωπο που παρουσιάζει αναπηρία εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική α
ναπηρία, 

β)τους τυφλούς που είναι εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο 
τυφλών που τηρείται στην οικεία νομαρχία, 

γ) τους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες, οι οποίοι με την 
ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, 
αξιωματικούς που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος βρί
σκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1950 (ΦΕΚ Α' 286) και του 
ν.δ.330/1947 (ΦΕΚ Α' 84), 

δ) τα θύματα πολέμου, θύματα πολέμου κατά την έννοια του 
παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολε
μική αιτία. 

Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα, τα ο
ποία, ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών οι οποίοι α
πεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική 
περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο«. 

2. Η περίπτωση η' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
π.δ.129/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 

«η) Ποσό μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές ετησίως, της 
δαπάνης για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάιου, καθώς και 
των ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας, εφ* όσον 
παρέχονται ως συμπληρωματικά των ασφαλιστηρίων ζωής ή θα
νάτου, που καταβάλλεται για την ασφάλιση του υπόχρεου, του άλ
λου συζύγου και των τέκνων τους τα οποία τους βαρύνουν κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 7». 

3. Τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της περίπτωσης δ' της 
παραγράφου 5 του άρθρου 8 του π.δ. 129/1989 αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμε
νο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα μη κερδοσκο
πικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και χορηγούν υποτροφίες, τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές 
του Αγίου Όρους, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί
ου καθώς και τα ημεδαπό νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 
νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοι
νωφελείς σκοπούς και σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έ
χει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο απο τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, εφ' όσον οι δωρεές αυτές προορίζονται 
για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμη
μάτων. Όταν τα ποσά των δωρεών του προηγούμενου εδαφίου 
υπερβαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές ετησίως, λαμ
βάνονται υπόψη μόνο εφ' όσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Πα
ρακαταθηκών και Δανείων. Τα χρηματικά αυτά ποσά των δωρεών 
δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος». 

4. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της υποπερίπτωσης γγ' <ης πε
ρίπτωσης α' της παραγράφου Ι του άρθρου 30 του π.δ.129/1989 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα 
κοινωφελή ιδρύματα, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία 
που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, 
τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, τα ημεδα
πά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τα ημεδαπά νο
μικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή 
συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και σε 
οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και εί
ναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφ' 
όσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανά
πτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων. 

Όταν τα ποσά των δωρεών του προηγούμενου εδαφίου υπερ
βαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές ετησίως, λαμβά
νονται υπόψη μόνο εφ' όσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρα
καταθηκών και Δανείων. Τα χρηματικά αυτά ποσά των δωρεών δεν 
πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος». 

5. Η διάταξη της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
13 του π.δ.129/1989 καταργείται. 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του π.δ.129/1989 προστίθε
ται νέα περίπτωση β' και οι περιπτώσεις β' και γ' αυτής αριθμού
νται σε γ' και δ', αντιστοίχως, ως εξής: 

«β) Για το εισόδημα από μερίσματα και άλλα βοηθήματα, τα ο
ποία παρέχονται σε συνταξιούχους από ταμεία μετοχικά, αρωγής 
ή αλληλοβοηθείας, αφορολόγητο ποσό (σο με ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%) του καθαρού αυτού εισοδήματος. Το αφορολό
γητο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό των 
διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών». 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του 
π.δ.129/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο φόρος που παρακρατείται συμφωνά με τις διατάξεις των πε
ριπτώσεων α' έως και στ' μειώνεται κατά ποοοστό δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) κατά την παρακράτηση του». 

8. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 
1989 για τα εισοδήματα που αποκτούν και τα ποσά που δαπανούν 
οι δικαιούχοι, από την ημερομηνία αυτή και μετά, εκτός από τις 
διατάξεις της παραγράφου 7 που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 
1990. 
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9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

Ι) Αριθ.Πρωτ.1106β86/2050/Λ0012 
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1989 

ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που κατα
βάλλεται στους δικαιούχους από το λογαριασμό των ΔΕΧΕ». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 37 του 

π.δ.129/1989 (ΦΕΚ Α'82). 
2. Την 35/2 Απριλίου 1985 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

που χορηγεί αποζημίωση στους υπαλλήλους του Γενικού Χημείου 
του Κράτους από δικαιώματα τελωνειακών εργασιών. 

3. Την 159071989 απόφαση του Β' Τμήματος Σ.τ.Ε. 
4. Την Υπουργική απόφαση 1072275/848/Α.0012/15.6.89 

ΠΟΑ. 1158, περί φορολογικής μεταχείρισης της αποζημίωσης που 
καταβάλλεται στους δικαιούχους από τους λογαριασμούς των ΔΕ
ΤΕ και ΔΕΧΕ. 

5. Την Υπουργική απόφαση 1104641/20467ΑΟΟΊ2/2.10.89 ΠΟΛ. 
1222, για τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που κα
ταβάλλεται στους δικαιούχους από το λογαριασμό των ΔΕΤΕ. 

Αποφασίζουμε 
1. Οι διατάξεις της 1104841/2046/Α0012/ΠΟΛ.1222 από 2 Οκτω

βρίου 1989 απόφασης μας εφαρμόζονται ανάλογα και για την α
ποζημίωση των Δ.Ε.Χ.Ε. που καταβάλλεται στους υπαλλήλους του 
Γενικού Χημείου του Κράτους. 

2. Η απόφαση αυτή γα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟ'/ΡΓΟΣ 

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ 

ία) Αρίθ.Πρωτ. 1106684/2051 /Α.0012 
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1989 

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προ
σώπων· 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

"Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του π.δ. 129/1989 (ΦΕΚ Α' 62). 
2. Τα εύλογα αιτήματα φορολογουμένων και την ανάγκη ελά

φρυνσης του φορολογικού βάρους αυτών. 

Αποφασίζουμε 
1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του π.δ. 129/1989 προστίθε

ται περίπτωση ια' ως εξής: 
•ια) Το επίδομα τροφής που καταβάλλεται στο προσωπικό των 

πλοηγικών σταθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 
β' του άρθρου 2 του β.δ.1θ8/1966 (ΦΕΚ Α' 48)». 

2. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' 
της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του π.δ.129/1989 αντικαθίστα
ται ως εξής: 

«ββ. Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) μέχρι ποσό καθα
ρού εισοδήματος ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών από κύ
ριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του 
επαγγέλματος τους οι συντάκτες οι οποίοι είναι μέλη της Ένω
σης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ένωσης Συ
ντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-θράκης, της 
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-
Ηπείρου - Νήσων, της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερί
δων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και της Ένωσης Συ
ντακτών Περιοδικού Τύπου καθώς και οι δημοσιογράφοι που έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη, ως δημοσιογράφοι, στα οικεία ασφαλιστι
κά ταμεία για πέντε (5) τουλάχιστο συνεχή έτη και ο χρόνος ασφά
λισης βεβαιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, ο« οποίοι 
εργάζονται στις εφημερίδες και τα περιοδικά, στη ραδιοφωνία και 
την τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Γενική 
Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και στα γραφεία τύπου των 
κρατικών υπηρεσιών και δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δη
μόσιου υπαλλήλου, οι εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης που 
είναι μέλη της Ένωσης Εικονοληπτών Επικαίρων και Τηλεόρασης, 
οι ηθοποιοί, καθώς και οι εκτελεστές μουσικών έργων των κρατι
κών ορχηστρών, των ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης». 

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από 11ανουαρίου 
1989 για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από την ημε
ρομηνία αυτή και μετά. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

ιβ) Αρίθ.Πρωτ. 109892071977/Α.0012 
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 1989 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου α
πό τη βουλευτική αποζημίωση, 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ζ' Ψηφίσματος του έ

τους 1975 (ΦΕΚ Α'23) της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, όπως ι
σχύουν. 

2. Τις διατάξεις της 1026173/184/0012/ΠΟΛ.1061/23.2.1989 από
φασης του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β" 
160/8.3.89 και κυρώθηκε με την παράγρ.1 του άρθρου 7 του ν.1858/ 
1.6.1989 (ΦΕΚ Α148). 

3. Τις διατάξεις του π.δ.16/5.1.1989 (ΦΕΚ Α6). 
4. Την 4894/14.9.1989 απόφαση του Γεν. Γραμμαιέα της Βουλής 

των Ελλήνων, με την οποία ορίζεται η διαδικασία επιστροφής α
χρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου επί της βουλευτικής απο
ζημίωσης έτους 1988 από το Ταμείο Γενικών Εσόδων Αθηνών. 

5. Το 11657/3 10.1989 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Γεν. Εσόδων Αθηνών 
με το οποίο ζητά οδηγίες για το θέμα της επιστροφής των αχρε
ωστήτως παρακρατηθέντων φόρων λόγω αναρμοδιότητας. 

8. Την ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος λόγω των δυσχερειών 
που προκαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση του οικείου μητρώ
ου από την αρμόδια Υπηρεσία της Βουλής κατά την πρώτη εφαρ
μογή αυτού του μέτρου. 

Αποφασίζουμε 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της 1035911/320/0012 από 17 

Μαρτίου 1989 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αντικαθίστα
ται ως εξής: 

«1. Η απόφαση αυτή ισχύει για τα εισοδήματα της χρήσης 1988 
και επόμενα. 

Εξαιρετικώς, για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος που 
παρακρατείται από τη βουλευτική αποζημίωση που καταβάλλεται 
από το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής κατά τις χρήσεις 1988,1989 
και 1990, τα οικεία φύλλα εκπτώσεως συντάσσονται από την αρ
μόδια Υπηρεσία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 της παρού
σας και αποστέλλονται για εκτέλεση στη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία Γενικών Εσόδων Αθηνών. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
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ιγ)Αριθ.Πρωτ.10693/Ζ2/1151 
Αθήνα, 5 Μαΐου 1989 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν.δ.21β/74 «περί συστάσεως Υπουργείου 

Προεδρίας Κυβερνήσεως» και του π.δ. 381/77 «περί Οργανισμού 
της παρά τω Υπουργείω Προεδρίας Κυβερνήσεως Γενικής Γραμ
ματείας Τύπου και Πληροφοριών». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 και 13 του ν.1730/87 «Ελ
ληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)». 

3. Την ύπαρξη νομοθετικού κενού ως προς το χρόνο της πρώ
της διαχειριστικής χρήσης της ΕΡΤ-Α.Ε. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.2190 περί Ανωνύμων Ε
ταιρειών. 

5. Το άρθρο 42 του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων. 
8. Την απόφαση 32983/Ζ2/2371/23.12.88 με την οποία παρατεί

νεται ο χρόνος παράδοσης της απογραφής μέχρι την 30.8.89. 

7. Το έγγραφο 1020889/10052/23.3.89 του Υπουργείου Οικο
νομικών. 

8. Την απόφαση Υ.595/29.6.88 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ
νησης Δημητρίου Μαρούδα». 

9. Το 152982/19.4.89 έγγραφο της ΕΡΤ-Α.Ε. 
Αποφασίζουμε 

1. Ορίζουμε την διάρκεια της πρώτης διαχειριστικής χρήσης της 
ΕΡΤ-Α.Ε. από την 18.10.87 μέχρι την 31.12.88. 

2. Η κατάρτιση του ισολογισμού της πρώτης διαχειριστικής χρή
σης θα πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
που η επιτροπή απογραφής και αποτίμησης του ν.1730/87 (άρθρο 
19 παρ.2) παραδώσει στην ΕΡΤ-Α.Ε. την απογραφή και αποτίμηση 
της περιουσίας της, όχι όμως αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 
1989. 

3. Η υποβολή δήλωσης εισοδήματος της ΕΡΤ-Α.Ε. θα γίνει εντός 
10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάρτισης του ισολογι
σμού βάσει των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 

4. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο. 
5. Μ απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ

νήσεως. 

• Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Λ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ 

ιδ) Αριθ.Πρωτ.Ε.10480/447 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις της περ.δ" της παρ.2 του άρθρου 4 του κεφ.Β' 

της Ε.2685/84/ΠΟΛ.72/22.2.1988 απόφασης μας, σύμφωνα με τις 
οποίες οι ανώνυμες εταιρίες, ανεξάρτητα αν οι μετοχές τους εί
ναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή όχι, θα κεφαλαιοποιήσουν 
την υπεραξία που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή της α
ξίας των ακινήτων τους, κάνοντας αύξηση του μετοχικού κιφα-
λαίου με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν σιοιις 
παλαιούς μετόχους, καιά ιην αναλογία των μετοχών που κα
τέχουν. 

β. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου à ίου ν. 876/1979, σύμ
φωνα με τις οποίες, αν το ποσοστό των προνομιούχων άνευ ψή
φου μετοχών, ανωνύμων εταιριών με εισηγμίνες στο Χρημα
τιστήριο μετοχές, υπερβαίνει ίο σαράντα τα εκατό (40%) των κοι 
νών μετοχών, υποχρεούνται, σε περίπτωση αύξησης του μετοχι
κού κεφαλαίου, να εκδίδουν μόνο μετοχές κοινές μέχρι να 
περιορισθεί ο αριθμός των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών 
στο πιο πάνω ποσοστό. 

Αποφασίζουμε 
Προσθέτουμε στην παρ. 2 του άρθρου 4 του κεφ.Β' ιης 

Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/22.2.1988 απόφασης μας, περίπτωση ε που t. 
χει ως εξής: 

«ε) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 876/1979 δεν εφαρμόζο 
νται στις νέες μετοχές που θα εκδοθούν κατά την κεφαλαιοποίη
ση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων». 

Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. 
Αθήνα, 29 Ιουλίου 1988 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ιε) Αριθ.Πρωτ.Ε.12073/531 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του κεφ.Β' της Ε.2665/84/ 

Πολ.72/22.2.1988 απόφασης μας, σύμφωνα με τις οποίες υποχρε
ώνονται σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους όλες 
οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τη
ρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώ
δικα Φορολογικών Στοιχείων. 

β. Το γεγονός ότι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυ
τών κάθε βαθμού δεν υποχρεώθηκαν ν ιναπροσαρμόσοιιν την 
αξία ίων ακινήτων τους με βάση τις δια ι ιίξκις προηγούμενων νό
μων (άρθρο 18 ν .542/77 και άρθρο 12 ν.1249/82) που προέβλεπαν 
την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων. 

Αποφασίζουμε 

Στο άρθρο 1 του κεφ Β' της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/22.2.1988 απόφα
σης μας προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής: 

«Δεν υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινή
των τους οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού 
και νομικής μορφής που προβλέπονται από το ν.1541/1985 (ΦΕΚ 
Α88)». 

Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. 
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1988 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ιστ) Αριθ.Πρωτ Ε 15685/676 

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 1988 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας αναπροσαρμογής της αξίας των 

ακινήτων και της υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας της 
Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
Ι. Te: διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του Β' Κεφαλαίου της 

Ε.2665/84/22.2.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οι
κονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες προβλέπεται ότι, οι επι
χειρήσεις που υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή της αΐ,Ιος των 
ακινήιο)ν τους πρέπει να εμφανίσουν αυτή με λογιστικές εγγρα
φές στα τηρούμενα βιβλία τους, οι οποίες θα πρέπει να καταχω
ρισθούν α' αυτά μέχρι 30.9.1988 και ότι για την προκύπτουσα 
υπεραξία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φό
ρου υπεραξίας μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που έγινε η α
ναπροσαρμογή. 

2. Το αριθμ.πρωτ 160136/7.10 1988 έγγραφο της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» 
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3. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η προβλεπόμενη από τις δια
τάξεις της παραγρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 173071987 Επιτροπή, 
δεν έχει παραδώσει την απογραφή και αποτίμηση των ακινήτων 
της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» που περιήλθαν 
στην κυριότητα της την 18.8.1987. 

4. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες για την αναπροσαρμογή της 
αξίας των ακινήτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» καθώς και για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλω
σης φόρου υπεραξίας. 

Αποφασίζουμε 
1. Εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας αναπροσαρμογής 

της αξίας των ακινήτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», κατά ένα μήνα μετά την παράδοση της απογρα
φής και αποτίμησης της αξίας των ακινήτων της από την Επιτρο
πή του ν. 1730/1987, καθώς και την προθεσμία υποβολής της 
εμπρόθεσμης δήλωσης του φόρου υπεραξίας, η οποία θα υποβλη
θεί μέσα στον αμέσως επόμενο μήνα από το χρόνο που θα γίνει 
η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ιης. 

2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

Ιζ) Αριθ.Πρωτ.1055503/10177/Β0012 

Αθήνα, 10 Matou 1989 
ΘΕΜΑ: Κίνητρα επενδύσεων στις εμπορικές επιχειρήσεις 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 22 του 

ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/3.1.1989 τ.Α), που αναφέρονται σε κίνητρα πα
ραγωγικών επενδύσεων επιχειρήσεων του άρθρου 2 του ν. 
1282/1982. 

2. Την αριθμ.1038347/10071/20.3ί1989 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών για τη συγκρότηση Επιτροπής με σκοπό την εξειδί 
κευση κινήτρων επενδύσεων στις εμπορικές επιχειρηθείς. 

3. Την απόφαση της Κυβέρνησης, για την ανάπτυξη και τον εκ
συγχρονισμό του ρόλου του εμπορίου στην οικονομία. 

Αποφασίζουμε 
1. Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος ποσό μέχρι και 

15% των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών των εμπορι
κών επιχειρήσεων των χρήσεων 1989 έως 1991 (οικονομικά έτη 
1990 έως 1992) που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλω
ση φορολογίας εισοδήματος, για το σχηματισμό ειδικού αφορο
λόγητου αποθεματικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, που αναφέρονται στην παράγρα
φο 2 της παρούσας, διπλάσιας a^iaq από το ποσό του σχηματιζό
μενου αφορολόγητου αποθεματικού και οι οποίες θα αρχίσουν 
μέσα στα έτη 1990 έως 1992, αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν ε
ντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθε
ματικού. 

Ως αδιανέμητα καθαρά κέρδη για τον υπολογισμό των απαλ
λασσόμενων του φόρου εισοδήματος κερδών, λαμβάνονται για τις 
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φο
ρολογικών Στοιχείων τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν aitò τα 
τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό, μετά την α 
φαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αιιοθεματι 
κού, των κερδών που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους 
εταίρους των προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης 
ευθύνης ή του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρηση 
του. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε εμπο
ρικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγορά και πώληση ε
μπορευμάτων και οι οποίες τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. 

2. Ως επενδύσεις για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θεοί 
ρούνται αυτές που αφορούν: 

α. Την κατασκευή και επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προ 
κειμένου να χρησιμοποιηθούν ως: 

-Επαγγελματική στέγη 
-Αποθηκευτικοί χώροι 
-Ψυκτικοί χώροι 
-Εκθεσιακοί χώροι 
-Συσκευαστήρια 
που είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυ

ξη των εμπορικών δραστηριοτήτων. 
β. Την αγορά καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλι

σμού που αφορά τη διαλογή, συσκευασία και αποθήκευση των 
προϊόντων της επιχείρησης. 

γ. Την αγορά καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοι
πών συστημάτων μηχανοργάνωσης ή αυτοματοποίησης των σχε
τικών διαδικασιών. 

3. Το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρη
σιμοποιήθηκε στις πιο πάνω επενδύσεις στο διάστημα των τριών 
(3) ετών από το χρόνο σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεμα
τικού μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και 
απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. 

4. Οι πιο πάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται μέσα στον πρώτο χρό
νο της τριετίας να δαπανήσουν από δικά τους ή δανειακά κεφά
λαια για την πραγματοποίηση της επένδυσης τουλάχιστον 
διπλάσιο ποσό από το ένα τρίτο (1/3) του σχηματισθέντος ειδικού 
αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση που δεν δαπανήθη
κε το πιο πάνω ποσό για επενδύσεις για κάθε χρόνο χωριστά, υ 
ποχρεούται η επιχείρηση να υποβάλει συμπληρωματική δήλωοη 
φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους στο οποίο 
ανάγεται το μέρος των καθαρών κερδών που απηλλάγησαν από 
τη φορολογία εισοδήματος. Η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη και 
επιβάλλονται, επί του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυ
τή, οι προσαυξήσεις που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη υπο
βολή της δήλωσης. 

5. Αν η επιχείρηση εντός της πιο πάνω τριετίας δεν πραγματο
ποιήσει επενδύσεις διπλάσιας ai,iac; οπό το ποσό του σχηματισθέ
ντος αφορολόγητου αποθεματικού, το μέρος του αποθεματικού 
που αναλογεί στη μη πραγματοποιηθείσα επένδυση προστίθεται 
στα καθαρά κέρδη του οικείου οικονομικού έτους που αφορά, προ
σαυξανόμενου του αναλογούντος φόρου κατά εξήντα τα εκατό 
(60%). Προς τούτο υποχρεούται η επιχείρηση όπως ε/τός μηνός 
από τη λήξη της τριετίας υποβάλει σχετική δήλωση στον προϊστά
μενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. καταβάλλοντος τον οφειλόμενο φόρο 
εφάπαξ. 

6. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών, με την α
ξία των οποίων μειώθηκαν τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη, μετά την 
παρέλευση τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου απο
θεματικού και εντός τριών (3) ετών από τη λήξη του χρόνου αυ
τού, το ποσό που εκπέσθηκε θα προστίθεται στα καθαρά κέρδη 
του έτους εκποίησης, προσαυξανόμενο κατά εκατό τα εκατό 
(100%). Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται αν η επιχείρηση αντικα
ταστήσει τα επενδυτικά αγαθά που πουλήθηκαν μέσα σε έξι (6) 
μήνες από την πώληση τους, με νέα καινούργια επενδυτικά αγα
θά (σης τουλάχιστον αξίας, τα οποία αποτελούν επένδυση, σύμ
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

7. Το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας προστίθεται σια καθαρά κέρδη της 
επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση για την 
οιιοία ια βιβλία της επιχείρησης κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή 
και κατά ίο ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που σχημοιί-
στηκε στη χρήση αυτή 

Η. Για τις εμπορικές γενικά επιχειρήσεις που θα πραγματοποιή
σουν παραγωγικές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 
ν. 1262/1982 στο μεταποιηιικο τομέα, απαλλάσσεται της φορολο
γίας εισοδήματος ποοό μέχρι και 25% των συνολικών αδιανέμη
των καθαρών κερδών των χρήσεων 19Η9 έως 1991 (οικονοϋ'κά έ^η 
1990 έως 1992) που δΐ|λώνονται με βάοη την εμπρόθεσμη δήλω 
ση φορολογίας εισοδήματος, για το σχηματισμό ειδικού άφορο 
λόγητου απόθεμα ι ικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του 
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άρθρου 22 του ν. 1828/1989 εφαρμόζονται αναλόγως και στις επι
χειρήσεις της παραγράφου αυτής που θα σχηματίσουν ειδικό α
φορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις. 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας. 

10.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ιη) Αριθ.Πρωτ.1084985/10258/Β0012 
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 1989 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Ε.3789/128/15.3.1988 απόφασης του Υ
πουργού Οικονομικών περί επιβολής έκτακτης εφάπαξ εισφοράς 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 1 της 

Ε.3789/128/15.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμ
φωνα με τις οποίες η έκτακτη εφάπαξ εισφορά δεν επιβάλλεται 
στα κέρδη των επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγωγική 
δραστηριότητα 

β) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της πιο πάνω απόφα
σης, σύμφωνα με τις οποίες οι εξαγωγικές επιχειρήσεις υποχρε-
ούντο, προκειμένου να προσδιορισθούν τα καθαρά κέρδη τους που 
υπόκεινται σε έκτακτη εφάπαξ εισφορά, να υποβάλουν στην αρ
μόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι 15 Απριλίου 1988, υπεύθυνη δήλωση του 
ν.δ. 105/1989 στην οποία υποχρεουντο να αναγράψουν το σύνολο 
των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποίησαν κατά το οικονο
μικό έτος 1987, καθώς και το υψος των ακαθάριστων εσόδων τους 
από εξαγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο οικονομικό έτος. 

γ) Το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις, λόγω της περιορισμέ
νης χρονικά προθεσμίας του ενός μηνός για υποβολή της πιο πά
νω υπεύθυνης δήλωσης του ν.δ. 105/1969, υπέβαλαν αυτήν 
εκπρόθεσμα ή δεν υπέβαλαν καθόλου με αποτέλεσμα να υπαχθούν 
σε έκτακτη εφάπαξ εισφορά και τα κέρδη αυτών που προήλθαν 
από εξαγωγική δραστηριότητα κατά το οικονομικό έτος 1987. 

δ) Την άνιση μεταχείριση των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην 
οποία οδήγησε τελικά η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της 
προβλεπόμενης, από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της 
Ε.3789/1988 απόφασης, υπεύθυνης δήλωσης του ν.δ.105/1989, πα
ρά το γεγονός ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν η μη υπαγωγή σε 
έκτακτη εφάπαξ εισφορά των προερχομένων από εξαγωγική δρα
στηριότητα κερδών. 

Αποφασίζουμε 
1. Παρατείνεται η οριζόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 4 της Ε.3789/128/15.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οι
κονομικών, η οποία κυρώθηκε με το ν.1798/1988, προθεσμία υπο
βολής της υπεύθυνης δήλωσης του ν.δ.105/1989 μέχρι 30 
Νοεμβρίου 1989. 

2. Τυχόν βεβαιωθέντα ποσά έκτακτης εφάπαξ εισφοράς σε βά
ρος εξαγωγικών επιχειρήσεων, λόγω μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 4 της Ε.3789/1988 απόφασης, υπεύθυνης δήλωσης του 
ν.δ.105/1989, διαγράφονται και τα τυχόν καταβληθέντα ποσά επι
στρέφονται, εφ' όσον οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν μέχρι 30 
Νοεμβρίου 1989 την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα 
συνολικά ακαθάριστα έσοδα τους και τα έσοδα τους από εξαγω
γική δραστηριότητα. 

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και για τις 
υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων 
λόγω ασκήσεως ενδίκων μέσων. 

4. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

10. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αρ.ηρωτ.1007352/350/121/0014 
Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1990 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν.1642/86 «για την εφαρμογή του 

φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ125 Α') ό
πως ισχύουν: 

α. της περίπτ.α' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 και 
β. της παραγρ.3 του άρθρου 58 
2. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων για την καταβο

λή του ΦΠΑ, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στις Τράπε
ζες, ΕΛ.ΤΑ., μεταφορές, επιχ/σεις κλπ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Παρατείνεται μέχρι την 29η Ιανουαρίου 1990, η προθεσμία 

που ορίζεται, για την υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ για 
τη φορολογική περίοδο Δεκεμβρίου 1989 απ' όσους τηρούν βιβλία 
Γ' κατηγορίας Κ.Φ.Σ. που έληγε στις 25.1.1990. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

β) Αριθ.Πρωτ.1015865/814/0014 
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1990 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του ν.1642/86 ως προς το συ
ντελεστή ΦΠΑ ναφθαλίνης. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. α) Τις διατάξεις του ν.1642/86 (ΦΕΚ 125/Α/21.8.86) και ειδικό

τερα το παράρτημα αυτού Μ/Α (ΑΓΑΘΑ). 
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ίδιου πα

ραπάνω νόμου. 
2. Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τα τρία πρώτα χρόνια 

εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αΐ,Ιας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο 1 

Η παράγραφος 57 του παραρτήματος ΙΙ/Α (ΑΓΑΘΑ) του ν. 1642/86 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«57. Διαλυτική βενζολονάφθα (βαριά βενζόλη), που προορίζε
ται να χρησιμοποιηθεί για καύσιμο. Ναφθαλίνη (Δ.Κ. EX 27.07)». 

Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1η Μαρτίου 1990, να δημοσιευ
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

Υ) Αριθμ. Πρωτ. 1128309/2314/0013 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1990 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1.- Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1β και 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17 του άρθρου 24 του ν. 
1828/1989 (ΦΕΚ 2/τΆ). 

2.- Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων, ενώ υ
πέβαλαν τις οικείες φορολογικές δηλώσεις εμπρόθεσμα δεν κα
τήρτισαν και τα οριστικά συμβόλαια. 

3.- Την αριθ. 1098386/1725/0013/11.9.1989 απόφαση του Υπουρ
γού των Οικονομικών. 

4.· Την ανάγκη κατάρτισης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση 
προσυμφώνων. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
1.- Παρατείνουμε μέχρι 28 Φεβρουαρίου 1990 την προθεσμία του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 16 και του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 17 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 τ.Α). 

2.- Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

δ) Αριθ. Πρωτ. Τ. 621/2882/0003 

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 1990 
ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος διάταξης του π.δ. 127/89» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του π.δ. 127/89 (ΦΕΚ 60 Α ) «Κανονισμός δικαι
ωμάτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λει
τουργίας των Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών». 

2. Την αριθμ. 1089486/9920/0003/9.8.89 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. με 
την οποία παρατάθηκε για ένα εξάμηνο η ισχύς της διάταξης του 
π.δ. 127/89. , 

3. Την ανάγκη παράτασης του χρόνου ισχύος της διάταξης της 
παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 127/89, λόγω αντικειμενικών δυσχε
ρειών στην άμεση πρόσληψη Φυλακτικου Προσωπικού του Κλά
δου ΥΠ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Παρατείνουμε την ισχύ της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 6 

του π.δ. 127/89 (ΦΕΚ 60/Α/22.2 1989), για ένα εξάμηνο από τη λή
ξη της προηγούμενης απόφασης ήτοι μέχρι 21.8.1990. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

ε) Αριθ. Πρωτ. Δ.342/29/Β0018 
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1990 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
«Τροποποίηση των διατάξεων της Δ. 245/88 Απόφασης Υπ. Οι

κονομικών, περί δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών που 
εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών, που 
ανήκουν σε ιδιώτες» 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις της Δ. 245/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/88 Τεύχος Β\ με 

τις διορθώσεις στο ΦΕΚ 307/88 Τεύχος Β'), που κυρώθηκε με την 
παρ. 4, του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90), 

β. Την αριθμ. 1108476/4521/0018/5.10.89 ΑΥΟ (ΦΕΚ 754/89 Τεύ-
χος Β' με τις διορθώσεις στο ΦΕΚ 820/89 Τεύχος Β'), με την οποία 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Δ. 245/88 ΑΥΟ, 

γ. Την αριθμ. Δ. 58/5/0018/21.12.89 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 12/90 Τεύχος Β), 
με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της Δ. 245/88 ΑΥΟ, και 
προκειμένου να εναρμονιστεί το εσωτερικό μας δίκαιο προς τις 

Κοινοτικές διατάξεις του άρθρου 3 της ΟΔΗΓΙΑΣ 83/181/ΕΟΚ, του 
στοιχείου (β), του άρθρου 2 της ΟΔΗΓΙΑΣ 83/183/ΕΟΚ και του άρ
θρου 3 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθμ. 918/83, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο 1 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Δ. 245/88 ΑΥΟ, όπως έχει αντι
κατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της 1106476/4521/ 
0018/5.10.89 ΑΥΟ ισχύει, προστίθεται και δεύτερο εδάφιο, που έ
χει ως εξής: «Η παρέκκλιση αυτή ισχύει μόνο για τα επιβατικά αυ
τοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα ιδιωτικής χρήσης, όταν 
εισάγονται κατ' εφαρμογή της παραγρ. 4 του άρθρου 5 της πα
ρούσας Απόφασης». 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 της Λ. 245/88 ΑΥΟ 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Κατά παρέκκλιση των 
οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 και ανεξάρτητα αν 
είχαν στην κυριότητα τους και χρησιμοποιούσαν στον τόπο της 
προηγούμενης κατοικίας τους επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινού
μενο τροχόσπιτο ιδιωτικής χρήσης, τα δικαιούχα πρόσωπα που 
μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τις ηπείρους Αμερική, 
Αφρική και Αυστραλία, μπορούν με τις απαλλαγές του άρθρου 3 
(με εξαίρεση την απαλλαγή από το ΦΠΑ), να παραλάβουν ένα ι
διωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχό
σπιτο, εφ' όσον:» 

3. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 12 της Δ. 245/88 
ΑΥΟ. Η αρίθμηση της παραγράφου 3 του Ιδιου άρθρου γίνεται 2 
και το στοιχείο (α) της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: «α. μεταχειρισμένα ή καινούργια είδη οικοσκευ
ής, συνολικής αξίας μέχρι 1.500.000 δραχμές, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των όμοιων ειδών, και». 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12Α της Δ. 245/88 ΑΥΟ, που προ
στέθηκε με τη Δ. 58/5/0018/21.12.89 ΑΥΟ, αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«1. Οι επί πλέον του άρθρου 3 απαλλαγές, της παραγράφου 2 
του άρθρου 12, παρέχονται και στους Έλληνες και Ομογενείς Πό
ντιους, που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα α
πό την Ε.Σ.Σ.Δ.». 

Άρθρο 2 

Οι διατάξεις της Δ. 245/88 ΑΥΟ, όπως ίσχυαν πριν από την ε
φαρμογή της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν και 
να εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις δικαι
ούχων προσώπων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' ή Η', που ήδη έχουν προ
μηθευτεί το προβλεπόμενο από την παρ. 1 του άρθρου 29 ή την 
παρ. 2 του άρθρου 12Α της Δ. 245/88 ΑΥΟ πιστοποιητικό ή βεβαί
ωση με τον όρο ότι η έκδοση αυτών, από την αρμόδια Ελληνική 
Προξενική Αρχή, έγινε πριν από την εφαρμογή της παρούσας Α
πόφασης. 

Άρθρο 3 

1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει και εφαρμόζειαι ππό 19 · 2-1990. 
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως και να κυρωθεί με Νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

11. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε ιιου εκδόθηκαν 
οι αποφάσεις: 

α) Αριθ. Πρωτ. 1289486/9920/0003/9.8.1989 με θέμα : «Παράταση 
ισχύος διάταξης του Π.Δ. 127/89» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 620/ι. 
Β 723.8.1989. 
β)Αριθ.Πρωτ. 1123763/5819/1328/0014/28.12.1989 με θέμα: «Α-
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ντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 
1642/86» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5/Τ.Β711.1.1990. 

γ) Αριθ. Πρωτ. 1005761/295/19.1.1990 με θέμα: 
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1642/86 ως προς το συντελε

στή Φ.Π.Α. μηλίτη, απίτη κ.λπ.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 
70/Τ.Β729.1.90. 

δ) Αριθ. Πρωτ. Δ.58/5/0018/21.12.1989 με θέμα: 
«Συμπλήρωση των διατάξεων της Δ. 245/88 ΑΥΟ, περί δασμο

λογικών και φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται στις ο
ριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών, που ανήκουν σε ιδιώτες» 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12/Τ.Β715.1.90, με διορθώσεις σφαλ
μάτων στο ΦΕΚ 32/τ.Β723.1.90 και να κυρωθεί με Νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ.ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

ε) Αριθ. Πρωτ.1009352/574/0009Α 
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1990 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας αποφάσεων για την περαίωση 
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις αποφάσεις: 

α) 1104716/1828/3.10.1989 (ΦΕΚ Β' 743) «Διευκολύνσεις για τη 
ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ακίνητης περιουσίας 
μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, 
γονικής παροχής ή προίκας». 

' 0) Την ΐΐ05ΐ34/9050/3.ΐθ'.ΐ989 απόφαση «περαίωση εκκρεμών φο
ρολογικών υποθέσεων και παροχή διευκολύνσεων για την υπο
βολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος και συναφών φορολογικών αντικειμένων» όπως συ
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 1122641/ 
10870/4.12.1989 απόφαση. 

γ) Την υπ'αριθμ. 1120667/10617/20.11.1989 απόφαση με την ο
ποία παρατάθηκε η ισχύς των υπ'αριθμ.1105134/9050/3.10.89, 
1104716/1828/3.10.1989 αποφάσεων μέχρι 31 Ιανουαρίου 1990. 

2. Το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία ισχύος της από
φασης συνέπεσε με τις στάσεις εργασίας των εργαζομένων στις 
Δ.Ο.Υ. » 

3. Τα υποβληθέντα σχετικά αιτήματα από τους φορείς των πα
ραγωγικών τάξεων και μεμονωμένους φορολογούμενους πολίτες 
και επιχειρήσεις. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
1. Παρατείνουμε μέχρι την 12 Φεβρουαρίου 1990 την προθεσμία 

ισχύος των υπ'αριθ.1104716/1828/3.10.1989 και 1105134/9050/ 
3.10.1989 αποφάσεων,όπως αυτές παρατάθηκαν με την 
1120667/10817/20.11.1989 απόφαση. 

2. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Άρθρο 52 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αρχίζει: 
α) των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφος 1 έως και 10, 2 

παράγραφοι 3,5 έως και 8,3 παράγραφοι 1,3,4 από 11ανουαρίου 
1990, για τα εισοδήματα που αποκτούνται και τα ποσά που δαπα
νούνται από την ημερομηνία αυτήν και μετά, 

β) των διατάξεων των παραγράφων 10,12 έως και 15 του άρ
θρου 72 του ν.δ.3323/1955, όπως αυτές προστίθενται με την πα
ράγραφο 11 του άρθρου 1 του παρόντος, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης 
που προβλέπεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 72 του 

ν.δ.3323/1955, 
γ) των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 13 για τα εισοδή

ματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1991 και στο 

εξής, 

δ) ιων διατάξεων των άρθρων 4 παράγραφοι 4, 5,6 από το οι

κονομικό έτος 1990, 
ε) των διατάξεων των εδαφίων πέμπτου και έκτου της περίπτω

σης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, όπως 
αυτά προστίθενται με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του παρό
ντος, από 1 Ιανουαρίου 1989 και στο εξής, 

στ) των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 6, για φορο
λογικές υποθέσεις οικονομικού έτους 1990 και στο εξής, 

ζ) των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 9 μετά την πά
ροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως. 

η) των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. 

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κρότους. 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 1990 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ 

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ θ . ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Γ, ΚΟΝΤΟΓΕΟΡΓΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Ι. ΛΙΑΠΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΙΩΝ ΕΡΓΟΝ 

Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

θ . ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ . 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΊΔΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Γ. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρότους 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 1990 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 


