
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ύπογραφείσης 
εις Αθήνας τήν 31.8.78 Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνή- 
σεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως 
τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί 
Βορείου ’Ιρλανδίας, άφορώσης εις τήν ρύθμισιν τής φορο
λογίας οδικών οχημάτων έν τή διεθνεΐ συγκοινωνία».·

Πρός τψ· Βουλήν τών Ελλήνων

Διά τοϋ πρός ψήφισιν σχεδίου νόμου κυροϋται ή μεταξύ 
των κυβερνήσεων τής 'Ελλάδος καί τής Μεγάλης Βρεταννίας 
καί Βορείου ’Ιρλανδίας συμφωνία, ύπογραφεΐσα εις ’Αθήνας 
τήν 31.8.78.

Διά τής Συμφωνίας αυτής προβλέπεται ή άπαλλαγή επί 
βάσεως άμοιβαιότητος τών εμπορικών οχημάτων τών διερ- 
χομένων διά τοϋ εδάφους τών συμβαλλομένων μερών ή τών 
εισερχομένων εις το έδαφος αυτό προσωρινώς εις τά πλαί
σια τής διεθνούς διαμετακομίσεως. 'Η άπαλλαγή άφορά εις 
τούς δασμούς καί φόρους εισαγωγής έπί τών οχημάτων, τών 
ανταλλακτικών αυτών καί τών καυσίμων τών έμπεριεχο- 
μένων εις τάς συνήθεις δεξαμενάς των, καθώς καί εις τούς 
εσωτερικούς φόρους κυκλοφορίας, εξαιρέσει τών διοδίων 
διά τήν χρησιμοποίησιν γεφυρών, σηράγγων ή διαπορθμεύ- 
σεων.

Ή ύπό κύρωσιν Συμφωνία είναι τοϋ τύπου-πού εφαρμό
ζεται εις τήν διεθνή πρακτικήν πρός διευκόλυνσιν τοϋ διεθνούς 
διαμετακομιστικοϋ’Εμπορίου, προορίζεται δέ νά διευκολύνη, 
μέ βάση τήν αμοιβαιότητα, τήν προώθησιν τής συμμετοχής 
της Χώρας μας εις τό διεθνές μεταφορικόν έμπόριον.

’Από πλευράς δημοσιονομικών επιπτώσεων έκτιμωμένη 
ή ύπό κύρωσιν Συμφωνία, ή πρόβλεψη μειώσεως εσόδων 
τοϋ προϋπολογισμού είναι, διά μέν τά τέλη κυκλοφορίας 
ασήμαντη, διά δέ τούς δασμούς καί φόρους έπί της εισαγω
γής τών οχημάτων, τών ανταλλακτικών αυτών καί τών καυ
σίμων θεωρητική κάί όχι πραγματική, δεδομένου ότι εις τήν 
διεθνή πρακτικήν, τήν όποιαν καί ή Χώρα μας τηρεί, δέν 
έΐσπράττονται· εις τήν πραγματικότητα δασμοί καί φόροι 
εισαγωγής διά τά προσωρινώς ύπό καθεστώς TRANSIT 
εισερχόμενα εις τό τελωνειακόν έδαφος οχήματα κ.λπ. είδη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Άλλ’ ή ασήμαντη απώλεια εσόδων έκ τής απαλλαγής από 
τέλη κυκλοφορίας'τών οχημάτων τής άντισυμβαλλομένης 
χώρας αντισταθμίζεται από την ωφέλειαν, οικονομικήν καί 
συναλλαγματικήν, ή όποια θά προκόψει άπό τήν διευκόλυν
ση» καί προώθησιν τής συμμετοχής τοϋ μεταφορικού δυνα
μικού τής 'Ελλάδος εις τό διεθνές διαμετακομιστικόν έργον.

Άθήναι, τή 2 ’Απριλίου 1979 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής ύπογραφείσης εις ’Αθήνας τήν 31ην 
— Αύγουστου 1978 Συμφωνία μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 

Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού 'Ηνωμένου Βασιλείου 
τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βορείου ’Ιρλανδίας, άφο
ρώσης εις τήν ρύθμισιν τής φορολογίας οδικών οχημά
των εις τήν διεθνή συγκοινωνίαν;

Άρθρον πρώτον
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή εις Άθήναε τήν 31ην 

Αύγούστου 1978 ύπογραφεΐσα Συμφωνία μεταξύ τών Κυβερ
νήσεων τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ 'Ηνωμένου Βα
σιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βορείου ’Ιρλανδίας, 
άφορώσα εις τήν ρύθμισιν τής φορολογίας οδικών όχημάτων 
εις τήν διεθνή συγκοινωνίαν, τής οποίας τό κείμενον είς πρω
τότυπον εις τήν Ελληνικήν καί ’Αγγλικήν γλώσσαν έχει 
ώς άκολούθως: —


