
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
τοϋ σχεδίου Κόμου «περί. ρυθμίσεως δασμολογικών 

θεμάτων καί άλλων τινων διατάξεων».

Πρός τήν Βουλήν ιών ‘Ελλήνων

1. Μέ τό —ροτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ορισμένα 
θέματα δασμολογικού καί φορολογικού περιεχομένου στά 
—λαίσια της γενικότερης προσπάθειας για τήν βελτίωση καί 
ποοσαρμογή τής δασμολογικής μας νομοθεσίας στις σύγ- 
χεονες ανάγκες τής οικονομίας.

Ειδικότερα : '
α) Έπεκτείνονται καί διευρύνονται παράλληλέ, ύφιστά- 

δασίΧΟΟοροΛογικες αττχΛΛαγει υττερ tcov εηανα..ατρ'.- 
ζομένων ομογενών, εργαζομένων, ' ειδικών επιστημόνων 
κ.λ.π. ώς κίνητρο επανόδου αυτών στή χωρά.

σμός τών δικαιολογητικών πού θά πρέπει νά προσκομίζον 
ται γιά τήν έφαρμογή τών ανωτέρω νέων παραγράφων άπο 
τούς δικαιούχους παραλήπτες. . .. .
Έπί τού άρθρου 3.

Μέ τό άρθρο αύτό άντικαθίσταται το άρθρο 16 τοϋ ίδιου, 
ως ανωτέρω Ν.Δ.2544/53 προκειμένου νά εκσυγχρονιστούν 
καί νά τεθούν σέ νέες καί δικαιότερες βάσεις οί διατάξει; 
αύτοϋ πού προβλέπουν τόσο τήν περίπτωση πού τά άτελώ; 
ή μέ μειωμένη δασμοφορολόγηση είδη θά μεταβιβαστούν, 
χωρίς αίτηση τών ένδιαφερομένχυν, πρό τής πενταετούς προ
θεσμίας τής όριστικοποιήσεως τής άτελείας, ολικής ή μειω
μένης (παρ. 1), όσο καί τήν περίπτωση πού τά είδη αυτά 
τελωνίζονται μέ αίτηση τών ένδιαφερομένων προ τής πεντα
ετούς προθεσμίας όριστικοποιήσεως τής άτελείας, όλικής ή 
μειωμένης (παρ. 2).

β) Τέμνονται άνακύψαντα έρμηνευτικά θέματα σχετικά 
μέ τήν έννοια κειμένων φορολογικών διατάξεων, προς άρση 
τών εγειρόμενων κατά τήν εφαρμογή τους αμφισβητήσεων.

γ) ’Επέρχονται ορισμένες δασμολογικές δ αρρυθμίσεις 
πρός τόν σκοπό έκπληρώσεως ανειλημμένων συμβατικών 
δεσμεύσεων τής χώρας.

δ) Αίρονται υφιστάμενα δασμολογικά αντικίνητρα παρα- 
κωλύοντα τήν παραγωγή έθνικών προϊόντων υπο συναγω- 
νιστικούς όρους.

ε) Κυρώνονται διοικητικές πράξεις μέ τις όποιες τέθη
καν σέ άμεση έφαρμογή δασμολογικά και φορολογικά μέτρα 
άποσκοποΰντα στή διατήρηση τής τιμής ορισμένων ειδών 
εύρείας καταναλώσεως, σέ χαμηλά έπιπεδα καθώς και στην 
εκμηχάνιση καί εκσυγχρονισμό τής γεωργίας.

2. Ευρύτερη έκθεση τού περιεχομένου τοϋ Σχεδίου καί 
τώ < ΐδικοτέρων λόγων γιά τούς όποιους κρίθηκε αναγκαία 
ή λήψη τών μέτρων πού νομοθετούνται, παρατίθεται κατω
τέρω κατά τήν ανάλυση τών διατάξεων κάθε άρθρου.
'’Επί τοϋ άρθρου 1. /

Μέ το άρθρο αύτό άντικαθίσταται ή παράγραφος 2 τοϋ 
άναφερομένου στούς ναυτικούς άρθρου 5 τού Ν.Δ.2544/53 
«περί τελωνισμού ειδών άτομικής χρήσεως επιβατών καί 
ειδών μετοικούντων», όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου νά 
αυξηθεί τό όριο τής άπαλλαγής άπό .δασμούς καί λοιπούς 
φόρους τών ειδών άτομικής χρήσεως πού φέρνουν μαζί τους 
οί ναυτικοί, άπό 100 δολλάρια, πού ισχύει σήμερα, σέ 200 
δολλάρια (περίπτωση β τής παραγράφου αύτής), ώς καί νά 
ππραδίδονται άτελώς είδη οικιακής χρήσεως καί οικονομίας 
(άνά έν), μέχρι ορισμένης άξιος καί μέ τις προϋποθέσεις 
πού ορίζονται στήν προστιθέμενη νέα .περίπτωση γ' τής 
ίδιας παραγράφου. Ή ρύθμιση αύτή κρίνεται αναγκαία, ώς 
πρόσθετη άμοιβή γιά τό είσαγόμενο συνάλλαγμα άπό τούς 
ναυτικούς μας, πού εργάζονται μέ σκληρές συνθήκες καί 
διακινδυνεύσεις, επίσης δέ καί ώς κίνητρο γιά τήν προσέλ
κυση στό ναυτικό επάγγελμα καί τήν επάνδρωση τών ελλη
νικών πλοίων μέ ελληνικό προσωπικό.

' . *> ,

Έπί τού άρθρου 2.
, , \

Μέ τό άρθρο αύτό προστίθενται στό άρθρο 12 τοϋ άνωτέρω 
Ν.Δ.2344/53 .νέες διατάξεις, προκειμένου νά διευρυνθοϋν 
ορισμένες δαομοφορο/.ογικές άπαλλαγές, μέ ορισμένες προ
ϋποθέσεις, γιά τούς εργαζομένους στό εξωτερικό καί έπανα- 
πατριζομένονς (νέα παράγρ. 6), ώς καί, γιά τούς έ/λ.ηνες 
καθηγητές καί υφηγητές Άνωτάτων Εκπαιδευτικών ’Ιδρυ
μάτων (Λ.Ε.Ι.) τού εξωτερικού ή ειδικούς επιστήμονες, 
πού επιστρέφουν ή έπέστρεψαν οριστικά στή Χώρα κ,αί διο
ρίζονται ή διορίστηκαν μόνιμα σέ ελληνικά Α.Ε.Ι. (νέα . 
παράγρ. 7). Μέ τή νέα παράγραφο 8 προβλέπεται ή έφαρ
μογή τής παραγράφου 3 τού άρθρου αύτοϋ (άρθρο 12 Ν.Δ. 
2544/53), πού ορίζει άπαγόρευση μεταβιβάσεως κυριότη
τες κ.λ-π. σέ τρίτα πρόσωπα, πρό της παρελεύσεως πεντα
ετίας, γιά τά άτελώς ή έπί μειωμένω δασμώ παραλαμβανό- 
μενα είδη, μέ τή νέα παράγραφο 9 προλβέπεται ό καθορι- ·

Μέ τις νέες δηλαδή διατάξεις προβλ,έπονται αυξανόμενες 
γιά κάθε έτος ποσοστιαίες κατά (20 %) κυρώσεις, 
όταν τά είδη έκποιοϋνται άπό τόν παραλήπτην, χωρίς τήν 
προηγούμενη καταβολή τής διαφοράς τών δασμών καί λοι
πών φόρων (παράγρ. 1), ώ; καί όμοιες ποσοστιαίες αυξα
νόμενες μειώσεις όταν τά είδη τελωνίζονται μέσα στήν πεν
ταετία τής όριστικοποιήσεως τής άτελείας μέ αίτηση τοϋ 
παραλήπτου (παρ. 2). · . .··., ,
Έπί τοϋ* άρθρου Α. ■

’Από τής διατάξεις τοϋ νόμου 2861/54 «περί μέτρων ένι- 
σχύσεος τής εξαγωγής βιομηχανικών καί άλλων εγχωρίων 

• προϊόντων» προβλέπεται, για τόν καθορισμό τών πρώτων 
ύλών, καυσίμων, ύλικώ'ν συσκευασίας, μισθών καί ήμερο-' 
μισθίων, ή έκδοση κοινών, κατά περίπτωση, άποφάσεων 
τών Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας καί 
Ένεργείας καί Κοινωνικών Υπηρεσιών. » . . _

. Μέ βάση τις κατά τ’ άνωτέρω καθοριζόμενες . πρώτες 
ύλες, καύσιμα, υλικά συσκευασίας, μισθούςύκα! ήμερομί-. 
σθια, υπολογίζονται οί έπιστρεφόμενοι στούς δικαιούχους 
δασμοί, φόροι καί λοιπές επιβαρύνσεις. · -·

Γιά τήν έπιτάχυνση της σχετικής ' διαδικασίας, μέ τήν 
ύπο κρίση διάταξη προβλέπεται ή έκδοση έφεξής τών. ανω
τέρω άποφάσεων άπό τόν ’Υπουργόν τών Οικονομικών, όπως 
γίνεται καί γιά τον καθορισμό τών πρώτων ύλών, πού παρα- 
λαμβάνονται μέ προσωρινή άτέλεια, γιά τήν παραγωγή έξακ-. 
τέων εγχωρίων προϊόντων.
Έπί τοϋ άρθρου 5.

1. Μέ τήν παράγραφο 1 τού παρόντος άρθρου όρίζεται 
ότι ή βενζίνη ή όποια χορηγείται στά μέλη τών δασικών 
συνεταιρισμών ,έργασιας ή στούς μεμονωμέ/ους δασεργά- 
τες, γιά νά χρησιμοποιηθεί άπ’ αυτούς άποκλειστικά γιά 
τήν κίνηση τών ιδιοκτήτων άλυσοπριόνων τους, Ισχύος 
μέχρι 12ΗΡ, σέ έργασίες έκμεταλλεύσεως δασών τής χώ
ρας, υποβάλλεται στό ,ήμισυ τού προβλ,επομένυυ άπό τις 
κείμενες διατάξεις ειδικού φόρου καταναλ.ώσεως. -Μέ τή. 
διάταξη αύτή καθιερούται ήδη φορολ.ογική μεταχείριση με
ταξύ τών γεωργών καί τών δασεργατών, ώς πρός τή βεν- 
ζίνη πού χρησιμοποιείται άπ’ αυτούς γιά τήν,κίνηση τών 

'γεωργικών μηχανημάτων καί τών άλυσοπριόνων.J- -
Ή λ.ήψη τού άνωτέρω μέτρου είναι σήμερα αναγκαία, 

ιδίως μετά τή γενίκευση τής χρήσεως τών βενζινοκίνητων 
άλυσοπριόνων στήν εκμετάλλευση τών δασών-τής χώρας 
καί τή σημειωθείσα αύξηση τής τιμής διαθέσεως, ώς καί 
τού ειδικού φόρου καταναλ.ώσεως τής βενζίνης. ■ ·

Μέ τό άνωτέρω μέτρο επιδιώκεται νά καταστεί άκόμη 
περισσότερο άποδοτική ή εργασία τών δασεργατών, μέ άπώ- 
τερο σκοπό τή συγκράτηση τού πλ.ηθυσμοϋ τής υπαίθρου 
καί κυρίως τών όρεινών άλλ.ά καί τών παραμεθορίων περιο
χών, μέ όλες τις όφέλειες,. δημογραφικές_καί οικονομικές, 
γιά τό έθνος, πού θά προκόψουν άπό τήν έφαρμογή τού μέ
τρου αύτοϋ. / ’· -' . .

2. Μέ την παράγραφο 2 τού άρθρου τούτου, προσδιορί-^ 
ζεται ή ποσότητα τής βενζίνης πού διατίθεται ;κάθε χρόνο ν



'ετα: ότι ή κατανομή αυτής κατά Δ/νσεις Δασών Νο- 
-ν διενεργειται μέ απόφαση τοϋ 'Υπουργού Γεωρ-

30ΐ καί οί προϋποθέσεις χορηγήσεως της άνωτέρω 
ς θά καθορισθοΰν με κοινή άπόφαση των 'Υπουργών 
αικών και -Γεωργίας.
οϋ άρθρου 6.
κείμενη νομοθεσία crv υπάρχουν διατάξεις οί όποιες 

ιίζουν, κατά τρόπο σαφή καί πλήρη, τό καθεστώς 
ικότητας καί της καταγωγής τον είσαγομένων στη 
ιλιευμάτων ύπερπο.τίου αλιείας.
σΛττάμενες ελάχιστες διατάξεις, οί'όποιες ρυθμίζουν 
θέματα, δέν μπορούν νά αντιμετωπίσουν τά άνακύ- 
σήμερα στην πράςη προβλήματα πού σχετίζονται, 
την έθνικότητα τών ώς άνώ αλιευμάτων, όσο καί μέ 

το τής .μεταφοράς τους, ιδίως δέ μετά τήν άλματώδη 
τη τών έγχωρίων αλιευτικών επιχειρήσεων καί τή 
ητα πού. έχουν νά μεταφέρουν στην Επικράτεια, 

,ο κατεψυγμένα αλλά καί νωπά αλιεύματα, άναφορικά 
τις δημιουργηθεΐσες ήδη νέες συνθήκες αλιείας, λόγω 
τκτάσεως, άπό πολλές χώρες, τής θαλασσίας οίκο- 

ζώνής σέ άπόσταση 200 -ναυτικών μιλιών.
συμπλήρωση τοϋ ός άνω νομοθετικού κενού άπο- 
ή κατάρτιση της διατάξεως τοϋ παρόντος άρθρου'.

τοϋ άρθρου 7.
-;ι της άριθ. 355/195ί άποφάσεως τοΰ Άνωτάτου 
τοϋ Συμβουλίου, όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε 

ποποιήθηκε, τά κεριά άπό καθαρή παραφί·/η, έκτος 
(ρκαλιστά και. τις καίλατεχνικές λαμπάδες, πρέπει 
χουν άπαοαιτήτως στεάτινη σε ποσοστό τούλάχι-

; -V.
ς άνω πρόσμιξη έπεβλήθη κυρίως για τό λόγο τής 
ήσεως τής εγχώριας στεάτινης πού είναι υποπροϊόν 

-αγόμενης για τις ανάγκες τών ενόπλων δυνάμεων 
ής καί κατά δεύτερο λόγο γιά τη σκλήρυνση τών 
αέ την οποία επιτυγχάνεται ή επιβράδυνση τής καύ- 
ί ό περιορισμός τής έκπτμπομένης άπό τή καύση 
χψίνης αιθάλης.
τό σκοπό τής προβλεπομένης παραπάνω προσμί- 
τάμει τοϋ άρθρου 1 τοΰ Α.Ν.816/1937, όπως τρο- 
κε περαιτέρω μέ τό Ν.1017/1949 καί στη σονέ
το Ν.Δ. 3092/54, οί εισαγωγείς κηρωδών υλών, 
ών οποίων καί τής παραφίνης ύποχρεοϋνται όπως, 
παραλαβής τους άπό τό Τελωνείο, προμηθεύονται 
τωτερικό ποσότητα στεάτινης, ίση προς τό 1/3 τοϋ 
βάρους τής έίσαγομένης κηρώδους ύλης.
αως, μέ αίτηση τών ενδιαφερομένων κηροπλαστών, 
:μα τής παραγωγή: κεριών καί τής υποχρεωτικής 
τεατίνης άπό τό εσωτερικό, τέθηκε υπόψη Έπιτρο- 
έκπροσώπους τών αρμοδίων Υπουργείων, ή όποια, 
τό σχετική έρευνα μεταξύ άλλων, άποφάνθηκε ότι 
εξακολουθήσει νά ΰφίσταται ή υποχρεωτική άγορά 
άπό τήν εσωτερική άγορά, γιά κάθε περίπτωση 

ς άπό τό εξωτερικό κηρώδους ύλης, πλήν όμως, 
αύξήσεως τής καταναλώσεως στεάτινης γιά βιο

ς σκοπούς, νά περιοριστεί στό 1/5 τοϋ καθαροϋ 
ής έίσαγομένης όλης.
ιοποίηση τής παραπάνω προτάσεως τής Έπιτρο- 
.έπει ή διάταξη τοϋ άρθρου / τοϋ παρόντος σχε- 
υ.
άρθρου 8.
τοϋ Ν.Δ.346/69, καταργήθηκε ή προ αύτοϋ ϊσχύ- 
εια εισαγωγής τοϋ χάρτου έκτυπώσεως τών έφη- 
αί περιοδικών καί προεβλέφθη ή υπαγωγή τοϋ 
ύτου εις δασμοφορολογικήν -έπιβάρυνσιν.

ό πρώτο στάδιο τής εφαρμογής τοϋ’Νόμου τού- 
;ε διάσταση άπόψίων μεταξύ Τελωνειακών ’Αρχών

καί επιχειρήσεων Τύπου ώς πρός τη δασμολογική κλάση. 
βάσει τής όποιας θά έπρεπε νά υπολογίζονται οί αναλογού
σε; δασμό φορολογικές επιβαρύνσεις.

Οί έκ τής διαστάσεως αύτής προκληθεϊσε; διαφορές ήχθη- 
σαν κατά τό πλεϊστον ενώπιον τών Διοικητικών Δικαστη
ρίων, τών οποίων όμως οί αποφάσεις υπήρξαν άντιφατικές, 
δεχθεϊσες άλλοτε μέν τίς απόψεις τών Τελωνειακών ’Αρχών, 
άλλοτε δέ τις απόψεις τών επιχειρήσεων Τύπου.

2. ’Αφετέρου, μέ το Ν.Δ.374/74 κατηργήθη (άπό 5 ’Α
πριλίου 1974 έως 6 ’Οκτωβρίου 1974) ό υπό τοϋ Ν.Δ.346/69 
επιβληθείς κατά τ’ άνωτέρω δασμός επί τοΰ δημοσιογραφι
κού χάρτου. Έν προκειμένω όμως υπήρξε καί πάλι διάσταση 
άπόψεων μεταξύ τών Τελωνειακών ’Αρχών καί τών επι
χειρήσεων Τύπου ώς πρός τήν οφειλή ή μή, μετά τήν κατάρ
γησή τών δασμών, τών λοιπών φόρων καί τελών εισαγωγής. 
Τά Διοικητικά Δικαστήρια τά όποια έπελήψθησαν τών σχε
τικών διαφορών έξέδωσαν έπί τοϋ θέματος τούτου μή ομοιο
μόρφους άποφάσεις.-

3. Ένόψει αύτής τής μή ομοιομόρφου, κρίσεως τών Διοι
κητικών Δικαστηρίων, ώς πρός τό σύννομο τών βεβαιωθέν- 
των, κατά τ’ άνωτέρω χρονικά διαστήματα, δασμών καί λοι-, 
πών φόρων, μέ τίς διατάξεις τοϋ παρόντος προβλέπεται ή 
διαγραφή τών σχετικών'απαιτήσεων τοϋ Δημοσίου, εφόσον 
τά σχετικά ποσά δεν έχουν είσπραχθεΐ ή ή έπιστροφή τού
την για τίς περιπτώσεις πού έχουν είσπραχθεΐ, έκ παραλλή
λου δέ καί ή κατάργηση τών άνευ αντικειμένου συναφών 
δικών,' μετά τή ρύθμιση αυτή.
Έπί τοϋ άρθρου 9. r „

Μέ τό παρόν άρθρο, ορίζεται, στη σύνθεση τής προβλεπο- 
μένης άπό τό άρθρο 136 τοϋ Π.Δ/τος 636/77 «περί διαρθρώ- 
σεως τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών καί ’Οργανισμού τών 
'Υπηρεσιών αύτοϋ» Άνωτάτης ’Επιτροπής Τελωνειακών 
’Αμφισβητήσεων, εκτός άπό τόν προβλεπόμενο χημικό 
υπάλληλο καί ένας άκόμη εισηγητής άπό τούς Τελωνεια
κούς υπαλλήλους, μέλη της ’Επιτροπής, μέ βαθμό τουλά
χιστο 4. - -.

’Επίσης, μέ τό άρθρο αυτό καθορίζεται καί ή άρμοδιό- 
της γιά κάθε ένα άπό τούς εισηγητές, τοϋ μέν χημικού υπαλ
λήλου, όριζομένου ώς αρμοδίου γιά τά θέματα της δασμο
λογικής κατατάξεως τών εμπορευμάτων εκείνων πού λόγω 
της συνθέσεως τής ύλης τους είναι άπαραίτητη ή χημική 
έςέτασή τους, τοΰ δέ τελωνειακού υπαλλήλου, όριζομένου 
ώς αρμοδίου εΐσηγητοϋ γιά όλες τής άλλες περιπτώσεις 
άρμοδιότητος τής ’Επιτροπής, πλήν τών θεμάτων δασμο
λογητέας άξίας γιά τά όποια άπό τό .νόμο ορίζεται πάντοτε 
ώς εισηγητής, ό αρμόδιος Τμηματάρχης τής Δασμολογικής 
Δ/νσεως τής Γενικής Δ/νσεως Τελωνείων.

'Ορίζεται επίσης ότι, ό χημικός υπάλληλος Γραμματεύς 
τής ’Επιτροπής, θά σύνεπικουρείται καί θά άναπληροϋται 
άπό Τελωνειακό ’Ελεγκτή πού θά ορίζεται άπό τό Γενικό 
Διευθυντή Τελωνείων.

Οί άνωτέρω μεταβολές στη σύνθεση τής Άνωτάτης Ε
πιτροπής Τελωνειακών ’Αμφισβητήσεων άποβλέπουν, στην 
καλλίτερη λειτουργία αύτής καί στή ταχύτερη εκδίκαση τών 
σχετικών υποθέσεων, μέ απώτερο σκοπό, την εξυπηρέτηση 
τών ενδιαφερομένων πολιτών καί τήν αποφυγή δημιουργίας 
λόγω καθυστερήσεως της έκδικάσεως, εκκρεμοτήτων στις 
Τελωνειακέ; ’Αρχές τοϋ Κράτους.
Έπί τοϋ άρθρου 10.

Μέ τό άρθρο αύτο άνα.τροσαρμόζεται τό προβλεπόμενο 
άπό τίς κείμενες διατάξεις παράβολο τό όποιο καταβάλλε
ται γιά τη συζήτηση τών έγειρομένων, άπό τούς παραλή
πτες τών έμπορευμάτων πάσης φύσεως Τελωνειακών άμφι- 
σβητήσεων ενώπιον τών Πρωτοβαθμίων Επιτροπών Τε
λωνειακών ’Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ) καί ορίζεται πλέον 
στό ποσό τών πεντακοσίων (500) δράχμών, όπως επίσης 
καί το παράβολο γιά τή συζήτηση τών ασκούμενων έφέσεω", 
κατά τών άποφάσεων τών Πρωτοβαθμίων Επιτροπών, ένώ-



—•.ον τ7: ίνωτχτηε Επιτροπή; Τελωνειακών Αμφισβη
τήσεων ή τή συζήτηση αιτήσεων ΐοιωεών προ; εκοοστ γνω
ματεύσει»;. ~εε: δασμολογικής κχτχτχςεως εμπορευμάτων, 
όειζόμενσ στο έξής, στο ποσό των χιλίων (1.000) δραχμών.

Μέ τή λήψη τού μέτρου χύτου ή Διοίκηση δεν άπο βλέπει 
στον TicptCLLO έσόδου, το όττοΐον άλλωστε ωε εχ toj tocto’j 
τοϋ ταεχβόλου είναι άσημα ντο. άλλα άντιθέτως, επιδιώκεται 
ή άνάσχεση στην επικρατούσα τακτική τή; άσκήσεως άμφι- 
σβητήσεως σέ κάθε — ερίπτωση, έστω καί χωρίς οικονο
μικέ ενδιαφέρον. εί; βάρος τή; ταχεία; διακινήσεω; των 
έμτορευυ,ατων καί τή; δημιουργίας εκκρεμοτήτων στις Τε
λωνειακέ; Αρχές, πρός βλάβη των συμφερόντων τοϋ Δη
μοσίου καί τής Εθνικής Οικονομία; γενικώτερα.
Έπί τοϋ άρθρου 11.

■ Μέ τις διατάσεις τοϋ παρόντος άρθρου σκοπεϊται ή νομο
θετική κύρωση τής υποχρεώσει»; πού άνάλαβε ή χώρα έναντι 
τής Αυστρίας, στα πλαίσια τής Γενικής Συμφωνίας Δασμών 
καί Εμπορίου (GATT), γιά γήν παροχή δασμολογικών άντι- 
σταθμισμάτων, λόγω άνακλήσεως, μέ πρόσφατο νομοθε
τικό μέτρο, αρχικής μας παραχωρήσεως προ; τήν χώρα 
αυτή έπί τών πλίνθων άπό μαγνησίτη τη; δασμολογικής 
διακρίσεω; 69.02ΑΙ, γιά τού; οποίου; ύ.ρίθηκε άπαραίτητη 
ή αύξηση τοϋ δασμού, προκειμένου νά προστατευθεί'ό νεο
σύστατο; κλ,άδο; παραγωγή; πλίνθων άπό μαγνησίτη τή; 
ελληνικής βιομηχανίας.

Γιά τό λόγο αύτό, μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ παρόντος ίο-'. 
θρου ορίζονται οί μειωμένοι συντελεστές δασμών οί όποιοι 
συμφωνήθηκαν μέ τήν Αυστρία, μέσα στα πλαίσια τών 

Έαραχωοουμένων προς αύτήν ανταλλαγμάτων έπί τοΰ κι
τρικού όξέως,τών άλκυδίων καί τών άλύσεων καί άλυσιδίων. 
Οί παραχωρούμενες μειώσεις, όπως παρατηρεΐται άπό τή 
διατύπωση τής παραγράφου, εφαρμόζονται όχι μόνον ένχυτι 
της Αυστρίας άλλα καί έναντι κάθε χώρας μέλους τής GATT, 
βάσει τής ρήτρας τοΰ μάλλον εύνοουμένου Κράτους πού ισ
χύει στά πλαίσια τής διεθνούς αυτής Συμφωνίας, σύμφωνα 
με τήν οποία, τά όφελήματα πού συνομολογούνται μεταξύ 
τών έπί μέρους χωρών— μελών έπεκτείνονται αυτομάτως 
καί υπέρ τών λοιπών κρατών — μελών.

’Εξάλλου, λόγω τών ειδικών ύποχρεώσεών μας πού προ
κύπτουν άπό τή Συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ, 
έπί τή βάσει τών όποιων, σέ περίπτωση πού παρέχονται έκ 
μέρους μας δασμολογικές μειώσεις πρός τρίτες εκτός τής 
ΕΟΚ χώρες, πρέπει νά λαμβάνεται πρόνοια γιά τή διατήρηση 
τού υφισταμένου υπέρ τής Κοινότητος προτιμησιακού περι
θωρίου, μέ τή διάταξη αύτή επιταχύνεται ό προβλεπόμενο; ' 
άπό τή Συμφωνία Συνδέσεως ρυθμός δασμολογικού μας 
αφοπλισμού έναντι τής Κοινότητος, κατά ένα στάδιο ώς 
πρός τά είδη τής δασμολογικής διακρίσεως 29.16Α4α καί 
κατά δύο στάδια ώς πρός τά είδη τών δασμολογικών δια
κρίσεων 73-29Λ2 καί 73-29Δ.

t

Τέλος, μέ τήν παράγραφο 2 τού παρόντος άρθρου, ρυθμί
ζεται το θέμα τής χρονικής διάρκειας τών όριζομένων συν
τελεστών δασμών, οί όποιοι θά παραμείνουν έν ίσχύι μέχρι 
ττ;? ημερομηνίας πού θά έληγαν κανονικά τά άνωτέρω στά
δια αφοπλισμού, έν συνεχεία δέ θά εφαρμόζεται ό προβλε- . 
"πομενος άπό τή Συμφωνία Συνδέσεως ρυθμός δασμολογι
κού άφοπλισμού.

Έπί τού άρθρου 12.

Μέ τή διάταξη τή; παραγρ. 1 τού παρόντος συμπληρώ
νεται το άρθρο 58 τού Νόμου 12/75 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρωσεως φορολογικών καί άλλων τινών συναφών 
διατίςεων» μέ τήν προσθήκη στο τέλος αυτού εδαφίου ύπό 
στοιχείο ε' βάσει τού όποιου στόν πίνακα τών ειδών τής 
παραγράφου 4 τού άρθρου Ί τού Ν.Δ.3839/1958. τά όποια 
υποκεινται στον ύπο·τοΰ άνωτέρω νόμου προβλεπόμενο φόρο 
κατχναλώσεως, αναγράφονται καί οΐ ραδιοενισχυτές της 
δασμολογικής κλ-άσεως 85.15. τού ΐσχύοντος Τελωνειακού 
Δασμολογίου.

Ώς ραδιοενισχυτές χχεχκτηρ 
οΐ οποίες προσφέρονται διεθνώς 
έχουσα εις τό αυτό πλαίσιο εν. 
συχνότητος καί συσκευή λήψεω; 
όποια τόν ουσιώδη χαρακτήρα 
ηλεκτρικός ένισχυτής.

γ-οντα. ο. μικ.ί,ς, συσκευέε 
ώς μια ενιαία συσκευή περ ι- 
σ/υ^ χαμηλής ακουστική : 

; γιά τή ραδιοφωνία, άπό τ: 
στή συσκευή προσδίδει ό

Το μέτρο αύτό άποσκοπεϊ στην άποφυγή τής καταστρα- 
τηγήσεως τών διατάξεων τού άρθρου 58 τού X. 12/1975 
καί στήν διασφάλιση τών συμφερόντων τού Δηιιοσίου, γιατ: 
μέ τήν παρατηρούμενη προσφάτως τακτική τής είσαγωντε 
άπό τούς έμπορους εισαγωγής ηλεκτρικών ενισχυτών μέ 
τήν άνωτέρω συνδυασμένη μορφή, άποφεύγεται ή ύπαγω—ί 
τών συσκευών αύτών στόν ύπό τών άνωτέρω διατάξεων 
προβλεπόμενο φόρο, πρός όφελος τών εισαγωγέων καί έπί 
ζημία τού Δημοσίου.

’Εξάλλου, μέ τήν παράγραφο 2, δίδεται ή έννοια τών φο
ρητών συσκευών τών ΰπαγομένων στή δασμολογική κλάση 
92.11A1—3, οί όποιες απαλλάσσονται τού έπιβαλλομένου 
βάσει τής περιπτώσεως γ' τού άρθρου 58 τού Ν. 12/1975 
φόρου κατχναλώσεως, έφόσον είναι εισαγωγικής αξίας CIF 
μέχρι 100 δ&λλαρίων.

'Ο καθορισμός τής έννοιας τής φορητής συσκευής κρίθηκε 
• άναγκαϊος, καθόσον, κατά τή μέχρι σήμερα'εφαρμογή τή; 
άνωτέρω διατάξεω;, άνέκυψαν σοβαρέ; διαφωνίε; στήν 
πράξη, κυρίω; λόγω τής τάσεω; τών είσαγογέων νά χα
ρακτηρίζουν όλες σχεδόν τις είσαγόμενες συσκευές ώς «φο
ρητές», προκειμένου νά άποφύγουν τήν καταβολή τού προ- 
βλεπομένου' φόρου καταναλώσεως.

Κατά τή διδομένη μέ τή παρούσα διάταξη έννοια, ώς 
φορητή συσκευή θά θεωρείται, προκειμένου νά εξαιρεθεί 
τού φόρου κατχναλώσεως, μόνο εκείνη πού λόγω κατασκευής 
μικρού μεγέθους καί βάρους,προορίζεται νά χρησιμοποιεί
ται φερόμενη -άκόπως.

Έπί τού άρθρου 13. '

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ,τά είσαγόμενα στή 
χώρα επιβατικά αυτοκίνητα έπιβαούνονται ί με ειδικό φόρο 
καταναλώσει»; τό ποσοστό τού οποίου κυμαίνεται, μέ προο
δευτική κλιμάκωση άπό 20 % έως 200 %.

- ^
’Από τόν ειδικό αύτό φόρο καταναλώσει»; εξαιρούνται 

σήμερα τά έηιβατικά αυτοκίνητα τύπου JEEP. Ή εξαίρεση 
αύτή δεν οφείλεται σέ λόγους εξυπηρετήσει»; κάποια; ού- 
σ.αστικής σκοπιμότητος άλλα στο τυπικό γεγονός, ότι κατά 
τό χρόνο τής θεσπίσει»; τό πρώτο (1953) τού φόρου κατα
ναλώσει»; έπί τών επιβατικών αυτοκινήτων, τά οχήματα 
τύπου JEEP διαχωρίζοντο δασμολογικώς (ϋπήγοντο σέ 
άλλη κλάση) τών συνήθων επιβατικών, πρός τήν δασμολο
γική κλάση τών όποιων συνδυάστηκε ή επιβολή τού φόρου.

Κατά τις μεταγενέστερες διαρρυθμίσεις τού φόρου δεν 
υπήρξε ούσιαστικώς λόγος έπεκτάσεώ; του καί έπί τών 
αυτοκινήτων τύπου JEEP καθόσον ή εισαγωγή αύτών, για 
ιδιωτική χρήση, ήταν σχεδόν μηδαμινή. /.

Σήμερα, όμως, ή 'κατάσταση ~ έχει μεταβληθεΐ. Ήδη, 
πραγματοποιούνται εισαγωγές επιβατικών αυτοκίνητων τυ- 
που JEEP, για ιδιωτική χρήση, σέ εύρεία κλίμακα καί με 
διαρκώς^ αύξανόμενο ρυθμό.· · ·'. Α'γ;

• Συνεπώς, άνακύπτει θέμα άμεσου έπεκτάσεώς τού φορου 
καί έπί τών αυτοκινήτων αύτών, καθ’ όσον ή έξαίρεση τους 
δέν δικαιολογείται ούτε άπό ούσ.ασπκούς, άλλά ούτε και 
άπό δασμολογικούς πλέον λόγους. Άπό ούσιασπκους λό
γους, διότι είναι καθόλα επιβατικά αύτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσεως καί χρησιμοποιούνται όπου καί όπως τά συ-/ήθη 
επιβατικά. Άπό δασμολογικούς λόγους διότι υπάγονται 
πλέον στήν ίδια μέ τά συνήθη επιβατικά δασμολογική κλάση, 
λόγω πλήρους εύθυγραμμίσεώς μας, ώς πρός τά είδη αυτα, 
μέ τό κοινό έξωτερίκό Δασμολόγιο τής ΕΟΚ (ΚΕΑ).

Έν δύει τών άνωτέρω καί πρός τό σκοπό τής έπεκτάσεώ; 
τού ειδικού φόρου καταναλώσεως έπί τών επιβατικών αυτό-



.νέτων τύπου JEEP, με τις διατάξεις τού προτεινομένου 
-bpo'o αντίκαθίσταται ή πρώτη περίοδο: τής παρ. 1 τοϋ 
εθρου 1 τοϋ Νόμου 363/76, διαγραφομενη: έξ αυτής τής 
ή^ρι σήμερα προβλεπομενης εςαιρέσεω: έκ τοϋ φόρου των 
ύτοκινήτων αυτών. . /
μτεί τοϋ άρθρου 14.

Μέ το άρθρο αυτά, ρυθμίζεται οριστικά ερμηνευτικό θέμα 
ού άνέκυψε πρόσφατα, σχετικά, μέ την υπαγωγή ή μή στον 
ίδικδ φόρο καταναλώσεως πού προβλέπεται άπό τις δια- 
ίξεις τοϋ άρθρου 1 παράγραφο: 4 τοϋ Ν.Α.3829/1958 γιά 
ά φαβεντιανά οικιακά σκεύη (λουτήρες, θερμάστρες, λε- 
άνες κ.λ.π.) εξαιρέσει των λευκών καί των όμοιων ειδών 
πο ψευδοπορσελάνη πού δεν κατανομάζονται ρητά στο νόμο.
Γιά την άρση κάθε παρερμηνείας, πάνω στο θέμα αύτό, 

.ευκρινίζεται με το παρόν άρθρο, ότι στον ώς άνω ειδικό 
όρο καταναλώσεως υπάγονται καί τά οικιακά σκεύη άπό 
ευδοπορσελάνη, τά όποια, θά' πρέπει νά σημειωθεί, είναι 
οιοτικώς καλύτερα καί έχουν μεγαλύτερη άξια άπό τά φα- 
εντιανά, εφάμιλλα σχεδόν των ειδών άπό πορσελάνη.

ι'
Ή διδομένη ρύθμιση είναι άπόλυτα σύμφωνη, τόσο μέ 

—ήν πρόθεση τοϋ νομοθέτη, ό όποιος άναφερόμενο: είδικώ- 
ερα μέ τις διατάξεις τοϋ Ν.Δ.3829/58. στά είδη άπό φα

γεντιανή γή, δεν είχε σκοπό νά εξαιρέσει άπό τό φόρο κατα
ναλώσεως τά οικιακά σκεύη άπό ψευδοπορσελά /η, άλλ’ άπε- 
,αντίας θεώρησε την υπαγωγή τους ώς βέβαια, άφοϋ καί 
τά είδη αύτά κατατάσσονται στην ίδια μέ τά φαβεντιανά 
δασμολογική κλάση τοϋ ίσχύοντος κατά τήν έφαρμογή τοϋ 
ταραπάνω νόμου Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής, 
"το καί μέ τή μέχρι σήμερα ακολουθημένη διοικητική πρα- 
πκή, σύμφωνα με τήν όποια επί 20ετία, τά οικιακά σκεύη 
τό πορσελάνη, ύπόκεινται ανελλιπώς στον ειδικό φόρο 
τταναλώσεως τοϋ· Ν.Δ.3829/1958. ' .
..πί τοϋ άρθρου 15.-
,Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αΰτοϋ αυξάνεται, γιά πέντε 

οόνια, ό προβλεπόμενος άπο, το Τελωνειακό Δασμολόγιο 
ίσαγωγης δασμός στους σωλήνες λυχνιών καθοδικών γιά 
κτες τηλεοράσεως/τής δασμολογικής διακρίσεως 85-21Α3 
:ό μηδέν σέ 12 % έπί ττ;ς αξίας, όταν είσάγονται άπό χώ- 
ς τής ΕΟΚ καί άπό Ιο % σέ 20 % έπί τής αξίας, όταν 
τάγονται άπό τρίτες προς τήν ΕΟΚ χώρες.
Μέ τό μέτρο αυτό προστατεύεται ό νεοσύστατος στην 
λλάδα. βιομηχανικός κλάδος κατασκευής σωληνωτών λυχ- 
ύν (όθονών) καθοδικών γιά δέκτες τηλεοράσεως 12-25 
~σών καί δημιουργοϋνται έτσι οι προϋποθέσεις όποκατα- 
άσεως τών είσαγομένων άπό τό εξωτερικό καθοδικών 
χνιών, οί όμοιες καλύπτουν τό 1 /3 τοϋ κόστους κατα- 
ευής τών τηλεοράσεων άπό τις παραγ’όμενες εγχώριες 
•εοράσεις.
Ο εγχώριος αυτός βιομηχανικός κλάδος παράγει σήμερα 
3.000 περίπου λυχνίες τό χρόνο, δηλαδή τό 1/3 τής έγ- 
ρίου καταναλώσεως καί μπορεί, μέ τήν παραγωγική δυ- 
αμότητα πού έχει, νά καλύψει ποσοτικώς καί ποιοτικώς 
ανάγκες τών εγχωρίων βιομηχανιών συναρμολόγησε ως 

σκευών τηλεοράσεως.
Από τήν κατά τά ανωτέρω υποκατάσταση τών εισάγω- . 
‘ τών λυχνιών, πού ανέρχονται σήμερα σέ 232.000 περί- 
- τεμάχια τό χρόνο, 0ά επιτυγχάνεται εξοικονόμηση συν- 
άγματος τής τάξεως τών δραχμών 133.000.000 περίπου 
σιος, χωρίς νά συνυπολογίζεται καί ή όφέλεια άπό τήν 
ηση τών εξαγωγών τών τηλεοράσεων οί όποιες θά πρα- 
'.τοποιοϋνται, άπό τις εγχώριες βιομηχανίες.
ιά τή λήψη τοϋ άνωτέρω δασμολογικού μέτρου συντρέ- 

ν οί προϋποθέσεις, ουσιαστικές καί τυπικές, πού όρίζον- 
άπό τό άρθρο 18 τής Συμφωνία: Συνδέσεως.
ί τοϋ άρθρου 16.
•Ιέ τις διατάσεις τοϋ Νόμου 363/76 αναδιοργανώθηκε 
ρως τό φορολογικό καθεστώς τών είσαγομένων σσή χώρα

επιβατικών αυτοκινήτων, κατά τρόπο ώστε, όλε: οι επι
βαλλόμενε: μέχρι τότε επι τών αυτοκινήτων ειδικότερε: 
φορολογίες εισαγωγής (ό Φ.Κ.Ε.ό φόρος πολυτελείας, τό 
χαρτόσημο τοϋ άρθρου 155 τοϋ ΚΝΤΧ κ.λ.π.) να ένοποιη-: 
θοϋν σ’-ένα ένιαΐο ειδικό φόρο καταναλώσεως, μέ τόν όποιο1 
.καί επιβαρύνονται σήμερα τά είσαγόμενα άπό τό εξωτερικό· 
στη χώρα επιβατικά αυτοκίνητα.

Ό ειδικό: αύτό: φόρος καταναλώσεως, βάσει τών διατά
ξεων" τοϋ άνωτέρω νόμου, επιβάλλεται καί στά επιβατικά 
αυτοκίνητα τά όποια κατασκευάζονται, διασκευάζονται ή 
συναρμολογοϋνται στο εσωτερικό τής χώρας.

Ή άνωτέρω φορολογική επιβάρυνση τών επιβατικών 
αυτοκινήτων, άν καί εμφανίζεται ομοιόμορφη (τόσο γιά τά 
είσαγόμενα, όσο καί γιά τά έγχωρίως παραγόμενα αυτοκί
νητα), έν τούτοις, ουσιαστικά, είναι άνιση-καί μάλιστα εις 
βάρος τής έγχώριχς παραγωγής.

Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι, οΐ ευρισκόμενες στο 
πρώτο στάδιο τής λειτουργίας τους, εγχώριες αυτοκινη
τοβιομηχανίες χρησιμοποιούν, γιά τήν κατασκευή τών αύτο-, 
κινητών τους, κατά τό μεγαλύτερο μέρος, υλικά αλλοδαπής 
προελεύσεως (κινητήρες άξονες, λοιπά μέρη τής δασμολογικής’ 
κλάσεως 87.06Α2 κ,.λ.π.) τά όποια, κατά τόν τελωνισμό τους 
επιβαρύνονται, εκτός άπό τούς δασμούς, καί μέ όλους τούς 
άλλους φόρους εισαγωγής.

Κατά συνέπεια, τά εγχώρια επιβατικά αύτ/τα έπιβαρύ-. 
νονται μέ τόν ειδικό φόρο καταναλώσεως, όπως καί τά 
είσαγόμενα άπό τό εξωτερικό καί έπί πλέον μέ τού: δασμούς 
καί τούς άλλους φόρους εισαγωγής πού επιβάλλονται -έπί 
τών μερών, έξαρτημάτων καί υλικών τά οποία είσάγονται, 
προκειμένου νά χησιμοποιηθοϋν γιά τήν κατασκευή τών 
αύτ/των αύτών.

Ή δυσμενής αυτή φορολογική μεταχείριση εις βάρος 
τής εγχωρίου παραγωγής, πέραν τοϋ ότι δεν επιτρέπει 
την παραγωγή αύτ/των ΰπό συναγωνιστικούς όρους καί 
αποτελεί συνεπώς αντικίνητρο γιά τήν άνάπτυξη τοϋ βιο
μηχανικού αΰτοϋ κλάδου στή χώρα, οδηγεί, άντίθετα προς 
τή βασική φορολογική άρχή. κα' σέ διπλή φορολόγιση τοϋ . 
είδους.

Τήν άδυναμία αυτή τοϋ ίσχύοντος φορολογικού καθε
στώτος επιδιώκει νά θεραπεύσει ή διάταξη τοϋ παρόντος 
άρθρου, σύμφωνα μέ τό οποίο μέρη, εξαρτήματα καί υλικά 
είσαγόμενα άπό εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες Υιά την 
κατασκευή διασκευή ή συναρμολόγηση έπιβατικών αύτ/των, - 
άπχλλάσσονται, εξαιρέσει τών δασμών, άπό όλους τούς 
λοιπούς είσπραττομένους στά Τελωνεία, φόρους, τέλη εισ
φορές ή δικαιώματα υπέρ τοϋ Δημοσίου ή Τρίτων.

Διά τόν ίδιο λόγο άπχλλάσσονται άπό τά τέλη χαρτοσή
μου, τά τιμολόγια κ.λ.π. βάσει τών όποιων οί άνωτέρω αυτο
κινητοβιομηχανίες προμηθεύονται άπό την εσωτερική άγορά 
μέρη, υλικά καί εξαρτήματα γιά την κατασκευή, διασκευή ή 
συναρμολόγηση τών αυτοκινήτων.

’Επί τοϋ άρθρου 17. r' .

Άπό εγχώριες βιομηχανίες κατασκευάζονται ηλεκτρικά 
τυπωμένα κυκλώματα, τά οποία, χρησιμοποιούμενα στις 
πάσης φύσεως ηλεκτρονικέ: συσκευές, αντικαθιστούν τήν 
διά συρμάτων ένωση τών εξαρτημάτων των, παρέχοντας 
πονλ.ά πλεονεκτήματα άπό τήν άποψη τής ασφαλείας 
καί τήν αποφυγή σφαλμάτων καλωδιώσεως.

Γιά τήν κατασκευή τών κυκλωμάτων αύτών χρησιμο
ποιούνται σαν βασική πρώτη ύλη πού αντιπροσωπεύουν 
τό 50% περίπου τοϋ συνολικού κόστους τή: παραγωγή: τους, 
φύλλα καί ταινίες άπό χαλκό πάχους 0,15 τοϋ χιλιοστομέ
τρου καί ολιγώτερο μή παραγόμενα έγχωρίως.

«-
Τά άνωτέρω φύλλα καί ταινίες κατατάσσονται στί: κλά- 

σεις 74.05Α καί Β τοϋ ίσχύοντος Τελωνειακού Δασμολογίου 
καί υποβάλλονται κατά τήν είσαγμιγή σέ δασμό ό-οποίος 
ανέρχεται σήμερα γιά μέν τά πάχους μέχρι καί 0.05 τοϋ



χιλιοστομέτρου σέ ποσοστό 19.2% xr. 2G.1 επ·. τή; άριας, 
avi/.ovi ji τήν προέλευσή τους άπο χώρε; τής ΕΟΚ ή

η τείτε; χώοες για δέ τά πάχους ανώτερου των 0.Ο5 
κα; μέγζ: 0.15 τοΰ χιλιοστομέτρου σέ ποσοστό 9,6% και 
14.9% αντίστοιχα.

Έναντι τή: άνωτε;ω έπιβαρύνσεω: το είσαγόμενο έτοι
μο τροϊόν, τού κατατασσεται στή δασμολογική κλάση S5. 
19Γ άτό τι: χώρε: τή: ΕΟΚ εΐσάγεται άτελώ: άπό δέ τι; 
τείτε; π:ό: τήν ΕΟΚ χώρε; υποβάλλεται σέ δασμό Κ>% 
έπί τή: άξια:.

Έ: ά/λ,ου ό προβλεπόμενο: άπό το Κοινό Τελωνειακό 
Δασυολόγιο ίKELA} τή: ΕΟΚ δασμό; έπί τών ανωτέρω 
ούλλι.ν καί ταινιών ανέρχεται σέ 8% έτί τή; άΐία:.

Κατότιν αύτοΰ. για τον σκοτό τή: άρσεως τής παρατηρου- 
μένγς πα;απάνω αντινομίας καί τής έξασφαλίσεως στις 
έ"χώριες Βιομηχανίες τοΰ είδους αύτοΰ όρων παραγωγής έτί 
έτιτέδου συναγων.στικού. έναντι τών όμοιων βιομηχανιών 
τοΰ έςωτεοικοΰ μέ τήν διάταξη αυτή τίθεται Σημείωση κάτω 
άτό τή δασμ. κλάση 74.05 σύμφωνα μέ τήν ότοία άναστέλ- 
λονται. μόνον έναντι τών χωρών τής ΕΟΚ, οί ίσχύοντες δα
σμοί έτί τών ανωτέρω φύλλων καί ταινιών, έφόσον τά είδη 
αυτά είσάγονται ώς τρώτη ΰλη άτό εγχώριες βιομηχανίες 
κατασκευής ήλεκτρικών τυπωμένων κυκλωμάτων γιά τήν 
κατασκευά τών προϊόντων τους.
Έτί τοΰ άρθρου 18.

Άτό τις εγχώριες βιομηχανίες επεξεργασίας' πλαστικών 
υλών αναπτύχθηκε πρόσφατα παράλληλα προς τις λοιπές 
βιομηχανικές δραστηριότητες τους καί κλάδος κατασκευής 
ένισχυμένου καλύμματος από πλαστικές καί συνθετικές 
ίνες, πού άποτελ.εΐ είδος εύρείας καταναλώσεως, κατάλληλο 
γιά τήν προστασία μεγάλων ποσοτήτων έμτ/των τά όποια 
ένατοτίθενται στους υπαίθριους χώρους, ιδίως άγρστικών 
προϊόντων ήτοι σταφίδας, καπνού, θερμοκηπίων, όπως 
επίσης καί κάθε φύσεως μεταφορικών μέσων (αύτ/των,

• γεωργικών έλκυστήρων κ.λ.π.). , '
Τό είδος αύτό με τό ισχύον Τελωνειακό Δασμολόγιο, 

κατατάσσεται στή κλάση 39.02Γ4ζ καί ύπόκειται κατά 
τήν εισαγωγή του στην καταβολή δασμοϋ καί λοιπών φόρων 
τού ανέρχονται σέ ποσοστό 44,75% καί 53,84% έτί τής 
άςίας. άνάλ.ογα μέ τήν προέλευσή τους άπό τις χώρες τής 
ΕΟΚ ή τις τρίτες χώρες.

Έναντι τών επιβαρύνσεων αυτών τοΰ ετοίμου προϊόντος; 
ή συνολική άπό δασμούς καί λοιπούς φόρους επιβάρυνση 
τής πρώτης όλης πού χρησιμοποιείται γιά τήν κατασκευή 
τών κα/.υμμάτων, δηλαδή τών νημάτων άπό συνθετικές 
υφαντικές ίνες τής δασμολ.ογικής κλάσεως 51.0ΙΑ ανέρ
χεται. συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ έπιβαλλομένου άπό 
τον Δόμο 281S / 54 φόρου πολυτελείας, σέ ποσοστό 68,

συντάσσονται άπό τις Τε/.ωνειακές ’Αρχές, βάσει 
σεως τής,ύλης τους καί τής ’Ονοματολογίας τοΰ ίσχύοντ 
Δασμολ.ογίου στή δασμολογική κλ,αση 28.25. Τά ε· 
αύτά υπαγόμενα στό καθεστώς τοΰ 12ετοΰς δασμολ.ογικ 
αφοπλισμού, άπό μέν τις Χώρες τής Ε.Ο.Κ.. είσάγόν- 
άτελ,ώς. άπό δέ τις τρίτες χώρες ύπόκεινται σέ δασμό 9.6C 
έπ. τής αξίας, ήτοι στόν ύπό τοΰ κοινού ’Εξωτερικού Δασύ 
λογίου (ΚΕΔ) τής ΕΟΚ προΒλεπόμενο δασαό.

2. Συνεπεία όμως τών τεχνολογικών έξελ.ίξεων τά 
άνω είδη είσάγονται πλέον ύπό νέα βελτιωμένη μορφή ή- 
ώς χρωστικές ύλες μέ βάση τό τιτάνιο καί μέ τή μοεφή αύ- 
κατατάσσονται στήν κλάση 32.07Α4 τοΰ ίσχύοντο; Δασμ 
λογίου.

’Αποτέλεσμα τής διαφορετικής αύτής δασμολ.ογική; κ 
τατάξεως είναι ότι, οί ώς άνω πρώτες ύλες ύπόκεινται στ 
καταβολή εισαγωγικού δασμού κατά ποσοστό 12% κ 
19% έπί τής άξίας, άναλόγως τής προελεύσεώς τους άτ 
τις χώρες τής Ε.Ο.Κ. ή άπό τρίτες χώρες.

3. Ή σημαντική αύτή έπιβάρυνση έχει σάν συνέπεια τ.;
προσαύξησες τοΰ κόστους τής παραγωγής τών χρωμάτω 
καί τς δημιουργία γιά τις Ελληνικές βιομηχανίες, ή παρα 
γωγή τών όποιων έχει ύποκαταστήσει κατά ποσοστό 95 
περίπου τις εισαγωγές, δυσμενών όρων ανταγωνιστικότητα 
τών προϊόντων τους (έναντι τών είσαγομένων άπό τό έξι 
τερικό. · ,

4. Κατόπιν αύτοΰ. προκειμένου να άρθεΐ ή άνωτέρω δυσμ: 
νής επίπτωση, έπί τής λειτουργίας τών έγχωρίων βιομηχ 
νιών χρωμάτων καί νά έξασφαλισθοΰν σ’ αυτές όροι παρ: 
γωγής έπί συναγωνιστικού επιπέδου έναντι τών όμοίι 
τοΰ έξωτερικοΰ, μέ τή διάταξη αύτή τίθεται Σημείωση κάτ 
άπό τή διάκριση Α/4 τής κλάσεως 32.07, βάσει τής όποί: 
οί χρωστικές ύλ,ες μέ · βάσς τό τιτάνιο, είσαγόμενες άπ

-τις εγχώριες βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων, γιά τή 
παραγωγή άποκλχιστικώς τών προϊόντων αύτών άπό μ; 
τις χώρες τής Ε.Ο.Κ., δέν ύποβάλλ.ονται σέ δασμό, άπ 
τις Τρίτες Χώρες ύποβάλλ.ονται στό δασμό, πού προβλεπεπα. 
άπό τό Κοινό ’Εξωτερικό Δασμολόγιο της Ε.Ο.Κ.. ήτο 
9,60% έπί τής άξίας.

4. Ή μέ τήν άνωτέρω διάταξη όριζομένη ρύθμιση κατα 
λαμβάνει καί τις έκκρεμοΰσες ενώπιον τών ’Επιτροπών Τε 
λωνειακών ’Αμφισβητήσεων υποθέσεις εισαγωγής χρω
στικών ύλ.ών μέ βάση τό οξείδιο τοΰ τιτανίου.

Έπί τού άοθρου 20.

Βάσει τών διατάξεων τής Σημειώσεω: α τής κλασεω 
27,10 τού ϊσχύοντος Τελ.ωνειάκοϋ Δασμολ.ογίου τα ε/.αια 

, καί τά ορυκτά λίπη τής δασμολογικής διακρίσεως Γ3βί 
τής κλάσεως αύτής όπως καί τά παρόμοια μέ βελτιωτικέ. 

ο0% καί 80.20% έπί τής άξίας, άνάλ.ογα μέ τήν προέλευση τήςποιότητός τους ούσίες τής διακρίσεως Γ3β11 όταν εισα 
τών νημάτων άπό τις χώρες τής ΕΟΚ ή τις τρίτες χώρες. γονται άπό τις χώρες τής Ε.Ο.Κ., άπό εγκατεστημένε;

• στή χώρα βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων ελασεως φυ/.- 
λ.ων καί λαμαρινών έκ σιδήρου,χυτοσιδήρου καί χά/.υβος,απαλ - 
.λίϊ nnr.yjrrrx · σττ n TmV rrsnfiAirTrntiirvn’jr ν' ttUTCC occGLLO’jr.

πλ.ασγικό αύτό κάλ.υμμα έναντι τών είσαγομένων άπό τό 
έςωτερικσ όμοιων ειδών μέ όλες τις δυσμενείς συνέπειες 
που έχει τούτο γιά τή δημοσία οικονομία.

Τήν αδυναμία αύτή θέλει νά θεραπεύσει ή διάταξη τού 
άρθρου τούτου, βάσει του οποίου τά νήματα άπό συνθετικές 
υφαντικέ: ινες συνεχείς ανω τών 1000 ντε;ιέ, πού είσάγονται 
από τις χώρες τής ΕΟΚ άπό εγχώριες βιομηχανίες κατα
σκευής άποκλ,ειστικά καλ.υμμάτων άπό πλαστικές καί συν
θετικές ίνες. απαλλάσσονται άπό τόν έπιβαλλ,όμε/ο σ’ 
αυτές φόρο πολυτελείας.
Έπί τού άρθρου 19.

1- Τα οςειδια τού τιτάνιου τά όποια άροτελοΰν τή βα
σική πρώτη ύλη γιά τήν παραγωγή τών χρωμάτων, κατα

λάσσονται άπό τούς προβλεπομενους γι’ αύτά δασμούς.

Μέ τό άρθρο αύτό άντικαθίσταται ή παραπάνω Σημείωση 
σέ τρόπο ώστε τ’ άνωτέρω έλαια Απαλλάσσονται απο τον 
προβλεπόμενο εισαγωγικό δασμό όχι μόνον όταν εισαγοντα. 
άπό τις εγκατεστημένες στή χώρα βιομηχανίες ελασεω: 
προϊόντων έκ σιδήρου αλλά καί όταν αύτά είσάγονται απο 
τις όμοιε; βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων έ/άσεως πλυι- 
κών, ούλλ.ων καί ταινιών άπό άλουαίνιο.

Ή παραπάνω επέκταση τής δασμολογικής ά,.αλλαγής, 
ιά τήν οποία υπάρχει ή σύμφωνη άπονη τού 'Τπουργειου

σκοπεί δέ οπήν υποβοήθηση τής ανταγωνιστικό: η τας των 
παραγομένων άπό αυτές προϊόντων έναντι αύτών που παρά
γουν οί όμοιες βιομηχανίες τού εξωτερικού. . ,, r



Κατά τά τελευταία έττ έχουν αναπτυχθεί στην 'Ελλάδα 
άΕιόλογεζ βιομηχανικές μονάδες κατασκευής προϊόντων βιδο- 
πβιίας από σίδηρο κα;. χάλυβα, ή παραγωγή των όποιων, 
αφενός με·; καλύπτει κατά μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες τής 
Ε-νχωρίου καταναλώσεως. αφετέρου δέ Εμφανίζει έξαγωνικό 
ένδιαφέρο τής τάξεως των 150 τόννων έτησίως.

Τά κατασκευαζόμενα από τις ανωτέρω βιομηχανίες είδη 
ς,ιδοποιίας (κοχλίες καί περικόχλια) κατατάσσονται στις 
δασμολογικές κλάσεις 73.32ΒΙ καί 73.32Θ2. ανάλογα μέ την 
κατασκευή τους άπό σίδηρο ή χάλυβα καί έπιβαρύνται μέ 
εισαγωγικό δασμό, τά μέν είδη έκ σιδήρου ανάλογα μέ τή 
πάμετρο τής διατομής τους, έκ. δραχμών 2.35 εως 4.27 άνα 
/ιλ/μο_, όταν προέρχονται άπό τις χώρες τής Ε.Ο.Κ., καί 
κ δραχμών 3?5 εως 6,6 όταν εΐσάγονται άπό τρίτες πρός 

τήν ΕΟΚ, χώρες,.τά δέ έκ χάλυβος κατά ποσοστό 9,60% 
καί 16,20% επί ‘τής άξίας άντίστοιχχ.

‘'Εναντι τών παραπάνω επιβαρύνσεων των ετοίμων προΐ- ’ 
,ντων ή επιβάρυνση μέ δασμό τής πρώτης ύλης πού χρησι
μοποιείται για την κατασκευή τους, δηλαδή τών ράβδων άπό 
τίδηρο ή χάλ,υβα κυκλικής τομής τών διακρίσεων Αία καί 
Α2αΙ τής κλάσεως 73.10 ανέρχεται σέ ποσοστό 15% έπί 
—ής άξίας, ανεξάρτητα άπό τή χώρα προελεύσεώς τους.

*Η παραπάνω υψηλή δασμολογική επιβάρυνση τής βα
σικής για τήν κατασκευή τών κοχλιών καί περικοχλίων 
πρώτης όλης, ή οποία μάλιστα υπεισέρχεται στό έτοιμο 
προϊόν κατά ποσοστό έπί τής άξίας άνερχόμενο σέ 45% 
περίπου, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας 
τών έγχωρίων βιομηχανιών πού παράγουν τά προϊόντα αυτά, 
έναντι τών ίδιων ειδών πού εΐσάγονται άπό τό εξωτερικό, 
ιέ όλεέ τις δυσμενείς, συνεπεία αύτοϋ, δημοσιονομικές έπι- 
τώσεις γιά τήν οικονομία τής χώρας.
Τήν άδυναμία αυτή άποσκοπεί νά θεραπεύσει ή διάταξη 

υύ παρόντος άρθρου, βάσει τοϋ όποιου οί ράβδοι άπό σίδηρο 
χάλυβα κυκλικής τομής, διαμέτρου 5 εως 30 χιλιοστο- 

-έτρων τών δασμολογικών διακρίσεων, Αία καί _Α2αΙ 
-ής κλάσεως τοϋ Τελωνειακού δασμολογίου 73,10 είσαγό- 
_ενες άπό τις .εγχώριες βιομηχανίες βιδοποιίας, γιά τήν 
ατασκευή άπό αυτές άποκλειστικώς τών προϊόντων τους, 
τοβάλλονται σέ δασμό κατ’ αξία 9%.
.πί τοϋ άρθρου 22.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ λαμβάνεται. πρόνοια 
ιώσεως τοϋ δασμοϋ στά καψύλια όπλων κυνηγίου τής . 
σμ. διακρίσεως 3604ΑΙ καί στά προϊόντα πολυμερισμοϋ 

σωλήνες τής δασμ. διακρίσεως 3902Γ3ζ έφ’ όσον τά 
>η αύτά εΐσάγονται ^αποκλειστικά άττό άνεγνωρισμένες 
χώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής καλύκων 
ψυλιομένων φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων καί χρησι- 
ποιοϋνται άπ’ αυτές σάν πρώτη ΰλη·γιά τήν παραγωγή

τών προϊόντων α^τών. Jri ανωτέρω μείωση έχει ώς σκοπό 
τήν εξασφάλιση στις εγχώριες αύτές βιομηχανίες ή βιο
τεχνίες όρων;παραγωγής έπί συναγωνιστικοϋ επιπέδου, δε
δομένου ότι, οί ίσχύοντες σήμερα δασμοί έπί τών πρώτων 
αυτών ϋλών,ώς σημαντικά υψηλότεροι τοϋ δασμοϋ τοϋ ετοί
μου προϊόντος, δεν επιτρέπουν τοϋτο.
Έπί τοϋ άρθρου 23.

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ λαμβάνεται πρόνοια, 
ώστε τά διάφορα ευεργετικά μέτρα πού λαμβάνονται μέ 
τις διατάξεις τών παραπάνω άρθρων 16- 22 υπέρ ώρισμένων 
εγχωρίων βιομηχανικών κλάδων, μή άπολήξουν αργότερα 
σέ βάρος άλλων βιομηχανιών, οί όποιες θά παράγουν, σέ 
κατάλληλη καί έπαρκή ποσότητα γιά τήν κάλυψη τών 
αναγκών τών έγχωρίων βιομηχανιών, πρώτες ύλες όμοιες 
μέ αύτές πού βάσει τών διατάξεων αύτών θά εΐσάγονται 
μέ μερική ή ολική άπαλληγή άπό δασμούς καί άλλους φό
ρους. ' ή

Γιά τή διασφάληση τοϋ ανωτέρω σκοποϋ μέ τις διατάξεις 
τοϋ παρόντος άρθρου ορίζεται, ότι οί προβλεπόμενες άπαλ-" 
λαγές δεν Θά ισχύουν, έάν οί πρώτες ύλες, στις όποιες άνα- 
φέρονται, παράγονται έγχωρίως ’ έπαρκώς καί καταλλή
λως.
Έπί τοϋ άρθρου 24.

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου κυροϋνται νομοθετικώς 
ώρισμένες έκτακτες καί Επείγουσες άποφάσεις τής Οικο
νομικής ’Επιτροπής Υπουργών, ώς καί αποφάσεις καί 
διαταγές τοϋ Υπουργού Οικονομικών, βάσει τών όποιων 
άνεστάλη προσωρινά, όλικώς ή μερικώς, ή Εφαρμογή τών 
δασμών τοϋ ισχύοντος Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής 
καί τών προβλεπομένων άπό τις κείμενες διατάξεις λοιπών 
φόρων εισαγωγής, γιά «ορισμένα είδη διατροφής, πρός τό 
σκοπό τής έξασφαλίσεως τής έπαρκείας τών ειδών αύτών 
στήν Εσωτερική αγορά καί τής διατηρήσεως τής τιμής διά- 
θέσεώς τους στά ένδεδειγμένα επίπεδα. 'Ομοίως κυροϋνται 
όμοιες άποφάσεις. βάσει τών όποιων έπχναφέρθηκαν όλι-. 
κώς ή μερικώς οί άνωτέρω δασμοί καί φόροι.

Τέλος κυροϋται ή ίσχύσασα άπό 30.3.1978 άριθ. Δ. 
304/30.3.78 απόφαση τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών περί 
απαλλαγής έκ δασμών καί λοιπών φόρων τών έκ τοϋ Εξω
τερικού εΐσαγομένων ή έγχωρίως παραγομένων γεωργικών 
μηχανημάτων καί συσκευών.

Ή κύρωση τών παραπάνω πράξεων είναι αναγκαία γιά 
τή νομοθετική κάλυψη τών άνωτέρω διοικητικών μέτρων 
καί τή νομιμοποίηση τών διενεργηθεισών κατ’ Εφαρμογή αύ
τών διοικητικών Ενεργειών.

,Άθήνχι, τή 13 ’Ιουλίου 1978 
Ό 'Τπουργόε Οικονομικών

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


