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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΑΣΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Άρθρο .....
Μίσθωμα δημοσίων δασών και πίνακας διατιμήσεως
(Μίσθωμα - Δασικός φόρος - Πίνακας διατιμήσεως)
1. Διά τα εκ καρπώσεων δασών και δένδρων εντός κτημάτων και μη πεδινών χορτολιβαδίων
χορτολιβαδικών εκτάσεων παραγόμενα δασικά προϊόντα καταβάλλεται μίσθωμα μεν όταν πρόκειται
περί δημοσίων, δημόσιος δε δασικός φόρος (δικαίωμα) όταν πρόκειται περί μη δημοσίων τοιούτων και
κτημάτων.
2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο μίσθωμα, εφόσον αυτό κατά τις κείμενες διατάξεις δεν
καθορίζεται με διαφορετικό τρόπο, καθορίζεται για κάθε δασικό διαχειριστικό έτος με πίνακα
διατίμησης, ο οποίος καταρτίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Φυσικού Περιβάλλοντος Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
του Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των
δασικών προϊόντων στους τόπους παραγωγής και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που λαμβάνεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Προς καθορισμόν του μισθωμάτος ή φόρου ρητίνης παραγομένης εντός ολοκλήρου της ρητινευτικής
περιόδου εκάστου ημερολογιακού έτους, λαμβάνεται ως βάσις η τιμή της ρητίνης η αναγραφομένη εις
τον πίνακα διατιμήσεως τον ισχύοντα κατά την έναρξιν της ρητινευτικής περιόδου του ιδίου έτους.

Άρθρο 160 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Μίσθωμα - Δασικός φόρος
- Πίναξ διατιμήσεως)
Σχόλιο 1: Τα χορτολιβάδια ως έννοια δεν
αναφέρονται στην ισχύουσα δασική
νομοθεσία. Αντιθέτως χρησιμοποιείται
πλέον η έννοια «χορτολιβαδικές εκτάσεις»
οι οποίες προσδιορίζονται ειδικότερα στο
άρθρο 5 του πδ 32/2016.
Σχόλιο 2: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ.
100/2014, στη Γενική Γραμματεία του
Υπουργείου υπάγεται πλέον η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.
Σχόλιο 3: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
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επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Μίσθωμα δημοσίων δασών και πίνακας διατιμήσεως
1. Για τα παραγόμενα δασικά προϊόντα από καρπώσεις δασών και δέντρων σε κτήματα και μη πεδινές
χορτολιβαδικές εκτάσεις καταβάλλεται μίσθωμα όταν πρόκειται για δημόσια δάση, δέντρα και κτήματα.
2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο μίσθωμα, εφ΄ όσον κατά τις κείμενες διατάξεις δεν καθορίζεται
με διαφορετικό τρόπο, καθορίζεται για κάθε δασικό διαχειριστικό έτος με πίνακα διατίμησης ο οποίος

Για το λόγο αυτό, στην παράγραφο 1
γίνεται απάλειψη της αναφοράς στο
δασικό φόρο για τα μη δημόσια κτήματα.
Το άρθρο μετονομάζεται με σκοπό την
αντιστοίχηση με το περιεχόμενό του.
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καταρτίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των δασικών προϊόντων
στους τόπους παραγωγής και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που
λαμβάνεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Για τον καθορισμό του μισθώματος ρητίνης η οποία παράγεται σε ολόκληρη τη ρητινευτική περίοδο
κάθε ημερολογιακού έτους, λαμβάνεται ως βάση η τιμή της ρητίνης η αναγραφόμενη στον πίνακα
διατίμησης που ισχύει κατά την έναρξη της ρητινευτικής περιόδου του ιδίου έτους.

Άρθρο .....
Καθορισμός μισθώματος
1. Το μίσθωμα του πίνακος διατιμήσεως καθορίζεται επί τη βάσει των κατά τα προηγούμενα δύο
δασοπονικά έτη επιτευχθέντων μισθωμάτων εν τη οικεία περιφερεία.
2. Ο δημόσιος δασικός φόρος ορίζεται εις τα εξής ποσοστά της τιμής του πίνακος διατιμήσεως:
α) Εις 14% προκειμένου περί παντός είδους τεχνικού ξύλου (ξυλείας), δαδίου, κατράμης, φλοιού και
δασικών φυτών.
β) Εις 10% προκειμένου περί ξυλανθράκων, καυσοξύλων και θάμνων. γ) Εις 11% προκειμένου περί
πάντων των λοιπών δασικών προϊόντων, ως φύλλα, άνθη, καρποί, κώνοι και σπέρματα, βαφικός και
δεψικός ρους, κηκίδες, φυτόχωμα, καστανόχωμα, σχινόχωμα κλπ.
3. Διά τον καθορισμόν του οφειλομένου δασικού φόρου, ως δικαιολογητικόν χρησιμεύει το πρωτόκολλον
εξελέγξεως και πιστοποίησις μεταφοράς.

Άρθρο 161 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Καθορισμός μισθώματος
και δασικού φόρου)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
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του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Γι το λόγο αυτό, γίνεται απάλειψη των
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
άρθρου.
Περαιτέρω,
το
άρθρο
μετονομάζεται με σκοπό την αντιστοίχηση
με το περιεχόμενό του και διαγράφεται η
αρίθμηση.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Καθορισμός μισθώματος
Το μίσθωμα του πίνακα διατίμησης καθορίζεται βάσει των κατά τα προηγούμενα δύο δασοπονικά έτη
επιτευχθέντων μισθωμάτων στην οικεία περιφέρεια.

Άρθρο .....
Φορολογήσιμος δασική πρόσοδος ιδιωτικών, μοναστηριακών, κοινοτικών κλπ μη δημοσίων δασών
1. Συμφώνως τω άρθρ. 7 του Ν.Δ/τος "περί καθιερώσεως νέου συστήματος δασικής κυκλοφορίας κλπ"
της 14 Ιουλ. 1927, ως φορολογήσιμος θεωρείται η ακαθάριστος δασική πρόσοδος των αειφόρως ή
περιοδικώς εκμεταλλευομένων μη δημοσίων δασών (ιδιωτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών,
διαφιλονικουμένων κλπ) η πραγματοποιουμένη εκ της υλοτομίας ολοκλήρου ή μέρους του ετησίου ή
περιοδικού λήμματος του καθοριζομένου δια τα δάση ταύτα υπό των πινάκων υλοτομίας, των

Άρθρο 71 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
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προσωρινών εκθέσεων διαχειρίσεως, των μονίμων ή προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων,
προγραμμάτων εκμεταλλεύσεως κλπ.
2. Επίσης φορολογήσιμος κατά το ίδιον άρθρον του ως άνω Δ/τος είναι και η πραγματοποιουμένη
ακαθάριστος πρόσοδος, η προερχομένη εκ της πωλήσεως ή απολήψεως δασικών προϊόντων ιδιωτικών
δασών, προελθόντων εκ τυχαίων γεγονότων, (ως καταρρίψεως και εκριζώσεως των δένδρων υπό της
χιόνος, ανέμου και λοιπών εξωτερικών αιτιών και επιδράσεων), εκ δασικών προϊόντων κεκαυμένων
ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, εκχερσώσεως ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων και εν
γένει εκ πάντων των δασικών προϊόντων, των υλοτομουμένων, συλλεγομένων και κατασκευαζομένων εξ
ιδιωτικών δασικών κτημάτων.

κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252) (τίτλος
άρθρου: Φορολογήσιμος δασική πρόσοδος
ιδιωτικών, μοναστηριακών, κοινοτικών κλπ
μη δημοσίων δασών)
Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Άρθρο .....
Φορολογικός συντελεστής
Ο φορολογικός συντελεστής (φορολογικόν ποσοστόν) συμφώνως τω άρθρ. 7 του ιδίου Δ/τος Άρθρο 72 του Π.Δ. 19/1928 Περί
καθορίζεται, διά μεν την ακαθάριστον δασικήν πρόσοδον, την προερχομένην εκ των κυρίων δασικών διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
προϊόντων εις 10%, διά δε την εκ δευτερευόντων δασικών προϊόντων τοιαύτην εις 8%.
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Φορολογικός συντελεστής)
Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
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αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Άρθρο .....
Υπολογισμός της ακαθαρίστου δασικής προσόδου
1. Διά να εξευρεθή η συνολική ακαθάριστος δασική πρόσοδος, κατά το άρθρ. 8 του Δ. της 14 Ιουλ. 1927
λαμβάνεται ως βάσις η συνολική αξία ολοκλήρου του ποσού και είδους δασικού προϊόντος, του διά
πινάκων υλοτομίας, διαχειριστικών εκθέσεων, μονίμων και προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων,
προγραμμάτων εκμεταλλεύσεως κλπ. καθοριζομένου ετησίου ή περιοδικού λήμματος, προκειμένου περί
των αειφόρως ή περιοδικώς εκμεταλλευομένων δασών. Προκειμένου τουναντίον περί εξευρέσεως της
συνολικής ακαθαρίστου δασικής προσόδου της ασβέστου, των ανθράκων σιδηρουργίας και εν γένει της
δασικής προσόδου των δασικών προϊόντων, της εκχερσώσεως εμπρησθεισών εκτάσεων κλπ προϊόντων,
μη προερχομένην εκ δασών εκμεταλλευομένων αειφόρως ή περιοδικώς, αύτη εξευρίσκεται επίσης επί τη
βάσει της συνολικής αξίας των προϊόντων τούτων.
2. Η συνολική αξία της ετησίας ή περιοδικής ακαθαρίστου δασικής προσόδου, ήτις είναι συνάρτησις του
ποσού και είδους των δασικών προϊόντων του ετησίου ή περιοδικού λήμματος ή των τοιούτων
εκχερσώσεων κλπ και της κατά μονάδα αγοραίας τιμής χονδρικής πωλήσεως εις τας κατά τόπους αγοράς,
εξευρίσκεται υπό του Δασαρχείου ή του Υπουργείου κεχωρισμένως δι' έκαστον δάσος, επί τη βάσει των
ως άνω στοιχείων. Ως τιμή μονάδος των δασικών προϊόντων λαμβάνεται η τιμή η αναγραφόμενη,
συμφώνως τω άρθρ. 6 του Δ/τος "περί καθιερώσεως νέου συστήματος βεβαιώσεως της δασικής
φορολογίας κλπ "εις τον επί τούτω διά Δ/τος κατ' έτος δημοσιευόμενον πίνακα διατιμήσεως.

Άρθρο .....
Καταβολή μισθώματος και δασικού φόρου

Άρθρο 73 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Υπολογισμός της
ακαθαρίστου δασικής προσόδου)
Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).
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1. Το μίσθωμα ως και ο δημόσιος δασικός φόρος καταβάλλεται υπό του λαμβάνοντος την άδειαν
υλοτομίας, επί τη βάσει διπλοτύπου εισπράξεως προσαγομένου εις την εκδίδουσαν την άδειαν
υλοτομίας δασικήν αρχήν. Η άδεια αύτη χρησιμεύει ως δικαιολογητικόν της ενεργουμένης υλοτομίας.
Διά την μεταφοράν απαιτείται ως δικαιολογητικόν το πρωτόκολλον εξελέγξεως και πιστοποίησις
μεταφοράς.
2. Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών ή κτημάτων, κατ' εξαίρεσιν των εν προηγουμένην παραγράφω
οριζομένων, δύναται τη εγκρίσει του νομάρχου μετά πρότασιν του αρμοδίου δασάρχου, όπως δι' άπαντα
ή τινά των δασικών προϊόντων, ο κατά το προηγούμενον άρθρον επιβαλλόμενος δημόσιος δασικός
φόρος, αντί να καταβάλλεται κατά την έκδοσιν της αδείας υλοτομίας, καταβάλλεται εις το τέλος του
διαχειριστικού έτους και το βραδύτερον εντός του πρώτου επομένου μηνός. Διά την τοιαύτην καταβολήν
του φόρου, ο υποκείμενος εις φορολογίαν δασοκτήμων (κύριος, νομεύς, κάτοχος, επικαρπωτής, επί
εταιρειών και νομικών προσώπων το νομικόν πρόσωπον, επί συνεταιρισμού δασοκτημόνων ο πρόεδρος
του συνεταιρισμού, επί ανηλίκων ή νομίμως απηγορευμένων ο επίτροπος, κηδεμών ή αντιλήπτωρ κλπ.)
οφείλει εγκαίρως προ της ενάρξεως εκάστου δασοπονικού έτους να επιδώση προς τον αρμόδιον
δασάρχην αίτησιν, υποβαλλομένην παρά τούτου μετά της γνώμης του προς την νομαρχίαν. Η έγκρισις ή
μη της αιτήσεως υπόκειται εις την ελευθέραν κρίσιν του νομάρχου. Δι' εγγύησιν ο δασοκτήμων
υποχρεούται όπως προσαγάγη εκάστοτε εγγυητικήν επιστολήν μιας των εν Ελλάδι αναγνωρισμένων
τραπεζών διά χρηματικόν ποσόν ίσον προς το ποσόν του οφειλομένου φόρου της αδείας υλοτομίας ή και
διά μεγαλύτερον ποσόν προϊόντων, εάν επιθυμή τούτο.

Άρθρο 162 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Καταβολή μισθώματος και
δασικού φόρου)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Για το λόγο αυτό απαλείφεται στην
παράγραφο 1 η αναφορά στο δημόσιο
δασικό φόρο. Επίσης, διαγράφεται
ολόκληρη η παράγραφος 2 καθώς
αναφέρεται εξ’ ολοκλήρου στο δασικό
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φόρο. Διαγραφή της αρίθμησης
μετονομασίας του άρθρου.

Απόδοση στη δημοτική:

και

Άρθρο ...
Καταβολή μισθώματος
Το μίσθωμα καταβάλλεται από τον λήπτη της αδείας υλοτομίας βάσει διπλότυπου είσπραξης το οποίο
προσκομίζεται στη δασική αρχή που εκδίδει την άδεια υλοτομίας. Η άδεια αυτή χρησιμεύει ως
δικαιολογητικό της ενεργούμενης υλοτομίας. Για τη μεταφορά ως δικαιολογητικό απαιτείται το
πρωτόκολλο εξελέγξεως και πιστοποίησης μεταφοράς.

Άρθρο .....
Καταβολή του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του δημοσίου επί της πραγματοποιουμένης ακαθαρίστου προσόδου, συνωδά τω άρθρ. 9
του Δ. της 14 Ιουλ. 1927 καταβάλλεται ευθύς ως άρξηται το διαχειριστικόν έτος ή και όταν ο δασοκτήμων
θελήση να κάμη έναρξιν της υλοτομίας και ως κατωτέρω λεπτομερώς καθορίζεται, είτε απ' ευθείας υπό
των ιδιοκτητών εφ' όσον εκμεταλλεύονται μόνοι των τα δάση των, είτε υπό των επικαρπωτών ή
ενοικιαστών υλοτόμων, εν περιπτώσει εκμεταλλεύσεως υπό τούτων.
2. Το ως άνω δικαίωμα του Δημοσίου καταβάλλεται, διά μεν τα προς εμπορίαν και βάσει πινάκων
υλοτομίας, εκθέσεων διαχειρίσεως, μονίμων ή προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων και προγραμμάτων
εκμεταλλεύσεως, εκμεταλλευόμενα δάση, τα μη ανήκοντα εις το Δημόσιον ή μη κατεχόμενο υπ'αυτού
(ιδιωτικά, μοναστηριακά κλπ) είτε εφ' άπαξ, όταν διά της εφ' άπαξ υλοτομίας όλου του ετησίου ή
περιοδικού λήμματος, πραγματοποιήται ολόκληρος η συνολική ακαθάριστος πρόσοδος, είτε και
τμηματικώς κατά μηνιαίας ή τριμηνιαίας ίσας ή ανίσους δόσεις, όταν πραγματοποιήται εκάστοτε (κατά
μήνα ή τριμηνίαν) διά της υλοτομίας μόνον μέρους του ετησίου ή περιοδικού λήμματος, μέρος της
συνολικής ακαθαρίστου προσόδου, εις το αρμόδιον ταμείον και επί τη βάσει του προσαγομένου τω
αρμοδίω Δασαρχείω ή Δασονομείω διπλοτύπου εισπράξεως, εκδίδεται παρά τούτων η αντίστοιχος

Άρθρο 74 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Καταβολή του
δικαιώματος)
Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
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απόδειξις καταβολής του δικαιώματος, εξ ηριθμημένου διπλοτύπου βιβλίου, ήτις μετά του αντιγράφου
του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, χρησιμεύει αφ' ενός μεν, ως δικαιολογητικόν της διενεργουμένης εις
το δάσος υλοτομίας, αφ' ετέρου δε και ως δικαιολογητικόν της μεταφοράς του βάσει ταύτης
υλοτομηθέντος, συλλεγέντος και κατασκευασθέντος ποσού και είδους δασικών προϊόντων, εις τον υπό
της αρμοδίας δασικής αρχής η πίνακος υλοτομίας, ορισθέντα τόπον καταμετρήσεως και εξελέγξεως.
3. Ομοίως κατά τον αυτόν τρόπον καταβάλλεται το δικαίωμα του Δημοσίου και διά την εκάστοτε
πραγματοποιουμένην ακαθάριστον πρόσοδον εκ δασικών προϊόντων, προερχομένων εκ τυχαίων
γεγονότων, εκχερσουμένων εκτάσεων, κεκουμένων δασών και δασικών εκτάσεων, και συλλογής
καυσοξύλων υπό χωρικών προς εμπορίαν, συμφώνως τω άρθρ. 13 παρ. 3 του από 14 Ιουλ. 1927 Δ/τος
"περί καθιερώσεως νέου συστήματος βεβαιώσεως και εισπράξεως της δασικής φορολογίας κλπ".
4. Εφ' άπαξ καταβάλλεται το δικαίωμα μόνον διά την πραγματοποιουμένην ακαθάριστον πρόσοδον, την
προερχομένην εκ δασικών προϊόντων προοριζομένων δι' ιδίαν χρήσιν του υλοτομούντος και ατομικάς
ανάγκας, εκ της ασβέστου και της καυσίμου ύλης της χρησιμοποιουμένης προς καύσνι ασβεστοκαμίνων,
αγγειοπλαστείων κλπ.
5. Εφ' άπαξ δε ή και κατά δόσεις μηνιαίας ίσας ή ανίσους, καταβάλλεται το δικαίωμα επί της
πραγματοποιουμένης ακαθαρίστου προσόδου, εκ δασικών προίόντων προοριζομένων δι'
επαγγελματικάς ανάγκας, ή της τοιαύτης εκ βαλανιδίων και χαρουπίων.

4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Άρθρο .....
Τρόπος και χρόνος καταβολής του δικαιώματος
1. Το εκ 2% δικαίωμα επί της ακαθαρίστου προσόδου, των δασοκτημόνων των αναιτιολογήτως μη
ενεργησάντων ή ενεργούντων υλοτομίαν ή εκμετάλλευσιν του δάσους των, καίτοι τούτο είναι
εκμεταλλεύσιμον δασικώς, καταβάλλεται υπό τούτων εις το τέλος του διαχειριστικού έτους, σύμφωνα με
το άρθρο 10 του από 14 Ιουλίου π.ε. Δ/τος "περί καθιερώσεως νέου συστήματος βεβαιώσεως και
εισπράξεως της δασικής φορολογίας κλπ" εφ' ολοκλήρου της ακαθαρίστου δασικής προσόδου ήτις θα
επραγματοποιείτο, εάν θα απελαμβάνετο υπό του δασοκτήμονος, επί τη βάσει του υπό των πινάκων
υλοτομίας, διαχειριστικών εκθέσεων, μονίμων ή προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, προγραμμάτων
εκμεταλλεύσεως κλπ. εγκεκριμένου ετησίου ή περιοδικού λήμματος. Εάν δε τυχόν ούτοι μετά την λήξιν
του διαχειριστικού έτους ήθελον ενεργήσει υλοτομίαν και καρπωθή το ετήσιον ή περιοδικόν λήμμα, τότε

Άρθρο 75 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
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καταβάλλουσι το υπό του άρθρ. 7 παρ. 1 του από 14 Ιουλ. 1927 Δ/τος "περί καθιερώσεως νέου τρόπου
βεβαιώσεως και εισπράξεως της δασικής φορολογίας κλπ "καθοριζόμενον δικαίωμα μειωμένον όμως
κατά το 2%, εάν τυχόν ούτοι είχον καταβάλει τούτο κατά το τέλος του διαχειριστικού έτους.
2. Οι αυτοί δασοκτήμονες, εάν διά της απ'ευθείας ή των ενοικιαστών υλοτόμων των εκμεταλλεύσεως των
δασών των επραγματοποίησαν εκ του εγκεκριμένου διά τα δάση των, διά πινάκων υλοτομίας, εκθέσεων
διαχειρίσεως, μονίμων ή προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων ή και προγραμμάτων εκμεταλλεύσεως,
ετησίου ή περιοδικού λήμματος, ποσόν δασικών προϊόντων, διά την ακαθάριστον πρόσοδον των οποίων
κατεβλήθη ήδη δικαίωμα ίσον προς το κατά την προηγουμένην παράγραφον εφ' ολοκλήρου της
ακαθαρίστου προσόδου επιβαλλόμενον τοιούτον εκ 2%, ή και υπέρτερον τούτου, ουδέν πλέον δικαίωμα
εκ 2% του άρθρ. 10 του Δ. της 14 Ιουλ. 1927, υπέρ του δημοσίου καταβάλλουσιν. Εάν όμως τουναντίον
διά της υλοτομίας επραγματοποιήθη ποσόν δασικών προϊόντων, διά την ακαθάριστον πρόσοδον των
οποίων κατεβλήθη δικαίωμα υπέρ του δημοσίου μικρότερον του εκ 2% του υπό του ως άνω άρθρου
προβλεπομένου, οι δασοκτήμονες ούτοι οφείλουν να καταβάλλουν και το υπολειπόμενον, εισέτι προς
συμπλήρωσιν του εκ 2% δικαιώματος ποσόν.

καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Άρθρο .....
Καταβολή του μισθώματος της καρπώσεως των δημοσίων δασών
1. Διά τα εκ δημοσίων δασών απολαμβανόμενα δασικά προϊόντα, συνωδό τω άρθρ. 4 του Δ/τος "περί
καθιερώσεως νέου συστήματος βεβαιώσεως και εισπράξεως της δασικής φορολογίας" της 14 Ιουλ. 1927,
το μίσθωμα των δασικών προϊόντων του διά δημοπρασίας διατεθέντος ετησίου ή περιοδικού λήμματος
των αειφόρως ή περιοδικώς εκμεταλλευομένων δασών, καταβάλλεται εις ίσας ή ανίσους μηνιαίας
δόσεις, κατόπιν σημειώματος της αρμοδίας δασικής Αρχής, και επί τη βάσει του προσαγομένου τω
Δασαρχείω ή Δασονομείω διπλοτύπου εισπράξεως, εκδίδεται υπό τούτων απόδειξις καταβολής του
μισθώματος, εξ ηριθμημένου διπλοτύπου βιβλίου, ήτις μετά του αντιγράφου του πρωτοκόλλου
εγκαταστάσεως, χρησιμεύει ως δικαιολογητικόν της διενεργηθησομένης εις το μίσθιον δάσος υλοτομίας,
προς δε και της μεταφοράς του βάσει ταύτης υλοτομηθέντος, συλλεγέντος και κατασκευασθέντος είδους
και ποσού δασικών προϊόντων εις τον υπό του πίνακος υλοτομίας ή της αρμοδίας δασικής αρχής
καθορισθέντα τόπον καταμετρήσεως και εξελέγξεως.

Άρθρο 76 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Καταβολή του μισθώματος
της καρπώσεως των δημοσίων δασών)
Σχόλιο: Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά
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2. Διά τα δασικά προϊόντα τα μη διατιθέμενα διά δημοπρασίας το μίσθωμα καταβάλλεται εφ' άπαξ μεν,
εάν το ποσόν των δασικών προϊόντων είναι μικρόν και πρόκειται να υλοτομηθή ολόκληρον αμέσως, εις
περισσοτέρας δε της μιάς δόσεις, ήτοι μηνιαίας ή τριμηνιαίας ίσας ή ανίσους τοιαύτας, εάν το ποσόν
είναι μεγάλον και πρόκειται να πραγματοποιηθή τμηματικώς, κατά την έκδοσιν των αποδείξεων
καταβολής του μισθώματος, αίτινες εκδίδονται κατά τον εν τη παρ. 1 μνημονευθέντα τρόπον και
χρησιμεύουν επίσης ως δικαιολογητικόν της υλοτομίας και μεταφοράς των δι'αυτών υλοτομηθέντων ή
κατασκευασθέντων ή συλλεγέντων δασικών προϊόντων.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Καταβολή μισθώματος της κάρπωσης των δημοσίων δασών
1. Για τα απολαμβανόμενα από δημόσια δάση δασικά προϊόντα το μίσθωμα των δασικών προϊόντων του
με δημοπρασία διατιθέμενου ετήσιου ή περιοδικού λήμματος των αειφόρως ή περιοδικώς
εκμεταλλευομένων δασών, καταβάλλεται σε ίσες ή άνισες μηνιαίες δόσεις, κατόπιν σημειώματος της
αρμόδιας δασικής Αρχής και βάσει του προσκομιζόμενου στο Δασαρχείο ή Δασονομείο διπλότυπου
είσπραξης, εκδίδεται από αυτά απόδειξη καταβολής του μισθώματος, από αριθμημένο διπλότυπο
βιβλίο, η οποία, μαζί με το αντίγραφο του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, χρησιμεύει ως δικαιολογητικό
της υλοτομίας που διενεργήθηκε στο μίσθιο δάσος υλοτομίας, καθώς και της μεταφοράς του βάσει
αυτής υλοτομηθέντος, συλλεγέντος και κατασκευασθέντος είδους και ποσού δασικών προϊόντων στον
από τον πίνακα υλοτομίας ή την αρμόδια δασική αρχή καθορισθέντα τόπο καταμέτρησης και εξελέγξεως.
2. Για τα δασικά προϊόντα που δεν διατίθενται με δημοπρασία το μίσθωμα καταβάλλεται εφ΄ άπαξ μεν,
αν το ποσό των δασικών προϊόντων είναι μικρό και πρόκειται να υλοτομηθεί ολόκληρο αμέσως, σε
περισσότερες δε της μιας δόσεις, ήτοι μηνιαίες ή τριμηνιαίες ίσες ή άνισες τέτοιες δόσεις, εάν το ποσό
είναι μεγάλο και πρόκειται να πραγματοποιηθεί τμηματικά, κατά την έκδοση των αποδείξεων καταβολής

στο άρθρο 4 του Δ/τος "περί καθιερώσεως
νέου συστήματος βεβαιώσεως της δασικής
φορολογίας" της 14 Ιουλ. 1927 το
ρυθμιστικό πεδίο του οποίου αφορούσε
στην καταβολή μισθώματος. Το διάταγμα
της 14ης Ιουλ./1 Αυγ. 1927 (ΦΕΚ 161),
καταργήθηκε από το άρθρο 251 του
Ν.Δ/τος της 11 Μαΐου 1929 Περί Δασικού
Κώδικος (ΦΕΚ 176). Διαγραφή της
αναφοράς χωρίς παραπομπή καθώς το
περιεχόμενο της καταργηθείσας διάταξης
περιγράφεται από το παρόν άρθρο.
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του μισθώματος, οι οποίες εκδίδονται κατά τον αναφερόμενο στην παρ. 1 τρόπο και χρησιμεύουν επίσης
ως δικαιολογητικό της υλοτομίας και μεταφοράς των δι’ αυτών υλοτομηθέντων ή κατασκευασθέντων ή
συλλεγέντων δασικών προϊόντων.

Άρθρο .....
Παράταση καταβολής του μισθώματος
1. Εάν, συμφώνως τω άρθρ. 1 παρ. 3 του από 14 Ιουλ. 1927 Δ/τος "περί καθιερώσεως νέου τρόπου
βεβαιώσεως και εισπράξεως της δασικής φορολογίας κλπ" 125 (ν.δ. 86/1969) του παρόντος κώδικα,
παραταθή ο χρόνος της ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως δημοσίων δασών,
δύναται εγκρίσει του Υπουργείου να παραταθή και ο χρόνος καταβολής της τυχόν καθυστερουμένης
τελευταίας μηνιαίας ή τριμηνιαίας δόσεως του μισθώματος, επί χρονικόν διάστημα ίσον προς τον
χορηγηθέντα χρόνον παρατάσεως και η τυχόν άμα τη λήξει του αρχικού χρόνου της ενοικιάσεως
καθυστερούσι τελευταία δόσις του μισθώματος εξακολουθεί να καταβάλληται συμφώνως προς το παρόν
Δ/γμα παρόντα κώδικα, κατά μηνιαίας ή τριμηνιαίας ίσας ή ανίσους δόσεις.
2. Εάν όμως παρέλθη και ο χρόνος της παρατάσεως της ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος
καρπώσεως δημοσίων δασών και ο ενοικιαστής δεν επραγματοποίησε τυχόν ολόκληρον το ενοικιασθέν
ποσόν, διά το μη αποληφθέν ποσόν δασικών προϊόντων, ευθύς ως ο χρόνος της παρατάσεως λήξη,
εισπράττεται διοικητικώς το αντίστοιχον προς το ποσόν τούτο μίσθωμα, κατά τας διατάξεις περί
εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 77 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Παράταση καταβολής του
μισθώματος)
Σχόλιο: Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά
στο άρθρο 1 του Δ/τος "περί καθιερώσεως
νέου συστήματος βεβαιώσεως της δασικής
φορολογίας" της 14 Ιουλ. 1927 το
ρυθμιστικό πεδίο του οποίου αφορούσε
στην καταβολή μισθώματος. Το διάταγμα
της 14ης Ιουλ./1 Αυγ. 1927 (ΦΕΚ 161),
καταργήθηκε από το άρθρο 251 του
Ν.Δ/τος της 11 Μαΐου 1929 Περί Δασικού
Κώδικος (ΦΕΚ 176). Αντικατάσταση της
αναφοράς με τις διατάξεις του εν ισχύ
δασικού κώδικα.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Παράταση καταβολής του μισθώματος
1. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 125 (ν.δ. 86/1969) του παρόντος Κώδικα, παραταθεί ο χρόνος της
ενοικίασης του αποκλειστικού δικαιώματος κάρπωσης δημοσίων δασών, δύναται με την έγκριση του
Υπουργείου να παραταθεί και ο χρόνος καταβολής της τυχόν καθυστερούμενης τελευταίας μηνιαίας ή
τριμηνιαίας δόσης του μισθώματος, για χρονικό διάστημα ίσο προς τον χορηγηθέντα χρόνο παράτασης
και η τυχόν κατά τη λήξη του αρχικού χρόνου της ενοικίασης καθυστερούμενη τελευταία δόση του
μισθώματος εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα προς τον παρόντα Κώδικα, κατά μηνιαίες ή
τριμηνιαίες ίσες ή άνισες δόσεις.
2. Εάν όμως παρέλθει και ο χρόνος της παράτασης της ενοικίασης του αποκλειστικού δικαιώματος
κάρπωσης δημοσίων δασών και ο ενοικιαστής δεν πραγματοποίησε τυχόν ολόκληρο το ενοικιασθέν
ποσόν, για το μη αποληφθέν ποσό δασικών προϊόντων, αμέσως μόλις λήξει ο χρόνος της παράτασης,
εισπράττεται διοικητικά το αντίστοιχο προς το ποσό αυτό μίσθωμα, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη
δημοσίων εσόδων.

Άρθρο .....
Καταβολή μισθώματος ατομικών αναγκών
1. Το μίσθωμα της δι' ατομικάς ανάγκας των κατοίκων χωρίων ή συνοικισμών και εκ δημοσίων δασών
υλοτομουμένης ξυλείας, δύναται να καταβληθή και κατά δένδρον αντί κυβικού. Ομοίως κατά τον αυτόν
τρόπον καταβάλλεται και το δικαίωμα της εξ ιδιωτικών δασών υλοτομουμένης ξυλείας ατομικών
αναγκών, κατά το λεπτομερέστερον διά του άρθρ. 31 παρ. 1 του Δ. της 14 Ιουλ. 1927 "περί καθιερώσεως
νέου τρόπου βεβαιώσεως της δασικής φορολογίας κλπ" καθοριζόμενα.

Άρθρο 78 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Καταβολή μισθώματος
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ατομικών αναγκών)
Σχόλιο 1: Κατάργηση του άρθρου 31 του
Ν.Δ/τος
«Περί
καθιερώσεως
νέου
συστήματος βεβαιώσεως της δασικής
φορολογίας» της 14 Ιουλ. 1927 από το
άρθρο 251 του Ν.Δ/τος της 11 Μαΐου 1929
Περί Δασικού Κώδικος (ΦΕΚ 176) και κατά
συνέπεια διαγραφή της αναφοράς του
Σχόλιο 2: Ο δασικός φόρος που
προβλέπεται στα άρθρα 160-182 του
Δασικού Κώδικα καταργήθηκε με το άρθρο
21 παρ. 7 του ν. 3208/2003. Παρά το
γεγονός ότι η κατάργηση του δασικού
φόρου ισχύει για τα άρθρα 160-182 του
Ν.Δ. 86/1969, κρίνεται ορθό να γίνει
απάλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στο
δασικό φόρο, ακόμη και για διατάξεις που
δεν αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 21 παρ.
7 του ν. 3208/2003. Για το λόγο αυτό
λαμβάνει χώρα διαγραφή του εδαφίου
διότι αφορά στον τρόπο καταβολής του
δικαιώματος της υλοτομούμενης ξυλείας
ατομικών αναγκών από τα ιδιωτικά δάση.
Διαγραφή της αρίθμησης.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Καταβολή μισθώματος ατομικών αναγκών
Το μίσθωμα της ξυλείας που υλοτομείται για ατομικές ανάγκες των κατοίκων χωριών ή συνοικισμών και
από δημόσια δάση δύναται να καταβληθεί και κατά δέντρο αντί κυβικού. Κατά τον ίδιο τρόπο
καταβάλλεται και το δικαίωμα της ξυλείας ατομικών αναγκών που υλοτομείται από ιδιωτικά δάση.

Άρθρο .....
Χρόνος εκδόσεως των αποδείξεων
1. Αι μηνιαία και αι τριμηνιαίαι αποδείξεις εκδίδονται το βραδύτερον περί το τέλος του δευτέρου
δεκαημέρου εκάστου μηνός ή εκάστης τριμηνίας. Προκειμένου όμως περί δημοσίων δασών, η πρώτη
μηνιαία απόδειξις καταβολής του μισθώματος εκδίδεται το βραδύτερον το πρώτον δεκαήμερον του
δευτέρου μηνός του διαχειριστικού έτους, η δε πρώτη τριμηνιαία τοιαύτη το βραδύτερον το πρώτον
δεκαήμερον της δευτέρας τριμηνίας του διαχειριστικού έτους. Προκειμένου δε περί ιδιωτικών δασών,
επειδή εις ταύτα φορολογείται η εκάστοτε ακαθάριστος πρόσοδος, αλλά και αύτη εφ' όσον
πραγματοποιείται, η πρώτη απόδειξις καταβολής του δικαιώματος εκδίδεται συνήθως κατά το πρώτον
δεκαήμερον του δεύτερου μηνός ή της δευτέρας τριμηνίας, δύναται όμως να εκδοθή και βραδύτερον,
αλλά εάν τυχόν λήξη το σχετικόν διαχειριστικόν έτος και ουδεμία ακαθάριστος πρόσοδος
επραγματοποιήθη τότε συνωδά τω άρθρ. 75 του παρόντος Δ/τος βεβαιούται και εισπράττεται το εκ 2%
επί της ακαθαρίστου προσόδου δικαίωμα.
2. Εάν το δικαίωμα ή το μίσθωμα καταβάλλεται κατά μηνιαίας ίσας ή ανίσους δόσεις, ο υλοτόμος οφείλει
και αν ακόμη έχει εις χειράς του απραγματοποίητον απόδειξιν του προηγουμένου μηνός, διά την
ενέργειαν υλοτομίας εν τω δάσει κατά τον επόμενον μήνα να εφοδιασθή δι'αποδείξεως του μηνός
τούτου.

Άρθρο 79 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Χρόνος εκδόσεως των
αποδείξεων)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
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Εάν δε το δικαίωμα ή το μίσθωμα καταβάλλεται κατά τριμηνίαν, οφείλει ούτος ωσαύτως δι'εκάστην
επομένην τριμηνίαν να εφοδιάζηται διά της οικείας τριμηνιαίας αποδείξεως, εις τρόπον ώστε δι' έκαστον
μήνα, εάν η δόσις του δικαιώματος μισθώματος είναι μηνιαία, να υπάρχη αντίστοιχος μηνιαία απόδειξις,
και δι' εκάστην τριμηνίαν, εάν η δόσις είναι τριμηνιαία, η αντίστοιχος τριμηνιαία απόδειξις.

ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Για το λόγο αυτό απαλείφεται στην
παράγραφο 1 το εδάφιο σχετικά με τη
φορολογία προκειμένου περί ιδιωτικών
δασών και οι αναφορές στο δικαίωμα στην
παράγραφο 2.
Στην παράγραφο 2 του παρόντος, από το
νόημα
της
διατάξεως
προκύπτει
παράλειψη της αναφοράς στο μίσθωμα.
Γίνεται η αντίστοιχη προσθήκη.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων
1. Οι μηνιαίες και τριμηνιαίες αποδείξεις εκδίδονται το αργότερο στο τέλος του δεύτερου δεκαήμερου
κάθε μήνα ή τριμήνου. Προκειμένου όμως για δημόσια δάση, η πρώτη μηνιαία απόδειξη καταβολής του
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μισθώματος εκδίδεται το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του διαχειριστικού έτους, η
δε πρώτη τριμηνιαία τέτοια απόδειξη το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο της δεύτερης τριμηνίας του
διαχειριστικού έτους.
2. Αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε μηνιαίες ίσες ή άνισες δόσεις, ο υλοτόμος οφείλει και αν ακόμη έχει
στα χέρια του απραγματοποίητη απόδειξη του προηγουμένου μήνα, για τη διενέργεια υλοτομίας στο
δάσος κατά τον επόμενο μήνα να εφοδιασθεί με απόδειξη του τρέχοντος μηνός.
Σε περίπτωση που το μίσθωμα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, αυτός οφείλει επίσης για κάθε επόμενη
τριμηνία να εφοδιάζεται με την οικεία τριμηνιαία απόδειξη με τρόπον ώστε για κάθε μήνα, αν η δόση
του δικαιώματος είναι μηνιαία, να υπάρχει αντίστοιχη μηνιαία απόδειξη και για κάθε τριμηνία, αν η
δόση είναι τριμηνιαία, η αντίστοιχη τριμηνιαία απόδειξη.

Άρθρο .....
Η μη έγκαιρη καταβολή των δόσεων του μισθώματος
1. Εάν αι συμφωνηθείσαι μηνιαίαι ή τριμηνιαίαι ίσοι ή άνισοι δόσεις του μισθώματος καρπώσεως των
δημοσίων δασών, των διά δημοπρασίας διατιθεμένων δεν καταβάλλονται υπό του ενοικιαστού εις την
τακτικήν υπό του μισθωτηρίου συμβολαίου προθεσμίαν, ήτοι καθ' έκαστον μήνα ή τριμηνίαν,
εισπράττονται και βεβαιούνται αύται διοικητικώς, κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων
και κατά το λεπτομερέστερον δι' εγκυκλίων διαταγών καθοριζόμενο.
2. Εις περίπτωσιν καθ' ήν συμφωνηθή ίνα αι δόσεις του μισθώματος καταβάλλωνται κατά μήνα ή
τριμηνίαν, αλλ' ανίσως, δύνανται τα κατά μήνα ή τριμηνίαν καταβληθησόμενα ποσά των δόσεων, να
καθορισθούν, δ.ά. μεν τους μήνας καθ' ούς διά διαφόρους λόγους (χειμών κλπ) δεν γίνεται εργασία
(υλοτομία) μικρότερα, και διά τους μήνας που γίνεται μεγαλυτέρα τοιαύτη, μεγαλυτέρα. Πάντως όμως,
επειδή κατά τας τυχόν εν τω μεταξύ λαμβανούσας χώραν μερικάς καταμετρήσεις, δυνατόν να
προκύψουν πλεόνασμα δασικών προϊόντων και διά ταύτα να καταβληθή συνεπώς το αντίστοιχον
μίσθωμα, πρέπει διά να μη επέλθη διατάραξις εις τα υπό του μισθωτηρίου συμβολαίου τυχόν
καθορισθέντα ποσά των ανίσων μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων, το ποσόν της τελευταίας δόσεως,
δηλαδή της 12ης, εάν το μίσθωμα καταβάλληται κατά μηνιαίας δόσεις, ή της τετάρτης, εάν τούτο

Άρθρο 80 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Η μη έγκαιρος καταβολή
των δόσεων του μισθώματος)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
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καταβάλληται κατά τριμηνιαίας τοιαύτης, να μη καθορισθή εκ των προτέρων επακριβώς, αλλ' απλώς
ν'αναγραφή εις το μισθωτήριον συμβόλαιον, "καταβληθήσεται το υπολειφθησόμενον μετά την
καταβολήν όλων των προγενεστέρων δόσεων ποσόν του μισθώματος". Εννοείται ότι δύναται να
καθορισθή εκ των προτέρων και το καταβληθησόμενον ποσόν της τελευταίας δόσεως, αλλ' εν τοιαύτη
περιπτώσει, το μίσθωμα των πλεονασμάτων το οποίον εισεπράχθη κατά τας τυχόν εκάστοτε μερικάς
καταμετρήσεις, πρέπει να συμψηφισθή μετά του ποσού των προγενεστέρων δόσεων, και επομένως να
εκπεσθή από το ποσόν της τελευταίας δόσεως και να καταβληθή κατά την τελευταίαν δόσιν μόνον το
τυχόν ακόμη προς καταβολήν υπολειφθησόμενον ποσόν του μισθώματος.
3. Η ως άνω παράγραφος δεν δύναται να έχη εφαρμογήν προκειμένου περί τας δόσεις του μισθώματος
των άνευ δημοπρασίας εκμεταλλευομένων δημοσίων δασών καταβολής του δικαιώματος επί της
ακαθαρίστου προσόδου της πραγματοποιουμένης εκ μη δημοσίων δασών, διότι ενταύθα καταβάλλεται
δικαίωμα μόνον εφ' όσον πραγματοποιείται ακαθάριστος πρόσοδος, άλλως ουχί, και επομένως καθώς
περιττεύει ο εκ των προτέρων καθορισμός των ανίσων δόσεων κανονίζονται δε τα ποσά τούτων κατά την
κατά μήνα ή τριμηνίαν λήψιν των αποδείξεων καταβολής του δικαιώματος μισθώματος, υπό του ιδίου
του δασοκτήμονος ή του ενοικιαστού του κατά βούλησιν. Τούτ' αυτό ισχύει και διά τας δόσεις του
μισθώματος των άνευ δημοπρασίας εκμεταλλευομένων δημοσίων δασών.

πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Για το λόγο αυτό απαλείφεται στην
παράγραφο 3 το εδάφιο σχετικά με τη
καταβολή δικαιώματος προκειμένου περί
μη δημοσίων δασών και η παράγραφος
αναδιατυπώνεται έτσι ώστε να υπάρχει
νοηματική συνάφεια σχετικά με την
καταβολή του μισθώματος.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Μη έγκαιρη καταβολή των δόσεων του μισθώματος
1. Αν οι συμφωνηθείσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες ίσες ή άνισες δόσεις του μισθώματος καρπώσεως των
δημοσίων δασών που διατίθενται με δημοπρασία δεν καταβάλλονται από τον ενοικιαστή στην τακτική
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από το μισθωτήριο συμβόλαιο προθεσμία, ήτοι κάθε μήνα ή τριμηνία, εισπράττονται και βεβαιώνονται
διοικητικά, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και όπως λεπτομερέστερα καθορίζεται
με εγκύκλιες διαταγές.
2. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί οι δόσεις του μισθώματος να καταβάλλονται κατά μήνα ή τριμηνία,
αλλ΄ άνισα, δύνανται τα κατά μήνα ή τριμηνία ποσά των δόσεων που θα καταβληθούν, να καθορισθούν,
για μεν τους μήνες κατά τους οποίους για διαφόρους λόγους (χειμώνας κ.λπ.) δεν γίνεται εργασία
(υλοτομία) μικρότερα και για τους μήνες που γίνεται περισσότερη εργασία μεγαλύτερη .
Επειδή όμως κατά τις τυχόν στο μεταξύ μερικές καταμετρήσεις που λαμβάνουν χώρα είναι δυνατόν να
προκύψει πλεόνασμα δασικών προϊόντων και γι’ αυτό να καταβληθεί συνεπώς το αντίστοιχο μίσθωμα,
πρέπει, για να μην επέλθει διατάραξη στα τυχόν καθορισθέντα από το μισθωτήριο συμβόλαιο ποσά των
άνισων μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων, το ποσό της τελευταίας δόσεως, δηλαδή της 12ης, εάν το
μίσθωμα καταβάλλεται κατά μηνιαίες δόσεις ή της τετάρτης, εάν τούτο καταβάλλεται κατά τριμηνιαίας
δόσεις, να μην καθορισθεί εκ των προτέρων επακριβώς, αλλά απλώς ν’ αναγραφεί στο μισθωτήριο
συμβόλαιο " το υπολειπόμενο ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί μετά την καταβολή όλων των
προγενέστερων δόσεων". Εννοείται ότι δύναται να καθορισθεί εκ των προτέρων και το προς καταβολή
ποσό της τελευταίας δόσης, αλλά σε αυτή την περίπτωση, το μίσθωμα των πλεονασμάτων, το οποίο
εισπράχθηκε κατά τις τυχόν εκάστοτε μερικές καταμετρήσεις, πρέπει να συμψηφισθεί μαζί με το ποσό
των προγενέστερων δόσεων και επομένως να εκπέσει από το ποσό της τελευταίας δόσης και να
καταβληθεί κατά την τελευταία δόση μόνο το τυχόν ακόμη προς καταβολή υπολειπόμενο ποσό του
μισθώματος.
3. Η ως άνω παράγραφος δεν δύναται να έχει εφαρμογή για τις δόσεις του μισθώματος των δημοσίων
δασών τα οποία είναι τυγχάνουν εκμετάλλευσης χωρίς δημοπρασία καθώς περιττεύει ο εκ των προτέρων
καθορισμός των άνισων δόσεων, κανονίζονται δε τα ποσά τους κατά την κατά μήνα ή τριμηνία λήψη των
αποδείξεων καταβολής του δικαιώματος, από τον ίδιο τον δασοκτήμονα ή τον ενοικιαστή του κατά
βούληση.

Άρθρο .....
Ισχύς αποδείξεων καταβολής δικαιώματος ή μισθώματος
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1. Αι μερικαί αποδείξεις καταβολής δικαιώματος ή μισθώματος ισχύουν διά το εν αυταίς
διαλαμβανόμενον ποσόν δασικών προϊόντων και ευθύς ως πραγματοποιηθή το υπ'αυτών
αντιπροσωπευόμενον ποσόν και είδος δασικών προϊόντων και μεταφερθή εις τον τόπον της εξελέγξεως
και καταμετρηθή συντασσομένου του οικείου μερικού ή τελικού δελτίου καταμετρήσεως ή
θεωρουμένων και ελεγχομένων τούτων εις τας περιπτώσεις καθ' άς δεν συντάσσεται δελτίον
καταμετρήσεως, παύει αυτοδικαίως και η ισχύς των δι' υλοτομίαν εν τω δόσει ή δασικώ κτήματι και
χρησιμεύουν μόναι των ή μετά του αποκόμματος του μερικού ή ολικού δελτίου καταμετρήσεως, ως και
το άρθρ. 38 του από 14 Ιουλ. 1927 Δ/τος ορίζει ως δικαιολογητικόν της μεταφοράς των δασικών
προϊόντων εκ του τόπου της εξελέγξεως εις τον τόπον της πρώτης αποθηκεύσεως.
2. Εντός του αυτού μηνός και όπου παρίσταται ανάγκη δύνανται να εκδοθούν και πλείονες της μιάς
αποδείξεις καταβολής δικαιώματος ή μισθώματος, πάντως όμως ουχί πλείονες των δύο.

Άρθρο 81 του Π.Δ. 19/1928 Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Ισχύς αποδείξεων
καταβολής δικαιώματος ή μισθώματος.)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Για το λόγο αυτό στις παραγράφους 1 και 2
απαλείφεται ο όρος «δικαιώματος» που
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ισχύς αποδείξεων καταβολής μισθώματος
1. Οι αποδείξεις μερικής καταβολής μισθώματος ισχύουν για το ποσό δασικών προϊόντων που
αναγράφουν. Εφ΄ όσον πραγματοποιηθεί το ποσό δασικών προϊόντων που διαλαμβάνουν, μεταφερθεί
στον τόπο εξελέγξεως και καταμετρηθεί το είδος δασικών προϊόντων που αφορούν, συντάσσεται σχετικό,
μερικό ή τελικό, δελτίο καταμέτρησης ή γίνεται θεώρηση και έλεγχος των δασικών προϊόντων σε όσες
περιπτώσεις δεν συντάσσεται δελτίο καταμέτρησης, οπότε παύει αυτοδίκαια και η ισχύς των αποδείξεων
αυτών για υλοτομία στα δάση ή δασικά κτήματα και χρησιμεύουν, μόνες ή μαζί με το απόκομμα μερικού
ή ολικού δελτίου καταμέτρησης, ως δικαιολογητικό της μεταφοράς των δασικών προϊόντων από τον τόπο
εξελέγξεως στον τόπον πρώτης αποθήκευσης.
2. Εντός του ίδιου μήνα και όπου παρίσταται ανάγκη δύνανται να εκδοθούν και περισσότερες της μιας
αποδείξεις καταβολής μισθώματος, πάντως όμως όχι περισσότερες των δύο.

αφορά στο δασικό φόρο (δικαίωμα).
Μετονομασία άρθρου.
Σχόλιο: Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά
στο άρθρο 31 παρ.1 του Δ/τος "περί
καθιερώσεως
νέου
συστήματος
βεβαιώσεως της δασικής φορολογίας" της
14 Ιουλ. 1927 το ρυθμιστικό πεδίο του
οποίου
αφορούσε
στην
καταβολή
μισθώματος. Το διάταγμα της 14ης Ιουλ./1
Αυγ. 1927 (ΦΕΚ 161), καταργήθηκε από το
άρθρο 251 του Ν.Δ/τος της 11 Μαΐου 1929
Περί Δασικού Κώδικος (ΦΕΚ 176).
Διαγραφή
της
αναφοράς
χωρίς
παραπομπή καθώς το περιεχόμενο της
καταργηθείσας διάταξης περιγράφεται
από το παρόν άρθρο.
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Άρθρο .....
Μετατροπή δασικών προϊόντων από ενός είδους εις έτερον
1. Η μετατροπή νομίμως αποληφθέντων, δασικών προϊόντων από ενός είδους εις άλλα επιτρέπεται, Άρθρο 82 του Π.Δ. 19/1928 Περί
κατόπιν καταβολής της τυχόν υπαρχούσης διαφοράς δικαιώματος επί της ακαθαρίστου προσόδου ή διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
μισθώματος μεταξύ του αρχικώς αποληφθέντος προϊόντος και του εκ της μετατροπής προελθόντος.
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Μετατροπή δασικών
προϊόντων από ενός είδους εις έτερον)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15).
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Για το λόγο αυτό στην παράγραφο 1
απαλείφεται ο όρος «δικαιώματος» που
αφορά στο δασικό φόρο (δικαίωμα).
Ωστόσο, ζήτημα γεννιέται, ως προς τι
πρέπει να γίνει σε εκείνες τις περιπτώσεις
που συναρτώνται εμμέσως με την
καταβολή φόρου, όπως εν προκειμένω το
γεγονός ότι κατόπιν καταβολής της
διαφοράς φόρου μπορεί να λάβει χώρα η
μετατροπή των δασικών προϊόντων. Το
ζήτημα αυτό, χρήζει της οριστικής επίλυσής
του από την ΚΕΚ.
Απαλοιφή αρίθμησης.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Μετατροπή δασικών προϊόντων από ενός είδους σε άλλο
Η μετατροπή δασικών προϊόντων που έχουν νόμιμα αποληφθεί από ένα είδος σε άλλα επιτρέπεται, μετά
από την καταβολή της τυχόν υπάρχουσας διαφοράς μισθώματος μεταξύ του αρχικώς αποληφθέντος
προϊόντος και εκείνου που προήλθε από τη μετατροπή.

Άρθρο .....
Στρεμματικός δασικός φόρος
Άρθρο 180 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
Οι ιδιοκτήται ή διακάτοχοι δασών υποχρεούνται, προς κάλυψιν των δαπανών επιτηρήσεως αυτών εκ (τίτλος άρθρου: Στρεμματικός δασικός
μέρους των δημοσίων δασικών οργάνων, και εφ' όσον συλλέγουν ή υλοτομούν εκ των δασών δασικά φόρος)
[Ο δασικός φόρος που προβλέπεται στο παρόν καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003].
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προϊόντα προς εμπορίαν, να καταβάλλουν ετησίως στρεμματικόν φόρον δι' ολόκληρον την έκτασιν του
δάσους των, συνιστάμενον εις 0,10 δραχμάς κατά στρέμμα. Ο ούτω καταβαλλόμενος στρεμματικός
φόρος εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβή το δωδέκατον της κατα τον πίνακα διατιμήσεως
συνολικής τιμής χονδρικής πωλήσεως των καθ' έκαστον έτος απολαμβανομένων προς εμπορίαν δασικών
προϊόντων.

Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Άρθρο .....
Σιδηροδρομικά κόμιστρα, προστατευτικοί δασμοί
1. Διά λόγους δασικής πολιτικής, τονώσεως και ενισχύσεως της εγχωρίου δασικής παραγωγής, ως και
διευκολύνσεως της εκμεταλλεύσεως των απομεμακρυσμένων των κέντρων καταναλώσεως δασών, τη
υποδείξει του Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν αποφάσεως του
Υπουργείου Συγκοινωνιών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δύναται να ελαττωθούν αναλόγως τα
εκάστοτε ισχύοντα σιδηροδρομικά κόμιστρα μεταφοράς των δασικών προϊόντων εγχωρίου προελεύσεως
και ιδία τα τοιαύτα καυσίμου ύλης (ξυλανθράκων και καυσοξύλων).
2. Διά τους αυτούς ως άνω λόγους δύναται, τη υποδείξει του Υπουργείου Γεωργίας και αποφάσει του
Υπουργείου των Οικονομικών, να επιβληθή επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων δασικών προϊόντων
προστατευτικός δασμός, ρυθμιζόμενος εκάστοτε υπό της αρμοδίας επί του δασμολογίου επιτροπής, εις
την οποίαν μετέχει υποχρεωτικώς, προκειμένου περί της δασμολογήσεως των δασικών προϊόντων και ο
αρμόδιος διευθυντής της Γενικής Διευθύνσεως Δασών.

Άρθρο 181 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Σιδηροδρομικά κόμιστρα,
προστατευτικοί δασμοί)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
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εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Για το λόγο αυτό απαλείφεται η
παράγραφος
2 που αφορά σε
προστατευτικό
δασμό.
Απαλειφή
αρίθμησης
της
παραγράφου
1.
Μετονομασία άρθρου.
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Σιδηροδρομικά κόμιστρα
Για λόγους δασικής πολιτικής, τόνωσης και ενίσχυσης της εγχώριας δασικής παραγωγής καθώς και
διευκόλυνσης της εκμετάλλευσης των απομακρυσμένων από τα κέντρα κατανάλωσης δασών, με
υπόδειξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από απόφαση του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δύνανται να ελαττωθούν αναλόγως τα εκάστοτε ισχύοντα
σιδηροδρομικά κόμιστρα μεταφοράς δασικών προϊόντων εγχώριας προέλευσης και ιδίως εκείνα που
αφορούν καύσιμη ύλη (ξυλάνθρακες και καυσόξυλα).

Άρθρο .....
Δάση αμφισβητουμένης κυριότητος
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Επί υλοτομίας ή καρπώσεως δασικών προϊόντων εις δάση αμφισβητουμένης κυριότητος, στην
περίπτωση που εάν μεν το δάσος τελή υπό την κατοχήν του Δημοσίου, καταβάλλεται μίσθωμα κατά τας
περί υλοτομίας ή απολήψεως δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών κειμένας διατάξεις, εάν δε υπό
την κατοχήν φυσικού ή νομικού προσώπου, καταβάλλεται αντίστοιχος δημόσιος δασικός φόρος.

Άρθρο 163 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Δάση αμφισβητουμένης
κυριότητος)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Δάση αμφισβητούμενης κυριότητας

Για το λόγο αυτό απαλείφεται το εδάφιο
που αφορά στο δημόσιο δασικό φόρο.
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Για την υλοτομία ή κάρπωση δασικών προϊόντων σε δάση αμφισβητούμενης κυριότητας, σε περίπτωση
που το δάσος τελεί υπό την κατοχή του Δημοσίου, καταβάλλεται μίσθωμα κατά τις κείμενες διατάξεις για
την υλοτομία ή απόληψη δασικών προϊόντων από δημόσια δάση.

Άρθρο .....
Φόρος και Μίσθωμα εις καέντα δάση
1. Διά τα δασικά προϊόντα εκ καέντων μη δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων
καταβάλλεται διπλούς δημόσιος δασικός φόρος, εκ καέντων δε δημοσίων δασών και μερικώς
δασοσκεπών δασικών εκτάσεων, επί των οποίων ασκεί ανεγνωρισμένον δικαίωμα δουλείας τρίτος, το
υπό τούτου καταβαλλόμενον μίσθωμα καθορίζεται διπλάσιον του εν τω πίνακι διατιμήσεως
αναγραφομένου.
2. Εάν ο δασοκτήμων μη δημοσίου δάσους ή ο ασκών το ανεγνωρισμένον δικαίωμα δουλείας επί
δημοσίου δάσους ήθελεν εφαρμόσει προ της πυρκαϊάς όλα τα υπό της δασικής αρχής υποδειχθέντα εις
αυτόν προληπτικά αντιπυρικά μέτρα, οίον διάνοιξιν αντιπυρικών λωρίδων, αραιώσεις, κηπεύσεις,
θαμνεύσεις φρυγανεύσεις κλπ., τότε δύναται δι' αποφάσεως του νομάρχου Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών αποκεντρωμένης
διοίκησης να μειούται ο το ως άνω διπλάσιος δημόσιος δασικός φόρος ή μίσθωμα μέχρι των εν τω πίνακι
διατιμήσεως καθοριζομένων απλών τοιούτων.
3. Εκ του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου διπλούν δασικού φόρου ή μισθώματος, ο μεν απλούς
φόρος δεν εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον αλλά κατατίθεται ως παρακαταθήκη εις το Ταμείον
Παρακαταθηκών και Δανείων διά την λήψιν υπό της αρμοδίας δασικής αρχής προληπτικών αντιπυρικών
μέτρων ή ενέργειαν αναδασώσεων ή κατασκευήν δασικών δρόμων εις το καέν μη δημόσιον δάσος, το δε
απλούν μίσθωμα, εισάγεται εισαγόμενον εις Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών
Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, και διατίθεται διά την εκτέλεσιν υπό της αρμοδίας δασικής
αρχής προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, αναδασώσεων ή δασικών οδών εις τα οικεία δημόσια δασικά
συμπλέγματα.
4. Η προς εμπορίαν κάρπωσις καέντων δημοσίων δασών ή μερικώς δασοσκεπών δασικών εκτάσεων
ενεργείται, κατά τας αντιστοίχους διατάξεις περί καρπώσεως δημοσίων δασών, είτε κατόπιν

Άρθρο 164 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Φόρος και μίσθωμα εις
καέντα δάση)
Σχόλιο 1:
η έννοια των μερικώς
δασοσκεπών εκτάσεων δεν συναντάται
πλέον στη δασική νομοθεσία. Η πιο
συγγενής έννοια είναι εκείνη των δασικών
εκτάσεων. Από την διατύπωση και το
πνεύμα της διάταξης προτείνεται όπως η
έννοια των μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων
αντικατασταθεί με εκείνη των «δασικών
εκτάσεων».
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
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δημοπρασίας είτε άνευ δημοπρασίας, επί τη καταβολή όμως εις την δευτέραν περίπτωσιν τουλάχιστον
απλού μισθώματος, δυναμένου να αυξηθή δι' αποφάσεως του νομάρχου Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης μέχρι του διπλασίου του υπό του ισχύοντος πίνακος διατιμήσεως καθοριζομένου. Η υπέρ το
απλούν μίσθωμα, μετά ή άνευ δημοπρασίας, επιτυγχανομένη χρηματική πρόσοδος εισάγεται εις το
Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και
διατίθεται διά την υπό της δασικής αρχής εκτέλεσιν προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, αναδασώσεων ή
δασικών οδών εις τα οικεία δημόσια δασικά συμπλέγματα.

φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Μίσθωμα σε καμένα δάση
1. Για δασικά προϊόντα από δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις που κάηκαν, στα οποία τρίτος ασκεί
αναγνωρισμένο δικαίωμα δουλείας, το μίσθωμα που καταβάλλεται από αυτόν είναι διπλάσιο από το
αναγραφόμενο στον πίνακα διατίμησης.
2. Εάν ο ασκών το αναγνωρισμένο δικαίωμα δουλείας επί δημοσίου δάσους εφάρμοσε πριν την
πυρκαγιά όλα τα προληπτικά αντιπυρικά μέτρα που του είχε υποδείξει η δασική αρχή, όπως διάνοιξη
αντιπυρικών λωρίδων, αραιώσεις, κηπεύσεις, θαμνεύσεις, φρυγανεύσεις κ.λπ., δύναται με απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του αρμόδιου Δασάρχη και Διευθυντή Δασών

Για το λόγο αυτό αναδιατυπώνονται οι
παράγραφοι 1, 2 και 3 στα σημεία που
αφορούν στο δημόσιο δασικό φόρο, ενώ η
παράγραφος 4 παραμένει ως έχει.
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης να μειώνεται το ως άνω διπλάσιο μίσθωμα μέχρι στις απλές τιμές που
καθορίζονται στον πίνακα διατίμησης.
3. Από το μίσθωμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το απλό μίσθωμα εισάγεται στον Ειδικό Φορέα
Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται για την εκτέλεση από την αρμόδια δασική αρχή
προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, αναδασώσεων ή δασικών οδών στα οικεία δημόσια δασικά
συμπλέγματα.
4. Η κάρπωση δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων που κάηκαν, με σκοπό την εμπορία, διενεργείται
κατά τις αντιστοίχους διατάξεις περί καρπώσεως δημοσίων δασών είτε μετά από δημοπρασία είτε χωρίς
δημοπρασία, με την καταβολή όμως στη δεύτερη περίπτωση τουλάχιστον απλού μισθώματος,
δυναμένου να αυξηθεί με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι το διπλάσιο του
καθοριζόμενου από τον ισχύοντα πίνακα διατίμησης.
Χρηματική πρόσοδος που υπερβαίνει το απλό μίσθωμα και δημιουργήθηκε με ή χωρίς δημοπρασία
εισάγεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται για την εκτέλεση από τη
δασική αρχή προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, αναδασώσεων ή δασικών οδών στα οικεία δημόσια
δασικά συμπλέγματα.

Άρθρο .....
Προϊόντα εκποιουμένων δασών
1. Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ των εκποιουμένων δασών ενεργείται κατά τας περί
εκμεταλλεύσεως των μη δημοσίων δασών διατάξεις, καταβαλλομένου του νομίμου φόρου.
2. Προκειμένου περί εκτάσεων παραχωρηθεισών προς δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν, το ήμισυ του
τιμήματος αυτών και επί πλέον το ήμισυ του φόρου του καταβαλλομένου διά τα δασικά προϊόντα, τα
προερχόμενα εκ της εκχερσώσεως, παρακατατίθεται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και
αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτην, εάν εντός 5 ετών από της παραχωρήσεως επιτευχθή η εξημέρωσις των
αγρίων δένδρων ή ευδοκιμήσουν τα φυτευθέντα, τουλάχιστον κατά 4/5 του συνόλου των προς
εμβολιασμόν ή φύτευσιν δένδρων, υπολογιζομένων κατά την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρ. 24. Εάν
παρέλθη άπρακτος η προθεσμία αύτη το ως άνω ποσόν εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον ως δημόσιον
έσοδον.

Άρθρο 170 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Προϊόντα εκποιουμένων
δασών)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
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3. Διά την εφαρμογήν των εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζομένων, αρμοδία αρχή είναι ο νομάρχης
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αρμόδιος δε όπως βεβαιώση την πραγματοποίησιν ή μη της
εξημερώσεως ή της ευδοκιμήσεως της φυτεύσεως είναι ο οικείος δασάρχης.
4. Εάν, άμα τη λήξει της κατά το άρθρ. 24 προθεσμίας των 3 ή 4 ετών ήθελεν ο αγοραστής κηρυχθή
έκπτωτος παντός δικαιώματος, κατά τα εν τω αυτώ άρθρω οριζόμενα, διατάσσεται ταυτοχρόνως η εις το
δημόσιον ταμείον εισαγωγή ως δημοσίου εσόδου του κατά την παρ. 2 ποσού.

φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Προϊόντα εκποιούμενων δασών
1. Η απόληψη δασικών προϊόντων από εκποιούμενα δάση ενεργείται κατά τις διατάξεις για την
εκμετάλλευση δημοσίων δασών.
2. Το ήμισυ του τιμήματος εκτάσεων που παραχωρήθηκαν για δενδροκομική εκμετάλλευση
παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στον ιδιοκτήτη, εάν εντός 5
ετών από την παραχώρηση επιτευχθεί εξημέρωση των άγριων δένδρων ή ευδοκιμήσουν τα φυτευθέντα,
τουλάχιστον κατά 4/5 του συνόλου των προς εμβολιασμό ή φύτευση δένδρων, υπολογιζόμενων κατά τη

Για το λόγο αυτό διαγράφονται στα
σχετικά εδάφια στις παραγράφους 1 και 2.
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διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 24. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το ως άνω ποσό εισάγεται
ως δημόσιο έσοδο στο Δημόσιο Ταμείο.
3. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο αρμόδια αρχή είναι ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αρμόδιος δε να βεβαιώσει την πραγματοποίηση ή μη της εξημέρωσης ή της
ευδοκίμησης της φύτευσης είναι ο οικείος δασάρχης.
4. Εάν, κατά τη λήξη της κατ΄ άρθρο 24 προθεσμίας των 3 ή 4 ετών ο αγοραστής κηρυχθεί έκπτωτος κάθε
δικαιώματος από τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, διατάσσεται ταυτόχρονα η εισαγωγή στο Δημόσιο
Ταμείο, ως δημοσίου εσόδου, του ποσού της παρ. 2.

Άρθρο .....
Προϊόντα παραχωρουμένων δασικών εκτάσεων προς αποκατάστασιν γεωργών κλπ.
Αι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του προηγουμένου άρθρου περί αποδόσεως του ημίσεος του τιμήματος
έχουν αναλόγως εφαρμογήν και διά τας κατά το άρθρ. 20 του Α.Ν. 857/1937 προς αποκατάστασιν
ακτημόνων διατιθέμενας εκτάσεις, επί των οποίων, ως και επί των κατά το άρθρ. 18 παρ. 2 περιπτ. β' και
γ' του παρόντος κώδικος διατιθεμένων τοιούτων, η απόληψις δασικών προϊόντων ενεργείται ατελώς.

Άρθρο 171 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Προϊόντα
παραχωρουμένων δασικών εκτάσεων προς
αποκατάστασιν γεωργών κλπ.)
Σχόλιο: Σύμφωνα με το άρθρο 317 περ. 19
του Ν.Δ. 86/1969, «ο α.ν. 857/1937 "περί
παραχωρήσεως δημοσίων και κοινοτικών
δασικών
περιοχών
διά
σκοπούς
γεωργικούς
και
δενδροκομικής
εκμεταλλεύσεως"
(Φ.Ε.Κ. 367/1937),
εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος
κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη
κωδικοποιηθείσαν υπ` αυτού ύλην,
διατάξεων των άρθρων 19 – 24».
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Προϊόντα παραχωρούμενων για αποκατάσταση γεωργών κ.λπ. δασικών εκτάσεων
Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου σχετικά με την απόδοση του ημίσεως του
τιμήματος έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις εκτάσεις που διατίθενται κατ ΄ άρθρο 20 του αν 857/1937
για την αποκατάσταση ακτημόνων, επί των οποίων, όπως και επί των εκτάσεων που διατίθενται κατ΄
άρθρο 18 παρ. 2 περ. β΄ και γ΄ του παρόντος Κώδικα, η απόληψη δασικών προϊόντων ενεργείται ατελώς.

Άρθρο .....
Προϊόντα ανταλλαξίμων δασών
Τα εξ ανταλλαξίμων δασών απολαμβανόμενα δασικά προϊόντα απαλλάσσονται του δημοσίου φόρου.

Άρθρο 172 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Προϊόντα ανταλλαξίμων
δασών)
Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Άρθρο .....
Φορολογία Μίσθωμα βαλανιδίων και κερατίων
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1. Διά τα προς εμπορίαν προοριζόμενα βαλανίδια και κεράτια, τα προερχόμενα εκ μη δημοσίων δασών ή
κτημάτων, εισπράττεται δημόσιος φόρος επί τη βάσει της τιμής του εν ισχύϊ πίνακος διατιμήσεως δι'
εκδόσεως αδείας υλοτομίας, διά την οποίαν δεν συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως.
2. Διά τα εκ δημοσίων δασών συλλεγόμενα βαλανίδια και κεράτια εισπράττεται μίσθωμα κατόπιν
ενοικιάσεως τούτων, κατά τας διατάξεις τας ισχυούσας περί ρητίνης, εκτός εάν η συλλογή αύτη είναι
κεκτημένον δικαίωμα δουλείας τρίτων, οπότε το κατά τον πίνακα διατιμήσεως καθοριζόμενον μίσθωμα
εισπράττεται δι' εκδόσεως αδείας υλοτομίας, διά την οποίαν δεν συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως.
κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο 165 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Φορολογία βαλανιδίων
και κερατίων)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Για το λόγο αυτό απαλείφεται η
παράγραφος 1 καθώς αφορά στο δασικό
φόρο,
ενώ
η
παράγραφος
2
αναδιατυπώνεται αναλόγως. Διαγραφή
αρίθμησης και μετονομασία του άρθρου.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Προϊόντα παραχωρούμενων για αποκατάσταση γεωργών κ.λπ. δασικών εκτάσεων
Για τα βαλανίδια και κεράτια που συλλέγονται από τα δημόσια δάση εισπράττεται μίσθωμα μετά την
ενοικίασή τους κατά τις ισχύουσες περί ρητίνης διατάξεις, εκτός αν η συλλογή αυτή είναι κεκτημένο
δικαίωμα δουλείας τρίτων, οπότε το μίσθωμα που καθορίζεται κατά τον πίνακα διατίμησης εισπράττεται
με την έκδοση άδειας υλοτομίας, για την οποία δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξελέγξεως.

Άρθρο .....
Φορολογία προϊόντων εκχερσώσεως
1. Τα εκ της εκχερσώσεως προκύπτοντα δασικά προϊόντα υπόκεινται εις καταβολήν του νομίμου δασικού
φόρου.
2. Εις καταβολήν του νομίμου φόρου υπόκεινται και τα προϊόντα εκχερσώσεως δασών επιταχθέντων ή
απαλλοτριωθέντων κατά την διάταξιν της παρ. 1 του άρθρ. 154, εφ' όσον τα εκ της εκχερσώσεως δασικά
προϊόντα διατίθενται προς εμπορίαν.

Άρθρο 166 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Φορολογία προϊόντων
εκχερσώσεως)
Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Άρθρο .....
Καυσόξυλα
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Πας ξυλώδης όγκος εν ξηρά ή χλωρά καταστάσει, ο οποίος, λόγω ποιότητος ή διαστάσεων ή είδους ή
οικονομικών τοπικών ή γενικών συνθηκών, δεν δύναται να χρησιμοποιηθή ως ξυλεία, χαρακτηρίζεται ως
καυσόξυλα. Οι δε επί λεπτού κλώνου ή κορμού κλαδίσκοι (κλαριά), οι θάμνοι χωρίς κορμόν και τα
φρύγανα χαρακτηρίζονται φορολογικώς και δασοπονικώς ως θάμνοι ή κλαδίσκοι.

Άρθρο 167 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Καυσόξυλα)
Σχόλιο: Αναδιατύπωση του παρόντος με
απαλοιφή του όρου «φορολογικώς».

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Καυσόξυλα
Κάθε ξυλώδης όγκος σε ξηρή ή χλωρή κατάσταση, ο οποίος, λόγω ποιότητας ή διαστάσεων ή είδους ή
οικονομικών τοπικών ή γενικών συνθηκών, δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ξυλεία, χαρακτηρίζεται ως
καυσόξυλα.
Κλαδίσκοι (κλαριά) από λεπτό κλώνο ή κορμό, θάμνοι χωρίς κορμό και φρύγανα χαρακτηρίζονται και
δασοπονικώς ως θάμνοι ή κλαδίσκοι.

Άρθρο .....

Ξυλεία λιγνιτωρυχείων
Η απαλαμβανομένη εγχώριος ξυλεία εκ μη δημοσίων δασών προς χρήσιν εις την εκμετάλλευσιν των Άρθρο 169 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
λιγνιτωρυχείων και κατασκευήν έργων εξυπηρετήσεως αυτών απαλλάσσεται του δημοσίου δασικού κώδικας (Α΄ 7)
φόρου.
(τίτλος άρθρου: Ξυλεία λιγνιτωρυχείων)
Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
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4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Άρθρο .....
Υλοτομίαι επί ηλαττωμένω μισθώματι ή φόρω ως και ατελείς
1. Οι κάτοικοι χωρίων, κωμοπόλεων ή πόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω των 10.000 δικαιούνται
μετά την λήψιν αδείας υλοτομίας να υλοτομούν εκ δασών δημοσίων κειμένων εις την περιφέρειαν των
ως άνω χωρίων, κωμοπόλεων ή πόλεων, οικοδομήσιμον ξυλείαν ή καυσόξυλα και θάμνους προς
ασβεστοποιΐαν διά την ανέγερσιν ή επισκευήν των ιδίων αυτών οικιών ή αποθηκών εντός της
περιφερείας του χωρίου, κωμοπόλεως ή πόλεως ως άνω κειμένων, επί τη καταβολή του ημίσεος του διά
του πίνακος διατιμήσεως καθοριζομένου μισθώματος. Προς τον αυτόν σκοπόν και υπό τους αυτούς
όρους δικαιούνται να υλοτομούν τα αυτά προϊόντα εκ των αυτών δασών, εάν η παραγωγική αυτών
δυναμικότης είναι προς τούτο επαρκής, και οι κάτοικοι γειτονικών χωρίων, εφ' όσον εις την περιφέρειαν
των δεν υπάρχει δάσος ή το υπάρχον είναι ακατάλληλον, αμφότερα δε ουχί εξ υπαιτιότητός των.
2. Εις χωρία, κωμοπόλεις ή πόλεις πραγματικού πληθυσμού κάτω των 10.000, εν τη περιφερεία των
οποίων δεν υπάρχουν δάση προς ικανοποίησιν των αναγκών εις καυσόξυλα ή θάμνους, επιτρέπεται
ατελώς ή άνευ δημοπρασίας απόληψις καυσοξύλων ή θάμνων διά τας οικιακάς αυτών ανάγκας εκ
γειτονικών δασών, ευρισκομένων εντός της περιφερείας του δασαρχείου, εφ' όσον τα δάση ταύτα
εξαρκούν εις τας ανάγκας του χωρίου ή συνοικισμού, εν τη περιφερεία του οποίου ταύτα ευρίσκονται.
3. Η κατά τας παρ. 1 και 2 υλοτομία δύναται να ενεργηθή και εις μη δημόσια δάση, επί τη καταβολή μεν
φόρου διά την οικοδομήσιμον ξυλείαν, και τα προς ασβεστοποιΐαν καυσόξυλα ή θάμνους, ατελώς και δε
διά τα προς θέρμανσιν τοιαύτα, αλλά μόνον κατόπιν εγκρίσεως του οικείου δασοκτήμονος.
4. Η διάνοιξις αντιπυρικών λωρίδων, η φρυγάνευσις, θάμνευσις και εκπρέμνωσις του εξ αειφύλλων
πλατυφύλλων υπωρόφου διφυών δασών, ως και αι καλλιεργητικαί αραιωτικαί υλοτομίαι των
δασοσυστάδων δύνανται να επιτραπούν εις δάση δημόσια ή μη υπό του Υπουργού Γεωργίας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης του αρμοδίου δασάρχου, περιφερειακού διευθυντού

Άρθρο 168 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Υλοτομίαι επί ηλαττωμένω
μισθώματι ή φόρω ως και ατελείς)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
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δασών αποκεντρωμένης διοίκησης και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, επί μειωμένω μισθώματι ή
φόρω ή και ατελώς, εφ' όσον άλλως είναι οικονομικώς ασύμφοροι.
5. Εις κυρίους ή νομείς γειτνιαζόντων προς δημόσια ή μη δάση ή τους μισθωτάς τούτων, οίτινες, διά την
προαγωγήν της εξασκουμένης υπ' αυτών δασοπονίας, κατεσκεύασαν από του έτους 1936 ή θα
κατασκευάσουν δασικάς οδούς, εξυπηρετούσας την καλυτέραν εκμετάλλευσιν και εν γένει διοίκησιν των
δασών των, έτι δε και των γειτνιαζόντων προς αυτό τοιούτων, δύναται να εγκριθή παρά του Υπουργού
Γεωργίας, μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών και του Τεχνικού
Συμβουλίου Δασών και δι' ωρισμένον χρόνον, μείωσις του φόρου μέχρι του ημίσεος του υπό του καθ'
έκαστον έτος ισχύοντος πίνακος διατιμήσεως προβλεπομένου φόρου του Δημοσίου δι' άπαντα ή τινά
των εκ του δάσους εξαγομένων προϊόντων.
6. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον μείωσις του φόρου δύναται να εγκριθή, εφ' όσον αι
διανοιγόμεναι δασικαί οδοί και δευτερεύουσαι τοιαύται πληρούν τους υπό της δασικής αρχής τεθέντας
και παρά του Υπουργείου εγκριθέντας όρους ως προς τα καθορισθέντα υποχρεωτικά σημεία διαβάσεως,
αφετηρίαν και τέρμα της οδού, επιτρεπομένην κλίσιν, πλάτος και ακτίνα καμπυλότητος.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υλοτομίες ατελείς και με ελαττωμένο μίσθωμα
1. Οι κάτοικοι χωριών, κωμοπόλεων ή πόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω των 10.000 δικαιούνται
μετά τη λήψη αδείας υλοτομίας να υλοτομούν σε δημόσια δάση στην περιφέρεια των ως άνω χωριών,
κωμοπόλεων ή πόλεων, οικοδομήσιμη ξυλεία ή καυσόξυλα και θάμνους για ασβεστοποιία για την
ανέγερση ή επισκευή των κατοικιών τους ή αποθηκών στην περιφέρεια του χωριού, της κωμόπολης ή
πόλης, καταβάλλοντας το ήμισυ του μισθώματος που καθορίζεται στον πίνακα διατίμησης.
Για τον ίδιο ως άνω σκοπό και με τους ίδιους ως άνω όρους και οι κάτοικοι γειτονικών χωριών
δικαιούνται να υλοτομούν τα ίδια ως άνω προϊόντα από τα ως άνω δάση, αν η παραγωγική
δυναμικότητα των εν λόγω δασών επαρκεί, εφ΄ όσον στην περιφέρειά τους δεν υπάρχει δάσος ή το
υπάρχον είναι ακατάλληλο, και στις δύο περιπτώσεις όχι από υπαιτιότητά τους.
2. Σε χωριά, κωμοπόλεις ή πόλεις πραγματικού πληθυσμού κάτω των 10.000, στην περιφέρεια των
οποίων δεν υπάρχουν δάση για την ικανοποίηση των αναγκών σε καυσόξυλα ή θάμνους, επιτρέπεται
ατελώς η χωρίς δημοπρασία απόληψη καυσόξυλων ή θάμνων για τις οικιακές αυτές ανάγκες από

4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Εν προκειμένω, αναδιατυπώνονται οι
παράγραφοι 3, 4, ενώ απαλείφονται οι
παράγραφοι 5 και 6. Μετονομασία του
άρθρου.

Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
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γειτονικά δάση στην περιφέρεια του δασαρχείου, εφ΄ όσον τα δάση αυτά επαρκούν για τις ανάγκες του
χωριού ή συνοικισμού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται.
3. Η κατά τις παρ. 1 και 2 υλοτομία δύναται να διενεργηθεί και σε μη δημόσια δάση, για την
οικοδομήσιμη ξυλεία και τα καυσόξυλα ή θάμνους που προορίζονται για ασβεστοποιία ή θέρμανση,
μόνο κατόπιν εγκρίσεως του οικείου δασοκτήμονα.
4. Η διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων, η φρυγάνευση, θάμνευση και εκπρέμνωση του υπωρόφου διφυών
δασών από αείφυλλα πλατύφυλλα καθώς και οι καλλιεργητικές αραιωτικές υλοτομίες των
δασοσυστάδων δύνανται να επιτραπούν σε δημόσια ή μη δάση, με μειωμένο μίσθωμα ή και ατελώς, από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του αρμόδιου Δασάρχη, του Διευθυντή
Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, εφ΄ όσον διαφορετικά είναι
οικονομικά ασύμφορες.

Άρθρο .....
Ατέλεια ημέρων κερατίων και καστάνων
Η συλλογή και μεταφορά ημέρων κερατίων ως και ημερών ή αγρίων καστάνων, προερχομένων εκ Άρθρο 173 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
δημοσίων ή μη δημοσίων δασών ή κτημάτων και προοριζομένων, είτε δι' ατομικάς ανάγκας των κώδικας (Α΄ 7)
συλλεγόντων είτε προς εμπορίαν, είναι ατελής.
(τίτλος άρθρου: Ατέλεια ημέρων κερατίων
και καστάνων)
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ατέλεια ήμερων κερατίων και καστάνων
Η συλλογή και μεταφορά ήμερων κερατίων καθώς και ήμερων ή άγριων καστάνων, που προέρχονται από
δημόσια ή μη δάση ή κτήματα και προορίζονται είτε για ατομικές ανάγκες των συλλεγόντων είτε για
εμπορία, είναι ατελής.

39

Άρθρο .....
Μείωσις φόρου και Ατέλεια προϊόντων εκχερσώσεως
1. Ο υπό του άρθρ. 166 παρ. 1 προβλεπόμενος φόρος, προκειμένου περί εκχερσώσεως ή εκκαθαρισμού
εκτάσεων καλυπτομένων υπό αγριελαιών ή αγρίων οπωροφόρων δένδρων, δύναται να ελαττωθή και
μέχρι του ενός τετάρτου του κανονικού τοιούτου.
2. Η εκχέρσωσις δασών, περί των οποίων προβλέπει το άρθρ. 166 παρ. 2, εφ' όσον τα εξ αυτής προϊόντα
διατίθενται προς θεραπείαν των ατομικών αναγκών των εκχερσούντων, επιτρέπεται ατελώς κατά τα εν
τη προμνησθείση διατάξει οριζόμενα.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ατέλεια προϊόντων εκχερσώσεως
2. Η εκχέρσωση δασών, για τα οποία προβλέπει το άρθρο 166 παρ. 2, επιτρέπεται ατελώς κατά τα
οριζόμενα στην ως άνω διάταξη, εφ΄ όσον τα προϊόντα που προκύπτουν από την εκχέρσωση διατίθενται
για την κάλυψη ατομικών αναγκών εκείνων που τη διενεργούν.

Άρθρο 174 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Μείωσις φόρου και
ατέλεια προϊόντων εκχερσώσεως)
Σχόλιο: Η παράγραφος 1 του παρόντος
άρθρου διαγράφεται καθώς ρυθμίζει
μόνον το ζήτημα του δασικού φόρου, ο
οποίος καταργήθηκε (με το άρθρο 17 του
Ν.
4296/2014
(ΦΕΚ
Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’
του Ν. 4280/2014, εξαιρώντας από τις
καταργηθείσες διατάξεις την παρ. 7 του
άρθρου 21 του ν. 3208/2003, με
αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει η
κατάργηση του δασικού φόρου).
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Άρθρο .....
Ατέλεια ρητίνης
Η εκ μη δημοσίων δασών παραγομένη ρητίνη απαλλάσσεται της δασικής φορολογίας, του εκ ταύτης
εσόδου αναπληρουμένου δι' ετησίας επιχορηγήσεως του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και
Δασών εκ του κρατικού προϋπολογισμού, διά χρηματικού ποσού ίσου προς το προϊόν του φόρου ρητίνης
κατά το έτος 1958.

Άρθρο 175 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Ατέλεια ρητίνης)
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή
των σχετικών αναφορών με τον φόρο.
Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο ρυθμίζει την
απαλλαγή φορολόγησης της παραγόμενης
ρητίνης και την αναπλήρωση του εσόδου
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αυτού εκ του κρατικού προϋπολογισμού.
Εφόσον η ρύθμιση του εν λόγω άρθρου
εξαντλείται στην αναπλήρωση του εσόδου
από τη δασική φορολογία, η οποία παύει
πλέον να υφίσταται ως δικαιολογητικός
λόγος, προτείνεται να διαγραφεί ολόκληρη
η διάταξη ως άνευ αντικειμένου. Το ζήτημα
αυτό χρήζει της οριστικής επίλυσής του
από την ΚΕΚ.
Άρθρο .....
Ατελείς άδειαι
1. Υλοτομούνται, συλλέγονται, ή κατασκευάζονται κατόπιν ατελούς αδείας:
Άρθρο 176 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
α) Ξυλεία υλοτομουμένη υπό των κατοίκων χωρίων ή κωμοπόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω των κώδικας (Α΄ 7)
3.500 εκ δασών της περιφερείας των ή παρακειμένων τοιούτων, μετ' έγγραφον έγκρισιν του (τίτλος άρθρου: Ατελείς άδειαι)
δασοκτήμονος, εφόσον το δάσος δεν είναι δημόσιον και χρησιμοποιουμένη αποκλειστικώς δι' ανέγερσιν
ή επισκευήν ιδίων οικιών ή αποθηκών, κειμένων εντός της περιφερείας του χωρίου ή της κωμοπόλεως,
εφ' όσον οι κάτοικοι είναι άποροι και η απορία των βεβαιούται νομίμως.
β) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς ασβεστοποιΐαν, χρησιμοποιούμενα άπαντα αποκλειστικώς, είτε
προς ανέγερσιν και επισκευήν οικιών και αποθηκών κατοίκων χωρίων, οι οποίοι έπαθον εκ πυρκαϊάς,
σεισμού, πλημμύρας, καθιζήσεως του εδάφους ή άλλου τυχαίου δυστυχήματος, είτε προς επισκευήν
πλοίων παθόντων εκ ναυαγίου.
γ) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι δι' ασβεστοποιΐαν, χρησιμοποιούμενα άπαντα προς ανέγερσιν ή
επισκευήν εκκλησιών, σχολείων, αγαθοεργών ιδρυμάτων και κοινωφελών εν γένει έργων, εφόσον
γίνονται δι' αυτεπιστασίας ή και εργολαβίας, όταν ο όρος της ατελείας περιλαμβάνεται εις την
συγγραφήν των υποχρεώσεων του εργολάβου, ως και διά την κατασκευήν θρανίων, πινάκων και λοιπών
οργάνων αναγκαίων διά την λειτουργίαν σχολείων.
δ) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς ασβεστοποιΐαν εξ ιδιωτικών ή δημοτικών ή κοινοτικών δασών διά
τας ιδίας ανάγκας των δασοκτημόνων ή των μελών των οικείων δήμων ή κοινοτήτων.
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ε) Καυσόξυλα προοριζόμενα δι' ανάγκας λαϊκών συσσιτίων, παιδικής διατροφής εν γένει και των
δημοσίων ορφανοτροφείων.
2. Οι καταδικασθέντες διά παραβάσεις των περί πυρκαϊάς δασών διατάξεων δεν δύνανται να
υλοτομήσουν ατελώς οικοδομήσιμον ξυλείαν διά τας ανάγκας αυτών επί πέντε μεν έτη από της
καταδίκης, εάν κατεδικάσθησαν επί πλημμελήματι, επί τρία δε έτη, εφόσον πρόκειται περί αρμοδίως
κληθέντων και αναιτιολογήτως μη μεταβάντων προς κατάσβεσιν πυρκαϊάς.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ατελείς άδειες
1. Υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται κατόπιν ατελούς αδείας:
α) Ξυλεία υλοτομούμενη από τους κατοίκους χωριών ή κωμοπόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω των
3.500 από δάση της περιφέρειάς τους ή παρακείμενα, με έγγραφη έγκριση του δασοκτήμονα, εφ΄ όσον
το δάσος δεν είναι δημόσιο και εφ΄ όσον χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανέγερση ή επισκευή
ιδίων οικιών ή αποθηκών, εντός της περιφέρειας του χωριού ή της κωμόπολης, εφ’ όσον οι κάτοικοι είναι
άποροι και η απορία τους βεβαιώνεται νόμιμα.
β) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς ασβεστοποιία, χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά είτε για την
ανέγερση και επισκευή οικιών και αποθηκών κατοίκων χωριών, οι οποίοι επλήγησαν από πυρκαγιά,
σεισμό, πλημμύρα, καθίζηση του εδάφους ή άλλο τυχαίο δυστύχημα είτε για την επισκευή πλοίων που
επλήγησαν από ναυάγιο.
γ) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι για ασβεστοποιία, χρησιμοποιούμενα για την ανέγερση ή επισκευή
εκκλησιών, σχολείων, αγαθοεργών ιδρυμάτων και κοινωφελών εν γένει έργων, εφ΄ όσον γίνονται με
αυτεπιστασία ή και εργολαβία, όταν ο όρος της ατέλειας περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του
εργολάβου, όπως και για την κατασκευή θρανίων, πινάκων και λοιπών οργάνων αναγκαίων για τη
λειτουργία σχολείων.
δ) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι για ασβεστοποιία από ιδιωτικά ή δημοτικά ή κοινοτικά δάση για ίδιες
ανάγκες των δασοκτημόνων ή μελών των οικείων δήμων.
ε) Καυσόξυλα προοριζόμενα για ανάγκες λαϊκών συσσιτίων, παιδικής διατροφής εν γένει και των
δημόσιων ορφανοτροφείων.
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2. Οι καταδικασθέντες για παραβάσεις διατάξεων περί πυρκαγιάς δασών δεν δύνανται να υλοτομήσουν
ατελώς οικοδομήσιμη ξυλεία για τις ανάγκες τους επί πέντε (5) μεν έτη από την καταδίκη, αν
καταδικάσθηκαν για πλημμέλημα, επί τρία (3) δε έτη, εφ΄ όσον πρόκειται για αρμοδίως κληθέντες που
αναιτιολόγητα δεν μετέβησαν προς κατάσβεση πυρκαγιάς.

Άρθρο .....
Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίες
1. Ατελώς και άνευ αδείας υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται:
α) Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν προορίζωνται δι' οικιακήν χρήσιν του υλοτομούντος και
μεταφέρωνται δι' οιουδήποτε μέσου εντός του δασαρχείου.
β) Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν μεταφέρονται δι' οιουδήποτε μέσου θαλασσίως ή διά ξηράς, μέχρι
του ποσού των τριών φορτίων ή πεντακοσίων χιλιογράμμων καθ' εκάστην ημέραν και κατ' άτομον εντός
της περιφερείας του δασαρχείου, εις το οποίον συνελέγησαν ή εγκρίσει του νομάρχου Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης λαμβανομένη μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού
διευθυντού δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εις την περιφέρειαν συνορεύοντος δασαρχείου,
και πωλούνται υπό των ιδίων συλλεκτών δι' οικιακήν χρήσιν των κατοίκων ή εις υπαίθρια κεραμοποιεία,
πλινθοποιεία, αγγειοπλαστεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, αρτοκλιβάνους, άμβυκας, εγκαταστάσεις
αποστάξεως φυτικών ουσιών προς παραγωγήν αιθερίων ελαίων, σησαμελαιοτριβεία, στραγαλοποιεία,
βυρσοδεψεία και λοιπάς ομοίας φύσεως εγκαταστάσεις. Προκειμένου όμως περί χρήσεως των
καυσοξύλων ή θάμνων τούτων εις εργοστάσια, ασβεστοκαμίνους, συστηματικά κεραμοποιεία,
πλινθοποιεία, αλωνιστικάς μηχανάς, ατμόπλοια διά την θέρμανσιν των ατμολεβήτων και προς εμπορίαν
συγκέντρωσιν, όλως εξαιρετικώς και μόνον όταν εις τα δάση των πέριξ χωρίων υπάρχουν πλεονάσματα
καυσοξύλων υπέρ τας ανάγκας των κατοίκων, δύναται η τοιαύτη χρήσις να επιτραπή υπό του νομάρχου
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού
διευθυντού δασών αποκεντρωμένης διοίκησης, επί τη καταβολή, μισθώματος μεν, οριζομένου υπό του
νομάρχου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφ' όσον τα καυσόξυλα ή οι θάμνοι προέρχονται εκ
δημοσίων ή αναμίξ εκ δημοσίων και μη δημοσίων δασών, φόρου δε, εφόσον τα καυσόξυλα ή οι θάμνοι
προέρχονται εκ μη δημοσίων δασών.

Άρθρο 177 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Ατελείς και άνευ αδείας
υλοτομίαι)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
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γ) Γεωργικά εργαλεία εν γένει (ιδία άροτρα, διχάλαι, στυλιάρια), υπορθώματα αμπέλων, βέργαι
περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς κατασκευήν κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, προς
περίφραξιν ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών, δρομάρια και ράβδοι
προς αποξήρανσιν καπνού, πάσσαλοι προς διευθέτησιν χειμάρρων ή προς προστασίαν γεωργικών
κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών και οβελοί κατά τας εορτάς του Πάσχα, εφ' όσον πάντα
χρησιμοποιούνται δια τας ιδίας των υλοτομούντων ανάγκας.
δ) Σχινόφυλλον, κηκίδια, άνθη φιλύρας, λιγόβεργαι και ξηροί κώνοι πεύκης. Τα προϊόντα όμως ταύτα ως
και το σχινάλευρον, μεταφερόμενα διά ξηράς ή διά θαλάσσης εκτός του δασαρχείου, εις την περιφέρειαν
του οποίου συνελέγησαν, υποβάλλονται εις πληρωμήν μισθώματος μεν, εφ' όσον προέρχονται εκ
δημοσίων δασών, φόρου δε, εφ' όσον προέρχονται εκ μη δημοσίων δασών ή κτημάτων.
ε) Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οιαδήποτε δένδρα.
ς στ) Τα εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή
καρποφόρα είτε τεχνητώς φυτευθέντα, είτε αυτοφυή οιασδήποτε μεμονωμένως μέχρι πέντε κατά
στρέμμα φυόμενα δένδρα, ως και αι τεχνηταί ή αυτοφυείς δασικαί λωρίδες επί των ορίων των
καλλιεργειών πλάτους μέχρι δέκα μέτρων. Τα αυτοφυή όμως ταύτα δένδρα, εφ' όσον διατίθενται προς
εμπορίαν, υλοτομούνται κατόπιν εγκρίσεως της δασικής αρχής και επί τη καταβολή δασικού φόρου.
2. Αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος υλοτομίαι δύνανται να ρυθμισθούν ή περιορισθούν μέχρι
πλήρους απαγορεύσεως κατά χώρον, χρόνον και τρόπον, κατά τα εν άρθρ. 66 του παρόντος κώδικα
οριζόμενα.
Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928 " Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και τρόπου υλοτομίας, Δασική
φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κλπ.
ρητινοσυλλογής και ρητινοκαλλιέργειας κλπ.
Εχοντες υπ' όψει
το άρθρο 75 του από 14 Ιουλ. 1927 Δ/τος " περί καθιερώσεως νέου συστήματος βεβαιώσεως και
εισπράξεως της δασικής φορολογίας και τροποποιήσεως διατάξεων τινων του δασικού κώδικος,
κωδικοποιούμεν τας διατάξεις: 1) του από 3-11-23 Δ/τος περί διαχειρίσεως δασών, κανονισμού
υλοτομίας, διαθέσεως δασικών προϊόντων κλπ . 2) του Δ/τος της 27-11-26 περί εκτελέσεως του από 1911-25 Δ/τος κλπ.
Απόδοση στη δημοτική:

του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με

το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Για το λόγο αυτό απαλείφονται οι σχετικές
αναφορές στην παράγραφο 1 του
παρόντος.
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Άρθρο ...
Ατελείς και χωρίς άδεια υλοτομίες
1. Ατελώς και χωρίς άδεια υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται:
α) Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν προορίζονται για οικιακή χρήση του υλοτομούντος και
μεταφέρονται με οποιοδήποτε μέσο εντός του δασαρχείου.
β) Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν μεταφέρονται με οποιοδήποτε μέσο θαλάσσια ή από την ξηρά,
μέχρι του ποσού των τριών φορτίων ή πεντακοσίων κιλών ημερησίως και κατ’ άτομο εντός της
περιφέρειας του δασαρχείου στο οποίο συνελέγησαν ή με την έγκριση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης μετά από γνώμη του αρμόδιου δασάρχη και περιφερειακού διευθυντού δασών και στην
περιφέρεια συνορεύοντος δασαρχείου και πωλούνται από τους ίδιους τους συλλέκτες για οικιακή χρήση
των κατοίκων ή σε υπαίθρια κεραμοποιεία, πλινθοποιεία, αγγειοπλαστεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία,
αρτοκλιβάνους, άμβυκες, εγκαταστάσεις απόσταξης φυτικών ουσιών για την παραγωγή αιθέριων
ελαίων, σησαμελαιοτριβεία, στραγαλοποιεία, βυρσοδεψεία και λοιπές όμοιας φύσεως εγκαταστάσεις.
Για τη χρήση όμως αυτών των καυσόξυλων ή θάμνων σε εργοστάσια, ασβεστοκαμίνους, συστηματικά
κεραμοποιεία, πλινθοποιεία, αλωνιστικές μηχανές, ατμόπλοια για θέρμανση των ατμολεβήτων και για
εμπορία, συγκέντρωση, εντελώς εξαιρετικά και μόνον όταν στα δάση των γύρω χωριών υπάρχουν
πλεονάσματα καυσόξυλων που καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων, δύναται η χρήση αυτή να επιτραπεί
από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του αρμόδιου δασάρχη και διευθυντή
δασών αποκεντρωμένης διοίκησης, με καταβολή μισθώματος που ορίζεται από τον Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
γ) Γεωργικά εργαλεία εν γένει (ιδία άροτρα, διχάλες, στυλιάρια), υπορθώματα αμπέλων, βέργες
περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για περίφραξη
ποιμνιοστασίων και καταφυγίων ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών, δρομάρια και ράβδοι για αποξήρανση
καπνού, πάσσαλοι διευθέτησης χειμάρρων ή προστασίας γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα
βοαμαξών και οβελοί για τις εορτές του Πάσχα, εφ΄ όσον χρησιμοποιούνται για τις ίδιες ανάγκες των
υλοτομούντων.
δ) Σχινόφυλλο, κηκίδια, άνθη φιλύρας, λιγόβεργες και ξηροί κώνοι πεύκης. Τα προϊόντα όμως αυτά, όπως
και το σχινάλευρο, μεταφερόμενα από την ξηρά ή τη θάλασσα εκτός του δασαρχείου, στην περιφέρεια
του οποίου συνελέγησαν, υποβάλλονται σε πληρωμή μισθώματος.
ε) Οποιαδήποτε δέντρα φύονται σε κήπους, αυλές, ελαιώνες και αμπέλια.
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στ) Τα δέντρα που φύονται σε εκτάσεις καλλιεργούμενες γεωργικά ή δενδροκομικά, είτε οπωροφόρα ή
καρποφόρα είτε τεχνητά φυτευθέντα, είτε αυτοφυή μονωμένα μέχρι πέντε κατά στρέμμα, καθώς και οι
τεχνητές ή αυτοφυείς δασικές λωρίδες στα όρια των καλλιεργειών πλάτους μέχρι δέκα (10) μέτρων. Τα
αυτοφυή όμως αυτά δέντρα, εφ΄ όσον διατίθενται για εμπορία, υλοτομούνται μετά από έγκριση της
δασικής αρχής.
2. Οι υλοτομίες της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να ρυθμισθούν ή περιορισθούν μέχρι την
πλήρη απαγόρευσή τους κατά χώρο, χρόνο και τρόπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος
Κώδικα.

Άρθρο .....
Τοπικαί ατέλειαι
1. Ατελώς και άνευ αδείας υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται:
α) Η ξυλεία, οι ξυλάνθρακες και τα προς ασβεστοποιΐαν καυσόξυλα ή θάμνοι, εφ' όσον απαλαμβάνονται
εις τας επαρχίας Γυθείου και Οιτύλου εξ ανεγνωρισμένων μη δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών
δασικών εκτάσεων και δένδρων (δασικών ή μη), και προορίζονται διά τας ιδίας ανάγκας ή και επιτόπιον
κατανάλωσιν.
β) Τα εις την Επτάνησον απολαμβανόμενα και μεταφερόμενα δασικά προϊόντα, εκτός εάν πρόκειται περί
υλοτομίας δάσους, ή μερικώς δασοσκεπούς εκτάσεως, οπότε δεν καταβάλλεται μεν επίσης φόρος ή
μίσθωμα, απαιτείται όμως ατελής άδεια της δασικής αρχής. Τα διά θαλάσσης όμως εκτός της Επτανήσου
μεταφερόμενα δασικά προϊόντα υποβάλλονται εις την καταβολήν του εν τω πίνακι διατιμήσεως
αναγραφομένου δασικού φόρου ή μισθώματος δι' εκδόσεως αδείας υλοτομίας παρά της δασικής αρχής.
2. Διά τας υλοτομίας της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν, όσον αφορά εις τας δυναμένας να
εκδοθούν αστυνομικάς δασικάς διατάξεις τα εν άρθρ. 66 του παρόντος κώδικα οριζόμενα.
3. Τα εν 'Αθω παραγόμενα δασικά προϊόντα απαλλάσσονται του δημοσίου φόρου. Τα εκτός όμως της
Χερσονήσου του Αγίου 'Ορους 'Αθω δάση, μερικώς δασοσκεπείς δασικές εκτάσεις και μη πεδινά
χορτολίβαδα χορτολιβαδικές εκτάσεις των μονών του 'Αγίου 'Ορους υπάγονται εις τας αυτάς διατάξεις,
υπό τας οποίας τελούν τα των λοιπών αγαθοεργών ιδρυμάτων της Επικρατείας.

Άρθρο 178 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Τοπικαί ατέλειαι)
Σχόλιο 1: H έννοια των μερικώς
δασοσκεπών εκτάσεων δεν συναντάται
πλέον στη δασική νομοθεσία. Η πιο
συγγενής έννοια είναι εκείνη των δασικών
εκτάσεων. Από την διατύπωση και το
πνεύμα της διάταξης προτείνεται όπως η
έννοια των μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων
αντικατασταθεί με εκείνη των «δασικών
εκτάσεων».
Ομοίως, τα χορτολιβάδια ως έννοια δεν
αναφέρονται στην ισχύουσα δασική
νομοθεσία. Αντιθέτως χρησιμοποιείται
πλέον η έννοια «χορτολιβαδικές εκτάσεις»
οι οποίες προσδιορίζονται ειδικότερα στο
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άρθρο 5 του πδ 32/2016.
Σχόλιο 2: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Τοπικές ατέλειες
1. Ατελώς και χωρίς άδεια υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται:

Για το λόγο αυτό απαλείφονται οι σχετικές
του δασικού φόρου αναφορές
στις
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος.
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α) Η ξυλεία, οι ξυλάνθρακες και τα προς ασβεστοποιία καυσόξυλα ή θάμνοι, εφ΄ όσον η απόληψή τους
συντελείται στις επαρχίες Γυθείου και Οίτυλου από αναγνωρισμένα μη δημόσια δάση, δασικές εκτάσεις
και δένδρα (δασικά ή μη) και προορίζονται για διες ανάγκες ή και επιτόπια κατανάλωση.
β) Τα δασικά προϊόντα των οποίων η απόληψη και μεταφορά συντελείται στα Επτάνησα, εκτός αν
πρόκειται για υλοτομίες δάσους ή μερικώς δασοσκεπούς εκτάσεως, οπότε δεν καταβάλλεται μίσθωμα,
απαιτείται όμως ατελής άδεια της δασικής αρχής.
Δασικά προϊόντα όμως μεταφερόμενα από τη θάλασσα εκτός της Επτανήσου υποβάλλονται σε καταβολή
του μισθώματος που αναγράφεται στον πίνακα διατίμησης με έκδοση άδειας υλοτομίας από τη δασική
αρχή.
2. Όσον αφορά τις αστυνομικές δασικές διατάξεις που μπορούν να εκδοθούν για τις υλοτομίες της
προηγούμενης παραγράφου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος Κώδικα.
3. Τα δάση εκτός της Χερσονήσου του Αγίου Όρους Άθως, οι μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και τα μη
πεδινά χορτολίβαδα των μονών του Αγίου Όρους υπάγονται στις διατάξεις υπό τις οποίες τελούν και τα
λοιπά αγαθοεργά ιδρύματα της Επικρατείας.
Άρθρο .....
Γενικές ατέλειες
1. Στον Ο αναπτύξαντα οιονδήποτε δάσος επί ιδίου εδάφους απαλλάσσεται της πληρωμής παντός
δημοσίου δασικού φόρου διά παν δασικόν προϊόν προερχόμενον εκ του ούτω δασωθέντος εδάφους επί
χρονικόν διάστημα ίσον προς τον περίπτροπον χρόνον, καθοριζόμενον υπό του νομάρχου Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών
της αποκεντρωμένης διοίκησης,. Επί τούτοις χορηγείται άδεια υλοτομίας ατελής, όπου η λήψις αδείας
απαιτείται κατά τας κειμένας διατάξεις.
2. Η εκρίζωσις αγριελαιών, προς σκοπόν μεταφυτεύσεως και εμβολιασμού, ενεργείται ατελώς και άνευ
αδείας μεν της δασικής αρχής, εφ' όσον πρόκειται περί μη δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών
δασικών εκτάσεων, πάντως όμως μετ' έγκρισιν του οικείου δασοκτήμονος, κατόπιν ατελούς δε αδείας
της δασικής αρχής, εφόσον πρόκειται περί δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών δασικών
εκτάσεων.
3. Δασικά προϊόντα, παραγόμενα ως προϊόν βιομηχανικών εργοστασίων διά μηχανικής επεξεργασίας ή

Άρθρο 179 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Γενικαί ατέλειαι)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
Σχόλιο: H έννοια των μερικώς δασοσκεπών
εκτάσεων δεν συναντάται πλέον στη
δασική νομοθεσία. Η πιο συγγενής έννοια
είναι εκείνη των δασικών εκτάσεων. Από
την διατύπωση και το πνεύμα της διάταξης
προτείνεται όπως η έννοια των μερικώς
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διά χημικής αποστάξεως καυσοξύλων, απαλλάσσονται της πληρωμής μισθώματος ή δημοσίου δασικού
φόρου. Διά την λειτουργίαν όμως των τοιούτων εργοστασίων τα οπωσδήποτε χρησιμοποιούμενα
καυσόξυλα πρέπει να προέρχωνται εξ υλοτομίας ενεργηθείσης επί τη βάσει αδείας υλοτομίας.
4. Απαγορεύεται η εντός εργοστασίων μετατροπή νομίμως αποληφθέντων δασικών προϊόντων εις έτερα
τοιαύτα άνευ καταβολής της τυχόν διαφοράς μεταξύ του δημοσίου δασικού φόρου ή μισθώματος του
αρχικώς αποληφθέντος δασικού προϊόντος και του εκ μετρατροπής προερχομένου τοιούτου.

δασοσκεπών εκτάσεων αντικατασταθεί με
εκείνη των «δασικών εκτάσεων».
Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητας στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15) (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Γενικές ατέλειες

Αναδιατύπωση της παραγράφου 1 και
διαγραφή των αναφορών στο δημόσιο
δασικό φόρο.
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1. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η λήψη αδείας κατά τις κείμενες διατάξεις, χορηγείται ατελώς
άδεια υλοτομίας σε εκείνον που ανέπτυξε οποιοδήποτε δάσος σε δικό του έδαφος για κάθε δασικό
προϊόν που προέρχεται από το κατ΄ αυτόν τον τρόπο δασωθέν έδαφος για χρονικό διάστημα ίσο προς
τον περίτροπο χρόνο, όπως καθορίζεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη
του αρμόδιου δασάρχη και του Διευθυντή Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Η εκρίζωση αγριελιών με σκοπό τη μεταφύτευση και τον εμβολιασμό τους ενεργείται μεν ατελώς και
χωρίς άδεια της δασικής αρχής, εφ΄ όσον πρόκειται για μη δημόσια δάση και μερικώς δασοσκεπείς
εκτάσεις, σε κάθε δε περίπτωση μετά από έγκριση του οικείου δασοκτήμονα και ατελή άδεια της
δασικής αρχής, εφ΄ όσον πρόκειται για δημόσια δάση και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις.
Δασικά προϊόντα, παραγόμενα ως προϊόν βιομηχανικών εργοστασίων με μηχανική επεξεργασία ή χημική
απόσταξη καυσόξυλων, απαλλάσσονται από την πληρωμή μισθώματος.
Για τη λειτουργία όμως τέτοιων εργοστασίων τα καυσόξυλα που χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε
τρόπο πρέπει να προέρχονται από υλοτομία που διενεργήθηκε βάσει σχετικής νομίμου αδείας.
Απαγορεύεται η εντός εργοστασίων μετατροπή νόμιμα αποληφθέντων δασικών προϊόντων σε άλλα
τέτοια χωρίς καταβολή της τυχόν διαφοράς μεταξύ μισθώματος του αρχικώς αποληφθέντος δασικού
προϊόντος και του από μετατροπή προερχόμενου.

Άρθρο .....
Ατελής άδεια υλοτομίας για κατασκευή Σηροτροφείου κλπ
Παρέχεται ατελής άδεια προς υλοτομίαν ξυλείας χρησίμου δια την κατασκευήν σηροτροφείου, Άρθρο 10 του Ν. 6279/1934 Περί
σηροτροφικού υλικού, στάσεων, τελλάρων, και κλάδων χρησίμων δια την εκτροφήν, εκ των τροποποίησης και συμπληρώσεως του
πλησιεστέρων δασών, εκτός εάν ταύτα είναι προστατευτικά.
Νομ. 513 της 20 /30 Δεκ. 1914 "περί
προαγωγής της σηροτροφίας".
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ..
Ατελής άδεια υλοτομίας για κατασκευή σηροτροφείου κ.λπ.
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Παρέχεται ατελής άδεια υλοτομίας ξυλείας για την κατασκευή σηροτροφείου, σηροτροφικού υλικού,
στάσεων, τελάρων και κλάδων εκτροφής, από τα πλησιέστερα δάση, εκτός εάν είναι προστατευτικά.

Άρθρο .....

Ειδικαί Φορολογικαί απαλλαγαί
1. Του δασικού φόρου, περί ου το άρθρ. 160 και του στρεμματικού τοιούτου, περί ου το άρθρ. 180,
απαλλάσσονται τα δάση, τα ανήκοντα εις την Α.Μ. τον Βασιλέα και την Α.Β.Υ. τον Διάδοχον ως και τα
λοιπά μέλη της Βασιλικής Οικογενείας.
2. Τα κατά το άρθρ. 42 παραχωρηθέντα κατά χρήσιν δημόσια δάση εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης
απαλλάσσονται της καταβολής του ως άνω δημοσίου δασικού φόρου διά τα εξ αυτών παραγόμενα
δασικά προϊόντα ως και της στρεμματικής φορολογίας.

Άρθρο 182 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Ειδικαί Φορολογικαί
απαλλαγαί)
Σχόλιο: Το παρόν άρθρο διαγράφεται
καθώς ρυθμίζει μόνον το ζήτημα του
δασικού φόρου, ο οποίος καταργήθηκε (με
το άρθρο 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄2014),
αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 παρ. 1 εδ’ η’ του Ν.
4280/2014, εξαιρώντας από τις καταργηθείσες
διατάξεις την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
3208/2003, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει
η κατάργηση του δασικού φόρου).

