
Έπί τού σχεδίου Νόαου «πεώ κυρώσεως της έν Άθήναις 
τήν 21ην Σεπτεμβρίου 1977 ύπογραφείσης Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας «περί τής φορολογικής μεταχειρίσεως οδι
κών οχημάτων εν τή Διεθνεΐ Συγκοινωνία».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. 'Ως προέκυψεν έξ έρεύνης τοΰ 'Υπουργείου Οικονομι
κών. γενομένης έξ αφορμής διαβημάτων τών ενδιαφερομέ
νων ελληνικών έπαγγελματτκών ενώσεων διεθνών εμπορι
κών μεταφορών περί υπέρογκων φορολογικών επιβαρύνσεων 
τών έν Γερμανία ή μέσω αυτής διακινουμένων ελληνικών 
φορτηγών οχημάτων οδικών μεταφορών, αί βάσει Της ίσχυού- 
σης Γερμανικής νομοθεσίας φορολογικαί έπιβαρύνσεις έπί 
τοΰ συνόλου τών οχημάτων τούτων άνήρχοντο εις τό ποσόν 
τών 200 εκατομμυρίων δραχμών έτησίως καταβαλλόμενων 
εις συνάλλαγμα,

Έξ άλλου, αί ύπό της Ελληνικής νομοθεσίας προβλεπό- 
μεναι καί αντίστοιχοι, κατά τον δημοσιονομικόν των χαρα
κτήρα, έπιβαρύνσεις τών έν Έλλάδι κυκλοφορούντων ή 
διά ταύτης· διερχομένων Γερμανικών έμπορικών οδικών 
οχημάτων μόλις προσήγγιζον έν συνόλω τά 5 εκατομμύρια 
δραχμών έτησίως.

2. Έν δψει τών ανωτέρω διαπιστώσεων, άνελήφθη άπό 
έλλ.ηνικής πλευράς ή πρωτοβουλία διεξαγωγής διαπραγμα
τεύσεων μετά τής Γερμανικής Κυβερνήσεως, έπί τώ τέλει 
τής έπ’ άμοιβαιότητι καταργήσεως τών εκατέρωθεν φορο
λογικών επιβαρύνσεων, αίτινες καί άπέληξαν εις την κατάρ
τισήν καί υπογραφήν τής προς κύρωσιν ύποβαλλομένης 
Συμφωνίας, δι’ ής προβλέπεται ή άπαλλαγή τών μέν έλλη- 
νικών έν Γερμανία αυτοκινήτων έκ τοΰ φόρου έπί τών οχη
μάτων, τών δέ γερμανικών έν Έλλάδι έκ τών τελών κυκλο
φορίας, σταθμεύσεως καί καθαριότητος. Αί άνωτέρω άπαλ- 
λαγαί παρέχονται έφ’ όσον ό χρόνος συνεχούς παραμονής 
τών οχημάτων εις έκατέραν χώραν δεν υπερβαίνει, προκει- 
μένου μέν περί φορτηγών οχημάτων, τάς 14 ήμέρας, προ- 
κειμένου δέ περί επιβατικών τοιούτων, το έν έτος.

3. Καθ’ ά προκύπτει έκ τής αντιπαραβολής τών έν παρα
γράφω 1 άνωτέρω παρατιθεμένων συγκριτικών στοιχείων, 
έκ τής έφαρμογής τής ώς άνω Συμφωνίας θέλει προέλ.θει 
καθαρά υπέρ τών ελληνικών συμφερόντων ώφέλεια έξ 195 
εκατομμυρίων δραχμών έτησίως, ήτις, σημαντική καθ’ 
έαυτήν, καθίσταται τοσούτω μάλλον σημαντικωτέρα άν 
λ.ηφθή ύπ’ 6ψιν ότι τό ποσόν τούτο άποτελεΐ παραλλήλως 
καί καθαρόν συναλλνογματικόν δφελ.ος διά τήν χώραν, πέραν 
τών ευνοϊκών επιπτώσεων τής ρυθμίσεως ταύτης έπί τών 
ελληνικών έξαγωγών, ιδία ευπαθών γεωργικών προϊόντων,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ λόγω τής εκ τής συμπιέσεως τού κόστους μεταφοράς άν α
λόγου μειωσεως τής τελικής τιμής διαθέσεως τούτων εί; 
τήν σημαντικήν Γερμανικήν αγοράν.

'Η απώλεια, ές άλλου, ποσού 5 εκατομμυρίων δραχμών 
έτησίως έκ τού Κρατικού Προϋπολογισμού, αντιπροσωπεύον
τας τά έκ τής φορολογίας τών Γερμανικών έν Έλλάδι αυτο
κινήτων έσοδα, συνιστά δημοσιονομικήν θυσίαν μικρόν b- 
συγκρισει προς τά άνωτέρω γενικώτερα οικονομικά και 
συναλλαγματικά διά τήν χώραν οφέλη.

4. Είδικώτερον, έπί τών καθέκαστα διατάξεων τού σχε
δίου τού κυρωτικού τής Συμφωνίας νόμου παρατηρούνται 
τά άκόλουθα :

Έπί τού άρθρου πρώτου : Δι’ αυτού σκοπεΐται ή μετου- 
σίωσις τής συμφωνίας εις έσωτερικόν δίκαιον καί παρατί
θενται τά πρωτότυπα τού κειμένου αύτής, ελληνικόν καί 
γερμανικόν, καθ’ δ έχοντα, κατά τάς διατάξεις τής Συμφω
νίας, τήν αύτήν αυθεντικήν ίσχύν.

Έπί τού άρθρου δευτέρου : Διά τού άρθρου τούτου ορί
ζεται ή έναρξις ισχύος τού νόμου άπό 22ας ’Οκτωβρίου 
έ.έ., ήτοι μετά ένα μήνα άπό τής υπογραφής τής Συμφωνίας 
καί τούτο εις έκπλήρωσιν άναληφθείσης εκατέρωθεν, δι’ 
ειδικού Πρωτοκόλλου, ρητής ΰποχρεώσεως τών Μερών 
δπως θέσουν ταύτην εις έφαρμογήν έντός μηνός άπό τής 
υπογραφής της.

Έν Άθήναις τή 28 ’Ιουλίου 1978
Οί 'Υπουργοί j

Εξωτερικών Οικονομικών
• Γ. ΡΑΛΛΗΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΔΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις τήν 21ην Σετ .εμβρίου 1977 

ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 'Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας «περί τής φορο
λογικής μεταχειρίσεως οδικών οχημάτων έν τή Διεθνεΐ 
Συγκοινωνία».

Άρθρον πρώτον.
Κυρούται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Άθήναις ύπογραφεΐσα 

τήν 21ην Σεπτεμβρίου 1977 Συμφωνία μεταξύ τής Κυβερνή
σεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
‘Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας «περί τής 
φορολογικής μεταχειρίσεως δδικών όχημάτων έν τή Διεθνεΐ 
Συγκοινωνία», ής τό κείμενον έπεται έν πρωτοτύποις εις 
τήν ελληνικήν καί γερμανικήν γλώσσαν :


