
Τοΰ σχεδίου νόμου «γ'-ά την κύρωση τού Τελωνειακού Δα
σμολογίου Εισαγωγής καί τή ρύθμιση ορισμένων δασμο
λογικών καί φορολογικών θεμάτων».

ΓΙρός ιη Βουλή Ίων ’Ελλήνων

Με τό σχέδιο νόμου πού υποβάλλεται για έγκριση τα- 
κτοποιοϋνταί ορισμένες εκκρεμότητες τοϋ παρελθόντος, πού 
δήμιουργηθηκαν λόγω τής μή επιψήφισης τών σχετικών 
votxo σχεδίων.

Οι εκκρεμότητες αυτές άφορουν βασικα, στην κύρωση 
τοϋ Τελωνειακού δασμολογίου εισαγωγής (άρθρο 1) στην 
επέκταση καί στην περιοχή τής Δωδεκάνησου τοϋ δασμο
λογικού καθεστώτος πού ισχύει στη λοιπή Χώρα ^ (άρθρο 2) 
σ_φ νομιμοποίηση τοϋ φόρου κατανάλωσης πού εφαρμό
σθηκε για ορισμένα είδη πολυτέλειας άπό 30.11.70 μέχρι καί 
25.4.80 (άρθρο 3), καθώς καί τοϋ φόρου κατανάλωσης πού 
έφάρϊχόζεται στα φορτηγά αυτοκίνητα (άρθρο 4) καί τέλος 
σψφ νομιμοποίηση τρώ δασμών καί φόρων πού είσπράτ- 
τονται κατά την εισαγωγή τοϋ άφρυκτου καφέ.

Ή νομοθετική τακτοποίηση. τών εκκρεμοτήτων αύτών 
είναι άπόλυτα αναγκαία για τήν αποφυγή σοβαρών δημο- 

ιονομικών επιπτώσεων σέ βάρος τοϋ Δημοσίου.

Ειδικότερα: - ----- -·-------- . ·....—

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ r Δωδεκάνησου, ώς άντίθετου μέ τις βασικές αρχές λειτουργίας 
τών τελωνειακών καί οικονομικών γενικότερα ·'· ένώσεων 
καί ειδικότερα μέ τις αρχές τής ενότητας τοϋ τελωνειακού 
εδάφους καί τής ελεύθερης κυκλοφορίας τών αγαθών.

"1'στερα άπο τήν άνωτέρω κοινοτική θέση καί δεδομένου 
ότι ή θέση αύτή, ώς άναφερόμενη σέ θέματα γενικών αρχών 
δέν μπορούσε να άποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, 
συμφωνήθηκε καί άπο Ελληνικής πλευράς ή κατάργηση τοϋ 
ειδικού δασμολογικού καθεστώτος τής Δωδεκάνησου.

Ή κατάργηση αύτή για λόγους καθαρά νομικούς συμφωνή
θηκε να γίνει άπο 1.7.1980, δεδομένου ότι οί δασμοί τής 
ημερομηνίας αύτής θά άποτε/.οϋσαν τούς δασμούς βάσης 
γιά τις περαιτέρω ρυθμίσεις τής μεταβατικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι, ή κατάργηση τοϋ ειδικού δασμολογικού 
καθεστώτος τής Δωδεκάνησού αφορά - αποκλειστικά -καί 
μόνο στο τοπικό δασμολόγιο καί δέν έπεκτείνεται καί στους 
λοιπούς φόρους. ; - · -

-•••-•’■Υέλος," σημειώνεται, ότι καί από ουσιαστικής πλευράς, ή 
κατάργηση τοϋ ειδικού δασμολογικού καθεστώτος- 'τής 
Δωδεκχνήσου, δέν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στήν Ο.ΐκρ- 
νομία, γιατί τό τοπικό δασμολόγιο στο σύνολό του κρινό- 
μενο δέν είναι εύνοϊκότερο άπο τό δασμολόγιο τής λοιπής 
Χώρας, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, ύστερα από.τις διαδο
χικές μειώσεις πού έχει ύποστεϊ στά πλαίσια τής εφαρμογής 
τής Συμφωνίας -Συνδέσεως Ελλάδος----ΈΟΚγ_

Επί τοϋ άρθρου 1.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ καί ειδικότερα τήζ 

παεανράφου 1 κυρώνεται τό τελωνειακό δασμολόγιο είσα” 
γωγής πού εφαρμόζεται στή Χώρα άπο 1.1.81.

Τό δασμολόγιο αύτό καταρτίσθηκε γιά τήν υλοποίηση 
τών ρυθμίσεων πού προβλεπονται άπό τήν Πράξη Προσ
χώρησης τής Χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες γιά τόν 
πρώτο χρόνο τής ένταξης. · .·

Στήν έννοια τοϋ κύρούμενου δασμολογίου περιλαμβάνονται, 
οχι μόνο ο σχετικός πίνακας δασμών', άλλα καί οί ειδικοί 
καί γενικοί κανόνες δασμολόγησης πού προτάσσονται τοϋ 
πίνακα αύτοϋ,''καθώς επίσης'καί οί ερμηνευτικές σημειώ
σεις τών Κεφαλαίων καί τών Τμημάτων. ;

Οί διατάξεις των παραγράφων 5 καί 6 τοϋ ίδιου -άρθρο0 
έχουν μεταβατικό χαρακτήρα καί άποσκοποΰν βασικά στήν 
ομαλή εφαρμογή τοϋ νέου δασμολογίου στήν πρώτη φάση 
τής ισχύος του.

Άπο τις λοιπές διατάξεις τοϋ ίδιου άρθρου, οί μέν δια
τάξεις τής παραγράφου 2 επιβεβαιώνουν τήν ισχύ καί μέ 
τό παρόν δασμολόγιο πάγιων δασμολογικών διατάξεων γιά 
τό περιεχόμενο τοϋ δασμού, οί δέ όμοιες τής παραγρ. 3 
διευκρινίζουν ότι το ποσοστό δασμού πού αποδίδεται, σύμ
φωνα μέ τις κείμενες διατάξεις, στούς δικαιούχους τρίτους 
θά υπολογίζεται μόνο στό δασμό πού περιέρχεται στό Ελ
ληνικό Δημόσιο. - ·· '-····

’Επί τοϋ άρθρου 2
I- Σχετικά μέ τήν επέκταση στη Δωδεκάνησο τοϋ δασμο- 
' ■ λογικού καθεστώτος -τής- λοιπής Χώρας.
Στη Δωδεκάνησό άπό τήν ενσωμάτωσή της στη λοιπή 

Χώρα καί μέχρι σήμερα εφαρμόζεται το τοπικό δασμολόγιο 
πού ίσχυε κατά τή διάρκεια τής ιταλικής κατοχής.
"Η διατήρηση τοϋ τοπικού αύτοϋ δασμολογίου, καίτοι 

αντίθετη προς τις διατάξεις τής Συμφωνίας Συνδέσεως 
Ελλάδος ΕΟΚ είχε γίνει σιωπηρά αποδεκτή άπο τήν Κοινό

τητα, ενόψη τών ειδικών αναγκών τής περιοχής, ή όποια μόλις 
βγει άπό τήν αποικιοκρατία καί τοϋ γεγονότος ότι τό 

επίπεδο τών δασμών τοϋ άνωτέρω δασμολογίου ήταν γε- 
νικχ πολύ χαμηλότερο άπο τό αντίστοιχό επίπεδο τών 
δασμών τής λοιπής Ελλάδας.

Κατά τις σχετικές διαπραγματεύσεις γιά τήν ένταξη τής 
Χωράς μας στις Εύρωπαικές Οικονομικές Κοινότητες, ή 
Κοινοτική πλευρά έπισήμανε τήν άνάγκη τής άμεσης κατάρ- 
γλ^η.ς τοϋ ανωτέρω ειδικού δασμολογικού καθεστώτος τής

2. Ειδικότερα : Γ · V -
Μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ έπεκτείνεται ή ε

φαρμογή στή περιοχή Δωδεκάνησου. . · . ...·..
α) Τοϋ Τελωνειακού Δασμγ ογίου Εισαγωγής πού ισχύει 

στή λοιπή Χώρα. , :
β) Τοϋ Ν.Δ. 1228/1972, τό όποιο ρυθμίζει τόν τρόπο τής 

εξεύρεσης τοϋ δασμολογητέου βάρους τών εΐσαγομένων εμ
πορευμάτων καθώς καί τή δασμολογική μεταχείριση - '’τής 
συσκευασίας στήν όποια περιέχονται. ■*·· -··· ··

γ) *0 Δασμολογικός Κώδικας καί οί λοιπές δασμολογι- 
'κοϋ περιεχομένου διατάξεις πού ισχύουν σήμερα στή.λοιπή
'Ελλάδα.............  ·' ' L i- ■ \ι ■

δ) Οί σχετικές μέ την εφαρμογή των έπεκτεινόμενων_δια- 
τάξεων πράξεις κανονιστικού περιεχομένου. ;

Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ ίδιου άρθρου, καταργείται τό το
πικό Δασμολόγιο Δωδεκάνησου όπως αύτό σύμπληρώΟηκε 
μέ σχετικές διοικητικές πράξεις, καθώς επίσης καί οί δια
τάξεις πού ρυθμίζουν σήμερα, ειδικά στήν περιοχή αύτή, 
τά θέματα πού αντιμετωπίζουν οί έπεκτεινόμενες ~ διατά-
•ξίΐ?· τν ···· · '· ·_. > ·' ·· ν'"';

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3, γίνεται μιά εξαίρεση 
άπό τον ΐσχύοντα δασμολογικό κανόνα,’σύμφωνα'μέ'τόν'ό- 
ποίο σέ περίπτωση- μεταβολής τών εισαγωγικών δασμών 
όφείλονται οί ισχύοντες δασμοί κατά την ημέρα 'εξόδου Τοϋ 
εμπορεύματος άπό τόν τελωνειακό'χώρο, μέ' τήν πρόβλεψη 
ότι τά ταχυδρομικά δέματα, τά μικροδέματα κάί τά' άυτι- 
κείμενα τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου,' πού'περιέχουν είδη 
βοήθειας ή ατομικής χρήσης ή δείγματα μέ'άξία, θά' πάρα- 
δοθοϋν στούς παραλήπτες τους, μέ την καταβολή τών βέ- 
βαιωθέντων δασμών, βάσει τοϋ δασμολογίου' πού ισχύει μέ
χρι σήμερα στήν περιοχή Δωδεκάνησου. ’ :*
--‘Ή εξαίρεσή αύτη είναι άναγκαία γιά' τήν "άποφυγή 'δυ- 

σχερειών στην Ταχυδρομική καί Τωλωνείακή Ύπηρεσί*, 
γιατί οί δασμοί στά άνωτέρω' άντικείμενα βεβαιιυνοντίι πριν 
άπό τήν προώθησή τους στούς παραλήπτες.' " * · '~

Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 4 .τοϋ ίδιου άρθρου αντί* 
μετωπίζονται οί μέλλουσες νά' προκόψουν στούς συναλλασ - 
σύμενους μέ.τά Τελωνεία δυσχέρειες, στήν-πρώτη έφαρμογ-ή 
στήν .περιοχή. ..τής Δωδηκανήσου .τοϋ τελωνειακού! δασμο
λογίου εισαγωγής πού. ισχύει στή λοιπή..Χώρχ. ..λ'
.. ’Επειδή ή εξοικείωση τών συναλλασσόμενων μέ τις διάτά- 
.-ξεις τοϋ Δασμολογίου αύτοϋ Οά απαιτήσει ένα.χρονικό διά
στημα, θά πρέπει νά θεωρηθεί .ώς. δικαιολογημένη .κάθρ. τή-



Λική παρόλα ιψη, σχετικά με την ακριβή δήλωση των τελω
νιζόμενων έμπορευμάτων καί ειδικότερα με τήν περιγραφή 
αύτών σύμφωνα με τις διακρίσεις τοΰ άνωτέρω Δασμολο
γίου. . ’. ,·ς· · .,
' Έτσι, μέ τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προβ/.έ- 
πεται ή άπαλλαγ-ή των εΐσαγωγ-έων άπό τις οριζόμενες άπό 
τό άρθρο 33 παρ. 12 τοΰ Τελ ωνειακού Κώδικα κυρώσεις, οι 
όποιες* ανέρχονται; σέ περίπτωση^ άοριστίαξ σχετικά μέ τήν 
περιγραφή τοΰ εμπορεύματος, σέ ποσοστό 5% επί τοΰ ό- 
φειλόμενου δασμού, νιά ένα έτος απο της ισχύος τοΰ παρόν
τος άρθρου.
:.· Τ ’Επί τού άρθρου 3 . : ’

1. Μέ νομοσχέδιο πού κατατέθηκε στη Βουλή στις 29 
Νοεμβρίου 1979 καί ίσχυσε από τις 30.11.1979 μέχι καί 25 
‘Απριλίου 1980, επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος κατανάλωσης 
’σέ ποσοστό 25 % σέ ορισμένα είδη πολυτέλειας είσαγόμενα 
άπό τό εξωτερικό, μέ σκοπό νά περιοριστεί ή εισαγωγή 
τους γιά συναλλαγματικούς λόγους, 'λ'

Το νομοσχέδιό’ αυτό δέν ψήφιστηκί μέχρι* σήμερα μέ άπρ- 
τέλεσαά τά ποσά τού φόρου πΰυ είσπράχτηκαν νά είναι νομικά 
άκάλυπτα. /

Στή νομιμοποίηση των ποσών αύτών άπό 1.. 1.80 Ιως καί 
25.4/80 αποβλέπει ή διάταξη τού άρθρου 3 τοΰ. νομοσχέδιου 
πού προτείνεται γιά ψήφιση. . . ·*·

2. Έξ’ άλλου, μέ τήν παράγραφο 2 τού ίδιου άρθρου, αντι
καθίσταται τό έδάφιο γ' τού άρθρου 58. τοΰ. Ν. 12/75, μέ 
σκοπό' νά καταργηθεϊ ή εξαίρεση άπό’το φόρο κατανάλωσης 
στά φορητά ραδιομαγ-νητόφωνα, γιατί ή εξαίρεση αύτή είχε 
προκαλέσει ερμηνευτικά προβλήματα καί άνιση φορολογική 
μεταχείρηση για τά είδη αυτά στήν πράξη. _ - · /. μ - Χ

".’% ·. Έπί τού άρθρου1 4 ', ’ · . ’, λ

1. : Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου αύτοϋ
ένσωματώνονται, γιά λόγους άπλούστευσης καί εξίσωσές της 
φορολογικής μεταχείρισης,, σ’ ένα ειδικό φόρο κατανάλωσης 
όλες οί φορολογικές επιβαρύνσεις, εκτός άπό τούς δασμούς, 
πού επιβάλλονται σήμερα στά είσαγόμενα ■ άπό τό έξωτερικό 
φορτηγά αυτοκίνητα των δχσμολογικών διακρίσεων87.02Β2α, 
2β καί 87.020. . ' ... . .. · . ’%’ W ^

Οί φορολογικές επιβαρύνσεις πού ενσωματώνονται στον ει
δικό φόρο κατανάλωσής είναι ό Ψ.Κ.Ε., ό ειδικός φόρος έπί 
τοΰ Φ.Κ.Ε.,'τά τέλη χαρτοσήμου,, ό φόρος υπέρ , τών εκ
παιδευτικών ιδρυμάτων καί ή εισφορά γιά τήν ενίσχυση τών 
εξαγωγών. , ... .. .

2. Εξάλλου, μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 2 τοΰ ίδιου 
άρθρου, διαφοροποιείται, σέ σχέση μέ τά λοιπά φορτηγά, 
ή φορολογική επιβάρυνση τών έλαφρών κλειστών αυτοκινή
των πού είναι όμοια ή παραπλήσια μέ τά. συνηθισμένα επι
βατικά τύπου STATION WAGON καί έχουν ωφέλιμο φορ
τίο μέχρι καί l.lOu χλγ. Τό ποσοστό τού φόρου γιά τά 
αυτοκίνητα αύτά ορίζεται σέ 7U % έπί τής αξίας, δηλαδή 
στο τριπλάσιο περίπου άπό ο; ι στά λοιπά φορτηγά.

Ή μεγαλύτερη αυτή φορολογική επιβάρυνση γιά τά έλα-, 
φρά κλειστά αυτοκίνητα οφείλεται οτό γεγονός ότι είναι 
κατάλληλα καί χρησιμοποιούνται, όχι μόνο' σάν φορτηγά, 
άλλα καί σάν επιβατικά γιά τή μεταφορά προσοόπων.

Ή δυνατότητά τους αυτή σέ συνδυασμό καί μέ τήν υψηλή 
φορολογική επιβάρυνση τών συνήθων επιβατικών’, έχει στρέ
ψει το καταναλωτικό κοινό στά αυτοκίνητα της κατηγορίας 
αυτής μέ άποτελεσμα τη σημαντική αύξηση τών εισαγωγών 
τους καί μέ άμεσο επακόλουθο τήν αύξηση τής συναλλαγμα
τικής δαπάνης.

Επι του αοθοου ο
Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 1 τού άρθρου αύτοϋ ορί

ζεται ότι ό. ειδικός φόρος κατανάλωσης, πού προβλέπετάι 
άπό τις παραγράφους 1 καί 2 τοΰ προηγούμενου άρθρου επι
βάλλεται μέ τούς ίδιους συντελεστές σύμφωνα καί μέ τις 
σχετικές συμβατικές υποχρεούσεις τής Χώρας καί στά 
όμοια (φορτηγά) αυτοκίνητα πού κατασκευάζονται, ή συναρ- 
μσλογοΰνται στό εσωτερικό τής Χώρας.

Μέ τις διατάξεις τή; παραγράφου 2 τού Ιδιου άρθρου ορί
ζεται ότι σαν φορολογητέα άξία έ,πί τής όποιας έπιβά) Δετοί 
ό φόρος της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνεται ή τιμή 
πώλησης τών ειδών αύτών άπό τούς κατασκευαστές ή συναρ- 
μολογητές τους ή ή τεκμαρτή άξία στις περιπτώσεις πού οί 
κατασκευαστές ή συναρμολογητές αύτών χρησιμοποιήσουν 
τά είδη αύτά γιά λογαριασμό τους ή γιά λογαριασμό τρίτων 
οί όποιοι τούς παρέχουν τά έπί μέρους εξαρτήματα γιά τήν 
κατασκευή ή συναρμολόγηση τών ειδών αύτών. Ή άξία 
αύτή μειώνεται κατά πενήντα τά εκατό (50 %), εφόσον, 
ή προστιθέμενη άξία στο κόστος τοΰ αυτοκινήτου στό εσω
τερικό υπερβαίνει τά είκοσι πέντε τά εκατό (25%), αλλιώς 
ή τιμή πώλησης ή ή τεκμαρτή άξία μειώνεται κατά τριάντα 
τά εκατό (30%). Τά ίδια ποσοστά, ισχύουν καί γιά τά επιβα
τικά αυτοκίνητα πού κατασκευάζονται ή συναρμολογοΰν- 
τα.ι στό εσωτερικό τής Χώρας, σύμφωνα μέ τις διατάξεις 
τοΰ άρθρου 2 τοΰ Χόμου 363/1076. ··»>

Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου αύτοϋ όρΕ-ή 
ζεται ότι γιά τά διαδικαστικά θέματα καταβολής κ.λπ. τόΰ 
φόρου, έφαρμόζοντχι οί διατάξεις, πού ισχύουν κάθε φορά’ 
στή φορολογία κύκλου εργασιών.
.' . χ ■ : 2

Στήν περίπτωση τής τεκμαρτής τιμής πώλησης τοΰ αυτο
κινήτου ύποχρεώς γιά τήν υποβολή δήλωσης είναι εκείνος 
γιά λογαριασμό τοΰ οποίου γίνεται ή κατασκευή ή συναρμο
λόγηση τοΰ αυτοκινήτου. . - . ... ■

— -—Μέ-τίς διατάξεις τής παραγράφου ό τοΰ ίδιου άρθρου καί 
γιά τή διασφάλιση τών δικαιωμάτων τοΰ δημοσίου ορίζεται 
ότι γιά τήν κυκλοφορία τών φορτηγών αυτοκινήτων τοΰ άρ
θρου αΰτοΰ, Οά προσκομίζονται άπό τούς υπόχρεους αποδει
κτικά καταβολής τοΰ φόρου, πού Οά καΟορισθοΰν μέ απόφαση 
τοΰ 'Τπουργοΰ Οικονομικών. ■ . λτ

’Εξάλλου, μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 5 τοΰ ίδιου 
άρθρου ορίζεται οτι απαλλάσσονται άπό τό φόρο κύκλ.ου ερ
γασιών τά άκαθάριστα έσοδα τών βιομηχανικών καί βιοτε^ 
χνικών επιχειρήσεων άπό τήν πώληση τών φορτηγών αύτό- 
κινητών τοΰ άρθρου αύτοϋ, γιατί ό φόρος αυτός ενσωματώ
θηκε στόν ειδικό φόρο κατανάλωσης, πού επιβάλλεται μέ τό 
σχέδιο τοΰ παρόντος νόμου. Τό αυτό ισχύει καί γιά τά τέλη 
χαρτοσήμου τής πρώτης μεταβίβασης. 1

Τέλος μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 6 τοΰ ίδιου άρ
θρου απαλλάσσονται άπό τό φόρο κύκλου εργασιών τά άκα- 
Οάριοτχ έσοδα των βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρή
σεων, πού προέρχονται άπό τήν πώληση στις εγχώριες αυτο
κινητοβιομηχανίες, μερών, εξαρτημάτων καί υλικών γιά τήν 
κατασκευή ή συναρμολόγηση άπό αυτές φορτηγών αυτοκι
νήτων, πού υπάγονται στόν ειδικό φόρο κατανάλωσης τοΰ 
παρόντος άρθρου.

’Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει καί γιά τά επιβατικά αυτο
κίνητα, σύυιφωνα αέ τά διάταξη τοΰ άεθευυ 7 παεαγρ. 15 
τοΰ X. 1100/1981.

Μέ τις διατάξεις τής πχραγρ. 7 τοΰ ίδιου άρθρου άπχλ- 
λάσσυντχι τά εξαρτήματα καί υλικά πού χρησιμοποιούνται 
γιά τήν κατασκευή, ή συ^αρμυλόγ-ηση φορτηγ'ών αύτοκινή- 
των, άπό τις φορυ/.ογ'ΐκές επιβαρύνσεις είσαγω-γής πού προ- 
βλέπονται γι’ αύτά, έτσι ώστε τά παραγόμενκ άπό τις έγ·χώ- 
ριες αυτοκινητοβιομηχανίες αυτοκίνητα νά μή βρίσκονται 
σέ δυσμενέστερη θέση άπό εκείνα πού είσάγονται άπό τό 
έξωτερικό.

Έπί τοΰ άρθρου G.

Μέ τό άρθρο αυτό κυρώνεται ή άριθ. Ε. 2083/1088/24.8.78 
έγ'κύκλιος οιαταγ-ή τοΰ Υπουργείου Οικονομικών, μέ τήν 
οποία έπχνχφέρθηκχν σέ εφαρμογή οί δασμοί καί λοιποί φό
ροι στόν εΐσχγύμενο άφρυκτο καφέ, πού είχαν ανασταλεί 
προσωρινά λόγ·ω τών διεθνών ανατιμήσεων τοΰ είδους.

Έπί τοΰ άρθρου /.
Σύμφωνα αέ τις κείμενες διατάξεις (παράγρ. 3 άρθρο 1 

X. 3C3/7G), μεταξύ τών άλλων στοιχείων, πού λαμβάνονται
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v—όψη γιά τη διαμόρφωση της φορολογητέας άξίχς των 
ϊ—'.βατ'.κών αυτοκινήτων, πού εΐσάγονται στη Χώρα, είναι 
κα· ένα ποσοστό προσαύξηση; 7 ή 15 % επί τής άξια;, 
ανάλογα αν ή εισαγωγή γίνεται άπό Εΰρωτταϊκές ή υπερ
πόντιε; χώρες- Τό ποσοστό αυτό άντιπροσουπεύει τά t-ξοοα 
χ^-άλισης καί μεταφοράς των αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

(άπω; διαπιστώθηκε τελευταία τό ποσοστό προσαύςησης 
,15 "„) των επιβατικών αυτοκινήτων, πού εΐσάγονται άπό 
τί; υπερπόντιες χώρες υπολείπεται κατά πολύ των πρα- 
ννατικών εξόδων ασφάλισης καί μεταφοράς καί για το λόγο 
αύτο με την παρούσα διάταξη άναπροσαρμόζεται τό ποσο
στό άπό 15 % σέ 25 %, έτσι ώστε νά άνταποκρίνεται στα 
πραγματικά κατά μέσο όρο έξοδα. , ,

’Επί τοϋ άρθρου 8.
Με σχέδια νόμων, πού κατατέθηκαν σσή βουλή καί ΐσχυ- 

σαν μέ την ευχέρεια πού παρέχουν οί παράγραφοι 2 καί 3 
τοϋ άρθρου 78 τοΰ Συντάγματος, άπό τό χρόνο της κατά
θεσής τους, επιβλήθηκαν φόροι, δασμοί, κ.λπ. σέ ορισμένα 
είδη, πού εΐσάγονται στο εξωτερικό. · ■

1 ά νομοσχέδια αυτά δεν κυρώθηκαν μέσα στην τίροβλε- 
πόμενη άπό τό άρθρο 78 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος προθε
σμία. μέ άποτέλεσμα τά ποσά πού είσπράχτηκαν νά είναι 
νομικά άκάλυπτα. μ ,'ψ

Οί έμποροι - εισαγωγείς επωφελούμενοι άπό τό γεγονός 
αυτό προσφεύγουν στά διοικητικά δικαστήρια καί ζητούν 
την επιστροφή των φόρων, δασμών, κ.λπ., παρά τό γεγονός 
ότι τούς έχουν έπιρρίψει καί είσπράξει προηγούμενα,' άπό 
τούς τελικούς καταναλωτές.

Ή άπαίτηση αύτή των εισαγωγέων -εμπόρων για διπλ.ή 
είσπραξη τοϋ φόρου, πέρα τοϋ ότι προκαλεί δημοσιονομική 
ζημιά, είναι άδικη καί άποτελεϊ ούσιαστικά καταχρηστική 
άσκηση δικαιώματος. ■.·
• Ένόψη τούτου καί για νά άποφευχθεϊ ή/ αδικαιολόγητη

-/άλωσή. ' 
’Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1081 'λ

Ό ’.Τπουογός . ' '
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΛΚΗΣ '' * 7 ' ‘V ?

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ ",
Για τήν κύρωση τοϋ Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής 

. α-χ: τη ρύδμιση όρισμένων άλλων : ασμολογικών καί ςορο- 
. λογικών -δεμάτων. . . .

Άρδρ ο 1

__ 5. Τά ταχυδρομικά δέματα, μικροδέαατσ και αντικείμενα
επιστολικού ταχυδρομείου, εφόσον περιλαμβάνουν είδη βοήδειας 
ή ατομικής χρήσης ή δείγματα μέ άξί-α. παραδίνονται στούς 
παραλήπτες τους μέ τήν καταβολή τών δασμών πού βεβαιώ- 
•3 ηκ XV.

6. Γ:ά ένα τρίμηνο ατό τήν έναρξη τής ισχύος τού κυροΰ- 
μενου Δασμολογίου, ά-.-χστέλλεται ή εφαρμογή τών διατάξεων 
τοϋ άρδρου 33 τού Νόμου 1J05/1918 «τεεί Τελωνειακού 
Κωδικός» όπως αυτό; ισχύει σήνερα. σέ περιπτώσεις άοριστίας 
σχετικά μέ τήν περιγραφή τού εμπορεύματος.
• 7. Μέ τήν ισχύ τοϋ παρόντος, καταργείτα: τό Ν Δ. 408-3/ 
I960 «περί Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής» εκτός άπό 
τις διατάξεις τών άρδρων 2. 9 καί 10 αυτού.

8. Η ισχύ τού παρόντος άρδρου. καί τοϋ κυρούμενου μέ 
αύτό Δασμολογίου αρχίζει τήν 1η Ίανουαρί-ου 1981.

Άρ·5ρο 2.

.1.. Έπεκτείνεται στην περιοχή τής Δωδεκάνησου ή ιραρ
μογή τών παρακάτω διατάξεων, πού ισχύουν σήμερα στή λοι
πή Ελλάδα:

α) Τού Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγή; πού κυρώ·3τ- 
κε μέ τό άρ-3ρο. 1 παρ. 1 τού Ν.Δ. 118/1974 «περί Τελω
νειακού Δασμολογίου Εισαγωγής καί συναφών τινών—2οατά
ξεων». }.· · ,ι .... ·-, ■■·. ·. ·. . ’ ;· ·

β) Τού Ν.Δ. 1228/1972 ((περί τού δασμολογητέου βάρους 
τών εμπορευμάτων καί δασμολογικής μεταχειρίσεως τών συ- 
σκευασιών». · * · ι

< -γ) Τού άπό 25 Ιουλίου 1920 Ϊ3.Δ. «περ Κώδικος τών νο
μών περί .Τελωνειακού δασμολογίου» κ*-3ώ: καί τών λοιπών 
διατάξεων νόμων, δια-ταγμάτων καί αποφάσεων μέ δασμολογι
κό περιεχόμενο. · . · -

δ) Τών πράξεων μέ κανονιστικό περιεχόμενο που εκδόδημ 
καν σέ εκτέλεση τών παραπάνω διατάξεων.·. -, · f
.-•2. Καταργούνται':': - π... γλ ,‘ Γ >'Μ?.'/·/<>. . . · ' * V ft
'· α) Τό τοπικό Δασμολόγιο Δωδεκάνησου, -πού διατηρηδηκε 
σέ ισχύ μέ την άριδ; 2/31.3.1947 .προκήρυξη τού τότε Δτρα- 
τ’ιωτικόϋ Διοικητή Δωδεκάνησου,· ή όποια κϋρώδην.ε μέ το 
ΛΔ'/1947 Ψήφισεα τής '’Αναθεωρητικής Βουλής. - ■ 

β) Οί άριδ. 39040/4.11.1948, 21442/1.3.1949 καί 
57111/1950 άποφάσεις τής τότε. Γενικής Διοίκησης Δώδε
κα/ή σου,-σχετικά μέ τήν επιβολή δασμολογική; εισφοράς στά 
είσαγόμενα στή Δωδεκάνησο άπό τό εξωτερικό εμπορεύματα, 
καδώς και ο! τροποποιητικές ή συμπληρωματικές τους άπο- 
•ράσεις. ■ .· .·* ·’' ;ψ '. ,.’" 7' ; τ:Λ άί>'' · γ .

γ) Όλες'οτ λοιπές διατάξεις νόμων,'διαταγμΟτων^κα: απο
φάσεων ποό διόπου·/ σήμερα στή Δωδεκά/ησο τά -δέματα που 
ρυδμίζοντ'αί άπό τις διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου.

δ) Ο: αρμοδιότητες τού Νομάρχη σΐ δασμολογικά δέματα 
πού προέρχονται άπό τήν εξουσία τοΰ άλλοτε Στρατιωτικού 
Διοικτ,τή Δωδεκάνησου. J-. _ · .

_2. Ο: διατάξεις τώ·/ άρδρων 2, .9 καί 1Q τού Ν.Δ. 4088/.

^'.^ϊ °*< Χ^αφέρονται στό Δασμολόγιο οώτό.
3. Τό ποσοστό τού δασμού πεύ αποδίδεται στούς δικαεούχουφ

4nSRJ' 7''rL^yJT 'xt τ'·ί διατάξεις τού άρ-3ρου 2 τού Ν.Δ. 
_-ο/1960 υπολογίζεται μόνο στό δασμό ,πού αποτελεί έσοδο; 

Ελλη^/ικού Δημοσίου. ’ . ' ·' " "

ληδεύτηκαν άπό τις Τελών. ’Αρχές τής περιοχής Δωδεκά
νησου πριν άπό τήν ισχύ τού άρδρου αΰτοϋ, παραδίνονται στους 
παραλήπτες μέ τήν καταβολή τών δασμών πού βε-βαιωδηκχ/ 
βάσει τού δασμολογίου πού ,ίσχύε μέχρι σήμερα στή-/ περιοχή 
αυτή.

4. Γ'.ά-«να χρόνο άπό τήν ισχύ τού παρόντος άρδρου, ά/α-
στέλλεται για τήν περιοχή τής Δωδεκάνησου, ή εφαρμογή 
τών διατάξεων τής παρ. 12 τού άρδρου 33 τοϋ Νομού 1165/ 
1918 «περί Τελωνειακού Κωδικός», όπως Λυτός συμπληρώ- 
δηκε καί τροποποιηδηκε μεταγενέστερα, σέ περιπτώσεις αο- 
ρι-στίας σχετικά μέ τήν περιγραφή τού εμπορεύματος πού προ- 
βλέπεται από τό άρδρο 25 παρ. 2 εδάφιο δ’ τοΰ τελωνειακού 
Κώδικα. ' ····-: ■'/ ·; · ·' ’

5. Ή ισχύ τοϋ παρόντος άρδρσυ αρχίζει, τήν 1η ’Ιουλίου
1980.


