ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Έπί τοΰ σχεδίου νόμου περί κυρώσεως της ύπ’ άριθ.
1285/1980 άποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Περί κυρώσεως τής ύπ' άριδ. 1285/1980 άποφάσεως τής
Οικονομικής Επιτροπής.
Άφδρον 1.

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Διά τοΰ προτεινομένου νομοσχεδίου σκοπεΐται ή
νομοθετική κύρωσις τής ύπ’ άριθ. 1285/1980 άποφάσεως
τής Οικονομικής ’Επιτροπής διά τής όποιας ένεκρίθη άπαλλαγή, κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων, έκ δασμών
καί λοιπών συμπχρομχτούντων φόρων τών παραλ.ηφθέντων
καί παραληφθησομένων 100 αυτοκινήτων JEEP, δυνάμει
ΰπογραφεισών συμβάσεων, υπό τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας,
τά όποια τυγχάνουν άπχραίτητα διά την έκτέλεσιν γεωργι
κών καί δασικών προγραμμάτων αΰτοϋ.
2. Ή εκδοσις τής ώς άνω άποφάσεως έκρίθη άναγκαία
διότι οί, βάσει τών διατάξεων τοΰ Ν. 1003/1979, διά τοΰ
όποιου έκυρώθη ή άπό 4.7.1979 πράξις Νομοθετικού Περιε
χομένου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, καταβλητέοι δα
σμοί καί λοιποί συμπαρομαρτοϋντες φόροι διά την εισαγω
γήν τών ώς άνω αυτοκινήτων άνέρχονται εις το ποσόν τών
δρχ. 103.919.251 το όποιον δεν προεβλέφθη εις τούς οι
κείους προϋπ/σμούς προμήθειας τών έν λόγω αυτοκινήτων
με άπ'οτέλεσμα τήν επί μακρόν παραμονήν των είς τούς
τελωνειακούς χώρους, τήν ύποχρέωσιν συνεπεία τούτου
καταβολής υπό τού Δημοσίου ηύξημένων δικαιωμάτων εις
τον ΟΛΠ καί τήν καθυστέρησιν τής παραλαβής των ΰπό
έκτελουσών άναπτυξιακά προγράμματα γεωργίας καί δασών
υπηρεσιών τού Υπουργείου
Άλλωστε ή έγγραφή πιστώσεων διά τήν καταβολήν τών
έν λόγω δασμών καί λοιπών φόρων απλώς θά έπέφερε μετα
φοράν έσόδων εις τον άντίστοιχον φορέα, άπό ετερον φορέα
εξόδων τού Κρατικού Προϋπολογισμού.

Κυροϋται καί έχε: ίσχύν νόμου, άφ ής έςείοδη. ή ύπ
is:δ. 1283/1980 χπόφασις τής Οικονομικής 'Επιτροπής, ή
όποια ελήφδη κατά την 178ην συνεδρίσσιν τής 27 Μαιου
1980. έχουσα ώς άκολούδως:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ Π Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Άριδμός άποφάσεως 1285.
θέμα: Περί απαλλαγής αυτοκινήτων JEEP έκ δασμών.
Ή Οικονομική Επιτροπή, λαβοϋσα ύπ’ όψιν:
1. Τάς διατάξεις τών άρδρων 5 καί 29 τοϋ Ν. 400/76
«περί Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων».
2. Την ύπ- άριδ. 25536/4653/17.4.80 έγγραφον είσήγησιν τοϋ Υπουργείου Γεωργίας.
3. Τήν διεξαχ-δείσαν μεταξύ τών μελών αυτής διεξοδικήν
συζήτησιν έπί τοΰ έν δεμάτι αντικειμένου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΟΣ
1. Εγκρίνει τήν κατά παρέκκλισιν τών κειμένων διατά
ξεων απαλλαγήν έκ δασμών καί λοιπών συμπαρομαρτούντων
φόρων τών παραληρδέντων καί παραληρδητομένων 100 αυ
τοκινήτων^ JEEP. τά οποία τυγχάνουν απαραίτητα διά τήν
έκτέλεσιν τών γεωργικών και δασικών προγραμμάτων τοΰ
'Υπουργείου Γεωργίας.
2. Εξουσιοδοτείται ό κ. 'Υπουργός Γεωργίας διά τήν νομοδετικήν κάλυψιν τής παροόσης.
Ο Πρόεδρος

Τά Μέλη

Έν Άδήναις τή 12 Ιουλίου 1980»

Εις τά άνωτέρω άποσκοπεΐ τό προτεινόμενον νομοσχέδιου
τό όποιον θέτομεν ύπόψιν σας προς ψήφισιν.

Άρδρον 2.

Έν Άθήναις τή 29 ’Ιανουάριου 1981

Ή ισχύς τοΰ παρόντος νόμου άρχετατ άπό τής δημοσιεύσεώς
του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έλ Άδήναις τή 29 ’Ιανουάριου 1981

Οί 'Υπουργοί
Οικονομικών
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Γεωργίας
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οί 'Υπουργοί
Οικονομικών
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Γεωσνίας
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΑ ΟΠ ΟΥΔΟΣ

