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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

"Η παρούσα μελέτη ύπό τόν τίτλον "'-Η Άποτελεσματι-

κδτης τών Φορολογικών Κινήτρων έν 'Ελλάδι καί Προτάσεις 

διά τήν Μεταρρύθμισιν αυτών", έγένετο είς ta πλαίσια τών 

εργασιών του* Τμήματος Δημοσίου Τομέως του* ΚΕΠΕ, μέ σκοπόν 

νά συμβάλ^ εις τήν διαμόρφωσιν ενός ορθολογικού συστήματος 

φορολογικών κινήτρων, ανταποκρινομένων τόσον προς τάς ανάγ-

κας της οικονομικής αναπτύξεως τής Χώρας, όσον καί τάς αρ

χάς τής φορολογικής ίσότητος. 

Τδ πρώτον Κεφάλαιον περιγράφει συνοπτικώς τά ισχύ

οντα σήμερον φορολογικά κίνητρα. Ή συστηματική καί λεπτο

μερής απογραφή τούτων λαμβάνει χώραν εις τδ έπισυναπτδμε-

νον Παράρτημα. Εις τά Κεφάλαια II, III καί IV διερευνάται 

συστηματικως τδ ισχύον σύστημα φορολογικών κινήτρων έξ α

πόψεως: α) αποτελεσματικότητος, aid τήν έπίτευξιν τών διά 

τών κινήτρων επιδιωκομένων σκοπών, β) άπωλείας δημοσίων 

εσόδων, προκαλουμένων έκ τών φορολογικών κινήτρων καί γ) 

αποκλίσεως έκ τής αρχής της φορολογικές ίσότητος. 

*Επί τ$ βάσει τών διαπιστώσεων τής αναλύσεως τών προ

βλημάτων του* ισχύοντος συστήματος φορολογικών κινήτρων καί 

τής σχετικής εμπειρίας άλλων χωρών, επιχειρείται εις τδ Κε

φάλαιον V της μελέτης, ή διατύπωσις συγκεκριμένων προτάσεων 

διά τήν μεταρρύθμισιν του* όλου συστήματος φορολογικών κινή

τρων, καί τήν προσαρμογήν τούτου είς τάς απαιτήσεις τη*ς πο

λιτικής οικονομικής αναπτύξεως. 

Ή σύνταξις της μελέτης έγένετο ύπό του* κ. Τ. Βλαχο-

παπαδοπούλου, τ$ συνεργασία τών κ.κ. Θ.Καραβία, Τ.Καστριώτη, 

Σ.Άποστόλου καί Α.Κουλόγεωργα. Έξ α*λλου, πολύτιμος υπήρξε 

καί η συμβολή τών κ.κ. Δ. Καράγιωργα καί Π. Παυλοπούλου κα

τά τόν σχεδιασμόν καί τάς διεξαχθείσας συζητήσεις έπί τών 

αποτελεσμάτων της μελέτης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Μετά τό τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου έ

γινε κοινή συνείδησις εις τάς περισσοτέρας χώρας -Cou κόσμου 

ή δυνατότης ταχείας οικονομικής προόδου καί συνεχούς βελ

τιώσεως της υλικής ευημερίας του πληθυσμού των, ή οποία 

κατά* τό παρελθόν ητο προνόμιον τών ολίγων οικονομικώς ανε

πτυγμένων χωρών. 0Ϊ5τως
?
ή πολιτική οικονομικής αναπτύξεως 

κατέλαβε τήν δευτέραν θέσιν άπό απόψεως σπουδαιότητος, με

τά τήν πολιτικήν της εθνικής ανεξαρτησίας. Κατενοήθη δέ 

τούτο άπό τάς Κυβερνήσεις καί τους λαούς, δτι ή επιτυχία 

αύτης εξαρτάται βασικώς άπό τήν ζωτικότητα, τήν εφευρετι

κότητα καί τήν δραστηριότητα αυτών των ιδίων. 

Αποτέλεσμα της επιδιώξεως ενός ταχύτερου ρυθμού* 

οικονομικής καί κοινωνικής προόδου ?)το ή άναγνώρισις της 

σημασίας της φορολογίας καί ή χρησιμοποίησίς της ώς ενός 

έκ τών βασικών όργάνω
-
» ϊΐ'ς πολιτικής οικονομικής αναπτύ

ξεως. *Η προσαρμογή της φορολογικής πολιτικής προς τάς α

παιτήσεις της πολιτικής αναπτύξεως έπεδιώχθη άφ'ένός μέν 

διά γενικωτέρων φορολογικών μεταρρυθμίσεων,αφ*έτερου δέ 

διά τηί θεσπίσεως εις δλοέν μεγαλύτερον αριθμόν χωρών ει

δικών φορολογικών κινήτρων, ̂ τοι μερικών η δλικών απαλλαγών 

έκ διαφόρων φόρων, ώς καί ειδικών εκπτώσεων έκ του φορολο

γητέου εισοδήματος, διά ταχεΐαν άπόσβεσιν των παγίων εγκα

ταστάσεων καί δι'έπανεπένδυσιν των κερδών. 

* Αμφότερα δέ ταυ'τα τά μέσα παρουσιάζουν πλεονε

κτήματα καί μειονεκτήματα καί εις τάς περισσοτέρας περι

πτώσεις είναι άναγκαιον νά χρησιμοποιούνται παραλλήλως,καθ 

δσον ή άποτελεσματικότης τών φορολογικών κινήτρων εξαρτά

ται εις μέγαν βαθμόν έκ του έν γένει φορολογικού συστήμα

τος, έν τ$ πλαισίω του δποίου λειτουργοϋν. 'Αλλά καί ή φο

ρολογία γενικώτερον αποτελεί ενα μόνον έκ της πληθώρας τών 

παραγόντων, οι δποιοι επηρεάζουν τάς επιχειρηματικός απο

φάσεις. Παράγοντες ώς ή εκτασις της αγοράς η* ή προσδοκώ-
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μένη διεύρυνσης αυτής, ή επάρκεια πιστώσεων πρώτων όλων, 

κινητηρίου δυνάμεως, μεταφορικών μέσων, εργασίας και ιδία 

ειδικευμένων τεχνικών καί διοικητικοί; προσωπικοί? καί ή πο

λιτική ^ νομισματική σταθερότης είναι, κατά κανόνα, πόλο 

μεγαλυτέρας σημασίας καί άσκουν τήν αποφασιστικών έπίδρασιν 

έπί των επιχειρηματικών αποφάσεων. *Ως έκ τούτου 2ν σύστη

μα φορολογικών κινήτρων, σχεδιαζδμενον έν τφ πλαισίω ενός 

γενικωτέρου προγράμματος οικονομικές αναπτύξεως, παρουσιά

ζει πολύ μεγαλυτέρας πιθανότητας νά άποδειχθξ άποτελεσμα-

τικόν, παρ*όσον φορολογικά κίνητρα, θεσπιζόμενα μεμονωμέ-

νως ώς τό μόνον ϊσως δργανον επηρεασμού* τ?ίς δραστηριότητος 

toö ιδιωτικού τομέως τής οικονομίας. 

Έν 'Ελλάδι ώς πρώτον των χρησιμοποιηθέντων κινή

τρων δύναται νά θεωρηθζ τό ΚΗ* ψήφισμα, διά του οποίου έπε-

διώκετο ή ένθάρρυνσις της οικοδομικές δραστηριότητος προς 

άντιμετώπισιν του οξυτάτου, κατά τήν έποχήν έκείνην, προ

βλήματος στέγης. Έν συνεχεία από του 'έτους 1949 ̂ ΡΧΐ-σεν 

ή καθιέρωσις ολοκλήρου σειράς φορολογικών κινήτρων, βασι-

καί επιδιώξεις των οποίων ?}σαν ή οικονομική άποκέντρωσις 

καί ή ένίσχυσις των παραγωγικών επενδύσεων ιδία εις τήν 

βιομηχανίαν. 

Σκοπός της παρούσης μελέτης εΐναι άφ'ένδς μέν ή 

άνάλυσις των ισχυόντων σήμερον φορολογικών κινήτρων άπό της 

απόψεως της αποτελεσματικότητος των, του δημοσιονομικοί? κό

στους αυτών καί των αποκλίσεων, τάς οποίας ταοτα συνεπάγον

ται έκ των γενικώς παραδεδεγμένων άρχων περί φορολογικής 

Εσότητος καί δικαιοσύνης, αφ*έτερου δέ ή διατύπωσις προτά

σεων διά τάς αναγκαίας μεταρρυθμίσεις αυτών. Αι έν λόγψ 

προτάσεις αποβλέπουν εις τήν έν τψ πλαισίω του" νέου προ

γράμματος οικονομικής αναπτύξεως διαμόρφωσιν ενός συστήμα

τος φορολογικών κινήτρων, τό όποιον θά εξασφαλίζω, δσον τό 

δυνατόν, μεγαλυτέραν αποτελεσματικότητα άπό απόψεως αυξή

σεως της συνολικής αποταμιεύσεως καί επιταχύνσεως τών επι

θυμητών κατηγοριών επενδύσεων μέ τό χαμηλότερον δυνατόν δη-
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μοσιονομικδν κόαΐος .καα ΐας μικροΐέρας δυναΐάς.αποκλίσεις 

από ΐάς γενικώς παραδεδεγμέ*νας αρχάς περί ΐης φορολογικής 

ΐσόΐηΐος. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I 

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Τα ύπδ του Κράτους παρεχόμενα φορολογικά κίνη

τρα διά τήν ένίσχυσιν τής επενδυτικής δραστηριότητος εις 

τόν ΐδιωτικδν τομέα, τήν διοχέτευσιν αυτής εις τους επιθυ

μητούς παραγωγικούς κλάδους, τήν κατεύθυνσιν τής χωροτα

ξικής κατανομές των επενδύσεων καί, γενικύτερον, τήν ένθάρ-

ρυνσιν των παραγωγικών δραστηριοτήτων, αϊ οποιαι συμβάλλουν 

εις τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, ΐ£χουν έν γενικαις 

γραμμαις ώς ακολούθως: 

1. Κίνητρα Εύνοουντα τήν "Ιδρυσιν καί τήν Έπέκτασιν Πάρα» 

γωγικδν Επιχειρήσεων. 

Ταύτα συνίστανται εις μείωσιν κατά τ<5 ήμισυ των 

τελών χαρτοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων, κρατήσεων όπερ 

Δημοσίου ή* οιουδήποτε τρίτου επιβαλλομένων επί καταστατι

κών η" εκδόσεως μετοχικών τίτλων οπό συνιστώμενων τό πρώτον 

βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων,ώς καί εις τήν 

περίπτωσιν αυξήσεως του* κεφαλαίου τον ήδη συνεστημένων ο

μοίων επιχειρήσεων (προϋπόθεσις ελάχιστον δριον καταβεβλη

μένου κεφαλαίου 2.000.000 δρχ. καί επί Α.Ε. 5.000.000 δρχ.). 

2. Κίνητρα ΕυνοοΟντα τήν Συγχωνευσιν Παραγωγικών 'Επιχει

ρήσεων ή τήν Μετατροπήν της Νομικής Μορφής αυτών. 

Εις περίπτωσιν συγχωνεύσεως προσωπικής εται

ρείας μετ' ανωνύμου η* μετατροπής ατομικής ή* προσωπικής επι

χειρήσεις εις Α.Ε. ή συγχωνεύσεως Βιομηχανικής καί βιοτε

χνικής άτομι,κής η* προσωπικής εταιρίας μετ'άνωνύμ^υ βιομη

χανικής ή βιοτεχνικής εταιρείας, τής οποίας τδ καταστατικόν 

θέλει δημοσιευθώ μέχρι 3l/l2/65j fi εις περίπτωσιν συγχωνεύ

σεως βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως, προς τόν σκο-

πόν δημιουργίας οίασδήποτε μορφής βιομηχανικής ή βιοτεχνι

κής εταιρείας τηρούσης βιβλία Δ'κατηγορίας, ή συγχωνεύσεως 
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ύφισταμένων οιασδήποτε μορφής βιομηχανικών η βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων διά τήν δημιουργίαν νέας επιχειρήσεως ύπό μορ-

φήν Α.Ε. η* Ε.Π.Ε. η προσωπικής εταιρείας, παρέχονται αί έ

ξης άπαλλαγαί: 

α. * Απάλλασσε τα ι, κατά τδν χρόνον της συγχωνεύ-

σεως η* μετατροπής, του φόρου εισοδήματος ή προκύπτουσα υπερ

αξία τών μέτοχων η* του κεφαλαίου της νέας έκ της συγχωνεύ

σεως η* μετατροπής εταιρείας. *Η έν λόγω υπεραξία,εφ*δσον 

εξακολουθεί υφισταμένη, φορολογείται κατά τδν χρόνον της δια

λύσεως της νέας εταιρείας. 

β. Απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου, φόρου με

ταβιβάσεως, η άλλου φόρου η
1
 τέλους υπέρ του Δημοσίου,εισφο

ράς ^ δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου, η σύμβασις συγχω

νεύσεως, τό καταστατικόν έν περιπτώσει συστάσεως διά της 

συγχωνεύσεως νέας ανωνύμου εταιρείας, η εισφορά καί μετα-

βίβασις περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων επιχει

ρήσεων, αί συμφωνίαι περί εισφοράς η μεταβιβάσεως στοιχείων 

ενεργητικού η παθητικού η* δλλων δικαιωμάτων, αί έκδοθησό-

μεναι μετοχαί, αί αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των 

συγχωνευομένων, αί δημοσιεύσεις εις τό Δελτίον Ανωνύμων 

Εταιρειών καί αί μεταγραφαί εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 

γ. Απαλλάσσονται έκ του* φόρου μεταβιβάσεως τά 

μεταβιβαζόμενα υπό ατομικής επιχειρήσεως η προσωπικής εται

ρείας ακίνητα εις τήν νέαν, συνιστωμένην διά της συγχωνεύ

σεως έταιρείαν. 

"Απασαι αί ανωτέρω άπαλλαγαί παρέχονται υπό τήν 

προϋπδθεσιν δτι; (1) τό κεφάλαιον της συνιστώμενης επιχει

ρήσεως δέν θά είναι κατώτερον των 5·000.000, η εάν προέρ-

χηται έκ συγχωνεύσεως βιοτεχνικών επιχειρήσεων, κατώτερον 

των 2.000.000 δραχ., (2) αί μετοχαί, αί άντιστοιχουσαι εις 

τήν άξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου ύπό μετατρεπομένων fi 

συγχωνευομένων προσωπικών εταιρειών μετ'άνωνύμων, θά είναι 

έπί μίαν 5εϊίαν από της συγχωνεύσεως fi της συστάσεως όνομα-
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στικαί, καί (3) ή προκύπτουσα νέα ανώνυμος εταιρεία νά μή 

διαλυθξ πρδ ττ̂ ς παρόδου 5ετίας άπδ τ?}ς συγχωνεύσεως η* τ?$ς 

συστάσεως της· 

Τά αυτά πλεονεκτήματα παρέχονται και εις περί

πτωσιν εΐσφορδς υπό λειτουργούσης μικτές επιχειρήσεως του 

βιομηχανικού αύτης κλάδου εις λειτουργούσαν η* συνιστωμένην 

Α.Ε. ύπό τήν προϋπδθεσιν δτι τδ κεφάλαιον τής νέας εταιρείας 

θά είναι διπλάσιον των ανω τεθέντων δρίων (δηλαδή 4.000.000 

καί 10.000.000 δρχ.) η' τουλάχιστον άξιας διπλασίας του εισ

φερομένου κλάδου. 

3. Κίνητρα Ευνοουντα τήν Δημιουργίαν Μεγάλων Οικονομικών 

Μονάδων. 

α. Αι επιχειρήσεις αι έκτελουσαι παραγωγικάς 

επενδύσεις αξίας ανω των 60,000.000 δραχμών η, προκειμένου 

περί επεκτάσεως, αξίας ανω τον 20.000.000 δραχμών, κχχί οπό 

τήν προϋπόθεσιν οτι ή εγκριτική άπόφασις της ιδρύσεως θέ

λει δημοσιευθη άπδ 23.5-61 ε*ως 22.5.1971> απολαύουν τών 

έξη*ς φορολογικών άπαλλαγΰν: 

(1) Απαλλάσσονται εκ δασμών, φόρων, τελΰν χαρ

τοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων η* άλλων επιβαρύνσεων υπέρ 

Δημοσίου η* τρίτων, ό εισαγόμενος η* έπιτοπίως παραγόμενος 

μηχανικός εξοπλισμός, τά υλικά οίκοδομήσεως, τά όργανα έ-

ρεύνης μετρήσεως καί ελέγχου ώς καί οι γερανοί καί τά οχή

ματα διακινήσεως υλικών εντός της επιχειρήσεως. 

(2) Μειουνται ουσιωδώς τά τέλη χαρτοσήμου έπί 

συστάσεωΓ ανωνύμου εταιρείας, έφ'οσον τό μετοχικδν κεφά

λαιον αύτης υπερβαίνει τά 15 έκατομ. δρχ., καθώς καί έπί 

αυξήσεως χοϋ κεφαλαίου,έφ'οσον τοΰτο υπερβαίνει επίσης τά 
15 έκατομ. δρχ. 

(3) Μειουνται εις τδ ελάχιστον τά πάσης φύσεως 

βάρη έπί άδειων ανεγέρσεως βιομηχανοστασίων,άδειων σκοπι-

μότητος, λειτουργίας εγκαταστάσεων, ώς καί αΐ συναφείς 
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άμοιβαί δικηγόρων καί συμβολαιογράφων. 

'Επίσης μέχρις εξοφλήσεως ίων μακροπροθέσμων δα

νέ ίων, töv συναφθέντων πρδ tîjç ενάρξεως της παραγωγικές δρά
σεως καί έπί 15 £τη μετ'αυτήν, παγιοποιούνται - πλην &ν 

μεταβληθούν επί to εύνοΐ'κώτερον διά τήν έπιχείρησιν - οι 

συντελεσταί φόρου εισοδήματος ίων αδιανέμητων κερδών, οί 
λοιποί φόροι, ta τέλη και αϊ λοιπαί επιβαρύνσεις υπέρ του 

Δημοσίου fi τρίτων και παρέχεται απαλλαγή εκ φόρων- έπί ττ̂ ς 

περιουσίας τΐ)ς εταιρείας. 

Προκειμένου περί επενδύσεων 8νω τον 180 εκατ.00-

ναται νά υπογραφή ιδιαιτέρα σύμβασις μεταξύ" Δημοσίου καί 

έπιχειρηματίου, ή οποία θά καθορίζρ τά αμοιβαία δικαιώματα 

καί τάς υποχρεώσεις, καί ί̂ τις σύμβασις απαλλάσσεται παντός 

φόρου τέλους fi επιβαρύνσεως υπέρ Δημοσίου fi τρίτου. 

β. Απαλλάσσονται πλήρως έκ δασμω"ν καί λοιπΰν φό

ρων καί τελών εισαγωγής, (πλην Φ.Κ.Ε. καί χαρτοσήμου) τά 

προς ϊδρυσιν καί έξοπλισμόν ξενοδοχείων, MOTEL BANGALOWS, 

κλπ; α"νω των 200 κλινών, εισαγόμενα είδη, τά οποία αναφέ

ρονται περιοριστικως εις τήν πραξιν 'Υπουργικού
1
 Συμβουλίου 

319/17.2.1956. Ή απαλλαγή αί5τη ισχύει μέχρι 31/12/1965 

καί τελεί ύπό τήν προΙ)πόθεσιν δτι τά ξενοδοχεία κλπ. είναι 

Πολυτελείας, Α καί Β τάξεως καί ευρίσκονται οπό τήν έπο-

πτείαν του" Ε.Ο.Τ. 

4· Κίνητρα Εύνοοΰντα τήν Έπέκτασιν των Παραγωγικών 'Επεν

δύσεων. 

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην, λαμβανομένην υπό εύρυ-

τέραν £ννοιαν, δύναται νά περιληφθούν καί τά κίνητρα των 

προηγουμένων τριών κατηγοριον, ώς ευνοοΰντα εμμέσως τήν έπ

έκτασιν των παραγωγικών επενδύσεων. Πέραν τούτου όμως,διά 

τόν αμεσον έπηρεασμόν των επενδύσεων παρέχονται τά ακόλου

θα κίνητρα: 

α. Αφορολόγητος Ϊίκπτωσις ποσοστού 50$ <ö» ετησίων 
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άδιανεμήτων κερδών, των υφισταμένων βιομηχανικών η* βιοτεχ

νικών επιχειρήσεων, αι όποιαι προβαίνουν μέχρι τέλους 1965 

εις επενδύσεις επεκτάσεως η εκσυγχρονισμοί» των παγίων εγ

καταστάσεων των καί μέχρις ολοσχερούς καλύψεως της αξίας 

αυτών. Εις περίπτωσιν διανομής των ο&τω σχηματιζόμενων α

φορολογήτων αποθεματικών κατά τήν διάρκειαν λειτουργίας η* 

τήν διάλυσιν της επιχειρήσεως, ταϋτα φορολογούνται κανονι

κώς ώς εισόδημα των μετόχων η* των εταίρων. 

β. Δικαίωμα ενεργείας προσθέτων ετησίων αποσβέ

σεων, των σχετικών συντελεστών οριζομένων εις 2,5$ διά τά 

κτίσματα καί 6$ διά τά λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

γ. Τά ανώτατα δρια τακτικών καί προσθέτων απο

σβέσεων προσαυξάνονται κατά 100$ προκειμένου περί μεταλλευ

τικών έπιχευρήσεων. 

δ. * Απαλλαγή εκ του* φόρου εισοδήματος της υπερ

αξίας της προκυπτούσης εκ της πωλήσεως μηχανημάτων η βιο

μηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων, έφ*δσον αυτή ^θελε χρη

σιμοποιηθώ διά πρόσθετον άπόσβεσιν δλλων υφισταμένων η* νεο— 

αποκτωμένων μηχανημάτων η εγκαταστάσεων. 

ε. Πλήρης απαλλαγή άπό της 13ης Απριλίου 1959 

μέχρι 17ης Απριλίου 1968 έκ δασμών φόρων καί τελών εισα

γωγής επί καινουργους μηχανικού εξοπλισμού, εισαγομένου ύπδ 

βιομηχανικών η* βιοτεχνικών επιχειρήσεων ,δι'έκσυγχρονισμόν 

των εγκαταστάσεων των, έφ'δσον αχρηστεύσουν η πωλήσουν εις 

τό έξωτερικόν τά παλαιά μηχανήματα η εξαρτήματα του άντι-

καθισταμξνου εξοπλισμού. 

στ. Μείωσις κατά 50$ του συντελεστού του Φ.Κ.Ε. 

διά τάς βιομηχανικάς καί βιοτεχνικάς επιχειρήσεις κατασκευής 

μηχανημάτων, τεμαχίων καί μερών αυτών, αυτοκινήτων, αμαξω

μάτων καί βάσεων αυτών. 

5· " Κίνητρα προς Ένίσχυσιν τη*ς Επαρχιακής Βιομηχανίας. 

'Επαρχιακή βιομηχανία νοείται κατά τόν νόμον ή έγ-
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κατεστημένη έκτος του Νομού Αττικής, ως καί ή εντός τών 

ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής καί των επαρχιών Διγίνης και 

Κυθήρων, Τροιζηνίας, "Ύδρας και Δήμου Σπετσών. (A.M.942/49 

Ν.Δ. 2176/52 καί Ν. 3213/1955· 

Τά προς ένίσχυσιν της επαρχιακής βιομηχανίας κί

νητρα £χουν ως έξης: 

α. Αυξάνονται τά ισχύοντα ανώτατα όρια τακτικών 

καί προσθέτων αποσβέσεων κατά 50% προκειμένου περί βιομηχα

νικών επιχειρήσεων, κειμένων εις τον Νομόν Αττικής,αλλ'έ

κτος της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί κατά 

100% προκειμένου περί των καθαυτό (βλ. ανωτέρω ορισμόν) ε

παρχιακών επιχειρήσεων. 

β. Παρέχεται δικαίωμα εκπτώσεως αφορολογήτου πο

σοστού 25% έκ των εις φόρον υποκειμένων κερδών διά τήν δη-

μιουργίαν ειδικού αποθεματικού καλύψεως μελλοντικών ζημιών. 

Τό ποσοστόν τούτο διά τάς νησιωτικάς βιομηχανίας καί βιο

τεχνίας αυξάνεται εις 40%. 

γ. Παρέχεται αφορολόγητος εκπτωσις ποσοστού μέ

χρι 40% τών ετησίων καθαρών κερδών, εφ'όσον τό εις τό ποσο

στόν τούτο αντιστοιχούν ποσόν αποδεδειγμένως διατίθεται εν 

τρ επιχειρήσει διά νέας εγκαταστάσεις η διά τήν έπαύξησιν 

η βελτίωσιν ύπαρχουσών τοιούτων. Έάν ή αξία τών επενδύσεων 

ύπερβαίνη τό ί,σότιμον του εκπιπτόμενου ποσοστού η £κπτωσις 

συνεχίζεται καί κατά τά επόμενα ετη μέχρι πλήρους καλύψεως 

του δαπανηθέντος ποσού. Προκειμένου περί επιχειρήσεων εγ

κατεστημένων εις τάς νήσους τό έκπιπτόμενον ποσοστόν αυξά

νεται εις 80%. Τά ποσά τών έν λόγω αφορολογήτων εκπτώσεων 

υπάγονται κανονικώς εις τόν φόρον, έάν ηθελον διανεμηθτ) η 

καθ'οίονδήποτε τρόπον άναληφθτ) ύπό τών εταίρων πρό της παρ

όδου τριετίας από της κτήσεως τών νέων εγκαταστάσεων. 

δ. Παρέχεται αφορολόγητος £κπτωσις ποσοστού 60% 

τών ετησίων αδιανέμητων κερδών τών επιχειρήσεων, αί οποιαι 

προβαίνουν εις άγοράν καί έγκατάστασιν έν τΐ) χώρα καινουργών 
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μηχανημάτων, άνέγερσιν βιομηχανοστασίων, αποθηκευτικών χώ

ρων και εν γένει εγκαταστάσεων,ως και τήν άπόκτησιν πάσης 

φύσεως δλλων καινουργών παγίων στοιχείων, εξυπηρετούντων 

αμέσως τήν παραγωγικήν διαδικασίαν καί μέχρι πλήρους καλύ

ψεως της αξίας τούτων, Διά τάς νησιωτικάς επιχειρήσεις τό 

ποσοστόν αυξάνεται εις 90$. Ή χρησιμοποίησις τής εκπτώσεως 

ταύτης αποκλείει τήν χρησιμοποίησιν καί της ύπό στοιχεΓον 

γ προηγουμένης τοιαύτης καί αντιστρόφως. Εις περίπτωσιν 

διανομής των οΐ5τω σχηματιζόμενων αφορολογήτων αποθεματικών 

κατά τήν διάρκειαν λειτουργίας ή κατά τήν διάλυσιν της επι

χειρήσεως, ταϋτα φορολογούνται κανονικώς ως εισόδημα τών 

μετόχων η* τών εταίρων. 

ε. Παρέχεται απαλλαγή έκ του φόρου 6$ έπί τών 

καταβαλλομένων μισθών καί ημερομισθίων του Ν. 843/48« 

στ. Παρέχεται επίσης απαλλαγή έκ του Φ.Κ.Ε. κατά 

20$ διά τάς ύφισταμένας καί 30$ διά τάς νεοϊδρυομένας η με-

ταφερομένας εις τήν έπαρχίαν επιχειρήσεις. Τά αντίστοιχα 

ποσοστά διά τάς νησιωτικάς είναι 30$ καί 40$. 

ζ. Παρέχεται πλήρης απαλλαγή έκ δασμών φόρων 

καί εισφορών εισπραττομένων κατά τήν εισαγωγήν έπί μηχανη

μάτων, εξαρτημάτων, καί λοιπών οργάνων ως καί έπί συνήθως 

συνεισαγομένων ανταλλακτικών αυτών, τών εισαγομένων διά τήν 

πρώτην έγκατάστασιν. 

Έκ τών ανωτέρω υπέρ τής επαρχιακής βιομηχανίας 

μέτρων ισχύουν* τά ύπό στοιχεΓον (α) καί υπέρ τών μεταλλευ

τικών επιχειρήσεων, τά ύπό στοιχεία (β) καί (ε) καί υπέρ 

τών βιοτεχνικών καί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τά ύπό στοι

χεΓον (γ) καί υπέρ τών βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, επεξερ

γασίας έξαγωγίμων καπνών εις φύλλα· καί εξαγωγής γεωργικών 

προϊόντων, τά ύπό στοιχεΓον (δ) καί υπέρ τών βιοτεχνικών 

καί τά ύπό στοιχεΓον (στ) καί υπέρ τών βιοτεχνικών καί με

ταλλευτικών επιχειρήσεων. 
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5. Κίνητρα διά τήν Προώθησιν τών Εξαγωγών. 

α. Έκ -ίων καθαρών φορολογητέων κερδών ίων επι

χειρήσεων, at οποΐαι ενεργούν έξαγωγάς, έκπίπτε-cat άφορολό-

γητον ποσόν "σον προς ποσοστόν 1$-4"£» αναλόγως toö είδους 
ίου εξαγομένου προϊόντος, επί των ακαθαρίστων εσόδων των, 

των προκυπτόντων εξ εξαγωγής ελληνικών προϊόντων εις τό 

έξωτερικόν. *Ως έσοδα έξ εξαγωγών θεωρούνται καί. τά Ησοδα 

έκ κατασκευής ¥\ επισκευής πλοίων υπό ναυπηγείων η μηχανουρ
γικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως αν τά πλοία είναι υπό έλλη-

νικήν η* ξένην σημαίαν. 

β. Αι υπέρ ασφαλιστικών ταμείων εισφοραί τών ερ

γοδοτών εξαγωγέων, αϊ, άντιστοιχουσαι εις τους μισθούς καί 

ημερομίσθια, τα* καταβληθέντα διά κατασκευήν του εξαγομένου 

βιομηχανικού προϊόντος, περιορίζονται εις τό υψος των εισφο

ρών των ήσφαλισμένων. 'Ομοίως, τό έξαγόμενον προϊόν απαλλάσ

σεται της υπέρ του Ο.Γ.Α„ εισφοράς επί της πρώτης δλης η 

της αξίας του. 

γ. Εις τόν εξαγωγέα βιομηχανικών προϊόντων επι

στρέφονται οι καταβληθέντες εισαγωγικοί δασμοί καί λοιποί 

φόροι εισαγωγής, οι αναλογούντες εις τήν πρώτην |5λην καί τά 

καύσιμα τοΰ έξαχθέντος προϊόντος, έφ'δσον η εξαγωγή γίνη εν

τός 2ετίας από της εισαγωγής των πρώτων υλών. 

Επιστρέφεται ομοίως ο καταβληθείς υπό του βιο

μηχάνου φόρος του Ν. 843/48 επί μισθών καί ημερομισθίων, 

αναλογούντων εις τό έξαχθέν προϊόν. 

δ. Απαλλάσσονται του Φ,Κ.Ε. τά ακαθάριστα 'έσοδα 

έκ πωλήσεων προϊόντων έξαχθέντων εις άλλοδαπήν, ως καί έξ 

επισκευών ελληνικών η* ξένων πλοίων ενεργούντων πλόας εξω

τερικού". 

7. Κίνητρα προς Αβξησιν καί Κινητοποίησιν τών Διαθεσίμων 

Πόρων διά τήν Χρηματοδότησιν τών Παραγωγικών Επενδύσεων. 

α. *Εγχώριος Άποταμίευσις. 

Τά ισχύοντα κίνητρα διά τήν αΟξησιν της εγχωρίου 



-24-

άποταμιεύσεως καί την διοχέτευσιν αυτής εις τήν χρηματοδό-

τησιν παραγωγικών επενδύσεων είναι s 

(1) 'Απαλλαγή έκ της φορολογίας εισοδήματος και 

των τελών χαρτοσήμου των τόκων έκ πάσης φύσεως καταθέσεων 

εις ελληνικές τράπεζας και ταχυδρομικά ταμιευτήρια. 

(2) Απαλλαγή έκ παντός φόρου των τοκομεριδίων 

και κερδών έκ λάχνων των ομολογιακών δανείων του Δημοσίου, 

ώς καί των τίτλων των έν λόγω δανείων καί των μεταβιβάσεων 

αύτων. * Ομοίως απαλλαγή έκ της φορολογίας εισοδήματος καί 

τελών, των τίτλων καί των τόκων έντοκων γραμματίων του Δη

μοσίου. 

(3) Απαλλαγή, υπό ώρισμένας προϋποθέσεις, από 

παντός φόρου υπέρ του Δημοσίου η τρίτου των τοκομεριδίων 

καί των κερδών λαχείων ομολογιακών δανείων η των μερισμά

των προνομιούχων μέτοχων, εκδιδομένων υπό Ανωνύμων 'Εται

ρειών, Ν.Π.Δ.Δ. η Ι.Δ. (πλην ασφαλιστικών Ταμείων), των 

επιχειρήσεων κοινής ωφελείας καί έν γένει επιχειρήσεων ά-

σκουσων παραγωγικήν δρασιν, καθώς επίσης καί των επαχθών 

μεταβιβάσεων, των ανανεώσεων καί τής εξοφλήσεως των τίτλων 

των έν λόγω δανείων. 

β. Κεφάλαια Εξωτερικού. 

Διά τήν προσέλκυσιν κεφαλαίων έκ του εξωτερικού 

(ώς τοιούτων θεωρουμένων καί των υπό έλληνικήν σημαίαν με

ταφερομένων πλοίων ανω των 1.500 κ.ο.χ.) καί τήν χρησιμο-

ποίησίν των εις παραγωγικάς επενδύσεις, έψηφίσθη δ Ν.2687/53 

δυνάμει του οποίου καί έφ'δσον πληρούνται αϊ ύπ'αύτου καθ-

οριζδμεναι προϋποθέσεις παρέχονται s 

(1) Πάγιον φορολογικόν καθεστώς επί μίαν δεκαε-

τίαν, δυνάμενον νά μεταβληθρ μόνον έπί τό εύνοϊκώτερον. 

(2) Μείωσις η απαλλαγή έκ των δασμών, εισφορών η 

δλλων φόρων καί τελών έπί τής εισαγωγής μηχανημάτων, εξαρ

τημάτων, ανταλλακτικών καί εργαλείων, αναγκαίων διά τήν 
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λειτουργίαν τών βάσει του ανωτέρω νόμου ιδρυομένων επιχει

ρήσεων , old διάστημα μη υπερβαίνον την δεκαετίαν. Aid to 

αυτό διάστημα παρέχεται μείωσις η απαλλαγή έκ παντός φόρου 

η τέλους η εισφοράς, επιβαλλομένων υπέρ της τοπικής αυτο

διοικήσεως , λιμενικών ταμείων η άλλων οργανισμών. 

(3) Μείωσις η απαλλαγή έκ τελών και δικαιωμάτων 

διά τήν έγγραφήν υποθήκης, η σύστασιν ενεχύρου προς άσφά-

λειαν τών εισαγομένων κεφαλαίων εξωτερικού, ως καί διά τήν 

κατάρτισιν τών σχετικών συμβολαίων. 

Διά τόν αυτόν σκοπόν απαλλάσσονται παντός φόρουμ 

τέλους, εισφοράς, δικαιώματος κλπ. υπέρ του Δημοσίου η τρί

του, αί συμβάσεις παροχής δανείων η πιστώσεων παρ'άλλοδα-

πών τραπεζών η οίκων προς ήμεδαπάς βιομηχανικάς επιχειρή

σεις, ως καί η έξόφλησις τών δανείων τούτων η* τών τόκων των. 

8. Κίνητρα προς Έπαναπατρισμόν του Ελληνικής Πλοιοκτη

σίας Στόλου. 

Κατ'άρχήν, ή κατά τόν Κ. 1880/195'' φορολογία πλοί

ων, συγκρινόμενη προς τήν φορολογ.ίαν εισοδήματος φυσικών 

καί νομικών προσώπων καί εΐδικώτερον του εξ εμπορικών επι

χειρήσεων, είναι λίαν επιεικής. 

Πέραν τούτου όμως, διά τήν προσέλκυσιν τών πλοίων 

ελληνικής ιδιοκτησίας υπό τήν έλληνικήν σημαίαν, έθεσπίσθη-

σαν αί ακόλουθοι φορολογικαί άπαλλαγαί? 

α. Πλοία ηλικίας μικροτέρας τών δέκα ετών, τιθέ

μενα οπό έλληνικήν σημαίαν, απαλλάσσονται του φόρου μέχρι 

συμπληρώσεως ηλικίας δέκα ετών. 

β. Φορτηγά πλοία ηλικίας μικροτέρας τών τριάκον

τα ετών τιθέμενα υπό έλληνικήν σημαίαν, απαλλάσσονται της 

φορολογίας έπί πέντε ετη άπό της νηολογήσεως των, καθ*ο 

διάστημα εντός της πενταετίας ταύτης δρομολογούνται εις 

τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών καί ξένων λιμένων η καί 

μόνον μεταξύ ξένων λιμένων. 
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γ. Φορτηγά πλοΓα, δεξαμενόπλοια και πλοΓα φύ

γε Γα,ηλικίας ανωτέρας των δέκα έτων, τιθέμενα υπό ελληνι

κών σημαίαν,υπόκεινται εις τό ήμισυ του φόρου έπί πέντε 

ΪΧ1). 

Ai ανωτέρω φορολογικαί διευκολύνσεις παρέχονται 

εις πλοία,τιθέμενα*ύπό τήν έλληνι,κήν σηιιαίαν διά πρώτην φο

ράν. 

δ. Φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια καί πλοια-ψυγεια^ 

ηλικίας μικροτέρας των είκοσι έτων, υφιστάμενα άνακατασκευήν 

η* μετασκευήν η άντικατάστασιν του συστήματος προώσεως των, 

συνεπαγομένην δαπάνην μείζονα του διπλασίου της αγοραίας 

αξίας, τήν οποίαν ταύτα εΐχον κατά τόν αμέσως προηγούμενον 

της ενάρξεως των σχετικών εργασιών χρόνον, απαλλάσσονται 

κατά τά 2/3 της φορολογίας μέχρι συμπληρώσεως επτά έτων α

πό του* πέρατος των ως άνω εργασιών, έφ'δσον αι έργασίαι αύ

ται εκτελούνται εν 'Ελλάδι. 

Πλοία εμπίπτοντα κατά τήν νηολόγησίν των εις πλεί

ονας της μιας κατηγορίας φορολογικής απαλλαγής η μειώσεως 

απολαμβάνουν μόνον μιας έξ αύτων, εντασσόμενα οριστικώς εις 

μίαν των ανωτέρω κατηγοριών, <ρ άνεκλήτω δηλώσει του πλοιο-

κτήτου αύτων, ή οποία καταχωρίζεται εις τό οίκεΓον νηολόγιον 

κατά τήν νηολόγησίν του πλοίου. 

Τά ανωτέρω (δ) ισχύουν καί επί επιβατηγών πλοίων. 

ε. ΠλοΓα,ηλικίας δέκα ε*ως καί 15 έτων,νηολογοο-

μενα έπ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθαγενείας η* εταιρειών, 

συνεστημένων κατά τόν έλληνικόν νόμον κατά ποσοστόν τουλά

χιστον 50$, εις άντικατάστασιν πλοίων ηλικίας μεγαλυτέρας 

τών είκοσι έτων της αύτης πλοιοκτησίας καί ολικής χωρητικό-

τητος ίσης τουλάχιστον· προς τά 2/3 της άντικαθισταμένης,α

παλλάσσονται επί μίαν πενταετίαν των 2/3 του φόρου, έφ'ο-

σον κατά τήν διάρκειαν της πενταετίας παραμένει η κυριότης 

κατά τό ανωτέρω ποσοστόν έπ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθα

γενείας η' έταιρειων?συνεστημένων κατά τόν έλληνικόν νόμον. 
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στ. Πλοια,ναυπηγούμενα εν 'Ελλάδι καί Τιθέμενα 

ύπό έλληνικήν σημαίαν ,απαλλάσσονται του φόρου ίου παρόντος 

νόμου μέχρι, συμπληρώσεως ηλικίας 12 ετών. 

Βάσει ίου Ν. 2687/53 παρεσχέθησαν επίσης φορολο

γικοί διευκολύνσεις εις τά ύπό έλληνικήν σημαίαν νηολογόο-

μενα πλοία άνω ιών 1.500 κ.ο.χ. ,συνίστάμεναι εις: 

(1) Καθορισμόν ίων φόρων καί τελών, επί μεταβιβά

σεως εις αλλοδαπούς πλοίου εις ποσόν ουχί άνώτερον ίων 2 

δολλ. κατά κόρον καθαρας χωρητικότητος. 

(2) Εις τόν περιορισμόν ίων υπέρ ίου Ν.Α.Τ. εισ

φορών καί 

(3) Πάγιον φορολογικόν καθεστώς έπί μίαν 10ετίαν 

δυνάμενον νά τροποποιηθώ, μόνον έπί τά βελτίω. 

Κύριον χαρακτηριστικόν των περιγραφόντων ανωτέρω 

φορολογικών κινήτρων είναι δτι ταύτα αφορούν κατά κανόνα εις 

ολόκληρους παραγωγικούς τομείς (βιομηχανία, βιοτεχνία κλπ.) 

καί δχι εις ώρισμένους παραγωγικούς κλάδους. Επίσης η ε

φαρμογή των είναι κατά τό πλείστον αυτόματος, τών σχετικών 

προϋποθέσεων οριζομένων κατά τό μάλλον καί ήττον σαφώς εις 

τους σχετικούς Νόμους, οβτως ώστε δέν απαιτείται ή 2κδοσις 

ειδικών εγκριτικών αποφάσεων της Διοικήσεως δι'έκάστην συγ-

κεκριμένην περίπτωσιν. Αι εξαιρέσεις του κανόνος τούτου εί

ναι δλίγαι άναφερόμεναι κυρίως εις τά κίνητρα διά τήν προσ-

έλκυσιν κεφαλαίων εκ του εξωτερικοί» καί τήν εκδοσιν αφορο

λογήτων παραγωγικών ομολογιακών δανείων η προνομιούχων με

τοχών. 

Τά χαρακτηριστικά ταύτα συνιστούν ε*ν βασικής ση

μασίας πλεονέκτημα του ισχύοντος συστήματος κινήτρων, καθ* 

όσον τά εκλεκτικά συστήματα προϋποθέτουν τήν βπαρξιν αρτί

ου καί δαπανηρού διοικητικού μηχανισμού διά τήν έφαρμογήν 

αύτων, υποθάλπουν τήν αύθαιρεσίαν καί τέλος συνεπάγονται 

σημαντικόν κόστος διά τάς άπιχειρήσεις καί καθυστερήσεις 
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εις τήν έκτέλεσιν των προγραμμάτων των επενδύσεων μέ έπακό--

λουθον τήν μείωσιν της έν γένει αποτελεσματικότητος αύΐων. 

Έκ παραλλήλου δμως τά ισχύοντα κίνητρα παρουσιάζουν την ά-

δυναμίαν δτι, λόγω της γενικότητος αύτων, ελάχιστα επηρεά

ζουν τήν διακλαοικήν κατανομήν των επενδύσεων και οδηγούν 

ενδεχομένως εις ηύξημένον δημοσιονομικών κόστος, λόγω του 

δτι έντδς των ευνοουμένων τομέων όφελουνται και παραγωγικοί 

κλάδοι, οι δποΐοι θά άνεπτύσσοντο?κατά πασαν πιθανότητα?καί 

δνευ των κινήτρων. 



ΚΒΦΑΛΑΙΟΝ II 

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Εις τδ παρόν Κεφάλαιον επιχειρείται ή έκτίμησις 

της αποτελεσματικότητος των χρησιμοποιηθέντων έν 'Ελλάδι 

και ιδία των ισχυόντων σήμερον φορολογικών κινήτρων, καθ' 

όσον àcpopç εις τήν προώθησιν της ιδιωτικής επενδυτικής δρα
στηριότητος εις τους επιθυμητούς παραγωγικούς τομείς και 

τήν έπίτευξιν των λοιπών επιδιωκομένων σκοπών. 

Ώς προκύπτει εκ της προηγηθείσης περιγραφής των 

θεσπισθέντων άπδ του 1949? κυρίως, καί εντεύθεν φορολογι

κών κινήτρων, αΐ βασικώτεραι επιδιώξεις αυτών ήσαν αί ακό

λουθοι s 

α. Ή προώθησις των παραγωγικών επενδύσεων καί 

ειδικώτερον των επενδύσεων εις τήν βιομηχανίαν, βιοτεχνίαν, 

τά μεταλλεία καί τάς τουριστικός επιχειρήσεις. Εις τήν γε-

νικωτέραν ταύτην έπιδίωξιν εντάσσονται καί τά κίνητρα ,τά 

άφορωντα εις τήν ιδρυσιν νέων παραγωγικών επιχειρήσεων καί 

τήν δημιουργίαν ισχυρών οικονομικών μονάδων διά της συγχω

νεύσεως η* μετατροπής υφισταμένων επιχειρήσεων. 

β. Ή οικονομική άποκέντρωσις καί ειδικώτερον ή 

ένθάρρυνσις της εγκαταστάσεως παραγωγικών μονάδων εις τήν 

έπαρχίαν καί η ανακοπή τής τάσεως συγκεντρώσεως αυτών εις 

τήν περιοχήν Αθηνών. 

γ» Ή αυξησις καί κινητοποίησις των διαθεσίμων 

πόρων ôta τήν χρηματοδδτησιν τών παραγωγικών επενδύσεων.Εν
ταύθα περιλαμβάνονται δύο είδικώτεραι επιδιώξεις, ήτοι αφ' 

ενός μέν ή αΟξησις της εγχωρίου αποταμιεύσεως καί η συγκέν-

τρωσις αύτ^ς εις ελεγχόμενους αγωγούς,προς διοχέτευσιν εις 

τήν χρηματοδότησαν παραγωγικών επενδύσεων, άφ'έτερου δέ ή 
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προσέλκυσις κεφαλαίων εκ -ίου εξωτερικού, τόσον υπό μορφήν 

αμέσων παραγωγικών επενδύσεων, όσον και ύπδ μορφήν καταθέ

σεων εις έλληνικάς τράπεζας η δανείων προς ήμεδαπάς βιομη-

χανικάς επιχειρήσεις. 

δ. *Η προώθησις των εξαγωγών ελληνικών προ'ίόντων. 

ε. Ό επαναπατρισμός του ελληνικής πλοιοκτησίας 

εμπορικού στόλου. 

Ποσοστική έκτίμησις της αποτελεσματικότητος των 

φορολογικών κινήτρων»καθ'όσον άφορ$ εις τήν έπίτευξιν μιδς 

έκαστης των ανωτέρω επιδιώξεων είναι ουσιαστικώς αδύνατος 

καθ'δσον, λόγω της πληθώρας των παραγόντων, οι όποιοι επη

ρεάζουν τάς επιχειρηματικές αποφάσεις,καθίσταται εξαιρετι

κώς δύσκολος ή άπομδνωσις των επιδράσεων έκαστου εξ αυτών 

επί των επενδύσεων καί πρακτικώς αδύνατος ό διαχωρισμός των 

τελευταίων εις προκληθείσας εκ των κινήτρων.καί αυτόνομους 

τοιαύτας, ò δποΐΌς είναι απαραίτητος διά μίαν τυπικήν COST-
BENEFIT άνάλυσιν. 

Λόγω των ανωτέρω αδυναμιών, η εν συνεχεία άνάλυ-

σις περιορίζεται εις τήν έκτίμησιν του Ϊ5ψους της φορολογι

κής έλαφρύνσεως, τήν οποίαν παρέχουν ta κίνητρα καί τής κα
τά άκολουθίαν αυξήσεως της άποδοτικότητος των ευκαιριών 

επενδύσεων καί των διαθεσίμων πόρων διά τήν χρηματοδότη-

σιν αύτων, ώς καί της διαφόρου,ένδεχομένως, βαρύτητος,τήν 

οποίαν αποδίδουν οι έπιχειρηματίαι εις τους παράγοντας τού

τους. Αι έν λόγω εκτιμήσεις συσχετίζονται προς τάς παρα-

τηρουμένας διαφοράς άποδοτικότητος μεταξύ των ευνοουμένων 

καί μή παραγωγικών κλάδων καί τήν έξέλιξιν της ιδιωτικής 

επενδυτικής δραστηριότητος εις τους διαφόρους τομείς της 

οικονομίας. Τέλος, βάσει των ανωτέρω ενδείξεων και έν άνα-

φορφ προς τή\ υπολογιζομένην άπώλειαν εσόδων εκ των κινή

τρων, επιχειρείται ο προσδιορισμός του βαθμού αποτελεσμα

τικότητος αύτων. 

ι 
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1. Προώθησις τών Παραγωγικών Επενδύσεων. 

Τά βασικά φορολογικά κίνητρα διά τήν προώθησιν 

τών βιομηχανικών ιδία επενδύσεων, τά δποΓα ισχύουν σήμερον 

είναι ή έπιταχυνομένη άπδσβεσις, ή Εκπτωσις επενδύσεων -

ποσοστδν μέχρι 50$ εκ των αδιανέμητων ετησίων φορολογητέων 

κερδών των επιχειρήσεων, αι οποιαι αναλαμβάνουν επενδύσεις 

επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού του παγίου κεφαλαίου των καί 

μέχρις ολοσχερούς καλύψεως της συνολικής αξίας τών επενδύ

σεων - καί αϊ άπαλλαγαί έκ δασμών, φδρων, τελών καί λοιπών 

επιβαρύνσεων έπί των επενδύσεων, αί παρέχομεναι ιδία βάσει 

του Ν. 4Πΐ/6ΐ5ώς
 καί

- προκειμένου περί εκσυγχρονισμού" τών 

παγίων εγκαταστάσεων υφισταμένων βιομηχανικών καί βιοτεχνι

κών επιχειρήσεων. 

Ή έπιταχυνομένη άπόσβεσις παρέχεται γενικώς έν 

τφ πλαισίψ της "STRAIGHT LINE
1
' μεθόδου, διά της αναγνωρί

σεως δικαιώματος ενεργείας προσθέτου, ετησίας αποσβέσεως, 

ίσης προς ποσοστόν 2,5$ της αξίας των ν κτισμάτων καί 6$ τών 

λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων^ . Ειδικώς δι
:
ά τάς 

πάσης φύσεως μεταλλευτικάς επιχειρήσεις παρέχεται προσαύ-

ξησις κατά 100$ έπί τών τακτικών καί προσθέτων αποσβέσεων. 

Καί τό υψος δμως τών συντελεστών τών τακτικών αποσβέσεων 

είναι γενικώς άνώτερον του αντιστοιχούντος εις τδν χρόνον 

της φυσικής ζωής τών παγίων στοιχείων. Οβτω, διά τών τα

κτικών καί τών προσθέτων αποσβέσεων παρέχεται κατά κανόνα 

ή δυνατότης πλήρους αποσβέσεως τών επενδύσεων εις χρονικόν 

διάστημα, αντιστοιχούν εις τό ήμισυ περίπου της φυσικής ζω

ής αυτών, προκειμένου δέ περί τών μεταλλευτικών επιχειρή

σεων, εις τό τέταρτον. 

Αι φορολογικαί αποταμιεύσεις έκ της έπιταχυνομέ-

νης αποσβέσεως καί της εκπτώσεως επενδύσεων,ως καί η άμεσος 

(1) Μέχρι του *Ιόρλίου Ì954 'ίσχυσαν ποσοστά 5% καί 12$ αν-
τιστοίχως.Έπίσης άπδ 1.1.58-31.12.62 παρεσχέθη προσαύξησις 

τών τακτικών καί προσθέτων αποσβέσεων κατά 50$,έπί τών απο

κτωμένων, εντός της περιόδου ταύτης,καινουργών εγκαταστάσεων 

καί μηχανημάτων. 
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μείωσις τοϋ κόστους των επενδύσεων*συνεπεία ίων δασμολογι

κών και λοιπών συναφών απαλλαγών δύνανται νά ασκήσουν ισχυ-

ράν προωθητικήν έπίδρασιν επί ίων επενδύσεων, κα£ 'όσον 'έχουν 

ώς αποτέλεσμα! α. τήν διεύρυνσιν των περιθωρίων αυτοχρημα

τοδοτήσεως των επενδύσεων, λόγω της μειώσεως των φδρων^ των 

καταβαλλομένων κατά τά πρώτα ετη άπδ τής ενεργείας αύτων, 

β. τδν ούσιαστικδν περιορισμδν των επιχειρηματικών κινδύ

νων, λόγω της ταχείας αποδεσμεύσεως του* επενδυόμενου κεφα

λαίου καί γ. τήν εν τελικί) αναλύσει σημαντικήν αϋξησιν της 

προσδοκώμενης ετησίας καθαρας (μετά" τήν φορολογίαν) άποδο-

τικότητος των επενδύσεων. Ή ποσοστική σημασία του τελευ

ταίου τούτου ιδία παράγοντος ύποδηλουται εκ του ακολούθου 

παραδείγματος· 

Ύποθέτοντες μίαν εύκαιρίαν δι'έπένδυσιν, η οποία 

απαιτεί δαπάνην 1.000 δρχ. καί αποδίδει έτήσιον κέρδος εκ

μεταλλεύσεως (πρό αποσβέσεων) 200 δρχ. έπί δέκα ε*τη, μέσον 

δέ φορολογικόν συντελεστήν 30$, Ιχομεν μέ δεκαετή άπόσβε-

σιν δι "ίσων ετησίων κρατήσεων, έτησίαν φορολογικήν ύποχρέ-τ 

ωσιν 30 δρχ. καί καθαράν (μετά φορολογίαν) άπόδοσιν 11,1$, 

ένφ μέ πενταετή άπόσβεσιν ε"χομεν μηδέν φορολογικήν ύποχρέ-

ωσιν κατά τά 5 πρώτα ετη καί 60 δρχ. ετησίως κατά τά επό

μενα 5 £***)» ito ι &τοκον φορολογικήν πίστωσιν 150 δρχ. καί 

καθαράν άπόδοσιν 12,2$. Τόσον η φορολογική πίστωσις, δσον 

καί η έπί πλέον καθαρά άπόδοσις βαίνουν αυξανόμεναι,καθ'ο 

μέτρον ò μέσος φορολογικός συντελεστής υπερβαίνει τό 30$. 

*Η εκπτωσις ποσοστού 50$ ίων αδιανέμητων φορολο

γητέων κερδών λόγψ επενδύσεων είναι ουσιαστικώς της αύτης 

φύσεως καί 'έχει ανάλογα οικονομικά αποτελέσματα προς εκεί

να της έπιταχυνομένης αποσβέσεως. Δεδομένου οτι τά σχημα-

(1)Ή άπδδοσις α(5τη ώς καί α ι εν συνεχεία αναμενόμενα ι. διά 

ΐάς περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως των διαφόρων κινητών ύπόλο-

fC-Covtav Ι̂ .σει τ̂ ς μεθόδου τοΟ <η/νθε*ΐίου τόκου. 
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τιζόμενα έν προκειμένω αποθεματικά φορολογούνται κανονικώς, 

εις περίπτωσιν διανομής των εις τους μετόχους καί τό κίνη-

τρον τούτο αποτελεί τυπικώς φορολογικήν πίστωσιν μέ τήν ου

σιώδη ,δμως διαφοράν δτι αυτή είναι δυνατόν - καί έν τξ πρά

ξει τούτο άποτελεΓ τόν κανόνα - νά μή έξοφληθτ) ποτέ,έάν δέν 

διαλυθρ η εταιρεία και δεν διανεμηθούν τά αποθεματικά. Ύπό 

τάς υποθέσεις του προαναφερθέντος παραδείγματος και μέ τήν 

πρδσθετον ύπόθεσιν δτι δέν λαμβάνει χώραν διανομή κερδών, 

διά του συνδυασμού της εκπτώσεως λόγω επενδύσεων και της έ-

πιταχυνομένης αποσβέσεως (πενταετής STRAIGHT LINE άπόσβεσις 

αντί της δεκαετούς κανονικής τοιαύτης) ή φορολογική ύποχρέ-

ωσις κατά τήν δευτέραν καί τελευταίαν πενταετίαν της περι

όδου ζωής της επενδύσεως περιορίζεται από 60 δρχ. εις 30 

ετησίως,η δέ καθαρά άπόδοσις αυξάνει περαιτέρω εις 13,8$. 

Μειονέκτημα αμφοτέρων των προαναφερθέντων κινή

τρων αποτελεί τό γεγονός δτι η πλήρης άξιοποίησις τούτων 

προΟποθέτει τήν υπ^ρξιν .'.πάριων κερδών πρό αποσβέσεων καί 

φορολογίας. Ούτω, εις τό χρησιμοποιηθέν παράδειγμα εις τήν 

περίπτωσιν του συνδυασμού της επιταχυνομένης αποσβέσεως καί 

τής εκπτώσεως διά δαπανάς επενδύσεων, λόγω ανεπαρκείας των 

κερδών, ή δευτέρα αξιοποιείται μόνον μέχρι του ποσού των 

500 δρχ. παρά τό δτι υποθέτομεν δτι ουδεμία διανομή κερδών 

θά λάβτ} χώραν, ένω θεωρητικώς, θά ήδύνατο νά καλύψη πλήρως 

τό ποσόν της επενδύσεως, ήτοι νά άνέλθρ εις 1.000 δρχ. 

Ή απαλλαγή έκ των δασμών καί συναφών φόρων πλεο

νεκτεί, έναντι των δυο άλλων κινήτρων, καθ'δσον δι'αυτής 

μειουται ευθέως τό κόστος τής επενδύσεως καί, ώς έκ τούτου, 

δύναται νά άποτελέση πραγματικόν κίνητρον καί εις περιπτώ

σεις, εις &ς τά αναμενόμενα πρό φορολογίας κέρδη, μή λαμ

βανομένης υπ'δψιν καί τής δασμολογικής απαλλαγής, θά ήσαν 

σχετικώς πολύ χαμηλά. Έάν ύποθέσωμεν δτι αί επιβαρύνσεις, 

περί ων fi έν λόγω απαλλαγή,ανέρχονται εις 25$ - ύπόθεσις η 

δποία κατά τάς υπάρχουσας ενδείξεις δέν αφίσταται ουσιωδώς 

τής ελληνικής πραγματικότητος - εχομεν, μέ βάσιν τό προ-
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αναφερθέν παράδειγμα, μείωσιν του κόστους της επενδύσεως 

κατά 200 δρχ. καί- αΰξησιν της καθαρας αποδόσεως εις 15j9$ 

έξ αυτής και μόνον της απαλλαγής και εις 19?5$ περίπου έκ 

του συνδυασμού καί τών τριών κινήτρων, ̂ τοι της έπιταχυνο-

μένης αποσβέσεως, τής εκπτώσεως λόγω επενδύσεων και τής α

παλλαγής έκ δασμών και λοιπών φόρων. 

*Εκ των ανωτέρω καθίσταται εμφανής ή υπεροχή ίου 

κινήτρου της απαλλαγής έκ δασμών καί συναφών φόρων καί τε

λών - ύπό τήν προϋπδθεσιν φυσικά δτι, ως εις τδ χρησιμο

ποιηθεί παράδειγμα, ή έξ αυτών έπιβάρυνσις είναι ουσιώδης 

- καί από της απόψεως της αυξήσεως της προσδοκώμενης καθα

ρας άποδοτικότητος των επενδύσεων. 

Ή άποτελεσματικότης δμως των φορολογικών κινήτρων 

εις έκάστην συγκεκριμένην οίκονομίαν είναι συνάρτησις δχι 

μόνον της έξ αυτών επερχόμενης αυξήσεως της καθαρας άποδο-

τικότητος των επενδύσεων εις τους ευνοουμένους παραγωγικούς 

κλάδους, άλλα καί της υφισταμένης εκάστοτε διαφοράς μεταξύ 

της πρό φορολογίας άποδοτικότητος τών κλάδων τούτων καί τών 

λοιπών παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. Κατωτέρω εξετά

ζονται αί διαφοραί, καθ'δσον άφορφ εις τήν αποδοτικότητα τών 

κεφαλαίων μεταξύ εμπορικών καί βιομηχανικών ανωνύμων εται

ρειών καί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης, ώς αδται προκύ

πτουν έκ της αναλύσεως τών ισολογισμών καί αποτελεσμάτων 

χρήσεως μεγάλου αριθμού έξ αυτών. 

Έκ τών στοιχείων του" Πίνακος 1 προκύπτει δτι τό

σον ή πρό αποσβέσεων, δσον καί η καθαρά άποδοτικότης τών 

ιδίων ώς καί του συνόλου τών απασχολουμένων κεφαλαίων εί

ναι γενικώς εις τήν βιομηχανίαν ουσιωδώς κατωτέρα της αν

τιστοίχου άποδοτικότητος τών εμπορικών επιχειρήσεων. Ή δια

φορά αΐ5τη εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερα προκειμένου περί της 

άποδοτικότητος τών ιδίων κεφαλαίων, φαίνεται δέ δτι εις τήν 

περίπτωσιν ταύτην δυσκόλως καλύπτεται?καί έάν ακόμη αί βιο

μηχανικοί επιχειρήσεις τυγχάνουν καί τών τριών εξεταζομένων 

ενταύθα φορολογικών κινήτρων. Πρέπει δέ νά σημειωθ?) δτι ή 
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άποδοτικότης των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ως α&τη προκύ

πτει εκ ίων στοιχείων των ΙΙινάκων 1 καί 2, Ηχεί ηδη έπηρε-

ασθρ αύξητικως έκ των παρεχομένων δασμολογικών και συναφών 

απαλλαγών υπέρ ώρισμένων κατηγοριών βιομηχαν.ικων επιχειρή

σεων και επενδύσεων ώς καί ίων μερικών απαλλαγών έκ χοϋ φδ̂ · 
ρου κύκλου εργασιών των ισχυουσών υπέρ ίων επαρχιακών βιο

μηχανιών. Επίσης ή καθαρά άποδοτικδτης ίων βιομηχανικών ε

πιχειρήσεων έχει έπηρεασθρ αύξητικως έκ της έπιταχυνομένης 

αποσβέσεως. 

Έτερα σημαντική διαπίστωσις, προκύπτουσα έκ ίου 

Πίνακος 2, είναι αΐ μεγάλαι διαφοραί άποδοτικότητος μεταξύ 

ίων διαφόρων βιομηχανικών κλάδων. Συνέπεια των διάφορων 

αύτων είναι δτι τά παρεχόμενα φορολογικά κίνητρα, χά όποια 
κατά κανόνα ευνοούν γενικώς τάς βιομηχανικάς επενδύσεις,ένψ 

δι'ώρισμένους κλάδους παράγωγης ενδέχεται νά είναι έν πολ

λοίς ανίσχυρα διά ιούς πλέον αποδοτικούς εξ αύτων πρέπει νά 

είναι εξόχως αποτελεσματικά. Τοϋτο δμως δέν θά πρέπη νά 

θεωρηθτ) άναγκαίως ως μειονέκτημα τοΰ ισχύοντος συστήματος 

κινήτρων, καθ'δσον ή εμφανιζόμενη υψηλή άποδοτικότης εις 

ώρισμένους κλάδους είναι εΰλογον νά θεωρηθη δτι άντανακλςί 

μεγαλυτέρας δυνατότητας αναπτύξεως αύτων, αϊ δποιαι δύ

ναται νά αξιοποιηθούν πληρέστερον και ταχύτερον διά των πα

ρεχομένων κινήτρων. Έν προκειμένω πρέπει νά σημειωθΐ] δτι 

εις τό Πόρτο Ρίκο, τδ οποίον αναφέρεται ως κλασικόν παρά

δειγμα χώρας, εις τήν οποίαν τά φορολογικά κίνητρα απεδείχ

θησαν εξόχως αποτελεσματικά, ιδία καθ'δσον άφορα εις τήν 

προσέλκυσιν κεφαλαίων έκ του εξωτερικού, η άποδοτικότης των 

διαφόρων βιομηχανικών κλάδων είναι πολύ υψηλή,ακόμη καί ά

νευ των κινήτρων καί ουσιωδώς ανωτέρα της άποδοτικότητος 

των αντιστοίχων κλάδων εις τάς Η.Π.Α. 

. Έ ξ Ηλλου εις τά στοιχεία των ίΐινάκων 1 καί 2 δέν 

πρέπει νά άποδίδηται υπέρμετρος σημασία, καθ'δσον, λόγω των 

γνωστον ατελειών των δημοσιευομένων ισολογισμών καί τ?ίς ε

κτάσεως της φοροδιαφυγές, τά έκ τ?5ς αναλύσεως αύτων καί των 
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άποτελεσμάτων χρήσεως προκύπτοντα αποτελέσματα δύναται νά 

διαφέρουν ουσιωδώς της πραγματικής άποδοτικδτητος -ίων επεν

δύσεων εις ιούς διαφόρους τομείς τής οικονομίας και παρα

γωγικούς κλάδους. "Ενδειξιν περί αύτου αποτελούν αι μεγά

λοι διαφοραί άποδοτικότητος μεταξύ ανωνύμων εταιρειών και 

εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης, ανηκουσών εις τόν αυτόν 

παραγωγικόν κλάδον, αι δποιαι είναι δλως άπίθανον νά αντι

κατοπτρίζουν πραγματικάς τοιαύτας καί θά πρέπη να" αποδοθούν, 

κατά μέγα μέρος,εις διάφορον λογιστικόν χειρισμόν ώρισμένων 

κονδυλίων ώς π,χ. αι άμοιβαί των διοικούντων συμβούλων καί 

τών εταίρων. 

'Ολίγον διαφωτιστική, καθ'οσον άφορα εις τήν απο

τελεσματικότητα τών φορολογικών κινήτρων, είναι η έξέλιξις 

τών ιδιωτικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά τήν τελευταίαν 

δεκαπενταετίαν. Κύριον χαρακτηριστικδν αυτής είναι ή ταχεία 

καί συνεχής σχεδόν άνοδος τών επενδύσεων εις κατοικίας, αι 

όποΐαι άπό τοϋ 1951 κρατούν σταθερώς τήν πρώτην θέσιν,άπό 

απόψεως συμμετοχές εις τό σύνολον τών ιδιωτικών επενδύσεων 

&νευ πλοίων, του σχετικού ποσοστού" κυμαινόμενου βάσει της 

εις σταθεράς τιμάς αξίας μεταξύ 29,2$ (1950) καί 53,1$ 0955). 

Σαφώς άνοδικήν τάσιν εμφανίζει επίσης τό ποσοστόν συμμέτο

χης τών επενδύσεων εις τάς "λοιπάς δραστηριότητας". Αντι

θέτως αι επενδύσεις εις τους κατ*εξοχήν ευνοουμένους ύπδ 

τών φορολογικών κινήτρων τομείς της μεταποιήσεως καί όρυ-

χείων-λατομείων παρουσιάζουν μεγάλας διακυμάνσεις καί εντο-

νον πτωτικήν τάσιν της συμμέτοχης αυτών εις τό σύνολον. 

Ειδικώτερον η έξέλιξις τών ιδιωτικών επενδύσεων 

εις τους δύο τούτους τομείς,εν άναφοροί καί προς τά θεσπι

σθέντα κατά τήν έξεταζομένην περίοδον φορολογικά κίνητρα 

Ιχει, μέ βάσιν τήν εις σταθεράς τιμάς άξίαν αυτών, ώς ακο

λούθως: Μεταξύ τών ετών 1949 καί 1950 αϊ έν λόγω επενδύ

σεις υπερδιπλασιάζονται. Τούτο δμως συνδέεται ενδεχομένως 

περισσότερον μέ τόν τερματισμδν του συμμοριτοπολέμου καί 

όλιγώτερον μέ τήν καθιέρωσιν τών προσθέτων αποσβέσεων.Άπό 
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του 1952 μέχρι, καί του 1955 σημειουται πτώσις, τόσον του 

απολύτου ύψους, δσον καί του ποσοστού συμμέτοχης αυτών επί 

του συνόλου, των επενδύσεων εις τήν βιομηχανίαν καί όρυ-

χεΐα-λατομεΐα, παρά τήν παροχήν από του 1952 μερικής δασμο

λογικής απαλλαγής υπέρ των επαρχιακών βιομηχανιών. *Η πτώ-

σις δμως αβτη δέν είναι 'ίσως άσχετος προς τήν άπελευθέρωσιν 

των εισαγωγών μετά τήν υποτίμησιν του 1953· Άπό του 1955 

σημειουται εκ νέου άνοδος, ή οποία τό 1958 προσεγγίζει τό 

5öfo έν σχέσει προς τό προηγούμενον έτος. Ή άνοδος αβτη συμ

πίπτει μέ τήν άπό του 'έτους 1955 καθιέρωσιν της εκπτώσεως 

επενδύσεων υπέρ των επαρχιακών ßιoμηχαvtώv, είναι δμως πο
λύ μεγάλη διά νά εχη καλυφθή κατά σημαντικόν μέρος έξ επεν

δύσεων εις τήν έπαρχίαν. Κατά τό 1959 σημειουται εκ νέου 

σημαντική πτώσις των ύπό έξέτασιν επενδύσεων, η οποία έσυ-

νεχίσθη μέ βραδύτερον ρυθμόν καί κατά τά δύο επόμενα ετη, 

παρά τήν άπό του έτους τούτου καθιέρωσιν εκπτώσεως επενδύ

σεων καί υπέρ των υφισταμένων εις τήν περιοχήν Αττικής βιο

μηχανιών - μέ παράλληλον θέσπισιν ηύξημένων ποσοστών διά 

τάς έπαρχιακάς τοιαύτας - ως καί τήν παροχήν πλήρους δασμο

λογικής απαλλαγής έπί του εισαγομένου παρ'αύτών καινουργους 

μηχανικού εξοπλισμού δι'έκσυγχρονισμόν των εγκαταστάσεων 

των. Ή πτώσις δμως αδτη θά πρέπη 'ίσως νά άποδοθξ εις τήν 

έπικρατήσασαν κατά τά ε*τη ταΰτα αβεβαιότητα, καθ'δσον άφορα 

εις τά αποτελέσματα τών μακρών διαπραγματεύσεων διά τήν σύν-

δεσιν τής χώρας μέ τήν ΕύρωπαΙ'κήν Οικονομικήν Κοινότητα. 

Τέλος, άπό του 1962 καί εντεύθεν αϊ βιομηχανικαί επενδύσεις 

παρουσιάζουν ταχειαν &νοδον, ή δποία δέν είναι ίσως άσχετος 

προς τά καθιερωθέντα?δυνάμει του Ν.Δ. 4171/61>κίνητρα διά 

τήν δημιουργίαν ισχυρών παραγωγικών μονάδων, ε*χει δμως έπη-

ρεασθΐ) ουσιωδώς καί εκ τής ιδρύσεως νέων μεγάλων βιομηχα

νιών (αλουμίνιον, συγκρότημα ESSO-PAPPAS) διά κεφαλαίων εξω

τερικού κατόπιν παροχής προσθέτων ειδικών προνομίων. 

Έκ τών ανωτέρω καθίσταται προφανές δτι η έξέλιξις 

τών ιδιωτικών επενδύσεων εις τήν βιομηχανίαν κατά τήν τελευ-

ταίαν δεκαπενταετίαν δέν παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις έπηρε-
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ασμοΟ αύτίον έκ των χρησιμοποιηθέντων κατά την περίοδον ταύ~ 

την φορολογικών κινήτρων, οβτως ώστε νά δύναται νά εξαχθούν 

έξ αύτης ασφαλή συμπεράσματα,καθ*δσον άφορδί εις τήν σχέσιν 

μεταξύ ιών προκληθεισων εκ των κινήτρων επενδύσεων και των 

αυτονόμων τοιούτων. Ή σχέσις αβτη είναι απαραίτητος διά 

τήν ποσοστικήν μέτρησιν τη*ς αποτελεσματικότητος τον κινή

τρων μέ βάσιν τό κριτήριον τη*ς διαφορδς μεταξύ των προκα

λουμένων έκ των κινήτρων επενδύσεων καί της πραγματικής -

^τοι τη*ς προκυπτούσης εκ του δτι απολαμβάνουν των φορολο

γικών απαλλαγών καί αι επενδύσεις, αϊ οποιαι θά έπραγματο-

ποιοΐΐντο καί &νευ αύτων - άπωλείας εσόδου. Ή μεγιστοποί-

ησις τη*ς διαφοράς ταύτης επιτυγχάνεται δταν ισχύη ή σχέσις 

Προκληθεισαι έκ των κι-

Μεταβολή συνολικές άπωλείας εσόδων _. νήτρων επενδύσεις 

Μεταβολή συνολικών επενδύσεων Αυτόνομοι επενδύσεις 

υποτιθεμένου δτι διά κάθε προηγουμένην αβξησιν των επενδύ

σεων ή τιμή του δεξιού σκέλους της ανωτέρω έξισώσεως ?)το 

μεγαλύτερα της τιμής του αριστερού.Έν τούτοις, βάσει του 

ανωτέρω τύπου δύναται νά προσδιορισθρ μέ ικανοποιητικήν 

προσέγγισιν ακριβείας ποια είναι ή ελαχίστη τιμή του δεξιού 

σκέλους αύΐοΌ, κάτω της οποίας τά ισχύοντα φορολογικά κίνη

τρα καταλήγουν εις ζημίαν καί ανω ΐης οποίας αποφέρουν κέρ

δος διά τήν οίκονομίαν, διευκολυνομένης κατ'αύτόν τόν τρό

πον της εξαγωγής ώρισμένων χρησίμων συμπερασμάτων. Πρδς 

τούτο άρκει δ προσδιορισμός τη*ς τιμής του αριστερού σκέ

λους τοϋ έν λόγω τύ,ΐου, 6 όποιος καί είναι, έν γενικαΐς 

γραμμαΓς, δυνατός βάσει των διαθεσίμων δεδομένων. 

Πράγματι, κοινόν χαρακτηριστικόν των εξεταζομένων 

ενταύθα κινήτρων αποτελεί ή Κμεσος έξάρτησις τΐ|ς παρεχομένης 

φορολογικές απαλλαγής προς τήν έκτέλεσιν επενδύσεων εις ιούς 

ευνοουμένους παραγωγικούς κλάδους. "Ως έκ τούτου δέν δύναται 

νά παρουσϋασθξ απώλεια εσόδου, έάν δέν πραγματοποιηθούν νέαι 

επενδύσεις. Παραλλήλως ή φύσις των έν λόγω κινήτρων είναι 

τοιαύτη, ώστε ή συνολική απώλεια εσόδων διατηρείται εις έπί-
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πεδον κατώτερον τής συνολικής αξίας των επενδύσεων, αί δ-

ποιαι απολαμβάνουν φορολογικών απαλλαγών. Κατ'άκολουθίαν 

τό άριστερόν σκέλος του τύπου λαμβάνει τιμήν κατωτέραν της 

μονάδος. 

Ειδικώτερον ή εκπτωσις επενδύσεων δέν δύναται νά 

ύπερβρ τό 100$ της αξίας αύτων, η δέ εξ αυτής απώλεια, μέ 

βάσιν τόν φορολογικόν συντελεστών τ6ν εφαρμοζόμενον ί%ί των 
αδιανέμητων κερδών των *Ανωνύμων Εταιρειών φθάνει εις τό 

40$ της αξίας των επενδύσεων. Έξ &λλου η απώλεια εσόδων 

εκ δασμών και συναφών φόρων, μέ βάσιν μέσην δασμολογικήν 

έπιβάρυνσιν 25$ και• υποτιθεμένου δτι ή άξια των μηχανημά

των καλύπτει ποσοστόν 70$ της συνολικής επενδύσεως, ανέρ

χεται εις τό 17,5$ ΐής αξίας των επενδύσεων. Τέλος, δύνα

ται νά θεωρηθρ εϋλογος μία απώλεια εσόδου έκ χαρτοσήμου κλπ., 

'ίση προς τό 2,5$ της συνολικής αξίας τών επενδύσεων, ένφ 

αϊ πρόσθετοι αποσβέσεις θά πρέπη νά αγνοηθούν εν προκειμένω, 

λόγω του δτι δέν προκαλούν δριστικήν άπώλειαν εσόδου, άλλα 

συνιστούν ουσιαστικώς μίαν (ίτοκον φορολογικήν πίστωσιν, έξοφ— 

λουμένην εντός των χρονικών ορίων της φυσικής ζωής των επεν

δύσεων^ '. Οβτω προκειμένου περί επιχειρήσεων, at οποιαι 

απολαμβάνουν καί των τεσσάρων ώς ανω φορολογικών απαλλαγών 

ή σχέσις τής συνολικής απώλειας εσόδων προς τάς συνολικάς 

επενδύσεις διαμορφουται κατ'άνώτατον δριον πέριξ του 0,6, 

ένω εις τάς περιπτώσεις, κατά τάς οποίας χορηγείται μόνον 

ή αφορολόγητος κράτησις προς κάλυψιν των δαπανών επενδύσεων 

ή κρίσιμος αυτή σχέσις περιορίζεται εις 0,4· Αι έν λόγω 

δμως τιμαί είναι ουσιαστικώς ai άνώτεραι θε.ωρητικαί, αί 6-

ποιαι φαίνεται δτι υπερβαίνουν κατά πολύ τάς αντιστοίχους 

πραγματικάς τοιαύτας. Οβτω, βάσει -cuîv διαθεσίμων στατιστι
κών στοιχείων διά τήν άφορολόγητον £κπτωσιν του Ν.Δ.4002/59? 

προς κάλυψιν τών δαπανών επενδύσεων, ή συνολική αξία των 

(1) TÓ εν προκειμένω τεΧικόν δημοσιονομικών κόστος ίσοοται 

προς τους τόκους των μεταφερομένων χρονικώς εισπράξεων του 

Δημοσίου. 
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ύπαχθεισων είς τάς διατάξεις αύτοΰ επενδύσεων ανήλθε κατά 

τήν πενταετίαν 1959-1963 εις 2.212 εκατ. δρχ., ή δε* αντίστοι

χος αφορολόγητος κράτησις εις 561 εκατ. μέ άπώλειαν εσόδου, 

βάσει του* συντελεστού φορολογίας των αδιανέμητων κερδών -ίων 

ανωνύμων εταιρειών, 225 εκατ. περ-ίπου. Κατά συνέπειαν η 

σχέσις συνολικής απώλειας εσόδων προς συνολικώς επενδύσεις 

άνήλθεν εις 0,1 μόνον, ε\ανΐι θεωρητικής Τοιαύτης 0,4, μο

λονότι εις χά έν λόγω στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται 
και αι έπαρχιακαί βιομηχανίαι, δια τάς όποιας η αφορολό

γητος κράτησις δύναται νά άνέλθη εις ποσοστόν 6öfo η 90$ των 
ετησίων κερδών έναντι 50$ μόνον ôta τάς επιχειρήσεις του 
κέντρου. Λαμβανομένης ύπ'δψιν καί της απώλειας εσόδων εκ 

των λοιπών εξεταζομένων ενταύθα κινήτρων, περιλαμβανομένης 

και της έπιταχυνομένης αποσβέσεως, ή πραγματική σχέσις συν

ολικής άπωλείας εσόδων προς συνολικάς επενδύσεις εκτιμάται 

εις 0,3-0,4. 

Κατ'άκολουθίαν των ανωτέρω, βάσει του κριτηρίου 

της μεγιστοποιήσεως της διαφοράς μεταξύ των προκαλουμένων 

έκ των κινήτρων επενδύσεων καί τής εξ αύτων πραγματικής ά

πωλείας εσόδου καί λαμβανομένης ύπ'δψιν της ανωτέρας θεωρη

τικής τιμής τής σχέσεως συνολικής άπωλείας εσόδων προς συν

ολικάς επενδύσεις, τά εξεταζόμενα ενταύθα κίνητρα είναι επ

ωφελή, έφ'δσον ή σχέσις των προκαλουμένων εξ αύτων επενδύ

σεων προς τάς αυτόνομους τοιαύτας είναι 'ίση ή μεγαλύτερα 

του* 0,6. Τό ελάχιστον τοΰτο δριον είναι ευλογον νά θεωρηθη 

δι ι δέν υπερβαίνει ουσιωδώς τήν πραγματικήν τιμήν τής έν 

λόγω σχέσεως. Πράγματι, καίτοι, ώς ανεφέρθη ανωτέρω, αϊ 

επενδύσεις εις τήν βιομηχανίαν δέν παρουσίασαν γενικώς θεα-

ματικήν ΐ£νοδον κατά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν ή δεκα-

ετίαν, οβτε είναι σαφές τό κατά πόσον έπηρεάσθησαν έν. των 

κινήτρων, ουδόλως αποκλείεται νά ειχον παρουσιάσει κατά πο

λύ δυσμ&νεστέραν έξέλιξιν, έάν δέν ύπήρχον τά φορολογικά 

κίνητρα. ΙΓρός τήν ϊποψιν ταύτην συνηγορούν οι ακόλουθοι 

κυρίως παράγοντες: α. ή ουσιώδης αβξησις τής καθαρας άπο-
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δοτικότητος τών επενδύσεων εις τήν βιομηχανίαν καί τά με

ταλλεία συνεπεία των κινήτρων, ώς εδείχθη ανωτέρω, β. ή με

γάλη διαφορά άποδοτικδτητος πρό φορολογίας μεταξύ των το

μέων του εμπορίου καί βιομηχανίας, υπέρ του πρώτου καί γ. 

ή επικρατούσα γενικώς υψηλή ροπή προς έπένδυσιν εις κατοι

κίας, ή οποία είναι κυρίως αποτέλεσμα άφ'ένός μέν της μή 

εισέτι επαρκούς καλύψεως τών στεγαστικών αναγκών του πλη

θυσμού καί της εντόνου επιθυμίας του συνόλου σχεδόν ίων 

οικογενειών δπως αποκτήσουν ιδιδκτητον στέγην, άφ'έτέρου 

δέ της μακροχρονίως εντόνου ανοδικής τάσεως των τιμών των 

οικοπέδων, ή οποία οφείλεται εις γενικωτέρους οικονομικούς 

λόγους καί καθιστή τήν έπένδυσιν εις ακίνητα μία τών πλέον 

ασφαλών τοποθετήσεων. Κατ'άκολουθίαν, δύναται νά θεωρηθρ 

εύλογος ή ύπόθεσις δτι τδ 30$-35$ του συνόλου τών ιδιωτικών 

επενδύσεων εις τήν βιομηχανίαν καί τά μεταλλεία, αί δποΓαι 

ετυχον φορολογικών απαλλαγών, δέν θά άνελαμβάνετο κατά πα-

σαν πιθανότητα , έάν δέν παρήχοντο τά ισχύοντα φορολογικά 

κίνητρα. Ή αναλογία αβτη δίδει σχέσιν προκληθεισών εκ τών 

κινήτρων προς αυτόνομους επενδύσεις 0,5 περίπου, δπερ υπο

λείπεται μέν ελαφρώς
?
του κατά τά ανωτέρω ,ανωτάτου θεωρητι

κού ορίου 0,6 της σχέσεως απώλειας εσόδων προς σύνολον επεν

δύσεων, είναι δμως αισθητώς ανωτέρα της πραγματικής τιμής 

της σχέσεως ταύτης, ή οποία εκτιμάται εις 0,3-0,4· Πρέπει 

δέ νά σημειωθρ δτι καί ή πραγματική τιμή της σχέσεως μεταξύ 

επενδύσεων,προκληθεισών εκ τών κινήτρων καί αυτονόμων επεν

δύσεων, δέν αποκλείεται νά είναι ανωτέρα του 0,5 ιδία διά 

τά από του 1962 καί εντεύθεν ετη, κατά τά όποΓα αι ίδιωτι-

καί επενδύσεις εις τήν βιομηχανίαν παρουσιάζουν ταχειαν α-

νοδον. Επομένως, βάσει τών πραγματικών δεδομένων προκύπτει 

δτι ή εκ τών παρεχομένων φορολογικών κινήτρων πραγματική 

απώλεια εσόδων, ήτοι η προκαλούμενη εκ του δτι απολαμβάνουν 

τών κινήτρων καί επενδύσεις, αϊ όποΐαι θά έλάμβανον χώραν 

καί άνευ αυτών, είναι ουσιωδώς κατωτέρα του εξ αυτών οφέ

λους, τό οποίον ισούται προς τήν άξίαν τών εκ τών κινήτρων 

προκαλουμένων επενδύσεων. Ούτω, μέ βάσιν τό κριτήριον της 
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διαφορας μεταξύ προκαλουμένων έκ τών κινήτρων επενδύσεων 

καί της πραγματικής απώλειας εσόδων, τα* εξεταζόμενα ενταύθα 

κίνητρα, φαίνεται οτι αποφέρουν μέχρι σήμερον άξιόλογον κα~ 

θαρόν όφελος, και μόνον έάν ή σχέσις της έξ αυτών άπωλείας 

εσόδων προς τό σύνολον των επενδύσεων φθάση εις τό άνώτατον 

θεωρητικόν δριον αυτής, άνευ παραλλήλου βελτιώσεως της σχέ

σεως των προκαλουμένων επενδύσεων προς τάς αυτόνομους τοι

αύτας ,δύναται νά πρόκυψη μικρά σχετικώς καθαρά ζημία. Τού

το παρουσιάζει ιδιαιτέραν σημασίαν, καθ'όσον εις τήν πραγ

ματικότητα, h εν γ^νει άποτελεσματι.κοτης των φορολογικών 
κινήτρων είναι ουσιωδώς μεγαλύτερα , παρ'δσον ύποδηλοι τό 

βάσει του ανωτέρω κριτηρίου προκύπτον καθαρόν 8φελος. Πράγ

ματι, έφ'δσον αι αυτόνομοι καί αι προκαλούμεναι έκ τών κι

νήτρων επενδύσεις πραγματοποιούνται ταυτοχρόνως, είναι φα-

νερόν οτι τό πρόσθετον δημόσιον εσοδον, τό όποιον θά.έπραγ-

ματοποιεΤτο? έάν δέν ύπήρχον αι φορολογικαί άπαλλαγαί, θά 

ητο διαθέσιμον διά τήν διενέργειαν δημοσίων επενδύσεων η* 

διά τήν χρηματοδότησιν άλλων προγραμμάτων οικονομικές ανα

πτύξεως μόνον μετά πάροδον ώρισμένου χρόνου. *Ως έκ τούτου, 

καί έάν ακόμη ύποτεθΐ), δτι τά πρόσθετα φορολογικά £σοδα θά 

έχρησιμοποιοΟντο έξ ολοκλήρου υπό τοΟ Δημοσίου εις προγράμ

ματα επενδύσεων 'ίσης κοινωνικής παραγωγικότητος προς έκεί-

νην των μή αναλαμβανομένων Οπό του ιδιωτικού τομέως, καί οτι 

ή δραστηριότης αΪ3τη του Δημοσίου δέν θά ησκει άνασταλτικάς 

επιδράσεις έπί των αυτονόμων επενδύσεων του ιδιωτικού το

μέως, ή άντ'αυτής χρησιμοποίησις τον φορολογικών κινήτρων 

πλεονεκτεί άπδ της απόψεως του οτι δδηγει εις έγκαιροτέραν 

πραγματοποίησιν των επενδύσεων καί κατ'άκολουθίαν εις έπι-

τάχυνσιν τής οικονομικής αναπτύξεως της χώρας, £στω καί c£v 

τό έξ αύτων όφελος δέν ύπερβαίνη τό κόστος. 

Έπαλήθευσις τών γενομένων ανωτέρω εκτιμήσεων καθ' 

όσον άφορφ εις τήν πραγματικήν τιμήν τής σχέσεως επενδύσεων, 

προκληθεισών έκ ϋών κινήτρων προς αυτόνομους επενδύσε ις,-θά 

ήδύνατο νά επιχειρηθώ δι'αποστολής σχετικού ερωτηματολογίου 

εις τάς έξυπηρετουμένας ύπό τών κινήτρων επιχειρήσεις, Καί 
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τά αποτελέσματα δμως μιας τοιαύτης έρεύνης θά εΐχον σχετι-

κήν μόνον άξίαν, καθ'δσον οι ενδιαφερόμενοι θά ύπερεκτίμων, 

κατά πασαν πιθανότητα, τήν αποτελεσματικότητα των κινήτρων 

έκ του φόβου τυχόν καταργήσεως αυτών καί της,συνεπεία ταύ

της ,μειώσεως των μετά τήν φορολογίαν καθαρών κερδών των. 

Ενδεικτικώς αναφέρεται δτι μία ανάλογος έρευνα δι* 

ερωτηματολογίου ένεργηθεισα εις Πόρτο Ρίκο £δωσε τά ακόλου

θα αποτελέσματα; 95$ εκείνων, οι όποιοι απήντησαν,έχαρακτή-

ρισαν τάς φορολογικάς άπαλλαγάς ώς Εν σπουδαΐον πλεονέκτη

μα,ένθαρρονον τήν έγκατάστασίν των ε£ς τήν vîjoov, ενψ αμέ
σως κατόπιν ηλθεν τό πλεονέκτημα των χαμηλών ημερομισθίων 

μέ 70$ μόνον των απαντήσεων^ '. Έξ &λλου γενική γνώμη τών 

ανωτέρων Κρατικών στελεχών του* Πόρτο Ρίκο είναι δτι πλέον 

του 50$> "ißv συνολικών επενδύσεων προεκλήθησαν έκ των κινή
τρων. *Η αποψις δμως αβτη φαίνεται μάλλον ύπεραισιδδοξος, 

εάν ληψθ$ υπ'δψιν δτι αί έν γένει συνθηκαι διά τήν είσροήν 

κεφαλαίων καί άνάληψίν επενδύσεων, έκδηλούμεναι είς τήν ύψη-

λήν αποδοτικότητα των επενδυόμενων εις τήν βιομηχανίαν κεφα

λαίων, ήσαν εξαιρετικώς εύνοΐ'καί εις τό Πόρτο Ρίκο. Αντί

θετα καί πλέον σαφή ήσαν τά αποτελέσματα μικρας παρομοίας 

έρεύνης ένεργηθείσης ύπό των ROSS AND CHRISTENSEN εις τό 

Μεξικό. Εις τό ερώτημαÎ "θά είχατε αναλάβει παραγωγικήν 
δραστηριότητα,εάν δέν ύπηρχον φορολογικοί άπαλλαγαί" απήν

τησαν "αναμφιβόλως ναί" 14« "πιθανώς ναί" 9> "πιθανώς δχι" 

1 καί ουδείς "ασφαλώς δχι"(
2
). 

*Εκ της προηγηθείσης αναλύσεως δικαιολογείται τό 

συμπέρασμα δτι, ώς ήδύνατο νά αναμένη τις, τά ισχύοντα φο

ρολογικά κίνητρα διά τήν προώθησιν των επενδύσεων εις τήν 

βιομηχανίαν καί τά μεταλλεία δέν απετέλεσαν τόν άποφασιστι-

κόν παράγοντα της σημειωθείσης εξελίξεως εις τους τομείς 

(1) MILTON C.TAYLOR, INDUSTRIAL TAX EXEMPTION IN PUERTO RICO 

P. 124 

(2) STANFORD G. ROSS AND JOHN B. CHRISTENSEN, TAX INCENTIVES 

FOR INDUSTRIES. 
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τούτους. Παρά -cauta δμως η εν γένει συμβολή αύτων εις την 

προώθησιν ίων εν λόγω επενδύσεων και τής γενικωτέρας οικο

νομικής αναπτύξεως της χώρας υπήρξε θετική και αξιόλογος? 

φαίνεται όέ δτι κατέστη πλέον έντονος κατά τα" τελευταία ετη 

κατόπιν της εύνοϊκωτέρας εξελίξεως και δίλλων παραγόντων, 

οι οποίοι επηρεάζουν, εις άποφασιστικόν βαθμόν, τάς επιχει

ρηματικές αποφάσεις. 

Καθ'δσον άφορ$ εις τά κίνητρα διά τήν δημιουργίαν 

ισχυρών οικονομικών μονάδων διά τής συγχωνεύσεως η μετατρο

πής υφισταμένων επιχειρήσεων, αί υπάρχουσαι ενδείξεις, μιά 

των οποίων αποτελεί 6 μικρός αριθμός απασχολουμένων κατά 

βιομηχανικόν κατάστημα καί δή ή περαιτέρω μείωσις αυτού με

ταξύ" 15.11.5
8
 καί 18.9.63 (βλ. Πίνακα 3), οδηγούν εις τό 

συμπέρασμα δτι η άποτελεσματικότης αύτων ?)το δλως περιωρι-

σμένη. Τούτο δύναται νά άποδοθτ): α. εις τό δτι εξακολουθεί 

υφισταμένη κάποια έμφυτος δυσπιστία των ανεξαρτήτων βιοτεχ

νών καί μικροεπιχειρηματιών προς τάς έταιρικάς επιχειρήσεις, 

β. εις τήν εύνοΐ'κωτέραν φορολογικήν μεταχείρησιν η τάς με-

γαλυτέρας δυνατότητας φοροδιαφυγής των μικρότερων ατομικών 

επιχειρήσεων καί γ. εις τους τιθεμένους περιορισμούς ύπδ 

της φορολογικής νομοθεσίας καί της τοιαύτης περί ανωνύμων 

εταιρειών, καθ'δσον άφορα εις τό βψος των κεφαλαίων της έκ 

της συγχωνεύσεως προερχομένης νέας επιχειρήσεως. 

Έν τούτοις από απόψεως COST-BMEFIT αναλύσεως των 

έν λόγω κινήτρων, τά αποτελέσματα δέν είναι δυσμενή. Πράγ

ματι ή απώλεια εσόδου προκύπτει μόνον εις περίπτωσιν πραγ

ματοποιήσεως του επιδιωκομένου σκοποΰ καί εις τούτο ή συμ

βολή των κινήτρων φαίνεται δτι. είναι ουσιώδης, ένφ σημαν-

τικόν μέρος της απώλειας εσόδων αντισταθμίζεται εις τό &-

μέσον μέλλον έκ διευρύνσεως της φορολογητέας βλης, συνεπεία 

ηύξημένης παραγωγικότητος τής νέας επιχειρήσεως. Τέλος πρέ

πει νά σημειωθξ έν προκειμένω δτι ουσιαστικώς δέν πρόκειται 

περί παροχής θετικού κινήτρου, άλλα τής εξαλείψεως ενός ι

σχυρού* καί αδικαιολογήτου έν πολλοίς φορολογικού αντικι

νήτρου. 
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2. Οικονομική Άποκέντρωσις. 

Διά τόν έπηρεασμόν τής χωροταξικής κατανομής ιών 

επενδύσεων πρδς τήν κατεύθυνσιν τής ανακοπής τής τάσεως συγ

κεντρώσεως ίων οικονομικών μονάδων εις τήν περιοχήν πρωτευ

ούσης καί τήν έγκατάστασιν μεγαλυτέρου αριθμού έξ αυτών εις 

τήν έπαρχίαν, έχρησιμοποιήθησαν, άφ'ένός μέν τά αυτά βασι-

κώς φορολογικά κίνητρα μέ τά χρησιμοποιούμενα διά τήν εν 

γένει προώθησιν των παραγωγικών επενδύσεων, τροποποιημένα 

δμως κατά τρόπον αποβλέποντα εις τήν αΰξησιν της ισχύος αύ

των, αφ'έτερου δέ ώρισμένα πρόσθετα τοιαύτα. 

Ειδικώτερον διά τάς έπαρχιακάς βιομηχανίας παρέ

χεται προσαύξησις των ανωτάτων ορίων τακτικών καί προσθέτων 

αποσβέσεων κατά 100$^ Κ Οβτω παρέχεται κατά κανόνα η δυνα-

τότης πλήρους αποσβέσεως των επενδύσεων εις χρονικόν διά

στημα, άντιστοιχοον εις τό Εν τέταρτον περίπου της φυσικής 

ζωής αύτων. Επίσης τό δυνάμενον νά έκπέσ.η κατ'Ιτος λόγω 

επενδύσεων ποσοστόν των αδιανέμητων φορολογητέων κερδών τών 

επαρχιακών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων ανέρ

χεται εις 60$ (έναντι 50$ àia. τάς επιχειρήσεις του κέντρου), 
ειδικώς δέ διά τάς νησιωτικάς επιχειρήσεις εις 90$, επιπρο

σθέτως δέ άφορ<£ οχ ι μόνον εις επενδύσεις εκσυγχρονισμού η* 

επεκτάσεως υφισταμένων επιχειρήσεων, άλλα καί εις έν γένει 

παραγωγικάς επενδύσεις νεοϊδρυόμενων καί επεκτεινομένων ε

πιχειρήσεων. Αντί του κινήτρου τούτου, αϊ, έπαρχιακαί βιο-

μηχανικαί, βιοτεχνικαί, ξενοδοχειακοί καί εξαγωγής γεωργι

κών προϊόντων επιχειρήσεις δύνανται νά τύχουν τής θεσπισθεί

σης άπό του 1955 παρεμφερούς απαλλαγής εκ του* φόρου εισοδή

ματος ποσοστού 40$, η 80$, προκειμένου περί νησιωτικών επι

χειρήσεων, τών καθαρών κερδών των,έφ'όσον τό εις τό ποσοστόν 

(1) Διά τά διαχειριστικά 2τη 1948 £ως 1951 τ<5 ποσοστόν προσ

αυξήσεως ητο 50$. Τό ποσοστόν τοΰτο εξακολουθεί ισχύον διά 

τάς επιχειρήσεις,αί οποΐαι δέν ανήκουν εις τάς "έπαρχιακάς", 

ως εγκατεστημένοι εις τόν ΝομόνΆττικής είναι όμως εγκατε

στημένοι έκτος τής περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. 
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τουτο αντιστοιχούν ποσόν διατίθεται έν t'g επιχειρήσει διά 

νέας εγκαταστάσεις ή διά τήν έπαύξησιν η βελτίωσιν ύπαρχου-

σων τοιούτων. Τα" ούτως απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη 

δέ*ν φορολογούνται ούτε εις τήν περίπτωσιν διανομής των εις 

τους μετόχους η εταίρους, υπό τήν προϋπόθεσιν στ ι τά μηχανή

ματα καί αί εγκαταστάσεις έχρησιμοποιήθησαν ύπδ τής έπιχει-

ρήσεως έπί τριετίαν τουλάχιστον. Τέλος αί ίδρυόμεναι η έπ-

εκτεινόμεναι έπαρχιακαί βιομηχανικαί, βιοτεχνικαί, ξενοδο-

χειακαί καί επεξεργασίας έξαγωγίμων κάπνων εις φύλλα, επι

χειρήσεις απαλλάσσονται γενικώς (ανεξαρτήτως του αν υπάγον

ται εις τδν Ν. ^Τί/ΐ^βΐ η αλλάς είδικάς διατάξεις) έκ των 

δασμών, φόρων καί εισφορών έπί μηχανημάτων εξαρτημάτων καί 

λοιπών οργάνωνες καί των ανταλλακτικών αύτων των εισαγομέ

νων διά πρώτην έγκατάστασιν. 

Αι επιδράσεις των ανωτέρω κινήτρων έπί των περι

θωρίων αυτοχρηματοδοτήσεως των επενδύσεων καί τής καθαρας 

(μετά Φορολογίαν) αποδοτικδτητος των τελευταίων τούτων 

είναι ανάλογοι των αναφερθέντων κατά τήν προεκτεθεΐσαν 

άξιολόγησιν των παρόμοιας φύσεως κινήτρων σκοπούντων εις 

τήν έν γένει προώθησιν των παραγωγικών επενδύσεων. Λόγω ο-

μως τής μεγαλυτέρας εντάσεως (ηύξημένοι συντελεσταί αποσβέ

σεων καί ηύξημένα ποσοστά εκπτώσεων λόγω επενδύσεων) καί 

εκτάσεως (γενικωτέρα απαλλαγή έκ δασμών) αύτων, αί έν λόγω 

επιδράσεις δύναται νά είναι αισθητώς έντονώτεραι. Έ ν προ

κειμένω δμως παρατηρείται δτι ή πλήρης άξιοποίησις τής δυ-

νατότητος αποσβέσεως των επενδύσεων εις χρονικόν διάστημα, 

αντιστοιχούν εις τδ 1/4 περίπου τής φυσικής ζωής αύτων ως 

καί τής ταυτοχρόνου εκπτώσεως ποσοστού μέχρι 90^ των καθα

ρών ετησίων κερδών,προς κάλυψιν των δαπανών δι'επενδύσεις, 

προϋποθέτει εξαιρετικώς μεγάλα περιθώρια κέρδους πρό απο

σβέσεων καί φορολογίας, τά όποια δυσκόλως απαντώνται καί 

εις λειτουργούσας επιτυχώς από έτων επιχειρήσεις του κέν

τρου είναι δέ δλως άπίθανον νά έπιτυγχάνωνται υπό των επαρ

χιακών βιομηχανιών καί δή των νεοϊδρυόμενων τοιούτων. Αν

τιθέτως αί δασμολογικαί άπαλλαγαί αξιοποιούνται αυτομάτως 
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KOLC αποτελούν αναμφισβητήτως £να τών πλέον αποτελεσματικών 

κινήτρων διά τήν έγκατάστασιν επιχειρήσεων καί έκτέλεσιν 

επενδύσεων εις τήν έπαρχίαν, έφ'δσον βέβαια αί εν λόγω επι

χειρήσεις δέν θά έτύγχανον εξ &λλων λόγων (εισαγωγή κεφα

λαίων εκ του εξωτερικού, άξια επενδύσεων κλπ.) της απαλλα

γής ανεξαρτήτως ίου τόπου εγκαταστάσεως των. 

Πέραν των ανωτέρω κινήτρων, εις τάς έπαρχιακάς 

βιομηχανίας καί επιχειρήσεις άλλων ευνοουμένων κλάδων παρέ

χεται δικαίωμα αφορολογήτου κρατήσεως,προς κάλυψιν μελλον

τικών ζημιών, πλήρης απαλλαγή έκ του φόρου του Ν. 843/48 

καί μερική απαλλαγή έκ του φόρου κύκλου εργασιών« 

Καθ'δσον άφορα εις τήν άφορολόγητον κράτησιν πο

σοστού 25$ η 40$ (νησιωτικαί) προς κάλυψιν μελλοντικών ζη

μιών ισχύει γενικώς δτι ελέχθη διά τάς ηύξημένας; αποσβέσεις 

καί τάς εκπτώσεις λόγω επενδύσεων, δηλαδή η άποτελεσματι-

κότης αυτής είναι συνάρτησις του βψους των πρδ φορολογίας 

κερδών. Αντιθέτως ή απαλλαγή έκ του φόρου 6$ έπί των κα

ταβαλλομένων μισθών καί ημερομισθίων του Ν. 843/48 ως καί 

ή μείωσις του φόρου κύκλου εργασιών,κατά ποσοστόν 20-40$, 

μειώνουν τό κόστος παραγωγής καί διαθέσεως των προϊόντων 

καί κατ'άκολουθίαν διευρύνουν τά περιθώρια κέρδους των επαρ

χιακών επιχειρήσεων η αυξάνουν τήν ανταγωνιστικότητα αυτών 

εις περίπτωσιν μειώσεως των τιμών πωλήσεως. Προκειμένου 

δμως περί της απαλλαγής έκ του φόρου του Ν. 843/48 πρέπει 

νά σημειωθΐ) δτι αυτή ευνοεί ιδιαιτέρως τάς βιομηχανίας εν

τάσεως εργασίας, ένψ, κατά τεκμήριον, η ανάγκη ενισχύσεως 

των βιομηχανιών εντάσεως κεφαλαίου είναι μεγαλύτερα. 

Κοινόν χαρακτηριστικδν καί των τριών ώς ανω κι

νήτρων είναι τδ δτι ταΰτα δέν συνδέονται αμέσως μέ τήν έκτέ-

λεσιν επενδύσεων,καί,ώς έκ τούτου,ή συνολική έξ αυτών απώ

λεια εσόδων δύναται νά ύπερβτ) τήν συνολικήν άξίαν τών επεν

δύσεων, έφ'δσον τυγχάνουν τών φορολογικών ευνοιών καί λει-

τουργουσαι ^δη επιχειρήσεις, αι πλεισται τών οποίων ενδέχε

ται νά μήν προβαίνουν εις νέας επενδύσεις. Εις τήν πράγμα-
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τικότητα πάντως, η συνολική απώλεια εσόδων εκ των εν λόγω 

κινήτρων φαίνεται δτι αντιπροσωπεύει ποσοστδν 12$ - 15$ 

των συνολικών επενδύσεων των έπαρχιακον βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Τό ποσοστδν τοίΐτο προκύπτει έκ 

των εκτιμήσεων της συνολικές άπωλείας έσδδων κατά τήν πεν

ταετίαν 1959—*>963, συνεπεία τΰν εξεταζομένων ενταύθα κινή

τρων καί βάσει της ευλόγου υποθέσεως δτι τδ 40$-50$ των 

συνολικών επενδύσεων εις τήν μεταποίησιν £λαβε χώραν έν 

τρ επαρχία' Κ 

*Η έκτίμησις της αποτελεσματικότητος των κινήτρων 

διά τήν χωροταξικήν κατανομήν των επενδύσεων είναι περισσδ-

τερον δυσχερής,παρ'δσον εις τήν έξετασθεισαν προηγουμένως 

περίπτωσιν της έν γένει προωθήσεως των παραγωγικών επενδύ

σεων, λδγψ ελλείψεως στοίχε ίων,καθ'δσον άφορ? εις τήν κα

τανομήν αύτων μεταξύ κέντρου καί επαρχίας. Έκ των στοιχείων 

όμως τοϋ* Πίνακος 3, των άφορώντων εις τήν κατανομήν,μεταξύ 

κέντρου καί λοιπής χώρας, των υφισταμένων βιομηχανικών καί 

βιοτεχνικών καταστημάτων κατά τήν 15.11.1958 *αί 28.9-1963* 

ώς καί τ·ης εις αυτά απασχολήσεως κατά τήν 7.4.1951> 15.11.1958 

καί 28.9.1963, προκύπτει δτι άπό το£51951 καί έντεΟθεν καί 

ιδία κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν, έπη*λθε μεγαλύτερα συγ-

κέντρωσις των επενδύσεων εις τό κέντρον. *βς έκ τούτου ή 

έν γένει άποτελεσματικότης των ύπό κρίσιν κινήτρων δέν φαί

νεται δτι ζτο αποφασιστικής σημασίας διά τόν έπηρεασμόν 

ττ|ς χωροταξικής κατανομές των επενδύσεων. Εΐδικώτερον , 

(ΐ)*Ως προκύπτει έκ των στοιχείων του* Πίνακος 4 ή απώλεια 

εσόδων έκ της απαλλαγές έκ του* φδρου τοΟ Ν.843/48 έκτιμδται 

διά τήν πενταετίαν 1959-1963 εις 170 εκατ.δρχ. περίπου,έκ 

δέ τοΰ* Φ.Κ.Ε. εις 280 έκατ.,ένφ έκ τΐ}ς συνολικές άπωλείας 

280 έκατ.έκ των εκπτώσεων επενδύσεων καί αφορολογήτου κρατή

σεως ,προς κάλυψιν ζημιον, υπολογίζεται δτι 70 εκατ.περίπου 

άφοροϋν εις τήν τελευταίαν.ΟΒτω συνολικώς η απώλεια εσόδων 

καί έκ των τριΰν κινήτρων εκτιμάται εις 520 έκατ.δρχ^ένψ 

τδ σύνολον των επενδύσεων εις τήν μεταποίησιν άνηλθεν, κατά 

τήν πενταετίαν 1958-1962, (υπολογίζεται ένδς ϊχους ύστέρησις 

Εναντι τΐίς άπωλείας εσόδων) εις 8.600 εκατ. 
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έξεταζομένη βάσει -ίου κριτηρίου της διαφοράς μεταξύ προκλη-

θεισων εξ αύτων επενδύσεων καί της πραγματικής απώλειας ε

σόδων J ή άποτελεσματικδτης -ίων υπέρ της επαρχιακής βιομηχα

νίας κινήτρων όέ*ν αποκλείεται να" ητο αρνητική. Πράγματι 

η συνολική απώλεια εσόδων έκ πάντων των υπέρ της επαρχιακής 

βιομηχανίας ισχυόντων κινήτρων δύναται να" ύνίερβιί,κατά τά. 

προεκτεθέντα
9
τήν συνολικήν άξίαν των πραγματοποιούμενων ε

πενδύσεων εις τήν έπαρχίαν. Τούτο σημαίνει δτι προς έξίσω-

σιν κόστους καί οφέλους, τ) σχέσις μεταξύ προκληθεισων έκ 

των κινήτρων επενδύσεων καί των αυτονόμων τοιούτων πρέπει 

νά είναι ανωτέρα της μονάδος, πράγμα τελείως άπίθανον, £στω 

καί αν θεωρηθξ βέβαιον δτι,εάν δέν ειχον θεσπισθτ) τά υπέρ 

των επαρχιακών βιομηχανιών κίνητρα·>θά είχε λάβει χώραν κα

τά πολύ μεγαλύτερα συγκέντρωσις των νέων επενδύσεων εις τδ 

κέντρον. Βεβαίως έάν ληφθζ ύπ'δψιν η έκ των διαθεσίμων 

στοιχείων προκύπτουσα πραγματική σχέσις συνολικής άπωλείας 

εσόδων προς συνολικάς επενδύσεις εν ττ) επαρχία, η δποία υ

πολογίζεται δτι κυμαίνεται μεταξύ 0,5-0,6, διά τήν πλήρη 

κάλυψιν του κόστους των κινήτρων άρκεΓ δπως αι εξ αύτων 

προκαλούμεναι επενδύσεις καλύπτουν ποσοστόν 33,3-37 ?5/£ ίων 

συνολικών τοιούτων, δπερ φαίνεται μάλλον δύσκολον, δέν δύ

ναται δμως καί νά άποκλεισθρ. Άλλα ακόμη καί εις τήν τε-

λευταίαν ταύτην περίπτωσιν»είναι πολύ πιθανόν τό πραγματι-

κόν δημοσιονομικόν κόστος των υπέρ της επαρχιακής βιομηχα

νίας κινήτρων νά είναι τελικώς άνώτερον του έξ αύτων οφέ

λους, καθ'δσον μέγα μέρος των πραγματοποιούμενων έν τη επαρ

χία επενδύσεων θά ελάμβανε χώραν ενδεχομένως καί άνευ των 

κινήτρων,αλλά εις τό κέντρον, ένψ έκ παραλλήλου εις περί

πτωσιν καταργήσεως των έν λόγω κινήτρων υφίσταται πάντοτε 

δ κίνδυνος νά μεταφερθξ εις τό κέντρον σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων, αιτινες, ισχυόντων τών κινήτρων τούτων, ειχον 

έγκατασταθή εις τήν έπαρχίαν. 

Ή περιωρισμένη άποτελεσματικδτης των υπέρ της ε

παρχιακής βιομηχανίας κινήτρων δύναται νά άποδοθΐ), μέχρις 

ενός σημείου, εις τό δτι, ώς ελέχθη καί ανωτέρω, έξ αύτων, 
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τά παρεχόμενα έν τφ πλαισίω τ?|ς άμεσου φορολογίας, αποβαί

νουν εν τξ πράξει «περιωρισμένης σημασίας - παρά τήν θεωρη

τικώς μεγάλην £ντασιν αύτων - λόγω του* οτι ή πλήρης άξιο-

ποίησις αύτων προϋποθέσει εξαιρετικώς μεγάλα περιθώρια κέρ

δους πρδ αποσβέσεων καί φορολογίας. 'Επίσης f) υφισταμένη 

εισέτι ανεπάρκεια, ενδεχομένως δέ καί πλήρης έλλειψις, 'άλ
λων αναγκαίων δρων καί προϋποθέσεων διά τήν προσέλκυσιν βιο
μηχανικών επιχειρήσεων εις τήν έπαρχίαν επενεργεί προς τήν 

αντί θείον κατεύθυνσιν καί κατ'άκολουθίαν περιορίζει τήν α

ποτελεσματικότητα τον φορολογικών κινήτρων. Τούτο ώς καί 

to δτι μέγα μ£ρος των πραγματοποιηθεισών èv τξ επαρχία επεν
δύσεων, συνεπεία ττίς ισχύος των κινήτρων, θά ελάμβανε ενδε

χομένως χώραν καί &νευ αύτδν,άλλά εις τήν περιοχήν πρωτευ

ούσης, γέννα" τδ ερώτημα έάν καί κατά πόσον πλέον ενδεδειγ

μένη πολιτική,ôua τήν έπιτάχυνσιν του* ρυθμοί» ττϊς έν γένει 
οικονομικής αναπτύξεως καί ταυτοχρόνως τΐ|ς περιφερειακής 

τοιαύτης,θά ΐτο ίσως ή κατάργησις τΰν ειδικών φορολογικον 

κινήτρων όπερ των έπαρχιακδν παραγωγικών επιχειρήσεων καί 

ή χρησιμοποίησις τον οβτω δημιουργηθηαομένων προσθέτων 

εσόδων διά τήν έκτέλεσιν απ'ευθείας ύπδ του\ Δημοσίου επεν

δύσεων περιφεριακίίς αναπτύξεως. 

3. Αβξησις χαί Κινητοποίησις των Διαθεσίμων Πόρων διά τήν 

Χρηματοδότησιν Παραγωγικών Επενδύσεων. 

α. 'Εγχώριος Άποταμίευσις. 
•lu • ι • m ιι •• ι ιι ιι um ιι ι »ιι 

Τά ισχύοντα βασικά" φορολογικά κίνητρα, διά των ο

ποίων επιδιώκεται ή αβξησις της εγχωρίου αποταμιεύσεως καί 

ή συγκέντρωσις αύτ?5ς εις ελεγχόμενους αγωγούς,προς διοχέ-

τευσιν εις τήν χρηματοδότησιν παραγωγικών επενδύσεων, είναι 

ή πλήρης απαλλαγή έκ τοϋ* φόρου εισοδήματος των τόκων έκ τρα

πεζιτικών καταθέσεων καί ομολογιακών δανείων τοϋ Δημοσίου 

ώς καί ή ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις τοιαύτη των τόκων εκ 

παραγωγικών ομολογιακών δανείων, εκδιδομένων ύπό Ανωνύμων 

Έταιρειδν καί Νομικών Προσώπων Δημοσίου ^ 'Ιδιωτικού* Δικαί

ου καί των μέχρις 6% μερισμάτων έκ προνομιούχων μέτοχων. 
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Ή αλματώδης αβξησις -τών ιδιωτικών καταθέσεων εις 

τράπεζας καθ'δλα τά άπό του 1956 καί εντεύθεν £τη,ώς καί ή 

επιτυχής ε'κδοσις σειράς ομολογιακών δανείων ύπό του Δημο

σίου, της ΔΕΗ και ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημιουργεί εκ πρώ

της δψεως τήν έντύπωσιν δτι ή άποτελεσματικότης τών εν λό

γω κινήτρων ητο πάρα πολύ μεγάλη. Έν προκειμένω δμως πρέ

πει νά ληφθτί ύπ'δψιν δτι εις τήν έξέλιξιν ταύτην των ιδιω

τικών καταθέσεων και των εκδόσεων ομολογιακών δανείων συνέβα-

λον και &λλοι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες, ίδία δέ ή 

βαθμιαία άποκατάστασις της εμπιστοσύνης του κοινού* εις τό 

εθνικόν νόμισμα, η μεγάλη αϋξησις των επιτοκίων τραπεζιτι

κών καταθέσεων κατά τόν Μάϊον 1956 καί ή συνεχής καί ουσιώ

δης άνοδος τοϋ κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος. *Η ση

μασία των παραγόντων τούτων καθίσταται προφανής, έάν ληφθφ 

ύπ'δψιν δτι τήν άποφασιστικήν ώθησιν εις τήν συγκέντρωσιν 

των αποταμιεύσεων εις τάς Τράπεζας ëδώσεν ή αυξησις τών ε
πιτοκίων κατά τό 1956, είναι δέ έκτος πάσης αμφιβολίας δτι^ 

&νευ τη*ς συμπτώσεως δλων των ευνοϊκών τούτων προϋποθέσεων, 

ή έξέλιξις των καταθέσεων καί των επενδύσεων εις τίτλους ο

μολογιακών δανείων θά ητο ουσιωδώς διάφορος. Έξ ϊσου δμως 

βέβαιον πρέπει νά θεωρηθξ δτι καί ή φορολογική απαλλαγή α

ποτελεί 2να τών αποφασιστικών παραγόντων ,καθ'δσον άφορφ εις 

τόν έπηρεασμόν τών χρηματικών επενδύσεων. Τούτο είναι ι

διαιτέρως αληθές προκειμένου περί τών αποταμιευτών ,τών α

νηκόντων εις τά ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια, διά τους ο

ποίους ή αΰξησις της καθαρας αποδόσεως τών κεφαλαίων των 

δύναται νά υπερβ*ο τό 100$, δπερ σημαίνει δτι διά νά προτι

μήσουν μίαν δλλην μορφήν επενδύσεως, ή 6ποία δέν απολαμβά

νει φορολογικής απαλλαγής, θά πρέπφ.αΰτη νά 'έχη άπόδοσι,ν 

πρό φορολογίας ύπερδιπλασίαν του επιτοκίου τών καταθέσεων 

η των ομολογιακών δανείων. 'Αλλά καί οι ανήκοντες εις τά 

μεσαία καί χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια ενδέχεται νά υπερ

εκτιμούν τήν σημασίαν του* κινήτρου, διότι τούτο τους απαλ

λάσσει ενοχλητικών διατυπώσεων,ως ή υποβολή δηλώσεως καί η 

καταβολή του φόρου, £στω καί ποσοστικώς ασήμαντου, η* ή είσ-
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πραξις του* τυχόν επιστρεφομένου φόρου ώς άχρεωστήτως παρα

κρατηθέντος. 

Προσδιορισμός μετά σχετικής ακριβείας -ίου τμήμα

τος της συνολικής ετησίας αυξήσεως των καταθέσεων καί των 

επενδύσεων εις τίτλους ομολογιακών δανείων, τό όποιον θα" 

πρέπη νά άποδοθξ εις τά φορολογικά κίνητρα δέν είναι δυνα

τός, δύναται δμως νά λεχθξ μετά θετικδτητος οτι καθ'ολα τά 

άπδ του 1956 καί εντεύθεν 2τη δέν κατήλθε κάτω του 25$. Έξ 

δλλου ή συνολική απώλεια εσόδων κατά τό 19^4 εκτιμάται βά-

σει των πλέον ευλόγων υποθέσεων, καθ'όσον άφορ$ εις τόν κα

τά μέσον ορον δριακόν φορολογικόν συντελεστήν,μέ τό όποιον 

θά έφορολογοΰντο dì πρόσοδοι έκ καταθέσεων καί τόκων ομολο
γιακών δανείων εις 270 εκατ. δραχ. περίπου επί συνολικές 

αυξήσεως κατά τό £τος τοϋτο τον εις δραχμάς ιδιωτικών κατα

θέσεων, πλην τ£5ν δεσμευμένων τοιούτων, καί των επενδύσεων 

εις ομολογιακά δάνεια τ?)ς τάξεως των 2.800 εκατ. δρχ. Οδτω 

η σχέσις της μεταβολές εις τήν συνολικήν άπώλειαν εσόδου 

προς τήν μεταβολήν εις τάς συνολικάς καταθέσεις διαμορφου-

ται εις 0,10 περίπου έναντι 0,33 περίπου τη*ς σχέσεως προ-

κληθεισων έκ τΰν κινήτρων καταθέσεων προς τάς αυτόνομους 

τοιαύτας. Τοΰτο σημαίνει δτι ή χρησιμοποίησις των εν λόγω 

κινήτρων εξεταζόμενη αποκλειστικώς καί μόνον από απόψεως 

αποτελεσματικότητος αύτων διά τήν προσέλκυσιν καταθέσεων 

αποφέρει σημαντικόν καθαρόν δφελος. 

Πολύ δυσ^ερεσίέρα είναι η άπάντησις εις τό ερώ

τημα του* κατά πόσον αί, έξεταζόμεναι ένταΰθα φορολογικοί 

άπαλλαγαί συνέβαλον είς τήν αβξησιν των συνολικών ιδιωτι

κών αποταμιεύσεων. Τό πρόβλημα τοϋτο είναι ουσιαστικώς τό 

αυτό μέ τό κατά πόσον ή ροπή προς άποταμίευσιν είναι συνάρ-

τησις του ύψους του επιτοκίου. Ή οικονομική θεωρία δέν £-

χει δώσει μέχρι σήμερον γενικώς παραδεκτήν άπάντησιν είς 

τό ερώτημα τοΰτο, ένφ παραλλήλως -αΐ σχετικαί εμπειρικαί 

Ιρευναι δέν 'έχουν καταλήξει εις αναμφισβήτητα συμπεράσματα. 
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Πάντως επικρατέστερα φαίνεται ή &ποψις δτι μεγάλαι σχετι

κώς μεταβολαί -ίων επιτοκίων επηρεάζουν αισθητώς τήν ροπήν 

προς άποταμίευσιν, ενώ περιωρισμένης εκτάσεως τοιαΐΐται α

φήνουν αυτήν μάλλον άδιάφορον. Τοΰτο σημαίνει δτι ta χρη

σιμοποιούμενα σήμερον κίνητρα έχουν ίκανοποιητικήν αποτε

λεσματικότητα, καθ*δσον άφορα τάς μεσαίας και ίδια τάς α

νωτέρας είσοδηματικάς τάζεις, και περιωρισμένην τοιαΰτην 

εις τάς κατωτέρας. 

Βάσει των ανωτέρω, και λαμβανομένου υπ*όψιν,αφ' 

ενός μέν τοΒ ύψηλου* ποσοστού συμμετοχές τών αποταμιεύσεων, 

αί δποιαι διοχετεύονται εις καταθέσεις καί ομολογιακά δά

νεια, επί της συνολικές ετησίας εθνικής άποταμιεύσεως,άφ' 

έτερου δέ δτι τδ μεγαλύτερον μέρος των αποταμιεύσεων προ

έρχεται έκ τών μεσαίων καί ανωτέρων εισοδηματικών τάξεων, 

ή σχέσις των προκαλουμένων έκ των κινήτρων αποταμιεύσεων 

προς τάς αυτόνομους τοιαύτας δέν θά πρέπ$ νά είναι κατω

τέρα του 0,1, ήτοι κατ'έλάχιστον οριον η αυτή περίπου πρδς 

τήν έκτιμωμένην διά τό 1964 σχέσιν συνολικής άπωλείας εσό

δων πρδς αυξησιν συνολικών καταθέσεων καί επενδύσεων εις 

ομολογιακά δάνεια, ίιτοι χοϋ συνόλου τών νέων αποταμιεύσεων, 
αί δποιαι τυγχάνουν της φορολογικής απαλλαγής. *Εάν ληφθΐ) 

ύπ'δψιν δτι κατά τά προηγούμενα ετη ή δευτέρα αβτη σχέσις 

ητο αισθητώς κατωτέρα του Ο,Ι,καταλήγομεν εις τό συμπέρα

σμα δτι καί από της απόψεως της αυξήσεως τών πάσης φύσεως 

συνολικών αποταμιεύσεων τά εξεταζόμενα ενταύθα κίνητρα έ

χουν αποφέρει μέχρι σήμερον σημαντικόν καθαρόν δφελος
?
ύπό 

τήν εννοιαν της διαφοράς μεταξύ προκληθεισών εξ αυτών κα

θαρών αποταμιεύσεων καί πραγματικής άπωλείας εσόδων. 

Παρά τήν ίκανοποιητικήν αποτελεσματικότητα τών 

εξεταζομένων ενταύθα κινήτρων,καθ'δσον άφορα εις τήν αυξη

σιν τών συνολικών ιδιωτικών αποταμιεύσεων καί ιδία της συγ-

κέντρωσιν αυτών εις ελεγχόμενους αγωγούς, ταύτα παρουσιάζουν 

καί ώρισμένα μειονεκτήματα καθαρώς οικονομικής φύσεως. Τό 

σημαντικώτερον εξ αυτών είναι δτι αποτελούν γενικώς άντι-
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κίνητρον προς άνάληψιν επιχειρηματικών κινδύνων, είδικώτε-

ρον δέ 8τι .παρεμβαίνουν εις τήν επιλογήν του χαρτοφυλακίου 

τών αποταμιεύουν .και δή εις βάρος ίων επενδύσεων εις μετο-

χάς ανωνύμων εταιρειών, αι οποΓαι άποτελοϋν και'εξοχήν έν-

δεικνυομένην, άπό απόψεως συμβολής εις ΐήν οίκονομικήν ά-

νάπτυξιν της χώρας,μορφήν επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Επί

σης f) εξ αυτών συνολική απώλεια εσόδων ει ναι σχετικώς με

γάλη, καλύπτουσα κατά τήν πενταετίαν 1959-1963 τό 27$ πε

ρίπου της συνολικές άπωλείας εσόδων έξ δλων των φορολογι

κών κινήτρων. Τέλος πρέπει νά σημειωθζ δτι f) παρατηρηθεί

σα άπό του* παρελθόντος £τους υπό τήν έπίδρασιν έξοοι,κονο-

μικών παραγόντων κάμψις τοϋ ρυθμού* αυξήσεως των καταθέσεων 

καί τ?}ς ροπη*ς προς έπένδυσιν εις τίτλους 6μολογιακών δανείων 

είναι ένδεχόμενον νά λάβη εις τό Χμεσον μέλλον μονιμώτερον 

χαρακτήρα έκ καθαρώς οικονομικών λόγων πλέον, αναγομένων 

γενικώς εις τήν θεωρίαν περί επιλογές χαρτοφυλακίου (PORT

FOLIO CHOICE THEORY). Έφ'δσον συμβξ τοοτο, η προκαλούμενη 

έκ τών κινήτρων καθαρά αυξησις τών αποταμιεύσεων καί των κα

ταθέσεων καί επενδύσεων εις τίτλους ομολογιακών δανείων θά 

άρχιζε νά υπολείπεται τη*ς έκ τών κινήτρων πραγματικής άπω

λείας εσόδων, τη*ς οριακές αποτελεσματικότητος τούτων καθ

ισταμένης αρνητικής. 

β. Προσέλκυα ι ς Κεφαλαίων έκ τοϋ Εξωτερικού*. 

Τά ισχύοντα φορολογικά κίνητρα διά τήν προσέλκυ-

σιν κεφαλαίων έκ του εξωτερικού* είναι ι (1) ί έξασφάλισις 

παγίου φορολογικού καθεστώτος, δυναμένου νά μεταβληθξ μόνον 

έπί τό εύνοΐκώτερον, έπί μίαν δεκαετίαν, (2) ή μείωσις η* 

απαλλαγή έκ δασμών καί δλλων φόρων έπί του* εισαγομένου κε

φαλαιουχικοί) εξοπλισμού*, (3) ή μείωσις η* απαλλαγή έκ τών 

φόρων υπέρ της τοπικής αυτοδιοικήσεως καί (4) ή μείωσις η* 

απαλλαγή έκ τελών καί δικαιωμάτων διά τήν έγγραφήν υποθήκης 

η* σύστασιν ενεχύρου. Πέραν τών ανωτέρω αι ιδρυόμεναι διά 

κεφαλαίων του* εξωτερικού* επιχειρήσεις απολαμβάνουν όλων τών 

φορολογικών προνομίων, τά όποΓα παρέχονται εις τάς λοιπάς 
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παρόμοιας επιχειρήσεις. 

"Οσον àcpopÇ εις τήν εισαγωγήν κεφαλαίων εκ του ε
ξωτερικού* η σημασία τών λοιπών - πλην φορολογίας - παραγόν

των είναι πόλο περισσότερον αποφασιστική, παρ'οσον εις τήν 

άνάληψιν επενδύσεων παρά του* εγχωρίου αποταμιευτικού κεφα

λαίου. Οι πλέον σημαντικοί εκ των παραγόντων τούτων είναι 

ή πολιτική καί οικονομική σταθερότης, ή ελευθέρα κίνησις 

κεφαλαίων καί η βπαρξις ευκαιριών επενδύσεως ύψηλης άποδο-

τικδτητος, ή δέ άποτελεσματικότης των φορολογικών κινήτρων 

εξαρτάται βασικώς έκ του βαθμού επηρεασμού του* τελευταίου 

τούτου παράγοντος. Άπό της απόψεως ταύτης, ή άποτελεσμα-

τικότης τών έν 'Ελλάδι παρεχομένων φορολογικών κινήτρων δύ

ναται νά θεωρηθ*ρ ως ικανοποιητική. Πράγματι,ώς προέκυψεν 

έκ της αναλύσεως της αποτελεσματικότητος των κινήτρων,καθ' 

δσον άφορφ τήν èν γένει προώθησιν των παραγωγικών επενδύ
σεων, ταύτα,ιδία εις δσας περιπτώσεις περιλαμβάνουν καί 

άπαλλαγήν έκ δασμών καί φόρων έπί του* εισαγομένου κεφαλαι

ουχικοί» έξοπλισμοϋ, αυξάνουν ουσιωδώς (μέχρι διπλασιασμού 

περίπου) τήν μετά φορολογίαν καθαράν αποδοτικότητα των ε

πενδυόμενων κεφαλαίων καί ώς έκ τούτου συμβάλλουν σημαντι-

κως εις τήν δημιουργίαν τών αναγκαίων περιθωρίων^ καθ'δσον 

άφορ$ τήν διαφορά ν τή*ς καθαρδς άποδοτικότητος μεταξύ των 

έν 'Ελλάδι καί εις τήν άλλοδαπήν υφισταμένων ευκαιριών ε

πενδύσεων. Έν προκειμένω πρέπει νά σημειωθ?) δτι διά τόν 

έκπατρισμόν τοο κεφαλαίου απαιτείται ουσιωδώς μεγαλύτερα 

άποδοτικότης εις τήν χώραν προορισμού αύτου, ή οποία σπα

νίως απαντάται εις τάς υπανάπτυκτους χώρας, εις πολλάς δέ 

περιπτώσεις είναι δύσκολον νά έπιτευχθφ,Ηστω καί αν χρησι

μοποιηθούν ισχυρότατα φορολογικά κίνητρα. 

Ή άποτελεσματικδτης των φορολογικών κινήτρων,ώς 

προς τήν προσέλκυσιν κεφαλαίων έκ του* εξωτερικού,μειουται 

κατά κανόνα, λόγω του δτι εις περίπτωσιν εξαγωγής των κερ

δών ταυ*τα φορολογούνται εις τήν χώραν προελεύσεως των κεφα

λαίων. Προς αποφυγήν της τοιαύτης έξουδετερώσεως των φορο

λογικών κινήτρων συνάπτονται ειδικαί διμερείς συμβάσεις με-
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ταξύ των χωρών προελεύσεως και,' προορισμού ίων κεφαλαίων, 

δυνάμει ίων οποίων αϊ, πρώται απαλλάσσουν ιούς κατοίκους 

των έν ολψ η* έν μέρει Της φορολογίας εισοδήματος διά τά 

εισοδήματα των,τά κΤηθέντα εις ΐάς δευτέρας. Αι έν λόγω 

δμως συμβάσεις (TAX SPARING AGREEMENTS) δέν είναι πολύ δια

δεδομένοι, ένφ εξ άλλου καί ή ρύθμισις αβτη παρουσιάζει τό* 

μειονέκτημα δτι δύναται νά οδήγηση εις μεγαλυτέραν έξαγωγήν 

κερδών εκ των υποανάπτυκτων χωρών, τά δποΐα άλλως θά έπαν-

επενδύοντο εις αύτάς πρδς αποφυγήν της φορολογήσεως των εις 

Τήν χώραν προελεύσεως του κεφαλαίου. 

Ή 'Ελλάς ε*χει υπογράψει παρόμοιας φύσεως σύμβασιν 

μόνον μέ τήν Σουηδίαν, δυνάμει τής οποίας εκπίπτεται έκ ίου 

Σουηδικού φόρου δ Ελληνικός φόρος δ ανάλογων έπί Του εισο

δήματος έκ μερισμάτων, τόκων καί δικαιωμάτων πνευματικής ι

διοκτησίας, £στω καί αν δέν έχει καταβληθτ) έν Ελλάδι φόρος, 

λόγω απαλλαγές έκ τής φορολογίας του έκ Τούτων εισοδήματος. 

4· *Η Προώθησις Των Εξαγωγών 'Ελληνικών Προϊόντων. 

Τά κυριώτερα φορολογικά κίνητρα διά τήν προώθησιν 

των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων είναι? α) ή έκπτωσις έκ 

τών φορολογητέων καθαρών κερδών των επιχειρήσεων vtoooü 'ί
σου προς 1$-4$ Των ακαθαρίστων εσόδων εξ εξαγωγής ελληνι

κών προϊόντων, β) ή επιστροφή δασμών καί φόρων αναλογούν

των εις τό έξαγόμενον προϊόν καί γ) ή μείωσις των υπέρ ασφα

λιστικών οργανισμών εισφορών Του εργοδότου έπί Των μισθών 

καί ημερομισθίων,των αναλογούντων εις εξαγόμενα προϊόντα. 

Έκ των ανωτέρω κινήτρων τό μέν πρώτον ως καί -ύό 
Τελευταϊον αποτελούν ουσιαστικώς μικράν έπιδότησιν τών εξ

αγωγών, τό'δέ δεύτερον μόνον καταχρηστικώς δύναται νά χα

ρακτηρισθώ ως κίνητρον, δεδομένου δτι συνίσταται εις τήν 

αυτονόητον έπιστροφήν δασμών καί φόρων, βασικός προορισμός 

τών δποίων ε!ναι ή έπιβάρυνσις τής εγχωρίου καταναλώσεως. 

Είναι φανερόν οτι Τά έν λόγω κίνητρα δέν είναι 

αρκετά ισχυρά,ώστε νά επηρεάσουν άποφασιστικώς τάς έξαγωγάς. 
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Ει-ς δριακάς πάντως πε ρ ι πτώσεις δύναται vdt συμβάλουν εις τήν 

μεταστροφην προς τάς έξαγωγάς μέρους toö ενδιαφέροντος των 
παράγωγων βιομηχανικών προϊόντων, ιό όποιον κατά κανόνα εί

ναι αποκλειστικώς έστραμμένον προς τήν εντόνως προστατευο-

μένην έγχώριον άγοράν. Άπό της απόψεως αυτής θά πρέπη να 

άναμένηται βαθμιαία αυξησις της αποτελεσματικότητος των εξ

αγωγικών κινήτρων, συμβαδίζουσα με" τήν δίνοδον της παραγωγι-

κότητος, τήν άναδιάρθρωσιν της εγχωρίου παράγωγης και τήν 

μείωσιν των δασμών. 

Ειδικώς δια* τήν προαναφερθεΐσαν εκπτωσιν ποσοστού 

μέχρι 4% των ακαθαρίστων εσόδων εξ εξαγωγών >πρέπει νά ση

μειωθώ δτι,καθ'δσον άφορδ τά γεωργικά προϊόντα?ή σημασία 

καί ή σκοπιμότης αύτης έχει καταστή λίαν αμφίβολος μετά τήν 

γενίκευσιν των ύπό διαφόρους μορφάς επιδοτήσεων της αγροτι

κής παράγωγης καί τήν έν γένει £ντονον κρατικήν παρεμβατι-

κήν πολιτικήν εις τόν τομέα τούτον, ένφ αντιθέτως τό δήμο-

σιονομικόν κόστος χοϋ κινήτρου άνηλθεν εις υψηλά επίπεδα 
άπό του 1963? ήτοι μετά τήν αβξησιν του ποσοστού της εκπτώ

σεως, τό όποιον προηγουμένως ανήρχετο εις 1$. Έξ άλλου καθ' 

όσον άφορα εις τά βιομηχανικά προϊόντα ή άποτελεσματικότης 

τοίί έν λόγω κινήτρου είναι αξιόλογος,προκειμένου περί επι

χειρήσεων, αί όποιαι εργάζονται υπό συνθήκας φθίνοντος κό

στους καί δύνανται τελικώς νά επιτύχουν δριακόν τοιούτον μή 

άφιστάμενον ουσιωδώς των διεθνών τιμών. 

5. Ό Επαναπατρισμός του 'Ελληνικής Πλοιοκτησίας Στόλου. 

Τά βασικά φορολογικά κίνητρα, διά των οποίων επι

διώκεται ό επαναπατρισμός του ελληνικής πλοιοκτησίας εμπο

ρικού στόλου, μέγα μέρος του οποίου φέρει διά διαφόρους λό

γους σημαίαν άλλων χωρών, είναι η υπαγωγή των κερδών εκ της 

εκμεταλλεύσεως πλοίων εις είδικήν χαμηλήν φορολογίαν καί ή 

καθιέρωσις μερικής η* ολικής απαλλαγής εκ του φόρου τούτου 

υπέρ των τιθεμένων τό πρώτον ύπό έλληνικήν σημαίαν πλοίων. 

Έξ άλλου ή αλματώδης α&ξησις της χωρητικότητος του ύπό έλ

ληνικήν σημαίαν εμπορικού" στόλου,ως καί της σχέσεως αυτής 
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προς τήν,υπό σήμαCay ευκαιρίας, χωρητικότητα τήν έλεγχομένην 

ύπό 'Ελλήνων (βλέπε κατωτέρω Πίνακα) δέν δύναται νά άποδοθτ* 

έξ ολοκλήρου εις τήν έπίδρασιν των φορολογικών κινήτρων.KaC 

ένταϋθα σημαντικότερον ρόλον, ενδεχομένως δέ πλέον άποφασι-

στικδν, διεδραμάτισαν άλλοι 7;αράγοντες, μεταξΰ των Οποίων 

καί f) κατά περιόδους £ντασις της πολεμικής καί των σημαιών 

ευκαιρίας οπό τΏν διεθνών ναυτεργατικών οργανώσεων. 

Ύπό 'Ελλήνων Ελεγχομένη Χωρητικότης 

1955 
1958 

1959 
1960 
1961 
1962 

1963 
1964 

(ε ις χ ιλ . 

ΎπόΈλληνικήν 

Σημαίαν 
1 

1.295 
1.905 
3.344 
5.384 
6.394 
6.783 
6.938 

7.249 

Κ.Ο.Χ.) 

Ύπό Σημαίας 

Ευκαιρίας 
2 

4.965 
9.065 
8.261 

6.396 
6.358 
6.265 

7.495 
9.161 

Ποσοστόν 1:2 

3 

26$ 
21$ 
40$ 

84$ 
101$ 
108$ 

92$ 
78$ 

Πηγαί; Τράπεζα της 'Ελλάδος,"Ή Ελληνική Οικονομία κατά 

τό ^τος 1963" Προσωρινά στοιχεία διά τό Ι964. 

Μέχρι του 1955 h έξέλιξις του* ύπό έλληνικήν ση*· 
μαίαν εμπορικού* στόλου ητο βραδύτατη παρά τήν άπό του 1951 

καθιέρωσιν της ειδικής ευνοϊκής φορολογίας πλοίων. Μεταξύ 

ΐβν έτων 1955
 κ α
^ 1958? μετά τήν πρώτη.ν διεΰρυνσιν των φο

ρολογικών κινήτρων διά τήν προσέλκυσιν τδν πλοίων ελληνικές 

ιδιοκτησίας εις τά ελληνικά νηολόγια, ή υπό έλληνικήν ση-

μαίαν χωρητικότης ηύξήθη κατά 47$ περίπου, ως ποσοστόν δμως 

τΐ|ς υπό σημαίας ευκαιρίας χωρητικότητος εσημείωσεν πτωσιν. 
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Ή πλέον θεαματική άνοδος σημειουται κατά τά £τη 1959
 κ α

^ 

1960, εις τό χέλος του οποίου δ υπό έλληνικήν σημαίαν εμπο

ρικός στόλος έκάλυπτε ποσοστόν 84$ του ύπό σημαίας ευκαι

ρίας ε*ναντι 21$ τοϋ 195Ö» πρέπει δε* νά σημειωθ? δτι ή,έξέ-

λιξις αΪ5τη δέν έπηρεάσθη ουσιωδώς έκ τ?ίς δευτέρας διευρύν

σεως τον φορολογικών κινήτρων δεδομένου δτι αβτη Ιλαβε χω

ράν μόλις τόν Αυγουστον -coti i960. *Η αΰξησις τ?$ς υπό•'- 1λ-

ληνικήν σήμα ία ν χωρητικδτητος εις βάρος τ?ίς υπό σημαίας ευ

καιρίας έσυνεχίσθη, άλλα μέ έπιβραδυνόμενον ρυθμόν καί κατά 

τά δύο επόμενα £τη. Κατόπιν αύτου* κατά τό τέλος τοϋ 1961 

f) υπό έλληνικήν σημαίαν χωρητικδτης υπερέβη ελαφρώς διά 

πρώτην φοράν τήν υπό- σημαίας ευκαιρίας τοιαύτην, κατά δέ 

τό 1̂ 62 άν?|λθεν εις τό 108$ αύτης, διά νά κατέλθω έκ νέου 

κατά τό 1963 εις τό 92$ καί εις τό 78$ τό 1964» παρά τήν 

σημειωθεΓσαν περαιτέρω αϊίξησιν αύτΐ̂ ς εις απόλυτους αριθμούς. 

Έκ τ?}ς περιγραφείσης ανωτέρω εξελίξεως δέν είναι 

δυνατόν νά εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, καθ*δσον άφορφ εις 

τό μέρος ττ̂ ς αυξήσεως του* υπό έλληνικήν σημαίαν στόλου, τό 

οποίον πρέπει νά άποδοθζ εις τά φορολογικά κίνητρα. Τό γε

γονός δτι f) μεγαλύτερα αϋξησις σημειουται κατά τά Ιτη 1959 

καί 1960, κατά τά δποια δέν έσημειώθη ούσιαστικδς μεταβολή 

των ισχυόντων φορολογικών κινήτρων ύποδηλοι δτι ΐίλλοι ίσαν 

οί εν προκειμένψ αποφασιστικοί παράγοντες, 'Αντιθέτως ή με

γάλη &κτασις, τήν δποίαν ϊλαβον κατά τά από του 1962 καί 

έντεϋθεν £τη αί διαγραφαί έκ των ελληνικών νηολογίων, αί 

δποιαι αφορούν κυρίως εις πλοΓα,διά τά δποια έξηντλήθησαν 

τά χρονικά δρια τ?ίς φορολογικές απαλλαγές, δεικνύει δτι οι 

πλοιοκτηται αποδίδουν μεγάλην σημασίαν είς τάς φορολογικάς 

άπαλλαγάς, παραλλήλως δμως επισημαίνει καί μίαν βασικήν ά-

δυναμίαν τον χρησιμοποιουμένων κινήτρων, δηλαδή δτι ταΐίτα 

δέν εξασφαλίζουν κατά μονιμώτερον τρόπον τήν συγκέντρωσιν 

ύπό τήν έλληνικήν σημαίαν του μεγαλυτέρου μέρους της ελεγ

χομένης υπό 'Ελλήνων χωρητικότητος. Προς άνακοπήν του ρεύ

ματος των διαγραφών έκ των ελληνικών νηολογίων διηυρύνθησαν 

διά του* Ν.Δ. 4419/5·''''·64 τά χρονικά δρια των παρεχομένων 



-60-

άπαλλαγων, ένφ παραλλήλως διά της συνδέσεως -ίων συντελεστών 

ττ}ς φopoλoγCας πλοίων προς τδν ναυλάριθμον, αβτη κατέστη 

γενικώς ήπιωτέρα. Έν προκειμένω δμως πρέπει, νά σημειωθρ 

δτι αί διευρύνσεις των χρονικών δρίων των απαλλαγών δέν α

ποτελούν λοσιν του προβλήματος, αλλά προσωρινήν συγκάλυψιν 

αύτοϋ. 

Κίνησις Δυνάμεως 'Ελληνικού 'Εμπορικοί? Στόλου 

κατά τά "Ετη 1962-1^63 

Αριθμός Χωρητικότης (χιλ.K.P.Χ.) 

Νηολογή- Διάγρα- Καθαρά Νηολογή- Διάγρα- Καθαρά 

σεις φαί Αβξησις σεις φαί Αΰξησις 

1962 142 75 67 831 442 389 

1963 215 144 71 1.086 931 155 

Πηγή: Τράπεζα τΐ)ς *Ελλάδος, "η Ελληνική Οικονομία καΐά 

τό 1963". 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 

ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΑΠΩΔΕΙΛΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
— • II Ι Ι I I • II II Ι II Ι II Ι II ι II . ι — ι . — 

Τά διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία περί ττίς έκ τών 

φορολογικών κινήτρων προκαλούμενης συνολικής απώλειας εσό

δων είναι κατά κανόνα ανεπαρκή*. *Ως έκ τούτου εις τάς περισ-

σοτέρας τών περιπτώσεων, διά τάς οποίας τούτο ζτο δυνατόν, 

έγένοντο κατά προσέγγισιν εκτιμήσεις, 6 βαθμός ακριβείας 

των οποίων φαίνεται δτι είναι πολύ ικανοποιητικός, μέ έξαί-

ρεσιν ίσως τών αναφερομένων εις τά τελωνειακά έσοδα. Τά α

ποτελέσματα τών εκτιμήσεων τούτων διά τά £τη 1959-1963 εμ

φαίνονται συνοπτικως εις τόν Πίνακα 4 töU Παραρτήματος. 

Αναλυτικώς αί εν λόγω εκτιμήσεις Ηχούν ως ακολού

θως: 

1. * Απώλεια έκ του δόρου Εί&ο&ιμαρος· 

α. Εκπτώσεις Επενδύσεων καί Αφορολόγητος Κρά-

τησις,προς Κάλυψιν Ζημιών. 

Βάσει των φορολογικών κινήτρων,, τών θεσπισθέντων 

διά του Ν.Δ. 2176/52, Ν. 3213/55 καί Ν.Δ. 4002/59 άνεγνωρί-

σθησαν αί κατωτέρω αφορολόγητο κρατήσεις καί εκπτώσεις εκ 

των εις φόρον εισοδήματος υπαγομένων καθαρών κερδών παραγω

γικών επιχειρήσεων: 

*Ανωνύμων 'Εταιρειών 

Λοιπώνν'/ 

ΣΥΝΟΛΟΝ 

1959 

42 

...15_. 

.JSL 

1960 

65 

jy 
88 

1961 

109 
32 

141 

(εκατ.δρχ.) 

1962 1963 

176 208 

53 58 

229 266 

(1) Ελλείψει στοιχείων αι κρατήσεις του* Ν.Δ. 2176/52 καί 

του Ν. 3213/55 ύπελογίσθησαν κατ*έκτίμησιν. 
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Τά ποσά ίου 1963 ύποβαλόμενα εις φόρον,βάσει των 

ισχυόντων κατά τό 1963 συντελεστών' '>θά άπέδιδον %& έξης 
ποσά φόρου: 

Τά 208 έκατ,τΰν Α.Ε. προς 35$ φόρος 73 έκαΐ. 

υπέρ ΟΓΑ 73X15$ " 11 " 

ΣϊΝΟΑΟΝ 84 εκατ. 

Τά 58 εκατ. τον λοιπών περιπτώσεων με* μέσον φο-

ρολογικόν συντελεστήν του* εμποροβιομηχανικού εισοδήματος 

15$ περίπου (Βλέπε ΕΣΥΕ: Στατιστική του* φόρου εισοδήματος 

φυσικον προσώπων και τη*ς φορολογίας αυτού* κατά τό 1963» πί-

ναξ 1θ** σελίς 23) £χομεν άπώλειαν φόρου: 

58 Χ 15$ = 9 εκατ.περίπου 

καί όπερ 0ΓΑ10 - 12$ = _1 " " 

ΣΥΝΟΛΟΝ 10 εκατ.δραχμών 

Δεδομένου δμ.ω/- δτι. τά άπαλλαγέντα ώς ίχνω της φο

ρολογίας εισοδήματα προστιθέμενα εις τά φορολογηθέντα θά 

άνεβίβαζαν τά κλιμάκια τοο φορολογητέου εισοδήματος είς υψη-

λότερον οριακδν φορολογικόν συντελεστήν, είναι λογικόν νά 

ύποθέσωμεν οτι τά 58 εκατ. δραχμών θά υπεβάλοντο εις φορο-

λογίαν διά του* οριακοί» συντελεστού 22% του αντιστοιχούντος 

εις μέσον συντελεστήν 15$. "Αρα ή απώλεια εσόδου θά ανήρ

χετο είς 14 εκατ. δραχ. περίπου (μετ'ΟΓΑ). Έξ αναλόγων 

υπολογισμών καί διά τά προηγούμενα 'έτη προκύπτουν τά κατω

τέρω ποσά απώλειας εσόδων: 

(1) *0 συνολικός (Δημοσίου καί ΟΓΑ) συντελεστής είναι εις 

τήν πραγματικότητα χαμηλότερος του* 40,25$ (θ,35^
1
 s^5) s 

διότι η εισφορά υπέρ του ΟΓΑ εκπίπτεται έκ τοϋ εισο

δήματος του* επομένου £τους. 
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1959 

Έκ φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων 3 

Έκ φόρου εισοδήματος 

νομικών προσώπων 15 

ΣΥΝΟΛΟΝ 18 

β. Απαλλαγή των Τόκων εκ Καταθέσεων καί 'Ομο

λογιακών Δανείων. 

'Ετέρα απώλεια εκ του φόρου εισοδήματος προκύπτει 

έκ της απαλλαγής των καταθέσεων παρά τραπέζαιςκαί λοιποις 

πιστωτικοις όργανισμοις. Βάσει του ύψους των ιδιωτικών κα

ταθέσεων και των εκάστοτε ισχυόντων επιτοκίων, τά έσοδα εκ 
τόκων υπολογίζεται οτι διεμορφώθ'ΐσαν εις τά έξης περίπου 

επίπεδα* 

(εκατ. δρχ.) 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

"Οψεως 

110-120 

90-100 

60- 65 

55- 6ο 

70- 75 

65- 70 

Ταμιευτη

ρίου 

180-190 

510-520 

500-510 

550-560 

650-700 

800-850 

Προθε

σμίας 

70- 80 

90- 95 
60- 70 

70- 80 

70-75 

135-150 

Σονολον 

360- 390 

690- 715 

620- 645 

675- 700 

790- 850 

1.000-1.350 

Τά ως ανω ποσά θά έφορολογο
:
'ντο κατά τό αμέσως 

έπόμενον έτος. Έκ των καταθέσεων δψεως ποσυστδν 30$ περί

που ανήκει εις Α.Ε. Συνεπώς τό ποσοστόν του φόρου διά τό , 

30% των έκ τόκων εσόδων της κατηγορίας ταύτης (̂ τοι 22-24
 ι 

εκατ. διά τό οικονομικόν £τος 1963, καί 20-22 εκατ. διά τό 

οικονομικόν £τος 1964) θά έφορολογεΓτο προς 40$ περίπου 

(εκατ. δρχ.) 

1960 1961 1962 1963 

5 8 13 14 

23 44 J1 84 

28 52 84 98 
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(μετ'ΟΓΑ), ένφ τδ υπδλοιπον, 48-51 εκατ. διά τό Ι963 και 

45-̂ 48 εκατ. διά τό 1964 >θά έφορολογεΐτο μέ μέσον συντελε-

στήν τδν συντελεστήν ίου εμποροβιομηχανικού εισοδήματος του 

1963,^τοι 15$ περίπου και δριακδν πέριξ ίου 22$. Διά τάς 

καταθέσεις προθεσμίας χρησιμοποιούμεν τδν μέσον και δριακδν 

συντελεστήν -ίων εισοδηματιών, ο δποΓος είναι 20$ καί 36$ 

αντιστοίχως, ένφ διά τάς καταθέσεις ταμιευτηρίου τδν μέσον 

καί δριακδν συντελεστήν όλων των εισοδηματικών ομάδων, δ 

δποΐος είναι 9$ *&ί 12$ αντιστοίχως. 

Δεδομένου δτι τά εισοδήματα έκ τδκων θά μετέθετον 

ta φορολογητέα εισοδήματα εις ανώτερα κλιμάκια φδρου καί θά 

έφορολογοΐίντο μέ τοος δριακοος συντελεστάς, ή απώλεια εσό

δων πρέπει νά ύπολογισθΐ) βάσει τΰν δριακων συντελεστών. Έκ 

των σχετικών υπολογισμών προκύπτει απώλεια 150-160 εκατ.διά 

τδ 1963 καί 200-215 εκατ. διά τδ Ι964. Βάσει τη*ς αύτης με

θόδου ή απώλεια διά τά 'έτη 1959-1962 έκτιμδίται ώς έξης; 

1959 
1960 

1961 

1962 

90 - 95 εκατ. 

165 - 175 " 

150 - 155 " 

175 - 180 " 

'Ετέρα απώλεια εσόδων προέκυψεν έκ του αφορολο

γήτου των εισοδημάτων έκ τδκων καί λάχνων των εκδοθέντων 

δμολογιακων δανείων του Δημοσίου καί της ΔΕΗ. Τά έκ τδ

κων εισοδήματα των υπό των ιδιωτικών επιχειρήσεων εκδοθέν

των δανείων, βάσει του Ν.Δ. 3746/57 θεωρούνται μικρά καί 

κατά συνέπειαν καί η αντίστοιχος απώλεια του Δημοσίου ασή

μαντος. 

Τδ Δημόσιον καί ή ΔΕΗ κατέβαλον κατά τά τελευταία 

2τη διά τόκους καί λαχνούς τά κατωτέρω ποσά? 

(Εις εκατ.δρχ.) 

Δημόσιον 

ΔΕΗ 

ΣΥΝΟΛΟΝ 

1958 

9 
6 

15 

1959 

7 
11 

18 

1960 

5 
75 

80 

1961 

50 
82 

132 

1962 

60 

124 

184 

1963 

125 
140 

265 

1964 

197 

144 

341 
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Βάοει ώρ.σμένων ενδείξεων, ποσοστόν πέριξ -Coti 20$ 

των τόκων καί λαχνών περιέρχεται είςΚΊΙ^ΑΛ ούτως η &λλως,Α-

παλλασσδμενα της φορολογίας. 'Έτερον ποσοστόν πέριξ του 20$ 

περιέρχεται εις τάς Τράπεζας και ειδικούς πιστωτικούς οργα

νισμούς και τδ ύπόλοιπον εις χείρας ιδιωτών (επιχειρήσεων 

και αποταμιευτών). Δεδομένου δτι αί επιχειρήσεις φαίνεται 

δτι προσωρινώς μόνον κατέχουν χρεόγραφα του ντ;χ;ίου
?
 δύ

ναται 'ίσως νά λεχθτ] δτι τό σύνολον των προς τους ίδιώτας τό

κων, περιέρχεται εις χείρας φυσικών προσώπων καί κατά κανό

να των μεσαίων και ανωτέρων εισοδηματικών τάξεων. 

*Η κατανομή των εκ τόκων εσόδων εις απολύτους αρι

θμούς £χει ώς έξης: 

Ν.Π.Δ.Δ. 3 

Τράπεζαι κλπ, 3 

Ίδιώται 9 

ΣΥΝΟΛΟΝ 15 

Τά έσοδα έκ τόκων καί λαχνών έκαστου έτους περι

λαμβάνονται εις τό εισόδημα των φορολογουμένων κατά τό έπδ-

μενον 'έτος. Συνεπώς τά έσοδα του 1962 θά περίελαμβάνοντο, 

αν έφορολογοΰντο,είς τό εισόδημα του Ι963? ta έσοδα τοϋ 1963 

εις τό εισόδημα του 1964 κ.ο.κ. Μέ τους ισχύοντας συντελε-

στάς φόρου εισοδήματος φυσικών κα< νομικών προσώπων κατά τά 

£τη ταΰτα θά είσεπράττοντο έκ φόρων επί τόκων καί λάχνων 3*5 

εκατ. διά τό 1959? 4 εκατ. διά τό I960, 18 εκατ. διά τό 1961, 

30 εκατ. διά τό 1962, 43 εκατ. διά τό 1963? 63 εκατ. διά τό 

1964 καί 76 εκατ. διά τό Ι965. 

Διά τά έσοδα έκ τόκων των τραπεζών έφηρμόσθ̂ ρ συν

τελεστής 35$ μέχρι τό οίκονομικόν £τος 1961 καί 40$ διά τό 

οίκονομικόν έτος 1962 καί έφ'Ιξη'ς, διά δέ των ιδιωτών, ορια

κός συντελεστής 28$ περιλαμβανομένου του ΟΓΑ, διά τά οικονο

μικά £τη 1959-1962 καί 27$ διά τά οικονομικά £τη 1963-1964. 

8 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

3,5 

3,5 
1 : 

18 

16 

16 

46 

80 

26 

26 

80 

132 

70 

40 

104 

184 

55 

55 

155 

265 

70 

70 

201 

341 
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Ot ανωτέρω οριακοί συντελεσταί των ιδιωτών είναι οι αντι
στοιχούντες είς τους μέσους συντελεστάς toö φορολογητέου 
εισοδήματος töv εμποροβιομηχάνων. 

γ. Απαλλαγή Ποσοστού έχ των Ακαθαρίστων 'Εσό
δων των Έξαγωγ',κων 'Επιχειρήσεων. 

»««Μ·.-«..',«· 

Βάσει ίων στοιχείων ίου* Μηνιαίου Στατιστικού" Δελ
τίου ΐτίς Τραπέζης της Ελλάδος ('Απρίλιος 1965? Πίναξ 45) 
αϊ έξ εξαγωγών εισπράξεις (είς έχατ. δολλαρίων) διεμορφώ-
θησαν κατά κατηγορίας εκπτώσεων ως ακολούθως: 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

α)*Υπαγόμενα 
είς συντελεστήν 
εκπτώσεως 1% 242,8 212,5 208,6 234,3 -

β)
ς
Υπαγόμενα 

εις συντελε
στήν 2$ -Ι . - 126,1 183,5 173,4 

γ)"Υπαγόμενα 
είς συντελε
στήν 3$ J 15,5 15,8 21,4 

δ)"Υπαγόμενα 
είς συντελε
στήν ù$ -, .-_ _-_ 101,0 96,7 113,6 

ΣΏΙΟΛΟΝ 242,8 212,5 208,6 234,3 242,6 296,0 308,4 

Κατά συνέπειαν τά εξαιρούμενα τΐίς φορολογίας έσο
δα έξ εξαγωγών πρέπει να" διεμορφώθησαν είς · S ακόλουθα επί
πεδα (εκατ. δρχ.). 

Εκπτωσις 

1958 

73 

1959 

64 

1960 

62 

1961 

70 

1962 

210 

1963 

240 

1964 

258 
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Μέ τήν ΰπόθεσιν δτι τδ ήμισυ *cöv ως δνω απαλλαγών 

έκαρτιώθησαν Ανώνυμοι Έταιρεΐαι (ώς toöto προκύπτει καί 

εξ ώρισμένων ενδείξεων) τό δε* ύπόλοιπον au προσωπικοί έται

ρεΐαι fi γενικώς φυσικά πρόσωπα και" με* τήν ύπδθεσιν δΐι τά 

ώς &νω φυσικά πρόσωπα θά έφορολογοΰντο με" ιόν όριακδν συν— 

τελεστήν ίων εμποροβιομηχάνων, ή απώλεια εσόδων έκ φόρου 

εισοδήματος έκ τής αιτίας ταύτης πρέπει νά άνηλθεν εις %ά 
έξΐ|ς περίπου ποσάΐ(εΐς εκατ. δραχμών). 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 196*5 

'Απώλεια 22 19 18 22 65 74 00 

2. Απώλεια έκ Τελωνειακών 'Εσόδων 

Ή βάσει νομοθετημένων απαλλαγών απώλεια εσόδων 

έκ δασμών, Φ.Κ.Ε., ειδικού Φ.Κ.Ε. καί φόρου πολυτελείας 

διεμορφώθη κατά τά έτη 1959-1963'
1
' ώς έξτίς: 

(εις εκατ. δρχ.) 

1959 1960 1961 1962 1963 

Σύνολον άπωλείας 844 1.054 1.471 1.695 2.069 

*Εκ τον ανωτέρω ποσών δμως^ τά δυνάμενα νά άποδο-

θωσιν κατά κύριον λόγον εις τήν λειτουργίαν των φορολογι

κών κινήτρων είναι τά αναφερόμενα εις τήν άπώλειαν έξ απ

αλλαγών τον μεταλλείων, τ?5ς βιομηχανίας, οικοδομών καί 

κατασκευών, προσωπικών υπηρεσιών καί του Ν. 2687/1953» τά 

οποία ε*χουν ώς ακολούθως s 

(1) Στοιχεία έκ του Μηνιαίου Δελτίου Στατιστικές Δημοσίων 

Οικονομικών ττ*ς Ε.Σ.Υ.Ε.,μηνών Μαρτίου 1961 (σελίς 37) > 

Μαρτίου 1962 (σελίς 37), Μαρτίου 1963 (σελίς 29) καί 

Μαρτίου Ι964 (σελίς 29). 
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1959 1960 1961 1962 1963 

Συνολική απώλεια 154 315 366 580 619 

α)Έκπίπτεται 6 δασμός 

έπί του* εισαγομένου άργου 

πετρελαίου περιλαμβανόμε

νος εις την άπώλειαν έκ 

της βιομηχανίας, δστις κατ' 

έκτίμησιν εϊναι 72 96 93 90 78 

β) Δασμός κλπ. εξοπλισμοί; 

εργοστασίου σακχάρεως κατ;
1 

έκτίμησιν - - 18 18 

γ) Δασμοί κλπ. έπί εξοπλι

σμού* εργοστασίου αζώτου κατ' 

έκτίμησιν - 15 12 110 45 

Υπόλοιπον άπωλείας δασμών 

καί φόρων εισαγωγής εκ φορο

λογικών κινήτρων. 82 204 243 380 478 

3. * Απώλεια έκ Μειώσεως του Συντελεστού" Φόρου Κύκλου Έργα-

σιον ôid τάς Επαρχιακάς Βιομηχανίας. 

Τό σΰνολον των δηλωθέντων φορολογητέων εσόδων καί 

τοι? εισπραχθέντος φόρου κύκλου εργασιών των βιομηχανικών 

καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων διεμορφώθη κατά τά £τη 1959-

1963 ώς έξης: ,^ 

(εις εκατ. δρχ.)^ 

1959 1960 1961 1962 1963 

Δηλωθέντα φορολογητέα 

Ησοδα 7.249 8.072 8.596 9·986 11.347 

Αντίστοιχος φόρος κύ

κλου εργασιών 310 346 376 424 514 

(1) ΕΣΥΕ','Μηνιαιον Δελτίον Στατιστικής Δημοσίων Οικονομικών", 

Μάρτιος 1961, 1962, 1963, 1964· 
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Μέ τήν ύπόθεσιν δτι τό ήμισυ περίπου ιών εσόδων 

προήλθεν εκ τής επαρχιακής βιομηχανικής και βιοτεχνικής 

δραστηριότητος^*/ και μέ τήν ύπόθεσιν δτι 6 συντελεστής φό

ρου τών επαρχιακών επιχειρήσεων είναι κατά 25$ περίπου μει

ωμένος έναντι τοο συντελεστού των επιχειρήσεων κέντρου,£χο-

μεν μέσον σταθμικόν φορολογικδν συντελεστήν δι'δλας τάς ε

πιχειρήσεις 87J5% ΐοϋ μέσου σταθμικοί συντελεστού, δ δποΐος 

θα* προέκυπτεν α"νευ της απαλλαγές του Ν.Δ. 2176/52. Συνεπώς 

τά εισπραχθέντα ποσά φόρου είναι 87,5$ εκείνων, τά δποια θά 

είσεπράττοντο ϋνευ της απαλλαγής, καί τά δποια θά ζσαν: διά 

tó 1959:354 εκατ. δρχ.,διά τό 1960: 395 εκατ., διά τό 1961Ϊ 
430 εκατ.,διά τό 1962: 484 εκατ. καί διά τό 1963: 587 εκατ., 

μέ άντίστοιχον άπώλειαν εσόδων 44 εκατ. διά τό 1959» 49 ε

κατ. διά τό 1960, 54 εκατ. διά τό 1961, 60 εκατ. διά τό 

1962 καί 73 εκατ. διά τό 1963. 

4. Απώλεια εκ τής *Απαλλαγής των Επαρχιακών Βιομηχανικών 

καί Βιοτεχνικών. Επιχειρήσεων εκ τοΰ Φόρου του Ν.843/48. 

Δυνάμει του Ν. 3213/55 κατηργήθη ή ύποχρέωσις τών 

επαρχιακών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων, δπως 

καταβάλουν τόν φόρον 6% επί τών αποδοχών του προσωπικού των. 

Προς έκτίμησιν της σχετικές άπωλείας εσόδων του κρατικού 

προϋπολογισμού κάμνομεν τήν ύπόθεσιν δτι αϊ βιομηχανικαί 

καί βιοτεχνικαί επιχειρήσεις τών επαρχιακών επιχειρήσεων 

θά κατέβαλον τό 25-30$ του φόρου. Ή ύπόθεσις αδτη στηρί

ζεται εις τό γεγονός δτι αι έπαρχιακαί βιομηχανικαί καί βιο

τεχνικαί επιχειρήσεις απασχολούν τό 50$ περίπου του προσω

πικού, αλλ'εκάστη επιχειρηματική μονάς απασχολεί τό 1/3 του 

(1)"Η κατανομή τών φορολογητέων εσόδων κατά περιοχάς Κέντρον-

Έπαρχία, έγένετο έπί τ?) βάσει τών ποσοστών της αντι

στοίχου κατανομής τής απασχολήσεως εις τήν βιομηχανίαν 

καί βιοτεχνίαν,(βλέπε Πίνακα 3). Ή ύπόθεσις δτι τά èv 
λόγω ποσά θά συμπίπτουν δέν πρέπει νά άπέχη πάρα πόλο 

τής πραγματικότητος. 
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προσωπικοϋ τ?)ς αντιστοίχου μονάδος του κέντρου. Κατά συνέ-

πειαν τ<5 μεγαλύτερον μέρος των επαρχιακών μονάδων καταβάλ-

λει φόρον διά μισθούς μή απέχοντας πολύ της απαλλασσόμενης 

βάσεως. "Οθεν κρίνεται λογικδν δτι ποσοστδν 25-30$ του φό

ρου θά προήρχετο ίκ της έ7ϊαρχιακ?ΐς βιομηχανίας καί βιοτεχ
νίας. TÓ είσπραττόμενον συνεπώς σήμερον ποσόν φόρου είναι 
τό 70-75$ εκείνου, τό οποίον θά είσεπράττετο ,&ν δέν υφίστα-

το ή φορολογική απαλλαγή. 

*Η απώλεια έκτιμδται ώς ακολούθωςΐ(εις έκατ.δραχ.). 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Ποσόν φόρου, τό ο

ποίον θά είσεπράτ

τετο &νευ τη*ς απ

αλλαγές 103-112 113-121 120-129130^40 147-157 164-̂ 76 

Είσπραχθέν ποσόν 7
7
 84 90 98 1*θ 123 

« ^ — - — ^ ^ ^ — — < — 1 · Ι ' ιι — — — i n n i ιι — ι 

'Απώλεια 26-35 29-37 30-39 32-42 37-47 41-53 

Έκ των ανωτέρω εκτιμήσεων τη*ς συνολικές άπωλείας εσόδων, 

συνεπεία τδν φορολογικών κινήτρων, προκύπτει δτι τό μεγαλύ-

τερον μέρος καλύπτουν αι δασμολογικοί καί συναφείς άπαλλα-

γαί (45$ περίπου κατά μέσον δ"ρον διά τήν πενταετίαν 1959-63) 

καί ακολουθούν αϊ άπαλλαγαί έκ του* φόρου εισοδήματος των τό

κων έκ τραπεζι-χων καταθέσεων καί παραγωγικον δανείων, μέ μέ

σον ποσοστδν 27$ περίπου. Μεταξύ όμως τον δύο τούτων βασι

κών κινήτρων υπάρχει ή ουσιώδης διαφορά 8τι, ένψ αι δασμολο

γικοί άπαλλαγαί συνδέονται αμέσως μέ τήν έκτέλεσιν παραγω

γικών επενδύσεων καί επηρεάζουν αναμφισβητήτως εις σημαντι-

κόν βαθμόν τάς έν προκειμένω αποφάσεις τον έπιχειρηματιΰν, 

αντιθέτως at άπαλλαγαί τον τόκων έκ του* φόρου εισοδήματος 

άσκοΟν μόνον £μμεσον - μέσω τοϋ επηρεασμού* τΐ|ς ροπτίς προς 

άποταμίευσιν καί τη*ς διοχετεύσεως αύτΐίς εις ελεγχόμενους 

αγωγούς - καί κατά πασαν πιθανότητα όλιγώτερον σημαντικήν, 



-71-

έπίδρασιν έπί των παραγωγικών επενδύσεων. 

Έκτίμησις της άπωλείας εσόδων έκ ττίς έπιταχυνο-

μένης αποσβέσεως καί των απαλλαγών έκ διαφόρων τελών καί 

δευτερευόντων φόρων υπέρ ίου Δημοσίου καί τρίτων δέν έπε-

χειρήθη καθ'όσον,ελλείψει στοιχείων,καθίσταται πρακτικώς 

αδύνατοςΝ*'. Πάντως καθ'δλας τάς έν προκειμένω ενδείξεις 

φαίνεται πιθανόν δΐι ή έν λόγψ απώλεια εσόδων κυμαίνεται 

δι'όλόκληρον τήν πενταετίαν μεταξύ 200 καί 400 εκατ. δρχ. 

Ή πραγματική απώλεια εσόδων είναι κατωτέρα τΫίς̂  

βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων,συνολικές τοιαύτης κατά πο

σοστόν,αντιστοιχούν εις τό ποσοστόν των τυχουσων φορολο

γικών απαλλαγών επενδύσεων,καταθέσεων κλπ., αϊ δποΓαι δέν 

θα* έλάμβανον χώραν δνευ τον κινήτρων καί ώς έκ τούτου ου

δέν £σοδον θά προέκυπτεν έξ αύτΟν. 

Τό ποσοστόν τοϋτο δέν δύναται νά προσδιορισθώ 

μ ε θ* ικανοποιητικοί; ßaSuou ακριβείας είναι δμως ϊσως ε(5λο-
γον καί θεωρηθξ δτι κυμαίνεται,κατά μέσον δρον, εντός τον 

δρίων του 20-30$. 

'Εξ Αλλού, έν αντιθέσει προς δ,τι συχνά υποστηρίζε

ται, ή πραγματική απώλεια εσόδων δέν επηρεάζεται κατ'αρχήν 

έκ τον δευτερογενών εισοδηματικών επιδράσεων των επενδύσεων, 

αϊ οποϊαι προεκλήθησαν ύπό των κινήτρων. Πράγματι, έάν δέν 

ειχον θεσπισθη* τά ισχύοντα φορολογικά κίνητρα, τά έπί πλέον 

ε"σοδα του* Δημοσίου θά ήδύναντο νά χρησιμοποιηθούν διά παρα-

γωγικάς επενδύσεις, αι οποιαι θά είχον ανάλογους δευτερογε

νείς επιδράσεις έπί του* εθνικού εισοδήματος καί κατ'άκολου-

θίαν έπί των δημοσίων εσόδων. Μόνον έάν δεχθωμεν δτι, τό 

Δημόσιον θά έχρησιμοποίει τά πρόσθετα Ησοδα αύτοϋ προς αυξη-

σιν της δημοσίας καταναλώσεως η* καί των τρεχουσών μεταβιβά-

(1) Διά τόν αυτόν λόγον δέν έγίνετο έκτίμησις τη*ς άπωλείας 

εσόδων έκ της φορολογίας πλοίων καί των προβλεπομένων 

υπ * αύτης απαλλαγών. 
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σεων, η 5τι θά ανελάμβανε επενδύσεις μικροτέρας οριακής 

κοινωνικής παραγωγικότητος, έν σχέσει προς τάς τοιαύτας 

του ιδιωτικοί; τομέως
?
τάς προκληθείσας έκ των κινήτρων η* 

χέλος, OXL η πρόσθετος επενδυτική δραστηριότης του Δημο

σίου θά ^σκει άνασταλτικήν έπίδρασιν έπί των επενδύσεων 

χου ιδιωτικού* τομέως, δυνάμεθα βασίμως να* ύποστηρίξωμεν 

οτι πρδς έξεύρεσιν της πραγματικής απώλειας εσόδων θά πρέ-

πη νά έκπέ*σ$ έκ ΐ?}ς συνολικές τοιαύτης και τό ισδποσον της 

αυξήσεως των εσόδων συνεπεία των προσθέτων δευτερογενών ει

σοδηματικών επιδράσεων έκ των επενδύσεων,τον προκληθεισων 

έκ των κινήτρων. 



ΚΕΦΔΛΑΙΟΝ IV 

ΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΊΜΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΔΕΔΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

λί γενικώς παραδεδεγμένα ι, εις έκαστην χώραν άρ-

XaC περί φορολογικές ισδτητος ν,αί δικαιοσύνης εκφράζονται 
βασικδς διά τής υφισταμένης εκάστοτε διαρθρώσεως Χον φορο
λογικού συστήματος τής χώρας ταύτης. *Ως έκ τούτου τά φο

ρολογικά κίνητρα, συνιστάμενα εις τήν εύνο'ίκωτέραν φορολο-

γικήν μεταχείρισιν ώρισμένων κατηγοριών εισοδημάτων και πα

ραγωγικών δραστηριοτήτων, κατά παρέκλισιν έκ των γενικών 

φορολογικών διατάξεων, συνεπάγονται,κατά κανόνα ,σοβαράς α

ποκλίσεις εκ των έν λόγψ άρχων. *Η 'έκτασις των αποκλίσεων 

τούτων ποικίλει αναλόγως της φύσεως του βασικού
-
 φόρου, έν 

τψ πλαισίω χοϋ οποίου παρέχεται ε*καστον συγκεκριμένον κί-
νητρον καί αναλόγως της εντάσεως καί εκτάσεως του κινήτρου* 

Γενικί3ς ή άπδκλισις είναι τόσον μεγαλύτερα ,δσον μεγαλύτερα 

είναι ή εντασις του κινήτρου, ήτοι η έξ αύτου προκαλούμενη 

μείωσις του* φορολογικοί? βάρους, καί μικρότερα ή 'έκτασις αυ

τού", ήτοι δ αριθμός των καλυπτομένων υπ'αύτου παραγωγικών 

κλάδων καί περιπτώσεων. 'Επίσης' μεγαλύτερα είναι γενικώς ή 

άπδκλισις έπί απαλλαγών έκ προοδευτικών φόρων. 

Έκ των ισχυόντων σήμερον φορολογικών κινήτρων τήν 

πλέον σοβαράν άπδκλισιν έκ τών γενικώς παραδεδεγμένων άρχων 

περί φορολογικής -ίσότητος παρουσιάζουν αϊ άπαλλαγαί έκ τής 

φορολογίας εισοδήματος των τόκων έκ τραπεζικών καταθέσεων 

καί παραγωγικών ομολογιακών δανείων, λόγω του δτι άφ ενός 

μέν πρόκειται περί εισοδήματος μή προερχομένου έξ εργασίας 

ή έξ αναλήψεως επιχειρηματικών κινδύνων άφ'έτερου δέ έκ του 

8τι, ώς έκ τής έντονου προοδευτικδτητος τής φορολογίας ει

σοδήματος φυσικών προσώπων, ευνοούνται ιδιαιτέρως οι άνή-
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κοντες είς τάς ανωτέρας καί άνωτάτας είσοδηματικάς τάξεις, 

ou οποίοι, παραλλήλως Ιχουν και* τάς μεγαλυτέρας δυνατότητας 

αποταμιεύσεως καί επομένως ωφελείας εκ του κινήτρου. Αντι

θέτως ή έπιταχυνομένη άπδσβεσις παρουσιάζει τήν μικροτέραν 

σχετικώς άπδκλισιν διότι: α) δέν αποτελεί δριστικήν άπαλλα-

γήν εκ της φορολογίας, άλλα άναβολήν μέρους αύτης, β) τά δυ

νάμει αυτής απαλλασσόμενα προσωρινώς της φορολογίας κέρδη 

δέν δύνανται νά αναληφθούν ύπό του έπιχειρηματίου, αλλά πα

ραμένουν είς τήν έπιχείρησιν και* συμβάλλουν οβΐωςεμμέσως εις 

αΰξησιν της ευημερίας του κοινωνικού* συνόλου, γ) μειώνει 

τους επιχειρηματικούς κίνδυνους καί κατ'άκολουθίαν τήν αν

ισότητα ,τήν συνδεομένην μέ τό γεγονός δτι δ βαθμός τούτων 

διαφέρει άπό κλάδου είς κλάδον ,ένφ τό φορολογικδν βάρος πα

ραμένει τό αυτό. Τά αυτά περίπου ισχύουν κάί διά τό άφορο-

λόγητον άποθεματικόν,πρός κάλυψιν μελλοντικών ζημιών, ώς καί 

διά τήν άφορολόγητον Ικπτωσιν προς κάλυψιν δαπανών επενδύ

σεων εις τήν περίπτωσιν, κατά τήν οποίαν η απαλλαγή, αβτη κα

λύπτει μόνον τά μή διανεμόμενα κέρδη. 0ΐ5τω, ή εκ των κινή

τρων τούτων άπδκλισις έκ των άρχων της φορολογικές ίσότητος 

περιορίζεται κυρίως είς τό δτι επωφελούνται πληρέστερον έζ 

αύτων αί πραγματοποιούμαι μεγαλύτερα κέρδη επιχειρήσεις. 

Ή απαλλαγή έκ δασμών καί φόρων έπί εισαγομένων 

μηχανημάτων, εξοπλισμοί) κλπ. των επιχειρήσεων, αι όποιαι 

εμπίπτουν είς τάς διατάξεις του Ν. 4171/61 συνεπάγεται ου

σιώδη άπόκλισιν έκ των άρχων τη*ς φορολογικές δικαιοσύνης, 

λόγω του δτι αποτελεί διάκρισιν είς βάρος των μικρότερων 

επιχειρήσεων, αι δποΐαι ανήκουν είς τόν αυτόν παραγωγικόν 

κλάδον μέ τάς ευνοουμένας μεγάλας τοιαύτας. Τό αύτδ ισχύει 

καί διά'τάς αλλάς άπαλλαγάς, τάς προβλεπομένας ύπό του Ν. 

4171/61. Αντιθέτως περιωρισμένη είναι η άπόκλισις είς τήν 

περίπτωσιν απαλλαγής έκ δασμών καί φόρων έπί του εισαγομέ

νου μηχανικοί) εξοπλισμού ύπό επαρχιακών βιομηχανιών. Καί 

έν προκειμένω γίνεται διάκρισις είς βάρος των ομοειδών επι

χειρήσεων του κέντρου, τοοτο δμως δικαιολογείται έκ των έν 

γένει δυσμενέστερων συνθηκών λειτουργίας των επαρχιακών 
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βιομηχανιων, ένφ παραλλήλως συμβάλλει εμμέσως εις τόν πε-

ριορισμδν τδν υφισταμένων διάφορων εις τό κατά κεφαλήν ει

σόδημα μεταξύ κέντρου και έπαρχιον. Παρομοία είναι καί ή 

περίπτωσις τΠ>ν λοιπών κινήτρων (μερική απαλλαγή έκ του* φό

ρου κύκλου εργασιών κλπ.) όπερ της επαρχιακές βιομηχανίας 

καί ϊίλλων τίνων παραγωγικών κλάδων. Ένταϋθα πρέπει νά ση-

μειωθζ δτι σημαντικής εκτάσεως άπαλλαγαί έξ έμμεσων φόρων 

δύναται νά οδηγήσουν καί εις συγκράτησιν fi μείωσιν τδν τι

μών διαθέσεων των παραγομένων προϊόντων, άποβαίνουσαι οΪ5τως 

εις δφελος ευρύτερων στρωμάτων του* πληθυσμού*. 

Ή Ισχύουσα ειδική φορολογία πλοίων καί αί έν τψ 

πλαισίψ ταύτης παρεχόμεναι φορολογικαί άπαλλαγαί, καίτοι 

αποβαίνουν κατά μέγα μέρος εις δφελος μικρού* αριθμού* ατό

μων, ανηκόντων εις τάς ανωτέρας εισοδηματικάς τάξεις, δέν 

δύναται νά θεωρηθζ δτι δημιουργούν σοβαράς αποκλίσεις έκ 

τΩν άρχβν τής φορολογικής ισότητος, καθ'δσον αφορούν ε* να 

ολόκληρον παραγωγικόν κλάδον, ò οποίος αναπτύσσει τό μέγι-
στον μέρος τής δραστηριότητος του ε£ς τό έξωτερικόν, άντι-

μετωπίζων Ιντονον διεθνή συναγωνισμόν καί επωφελείται ελά

χιστα, έν σχέσει προς τους λοιπούς παραγωγικούς κλάδους των 

παρεχομένων υπό του* Κράτους υπηρεσιών. Παρομοίως, μικρά 

εΐνα% f) άπόκλισις έκ των προς ένίσχυσιν τών εξαγωγών κινή

τρων μέ έξαίρεσιν τήν μερικήν άπαλλαγήν έκ τής προς τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς εισφορδς εργοδότου, ή δποία απο

τελεί ουσιαστικώς έπιδότησιν των εξαγωγών, καταβαλλομένην 

έν τελικξ αναλύσει παρά των μισθωτών, ήτοι μιας τον ασθε

νέστερων οικονομικδς τάξεως. 

Τέλος πρέπει νά σημειωθ*} δτι δ βαθμός των απο

κλίσεων έκ τής αρχής τής φορολογικής ίσότητος συνεπεία τον 

φορολογικών κινήτρων είναι τελικώς συνάρτησις καί τής απο

τελεσματικότητος αύτον, διότι δσον μεγαλύτερα είναι αοτη, 

τόσον περισσότερα οφέλη προκύπτουν μακροχρονίως υπέρ τον 

ευρύτερων στρωμάτων του* πληθυσμού, άντισταθμιζομένων οδτω 

έν μέρει τΟν άρχικον ανισοτήτων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Τά περιγραφέντα και άναλυθέντα εις τά προηγούμε

να κεφάλαια φορολογικά κίνητρα, εξεταζόμενα εν τψ συνόλω 

ίων, υπερκερούν τόσον από απόψεως εκτάσεως (κάλυψις μεγάλου 

αριθμού* παραγωγικών κλάδων), δσον και από απόψεως εντάσεως 

(ύψηλόν ποσοστόν μειώσεως ίου φορολογικού βάρους), των εφ

αρμοζομένων εις πολλάς αλλάς υπανάπτυκτους και άνεπτυγμέ-

νας χώρας. Επίσης, ώς έκ ίου δτι ta περισσότερα έξ αυτών 

συνδέονται αμέσως μέ τήν έκτέλεσιν παραγωγικών επενδύσεων, 

ή σχέσις τη*ς έξ αυτών προκαλούμενης συνολικής απώλειας ε

σόδων προς τδ σύνολον των αναλαμβανομένων επενδύσεων υπό 

των ευνοουμένων φορολογικώς επιχειρήσεων διατηρείται εις 

έπίπεδον ουσιωδώς κατώτερον της μονάδος, όπερ αυξάνει τάς 

πιθανότητας επιτεύξεως Ικανοποιητικές αποτελεσματικότητος 

του* δλου συστήματος αύτων μέ βάσιν τδ κριτήριον της μεγι

στοποιήσεως της διαφοράς μεταξύ των έπιτυγχανομένων προ

σθέτων καθαρών επενδύσεων καθ τη*ς πραγματικές άπωλείας ε

σόδων. 

Έν τούτοις έκ της προηγηθείσης αναλύσεως των ι

σχυόντων φορολογικών κινήτρων προκύπτει δτι υπάρχουν σημαν

τικά περιθώρια διά τήν βελτίώσιν του δλου συστήματος αυτών. 

Είδικώτερον αϊ προτεινόμεναι μεταρρυθμίσεις αποβλέπουν κυ

ρίως εις s α) τόν, κατά τό δυνατόν, περιορισμόν ττ̂ ς άπωλείας 

εσόδων άνευ ουσιώδους μειώσεως τη*ς αποτελεσματικότητος τών 

κινήτρων ft τήν ένίσχυσιν τής τελευταίας,χωρίς τοΪ3το νά οδή

γηση εις άνάλογον αΟξησιν του δημοσιονομικού κόστους αυτών, 

β) τόν περιορισμόν τών προκαλουμένων έκ τών κινήτρων απο

κλίσεων έκ τών γενικώς παραδεδεγμένων άρχων τ?|ς φορολογι

κές δικαιοσύνης, γ) τήν έναρμόνισιν τών επιδιώξεων τών επί 

μέρους φορολογικών κινήτρων, δ) τήν πληρεστέραν προσαρμογήν 
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Του δλου συστήματος φορολογικών κινήτρων πρδς τάς επιδιώ

ξεις ίου προγράμματος αναπτύξεως, ε) τήν απλούστευσιν της 

δλης νομοθεσίας περί φορολογικών κινήτρων και,Τέλος,σΐ)τήν 

συμπλήρωσιν αύτων διά παρεμφερών μέτρων, οβτως ώστε νά εξ

ασφαλισθώ 6 μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αποτελεσματικότητος 

Των φορολογικών κινήτρων. 

Προς έπίτευξιν Των ανωτέρω βασικών επιδιώξεων καί 

λαμβανομένων ύπ'δψιν άφ'ένός μέν των εις τά προηγούμενα κε

φάλαια γενομένων διαπιστώσεων άφ'έτερου δέ Τη*ς έν προκειμέ

νη εμπειρίας &λλων χωρών τό δλον σύστημα φορολογικών κινή

τρων καί συναφΰν μέτρων προτείνεται δπως άναμορφωθρ ώς ακο

λούθως : 

1. Φορολογία Εισοδήματος. 

α. Αποσβέσεις. 

Τό ισχϋον σήμερον σύστημα τακτικών και προσθέτων 

αποσβέσεων μετά Των προσαυξήσεων αύτων είναι πολύπλοκον καί 

ευνοεί, έν αντιθέσει προς δΐι θά άπρεπε, περισσότερον τάς 

επενδύσεις μεγαλυτέρας καί Ταχείας αποδόσεως, ένφ καθίστα

ται έν πολλοίς &νευ περιεχομένου διά Τάς μακροχρονίου απο

δόσεως τοιαύτας των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων. Άντ'αύτου* 

προτείνεται δπως s 

(1) Αι επιχειρήσεις δύνανται νά χρησιμοποιήσουν 

κατ'έλευθέραν έκλογήν αύτων fi τήν STRAIGHT - LINE μέθοδον 

αποσβέσεως η τήν PEOLITOTG-BALANCE Τοιαύτην. 

(2) Οι συντελεσταί αποσβέσεων καθορίζωνται κατά 

τό δυνατόν καθ'ομοειδεΐς δμάδας κεφαλαιουχικών αγαθών καί 

διά μίαν πενΐαετίαν τουλάχιστον. 

(3) *0 καθορισμός Των συντελεστών, οι όποιοι θά 

έφαρμόζωνΤαι κατά Τήν STRAIGHT - LINE μέθοδον θά πρέπρ νά 

βασίζηΤαι έπί Toö μέσου δρου της φυσικής ζωής έκαστης ομά
δος, ή έκαστου είδους κεφαλαιουχικοί) αγαθοί?, μειωμένου καθ' 

ώρισμένον ποσοστόν προοδευτικές μεγαλύΐερον διά τά μακρό-
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Χέρας ζωής αγαθά, πρδς κάλυψιν ίου κινδύνου οικονομικής 

άπαξιώσεως αυτών. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν ίου μέτρου 

οι έν λόγω συντελεσταί θά ?)το ίσως σκόπιμον νά καθορισθούν 

εις τό Ϊ5ψος των ισχυόντων σήμερον συντελέσεων τακτικών καί 

προσθέτων αποσβέσεων αθροιστικώς λαμβανομένων. 

(4) Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως ΐης DECLINING 

BALANCE μεθόδου έφαρμόζωνται συντελεσταί διπλάσιοι εκείνων 

της ευθείας μεθόδου μέ έφ'&παξ τελικήν άπόσβεσιν του υπο

λοίπου, δταν τοϋτο κατέλθφ εις ποσοστόν ϊσον § κατώτερον 
των συντελεστών τής STHAIGHT-LINE μεθόδου. 

Διά του* προτεινομένου συστήματος επιτυγχάνεται 

ουσιώδης έπιτάχυνσις ττ̂ ς αποσβέσεως, τόσον διά της STRAIGHT 

-LINE μεθόδου, δσον καί διά της DECLINING BALANCE τοιαύτης, 

^τοι ή πλήρης άπόσβεσις τής αξίας τών κεφάλαιουχίκών αγαθών 

πραγματοποιείται εις τό ̂ μισυ περίπου του* χρόνου φυσικής 

διαρκείας αυτών - καί κατ'άκολουθίαν τουΐο θά άποτελέστ} γε

νικώς έξ ϊσου ίσχυρόν fi καί ισχυρότερον κίνητρον διά τήν 

προώθησιν των παραγωγικών επενδύσεων έν σχέσει προς τό ι

σχύον σήμερον σύστημα, χωρίς δμως νά παρέχηται δι'αύτου α

δικαιολογήτως μεγάλη εβνοια υπέρ των ιδιαιτέρως αποδοτικών 

επιχειρήσεων, at δποιαι δύνανται νά αναπτυχθούν περαιτέρω 

καί ϋνευ ̂τ?ίς βοηθείας των κινήτρων. 

*Η καθολικότης του έν λόγω κινήτρου θεωρείται ώς 

βασικόν πλεονέκτημα αύτου* καί απαραίτητος κατά τό παρόν 

στάδιον αναπτύξεως της οικονομίας της· χώρας, καθ'δσον εί~ 

δικώτεροι σκοποί του* προγράμματος αναπτύξεως δύναται νά 

έξυπηρετηθοϋν διά πλέον δραστικών κινήτρων. Παραλλήλως ή 

διαζευκτική δυνάτότης χρησιμοποιήσεως X%ç STRAIGHT-LIHE 
μεθόδου fi της DECLINING BALANCE τοιαύτης μέ συντελεστάς, 

παρέχοντας έλαφράν περαιτέρω έπιτάχυνσιν έναντι της πρώτης, 

δίδει γενικώς τήν εύχέρειαν εις τάς διαφόρους επιχειρήσεις 

νά επωφεληθούν πληρέστερον του παρεχομένου κινήτρου αναλό

γως των ειδικών συνθηκών, ύπό τάς οποίας εργάζεται έκαστη 
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έξ αυτών και ειδικώτερον ΐδιαιτέραν τίνα εβνοιαν υπέρ τών 

μακροτέρας διαρκείας επενδύσεων. 

Θεωρητικώς διά τ?|ς καθιερώσεως του προτεινομένου 

συστήματος αποσβέσεων θά άπρεπε νά έπέλθ̂ ρ μείωσις του έν 

προκειμένω δημοσιονομικού κόστους, λόγφ δμως του δτι μέχρι 

σήμερον έγένετο μερική μόνον χρησις τών παρεχομένων προσ

αυξήσεων, αΐ5τη δέν φαίνεται δτι θά είναι αξιόλογος. 

β. "Εκπτωσις Λόγω Επενδύσεων. 

*Η ισχύουσα σήμερον απαλλαγή έκ του φόρου εισοδή

ματος ποσοστού* 40^ (80$ προκειμένου περί νησιωτικών επιχει

ρήσεων) των καθαρών ετησίων κερδών τών επαρχιακών βιομηχα

νικών καί ώρισμένων άλλων παραγωγικών επιχειρήσεων, προς 

κάλυψιν πραγματοποιηθεισών δαπανών επενδύσεων καί μέχρι συμ

πληρώσεως της αξίας αυτών, αποτελεί θεωρητικώς ίσχυρότατον 

κίνητρον διά τήν χωροταξικήν κατανομήν τών επενδύσεων, λό

γφ τοϋ δτι αυξάνει ουσιωδώς τήν καθαράν αποδοτικότητα τών 

επενδύσεων,ως καί τά περιθώρια αυτοχρηματοδοτήσεως αυτών 

καί μειώνει τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Έν τξ πράξει 

έν τούτοις παρουσιάζει:, £?c *<*£ τά. υψηλά ποσοστά προσθέτων 

αποσβέσεων, τόμ,ε ι ο νέκτημα δτι, λόγφ ανεπαρκείας τών πρό 

φορολογίας καθαρών κερδών, δύνανται νά επωφεληθούν πλήρως 

έξ αύτου μόνον ολίγαι επιχειρήσεις - κατά κανόνα παλαιαί -

αϊ οποΐαι παρουσιάζουν ύψηλήν αποδοτικότητα καί θά προέβαι-

νον,κατά πασαν πιθανότητα,εις τήν έκτέλεσιν τών επενδύσεων 

καί άνευ του* κινήτρου. Παραλλήλως διά τάς περισσοτέρας τών 

επιχειρήσεων τό κίνητρον εκλείπει ουσιαστικώς, διά μακράν 

σειράν ετών, ευθύς ως προβοον εις τήν πρώτην σοβαράν έπέν-

δύσιν, καθ'δσον μόνον αυ*τη άρκει,κατά κανόνα,-διά τήν άπαλ-

λαγήν έκ τη*ς φορολογίας τοΰ προβλεπομένου ποσοστού* έπί χρσ-

νικόν διάστημα μεγαλύτερον ενδεχομένως τ?)ς ζωτ*ς τη*ς επεν

δύσεως. 

Τά αυτά ισχύουν προκειμένου καί περί της παρεμ

φερούς αφορολογήτου κρατήσεως ποσοστού 50$ fi 60$ fi 90j» &πΐ 

των αδιανέμητων κερδών, ή οποία (50$) καλύπτει καί τάς έπι-
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χειρήσεις τοΟ κέντρου, άλλα μόνον δι'έπενδύσεις επεκτάσεως 

καί εκσυγχρονισμού του* παγίου κεφαλαίου της επιχειρήσεως. 

Τό κίνητρον toüto διαφέρει του* προηγουμένου κατά τό δτι η 
έζ αύτου* παρεχομένη απαλλαγή είναι τυπικώς προσωρινή, δε

δομένου οτι τά σχηματιζόμενα σχετικά αποθεματικά φορολο

γούνται ώς εισόδημα τών μετόχων εις περίπτωσιν διανομές αυ

τών η* διαλύσεως τΐ|ς επιχειρήσεως. Ό περιορισμός οδτος απο

τελεί πλεονέκτημα υπό τήν £ννοιαν δτι άφ'ένός μέν αποκλείει 

τό ένδεχδμενον νά οδηγήσουν τελικώς εις αβξησιν τη*ς κατανα

λώσεως άπαλλαγαί, χορηγούμεναι διά τήν ένίσχυσιν τών επεν

δύσεων, άφ'έτέρου δέ περιορίζει τήν έκ του* κινήτρου άπόκλι-

σιν έκ τών άρχων τ?|ς φορολογικές δικαιοσύνης. Παραλλήλως 

δμως & έν λόγω περιορισμός αποτελεί καί μειονέκτημα, καθ* 

όσον άφ'ένδς μέν μειώνει τήν αποτελεσματικότητα του* κινή

τρου, άφ*έτερου δέ ενδέχεται νά κατάληξη τελικώς εις μεγα-

λυτέραν φορολογικήν έπιβάρυνσιν του* έπιχειρηματίου, λόγω 

ττίς έντονου προοδευτικότητος τΐ|ς φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων. 

Λόγω τον ανωτέρω μειονεκτημάτων προτείνεται η 

κατάργησις τών ανωτέρω απαλλαγών καί άντ*αυτών η καθιέρω-

σις εκπτώσεων επενδύσεων (DIVESTMENT ALLOWANCES), ύπό τήν 

άκόλουθον είδικωτέραν μορφήν. 

"Εκπτωσις έκ των εις φόρον εισοδήματος υπαγομένων 

κερδών ποσού* ϊσου προς ποσοστόν τη*ς αξίας τών νέων επενδύ

σεων τη*ς επιχειρήσεως, όριζδμενον εις 25*$ προκειμένου περί 

μηχανημάτων καί εξαρτημάτων αυτών καί εις 50$ προκειμένου 

περί κτισμάτων καί £ργων υποδομές, δνευ ούδενός περιορισμού*, 

καθ'οσον άφορ? εις τό ποσοστόν των ετησίων κερδών, τό δποιον 

απορροφάται ύπό τής εκπτώσεως ταύτης. Ή ε*κπτωσις αβτη θά 

πρέπρ νά ένεργη*ται, προκειμένου μέν περί ανωνύμων εταιρειών 

έκ τον μή διανεμομένων κερδών αυτών, προκειμένου δέ περί 

ατομικών επιχειρήσεων καί προσωπικών εταιρειών έκ των μή 

αναλαμβανομένων ύπό του έπιχειρηματίου ^ τών εταίρων τοι

ούτων. Αι εκπτώσεις αδται θά έμφανίζωνται εις ειδικούς 
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άποθεματικούς λογαριασμούς εις περίπτωσιν δέ διανομής των 

η* διαλύσεως ϋης εταιρείας, πρό της παρόδου IZXCOLQ προκει

μένου περί της εκπτώσεως ποσοστού 25$> η 15ετίας, προκει

μένου περί της εκπτώσεως ποσοστού 50$> θα* φορολογούνται κα

νονικώς βάσει τών κειμένων διατάξεων της φορολογίας εισο

δήματος. Μετά πάροδον των προθεσμιών τούτων οιαδήποτε δια

νομή πρδς τους μετόχους η άνάληψις ΰπό του έπιχειρηματίου 

η των εταίρων θά υπόκειται εις άναλογικόν φόρον μέ συντε-

λεστήν 20$ (17,5$) υπέρ του Δημοσίου καί 2,5$ υπέρ ΟΓΑ). 

"Η προτεινομένη ανωτέρω εκπτωσις επενδύσεων δύνα

ται νά θεσπισθώ γενικώς υπέρ ενός η* περισσοτέρων τομέων πα

ραγωγικής δραστηριότητος η νά περιωρισθξ, εις ώρισμένους μό

νον κλάδους, αναλόγως των εΐδικωτέρων επιδιώξεων του ύπό 

κατάρτισιν προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως· 'Ωσαύτως 

τά προτεινόμενα ανωτέρω ποσοστά αφορολογήτου εκπτώσεως δύ

ναται νά ισχύσουν μόνον διά τους παραγωγικούς κλάδους, εις 

τους οποίους τό πρόγραμμα θά δίδη απόλυτον προτεραιότητα 

καί νά καθορισθούν χαμηλότερα τοιαύτα γενικωτέράς εφαρμο

γής. 

Διά της προτεινομένης ανωτέρω μεταρρυθμίσεως των 

εκπτώσεων δι'επενδύσεις αίρονται, κατά τό πλείστον, τά προ

αναφερθέντα μειονεκτήματα του ισχύοντος σήμερον συστήματος 

καί μειοοται κατά τά δύο τρίτα καί πλέον τό άνώτατον οριον 

άπωλείας εσόδων του* Δημοσίου,εν σχέσει προς τήν άξίαν των 

πραγματοποιούμενων επενδύσεων, λόγω της μειώσεως του ποσο

στού* καλύψεως αύτων, μολονότι η άποτελεσματικότης του κι

νήτρου προς συνεχή αβξησιν των παραγωγικών επενδύσεων αυ

ξάνεται ουσιωδώς. Έν τούτοις έν τξ πράξει καί ιδία κατά 

τά πρώτα £τη εφαρμογής τοΰ* νέου συστήματος η εις περίπτωσιν 

ύψηλου ετησίου ρυθμού αυξήσεως των επενδύσεων, ή πτ'ωσις της 

σχέσεως τη*ς συνολικές άπωλείας εσόδων προς τό σύνολον των 

επενδύσεων, αι όποΓαι τυγχάνουν τη*ς εκπτώσεως ενδέχεται νά 

είναι μικρά, λόγω του" δτι ή Ηκπτωσις θά δύναται νά καλύψρ 

πλέον τό σύνολον των ετησίων φορολογητέων κερδών. Άνεξαρ-
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τήτως όμως της διαμορφώσεως τ^ς σχέσεως ταύτης, ή πραγμα

τική απώλεια εσόδων θα" πρέπη νά σημείωση, &ν οχι αμέσως 

τουλάχιστον μετά πάροδον ολίγων έτων, σημαντικήν πτωσtv
?
λό

γω της ενισχύσεως ττ*ς αποτελεσματικότητος του κινήτρου και 

κατ'&κολουθίαν της αναμενόμενης αυξήσεως του* ποσοστού συμ

μέτοχης των προκαλουμένων ύπ'αύτου επενδύσεων έπί των συν

ολικών τοιούτων. 

Έξ α*λλου 6 συνδυασμός των προτεινομένων ενταύθα 

εκπτώσεων επενδύσεων καί έπιταχυνομένης αποσβέσεως εξασφα

λίζει μέ χαμηλότερον του* ισχύοντος σήμερον συστήματος δημο-

σιονομικόν κόστος, σημαντικωτάτην αβξησιν τής προσδοκώμενης 

άποδοτικότητος τών επενδύσεων καί τδν περιθωρίων αυτοχρημα

τοδοτήσεως αύτων, ώς καί ίσχυρδτερον κίνητρον δια τήν έπέ-

κτασιν των μακροτέρας ζωη*ς επενδύσεων, at όποιαι είναι πρω

ταρχικές σπουδαιότητος δια* τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τ^ς 

χώρας, ένψ παραλλήλως συνεπάγονται μεγαλύτερους κινδύνους 

καί είναι,ώς εκ τούτου, δλιγώτερον έλκυσΐμκαί. 

γ. Συμψηφισμός Ζημιά)ν» 

Κατάργησις τη*ς υπέρ τον επαρχιακών βιομηχανιών 

αφορολογήτου κρατήσεως,προς δημιουργίαν αποθεματικού* καλύ

ψεως μελλοντικών ζημιον καί άντ'αύτΐ'ς καθιέρωσις γενικώς 

πενταετούς μεταφορδς των ζημιών ε£ς τάς έπομένας χρήσεις. 

Τδ μέτρον τοϋτο είναι άπαραίτητον διά τήν ένίσχυσιν τΐ*ς 

αποτελεσματικότητος της έπιταχυνομένης αποσβέσεως, προσλαμ

βάνει δέ ιδιαιτέραν σημασίαν προκειμένου περί επιχειρημα

τικών πρωτοβουλιών, αϊ δποΤαι αναμένεται νά καταστούν κερ

δοφόροι μόνον μετά πάροδον αριθμού έτων. Επίσης δι'αύτου* 

καθίσταται δικαιότερον τό\ φορολογικόν σύστημα της χώρας, 

καθ'δσον οβτω εξασφαλίζεται πληρέστερον η 'ίση φορολογική 

μεταχείρισις δλων των επιχειρήσεων, αϊ δποΐαι παρουσιάζουν 

μακροχρονίως τό αυτό βψος κερδών, ανεξαρτήτως τη*ς κατ'Ίΐτος 

κατανομής αύτΰν καί της παρεμβολές ζημιογόνων χρήσεων. *Η 

μεταρρύθμισις α(5τη δέν θά άσκηση ουσιώδη έπίδρασιν επί των 

εσόδων του Δημοσίου. 
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δ. Άπαλλαγαί Εισοδημάτων έχ Κινητών Άξιων. 

Ή ισχύουσα σήμερον πλήρης απαλλαγή εκ της φορο-

λoγCας εισοδήματος -ίων προσόδων εκ τόκων τραπεζικών κατα

θέσεων καί παραγωγικών ομολογιακών δανείων παρουσιάζει τά 

ακόλουθα βασικά μειονεκτήματα: 

(1) Εύνοεΐ ιδιαιτέρως τάς ανωτέρας καί άνωτάτας 

είσοδηματικάς τάξεις, λόγω της εντόνου προοδευτικότητος τ?|ς 

κλίμακος του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

(2) 'Αποτελεί άντικίνητρον διά τήν άνάληψιν επι

χειρηματικών κινδύνων και εΐδικώτερον δι'επενδύσεις είς με

τοχικούς τίτλους. 

(3) Συνεπάγεται άπώλειαν εσόδων δυσαναλόγως μεγά-

λην, εν σχέσει προς τήν προκύπτουσαν εκ τών λοιπών φορολο

γικών κινήτρων (κατά τήν πενταετίαν 1959—^963 καλύπτει τό 

27% της συνολικής απώλειας εσόδων εκ των κινήτρων, μή περι

λαμβανομένης ττίς άτ:ωλείας εκ της έπιταχυνομένης αποσβέσεως 
και των ειδικών απαλλαγών της-φορολογίας πλοίων), χωρίς νά 

συνδέεται αμέσως μέ τήν εκτέλεσιν παραγωγικών επενδύσεων. 

Λόγφ των ανωτέρω μειονεκτημάτων θεωρείται αναγ

καίος ò βαθμιαίος περιορισμός της εκτάσεως των εν λόγφ απ
αλλαγών καί ή έξομοίωσις,κατά τό δυνατόν,τής φορολογικής 

μεταχειρίσεως των εισοδημάτων εκ μέτοχων ανωνύμων εταιρειών 

προς τήν τοιαύτην των τόκων καταθέσεων καί ομολογιακών δα

νείων. 

Προς τούτο προτείνονται τά κάτωθι μέτρα : 

(1) Περιορισμός της πλήρους φορολογικής απαλλαγής 

τών προσόδων εκ τόκων εις τάς καταθέσεις ταμιευτηρίου παρά 

τ$ ΑΤΕ καί τά Ταχυδρομικοις Ταμιευτηρίοις, ώς καί εις τά 

παραγωγικά ομολογιακά δάνεια. 

(2) 'Ολοσχερής κατάργησις τοϋ αφορολογήτου τών κα

ταθέσεων όψεως. 
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(3) Κατάργησις της πλήρους απαλλαγής των τόκων εκ 
καταθέσεων ταμιευτηρίου καί προθεσμίας παρ''Εμπορικαις Τρα-

πέζαις και άντ'αυττίς καθιέρωσις φορολογικής πιστώσεως,ίσης 

προς τό 15$ ίων λαμβανομένων τόκων εκ καταθέσεων ταμιευτη

ρίου καί προς τό 25$ έκ τών καταθέσεων προθεσμίας φυσικών 

προσώπων. Εις περίπτωσιν, κατά τή*ν οποίαν ή εν λόγω πίστω-

σις υπερβαίνει τήν συνολικήν φορολογικήν υποχρέωσιν του φο

ρολογουμένου, έκ τΐ)ς δποίας θά εκπίπτεται, θά περιορίζεται 

μέχρι του ποσού αύτης. 

(4) Απαλλαγή έκ της φορολογίας εισοδήματος των 

μέχρι 15.000-30.000 δρχ., κατά φορολογούμενον φυσικόν πρό

σωπον, ετησίων προσόδων έκ μερισμάτων, εισηγμένων εις Χρη-

ματιστήριον μέτοχων. Έν προκειμένω θεωρείται σκόπιμον ,δπως 

άρχικδς τό απαλλασσόμενον οριον όρισθρ εις 15.000 δρχ.,αύ-

ξηθρ δέ βραδοτερον έν δψει σοβαρών μετοχικών εκδόσεων εις 

δημοσίαν έγγραφήν. *Επίσης προς αποφυγήν του ενδεχομένου 

επεκτάσεως της φοροδιαφυγής δι'εύρυτέρας εικονικής δια-

σπορδς των τίτλων είναι άναγκαιον, δπως ή έν λόγω απαλλαγή 

περιορισθϊ) εις τάς προσόδους έξ ονομαστικών μέτοχων, επεκτεί

νεται δέ καί έπί των προσόδων έξ ανωνύμων μέτοχων, μόνον έφ' 

όσον δ κάτοχος καταθέτη τους τίτλους έπί δεκαπενθήμερον του

λάχιστον εις μίαν των νομίμως λειτουργουσών Τραπεζών προς 

εισπραξιν μέσω αύτης του μερίσματος. 

(5) Πλήρης απαλλαγή έκ τη*ς φορολογίας εισοδήμα

τος του μέχρι &fo έπί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
μερίσματος των νεοϊδρυόμενων, ως καί των συγχωνευομένων καί 

αύξανουσων τό μετοχικόν των κεφάλαιον παραγωγικών επιχειρή

σεων, έπί χρονικόν διάστημα 5 £ως 10 ετών. *Η απαλλαγή αυτή 

θά χορηγείται κατά τήν διαδικασίαν καί ύπό τάς προϋποθέσεις 

του Ν.Δ. 3746/57 καί μόνον έφ*8σον αϊ μετοχαί είναι είσηγ-

μέναι εις τό Χρηματιστήριον η πληρούν τάς προς τούτο προϋπο

θέσεις καί £χει ύποβληθ^ αίτησις εισαγωγής των εις αύτδ.Πρδ-

σθετον δρον διά τήν χορήγησιν της έν λόγω απαλλαγής πρέπει 

νά άποτελέσ^ ή 2κδοσις εις δημοσίαν έγγραφήν του 25$-50$ 
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Χοϋ μετοχικού κεφαλαίου η τής. πραγματικής αυξήσεως αυτοί;. 
Τυχόν διανεμόμενα μερίσματα καθ'ύπέρβασιν του απαλλασσομέ

νου ποσοστού 6$ θά συνυπολογίζωνται διά τήν συμπλήρωσαν του 

απαλλασσομένου ποσού* 15·000-30.0Ο0 δρχ. βάσει του ανωτέρω 

ύπό στοιχειον (4) προτεινομένου κινήτρου. 

Τής αυτής ώς &νω απαλλαγής θά τυγχάνουν και οι 

μέτοχοι - κάτοικοι εξωτερικού έφ'δσον τά απαλλασσόμενα με

ρίσματα δέν εξάγονται εις τό έξωτερικόν. Εις περίπτωσιν 

εξαγωγές εις τό έξωτερικόν τά εν λόγω μερίσματα θά υπόκειν

ται εις άναλογικόν φόρον 20$ (17,5$ υπέρ του Δημοσίου καί 

2,5$ υπέρ τοο ΟΓΑ), ύπό τήν προϋπδθεσιν δτι διά της κατα

βολές του φόρου τούτου εξαντλείται ή φορολογική ύποχρέωσις 

των μετόχων καί εις τήν χώραν κατοικίας αύτων δυνάμει των 

γενικών φορολογικών διατάξεων της χώρας ταύτης η* ειδικές 

συμβάσεως μεταξΰ αυτής καί της 'Ελλάδος. Έάν δέν πληρούται 

ή προϋπόθεσις αοτη τά εξαγόμενα μερίσματα θά φορολογούνται 

κανονικώς μέ τους προβλεπόμενους υπό τΰν ισχυουσών εκάστοτε 

γενικών φορολογικών διατάξεων συντελεστάς. 

(6) Κεφαλαιοποίησις τής υπεραξίας των μέτοχων fi-

τις προκύπτει έκ μή εμπορευσίμων στοιχείων του ενεργητικού, 

ώς καί των εμφανών αποθεματικών (φορολογηθέντων η μή) των 

επιχειρήσεων, αί δποιαι τυγχάνουν της ανωτέρω απαλλαγής, 

λόγω συγχωνεύσεως η αυξήσεως του μετοχικού των κεφαλαίου, 

δι'άναλόγου αυξήσεως τής ονομαστικής αξίας των μέτοχων των 

καί επί καταβολρ αναλογικού φόρου 5$ (4,5$ υπέρ Δημοσίου 

πλέον 0,5$ υπέρ ΟΓΑ) έπί του συνολικώς κεφαλαιοποιουμένου 

πόσου, τό όποιον θά θεωρείται του* λοιποί; ώς καταβληθέν ύπό 

των μετόχων κεφάλαιον. 

(7) Καθιέρωσις υπέρ των μετόχων - φυσικών προσώ

πων ανωνύμων εταιρειών, αϊ δποιαι δέν απολαμβάνουν τής ανω

τέρω ύπό στοιχειον (5) απαλλαγής καί των δποίων αϊ μετοχαί 

είναι εΐσηγμέναι εις τό Χρηματιστήριον, φορολογικής πιστώ

σεως, ϊσης προς τό 20$ του μερίσματος, τό οποίον ούτοι λαμ

βάνουν εις νέας μετοχάς αντί εις μετρητά. 
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(8) Απαλλαγή έκτου* προσθέτου φόρου 3$ τον προ

σόδων έκ τόκων καί.μερισμάτων - ανεξαρτήτως συνολικού Ϊ5ψους 

αυτών - έφ'δσον αβται τυγχάνουν μι2ς των άνωτέΰω ύπό στοι

χεία (3) — (6) μερικών απαλλαγών Ç) φορολογικών πιστώσεων. 

Εις δεύτερον στάδιον, μετά τήν άνακοπήν της επι

κρατούσης σήμερον ηύξημένης ροπής προς έπένδυσιν εις ακίνη

τα καί άποθησαυρισμδν χρυσών λιρών, εις τήν οποίαν πρέπει, 

νά συμβάλουν καί τά ανωτέρω μέτρα, προτείνεται δπως η πλή

ρης φορολογική απαλλαγή περιορισθώ εις τους τόκους έκ κα

ταθέσεων ταμιευτηρίου εις τό Ταχυδρομικδν Ταμιευτήριον καί 

τήν Αγροτικήν Τράπεζαν, ένφ διά τάς προσόδους έκ καταθέ

σεων ταμιευτηρίου εις τάς έμπορικάς τράπεζας, έκ καταθέσεων 

προθεσμίας, έξ ομολογιακών δανείων καί έκ μερισμάτων μετο-

χδν ,εισηγμένων εις τό Χρηματιστήριον,η απαλλαγή περιορισθώ 

εις τό μέχρι 50.000 δρχ. έτήσιον εισόδημα κατά φορολογού-

μενον. Διά τό πέραν του ποσού τούτου έτήσιον εισόδημα έκ 

τον εν λόγω πηγών θεωρείται σκόπιμον, όπως καθιερωθξ αφορο

λόγητος ϊκπτωσις ποσοστού* 15$ έν εϊδη ασφαλίστρου κατά των 

αναλαμβανομένων ύπό τον αποταμιευτών επιχειρηματικών κινδύ

νων η* κατά του* κινδύνου τ?ίς βαθμιαίας μειώσεως της αγοραστι

κές αξίας τοΟ χρήματος. 

Τά ως &νω μέτρα είναι άπαραίτητον νά συνδυασθούν 

μέ κατάλληλον άναπροσαρμογήν τη"ς διαρθρώσεως τ£5ν επιτοκίων 

καταθέσεων καί χορηγήσεων, διότι Χλλως δύναται νά προκαλέ

σουν διαταρακτικάς επιδράσεις έπί τη*ς δμαλης λειτουργίας 

του* τραπεζικού* συστήματος. 

Ή εφαρμογή του* πρώτου σταδίου των έν λόγω μέτρων 

δέν φαίνεται δτι θά άσκηση τουλάχιστον κατά τά πρώτα 'έτη, 

ουσιώδη έπίδρασιν έπί της άπωλείας εσόδων, καίτοι ακριβής 

έκτίμησις είναι έν προκειμένω δυσχερέστατη, ελλείψει στοι

χείων, καθ'δσον άφορ? εις τήν κατανομήν των απαλλασσομένων 

προσόδων κατά εισοδηματικάς τάξεις. 'Αξιόλογος αβξησις της 

άπωλείας εσόδων δύναται νά έπέλθη μετά πάροδον ολίγων έτων, 

έφ'οσον λάβουν χώραν σοβαράί εκδόσεις μετοχικού κεφαλαίου 
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υπό νέων η* επεκτεινομένων καί άναδιοργανουμένων παραγωγικών 

επιχειρήσεων. Τούτο δμως θά έδημιοοργει εύνοϊκάς πρρΟποθέ-

σεις διά τήν μετάβασιν εις τό δεύτερον στάδιον των ανωτέρω 

προτάσεων, ή εφαρμογή του δποίου θά δδηγήση εις σημανϊικήν 

μείωσιν ττ̂ ς άπωλείας εσόδων. 

Οβτω διά ίων προτεινομένων ανωτέρω μεταρρυθμίσεων 

διευρύνεται η £κτασις των φορολογικδν κινήτρων διά τήν aö-
ξησιν καί κινητοποίησιν της εγχωρίου αποταμιεύσεως &νευ αυ

ξήσεως της συνολικές άπωλείας εσόδων, αντιθέτως μάλιστα μέ 

μείωσιν αύτη*ς μετά τήν μετάβασιν εις τό δέοτερον στάδιον αύ-

τδν. Παραλλήλως περιορίζονται ουσιωδώς at φορολογικαί αν

ισότητες, τάς οποίας συνεπάγονται αι ισχύουσαι σήμερον συ

ναφείς άπαλλαγαί. Ειδικώτερον, δημιουργούνται ισχυρά, κίνη

τρα διά τήν ομαλήν άνάπτυξιν δλων των τμημάτων τη*ς κεφαλαι— 

αγορδς καί αίρονται τά συνδεόμενα προς τό ισχοον σήμερον 

σύστημα αντικίνητρα,προς άνάληψιν επιχειρηματικών κίνδυνων. 

ε. "Εκπτωσις έκ των Φορολογητέων Κερδών 'Ωρισμέ-

νου Ποσοστοΰ έπ£ τών 'Ακαθαρίστων Εισπράξεων έξ 'Εξαγωγών. 

'Ως ανεφέρθη ηδη εις τό Κεφάλαιον II ή άπό του 

1962 αοξησις της εκπτώσεως έκ των φορολογητέων κερδών των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων εις ποσοστόν μέχρι 4$ έπί των ακα

θαρίστων εσόδων έξ εξαγωγών στερείται πλέον νοήματος, προ

κειμένου περί των πλείστων αγροτικών προϊόντων, ένφ έκ πα

ραλλήλου δδηγει εις σημαντικήν άπώλειαν εσόδων, 

Κατ'άκολουθίαν προτείνεται δπως του λοιπού τό ά-

νώτερον ποσοστόν 4$ ίσχύη μόνον προκειμένου περί βιομηχα

νικών καί χειροτεχνικών προϊόντων,ώς καί διά τά 2σοδα έκ 

κατασκευών η επισκευών πλοίων. Διά τά δπωρρκηπευτικά, μή 

συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών, προτείνεται ,8πως 6-

ρισθξ εις 2,5$ καί διά πάντα τά λοιπά προϊόντα εία 1$. 

Ειδικήν περίπτωσιν αποτελούν τά μεταλλευτικά καί 

λατομικά προϊόντα, διά τά δποια δύναται νά ορισθξ ποσοστόν 

υψηλδτερον του λ% μόνον έφ'δσον υπό του* προγράμματος οίκο-
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νομικης αναπτύξεως δέν προβλέπεσαι δημιουργία εγχωρίων βιο

μηχανιών επεξεργασίας αύτων ή εφ'όσον τά εξακριβωμένα απο
θέματα υπερκαλύπτουν τάς άνάγκας της άναπτυχθησομένης εγχω

ρίου βιομηχανίας. 

Δια* ίων ανωτέρω μεταβολών Μ περιορισθρ ή απώλεια 

εσόδων κατά 40-50 εκατ. δρχ., 'άνευ οιασδήποτε αξιόλογου 

δυσμενοος επιδράσεως έπί των εξαγωγών. 

στ. "Εκπτωσις εκ του Εισοδήματος έκ Μισθωτών *Υπη

ρεσιών. . 

Αβξησις του* ανωτάτου ορίου της αφορολογήτου εκ

πτώσεως ποσοστοΟ 30$ έκ του* εισοδήματος έκ μισθωτών υπηρε

σιών άπδ 18.000 δρχ. ε£ς 60.000 δρχ. προκειμένου περί μι

σθωτών απασχολουμένων μονίμως εις εγκαταστάσεις καί γραφεία 

βιομηχανικών καί μεταλλευτικών επιχειρήσεων, κείμενα εις 

άκτΓνα μεγαλυτέραν των 100 χιλιομέτρων έκ τ?|ς περιοχές Πρω

τευούσης ΐ) εις τάς νήσους πλην τ?)ς Σαλαμίνος. 

Διά του μέτρου τούτου επιδιώκεται ή διευκόλυνσις 

των επαρχιακών επιχειρήσεων διά* τήν έξεύρεσιν τοΰ άναγκαι-

οΟντος εις αύτάς προσωπικοί? καί ιδία ανωτέρων τεχνικών καί 

διοικητικών στελεχών, άνευ ανάγκης καταβολές υψηλότερων α

μοιβών η καί μέ σχετικώς χαμηλοτέρας τοιαύτας. 

Έκ του κινήτρου τούτου θά έπέλθρ μικρά απώλεια 

εσόδων. 

2. Φόρος Πλοίων. 

'Ως ανεφέρθη ί̂ δη εις τά Κεφάλαια Ι καί II h ειδι

κή φορολογία πλοίων 2χει καταστξ γενικώς εξαιρετικώς επι

εικής, ιδία μετά τάς προσφάτους τροποποιήσεις αύτης, καί 

κατόπιν αύτου δυσκόλως δύναται νά υποστηριχθώ πλέον δτι αΐ;-

τη αποτελεί άξιόλογον άντικίνητρον διά τήν έγγραφήν πλοίων 

εις τά ελληνικά νηολόγια. Πέραν τούτου αί προβλεπόμενοι 

ύπό της έν λόγω φορολογίας είδικαί φορολογικαί άπαλλαγαί, 

κυρίως υπέρ τό πρώτον τιθεμένων ύπό έλληνικήν σημαίαν πλοίων, 
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απετέλεσαν εν . ισχυρδν θετικόν κίνητρον και Ηνα των κυpCωv 

παραγόντων δια* τήν από ίου 1958 *&C εντεύθεν ανοδον του υ

πό έλληνικήν σημαίαν εμπορικού στόλου. 

Έν τούτοις, παρά τήν μεγάλην £ντασιν των εν λόγω 

κινήτρων δέν φαίνεται δτι ταύτα δύνανται νά εξασφαλίσουν 

κατά μονιμώτερον τρόπον τήν συγκέντρωσιν οπό τήν έλληνικήν 

σημαίαν του μεγαλυτέρου μέρους τής ελεγχομένης οπό *Ελλήνων 

χωρητικότητος, καθ'δσον κατά τά τελευταία *έχχ\ παρατηρείται 
Εντονος τάσις διαγραφής εκ των Ελληνικών νηολογίων των 

πλοίων, διά τά δποΤα έξηντλήθη τό χρονικόν δριον τής απαλ

λαγής. 

Προς άνακοπήν τής τάσεως ταύτης αφ*ενός καί αφ' 

έτερου προς έπιτάχυνσιν τής μεταφοράς εις τά ελληνικά νηο

λόγια των ύπό ξένας σημαίας πλοίων *Ελληνικής ιδιοκτησίας 

προτείνεται, δπως ληφθοον τά κάτωθι δύο μέτρα! 

α. Έξαγγελθρ δτι μετά πάροδον πενταετίας αϊ ι-

σχύουσαι σήμερον άπαλλαγαί θά χορηγούνται μόνον εις νεότευ

κτα ή νεοαγοραζόμενα πλοία, τιθέμενα ευθύς εξ αρχής ύπό έλ

ληνικήν σημαίαν. 

β. Εις περίπτωσιν διαγραφής πλοίων εκ των ελλη

νικών νηολογίων μετά τήν λήξιν τής περιόδου απαλλαγής καί 

πρό τής παρόδου χρονικού διαστήματος ίσου προς τό ήμισυ ε

κείνου, κατά τήν δι̂ άρκειαν του δποίου έτύγχανον τής απαλ

λαγής, οι πλοιοκτήται υποχρεούνται, δπως καταβάλουν τό ήμι

συ των φόρων, εκ των δποίων εΐχον απαλλαγή. Έάν τό διαρρεύ

σαν χρονικόν διάστημα είναι μικρότερον εκείνου, κατά τό ό

ποιον τά πλοία έτύγχανον απαλλαγής,αλλά μείζον του ημίσεως 

αύτοϋ δ πλοιοκτήτης υποχρεούται εις καταβολήν του ενός τε

τάρτου των φόρων,έκ των δποίων εΐχεν απαλλαγή. Δέν θά υφ

ίσταται υποχρέωσις καταβολής των φόρων τούτων,έάν ή διαγρα

φή έπέλθη λόγω. πωλήσεως του πλοίου. 

Έ ξ &λλου διά τήν δημιουργίαν ισχυρότερου κινήτρου 

πρδς έπέκτασιν των τακτικών γραμμών μεταξύ Ελληνικών καί 
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ξένων λιμένων, η δποία δύναται ν<ί συμβάλη εις τήν άνάπτυ-

ξιν των εξαγωγών Ελληνικών προϊόντων, προτείνεται,, δπως ελ

ληνικά πλοία δρομολογούμενα τό πρώτον εις τακτικάς γραμμάς 

μεταξύ ελληνικών καί ξένων λιμένων απαλλάσσω ν τ α ι πλήρως τ?5ς 

φορολογίας έπί μίαν πενταετίαν, μετά δέ τήν πάροδρν αύτ^ς 

κατά τό Ϊίμισυ,έφ'δσον εξακολουθούν νά εξυπηρετούν τακτικώς 

ΐάς έν λδγψ γραμμάς, 

Διά των έν λόγω μέτρων θά έπέλθρ βαθμηδόν αξιόλο

γος α&ξησις τον εσόδων του* Δημοσίου μέ παράλληλον ένίσχυσιν 

τη"ς Αποτελεσματικότητος τών παρεχομένων κινήτρων. 

3. "Εμμεσοι Φόροι. 

Τά παρεχόμενα μέσω τη*ς φορολογίας εισοδήματος φο

ρολογικά κίνητρα παρουσιάζουν γενικώς τό μειονέκτημα δτι 

δι'αύτών ευνοούνται μόνον at πραγματοποιούσαι κέρδη επιχει

ρήσεις καί ιδιαιτέρως at πλέον άποδοτικαί εξ αυτών, αι ο-

ποιαί, κατά πδσαν πιθανότητα, θά προέβαινον εις επενδύσεις 

καί δνευ των κινήτρων. Ός έκ τούτου ταΰτα είναι άναγκαιον 

νά συμπληροΐΐνται διά κινήτρων, παρεχομένων έν τφ πλαισίω 

της έμμεσου φορολογίας, τά δποια επηρεάζουν αμέσως τό κό

στος παραγωγές καί είναι πλέον αποτελεσματικά οσάκις διά 

γενικωτέρους οικονομικούς λόγους τά περιθώρια κέρδους εί

ναι πολύ μικρά η* καί τελείως ανύπαρκτα κατά τά πρώτα ε*τη 

λειτουργίας των έπενδύσε,ων. Προς τό σκοπδν τοοτον προτεί

νονται at ακόλουθοι διαρρυθμίσεις της έμμεσου φορολογίας. 

α. Δασμοί. 

(1) Γενική απαλλαγή έκ δασμών, εισφορών καί τε

λών εισαγωγές επί καινουργών μηχανημάτων, εξαρτημάτων, άν-r-

ταλλακτικων καί εργαλείων, εισαγομένων υπό βιομηχανικών, 

βιοτεχνικών καί μεταλλευτικών επιχειρήσεων. 

(2) Κατάργησις τον δασμών έπί των εισαγομένων έκ 

του εξωτερικού* διά βιομηχανικήν χρη*σιν πρώτων υλών καί ήμι-

κατειργασμένων προΓδντων μή παραγομένων έν Ελλάδι. 
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(3) Πλήρης απαλλαγή έκ δασμών, εισφορών, τελών 

εισαγωγής καί φόρων επί ίων εισαγομένων αγροτικών εργαλείων 

καί μηχανημάτων,ώς καί των εξαρτημάτων καί ανταλλακτικών 

αυτών. 

(4) Απαλλαγή έκ των δασμών καί τοϋ ειδικού φόρου 

καταναλώσεως των ύγρων καυσίμων των χρησιμοποιουμένων απο

κλειστικώς διά βιομηχανικήν χρησιν η διά τήν λειτουργίαν 

αγροτικών μηχανημάτων. Τό μέτρον τούτο δύναται νά συνδυα

σθώ μέ αυξησιν του φόρου καταναλώσεως τών ύγρων καυσίμων 

των διατιθεμένων δι'&λλας χρήσεις. 

Ή εκ των ανωτέρω μέτρων πρόσθετος απώλεια εσόδων 

δέν θά είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθ*οσον. αϊ προτεινόμε

νοι άπαλλαγαί αποτελούν εν πολλοίς γενίκευσιν παρομοίων 

απαλλαγών, ισχυουσών καί σήμερον υπό ώρισμένους περιορι

σμούς, δύναται δέ νά καλυφθξ ευχερώς έκ της προτεινομένης 

κατωτέρω καταργήσεως των απαλλαγών διαφόρων εισαγομένων 

αγαθών έκ τοΌ Φ.Κ.Ε. καί της γενικωτέρας διαρρυθμίσεως τη*ς 

έν λόγω φορολογίας. 

β. Φόρος Κύκλου Εργασιών. 

Έν προκειμένω θεωρείται αναγκαία ή ταχύτερα δυ

νατή μεταρρύθμισις τ?)ς φορολογίας κύκλου εργασιών κατά τό 

πρότυπον του Γαλλικού* συστήματος καί τοΐΐ προτεινομένου ενι

αίου τοιούτου διά τάς χώρας ττ̂ ς Ε.O.K. 

Τό έν λόγω σύστημα διά των αυτομάτων επιστροφών, 

τάς δπoCας προβλέπει εις περίπτωσιν εξαγωγών, δύναται νά 

άποτελέσρ ίσχυρδν κίνητρον προς άνάπτυξιν των τελευταίων 

τούτων. 'Επίσης, ώς έκ της καθολικότητος αύτου, θά συμβάλρ 

εις τήν δικαιοτέραν κατανομήν των φορολογικών βαρών, ένφ 

παραλλήλως αποτελεί τήν πλέον ένδεδειγμένην φορολογίαν διά 

τήν άναπλήρωσιν τ?)ς άπωλείας εσόδων έκ της βαθμιαίας καταρ

γήσεως των δασμών, τΐ|ς διευρύνσεως τών φορολογικών κινήτρων 

καί της καταργήσεως 8λλων αντιοικονομικών φόρων. 
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Πέραν τούτου προτείνεται δπως; 

(1) Ή μείωσις των συντελεστών χοϋ φδρου κύκλου 
εργασιών υπέρ των επαρχιακών βιομηχανιών αύξηθ^, προκειμέ

νου περί νεοϊδρυόμενων τοιούτων καί δια" χρονικόν διάστημα 

πέντε έτων άπό" της ενάρξεως λειτουργίας αύτων εις 50$, πε

ριοριζόμενη ακολούθως καί διά μίαν εισέτι τριετίαν εις 25$. 

(2) Διατηρηθούν επί μίαν πενταετίαν αί ίσχύουσαι 

σήμερον μειώσεις των συντελεστών διά τάς λοιπάς περιπτώσεις 

επαρχιακών βιομηχανιών, περιοριζόμενοι ακολούθως εις τό ?}-

μισυ διά μίαν εισέτι τριετίαν. 

(3) Καταργηθούν αι ίσχύουσαι σήμερον άπαλλαγαί 

έκ του* Φ.Κ.Ε. έπί εισαγομένων κεφαλαιουχικών άγαθων, αϊ δ-

ποιαι μετά τήν προτεινομένην καθιέρωσιν του* φδρου έπί της 

προστιθεμένης αξίας καί των αυτομάτων επιστροφών εις περί

πτωσιν εξαγωγών στερούνται κατά μέγα μέρος τη*ς δικαιολογη

τικής βάσεως αύτων. 

(4) Καθιερωθξ εκπτωσις έκ του συνολικώς οφειλο

μένου ποσού* διά Φ.Κ.Ε. ποσοστού, ίσου πρδς τό" διπλάσιον του* 

ποσοστού, Χ6 δπο*ίον αντιπροσωπεύει η αξία των εις τδ εξω
τερικό^ πωλήσεων τη*ς επιχειρήσεως έπί Χοϋ συνόλου των πωλή
σεων αύτης, άλλα μή δυναμένου, εν πάσρ περιπτώσει, νά ύπερ-

ßC τό 50$· Τδ μέτρον τοΰτο δύναται νά άποτελέση ισχυρότα

το ν κίνητρον προωθήσεως των εξαγωγών καί θά πρέπρ νά συν-

δυασθξ μέ κατάργησιν των μειωμένων εξαγωγικών επιτοκίων,τά 

δποια παρουσιάζουν τό μειονέκτημα δτι ευνοούν ιδιαιτέρως 

τάς υπερχρεωμένος επιχειρήσεις καί αποτελούν άντικίνητρον 

διά τήν άνάπτυξιν της κεφάλαιαγορδς. 

γ. Φορολογία χαρτοσήμου. 

*Η 8λη φορολογία χαρτοσήμου ώς Εχει διαμορφωθξ σή

μερον αποτελεί ισχυρδτατον άντικίνητρον διά τήν άνάπτυξιν 

τ?5ς παραγωγικές δραστηριότητος οχ ι μόνον λόγω της άμεσου 

καί πολλαπλής επιβαρύνσεως του* κόστους παραγωγές, τήν οποίαν 
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συ ν επάγε ται, αλλ ά καί λόγω τής πληθώρας τον διατάξεων αυτής, 
ώς καί των γραφειοκρατικών διατυπώσεων, προς τάς δποίας, 

καίά κανόνα, συνδέεται. Ώς εκ τούτου κρίνεται αναγκαία ή 

ριζική άναμδρφωσις αύτης. Ειδικώτερον προτείνεται,βπως κα

ταργηθούν ^ τουλάχιστον περικοπούν δραστικως καί περιορι

σθούν εις έλαχίστας περιπτώσεις Χπαντα τά τέλη χαρτοσήμουj 

τά δποΐα βαρύνουν τάς εμπορικός συναλλαγές καί αυξάνουν τδ 

παραγωγικδν κδστος, πλην των τελών επί των συναλλαγματικών 

καί γραμματίων. Τδ μέτρον τούτο συνεπάγεται μεγάλην άπώ-

λειαν εσόδου, δυναμένην νά ύπερβξ τδ ϊν δισεκατομμύριον δρχ. 

*Ως έκ τούτου καθίσταται άναγκαϊον,δπως συνδυασθξ μέ τήν με-

ταρρύθμισιν του* φόρου κύκλου εργασιών, των συντελεστών του* 

τελευταίου καθοριζομένων εις έπίπεδον καλύπτον πλήρως καί 

τήν εκ της μεταρρυθμίσεως φορολογίας χαρτοσήμου άπώλειαν ε

σόδων. Οβτω, ένφ από απόψεως συνολικής φορολογικής επιβαρύν

σεως δέν θά έπέλθτ) ουσιώδης μεταβολή, θά άποφευχθφ f) πολλα

πλή φορολογία, θά διευκολυνθούν at συναλλαγαί καί θά εξοικο

νομηθούν ωραι εργασίας, τόσον καθ'οσον acpopîjt εις τάς επιχει
ρήσεις, δσον καί τάς φορολογικάς υπηρεσίας. 'Επίσης θά ένι-

σχυθρ f) άποτελεσματικδτης τοΪ3 νέου Φ.Κ.Ε. ως οργάνου προω

θήσεως των εξαγωγών. 

Έκ των προτεινομένων ανωτέρω εν τφ πλαισίψ της 

έμμεσου φορολογίας κινήτρων επέρχεται αποφασιστικής σημα

σίας αΰξησις της προσδοκώμενης άποδοτικότητος των επενδύ

σεων, μειονίνται ουσιωδώς αί χρηματοδοτικαί άνάγκαι των επι

χειρήσεων καί περιορίζονται οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι. 

Έξ άλλου βασικόν πλεονέκτημα των έν λόγψ κινήτρων είναι δτι 

ταΰτα δέν συνεπάγονται αξιόλογους αποκλίσεις έκ των άρχων 

τής φορολογικής δικαιοσύνης. 

4. Ειδικά Φορολογικά Κίνητρα διά τήν Δημιουργίαν Ισχυρών 
- y — — Μ — — — II Ι Ι — — Μ — . Ι Ι Ι Μ Ι — » — — III II — — — — — Ι — — Ι — 

Οικονομικδν Μονάδων. 

α. Γενίκευσις των ισχυουσών σήμερον φορολογικών απαλλα

γών υπέρ τον συγχωνευομένων βιομηχανικών καί β-ιοτεχν'ΐκων 
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έπιχειρήσεων οβτως, ώστε νά καλύπτωνται καί α ι επιχειρή

σεις, at άνήκουσαι εις τους υπολοίπους τομείς καί κλάδους. 

Επίσης έπέκτασις του συνόλου των εν λόγω φορολογικών απαλ

λαγών καί εις τάς περιπτώσεις μετατροπής ατομικών επιχει

ρήσεων καί έν γένει προσωπικών εταιρειών εις ανωνύμους πε-

ριωρισμένης ευθύνης εταιρείας, ως καί ανωνύμων εταιρειών 

εις τοιαύτας περιωρισμένης ευθύνης. 

Τό μ€τρον τούτο συνεπάγεται μικρόν δημοσιονομι-
κόν κόστος, κρίνεται δε" σκόπιμον,καθ'δσον η δημιουργία ι

σχυρών οικονομικών μονάδων εις δλους ανεξαιρέτως τους πα

ραγωγικούς τομείς δύναται, ώς καί ή περαιτέρω διάδοσις καί 

εξυγίανσις του* θεσμού* της ανωνύμου εταιρείας, νά συμβάλη 

ουσιωδώς εις τήν έπιτάχυνσιν του ρυθμού οικονομικές αναπτύ

ξεως τη*ς χώρας. 

β. Απαλλαγή έπί μίαν πενταετίαν έκ του Φ.Κ.Ε. 

των νέων εταιρειών,των συνιστώμενων διά συγχωνεύσεως πλει

όνων βιοτεχνικών επιχειρήσεων, αί δποΐαι άπηλλάσσοντο αύτοΰ 

πρό της συγχωνεύσεως. 

Διά του μέτρου τούτου θά άρθξ τό ύφιστάμενον σή

μερον άντικίνητρον διά τήν συγχώνευσιν βιοτεχνικών επιχει

ρήσεων. 

5· Λοιπά Κίνητρα. 

Τά προτεινόμενα κατωτέρω κίνητρα δέν ανήκουν, 

κατά κανόνα, εις ̂ ά φορολογικά τοιαίΐτα, συνδέονται δμως έν 

πολλοίς προς αυτά καί θεωρούνται ώς άπαραίτητον συμπλήρωμα 

τούτων προς έπίτευξιν μεγαλυτέρου βαθμού αποτελεσματικότη

τος τοΰ δλου συστήματος κινήτρων. 

α. Κρατική έπιχορήγησις
?
*ρός κάλυψιν μέρους των 

δαπανών επενδύσεων νεοϊδρυόμενων επαρχιακών βιομηχανικών 

επιχειρήσεων καί κατά προτίμησιν των εγκαθισταμένων εις βιο-

μηχανικάς ζώνας. Toö ευεργετήματος τούτου θά δύνανται νά 
τύχουν καί al τουριστικαί επιχειρήσεις, al ίδρυόμεναι εις 
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άναπτυσσομένας τό πρώτον τουριστικάς περιοχάς, καθώς καί 

αϊ νεοϊδρυόμενοι μεταλλευτικοί επιχειρήσεις, ως καί αι βιο-

μηχανίαι παράγωγης προΐ'όντων, ta όποια μ€χρι του"δε δέν πα
ράγονται εις βιομηχανικών κλίμακα, ανεξαρτήτως του τόπου 

εγκαταστάσεως αύτων. 

Τό ποσόν της έν λόγω έπιχορηγήσεως θά καθορίζη-

ται εις ποσοστόν έπί της αξίας των επενδύσεων, θεωρείται 

δέ σκόπιμον δπως κλιμακωθώ ώς κατωτέρωs 

(1) 19$ δι*επενδύσεις εις μηχανήματα και έξαρτή* 

ματα αύτον, ώς καί έν γίνει έξοπλισμόν. 

(2) 2jfo δ ι* επενδύσε ι ς εις κτίσματα καί 2ργα υπο
δομές · 

Προκειμένου περί έπενδοσεων κοινωνικές υποδομές, 

έκτελουμένων δαπάναις ιδιωτικών έπι.χειρήσεων τό ποσοστόν 

τη*ς κρατικές έπιχορηγήσεως θά δύναται νά άνέλθρ μέχρι του 

50$. 

Αι επιχειρήσεις, αι όποιοι θά τυγχάνουν τον ανω

τέρω επιχορηγήσεων δέν θά δύνανται νά τύχουν καί τη*ς προ

τεινομένης ανωτέρω (Τμη*μα 1, β) αφορολογήτου κρατήσεως 

επενδύσεων. 

Τό μέτρον τούτο δύναται νά άποτελέση ίσχυρότατον 

κίνητρον διά τήν χωροταξικήν κατανομήν των επενδύσεων, συμ-

φώνως προς τάς επιδιώξεις του προγράμματος αναπτύξεως, καί 

τήν ϊδρυσιν νέων παραγωγικών επιχειρήσεων, διά τάς οποίας 

ή έπιταχυνομένη άπόσβεσις καί αι αφορολόγητοι κρατήσεις ε

πενδύσεων είναι,κατά κανόνα,περιωρισμένης σημασίας, λόγφ 

των χαμηλών κερδών αύτων κατά τά πρώτα £τη τ?ίς λειτουργίας 

των. 

β. Κρατική έπιχορήγησις ώς ύποκατάστατον δασμο

λογικής απαλλαγές. Βιομηχανικοί, βιοτεχνικαί, μεταλλευτι

κοί καί τουριστικοί επιχειρήσεις, προβαίνουσαι εις άγοράν 

μηχανημάτων καί ανταλλακτικών αύτον, ώς καί εξοπλισμοί? καί 
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υλικών κατασκευών παραγομένων εν 'Ελλάδι, τυγχάνουν Κρατι

κής έπιχορηγήσεως, 'ίσης πρδς τό ποσόν των δασμών και φόρων, 

εκ των δποίων θά άπηλλάσσοντο, εάν εισήγον τά αυτά κεφαλαι

ουχικά αγαθά εκ του εξωτερικοί;. 

Ή εν λόγω έπιχορήγησις είναι αναγκαία, διά νά μή 

άποβοον αί άπαλλαγαί εκ δασμών εις βάρος της εγχωρίου παρά

γωγης κεφαλαιουχικών αγαθών. 

γ. Κατάργησις η περιορισμός εις τό ελάχιστον τών 

πάσης φύσεως επιβαρύνσεων υπέρ του* Δημοσίου καί παντός τρί

του τών αναφερομένων εις τήν Εδρυσιν, έπέκτασιν, κεφαλαιο-

δότησιν καί παροχήν ασφαλειών συναπτομένων δανείων βιομηχα

νικών, μεταλλευτικών, τουριστικών καί εξαγωγικών επιχειρή

σεων. 

δ. Περαιτέρω άπλούστευσις καί συντόμευσις της 

διαδικασίας χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως, λειτουργίας κλπ. 

παραγωγικών επιχειρήσεων καί ιδία τών έγκαθισταμένων εις 

τάς βιομηχανικάς ζώνας. 

ε. Κρατική έπιχορήγησις,πρός κάλυψιν μέρους τών 

δαπανών τεχνικής εκπαιδεύσεως του προσωπικού βιομηχανικών 

επιχειρήσεων. Βιομηχανικαί επιχειρήσεις,ιδρύουσαι καί δια-

τηρουσαι σχολάς διά τήν τεχνικήν έκπαίδευσιν ^ μετεκπαίδευ-

σιν του προσωπικού των,τυγχάνουν Κρατικής έπιχορηγήσεως ,ί

σης προς ποσοστόν μέχρι 5&f° tOv δαπανών ιδρύσεως καί λει

τουργίας τών σχολών· 

'Επίσης εκ Κρατικής έπιχορηγήσεως καλύπτεται καί 

ποσοστόν μέχρι 30$ της τυχόν καταβαλομένης παρά τών εν λό

γω επιχειρήσεων δαπάνης διά τήν φοίτησιν του προσωπικού των 

εις τεχνικάς σχολάς ως καί τών καταβαλλομένων ημερομισθίων 

εις ειδικευόμενους έν τξ επιχειρήσει έργάτας διά χρονικόν 

διάστημα μέχρι ϊζ μηνών. 

Πρωταρχικής σημασίας διά τήν αποτελεσματικότητα 

τών ανωτέρω κινήτρων είναι 6 καθορισμός απλής καί ταχείας 
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ôiaÔLKaaCaç aid ΐήν £γκρισιν καί χορήγησιν -ίων σχεΐικων 

επιχορηγήσεων. 
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Πρωταρχικής σημασίας διά τήν έπίτευξιν της μεγί

στης δυνατές αποτελεσματικότητος των προτεινομένων ανωτέ

ρω φορολογικών κινήτρων είναι η ευρεία καί συστηματική δη-

μοσιότης αυτών, τόσον εις τό εσωτερικδν, δσον καί εις τό 

έξωτερικόν. Προς τούτο είναι άναγκαίον, δπως χρησιμοποιηθρ 

παν πρόσφορον μέσον ενημερώσεως του επιχειρηματικού κοινού 

καί επικοινωνίας μετ'αύτου (έκτύπωσις καί δωρεάν διανομή 

ειδικών φυλλαδίων, δημοσιεύσεις εις ημερησίας καί έπαγγελ-

ματικάς εφημερίδας, ραδιοφωνικοί έκπομπαί, διαλέξεις κλπ.)· 

Ή έν λόγω δημοσιότης δέν πρέπει νά περιορίζηται εις τήν πλή

ρη καί απλην περιγραφήν των παρεχομένων φορολογικών κινή

τρων, αλλά νά περιλαμβάνε καί συστηματικήν άνάλυσιν μετά 

σχετικών παραδειγμάτων του προκύπτοντος έξ αύτων οφέλους 

υπέρ των επιχειρήσεων. Διά %%ς δημοσιότητος ταύτης θά κα-

ταστξ δυνατόν νά κατανοηθξ πλήρως υπό ευρύτερου κύκλου ε

πιχειρηματιών η πραγματική σημασία των φορολογικών κινήτρων, 

ενψ παραλλήλως δημιουργείται γενικωτέρα ευνοϊκή ψυχολογία, 

καθ'δσον άφορςί εις τήν άνάληψιν παραγωγικών επενδύσεων. 'Ε

πίσης ο περιορισμός εις λογικά δρια της εκτεταμένης σήμερον 

φοροδιαφυγές, αποτελεί άπαραίτητον προϋπδθεσιν, διά τήν έ

πίτευξιν βαθμού* αποτελεσματικότητος των προτεινομένων κι

νήτρων αναλόγου προς τήν 'έκτασιν καί Ηντασιν αύτων. 

Δόγψ τοο αυτομάτου χαρακτηρος των πλείστων εκ των 

προτεινομένων κινήτρων η èv tÇ πράξει εφαρμογή αύτων δέν 

θά παρουσιάσρ ουσιώδεις δυσχερείας. Εις δσας δμως περι

πτώσεις απαιτείται ειδική £γκρισις της Διοικήσεως είναι ά

παραίτητον, δπως έξασφαλισθξ ταχεία καί άπλη διαδικασία,ώς 

καί τό άδιάβλητον των σχετικών αποφάσεων. 

Τέλος πρέπει νά σημειωθώ δτι παραλλήλως προς τήν 

θέσπισιν των προτεινομένων φορολογικών κινήτρων θά πρέπη νά 

λάβουν χώραν, δπου τούτο είναι άναγκαίον, καί ώρισμέναι γε-

νικωτέρας φύσεως φορολογικαί μεταρρυθμίσεις, ώς αι προτεινό-
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μεναι ανωτέρω τοιαϋται toö φόρου κοκλου εργασιών κα£ των 
τελών χαρτοσήμου. Εις τοος σκοπούς των έν λόγω μεταρρυθμί

σεων, δέον δπως περιλαμβάνηται ή άναπλήρωσις, έν δλψ fi έν 

μέρει, ΐΐ)ς έκ των κινήτρων άπωλείας εσόδων, ώστε τά κίνητρα 

ΐαυ*τα νά μ ή άποβοϋν Τελικώς εις βάρος τ?)ς οικονομικές στα

θερότητας ί Ϊίλλων τμημάτων τοο προγράμματος αναπτύξεως,ως 

εΐναι αϊ, επενδύσεις εις £ργα κοινωνικές υποδομές, α ι δαπά-

ναι δι'έρεύνας, γενικήν καί έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν κλπ., 

at οποιαι άποτελοΰν,κατά πδσαν πιθανότητα,παράγοντας μεγα-

λυτέρας σημασίας ,έν σχίσει προς έκε0νην τον φορολογικών κι

νήτρων, διά τήν ταχεΐαν οίκονομικήν άνάπτυξιν της χώρας. 
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ΠΙΝΑΞ 2 
'Αποδοτικότης Κεφαλαίων Βιομηχαν ικών'Επιχειρήσεων (638 πάλαιών και 

"νεωνΤ^Μορ^ης^Εκα ι "ΕΠΕ'\ατα~τ# Ϊ9&3 (ποσά €ΐς""εκάτΤ6ρχ7)^ 

Κλάδος Καθαρά Κέρδη προ Κέρδη πρόΆποσβέ-
Έπιχειρήσεων Κέρδη Αποσβέσεων σεων και'Εξόδων 

Χρηματοδοτήσεως 

-» -- «... ρ- _ -̂ - - — -
Διατροφής 
Ποτών 
Καπνοί? 
Υφαντικών ε ι δ ο ν 
Υποδήσεως, ενδυμασίας 
Ξύλου και φελοΰ 

'Επίπλων 
Χάρτου 

Εκτυπώσεων και εκδόσεων 
Δέρματος 

Ελαστικοί ; 
Χημικών προϊόντων 
Παρογώναν πετρελαίου à άνθρακος 
Μη μεταλλικών ορυκτών 
Βασικών μεταλλουργικών προϊόντων 
Μεταλλουργικών προϊόντων 
Μηχανών καί συσκευών εκτός 
ηλεκτρικών κα.ί μεταφορών 

103,9 
8,4 

- 2 , 4 
215,5 

33,7 
2,3 
5,9 

40,3 
4 , 8 

4,3 
12,7 
72,5 

4,7 
69,9 
17,0 
67,2 

11/9 
Ηλεκτρικών μηχανών,συσκευών κλπ. 81,2 
Μεταφορικών μέσων 
Διάφοραι βιομηχανία ι 

ΣΥΝΟΛΟΝ 

117,7 
12,6 

884,1 

186,7 
53,0 

19,3 
394,4 

38,5 
4,4 
8,5 

99,8 

9,5 
6,7 

36,7 
160,0 

9,0 
195,0 
48,4 

116,7 

21,0 

119,9 
143,8 

13,0 

1.684,3 

268,9 
66,8 

66/7 
563,0 

42,1 

6; „9 
14,6 

139,1 
11,0 

9,2 
54,0 

254,7 
10,0 

237,0 

101,9 
147,8 

24,4 
170>8 
211,6 

13,1 

2.413,6 

Πηγαι: Στοιχεία έκ των πινάκων της εκδόσεως του ΣΕΒ "^Ελληνική 

Βιομηχανία" κατά τ6 1964 
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"ίδια "ίδια και 

Κεφάλαια. Ξένα Κε- Σ χ έ σ ε ι ς έ π Ç τ ο ι ς % 
φαλαια 

4 

1,276,7 

4 1 6 , 9 
122,1 

1.585,1 
179,5 

8 2 , 3 
35,0 

325,4 
52,1 

139.9 
297,1 

1.358,6 

4 4 , 4 
498,3 
916,7 
465,2 

7 3 , 4 
284,2 
430,2 

4 9 , 0 

8.632,1 

5 ' 

3 . 4 2 2 , 0 

886,1 

1.042,5 
5 . 3 9 9 , 7 

291,2 
185,8 

15é,9 
1.274,1 

111,8 
275,4 
720,5 

3 .765 ,9 
96 ,7 

1.578,6 
2 .449 ,4 
1.467,5 

204,0 
1*153*4 
1.963*9 

72,:0 

26 .517 ,4 

1:4 

8,1 
2 ,0 

τ 2 , 0 

• 13,6 
18,8 

• 2 , 8 

16,9 
12,4 

9,2 

3,1 
4 , 3 
5,3 

10,6 
14,0 

1,9 
18,1 

16,2 
28,6 

27,3 
25,7 

10,2 

1:5 

3 , 0 

0,9 
- 0 , 2 

4 , 0 
11,6 

1,2 
3 , 8 
3,2 

4 , 3 
1,6 
1,8 

1,9 
4 , 9 
4 , 4 
0 , 7 
4 , 6 

5 , 8 
7,0 
6 , 0 

17,5 

3,3 

2:4 

14,6 

12,7 
15,8 
2 4 , 8 

21,4 
5,3 

24,3 
30,6 
18,2 

4 , 8 

12,4 
11,8 

2 0 , 3 
39,1 

5,2 
2 5 , 0 

28,6 
4 2 , 2 

33,4 
26,5 

19,5 

2:5 

5,4 
6,0 

1,9 
7,3 

13,2 

2,4 
5,4 
7 , 8 

8,5 
2,4 

5,1 
4 , 2 

9,3 
12,3 

2,0 
8 , 0 

10,3 
10,4 

7,3 
18,0 

6,4 

3:5 

7 , 8 

7,5 
6,4 

10,4 

14,4 
3 , 7 

9,3 
10,9 

9 , 8 

3,3 
7 , 4 
6 , 7 

10,4 
15,0 

4,1 
10,0 

19,6 
14,8 
10,8 
18,0 

9,1 
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I . ΑΙΙΑΑΛΑΓΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

1. Αφορολόγητος Κράτησις Καθαρών Κερδών προς 
Κάλυψιν Μελλοντικών Ζημιών 
"" " (1) 

Περιεχόμενον τήςΑπαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής
ν
 και 

Περιοχή Εγκαταστάσεως του 

Ποσοστδν μέχρι 15$ έπί του* 

υπέρ τάς 60.000 δρχ. τμήμα

τος καθαρΰν κερδον, προς 

κάλυψιν ζημιών των διαχει

ριστικών έτων 1956 καί μετ

έπειτα. 

Αβξησις του* ποσοστού μέχρι 

25$. Τδ δημιουργούμενον άπο-

θεματικόν προορίζεται πρδς 

κάλυψιν ζημιών τον διαχει

ριστικών ê-cQv 1962 και έφ' 

έξης. 

Κατάργησις δρίου 60.000 

δραχμών. Αβξησις του* ποσο

στού της κρατήσεως εις 40$ 

δι<£ τάς εγκατεστημένος,με

ταφερόμενος η* ίδρυθησομέ

νας εις τάς νήσους τής χώ-

Αι βιομηχανικοί επιχειρήσεις 

ύπδ τήν προϋπδθεσιν 8τι τά 

απαλλασσόμενα κέρδη προέρχον

ται έκ της βιομηχανικής επεξ

εργασίας δι*εγκαταστάσεων κει

μένων εις τήν έπαρχίαν, îfaoi 
έκτδς της περιοχές τέως Διοι

κήσεως πρωτευούσης. 

Αί ώς &νω επιχειρήσεις καί 
έφ'δσον τά κέρδη προέρχονται 

έκ βιομηχανικές επεξεργασίας 

δι'εγκαταστάσεων κειμένων έ

κτδς του Νομού Αττικής, ώς 

καί έντδς των δρίων του* Δή

μου Λαυρεωτικής. 

Αι ώς &νω έκτδς τοϋ νομού*'Ατ

τικής καί εις τήν νήσον EÎ5-
βοιαν ευρισκόμενοι,ώς επίσης 

καί αϊ εγκατεστημένοι,μεταφερ-

θησδμεναι η" ΐ δρυθησομ ε να ι εις 

τάς επαρχίας Αιγίνης, Κυθήρων, 

(1) Ν.Δ. 4002/59 Βρθρον
 3
, παρ. 1. 

Άπδ του* οικονομικού ε*τους 1960 καί εφ*έξης διά τήν ά-

ναγνώρισιν τής απαλλαγής έπί αλλοδαπών επιχειρήσεων, 

έχουσον μδνιμον έγκοτάστασιν Ίν Ελλάδι, δέον όπως η 

νομοθεσία τής .χώρας, εις η*ν ή £δρα των^ άναγνωρίζη τήν 

απαλλαγήν. 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως της* Απ

αλλαγές 

Χρονική Ισχύς της 
*Απαλλαγής 

Νομοθετήματα 

Τήρησις ειλικρι

νών βιβλίων Δ* κα

τηγορίας του* ΝΔ 

578/1948 . 

Διαχειριστικών ε*- ΑΝ 942/1949/ΦΕΚ 96/Α 

τος 1948 μέχρι καί της 23.4·1949» άρθρον 

1955. 18, παρ. 2. 

Ως ανω Διαχειριστικόν 'έ

τος 1952 μέχρι καί 

1961. 

ΝΔ 2176/1952/ΦΒΚ 

207/Α 6-8-1952,άρ

θρον 8. 

Ώς δίνω Διαχειριστικόν £-
τος 1.7.1955, μέ

χρι καί 1961. 

Αι ξενοδοχειακοί 

επιχειρήσεις δέον 

να* κέκτηνται ά

δειας λειτουργίας 

του 'Ελληνικου*Ορ

γανισμού* Τουρισμού*. 

Ν.3213/1955/ΦΕΚ 

108/α 30/4/1965,άρ

θρον 1, δ καί 12. 



-1-10-

Περιεχόμενον τη*ς 'Απαλλαγής 

ρας (πλην της Ευβοίας) έ-

παρχιακάς βιομηχανικάς ε

πιχειρήσεις. 

Ός ανω 

Ως ανω 
Προορισμός αποθεματικού ή 
κάλυώις ζημιών ετών 19^5 
καί εφ έξης. 

Ός 8νω 

Προορισμός αποθεματικού η 

κάλυψις ζημιών έτων 1966 

καί έφ*εξη*ς. 

Δικαιούχος'Απαλλαγές καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

Τροιζηνίας, "Υδρας καί Δήμον 

Σπετσών βιομηχανικοί, βιοτεχ

νικοί καί ξενοδοχειακοί επι

χειρήσεις. 

Αι πάσης φύσεως μεταλλευτικοί 

επιχειρήσεις 

Ώς δίνω 

Ώς δνω 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική'Ισχύς %Ψ\ς Νομοθετήματα 

ρηγήσεως .της. 'Jka** Απαλλαγής 
αλλαγής 

Ως ανω 

Άπό α ης εταιρικής 

χρήσεως 1957 *άί 

έφ'^ζης. 

Παρατείνεται ή ι

σχύς μέχρι 31.12. 

1964. 

Παρατείνεται h ι
σχύς μέχρι 31.12. 
1965 

ΝΔ 3765/1957 ΦΕΚ 
1964/30.9.57?άρθρον 
10, παρ. 2. 

ΝΔ 4002/19 59/ΕΚ 
233/Α/31.10.1959 ά ρ 
θρον 2, παρ. 2. 

ΝΔ 4444/1964/Φ3Κ 

221/À/12.12.1964 
άρθρον 13> παρ. 5« 
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2. 'Αφορολόγητος Κράτησις Καθαρών Κερδών διά τήν Άπό-

"" χτησιν Αΐεων εγκαταστάσεων 

Περιεχόμενος της'Απαλλαγής ΔικαιουχοςΆπαλλαγης καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

(1) Ποσοστόν μέχρι 40$ των 

καθαρών κερδών άπαλάσ-

σεται τοίί φόρου είσοδή-

ματος,έφ'δσον τό εις τό 

ποσοστόν τοΰτο αντιστοι

χούν ποσόν αποδεδειγμέ

νως διατίθεται εν τρ ε

πιχειρήσει διά νέας εγ

καταστάσεις η* δια τήν 

επαόξησιν η βελτίωσιν 

υπαρχουσων τοιούτων. 

Βιομηχανικά^ επιχειρήσεις ε

παρχιακοί, ήτοι αί κείμενοι 

εκτός του Νομού* 'Αττικής ώς 

καί αϊ εις τάς επαρχίας Αιγί-

νης,Κυθήρων,Τροιζηνίας καί 

τδν Δη*μον Λαυρεωτικής καί 

Σπετσών εγκατεστημένοι,μετα-

φερθησόμεναι η ιδρυθησόμεναι. 

'Ομοίως καί τά εργοστάσια επεξ

εργασίας έξαγωγίμων κάπνων 

εις φύλλα. 'Ομοίως βιοτεχν^,-

καί καί ξενοδοχειακοί επι

χειρήσεις. 

(2) Ποσοστόν 80$ των καθα

ρών κερδών διά τόν ώς 

δίνω σκοπόν. 

Ώς δίνω 

Αι ώς δίνω επιχειρήσεις εγκα

τεστημένοι, μεταφερθησόμεναι, 

Η) ιδρυθησόμεναι εις τάς νή
σους, περιλαμβανομένης καί 

της Ευβοίας. 

Αι ώς δίνω επιχειρήσεις ώς καί 

αι επαρχιακοί εξαγωγικοί επι

χειρήσεις γεωργικών προϊόντων 

διά τά μηχανήματα καί εν γέ-
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως της Απ

αλλαγής 

Χρονική'ΐσχϋς της 

'Απαλλαγής 
Νομοθέτημα 

Τήρησις ειλικρι

νών βιβλίων του 

Κ.Φ.Σ., κατά τό 

έτος της διενερ

γείας της εκπτώ

σεως, τδ αμέσως 

προηγούμενον τού

του οικονομικόν 

έτος καί τ<5 έπό-

μενον καί μεθεπδ-

μενον της εκπτώ

σεως καί υποβολή 

ειλικρινούς φορο

λογικής δηλώσεως. 

Αι ξενοδοχειακαί 

επιχειρήσεις δέον 

νά εςναι έφωδια-

σμέναι διά της κα

τά νόμον αδείας 

λειτουργίας του 

* Ελληνικού* 'Οργα

νισμού Τουρισμού. 

Ώς ίίνω 

Άπό των διαχειρι

στικών περιόδων 

1.7.55 *αί έφ'έξης, 

Άπό του* οικονομικοί; 

έτους 1958 (fitoi διά 

τά εισοδήματα, τά 

κτηθέντα εντός του* 

1957). 

Ν.3213/1955 ΦΕΚ 

1O8/V30.4.1955, 

δρθρον 1 καί 8,πα

ράγραφοι 1, 2, 3, 

4> 7 ώς καί άρθρον 

12. 

ΝΔ 3765/1957 ΦΕΚ/Α/ 

30.9.57, &ρθρον 10 

παρ. 1 καί 2. 
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Περιεχδμενον της Απαλλαγής Δικαιουχος'Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

νει εγκαταστάσεις διαλογές, 

επεξεργασίας εξευγενισμού, 

συσκευασίας και συντηρήσεως 

των γεωργικών προΐ'όντων ως 

καί διά τά βιομηχανοστάσια 

καί κτίσματα τά χρησιμοποι

ούμενα διά τήν έναποθήκευσιν 

αύτων. *Ομοίως, αι πάσης φύ

σεως μεταλλευτικαί επιχειρή

σεις. 
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3. Άφορολόγητος'Έκπτωσις εκ των Καθαρών Κερδών διά 

Νέας εν τη Χώρα Παραγωγικάς^Επενδΰσε ι ς (ϊ\ΐΐ) 

Περιεχόμενον της*Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

Αι ύφιστάμεναι μόνον βιομηχα-

νικαί καί βιοτεχνικαί επιχει

ρήσεις εν ττ| περιοχή του* Νο

μού Αττικές, κατά τά τιθέμβ-

να υπό τοο Ν.3213/55 &ρια (εκ

τός των επαρχιών Αιγίνης,Κυ

θήρων, Τροιζηνίας καί των Δή

μων Λαυρεωτικής καί Σπετσών). 

Επίσης αί απανταχού" της χώρας 

ύφιστάμεναι ή Ιδρυθησόμεναι 

μεταλλευτικαί επιχειρήσεις 

και ώρισμέναι λατομικαί τοι-

αΰται. 

(1) Π'οσοστόν μέχρι 50$ των 

εις τόν φόρον εισοδήμα

τος υπαγομένων καθαρών 

κερδών, εφ'δσον. διετέ

θησαν διά νέας παραγω

γικές επενδύσεις, ¥)τοι 

διά τήν άγοράν και έγ-

κατάστασιν έν τξ χώρα 

καινουργων μηχανημάτων, 

άνέγερσιν βιομηχανοστα-

σCωv αποθηκευτικών ¥\ 

ψυκτικών χώρων και έν 

γένει εγκαταστάσεων ώς 

καί τήν άπόκτησιν πάσης 

φύσεως &λλων καινουργων 

παγίων στοιχείων, εξυπη

ρετούντων αμέσως τήν πα-

ραγωγικήν διαδικασίαν 

(διά τάς βιομηχανικάς 

καί βιοτεχνικάς επιχει

ρήσεις μόνον δι'έπέκτα-

σιν ^ έκσυγχρονισμόν 

των εγκαταστάσεων). 

Παρατηρήσεις: (ϊ) Διά τά αυτά περιουσιακά στοιχεία αποκλεί

εται?) σωρευτική εφαρμογή του ευεργετήματος τοΟτου καί του 

προβλεπομένου παρομοίου ευεργετήματος υπό του άρθρου C του 

Ν.3213/55 (Ν.Δ.4002/59, άρθρον 2). 

(2) Διά τήν άναγνώρισιν του ευεργετήματος έπί αλλοδαπών επι

χειρήσεων, έχουσων μόνιμον έγκατάστασιν έν 'Ελλάδι,δέον όπως 

ή νομοθεσία της χώρας,εις ΐ*)ν ή ε*δρα των, αναγνωρίζϊ) τήν άπ-

αλλαγήν. 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως της Απ

αλλαγής 

Χρονική'Ισχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Τήρησις ειλικρι

νών βιβλίων τρί

της καί τετάρτης 

κατηγορίας fou 

Κ.Φ.Σ. 

Διάτας άπό 31-10- ΝΔ 4002/59 (ΦΕΚ. 233/Α 

1959 εως 31-12-1964 31-10-1959) αρθΡ« 1? 

πραγματοποιούμενος 2 καί 7· 

επενδύσεις. 
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Περιεχόμενον τ ης* Απαλλαγή ς Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως ίου 

(2) Ποσοστόν μέχρι 60$ των 

εις φόρον εισοδήματος 

υπαγομένων καθαρών κερ

δών, old νέας επενδύ

σεις ώς ανω πραγματο

ποιούμενος καθ'ϊδρυσιν, 

έπέκτασιν, § εκσυγχρο
νισμών εγκαταστάσεων. 

(3) Ποσοστόν μέχρι 90$ των 

ώς &νω κερδών, δι'επέν

δυσε ι ς καθ'ϊδρυσιν,έπέ

κτασιν η εκσυγχρονισμών 

εγκαταστάσεων. 

Βιομηχανικαί και β.ιοτεχνικα£ 

επιχειρήσεις υφιστάμεναι η 

ιδρυθησόμεναι έκτος του Νομού 

Αττικής καί έντδς των επαρ

χιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροι-

ζηνίας κο,ί των Δήμων Λαυρεω
τικής καί Σπετσών. 

*Ομοίως, εις τάς νήσους τής 

Χώρας. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χ ρ ο ν ι κ ή Ί σ χ ΰ ς τής Νομοθέτημα 

ρηγήσεως ΐής Ά π - Απαλλαγής 

αλλαγής 

Ως ανω Ως ανω Ως ανω 

Ως ανω Ώς ανω Ως ανω 
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4. Απαλλαγή Εισοδήματος εκ Κινητών'Αξιων κλπ. 

ΠεριεχόμενονΑπαλλαγές Δ ι καιοϋχος Απαλλαγές καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως ίου 

α.'Απαλλαγή εκ Φόρου Εισο

δήματος έκ Κινητών Αξιων 

(1) Τόκοι καταθέσεων παρά* 

δημοσίοις Τραμιευτη-

ρίοις. 

(2) Τόκοι ίων έν 'Ελλάδι 

πάσης φύσεως καταθέ

σεων παρά Τραπέζαις. 

(3) Τόκοι των εθνικών δά

νειων, των εκδιδομένων 

δι'έντοκων γραμμάτιων, 

^ δι*ομολογιών, εφ* 8-

σον προβλέπεται απαλ

λαγή ύπό του* οικείου 

νόμου. 

(4) Τόκοι ενυπόθηκων δα

νείων, εξ αλλοδαπές 

παρ'αλλοδαπών παρεχο

μένων επί πλοίων Ελ

ληνικές ιθαγενείας. 

(5) Τά μερίσματα έξ ΐδρυ-

τικδν τίτλων καί με

τοχών, τά προερχόμενα 

έκ κερδών έκ της εκ

μεταλλεύσεως πλοίων ύ

πό Έλληνικήν σημαίαν, 

υποκειμένων εις τόν ει-

δικόν έπί τούτων φόρον 

(Ν.1880/51). 

"Απαντες οι φορολογούμενοι. 

"Απαντες οί φορολογούμενοι. 

Άπαντες οι φορολογούμενοι. 

Άπαντες οί φορολογούμενοι. 

*Ήμεδαπαί ναυτιλιακαί Α.Ε. 
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Προϋποθέσει,ς Χο- Χρονική Ι σ χ ύ ς ΐης Νομοθέτημα 
ρηγήσεως ΐ η ς Ά π - Απαλλαγής 
αλλαγές 

Ουδεμία 'Από 1.7.1955 και' Ν.Δ.3323/1955 

έφεξης 

Ουδεμία Άπό 1.7.1955 καί "Αρθρον 7» παρ. 1 

έφεξης 

Ουδεμία Άπό 1.7.1955 καί "Αρθρον 7, παρ. 1 

έφεξης 

Ουδεμία Άπδ 1.7.1955 καί 'Άρθρον 7» παρ. 1 

έφεξης 

Ουδεμία Άπό 1.7.1955 καί Άρθρον 7, παρ. 1 
έφεξες 
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Περιεχόμενον Άπαλλανης Δικαιούχος'Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

(6) Πρόσοδοι εκ τοκομερι

δίων, καί ποσά εκ λάχ

νων εκδιδομένων ομολο

γιακών δανείων δια τήν 

χρηματοδδτησιν £ργων, 

8τινα συμβάλλουν εις 

τήν παραγωγικών καί εν 

γένει οικονομικήν άνά-

πτυξιν της Χώρας. 

(7) Μερίσματα προνομιούχων 

μέτοχων διά μίαν δεκα-

ετίαν άπό του* ημερολο

γιακού" £τους, εντός του 

οποίου εξεδόθη f) σχετι

κή £γκρισις τοϋ* Ν.Δ. 

3746/57. 

β. Αναβολή Φορολογίας Ει

σοδήματος Εμπορικών Ε

πιχειρήσεων η Κινητών 

Αξιών. 

(1) Αναβολή ττ}ς φορολογίας 

υπεραξίας των μέτοχων 

î*j τοΟ κεφαλαίου, της 

προκυπτούσης εκ της συγ

χωνεύσεως ανωνύμου ε

ταιρείας fi ανωνύμων ε

ταίρε iCv μετά προσωπι

κές εταιρείας ,ώς καί εκ 

μετατροπής ατομικής ε

πιχειρήσεως η προσωπι

κές εταιρείας εις άνώ-

νυμον τοιαύτην,διά τόν 

Ανώνυμοι έται,ρεΓαι 'r\ Νομικά 
πρόσωπα Δημοσίου (πλην ασφα

λιστικών ταμείων) η'ίοιωΧίκοϋ 
Δικαίου, επιχειρήσεις κοινής 

ωφελείας καί εν γένει τοιαΰ-

ται ασκούσα ι παραγωγικήν δρα-

σιν. 

Ανώνυμοι έταιρειαι, άσκουσαι 

παραγωγικήν δρασιν. 

Οι εταίροι καί οί μέτοχοι των 

συγχωνευομένων ^ μετατρεπομέ

νων επιχειρήσεων,οι δποιοι θά 

είναι υποχρεωτικώς καί μέτοχοι 

της δημιουργούμενης νέας ανω

νύμου εταιρείας κατά τόν χρό-

νον τ?)ς συγχωνεύσεως η μετα

τροπής. 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως της'Απ

αλλαγής 

Χρονική*Ισχύς ττ*}ς 

Απαλλαγής 
Νομοθέτημα 

'Η £κδοσις tSJv δα- Άπό της 9.9-57 μέ- Ν.Δ.3746/1957 ΦΕΚ 

νείων βάσει τον χρι 9·9·62. Παρά- 173/Α 9-9-1957 άρθρον 

διατάξεων του* ΝΔ τασις έπC 5ετίαν, 4 παρ. 1 καί άρθρον 

3746/1957. ήτοι μέχρι 9-9-67. 9 ΝΔ 4242/62 Κρθρον 

29, παρ. 9· 

*Η εκδοσις -ίων προ-* Ως ίχνω 

νομιούχων μέτοχων 

από 9·9·57 μέχρι 

9·9·62,καί κατά 

δοθεΓσαν παράτα-

σιν,μέχρι 9-9.67« 

ΝΔ 3746/957 ΦΕΚ 173/ 

Α 9.9.1957 άρθρον 4, 

παρ. 2, καί ΝΔ 424^62 

8ρθρον 29, παρ. 9· 

(α)
1
 Η προκύπτουσα εκ 

της συγχωνεύσεως 

*ή μετατροπής α

νώνυμος εταιρεία 

θα* £x9 κατά τδν 

χρόνον τ?|ς συγχω

νεύσεως ή συστάσε

ως της ολοσχερές 

καταβεβλημένον κε

φάλαιο ν ουχί κα-

τώτερον τδν 

5.OCX).000 δρχ.Προ

κειμένου περί ΑΕ 

Άπό του οικονομι

κού 'έτους 195δ. 

ΝΔ 3765/57 ΦΕΚ 196 

Α/30-9 Α οφθρον 12, 
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ΠεριεχόμενονΑπαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

χρδνον διαλύσεως της 

ούτω δημιουργούμενης 

νέας εταιρείας.(Δέν 

ισχύει τό μέτρον δι* 

επιχειρήσεις κατά κυ

ρ ιον λδγον κατασκευα-

ζούσάς η εκμεταλλευό

μενος ακίνητα). 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική*Ισχύς ττ)ς Νομοθέτημα 

ρηγήσεως της Άτι- * Απαλλαγές 

αλλαγής 
— — — • I I » Ι Ι — — Ι Μ — 1 1 É — 1 — — — Μ — — — — — — Ι — « — Ι 

προερχομένων 

έκ της συγχω

νεύσεως η* με

τατροπές βιο

τεχνικών επι

χειρήσεων τδ 

καταβεβλημέ-

νον κεφάλαιον 

δύναται vd εΐ-

ναι 2.000.000 

καί ανω. 

(β) Εις τάς περι

πτώσεις μετατρο

πής ατομικής ε

πιχειρήσεως η* 

προσωπικές εται

ρείας, εις άνώνυ-

μον έταιρείαν 

η* συγχωνεύσεως 

προσωπικής ε

ταιρείας μετ' 

ανωνύμου τοι

αύτης, α ι μέ

τοχα ί της α

νωνύμου εται

ρείας,αϊ αν

τιστοιχούσα ι 

εις τήν άξίαν 

•Coti εισφερο

μένου ύπδ τού

των κεφαλαίου 

θα" είναι υπο

χρεωτικώς ονο

μαστικά ί έπί 
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Περιεχδμενον Απαλλαγής Δικαιούχος'Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του · 

(2)Ή αυτή ώς ανω αναβολή *Ως α"νω 

φορολογίας της υπεραξί

ας επί συγχωνεύσεως 

βιομηχανικών η βιοτεχ

νικών άτομικον επιχει

ρήσεων, $ προσωπικών ε
ταιρειών μετ'ανωνύμου 

βιομηχανικής η* βιοτεχ

νικής εταιρείας. 

(3)*0μοίως ώς &νω επί εισ

φοράς βιομηχανικοί; κλά

δου ύπό λειτουργούσης 

μικτής επιχειρήσεως 

είς λειτουργούσαν η 

συνιστωμένην άνώνυμον 

έταιρείαν. 

Όμοίως ώς ανω οι εταίροι η οι 

μέτοχοι της εισφερούσης τδν 

κλάδον μικτής επιχειρήσεως,οι 

όποιοι θά είναι υποχρεωτικώς 

μέτοχοι της δεχόμενης τδν κλά-

δον,λειτουργούσης η* δημιουρ

γούμενης νέας ανωνύμου ε

ταιρείας κατά τδν χρδνον της 

εισφοράς. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική'ΐσχύς τη*ς 

ρηγήσεως της Άπ- Απαλλαγής 

αλλαγής 

Νομοθέτημα 

5έτίαν από της 

συγχωνεύσεως η* 

της συστάσεως 

της ανωνύμου 

εταιρείας. 

(γ) Μ μή* διαλυθζ 

ή νέα εταιρεία 

πρό της παρε

λεύσεως 5ετίας 

από της μετα

τροπής η* της 

συγχωνεύσεως. 

(δ) Πέραν τον ανω

τέρω (α),(β), 

(γ) προϋποθέ

σεων, ή σύμβασις 

της συγχωνεύ

σεως να" ϊχη δη

μοσιευθώ) μέχρι 

τέλους Δεκεμ

βρίου 1964 καί, 

κατά δοθεισαν 

παράτασιν,μέχρι 

31 Δεκεμβρίου 

1965. 

(ε)Έκτός ίων ως 

δνω (α),(δ) 

προϋποθέσεων 

απαιτείται,ό

πως τό κατα-

βεβλημένον κε- 12.65· 

φάλαιον τ*ης 

πρδς 4̂ν ή εισ

φορά η* της ί-

Απδ 31 *Οκτωβρίου 

1959 μέχρι 31.12. 

64. 

Παρετάθη μέχρι 31. 

ΝΔ 4002/59 ΦΕΚ 233/ 

Α/31.10.59 άρθρον 4, 

παρ. 1, έδ. πρώτον 

ΝΔ 4444/64 άρθρον 

13, παρ. 5. 

ΝΔ 4002/59 ΦΕΚ 233/ 

Α/31.10.59, δρθρον 

4
9
 παρ.1, έδ* 2. 

ΝΔ /Μ/Μ/64 δρθρον 13, 

παρ. 5· 
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ΐ,εχδμενον'Απαλλαγης Δικαιούχος Απαλλαγής καί Πε 

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

* Ομοίως ώς ανω επί εισ

φοράς ενός η πλειόνων 

βιομηχανικών κλάδων. 

'Ομοίως ώς δίνω οι εταίροι η 

οι μέτοχοι της είσφερουσης 

τους κλάδους επιχειρήσεως. 
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Προϋποθέσεις Xo- Χρονική Ισχύς της Νομοθέτημα 

ρηγήσεως της*Απ- 'Απαλλαγής 

αλλαγής 

δρυομένης νέ

ας εταιρείας 

είναι τουλά

χιστον διπλά-

σιον των 6ρί

ων της προϋπο

θέσεως (α)
?
τό 

δέ μετοχικόν 

κεφάλαιον δχι 

κατώτερον του 

διπλασίου ττ{ς 

αξίας του απο

σπώμενου βιο

μηχανικού κλά

δου της μικτής 

επιχειρήσεως. 

'Εφ'δσον τόκα- Άπό της 16'ΐουλίου ΝΔ 4231/1962 άρθρον 

ταβεβλημένον 18 ΦΕΚ 105 Α/18/7/ 

κεφάλαιον της 62. 

συνιστώμενης ΝΔ 4444/64 άρθρον 

η λειτουργού- 13» παρ. 5· 

σης ΑΕ είναι 

τουλάχιστον 

διπλάσιον των 

ορίων 2.000.000 

καί 5.000.000 

δρχ. του άρ

θρου 12 παρ. 

5? του ΝΔ 

3765/57 τ6 δέ 

μετοχικόν κε-

φάλαιον του

λάχιστον 
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Περιεχόμενον Απαλλαγής Δικαιούχος'Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως toy 

(4)Ή αυτή ώς &νω αναβολή 

φορολογίας της υπεραξί

ας έκ της συγχωνεύσεως 

δύο η* πλειόνων βιομη

χανικών η βιοτεχνικών 

ατομικών επιχειρήσεων 

η" ομοίων προσωπικών ε

ταιρειών πρδς δημιουρ-

γίαν οιασδήποτε μορφής 

εταιρείας τη*ς αύΐης φύ

σεως. 

* Ομοίως ώς ανω οι εταίροι των 

συγχωνευομένων επιχειρήσεων. 

(5) Φ6 αυτό ώς ανω μέίρον 

επί συγχωνεύσεως βιο

μηχανικών η* βιοτεχνικών 

άτομικον η* εταιρικών 

επιχειρήσεων υφισταμέ

νων τήν 19·10.62, προς 

δημιουργίαν βιομηχανι

κές η* βιοτεχνικές ε

ταιρείας οίασδήποτε 

μορφής. 

*0μοίως ώς #νω οι εταίροι των 

συγχωνευομένων επιχειρήσεων. 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως τηςΆπ-

αλλαγης 

60.000. COC 

δραχμών 'ή 

ουχί κατώτε-

ρον του 160$ 

της άξιας 

toö αποσπώ
μενου η ά~ 

ποσμωμέ'νων 

βιομηχανικά) ν 

κλάδων. 

'Εκτός των α

νωτέρω (α)-

(ε) προϋπο

θέσεων, f} 

νεοσυνισιω

μένη βιομη

χανική η βιο

τεχνική εταί

ρε Ca δέον νά 

ΐηρ?) βιβλία 

Δ'κατηγορίας 

του Κωδικός 

Φορολογικών 

Στοιχείων. 

At (α)-(γ) 

(Δέν υφίστα

ται περιορι

σμός,ως προς 

τδν χρδνον κα

ταρτίσεως τ?)ς 

συμβάσεως 

συγχωνεύσεως). 

ΧρονικήΊσχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Άπό ττ$ς 31ηςΌκΐω-
βρίου 1959 μ€χρι̂  
31.12.1964 

31.12.65 
οι 

Άπό της 19ης'Οκτω

βρίου 1962. 

ΝΔ 4002/1959 ΦΕΚ 

233/Α/31.10.59,^Ρ-

θρον 4, παρ. 2. 

ΝΔ 4444/64, άρθρον 

13? παρ. 5· 

ΝΔ 4256/1962 ΦΕΚ 

168/Δ/ΐ9.10.62,Αρ-

θρον 3. 



-132-

Περιεχδμενον'Απαλλαγής Δ ικαιουχος Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως ίου 

Ύ· *Απαλλαγή έκ της Φορο

λογίας Εισοδήματος γ 

g 5 Πηγής (if: 

(1)'Υπεραξία έκ της πωλή

σεως μηχανημάτων η 

βιομηχανικών εν γένει 

εγκαταστάσεων. 

Πάσα έπιχείρησις. 

Παρατηρήσεις; (1) Επί συγχωνεύσεως η* μετατροπές ατομικές 

επιχειρήσεως η* πρυσωπικης έταιρείας,,ώς καί πωλήσεως μηχα

νημάτων κλπ. Wavtöv, τό μέ*τρον άφορξ είς ά^αβολήν τη*ς ψο-

ρολογί«ς η* άπαλλαγήν έκ της φορολογίας εισοδήματος Δ' πη~ 

γής,είς τάς λοιπάς δε* περιπτώσεις ενσοδήματος έκ κινητών 

άξιων. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική Ισχύς ττ̂ ς Νομοθέτημα 
ρηγήσεως τηςΆπ- Απαλλαγής 
αλλαγής 

'Εφ δσον ή faep- Άπό 1.1.57 καΓ ΝΔ 3765/57 ΦΕΚ 1.96 

αξία α&τη ̂ θελε έφεξης Α 30.9.64 άρθρον 9 

χρησιμοποιηθώ ώς 

πρόσθετος άπό-

σβεσις νέων και-

νουργών μηχανη

μάτων ή εγκατα

στάσεων κτώμενων 

έντος του επομέ

νου $5 μεθεπομέ

νου άπ<5 ττ̂ ς προ-

κόψεώς της δια

χειριστικού* 2-

τους. 
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5· Αποσβέσεις 

ΠεριεχδμενονΆπαλλαγης ΔικαιοϋχοςΆπαλλαγτίς καί Πε 

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

(1) Πρόσθετα Ποσοστά Απο

σβέσεων. 

Παρέχεται πρόσθετος ετησία "Απασαι αϊ επιχειρήσεις 

άπόσβεσις 5$ δ
1
-
1
* τά κτί

σματα και 12$ διά τά λοιπά 

πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καί επί των άπό 22 * Οκτω

βρίου 1947 καί έφεξης ενερ

γούμενων δαπανών διά τήν 

ανέγερσιν κτιρίων, εξυπη

ρετούντων τήν έπιχείρησιν 

καί διά τήν άγοράν καί έγ-

κατάστασιν μηχανημάτων καί 

έν γένει εγκαταστάσεων η* 

έπέκτασιν καί βελτίωσιν 

υπαρχουσων τοιούτων. 

(Περιορισμοί!Ή ως ανω πρό

σθετος άπόσβεσις μετά της 

παρεχομένης επί τξ βάσει 

των οικείων διατάξεων του 

Κωδικός φορολογίας καθα

ρών προσόδων δέν δύναται 

νά ύπερβξ τήν αξίαν κτή

σεως των εγκαταστάσεων καί 

των κτισμάτων) 

(2) Μείωσις Προσθέτων'Απο- "Απασαι αϊ επιχειρήσεις 

σβέσεων. 

Αι παρασχεθεΐσαι πρόσθετοι 

αποσβέσεις 5$ διά τά κτί-
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως τηςΆπ-

αλλαγης 

ΧρονικήΊσχύς της 

*Απαλλαγης 

Νομοθέτημα 

Τήρησις βιβλίων Γ'Ή απδσβεσις ύπολο- "Αρθρον 3 Α.Ν.942/49 

η* Δ'κατηγορίας, γίζεται άπό της (ΦΕΚ 96/Α/23.4.1949) 

δια" των οποίων 23'Απριλίου 1949 

καθίσταται δυ- καί εφεξής, 

νατός ο λογιστι

κός προσδιορι

σμός των αποτε

λεσμάτων καί η 

παρακολοΰθησις 

τών αποσβέσεων 

καί της άναπο-

σβέστου αξίας 

των στοιχείων. 

δς ανω Άπό της 19ηςΊου-

λίου 1954 καί εφε

ξής. 

"Αρθρον 11, παρ. 1 

του ΝΔ 2901/1954(ΦΕΚ 

151/Δ/19.7.1954). 
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Περιεχδμενον Απαλλαγής ΔικαιοϋχοςΑπαλλαγής και Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του· 

σματα καί 12$ διά τά λοι

πά" πάγια περιουσιακά στοι

χεία, εγκαταστάσεις, μηχα

νήματα κλπ. της ώς ανω 

περιπτώσεως 1, μειοϋνται 

κατά 50$, ήτοι εις 2,5$ 

καί 6$ αντιστοίχως 

(3) ΗύξημέναΆνώτατα'Όρια 

Αποσβέσεων. 

Τά ανώτατα δρια των τακτι

κών και προσθέτων αποσβέ

σεων, τά προβλεπόμενα υπό 

των διατάξεων του κωδικός 

φορολογίας καθαρών προσό

δων καί υπό του A.N. 942/ 

19499 αυξάνονται κατά 50$ 
προκειμένου περί κτισμά

των, μηχανημάτων καί εγ

καταστάσεων. 

Τά προβλεπόμενα ανώτατα 

όρια αποσβέσεων (τακτι

κών, προσθέτων κλπ. ορι

σμένων βιομηχανικών, βιο

τεχνικών μεταλλευτικών 

καί γεωργικών επιχειρή-

σεων,ώς καί επιχειρήσεων 

τεχνικών £ργων (άπασων 

καθοριζομένων διά Β.Δ.) 

καί έπί δαπανών κτισμά

των, μηχανημάτων καί εγ

καταστάσεων έν γένει,αυ

ξάνονται κατά 50$. Ή ώς 

Αι βιομηχανικαί καί μεταλλευ-

τικαί επιχειρήσεις,αι κείμε-

ναι εκτός της περιοχής τέως 

Διοικήσεως Πρωτευούσης. 

(α) Αι επιχειρήσεις κέντρου 

ίδρυόμεναι από ΙηςΊανουαρίου 

1958 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1962« 

(β)*Υφιστάμεναι έπαρχιακαί 

επιχειρήσεις, άποκτώσαι από 

1ης Ιανουαρίου 1958 μ̂ ΧΡ«-

31ης Δεκεμβρίου 1962 καινουρ-

γεΐς εγκαταστάσεις χαί μηχα

νήματα πρδς έπέκτασιν, βελτί-

ωσιν καί έκσυγχρονισμόν υπαρ-

χουσων τοιούτων. 
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Προϋποθέσεις Χο
ρηγήσεως ττίς*Απ
αλλαγής 

Χρονική'Ισχύς ΐης 

Απαλλαγής 
Νομοθέΐημα 

'Ως ανω 'Από ΐί)ς 23ης*Απρι

λίου 1949 *aC δια 

ta διαχειριστικά 

2 τη 1948 κα£ εφε

ξής. 

Άρθρον 18 ΑΝ 942/1.949 

(ΦΕΚ 96/Α/23.4.1949) 

καί Ν 1719/51 άρθρον 

7. 

(α) Τήρησις βι

βλίων γ'καί δ* 

κατηγορίας 

'Επί στοιχείων,ατι- ΝΔ 3765/1957 άρθρον 

να ηθελον άποκτηθρ 11, ΦΕΚ 196/Α/30.9-

από 1/1/58 μέχρι 57. 

31/12/1962 

Ως ανω "Ως δίνω "Ως ανω 
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Περιεχόμενον Απαλλαγές Δικαιούχος Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

ανω πρόσθετος άπόσβεσις 

παρέχεται μόνον διά και-

νουργεις εγκαταστάσεις 

και μηχανήματα. 

(4) Νέα Αβξησις'Ανωτάτων 

'Ορίων Αποσβέσεων Επαρ

χιακών Βιομηχανιών. 

Τα* ανώτατα δρια αποσβέσεων 

(τακτικών καί προσθέτων^τά 

προβλεπόμενα 6πό των διατά

ξεων τοΟ κωδικός φορολο

γίας καθαρών προσόδων καί 

ύπό τοϋ ΝΔ 2176/1952 αυξά

νονται (άπό 50$) κατά 100$ 

προκειμένου περί κτισμάτων, 

μηχανημάτων καί εγκαταστά

σεων. 

(α) Αί βιομηχανικοί επιχειρή

σεις αί κείμενοι εκτός της 

περιοχές του νομού Άττικη*ς 

καί αι έν τφ Δήμω Λαυρεωτικής 

περιλαμβανόμενοι τοιαυται. 

(β) Αι βιομηχανικαί, βιοτεχ

νικοί καί ξενοδοχειακοί επι

χειρήσεις, κείμενοι έν ταις 

έπαρχίσις Αίγίνης, Κυθήρων, 

Τροιζηνίας, "Υδρας, καί του 

Δήμου Λαυρεωτικής καί Σπετσών, 

ως καί τοιαοται κείμεναι ε

κτός τοΰ νομού Αττικής. 

(γ) At πάσης φύσεως επαρχια

κοί μεταλλευτικοί επιχειρή

σεις. 

Παράτασις Προθεσμίας 

Τό ως 8Ινω ύπ'άρ. 4 ευερ
γέτημα 

Νέα Ποράτασις Προθεσμίας. 

Τό ώς δνω ύπ'άρ. 4 ευερ

γέτημα 
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Προϋποθέ*σεις Χο
ρηγήσεως της Απ
αλλαγής 

Χρονική'ΐσχύς της 
Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Ώς &νω Άπδ του διαχειρι- "Αρθρον 1 καί 8 ΝΔ 

στικου 2τους 1952, 2176/1952 (ΦΕΚ 207/ 

£ως KOLC 196Ι. Α/6.8.1952). 

Ώς &νω Άπδ των διαχειρι

στικών περιόδων,ων 

η ληξις έμπCπτει 

άπδ 10-5-55 μέχρι 

31-12-64. 

Ν.3213/55 άρθρον 12. 

Ως ανω Άπδ του ισολογι

σμού της χρήσεως 

1957 κα£ ίων έφε

ξες χρήσεων. 

"Αρθρον 10, παρ. 2 

έδ. 2, ΝΔ 3765/57 

(ΦΕΚ 196/Α/30.9.57). 

Παράτασις μέχρι 

31.12.1964. 

"Αρθρον 2, παρ. 2, 

ΝΔ.4002/1959 ΦΕΚ 

233/Α/31.10.1959 

Παράτασις μέχρι 

31.12.1965. 

Άρθρον 13 παρ. 5» 

ΝΔ 4444/1964 ΦΕΚ 

221/Α/12.12.1964. 



-HÖ-

'Ισχύοντες Συντελεσταί Αποσβέσεων 

Γεννήτρια άτμοΰ καί ηλεκτρισμού 6 % 

Γεννήτρια Ντηζελ 12,5$ 

Γραφομηχαναί, λογιστικαί και ύπολογιστικαί, μηχα-

ναί καί εξοπλισμός γραφείου εν γένει 8 % 

'Εγκαταστάσεις,, μηχανήματα και εξοπλισμός (λοιπών 

επιχειρήσεων) 8 fo 

"Επιπλα και σκεύη 20 % 

Εξοπλισμός μεταφορών (εξαιρέσει φορτηγών αυτοκι

νήτων) 12 % 

Φορτηγά αυτοκίνητα 20 % 

Εργοστασιακά κτίσματα 5 % 

"Αλλα κτίσματα 3 $ 

Ανταλλακτικά καί εργαλεία μέχρι 100 % 
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6.ΛοιπαίΕκπτώσεις καί Άπαλλαγαί έκ toö Φόρου Εισοδήματος 

ΠεριεχόμενονΆπαλλαγής Δικαιούχος*Απαλλαγής και Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

(1 )'Εκπίπτεται έκ των εις 

φόρον εισοδήματος υποκει

μένων κερδών ποσοστδν μέ

χρις 1$ των ακαθαρίστων 

εσόδων, τών προερχομένου 

εξ εξαγωγών πρδς τήν άλλο-

δαπήν
9
 εγχωρίων γεωργικών 

προ'ίόντων ως καί βιομηχα

νικών καί βιοτεχνικών προ-

Ι'όντων εγχωρίου παραγωγής. 

(2)'Ομοίως εκπίπτεται πο-

σοστόν 1$ των ακαθαρίστων 

εσόδων τβν προερχομένω; έκ 

τής επισκευής πλοίων υπό 

ξένην σημαίαν. 

Τό" ποσοστόν καθωρίσθη εις 

1$ δι'άπάσας τάς ώς ανω 

περιπτώσεις· 

(3)*0μοίως εκπίπτεται πο

σοστόν \ήο των ακαθαρίστων 
εσόδων των προερχοπένων, 

είτε εκ τής εν t?) άλλοδαπτ) 

πωλήσεως κινηματογραφικών 

ταινιών, είτε έκ τής εκ

χωρήσεως του δικαιώματος 

εκμεταλλεύσεως των έν λό

γω ταινιών έν τη αλλοδαπή. 

"Απασαι αϊ ήμεδαπαί επιχειρή

σεις ανεξαρτήτως νομικής μορ

φής η* τόπου εγκαταστάσεως. 

'Ομοίως δικαιούνται του ευερ

γετήματος καί αί πάσης φύσεως 

μεταλλευτικαί επιχειρήσεις 

Ναυπηγικαί καί μηχανουργικαί 

εγκαταστάσεις. 

Αι έν Ελλάδι έδρεοουσαι επι

χειρήσεις παραγωγής κινημα

τογραφικών ταινιών. 

( 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρζνικν,Ίοχύζ της Νομοθέτημα 
ρηγήσεως τηςΆπαλ-Απαλλαγής 
λαγης 

Τό ακριβές ποσό- Ισχύει από της 30ης"Αρθρον 6$παρ.10 καί 

στδν,δυναμενον νά. Σεπτεμβρίου 1957 11
9
ΝΔ 3765/1957,ΦΕΚ 

να είναι διάφορον καί δια τά από 1ης 196/Δ/30.9-1957-

κατ'εΐδος προΐ'όν- Ιανουαρίου 1958 και,.
 Λ 

• * > „~ > η . Αρθρον 10, παρ. 2 
τος,καθορίζεται ota εφεξής ακαθάριστα ^ „,./,.., 

~ » - ν , >_ >- ~ tou ̂ Δ 3(o5/iy5(, 
v o i \ιι.IM /Υττ/Λίη/ΎΓΤΡί.ΐΜ ertr-iAr» e-F pFnv i i i vMM . ' 

κοινών αποφάσεων 

των Υπουργών Συν

τονισμού,Οίκο νο

μικών, Εμπορίου 

καί Βιομηχανίας. 

Ουδεμία 

ε*σοδα εξ εξαγωγών 
ΦΕΚ 196/Δ/30.9.1957 

Ισχύει από της 6ης Άπόφασις*Υπουργέ ίου 

Μαρτίου 195$ καί Συντονισμού,Οικονο-

διά* τά από 1ης Ί - μ ι κω ν, 'Εμπορίου καί 

ανουαρίου 1958 «»ί Βιομηχανίας Π.4093/ 

εφεξής πραγματο/ϊοι- 1.3· 1958
 Φ Ε
Κ 65Β/6. 

ούμενα ακαθάριστα 3Ί958 

εΌοδα. 

Ουδεμία Ισχύει άπ6 της 19ης ΝΔ 420δ/ΐ9.9· 1961 

Σεπτεμβρίου 1961 ΦΕΚ 176Δ/19-9·19^1. 
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Περιεχόμενον Απαλλαγές Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως του 

(4) Κατάργησις των'Ανωτέ

ρω 1-2 Ευεργετημάτων 
-,,. ..y .ι ,ι m l m m ι ι II . 

καί Αντικατάστασις διά 

Νέου. 

Κατηργήθησαν τά ως δνω 1-2 

ευεργετήματα καί έθεσπίσθη 

τ6 άκόλουθον? 

Έκ τών εις φορολογίαν υπο

κειμένων κερδών των εξαγω

γέων αναγνωρίζεται £κπτω-

σις ποσοστού έπί των εξ 

εξαγωγών ακαθαρίστων εσό

δων των ως έξτ|ςί 

Δια" τα* γεωργικά, κτηνοτρο

φικά καί προϊόντα αλιείας 

Zfo9 διά δέ τά οπωροκηπευ

τικά 4$. 

Διά τά μεταλλευτικά καί 

λατομικά προϊόντα εν γέ

νει yfo. 

Διά τά βιομηχανικά, βιο

τεχνικά καί χειροτεχνικά 

προϊόντα έν γένει, περι

λαμβανομένων των προϊόν

των των γεωργικών βιομη

χανιών 4$· 

Ποσοστδν 4$ επίσης αναγνω

ρίζεται καί διά τά εΌοδα 

έκ κατασκευών η* επισκευών 

πλοίων ύπό ναυπηγείων η 

"Απασαι αι έξαγωγικαί επιχειρή

σεις επί εξαγωγίμων προϊόντων, 

των οποίων ενεργείται εξαγωγή 

συμφέρουσα διά τήν έλληνικήν 

οίκονομίαν,διά τήν πραγματο-

ποίησιν της δποίας απαιτείται 

οργανωτική καί εμπορική προ

σπάθεια, συνεπαγόμενη ηύξη-

μένας δαπανάς. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική*Ισχύς ΐης Νομοθέτημα 

ρηγήσεως της*Απ- Απαλλαγής 

αλλαγής 

Ουδεμία •*Ισχύει άπό 1 5Ή.<; 

Ιουλίου 1962 καί 

διά χά ακαθάριστα 
£σοδα Χά πραγματο
ποιούμενα από 1ης 

Ιανουαρίου 1962 

και έφεξης. 

"Αρθρον 3 ΝΔ 4231/62 

ΦΕΚ 105/Α/18.7.1962. 
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Περιεχδμενόν Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως ίου 
"••-•— ' •'•" ' " — " — * " " » — ' " ' — — — — Ι ι Ι • — II ι • I I . u m i l i — y ^ . » -

μηχανουργικών επιχειρήσεων, 

ανεξαρτήτως ίου αν ταϋτα 

είναι υπό* ξέ"νην η έλληνι-

κήν σημαίαν. 

Διά πάντα τά λοιπά προϊ-

6vta, αναγνωρίζεται 'έκ-

πτωσις 1$·. 

Τά ανωτέρω ποσοστά εκπτώ

σεως χορηγούνται άνευ υπο

βολής δικαιολογητικών. 
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II. ΑΠΑΑΜΓΑΙ ΕΚ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 

1. Φόρος Κύκλου 'Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) 

Περιεχόμενον'Απαλλαγης Δικαιούχος'Απαλλαγές καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως ίου 

(1)Απαλλάσσονται του ΦΚΕΙ 

%& ακαθάριστα εΌοδα εκ της 
πωλήσεως προϊόντων εις τήν 

άλλοδαπήν. 

(2)*0μοίως απαλλάσσονται 

ίου βΕΕ.τά ακαθάριστα £σο-

δα εξ επισκευών ελληνικών 

η* ξένων πλοίων ενεργούν

των πλδας του εξωτερικού. 

Επίσης απαλλάσσονται του 

Φ.Κ.Ε. τά ακαθάριστα £σο-

δα έκ πωλήσεως αεροσκαφών 

καί πλοίων. 

(3) Μειουται δ συντελεστής 

Φ.Κ.Ε. κατά 20$. 

(4) Μειουται 6 συντελεστής 

Φ.Κ.Ε. κατά 

Άπαντες ci εξαγωγείς ανεξαρ

τήτως νομικής μορφής η* τόπου 

εγκαταστάσεως. 

Αι ένεργουσαι τάς αντιστοί

χους έπισκευάς επιχειρήσεις. 

Αι επιχειρήσεις κατασκευές 

των αεροσκαφών καί πλοίων. 

Δι βιομηχανικαί καί βιοτεχ

νικοί επιχειρήσεις -utt εγκα

τεστημένα ι κατά τ^ν 6/8/52 

έκτος τοο Νομοο'Αττι^η'ς, η* 

εντός του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Αι βιομηχανικαί καί βιοτεχ

νικοί επιχειρήσεις αϊ εγκα

τεστημένα ι κατά τήν 6/8/52 

εις νήσους.'Επίσης, αϊ μετά 

τήν 6/8/Î952 ιδρυόμενοι,η* με
ταφερόμενοι εκτός τοϋ Νομοΰ 

'Αττικές η* tic περιοχάς του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 
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Προϋποθέσει,ς Χο- Χρονική'ΐσχύς ΐης 

ρηγήσεω.ς ΐης'Απ- Απαλλαγής 

αλλαγές 

Νομοθέτημα 

Ουδεμία 

Ουδεμία 

Ουδεμία 

'Από trie 1/5/1937, 
καί έφεξης 

Άπδ yi*j49 , εξαιρέ
σει, ΐης απαλλαγής 
ίων επισκευών ξέ
νων πλοίων,^ΐις 
ίσχυε ι άπδ 10/6/ 
54 καί έφεξης. 

ΑΝ 660/937 άρθρον 3 
καί ΝΔ 1211/49 Βρθρον 
2,παρ.1,Ν.2861/1954, 
δρθρον 8. 

ΝΔ.1211/49,δρθρον 2, 
παρ.1 καί Ν.2861/54, 
δρθρον 8. 

Ουδεμία Άπ<5 6/8/1952 ΝΔ 2176/1952 άρθρον 

4, παρ. 1. 

Ουδεμία *βς £νω Ώς Svio 
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Περιεχδμενον Απαλλαγής 

(5) Μειουται 6 συντελεστής 

toü Φ.Κ.Ε. κατά $0?° 

(6) Μειουται δ συντελεστής 

Φ.Κ.Ε. κατά 50$ 

(7) Πλήρης απαλλαγή εκ του 

Φ.Κ.Ε. 

(8) Ή ώς δνω απαλλαγή. 

(9) Μείωσις η* απαλλαγή εκ 

του* Φ.Κ.Ε. διά διάστημα μή 

υπερβαίνον τήν δεκαετίαν 

Δικαιούχος*Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

Αι βιομηχανικαί καί βιοτεχ

νικοί έπιχειρήσεις
5
αι ίδρυ-

ομεναι η μεταφερόμενοι μετά 

τήν 6/8/52 εις νήσους. 

Αι βιομηχανικοί και βιοτεχ

νικοί επιχειρήσεις κατασκευής 

μηχανημάτων, τεμαχίων καί με-

ρων αύτων, αυτοκινήτων, αμα

ξωμάτων καί βάσεων αυτών. 

Έπί εισαγομένων η έπιτοπίως 

παραγομένων άγαθων αναγκαίων 

η χρησίμων διά τήν ένέργειαν 

με>ετων, ερευνών, κατασκευών 

καί άνέγερσιν των πρώτων εγ

καταστάσεων, περιοριστικως, 

αναφερομένων εν τψ N.417"Ĵ 96
1
' 

"Περί λήψεως γενικών μέτρων " 

διά τήν υποβοήθησιν της ανα

πτύξεως της οικονομίας τής 

χώρας
1
.' 

Έπί εισαγομένων γαιανθράκων, 

μεταλλουργικοΟ κώκ καί μεταλ

λευμάτων ύπό μεταλλουργικών 

επιχειρήσεων διά τάς άνάγκας 

της βιομηχανικής των παραγω

γ ή . 

Κατά κΰριον λδγον εξαγωγικάί 

επιχειρήσεις βιομηχανίας,με

ταλλείων η* ορυχείων, καθώς καί 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως της'Απ-

αλλαγη"ς 

Χρονική Ισχύς της 

*Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Ουδεμία Ως ανω Qç, ανω 

Εκ των έναντι άγα-'Από 1/3/1950 καί 
θφν,τά" αναφερόμενα εφεξής, 
εις τάς κλάσεις 
63δις γ.89-99,266 
ακβ,2666)1,2666)3 
καί 268γ toü προί'-
σχΟσαντος δασμολο
γίου εισαγωγές. 

Αι πραγματοποιου- Άπό τη*ς 3ηςΊου-

σαι τήν εισαγωγήν νίου 1961 

η* έπιτοπίως άγο-

ράν ίων 'έναντι α

γαθών επιχειρήσεις 

νά πραγματοποιούν 

νέαν δια τήν χώραν 

παραγωγικήν (κατά" 

τήν εννοιαν του αρθ. 

1,παρ.2 ίου Ν 4171/ 

6ΐ)έπένδυσιν αξίας 

6QÛ0GÛ00 δρχ. η προ
κειμένου περί επε

κτάσεως, αξίας &νω 

ίων 20.000.000 

Ουδεμία *Από της 3ηςΙου

νίου 1961. 

ΑΝ 660/37 &ρθ· 3,παρ, 
Ι,έδ.β,' καί αρθ. 11, 
παρ.3>εδ.γ,ως ετρο-
ποποιήθη δια" ίου &ρθ, 
6 Ali/1419/50. 

"Αρθρον 1 καί 2 Ν. 

4171/1961 ΦΕΚ 93Α/ 

3.6.61 καί άρθρον 

4 ΝΔ 4256/62 ΦΕΚ 

168/Α/19-10-1962. 

'Αρθ.8,παρ.1,Ν.4171/ 

1961, ΦΕΚ 93Α/1961. 

Έφ'οσον α ι έναντι Άπδ της 10ης Νο-

έπιχειρήσεις ι- εμβρίου 1953 καί 

δρόονται η* ένι- εφεξής. 

Ν.2687/1953,ϊρθ·3, 

καί 8, ΦΕΚ 317/Α 1953. 
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Περιεχόμενον Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 

επί εισαγομένων μηχάνημα- επιχειρήσεις τό πρώτον ιδρυ

τών
 ?
 εξαρτημάτων J άνταλ- δμεναι εν ττ) χώρα

?
 εκ της 

λακτικων καί εργαλείων. δράσεως των οποίων εξοικονο

μούνται σημαντικά ποσά συναλ

λάγματος ετησίως. 
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Προϋποθέσεις Χο- ΧρονικήΊσχΰς της Νομοθέτημα 
ρηγήσεως της'Απ- Απαλλαγής 
αλλαγής 

•• • — — « — ι — — — • — » — — — • ιιι ι m • ι — — ιι • "• ι ιι ι ι •••• • ιι ι ι ι ι ι ι m •••' • 

σχοονται aid κεφα
λαίων εισαγομένων• 

εκ ίου εξωτερικού 

κα£ κατόπιν εγκρι

τικές αποφάσεως 

της επιτροπής του 

Ν. 2687/1953. 
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^λη Χαρτοσήμου 

Περίεχδμενον*Απαλλαγής Δικαιούχος*Απαλλαγής καί Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως του 

α.Απαλλαγή των Τελών Χαρ

τοσήμου. 

(1) At συμβάσεις περί εκτε

λέσεως £ργων ανασυγκροτή

σεως τ?|ς χώρας. 

(2)*0μολογιακά δάνεια εκ

διδόμενα υπό ίων επιχει

ρήσεων τοϋ ΝΔ 3746/1957. 

"Ητοι διά τάς εξοφλήσεις 

ίων τοκομεριδίων των κλη-

ρουμένων τίτλων καί των 

κερδών, των λάχνων ως καί 

οί τίτλοι του* δανείου καί 

αι επαχθείς μεταβιβάσεις 

καί at εξ οιουδήποτε λό

γου ανανεώσεις αύτων. 

'Ισχύς απαλλαγής 10ετία. 

(3) Αι πρόσοδοι εκ τοΟ κα

τά τό δρθρον 45 tcâ3 Ν.2190 
"περί ανωνύμων εταιρειών" 

διανεμομένου πρό πάσης ε

τέρας διανομής πρώτου με

ρίσματος των κατά τό £ρ-

θρον 3 του Ν.2190 προνο

μιούχων μέτοχων εκδιδομέ

νων κατόπιν εγκρίσεως,βά

σει του ΝΔ 3746/57,καθώς 

καί τό κεφάλαιον καί οι 

τίτλοι αύτων. Ισχύς τη*ς 

απαλλαγές 10ετία. 

At επιχειρήσεις al προβλεπό

μενοι υπό του ΝΔ 3746/1957. 

Αι Α.Ε. αι εκδίδουσαι προνο

μιούχους μετοχάς. 
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Προυποθέσεις Χο
ρηγήσεως ΐη*ς Απ
αλλαγές 

Χρονική*Ισχύς ΐης 
Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Άπδ toC1946. ΝΔ 96/1946/ΦΕΚ 279/ 

1946 "Αρθρον 2. 

Έκδοσις ίων ομο
λογιακών δανείων 
άπ<5 9 · 9 · 57 £ως 
9.9·&2,καί κατά 
δοθεΐσαν παράΐα-
σιν, μέχρι 9-9-67. 

Άπ<5 9-9.57 μέχρι 
9.9.1962. Παρέτάθη 
tnC 5ε f Cavato ι 
μέχρι. 9.9.67. 

ΝΔ 3746/1957/ΦΕΚ 
Η 3 / Δ / 1 ? 5 7 άρθρον 4, 
παρ. 1. 

ΝΔ 4242/62 δρθ.29, 
παρ. 9, ΦΕΚ 135/V 
1.9.62. 

Έκδοσις προνομι- *ος Ανω 
υΰχων μεΐοχων ά
πδ* 9-ν.57 μέχρι 
9.12.1962 και κα-
%& δοθεΐσαν πα-
ράΐασιν, μέχρι 
9-9-1967. 

ΝΔ 3746/1957,ΦΕΚ 173/ 
Δ/1957? άρθρον 4,παρ. 
2 KOLC ΝΔ 4242/62 δρθ. 
29 παρ. 9» ΦΕΚ 135Δ 
1-9-62. 
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Περιεχόμενον Απαλλαγής 

(4) OL τίτλοι των'έντοκων 

γραμμαρίων τοϋ Δημοσίου,αι 

μεταβιβάσεις αύτων και at 

εξοφλήσεις των τόκων. 

(5) Οι τίτλοι ίων ομολο

γιακών δανείων του* Δημο

σίου, αί ανανεώσεις, καί 

αι έξ οιασδήποτε αιτίας με

ταβιβάσεις ώς καί at εξο

φλήσεις των κληρουμένων 

τίτλων, τον κερδών έκ λάχ

νων καί των τοκομεριδίων. 

(6)Ή σύμβασις συγχωνεύ

σεως Δ.Ε., τό καταστατι-

κόν συστάσεως τΐ}ς διά συγ

χωνεύσεως νέας ανωνύμου 

εταιρείας, η εισφορά, καί 

μεταβίβασις των περιου

σιακοί ν. στοιχείων των, συγ

χωνευομένων Δ.Ε., πδσα 

σχετική πραξις η* συμφωνία, 

άφορωσα εις τήν εισφοράν 

ζ μεταβίβασιν στοιχείων ε

νεργητικού η* παθητικοί? η 

δλλων δικαιωμάτων καί υπο

χρεώσεων, ώς καί παντός εμ

πραγμάτου δικαιώματος, at 

έκδοθησόμεναι μετοχαί, ώς 

καί τά πρακτικά των γενι

κών συνελεύσεων των συγχω

νευομένων εταιρειών καί 

πδσα α"λλη συμφωνία η* πρα-

Δικαιουχος*Απαλλαγές καί Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως του 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως τής'.Απ-

αλλαγης 

Χρονική'Ισχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Ουδεμία Άπό του Αυγούστου 
1957 και εφεξής 

ΝΔ 3745/1957,ΦΕΚ/173 
Α 1957,&ρθρ.6 παρ.2 

Ουδεμία Άπό* της εκδόσεως 

έκαστου δανείου. 

*0 εκάστοτε νόμος,6 

προβλέπων τήν 2κδο-

σιν του δμολογειακοϋ 

δανείου. 

(α)'Η εκ τής συγ- Άπό τής 30ής Σε-

χωνεύσεως ή* μετά- πτεμβρίου 1957. 

τροπής προερχομέ

νη Α.Ε. θά ^χη κα

τά τόν χρόνον τής 

συγχωνεύσεως η* συ

στάσεως της ολο

σχερώς καταβεβλη-

μένον κεφάλαιον 

ουχί κατώτερον των 

5.000.000 δρχ.Προ

κειμένου περί Α,Ε. 

προερχομένων έκ 

τής συγχωνεύσεως 

ή μετατροπής βιο

τεχνικών επιχει

ρήσεων, τό καταβε-

βλημένον κεφάλαιον 

αύτων δύναται νά 

ΝΔ 3765/1957,δρθ.12. 
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ΠεριεχδμενονΑπαλλαγής 

ξις, άπαιίουμ£νη διά τήν 

συγχώνευα tv τήν σοστασιν 

καί xô καταστατικόν τής 
νε"ας εταιρείας,η δημοσί

ευα ι ς αύτων εν τω Δελτίω 

Α.Ε. της εφημερίδος τής 

Κυβερνήσεως καί f) μετα

γραφή εν τοις β ιβλCoις 

μεταγραφών εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων. 

Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε« 

ριοχή'Εγκαταστάσεώς του. 

(7) *Η ως 8νω απαλλαγή Εις περίπτωσιν εισφοράς ΰπό* 

λειτουργούσης μικτής επιχει

ρήσεως του βιομηχανικού* αυ

τής κλάδου εις λειτουργούσαν 

η συνιστωμένην άνώνυμον εταί

ρε ία ν. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική'Ισχύς της Νομοθέτημα 

ρηγήσεως της*Απ- *Απαλλαγής 

αλλαγές 

είναι καί κατώτε

ρο ν των 5«000.000 

δρχ. ,ούχί όμως *ί-
λασσον ίων 2.000000 

δραχμών, 

(β)Έπί μετατροπής 

ατομικής επιχει

ρήσεως η* προσωπι

κής εταιρείας εις 

Α.Ε.,η συγχωνεύ

σεως προσωπικής 

εταιρείας μετ'ά-

νωνύμου τοιαύτης, 

αϊ μετοχαί τηςΔ.Ε, 

αϊ άντιστοιχοϋσαι 

εις τήν άξίαν του 

εισφερομένου ΰπό 

τούτων κεφαλαίου 

θά είναι υποχρε

ωτικώς ονομαστι-

καί έπί 5ετίαν 

από της συγχωνεύ

σεως η τΐ)ς συστά

σεως της ανωνύμου 

εταιρείας. 

Έφ όσον τό κατά- *Από 3ΐ/
10
/59»μ^χρι "Αρθρον 4>παρ.1,έδ.β, 

βεβλημένον κεφά- 31/12/64 ΝΔ 4002/1959-

λαιον της εις η\ 

ή εισφορά η της 

ιδρυόμενης νέας Παρετάθη μέχρι 31/ *Άρθ. 13,παρ.5^.4444/ 

εταιρείας είναι 12/1965. 64,ΦΕΚ 221/Α/12-12-64 
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Περιεχόμενον Απαλλαγής Δικαιούχος*Απαλλαγής και Πε· 

ριοχή Εγκαταστάσεως του. 

(8)'Η ώς 8νω απαλλαγής Έπί συγχωνεύσεως βιομηχανικών 

η* βιοτεχνικών ατομικών επι

χειρήσεων η προσωπικών εται

ρειών μετ*άνωνύμου. βιομηχανι

κές εταιρείας. 

Εις περίπτωσιν εισφοράς ύπό 

λειτουργούσης επιχειρήσεως 

ένας η πλειόνων βιομηχανικών 

αύτη*ς κλάδων εις λειτουργού

σαν η* σννιστωμε*νην Α.Ε. 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως της*Απ

αλλαγής 

ΧρονικήΊσχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

τουλάχιστον δι-

πλάσιον του έλα-

χCστoυ ορίου κα

ταβεβλημένου κε

φαλαίου (του äp-
θρου 12, παρ. 5» 

του ΝΔ 3765/57) 

τ<5 δέ μετοχικδν 

κεφάλαιον ουχί κα-

τύτερον του δι

πλασίου της αξίας 

του αποσπώμενου 

βιομηχανικοί; κλά

δου της μικτής 

επιχειρήσεως. 

'Εφ'δσον η περί 

συγχωνεύσεως σΟμ-

βασις ^θελε πρα

γματοποιηθεί άπό 

της 31.10.1959, 

μέχρι 31.12.1964. 

*Εφ'όσον τ6 κατα-

βεβλημένον κεφά-

λαιον τη*ς συν

ιστώμενης η* λει

τουργούσης Α.Ε εί

ναι τουλάχιστον 

διπλάσιον των ο

ρίων 2.000.000 

καί 5.000.000 δρχ., 

του δρθρου 12,παρ. 

'Από της 3ΐ/ΐθ/59 

μέχρι 31/12/64 

Παράτασις μέχρι 

31.12.65 

'Από της 16'Ιουλίου 

1962. 

"Αρθ.4?παρ.1,έδ.α,ΝΔ 

40C2/1959 

,,
Αρθ.13,παρ.5·ΝΔ4444/ 

64 ΦΕΚ 221/Α/12/12.64. 

ΝΔ 4231/62,δρθρον 18 

ΦΕΚ 105Α/18.7.62. 
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Περιεχόμενον Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως ίου. 

(9)*Η αυτή ως ανω απαλλαγή. Εις περίπτωσιν συγχωνεύσεως 

δύο η πλειόνων ατομικών επι

χειρήσεων, βιομηχανικών η 

βιοτεχνικών η ομοίων προσω

πικών εταιρειών. 

(10)Ή αυτή ώς #νω απαλλαγή. 

(11)Ή αυτή ώς #νω απαλλαγή. 

Εις περίπτωσιν συγχωνεύσεως 

υφισταμένων κατά τήν 19.10.62 

οιασδήποτε μορφής βιομηχανι

κών Η] βιοτεχνικών επιχειρή
σεων. 

'Επί εισαγομένων η* έπιτοπίως 

παραγομένων αγαθών,αναγκαίων 

η* χρησίμων διά τήν ένέργειαν 

μελετών,ερευνών,κατασκευών, 

καί άνέγερσιν τών πρώτων εγ

καταστάσεων, περιοριστικως α

ναφερομένων έν τω Ν.4ΙΤΙ/196Ι 

"Περί λήψεως γενικών μέτρων διά 
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Προϋποθέσεις Χο
ρηγήσεως της'Απ
αλλαγής 

ΧρονικήΊχύς της 
Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

5 too ΝΔ 3765/57, 
τό δέ μετοχικόν κε
φάλα ιον τουλάχι
στον 60.000.000 
δρχ., η* ουχί κα-
τώτερον του 160$ 
ττ|ς αξίας του α
ποσπώμενου η τών 
αποσπώμενων κλά-
6ων. 

'Εκτός τών ώς &νω 
προϋποθέσεων ή 
νεοσυνιστωμένη 
έπιχείρησις, νά 
τηρρ βιβλία Δ Γ κα
τηγορίας του Κω
δικός Φορολογικών 
στοιχείων. 

Αι ανωτέρω (α-β). 

Άπό της 31ηςΌκτω- ΝΔ 4002/1959,^ρθρ.4, 
βρίου 1959. παρ.2,ΦΕΚ 233/Α 31. 

10.59. 

Uapa.Xc.aic, μέχρι της "Αρθ. 13,παρ. 5»ΝΔ 

31/12/65. 4444/64 ΦΕΚ 221/Α/ 

12.12.64. 

Άπό της 19ης*Οκτω

βρίου 1962. 

ΝΔ 4256/1962 ΦΕΚ 

168/Α/19.10.1962, 

άρθρον 3. 

Αι πραγματοποιου- Άπό της ήμερομηνί-

σαι τήν εισαγωγήν ας,καθ'η\ η έγκρι-

η* έπιτοπίως άγο- τική περί της έπεν-

ράν των έναντι ά- δύσεως άπόφασις του 

γαθων επιχειρήσεις Ύπ. Συντονισμού*,Οι-

νά πραγματοποιούν κονομικων καί του 

νέαν διά τήν χώραν αρμοδίου εκάστοτε 

παραγωγικήν,(κατά ΎπουργοΟ δημοσιευθτ* 

Ν .4171/1961 ,ίίρθ.1 

καί 2 ΦΕΚ 93/3.6.61. 

http://Uapa.Xc.aic
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Περιεχόμενον Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως ίου. 

τήν υποβοήθησιν της χώρας" 

άρθρον 2, παρ. 1. 

(12)*Η αυτή ως ανω απαλλαγή. 

(13) Πλήρης απαλλαγή έκ πα

γίων τελών χαρτοσήμου. 

(14) Πλήρης απαλλαγή χαρτο

σήμου. 

Έπί συστάσεως ναυτιλιακών ε

πιχειρήσεων διά τό σονολον 

των κεφαλαίων, έφ*όσον τούτο 

αποτελείται κατά 80$ έκ της 

αξίας των μεταφερομένων εις 

αύτάς πλοίων. 

Τά πάσης φοσεως έγγραφα των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Αι συμβάσεις δανείων η* πιστώ

σεων J παρεχομένων παρ'αλλοδα

πών τραπεζών η αλλοδαπών οί

κων κατασκευής μηχανημάτων μή 

διατηροοντων εν Ελλάδι μόνι-

μον έγκατάστασιν κατά" τήν ε*ν-
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είς τήν εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως,καί 

εντός ΙΟετίας από 

της ισχύος του νό

μου. 

Προϋποθέσεις Χο- Χρονική'Ισχύς της 

ρηγήσεως τηςΆπ- Απαλλαγής 

αλλαγής 

τήν £ννοιαν ίου 

&ρθ,1,παρ.2 του Ν. 

4171)έπένδυσιν α

ξίας ανω των 

90.000.000 δραχ. 

η* προκειμένου πε

ρί επεκτάσεως,αξίας 

&νω των 30.000.000. 

Ή ώς ανω προυπόθε- Άπό τής 19.10.62. 

σις επενδύσεως 

90.000.000 καί 

30.000.000 δρχ τρο

ποποιείται εις 

60.000.000 καί 

20.000.000 δρχ. 

Νομοθέτημα 

"Αρθρον 4, ΝΔ 4256/ 

62 ΦΕΚ 168/Α/19.10. 

1962. 

'Από της 14/10/52. Ν.2246/1952,ΦΕΚ 282/ 

Α/1952 &ρθ. 20,παρ.3. 

Ουδεμία 

Ουδεμία 

Άπό της ΐ8ης-7-

1962 

Άπό της 3ης'Ιου

νίου 1961. 

ΝΔ.4231/1962, αρθ.1 

ΦΕΚ 105Α/1962. 

Άρθρον 7>παρ.1, Ν. 

4171/61 ΦΕΚ 93 Α/ 

1961. 
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Περιεχόμενον *Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως ίου 

(15) Πλήρης απαλλαγή χαρτο

σήμου. 

β, Μείωσις Τελών Χαρτοσήμου 

(1) Παρέχεται μείωσις η απ

αλλαγή εκ τελών χαρτοσήμου 

διά διάστημα μή υπερβαίνον 

τήν δεκαετίαν επί εισαγομέ

νων μηχανημάτων,εξαρτημάτων, 

ανταλλακτικών και εργαλείων. 

νοιαν του άρθρου 5 ίου Ν.Δ. 

3843/58 προς ημεδαπάς βιομη

χανικός η* μεταλλευτικάς επι

χειρήσεις και ή έξόφλησις 

τούτων ώς και τών έπ*αυτών 

τόκων. 

Οι γαιάνθρακες,τ<5 μεταλλουρ-

γικόν κώκ και τά μεταλλεύμα-

τα$ τά εισαγόμενα ύπό μεταλ

λουργικών επιχειρήσεων διά 

τάς άνάγκας της βιομηχανικής 

των παραγωγής. 

Κατά κύριον λόγον έξαγωγικαί 

επιχειρήσεις βιομηχανίας^με

ταλλείων ή ορυχείων καθώς καί 

επιχειρήσεις τό πρώτον ιδρυ-

όμεναι έν τ?) χώρα,εκ της δρά

σεως τών οποίων εξοικονομούν

ται σημαντικά ποσά συναλλά

γματος ετησίως. 

(2) Μείωσις τελών χαρτοσή

μου έπί συστάσεως ανωνύμου 

εταιρείας,ώς έξήςΐ διά με-

ΐοχικόν κεφάλαιον μέχρι 

5.000.000 δρχ. ουδεμία μεί-

ωσις. 

Διά τό τμήμα 50001 -

30.000.000 μείωσις εις 1$. 

Διά τό τμήμα:30.000.000 καί 

&νω μείωσις εις 0,1$. 
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Προϋποθέσεις Χο
ρηγήσεως ΐης Α π 
αλλαγής 

Χρονική'Ισχύς της 

Απαλλαγής 
Νομοθέτημα 

Ουδεμία 'Από της 3ης Ιου

νίου 1961 

"Αρθρον 8,παρ ο 1, Ν. 

4171/1961 ΦΕΚ 93/Α/ 

1961. 

Έφ'δσον αι έναντι Άπό της 10ης Νοεμ- Ν.2687/1953,άρθρον 

επιχειρήσεις ιδρΰ- βρίου 1953 καί ècp— 3>καί 8 ΦΕΚ/317/Α/ 

ονται η* ενισχύονται έξης, 1953-

διά κεφαλαίων,εισ

αγομένων έκ του εξω

τερικού καί κατόπιν 

εγκριτικής αποφάσε

ως του Ν.2687/1953. 

Έφ'οσον η εταιρεία Άπό της 3ης'ΐου-

πραγματοποιει έπέν- νίου Ι96Ι 

δυσιν ανω των 60 ε

κατ. δραχ. καί 30 

εκατομμυρίων προ

κειμένου περί επ

εκτάσεως. 

'Αρθρον 2Jπαρ.5> Ν. 

4171/1961 ΦΕΚ 93/Α/ 

3,6.61 καί αρθ.4, 

παρ. 1, ΝΔ 4256/1962 

ΦΕΚ 168/Α/19-10-62, 
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Περιεχόμενον Απαλλαγής 

(3) Ή ως &νω απαλλαγή ι

σχύει xaC ini αυξήσεως με

τοχικού κεφάλαCou ?έφ*όσον 

αβτη υπερβαίνει τά 15 εκα

τομμύρια δραχμών. 

Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική*Ισχύς ΐ?ίς Νομοθέτημα 
ρηγήσεως ΐης'Απ- Απαλλαγής 
αλλαγής 

Ός δνω Άπό -CT̂ C 19ης'Οκτώ- "Αρθρον 4»παρ.2, ΝΔ 

βρΐου 1962. 4256/62 ΦΕΚ 168/Α/ 

19-10-62. 
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3. Δασμ,οί, Εισφοραί 

Περιεχόμενον Απαλλαγής 

(1) Παρέχεται μείωσις ή απ

αλλαγή εκ δασμών εισφορών 
καί τελών εισαγωγής oidi διά

στημα μή υπερβαίνον τήν δε-

καετίαν επί εισαγομένων μη

χανημάτων , εξαρτημάτων,ά ν-

ταλλακτιχών καί εργαλείων. 

και Τέλη Εισαγωγής 

Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του. 

Κατά κύριον λόγον έξαγωγικαί 

επιχειρήσεις βιομηχανίας,με

ταλλείων,ή ορυχείων καθώς και 

επιχειρήσεις τό πρώτον ίδρυό-

μεναι έν τ?) χώρα?εκ τής δρά

σεως τών οποίων εξοικονομούν

ται σημαντικά ποσά συναλλά

γματος ετησίως. 

(2) Πλήρης απαλλαγή εκ δα

σμών εισφορών και τελών εισ

αγωγής . 

'Επί εισαγομένων αγαθών,αναγ

καίων Ψ\ χρησίμων διά τήν ένέρ-
γειαν μελετών,ερευνών,κατα

σκευών καί άνέγερσιν τών πρώ

τον εγκαταστάσεων,περίοριστι

κώς αναφερομένων έν τω Ν. 

4171/1961 "Περί λήψεως γενι

κών μέτρων διά τήν ύποβοήθη-

σιν της αναπτύξεως της οικο

νομίας της χώρας
Μ
αρθρον 2, 

παρ. 1ο 

(3) Ή ως ανω απαλλαγή, Οι γαιάνθρακες, τό μεταλλουρ-

γικδν κώκ καί τά μεταλλεύμα

τα, τά εισαγόμενα υπό μεταλ

λουργικών επιχειρήσεων διά 

τβς άνάγκας τής βιομηχανικής 

των παραγωγής. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική'Ισχύς της Νομοθέτημα 
ρηγήσεως τηςΆπ-. Απαλλαγής 
αλλαγής 

Έφ'οσον αί Ιναντι Άπδ της 10ης Νοεμ̂ - Ν.2687/53,άρθρον 3, 

επιχειρήσεις ίδρύ- βρίου 19§3 και έφ- καί 8, ΦΕΚ 317/Α/ 

ονται η" ενισχύονται έξης. 1953. 

διά κεφαλαίων εισ

αγομένων έκ του εξω

τερικού καί κατόπιν 

εγκριτικής αποφάσε

ως της επιτροπής 

του Ν.2687/1953. 

Αι πραγματοποιου- Άπδ της 3ης'Ιου- "Αρθ.1 καί 2 Ν*4171/ 
σαι τήν είσαγωγήν νιου Ι96Ι. 1961 ΦΕΚ 93Α/3.6.61 

των έναντι άγαθων και άρθρον 4 παρ. 1 

επιχειρήσεις να* ΝΔ 4256/19^2 ΦΕΚ 

πραγματοποιούν νέ*- 1 68Α/1 9· 10.62. 

αν διά τήν χώραν πα-

αραγωγικήν (κατά τήν 

εννοιαν του αρθ.1, 

παρ. 2 του Ν.4171/ 

61) έπένδυσιν άξι

ας ανω ιών 

60.000.000 δραχμών 

η προκειμένου περί 

επεκτάσεως,&νω των 

20.000.000 δραχμών. 

Ουδεμία Άπδ της 3ης*Ιου- "Αρθρον 3,παρ. 1 Ν. 

ν ίου 1961 4171/61 ΦΕΚ 93 Α/ 

3.6.65. 
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Περιεχδμενον Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως του 

(4)Απαλλαγή εκ του ημί

σεως των δασμών, τελών και 

φόρων εισαγωγής δια" τήν 

εισαγωγήν άναγκαι,ούντων 

διά τήν έγκατάστασιν και 

λειτουργίαν των επιχειρή

σεων, μηχανημάτων, εξαρ

τημάτων και ανταλλακτι

κών. 

Αι ιδρυόμενοι εκτός της πε

ριοχής του Νομού Αττικής με

τά τήν 6ην Αυγούστου 1952 βιο-

μηχανίαι. 

(5) Ή αυτή ώς ανω απαλλα

γή διά μίαν πενταετίαν ή

τοι από της 6ης Αυγούστου 

1952 μέχρι τής 5ηc Αυγού

στου 1957? διά ΐήν εισαγω

γήν μηχανημάτων, εξαρτημά

των καί ανταλλακτικών αυ

τών. 

Αι λειτουργουσαι κατά τήν 6ην 

Αυγούστου 1957 βιομηχανικοί 

επιχειρήσεις έν τρ επαρχία. 

(6) Κατάργησις των ευεργε

τημάτων υπό τά στοιχεία (5) 

καί (ε) καί εισαγωγή νέου 

ήτοι Ϊ 

Πλήρης απαλλαγή έκ δασμών, 

φόρων καί εισφορών εισπρατ

τομένων κατά τήν εισαγωγήν 

επί μηχανημάτων,εξαρτημάτων 

καί λοιπών οργάνων,ώς καί ε

πί των συνήθως συνεισαγομέ-

'Ιδρυόμενοι καί έν γένει επ

εκτεινόμενοι βιομηχανίαι ε

κτός του Νομου'Αττικής
?
ώς καί 

αί εντός του Δήμου Λαυρεωτι

κής, ώς επίσης αι εις τάς ε

παρχίας Αιγίνης Κυθήρων,Τοι-

ζηνίας,'Ύδρας καί τόν Δήμον 

Σπετσών.*Ομοίως αϊ ιδρυόμενοι 

η επεκτεινόμενοι επαρχιακοί 

βιοτεχνικοί, ξενοδοχειακοί 
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Προϋποθέσεις Χο
ρηγήσεως της Α π 
αλλαγής 

Χρονική'Ισχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Ουδεμία Άπό της 6ης Αυγού- "Αρθρον 4» παρ. 2 

στου 1952 μέχρι 1% ΝΔ 2176/1952 ΦΕΚ 

5ης Αυγούστου 1962. 207Α/6.8.52. 

Δύναται νά δοθ§ 

διά Β.Δ. περαιτέ

ρω παράτασις 5ε-

ΐής. 

Καταργείται τό 

χρονικόν <5ριον 

ισχύος. 

'Αρθρον 11. Ν. 3213/ 

1955. 

Έφ'οσον τά εισαγό

μενα μηχανήματα,αν

ταλλακτικά καί εξ

αρτήματα προορίζον

ται διά τήν άντικα-

τάστασιν παλαιον 

τοιούτων των έναν

τι βιομηχανιών εισ

άγονται δε* έπ*ονό

ματι αύτων. 

'Εφ όσον η ιδρυσις 

η έπέκτασις γίνε

ται διά τη*ς προσθή

κης νέων μηχανικών 

μέσων η* δι'αντικα

ταστάσεως παλαιών, 

εφ'όσον έγκαταστα-

θωσιν εντός των 2-

ναντι επιχειρήσεων, 

Άπό της 6ης Αυγού- "Αρθρον 4» ιαρ. 3 του 

• στου 1952 καί μέ- ΝΔ 2176/1952 ΦΕΚ 

χρι της 5ης Αυγού- 207Α/6.8.52. 

στου 1957. 

Άπό της 30ης Άπρι- "Αρθρον 4,Ν.3213/1955 

λίου 1955 μέχρι της ΦΕΚ 108Α/30.4.55 &ρθ. 

5η<; Αυγούστου 1962, 10, παρ. 2 ΝΔ 3765/ 

57 ΦΕΚ 196Α/30.9.57. 
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Περιεχόμενον 'Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής καί Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως ίου 

νων ανταλλακτικών αύτων, 

των εισαγομένων διά τήν 

πρώτην έγκατάστασιν. 

(7) Πλήρης απαλλαγή έκ δα

σμών, φόρων καί τελών εισ

αγωγής έπί καινουργους μη

χανικού εξοπλισμού δι'έκ-

συγχρονισμόν μηχανημάτων εν 

γένει καί εγκαταστάσεων. 

καί καπνεμπορικοί επεξεργα

σίας έξαγωγίμων κάπνων είς 

φύλλα επιχειρήσεις. *Ομοίως 

αί ιδρυόμενοι Υ\ επεκτεινόμε
νοι πάσης φόσεως μεταλλευτι

κοί επιχειρήσεις. 

Αι υφιστάμενοι κατά τήν 13ην 

Απριλίου 1959 βιομηχανικοί 

καί βιοτεχνικοί επιχειρήσεις. 

(8) Πλήρης απαλλαγή έκ δα

σμών καί λοιπών φόρων καί 

τελών,εισπραττομένων κατά 

τήν είσαγωγήν (εξαιρέσει 

ΦΕΕ ειδικού φόρου 8ρθρου17 

ΝΔ 3092/54 καί χαρτοσήμου) 

ένίων ειδών (ως ταύτα λε

πτομερώς αναφέρονται εν τξ 

παρ· 1 του δρθρου 1 ΚΔ. 

3909/58) εισαγομένων διά 

τήν ϊδρυσιν η" τόν εξοπλι

σμό ν νεοϊδρυόμενων ξενο

δοχείων πολυτελείας,δυνα

μικότητος 200 τουλάχιστον 

υπνοδωματίων. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική Ισχύς της Νομοθέτημα 

ρηγήσεως της'Απ- 'Απαλλαγές 

αλλαγής 

Αι ξενοδοχειακοί 

επιχειρήσεις δέον 

νά κέκτηνται α

δείας λειτουργίας 

τοΰ 'Ελληνικού'Ορ

γανισμού Τουρισμοί* 

*Εφ δσον αχρηστεύ

σουν η* πωλήσουν 

etc τό έξωτερικόν 

τά παλαιά μηχανή

ματα ή εξαρτήματα 

του* άντικαθισταμέ*-

νου εξοπλισμού*. 

'Από της 30.9.57 μέ

χρι της 5*té Δύγού-
στου 1962. 

Καταργείται χρονι- "Αρθρον 11 Ν.3213/55 

κός περιορισμός. ΦΕΚ 108Α/55· 

'Από τη*ς 13ης'Απρι- "Αρθρον 1
9
«αρ·1, Ν. 

λίου 1959 μέχρι τη*ς 3949/1959 ΦΕΚ 68Α/59 

12ης'Απριλίου 1963. 

Παράτασις μέχρι 31- "Αρθρον 13>παρ*5ιΝΔ 

12-64 παρατείνεται 4444/64 Π.Υ.Σ.68/ 

μέχρι 17ης'Απρι- 1963 ΦΕΚ 47/Α/8-4-

λίου 1968. 63. 

Τά απολαύοντα του 'Από 11/11/58 2ως 

προνομίου ξενοδο- 31/12/1961. 

χεΐα της περιπτώ- Παράτασις Μέχρι 

σεως ταύτης(ΌδέΌν 31/12/1964 (Βά

να είναι πολυτελεί- σει τ£3ν διατάξεων 

ας,δυναμικότητος ä- του "Αρθρου 5 Ν. 
νω τον 200 ύπνοδω- 4171/1961). 

ματίων,καί νά τε~ 

λοΟν ύπό τήν έπο-

πτείαν του Ε.Ο.Τ. 

Δι διατάξεις του Ν. 

3215/55 "περί προ

τιμήσεως των προϊ

όντων τη*ς εγχωρίου 

βιομηχανίας,δέν ϊ-
χουν έφαρμογήν εν 

Άρθρον 1 παρ. 1 ΝΔ. 

3909/1958 («ΕΚ 198/ 

1958)» 
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Περιεχόμενον Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής καί Πε

ριοχή *Εγκαταστάσεως του 

Των ανωτέρω απαλλαγών άπο-

λαοουσι και τά επεκτεινό

μενα ξενοδοχεία πολυτελεί

ας δυναμικότητος 4Ó0 υπνο
δωματίων και δίνω (Περίπτω-

σις ξενοδοχείου "ΜΕΓΑΛΗ 

ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ·). 

*Η αυτή ως ανω απαλλαγή πα

ρέχεται και δια" τά εισαγό

μενα είδη κατονομαζόμενα εν 

τ? ύπ'άριθ. 319/17-2-1956 

Πράξει του Υπουργικού Συμ

βουλίου τ?) κυρωθείσρ διά του 

ΝΔ 3864/58> εισαγόμενα παρ' 

ιδρυομένων άνασυγκροτουμέ-

νων η* βελτιούμενων ξενοδο

χείων ύπνου καί φαγητού,του

ριστικών περιπτέρων καί του

ριστικών ξενώνων. 

(*Η ώς δνω διάταξις αντικα

τεστάθη ώς ακολούθως). 

Μέχρι 31/12/1961 απαλλάσσον

ται των δασμών καί λοιπών 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως της'Απ

αλλαγής. 

Χρονική'Ισχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

προκειμένω, πλην 

α) τον επίπλων καί 

β) ίων σίδηρων ft 

άλλων μεταλλικών 

κατασκευών δ ι'α" 

απαιτείσαι βεβαί-

ωσις περί τ?ίς κα
τασκευής των. 

'Επεκτεινόμενα 400 At αύταί. 
υπνοδωματίων του

λάχιστον καί πολυ

τελείας. 

Άρθρον 2, παρ. 7> 

Ν. 4055/1960. 

'Εποπτεία του EOT. 

Θέμα εφαρμογής των 

διατάξεων του Ν 

3215/55 "περί προ

τιμήσεως των προ

ϊόντων της εγχω

ρίου βιομηχανίας" 

δέν υφίσταται. 

'Από 11.11.58-17. 

4.59,οπότε άντε-

κατεστάθη ή διά-

ΐαξις αβτη διά 

της κατωτέρω α

ναφερομένης του 

δρθρου 2 του Ν. 

3949/1959. 

"Αρθρον 1 παρ.2 ΝΔ 

3909/1958. 

Έξηρέθησαν τά του- Άπδ 17/4/1959-

ριστικά περίπτερα 31/12/61· 

καί οι ξενώνες. Πε- Παράτασις. Μέχρι 

ριελήφθη δρος της 31/12/64 (Βάσει 

μή κατασκευές των τον διατάξεων τοο 

Άρθρον 2 1.394^959-
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Περιεχόμενον Απαλλαγής 

φόρων και τελών ίων εισπρατ

τομένων κατά τήν είσαγωγήν, 

εξαίρεσε ι $££· ,ειδικου φό

ρου αρθ. 17 ΝΔ 3092/54 καί 

χαρτοσήμου τά εν τ?) ύπ'άριθ. 

319/17-2-56 Πράξει του Υ 

πουργικοί; Συμβουλίου τΐ) κυ-

ρωθείση διά του δρθρου 16 

του ΝΔ 3864/1958 κατονομα

ζόμενα είδη, τά εισαγόμενα 

παρά ιδρυομένων άνασυγκρο-

τουμένων η* βελτιούμενων ξε

νοδοχείων υπνου»έφ'δσον τά 

είδη ταύτα δέν κατασκευάζον

ται παρά της εγχωρίου βιο

μηχανίας.. 

Ειδικώς τά εκ λίνου είδη 

τυγχάνουσι των αυτών ως ανω 

απαλλαγών,εφ'δσον εισάγον

ται παρ'ιδρυομένων, άνασυγ-

κροτουμένων η* βελτιωμένων 

ξενοδοχείων ύπνου πολυτε

λείας, τελούντων υπό τήν έ-

ποπτείαν του EOT. 

MOTEL,HJNGALOWS καί άλλα πα

ρεμφερή.Αι ανωτέρω διατάξεις 

επεκτείνονται καί επί ξενο

δοχειακών επιχειρήσεων τύπου 

MOTEL,HJNGALOWS καί δλλων 

παρεμφερών. 

Δικαιούχος*Απαλλαγής καί Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως του. 
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Προϋποθέσεις Χο*-

ρηγήσεως -ϋης'Απ

αλλαγής 

Χρονική'Ισχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

παρά της εγχωρίου 

βιομηχανίας. 

άρθρου 5 Ν. 4 Î ? V 

1961). 
Νέα παράτασις. 

Μέχρι 31/12/1965, 

βάσει του άρθρου 

13,παρ. 5, έδάφ. 

3 του ΝΔ 4444/64. 

Διά ta ξενοδοχεία 
πολυτελείας δυναμι

κότητος ανω των 200 

υπνοδωματίων δέν α

παιτείται βεβαίωσες 

Ύπ.Βιομηχανίας περί 

μή κατασκευής. Διά 

τά πολυτελείας κάτο; 

των 200 κλινών απαι

τείται δπως ταύτα 

τελωσιν ύπό τήν έ-

ποπτείαν του EOT, 

'Από 1/1/62-31/ 

12/64. 

Πραξις'Υπουργικού Συμ
βουλίου 39/29-3-60 
κυρωθείσα διά του άρ
θρου 14 ΝΔ 4109/60. 

Άρθρον 5 Ν.4171/61. 
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4. Διάφοροι Άπαλλαγαί καί Μειώσεις εκ Φορολογικών και 

έν Γένει Δημοσιονομικών Βαρών 

Περιεχόμενον Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής και Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως ίου 

(1)Απαγορεύεται ή επιβολή 

πάσης φύσεως τοπικής ειδι

κής φορολογίας, η εισφοράς 

η άλλη έπιβάρυνσις υπέρ οι

ασδήποτε τοπικής Δημοσιονο

μικής η κοινοτικής αρχής η 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου η καί υπέρ οιουδή

ποτε Ειδικού Ταμείου η κοι

νωφελούς σκοπού. 

Βιομηχανικαί επιχειρήσεις κεί-

μεναι έκτος του Νομού Αττι

κής ως καί εντός τών ορίων 

του Δήμου Λαυρεωτικής, 

* Ομοίως αί εγκατεστημένοι με-

ταφερθησόμεναι η ΐδρυθησόμε-

ναι εις τάς επαρχίας Διγίνης, 

Κυθήρων, Τροιζηνίας, "Υδρας 

καί τόν Δημον Σπετσών βιομη

χανικαί επιχειρήσεις καί αι 

βιοτεχνικοί, ξενοδοχειακαί 

καί καπνεμπορικοί επεξεργα

σίας εξαγώγιμων καπνών εις 

φύλλα. 

* Ομοίως αι πάσης φύσεως μεταλ

λευτικοί επιχειρήσεις. 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως τ ης'Απ

αλλαγής 

Χρονική*Ισχύς της 

' Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Ουδεμία 'Από της 6ης Αυγού- "Αρθρον 5 ΝΔ 2176/52 

σΐου 1952 μέχρι 

της 5Ήζ Αυγούστου 

1962. Δύναται νά 

παραταθρ επί μίαν 

εισέτι δεκαετίαν 

διά Β.Δ. 

Καταργείται χρο

νικός περιορισμός 

ισχύος. 

ΦΕΚ 207Α/6.8.52. 

"Αρθρον 11 Ν.3213/55. 

Αι ξενοδόχειακαί 

επιχειρήσεις δέον 

νά κέκτηνται άδει

ας λειτουργίας 

του'Ελληνικού'Ορ

γανισμού Τουρι

σμού. 

'Από 1ης'Ιουλίου 

1955 μ£χΡ»< 5ης Αυ

γούστου 1962 μέ 

δυνατότητα παρα

τάσεως επί 5 %ιΐ)· 

Ν.3213/1955 SEK 103/ 
30.4.55 άρθρον 1 

καί 12. 

Καταργείται χρονι- "Αρθρον 11 Ν 3213/55 

κός περιορισμός ι- άρθρον 10 ΝΔ 3765/ 

σχύος άπό 30.9-57 1957 ΦΕΚ 196Α/30.9-57· 

μέχρι 5T)C Αυγούστου 

1962, μέ δυνατότη

τα παρατάσεως έπί 

5 'έτη. 
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Περιεχδμενον Απαλλαγής Δικαιούχος'Απαλλαγής και Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του. 

(2) Μεισΐίνται α ι προς ΐδ 

I.K.Â. ως και τά ιδρύματα, 
ταμεία η* οργανισμούς επι

κουρικής ασφαλίσεως εκάστο

τε δριζόμεναι άσφαλιστικαί 

εισφοραί εργοδοτών καί η-

σφαλισμένων κατά 10^. 

* Ομοίως ως δνω κατά 20$ 

(3) Καταργείται άπό 1ης Ιου

λίου 1955 ô φόρος 6f του Ν. 

843/1948 επί των μισθών των 

υπαλλήλων καί εργατών. 

(4)Επιστρέφονται οι εισαγω

γικοί δασμοί καί λοιποί φό

ροι κατά τήν εΐσαγωγήν ανα

λογούντες επί των πρώτων υ

λών καί καυσίμων αλλοδαπής 

προελεύσεως διά ποσότητας 

ισας προς τάς περιεχομένας 

πρώτας βλας καί καύσιμα,τάς 

χρησιμοποιηθείσας διά τήν 

κατασκευήν των εξαγομένων 

προϊόντων. 

(5)'Επιστρέφεται δ καταβλη

θείς φόρος έπί των μισθών 

(Ν.843/4δ)τών αναλογούντων 

διά τήν κατασκευήν των εξ

αγομένων προϊόντων. 

Διά τά έν τ?) 'Ηπειρωτική 'Ελ

λάδι καί Εύβοια επαρχιακών ως 

δίνω επιχειρήσεων. Διά τάς 

εις τάς νήσους τοιαύτας. 

Αι επαρχιακοί επιχειρήσεις 

της ως δίνω περιπτώσεως (α). 

Οι πάσης φύσεως εξαγωγείς εγ

χωρίων βιομηχανικών προϊόν

των. 

*Ως ίΐνω. 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως της Απ

αλλαγής 

ΧρονικήΊσχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Καταργείται χρονι- "Αρθρον 11 Ν. 3213/ 

κός περιορισμός 1955· 

ισχύος. 

Ουδεμία Δια" τάς ώς ανω 

περιόδους της πε

ριπτώσεως (α). 

Τά ώς 8νω νομοθετή

ματα της περιπτώσεως 

Ουδεμία Άπό 1ης'Ιουλίου 

1955 *<*£ εφεξής. 

Άρθρον 7, Ν. 3213/ 

1955 ΦΕΚ 1084/30.4. 

55. 

Έφ'οσον αι έξαγω- Άπό της 10.6.1954 

γαί λαμβάνουν χω

ράν εντός δύο ε

τών άπό της εισαγω

γής των πρώτων ό

λων. 

Άρθρον 1, Ν, 2861/ 

1954 ΦΕΚ 117/Α/10. 

6.54. 

Ουδεμία Ώς ανω 'Άρθρον 4> ώς ανω. 



*484-

Περιεχδμενον 'Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του. 

(6) At υπέρ του Ι.Κ.Α. καί Ώς ανω 

δλλων ασφαλιστικών οργανι

σμών είσφοραί, αι άναλογου-

σαι εις μισθούς καί ημερο

μίσθια του έξαχθέντος προ

σόντος Ούνανται νά μειουν-

ται εις τό βψος τών εισφο

ρών τών ασφαλισμένων. 

Τά ανωτέρω (δ-στ) έφαρμόζον- *Ως δίνω 

ται δι'έξαγωγάς εις ελευθέ

ρας ζώνας και έπί επισκευών 

πλοίων εις ελληνικούς λιμέ

νας. 

(7) 'Επιστρέφεται fj υπέρ ΟΓΑ 

καταβληθείσα κοινωνική εισ

φορά, η αναλογούσα διά πο

σότητας Γσας προς τάς περι

εχόμενος πρώτας ολας,τάς 

χρησιμοποιηθείσας διά τήν 

κατασκευήν των έκ τούτων εξ

αγομένων βιομηχανικών εγχω

ρίων προϊόντων. 

(8) Τά οφειλόμενα τέλη χαρ

τοσήμου καί δικαιώματα, είσ

φοραί καί κρατήσεις υπέρ οι

ουδήποτε τρίτου έπί συντά

ξεως καί δημοσιεύσεως κατα

στατικών η* εκδόσεως μετοχι

κών τίτλων ύπό συσταθησομέ-

νων τό πρώτον βιομηχανικών 

Οι πάσης φύσεως εξαγωγείς εγ

χωρίων βιομηχανικών προϊόν

των» 

Αι βιομηχανικοί καί βιοτεχνι

κοί επιχειρήσεις. 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως τήςΆπ-

0àÀ£fc¥Îfc— 

Χρονική Ισχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

Ως ανω Ως ανω "Αρθρον 5» ώς δνω. 

'Ως 8νω Ώς ανω "Αρθρον 9> ώς Ανω. 

Ουδεμία Άπό της 18ης'Ιου- "Αρθρον 9 ΝΔ 4231/62 

λ(Του 1962 και έφ- ΦΕΚ 105Α/18.7.62. 

έξης» 

Ύπό τάς προϋποθέ

σεις της παραγρά

φου 5<* *<*£ 6 του 

άρθρου 12 του ΝΔ 

3765/1957. 

Άπό της 31ηςΌκτω- "Αρθρον 41 παρ. 3 του 

βρίου 1959 και δια* ΝΔ 4002/1959 ΦΕΚ 

τά* καταστατικά η* 233Α/31.10.59· 

εκδόσεις μετοχικών 

τίτλων η έπί αυξή

σεων κεφαλαίου,γε

νομένων μέχρι τ?|ς 

31,12.1964. 
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Περιεχδμενον 'Απαλλαγής Δικαιούχος Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως ίου. 

η* βιοτεχνικών επιχειρήσεων 

ως καί επί αυξήσεως του κε

φαλαίου των συνεστημένων ή

δη δμοίων εταιρειών μειου-

ται εις τό ήμισυ. 

(9)*Η πρδζις αυξήσεως του 

κεφαλαίου
?
ή γενομένη δια" 

κεφαλαιοποιήσεως των μέχρι 

της 31*10.59 καταθέσεων, 

η δανείων των μετόχων η 

τρίτων προσώπων υπόκειν

ται εις τό ήμισυ υπέρ τρί

των εν γένει επιβαρύνσεων. 

Δι βιομηχανικοί ή βιοτεχνι

κοί ανώνυμοι έταιρειαι. 

(10)*Η κράτησι.ς του άρθρου, 

4 ΝΔ 3879^50 ôid τήν άνέγερ-

σιν εργοστασίων περιορίζε

ται ôid μέν τάς επαρχίας 

εις 0,008$ διά δέ τάς λοι-

πάς περιοχάς εις 0,8$. 

Βάσει του ΝΔ 879/58,η κρά-

τησις αβτη άφορα εις τό τέ

λος εκδόσεως αδείας οικοδο

μής, Ιχον ώς έξης? 

Δι'άξίαν οίκοδ. μέχρι 2QD00 

δρχ. κράτ. 0$. 

Δι'άξίαν οικοδ. μέχρι 2QD00 

-50.000 κράτ. 0,5$. 

Δι'άξίαν οικοδ. μέχρι 50000 

-100.000 κράτ. 1,0$.. 
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Προϋποθέσεις Χο

ρηγήσεως ΐης'Απ

αλλαγής. 

Χρονική'ΐσχύς της 

Απαλλαγής 

Νομοθέτημα 

*Υπό τάς προϋποθέ

σεις toö άρθρου 

12 του ΝΔ 3765/ 

1957. 

Ύπό* τήν προϋπόθε-

σιν οτι εκτελούν

ται παραγωγικαί 

επενδύσεις αξίας 

ΐίνω των 60 εκατ. 

δρχ.,η προκειμέ

νου περί επεκτά

σεως,αξίας ανω 

των 30 εκατ.δρα

χμών. 

Άπό της 31ης Όκτω- "Αρθρον 4>παρ.4 ΝΔ 

βρίου 1959 καί δι* 4002/1959 ΦΕΚ 233Α/ 

αυξήσεις κεφαλαίων 31.10.1959· 

γενομένων μέχρι 

της 31.12.64c 

Παρότασις μέχρι 

31.12.1965. 

"Αρθρον 13,παρ*5 ΝΔ, 

4444/64 ΦΕΚ 2.2'U/ 

12.12.1964. 

Άπό 3ης-6-196ΐ καί "Αρθρον 2,παρ.2, Ν. 

εφεξής,εφ'δσον αϊ 4170961 ΦΕΚ 93Α/ 

επενδύσεις έγκρι- 3.6.61 καί άρθρον 

θουν,μέχρι της 4?*αρ.1 νομοσχ.4256/ 

3ης-6-71. 1962 ΦΕΚ 168Α/19-

10-1962. 
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Περιεχδμενον Απαλλαγής 

Δι'άξίαν οικοδ. μέχρι 

100.000-200.000 κραχ.1,5%. 
Δι'άξίαν οίκοδο μέχρι 

200.000-καί ανω κραχ.2,0$. 

(11) Τ<5 τέλος του άρθρου 23 

του ΒΔ της 24.9.1958 (όπερ 

είναι 0,5$) "περί κωδικο

ποιήσεως των ισχυουσών δια

τάξεων, περί προσόδων των 

δήμων και κοινοτήτων" διά 

τήν άνέγερσιν εργοστασίου 

περιορίζεται διά μέ*ν τάς 

επαρχίας εις 0,02;* διά δέ 

τάς λοιπάς περιοχάς εις 

0,2$. 

(12) Τά υφιστάμενα τέλη, αι 

είσφοραί, τά δικαιώματα καί 

αι λοιπαί επιβαρύνσεις διά 

τάς αδείας σκοπιμδτητος,εγ

καταστάσεως, λειτουργίας 

των μηχανημάτων η* των επι

χειρήσεων,κατασκευής δδών, 

προσπελάσεως καί λιμενικών 

έργων καί παρομοίων εργα

σιών,ορίζονται κατ*άνώτατον 

δριον δι'έκάστην έίδειαν εις 

δρχ. 8 χιλιάδας διά τό Δη

μόσιον καί δρχ. 2 χιλιάδας 

δι'εκαστον τρίτον. 

(13) Τά υφιστάμενα τέλη,εισ

φοραί,δικαιώματα καί λοιπαί 

Δικαιούχος Απαλλαγής καί Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως του. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική Ισχύς ΐης Νομοθέτημα 

ρηγήσεως της'Απ- 'Απαλλαγής 

αλλαγής. 

Ως ανω Ως ανω 

Ώς 8νω *Ως ανω 

"Αρθρον 2,παρ.2,έδ. 

β. Ν.4Ι7Ι/Ι96Ι και' 

&ρθρον 4» παρ. 1, 

ΝΔ 4256/1962. 

"Αρθρον 2, παρ.3, Ν. 

417^/61 καί άρθρον 

4, παρ. 1 ΝΔ 4256/6 

Ώς ανω *Ως ävu> "Αρθρον 2, παρ.4 Ν. 
4Π1/61 καί άρθρον 
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Περιεχόμενον 'Απαλλαγής 

επιβαρύνσεις υπέρ του Δημο

σίου και τρίτων έπί συμβά

σεων εργολαβίας διά τήν κα

τασκευήν καί συναρμολόγησιν 

ίων εν επαρχία έγκαταστά-

σεων ίων επιχειρήσεων πε

ριορίζονται εις τδ 1/10 αυ

τών. 

(14) Αι διατάξεις toö ΝΔ 
3026/1954 (περί κωδικός Δι

κηγόρων) δέν εφαρμόζονται 

ôid τά καταστατικά των ε
πιχειρήσεων, διά τήν σύμβα-

σιν,τήν οποίαν αύται υπο

γράφουν μετά του Δημοσίου 

(προκειμένου περί εκτελέ

σεως επενδύσεως δνω των 

180 έκ. δρχ.) καί διά τάς 

πάσης φύσεως συμβάσεις,τάς 

άφορώσας εις τήν ένέργειαν 

μελετών,ερευνών,κατασκευών 

χαί άνέγερσιν των πρώτων 

εγκαταστάσεων«, Εις την πε

ρίπτωσιν ταύτην, ελλείψει 

γραπτής συμφωνίας περί της 

αμοιβής του δικηγόρου αυ

τή περιορίζεται εις 2$ του 

αντικειμένου της συμβάσεως. 

Δι*έκάστην περίπτωσιν συμ

πράξεως η" ενεργείας συμβο

λαιογράφου η αμίσθου καί 

Δικαιούχος*Απαλλαγής καί Πε

ριοχή Εγκαταστάσεως του. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική'ΐσχύς ΐης Νομοθέτημα 

ρηγήσεως της'Δπ- Απαλλαγής 

αλλαγής. ^ ^ 

4, παρ. 1 ΝΔ.4256/ 

62. 

Έκΐέλεσις παράγω- *Ως ανω. 

γικης νέας επεν

δύσεως ανω ίων 

180 εκατ.δραχμών. 

"Αρθρον 4> παρ. 6, 

Ν. 4171/61. 
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Περιεχόμενον Απαλλαγής Δικαιούχος'Απαλλαγής καί Πε

ριοχή 'Εγκαταστάσεως του. 

έμμ ίσθου υποθηκοφύλακας 

κατά τήν κατάρτισιν καί 

μεταγραφήν των ώς ανωτέ

ρω συμβάσεων, τά δικαιώ

ματα των δέν δύνανται νά 

ύπερβωσι τάς 10.000 δρχ. 

διά τόν συμβολαιογράφον 

καί τάς 3.000 δρχ. διά τόν 

υποθηκοφύλακα. 

(15)*Η σύμβασις περί νέας 

παραγωγικής επενδύσεως, ή 

συναπτόμενη μετά του Δημο

σίου καί η μεταβίβασις των 

έξ αύτης δικαιωμάτων εις 

τήν συσταθησομένην Α.Ε. απ

αλλάσσονται παντός φόρου, 

τέλους,είσφορδς,δικαιώμα

τος καί λοιπών επιβαρύν

σεων υπέρ του Δημοσίου η* 

υπέρ τρίτων. 

(16) Περιορίζονται εις τό 

1/5 τά υφιστάμενα τέλη,είσ-

φοραί,δικαιώματα καί λοιπαί 

επιβαρύνσεις υπέρ του Δημο

σίου η* τρίτων έπί συστάσεως 

η* εξαλείψεως προσημειώσεως, 

υποθήκης η* ενεχύρου διά τήν 

άσφάλειαν των δανείων η* πι

στώσεων καί των τόκων αύτων, 

'Επί δανείων η* πιστώσεων,παρ

εχομένων παρ'αλλοδαπών τραπε

ζών η* αλλοδαπών οϊκων,κατα

σκευές μηχανημάτων μή διατη-

ρούντων έν 'Ελλάδι μόνιμον 

εγκατάστασιν κατά τήν ε*ννοιαν 

του άρθρου 5 του ΝΔ 3843/58 

προς τάς ήμεδαπάς βιομηχανι-

κάς η" μεταλλευτικάς επιχειρή

σεις καί η έξδφλησις τούτων 

ώς καί των έπ*αυτών τόκων. 
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Προϋποθέσεις Χο- Χρονική Ι σ χ ύ ς της Νομοθέτημα 

ρηγήσεως της Άπ~ Απαλλαγής 
αλλαγής. 

Έκτέλεσις νέας πα- "Αρθρον 4» παρ. 2 

ραγωγικης έπενδύ- Ν.4^71/19^1. 

σεως,αξίας ανω των 

180 εκατ.δραχμών. 

Ουδεμία Άπό της 19ηςΌκΐω- "Αρθρον 4, παρ. 3 

βρι'ου 1962. ΝΔ 4256/62 ΦΕΚ 168Δ/ 

19/10/1962. 
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III. ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΞ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

ΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ 

Ν. 1880/1951 

ΦΕΚ 206Α/28-7-1951 

Άρθρον 15. Πλοία, ηλικίας 

μικροΐέρας των δύο ετών, 

τιθέμενα ύπό Έλληνικήν 

σημαίαν, απαλλάσσονται 

του φόρου επί μίαν τριε

τίαν. 

Ν.Δ.3415/1955 

ΦΕΚ 28θ/δνΐθ-1955 

"Αρθρον 2.*Απαλλάσσονται toü 

φόρου επί μίαν πενΐαεΐίαν 

ta ΐιθέμενα υπό *Ελληνικήν 

σημαίαν πλοία, ηλικίας μικρό

τερος των δύο ετών. 

Φορτηγά πλοία ηλικίας 8νω 

των δύο έτων,τιθέμενα ΰπό 

*Ελληνικήν σημαίαν απαλλάσσον

ται τ?)ς φορολογίας επί μίαν 

τριετίαν άπό της νηολογήσεως 

των καθ*δ διάστημα, δρομολο

γούνται εις τακτικάς γραμμάς 

μεταξύ Ελληνικών καί ξένων 

λιμένων. 

Φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια 

καί πλοια-ψυγεια ηλικίας &νω 

των δυο ετών καί μέχρις εί

κοσι ν εΐων, τιθέμενα οπό έλ

ληνικήν σημαίαν καταβάλουν 

τό η*μισυ τον; φόρου έπί μίαν 

τριετίαν. 

Δι ως ανω άπαλλαγαί παρέχον

ται εις ta τό πρώτον τιθέμε

να ύπό *Ελληνικήν σημαίαν 

πλοία. 

Αι διατάξεις του ανωτέρω νο-

μοθεΐικου διατάγματος κατήρ

γησαν χάς έναντι διatάξεις 
του Ν.ΙδδΟ/^ΒΤ 
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Ν.Δ.4094/1960 

ΦΕΚ 127/18-8-1960 

"Δρθρον 1. Πλοία,ηλικίας μι

κροχαράς τών επτά έΐων,τιθέ

μενα ύπό'Ελληνικήν σημαίαν 

απαλλάσσονται του φόρου μέ

χρι συμπληρώσεως ηλικίας ε

πτά ετών. 

Φορτηγά πλοΓα,ηλικίας μικρο-

τέρας τών τριάκοντα ετΰν,τι

θέμενα ύπό*Ελληνικήν σημαίαν, 

απαλλάσσονται της φορολογίας 

επί μίαν τριετίαν άπό της 

νηολογήσεως των,καθ'δ διά

στημα δρομολογούνται εις τα

κτ ικάς γραμμάς μεταξύ'Ελλη-

νικών καί ξένων λιμένων. 

Φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια 

καί πλοια-ψυγεια ηλικίας μ(,-

κροτέρας των είκοσι έτων,τι

θέμενα ύπό'Ελληνικήν σημαίαν, 

καταβάλουν τό ̂ μισυ του φό·* 

ρου επί μίαν τριετίαν. 

Δι ώς δίνω άπαλλαγαί η* μειώ

σεις εκ -του φόρου, παρέχον

ται εις τά διά πρώτην φοράν 

ύπό*Ελληνικήν σημαίαν τιθέ

μενα πλοία. 

Φορτηγά πλοία,δεξαμενόπλοια 

η πλοΐα-ψυγεΐα ηλικίας κα

τωτέρας των είκοσι έτών,υφ-

Ν.Σ.4^19/1964 

ΦΕΚ 204Λ/3-11-1964 

"Αρθρον 1. ΠλοΓα,ηλικίας μι-

κροτέρας τών δέκα ετών,τιθέ

μενα υπό*Ελληνικήν σημαίαν, 

απαλλάσσονται του φόρου επί 

πέντε ετη άπό της νηολογή

σεως των, καθ*δ διάστημα εν

τός της πενταετίας ταύτης τά 

πλοία ταΰτα δρομολογούνται 

εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ 

'Ελληνικών καί ξένων λιμένων 

η* καί μόνον μεταξύ ξένων λι

μένων. 

Φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια 

καί πλοΓα-ψυγεια T^ixCaç ανω
τέρας τών δέκα ετών καί μι-

κροτέρας τών είκοσι ετών,τι

θέμενα ύπό*Ελληνικήν σημαίαν, 

υπόκεινται εις τό ί*ίμισυ του 

φόρου επί πέντε ετη. 

Επιβατηγά πλοία (άπό 1.1.65) 

φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια 

η πλοια-ψυγεια ηλικίας κατω

τέρας τών είκοσι ετών, υφιστά

μενα άνακατασκευήν η μετα-

σκευήν η άντικατάστασιν του 

συστήματος προώσεως αυτών, 

συνεπαγομένην δαπάνην μείζο

να του διπλασίου της αγοραίας 

αξίας, τήν δποίαν ταύτα ειχον 

κατά τόν αμέσως προηγούμενον 
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Ν.Δ.4094/1960 

ΦΕΚ 127/18-8-1960 

ιστάμενα ανακατασκευών η με-

τασκευήν η άντικατάστασιν 

του συστήματος προώσεως αυ

τών,συνεπαγομένην οαπάνην μεί 

ζονα του* διπλασίου της αγο

ραίας αξίας,τήν οποίαν ταύτα 

ειχον κατά τόν αμέσως προη-

γοΰμενον της ένάρξεο>ς -ίων α

νωτέρω εργασιών χρδνον,απαλ

λάσσονται κατά χά 2/3 της φο
ρολογίας μέχρι συμπληρώσεως 

επτά ετών από του πέρατος 

των ώς ανω εργασιών,εφ*όσον 

at έργασίαι αύται εκτελούν

ται εν 'Ελλάδι. 

Πλοία,εμπίπτοντα κατά τήν 

νηολόγησίν των εις πλείονας 

της μιας κατηγορίας φορολο

γικής απαλλαγής η μειώσεως 

τυγχάνουσι μιας μόνον απαλ

λαγής η κατά περίπτωσιν μει

ώσεως, εντασσόμενα οριστικώς 

εις μίαν των ανωτέρω κατηγο

ριών τ?) άνεκλήτψ δηλώσει χοϋ 
πλοιοκτήτου αυτών,της τελευ

ταίας ταύτης καταχωριζομένης 

εις τό οικειον νηολόγιον κα

τά τήν νηολόγησιν του πλοίου. 

Αι διατάζεις του ανωτέρω Ν. 

Α/τος καταργούν τάς έναντι 

διατάζεις" τοΰ~ΝΓΔΤ34^57^955« 

Ν.Δ. 4419/1964 

ΦΕΚ 204Λ/5-11-1964 

της ενάρξεως των ανωτέρω ερ

γασιών χρόνον, απαλλάσσονται 

κατά χά 2/3 της φορολογίας μέ
χρι συμπληρώσεως δέκα ετών α

πό του πέρατος τών ώς ανω ερ

γασιών,έφ'δσον αί έργασίαι 

αύται εκτελούνται έν 'Ελλάδι. 

Πλοία ηλικίας δέκα £ως καί 

δέκα πέντε ετών νηολογήσεως 

έπ'ονόματι προσώπων Ελληνι

κής ιθαγενείας η* εταιρειών, 

συνεστημένων κατά τόν έλλη-

νικόν νόμον κατά ποσοστδν του

λάχιστον 50$ εις άντικατάστα-

σιν πλοίων ηλικίας μεγαλυτέ-

ρας τών είκοσιν ετών της αυτής 

πλοιοκτησίας καί δλικής χωρη-

τικότητος ϊσης τουλάχιστον 

προς τά 2/3 της άντικαθιστα-

μένης απαλλάσσονται έπί μίαν 

πενταετίαν τών 2/3 του φόρου, 

εφ'όσον κατά τήν διάρκειαν της 

πενταετίας παραμείνει ή κυριδ-

της κατά τό ανωτέρω ποσοστδν 

έπ'ονόματι προσώπων Ελληνικής 

ιθαγενείας η εταιρειών,συν

εστημένων κατά τόν'Ελληνικόν 

νόμον. 

Πλοία,ναυπηγούμενα έν'Ελλάδι 

καί τιθέμενα ύπδ'Ελληνικήν 

σήμαίαν απαλλάσσονται του φό

ρου μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας 
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Ν.Δ. 4419/1964 

ΦΕΚ 204Α/5-11-1964 

12 έΐων. 

Δΐ. διατάξει,ς ίου ανωτέρω Ν. 

Δ/ΐος καταργούν ιός ενανΐι 

ôlctttfζε ί ς του"Ν. Δ. 4094/19^°« 
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