ΕΙΣΗΓΗΤΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «περί — αρατάσεως αναστολής τοΰ
δασμοΰ καί λοιπών φορολογιών έπί εΐσαγομένων πρός
πάχυνσιν ειόσχων καί άντικαταστάσεως διατάξεών τινων
_ τοΰ' Ν. 114/1975».
Πρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων
1. Βάσει τοΰ Χ.Δ. 1019/1971 καί τοΰ Ν. 114/1975 άνεστάλη, διά τήν χρονικήν περίοδον άπό 1ης ’Ιανουάριου 1971
μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1978, ό επιβαλλόμενος δασμός έπί
τών εΐσαγομένων μόσχων της δασμολογικής κλάσεως 01,02,
προοριζομένων διά πάχυνσιν καί έν συνεχεία διάθεσίν των
πρός σφαγήν εις τήν εσωτερικήν αγοράν πρός κάλυψιν
άναγκών τής καταναλώσεως.
2. 'Η κατά τ’ ανωτέρω αναστολή, δυνάμει τών διατά
ξεων τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 57 τοΰ Ν. 814/1978, έπεξετάθη καί έπί τών συνεισπραττομένων τελών χαρτοσήμου
τοΰ άρθρου 15β τοΰ Κ.Ν.Τ.Χ. ώς καί έπί τής υπέρ ένισχύσεως ·τών έξαγώγών εισφοράς τής ύπ’ άριθ. 25323/1960
'Υπουργικής άποφάσεως, κατά τήν εισαγωγήν τών εις τήν
προηγουμένην παράγραφον μόσχων, δι’ ισόχρονον περίοδον.
3. Σκοπός τών άνωτέρω ευεργετικών
μέτρων ήτο ή
αΰξησις τής έγχωρίου παραγωγής βαρίου κρέατος, διά τής
εισαγωγής έκ τοΰ έξωτερικοΰ ηύξημένου άριθμοΰ μόσχων
πρός πάχυνσιν μικροΰ βάρους βελτιωμένων φυλών καί ή
έξοικονόμησις συναλλάγματος διά τής αντιστοίχου μειώσεως τών εισαγωγών όμοειδοΰς κρέατος.
4. Διά τών έν λόγω μέτρων,__κχτά_ τήν διάρκειαν τής
έφαρμογής των, έπετεύχθη ό ώς άνω έπιδιωκόμενος σκο
πός. Κατόπιν αύτοΰ καί δοθέντος οτι._έξακολουθοΰν νά •'φίστανται εΐσέτι οί λόγοι, οί όποιοι προεκάλεσαν τήν έκδ σιν
τών ποομνησθέντων νόμων, συνετάγη καί προωθείται τό
ύπ’ δψιν σχέδιον νόμου, διά τοΰ όποιου βασικώς έπιδιώκονται :
α) 'Η δημιουργία κινήτρου δι’ εισαγωγήν νεαρών μόσχων
πρός πάχυνσιν, μειωμένης συγκριτικώς αξίας είς συνάλ
λαγμα.
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β) 'Η παραγωγή έξ αυτών μεγαλυτέρας προσθέτου ποσότητος κρέατος, έκ τής περαιτέρω παχύνσεως τ . . >> . ς
τήν χώραν μας, συγκριτικώς πρός τούς εΐσαγομένους μό
σχους πρός πάχυνσιν ηύξημένου βάρους.
γ) Ή άξιοποίησις τών ύφισταμένων ειδικών έγκαταστάσεων, ήτοι τών ίδρυθεισών μονάδων απογαλακτισμού νεογεννήτων μόσχων, μή δυναμένων νά έξασφαλισθοΰν έξ
έγχωρίων πηγών καί τών σταυλικών έγκαταστάσεων, διά
τήν δημιουργίαν τών οποίων έπενδύθησαν σημαντικά κεφά
λαια έκ δανείων τής ΑΤΕ καί ιδιωτικά τοιαΰτα καί έχορηγήθησαν, έν πολλοϊς κρατικαί οΐκονομικαί ένισχύσεις.
δ) Ή μείωσις τοΰ κόστους παραγωγής βοείου κρέατος
έκ τών εΐσαγομένων νεαρών μόσχων παχύνσεως, βελτιω
μένων φυλών.
5. Είδικώτερον κατ’ άρθρον τοΰ προτεινομένου νομο
σχεδίου ρυθμίζονται. ·
. Διά τοΰ άρθρου 1 παρ. 1, παρατείνονται αί ΐσχύουσαι
μέχρι 31.12.1978 άναστολαί (κίνητρα», αί άφορώσαι τήν
καταβολήν τοΰ νομίμου δασμοΰ καί τών συνεισπραττομένων τελών χαρτοσήμου τοΰ άρθρου 15β τοΰ Κ.Ν.Τ.Χ. καθώς
καί τής ύπέρ ένισχύσεως τών έξαγώγών εισφοράς τής ύπ’
άριθ. 25323/60 'Υπουργικής άποφάσεως κατά τήν εισα
γωγήν μόσχων πρός πάχυνσιν διά χρονικόν διάστημα 18
μηνών.
Διά τής παρ. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου ορίζεται ότι αί άνωτέρω
άναστολαί θά παραταθοΰν ύπό τάς προϋποθέσεις τοΰ Ν.
114/1975 ώς ούτος τροποποιείται διά τοΰ επομένου άρθρου
Διά τοΰ άρθρου 2, άντικαθίσταται ή περίπτωσις β τής
παρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 114/1975, έχουσα, ώς άκολούθως :
«β. "Εχουν βάρος κατά τήν εισαγωγήν ούχί άνώτερον
τών εκατόν πεντήκοντα χιλιογράμμων».

' Η περίπτωσις αΰτη αντικαθίσταται ύπό τοΰ νομοσχε'
δίου, προκειμένου τό έν αύτή άναφερόμενον άνώτατον δριον
βάρους τών μόσχων κατά τήν εισαγωγήν των νά αύξηθή
είς διακόσια (200) χιλιόγραμμα, έπί τώ σκοπώ διευρύνσεως
τών πηγών προμήθειας ζώων τής έν λόγω κατηγορίας έκ
τοΰ έξωτερικοΰ καί δημιουργίας δυνατοτήτων εισαγωγής
μόσχων άτμοπλοϊκώς έξ ύπερποντίων χωρών πρός μείωσιν
τοΰ κόστους μεταφοράς αύτών.
Διά τοΰ άρθρου 3, προβλέπεται ή έπιστροφή τυχόν καταβληθέντων δασμών, τελών χαρτοσήμου καί εισφορών ύπέρ
ένισχύσεως τών έξαγώγών, διά μόσχους εΐσαχθέντας έπί
προσωρινή άτελεία άπό 1ης ’Ιανουάριου 1979 μέχρις ένάρξεως τής ισχύος τοΰ νόμου.
Διά τοΰ άρθρου 4 (παρ. 1), ρυθμίζονται τά θέματα τής
έπί μεταβολή τοΰ νομίμου δασμοΰ εισαγωγής άρρένων
μόσχων πρός πάχυνσιν καί καθορίζονται αί προϋποθέσεις
εισαγωγής αυτών, έπί τώ σκοπώ προστασίας τής έγχω
ρίου παραγωγής καί έξοικονομήσεως συναλλάγματος.
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Διά τής παρ. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου παρέχεται έξουσιοδότησις είς τον 'Υπουργόν Γεωργίας όπως δι’ άποφάσεώς του
καθορίζη τον άριθμον τών εΐσαγομένων ζώων, τήν φυλήν,
τήν ήλικίαν, τό βάρος σφαγής αύτών, τούς έπιβαλλομένους
έλέγχους καί τάς συναφείς διατυπώσεις.
Διά τής παρ. 3 τοΰ αύτοΰ άρθρου, ορίζεται δτι, διά τούς
σφαζομένους μόσχους προ τής συμπληρώσεως τοΰ καθο
ριζόμενου Ιϊιά τής 'Υπουργικής άποφάσεως βάρους σφαγής,
δεν παρέχεται έκτός περιπτώσεων άνωτέρας βίας, ούδεμία
άμεσος ή έμμεσος οικονομική ένίσχυσις καί δτι αί τυχόν
καταβληθεϊσαι τοιαΰται έπιστρέφονται εις τό Δημόσιον
καθοριζομένης καί τής διαδικασίας έπιστροφής των.
Διά τής παρ. 4 τοΰ ίδιου άρθρου ορίζεται δτι τό κρέας
καί τά παραπροϊόντα τών σφαγίων τών σφαζομένων μόσχων
προ τής συμπληρώσεως τοΰ βάρους σφαγής έπιβαρύνονται
με τον δασμόν καί άντισταθμιστικήν εισφοράν’ πού έπιβάλλονται εις τό είσαγόμενον βόειον κρέας κατά τον χρόνον
σφαγής των, καθοριζομένου καί τοΰ τρόπου είσπράξεως
αύτών.
·"
Διά τοΰ άρθρου 5, ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως Ισχύος τοΰ
νόμου.
Εις τά άνωτέρω άποσκοπεϊ τό προτεινόμενον νομοσχέδιον, τό όποιον θέτομεν ύπ’ δψιν ύμών πρός ψήφισιν.
’Εν Άθήναις τή 29 Σεπτεμβρίου 1979
Οί 'Υπουργοί
Οικονομικών
Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΑΟΣ

Γεωργίας
I. ΜΠΟΥΤΟΣ

. ’Εμπορίου
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ
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Περί παρατάσεως αναστολής τοΰ ϊασμοΰ καί λοιπών φορολο. γιων έπί εΐσαγομένων πρός πάχυνσιν μόσχων καί άντικαταστάσεως διατάξεών τινων τοΰ Ν. 114/1975. · ·. ·
"Αρ3ρΐν 1.
1. Παρατείνονται άπό ίης ’Ιανουάριου 1979 μέχρι καί
30ής Ιουνίου 1980:
π
α) Ή αναστολή τοΰ ϊασμοΰ, περί ής ή παρ. 1 τοΰ άρ-3ρου
1 τοΰ Ν. 114/1975 (ϊπερί αναστολής τοΰ ϊασμοΰ έπί τών
εΐσαγομένων πρός πάχυνσιν μόσχων» καί
β) ή αναστολή έπί τών συνεισπραττομένων τελών χαρτοσή
μου τοΰ άρ3ρυο 15β τοΰ Κωδικός Νόμων Τελών Χαρτοσή
μου καί έπί τής ύπέρ ένισχύσεως τών έξαγώγών εισφοράς τής
ύπ’ άρι-3-, 25323/1960 'Υπουργικής άποφάσεως, περί ών ή

