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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ- ΕΚΘΕΣΗ
•j.0 Xi-^c-j «Προσαρμογή έμμεσων φόρων στις αρχές 

-'° ^-η δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΙΙρος τη Βουλή των Ελλήνων 

... ·Αατάθεση W Νομοσχέδιου για το Ρυθμιστικό
.VT jAOTCiiiTa: ένα μεγάλο μόρο; του £/ληνι·κού Μνημο-

r^WJ’itanr f „ _
:r,; Συνθήκης της Ηώμης περί «φορών που έχουν αποτε 
λι'ν-ι ισοδύναμο με αυτό των δασμών» ,και προκύπτει από τι 
γε-σ·^; οτ: rj Ιΐράξη Προσχώρησης της Ελλάδας στην 
L.U.K., του υπέγραψε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοχρα- 
τυ-, δε< σερεείχ* διατάξεις που να διασφαλίζουν, στο -S-ίμα 

τιτ< ελληνική βιομηχανία. Ο: συνέπειες μίας άμεση; :.ρο

Ελ· 
2

ν.αμό:, βιωσιμότητα επιχειρήσεων, χ^Μχόλητη xAr.).
Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων, του Μνημονίου η 

ληνίχή Κυβέρνηση πέτυχε, για πρώτη^ φορά, στην ιστορία 
τη; ΕΟΚ., μια «ειδική σχέση», στο θέμα της φορολογικής 
εναρμόνισης. # ,- ,

Με τη ρύθμιση αυτή τα π,ροστατε-υτιιχά στοιχεία της έμ
μεση; φορολογίας (διαφορές στις βάσεις των φόρων- χα: 
σ:ίν; συντελεστές), αντί να εξαλειφθούν αμέσω-ς με την 
ί>ταςη, μετασχηματίζονται σε συγκεκριμένα αοσοστά φορο
λογική; επιβάρυνσης των εισαγωγών. Τα νέα αυτά ποσοστά 
του αποτελούν το Ρυθμιστικό Φόρο θα αρχίσουν να μειώνον
ται χτό 1.7.1984 προοδευτικά μέχρι να ε-ξ αλειφθούν , την 
ί. 1.1989. ' ... Λ.;

Σχετικοί με την λειτουργία του νέου αυτού Φόρου θα τρί
σε: να τονιστεί ότι; . ■ - ·

Ιο Με το Ρυθμιστικό Φόρο ίεν εττιβάλλεται κάποια νέα 
ιτιβαρυνση στα εισαγόμενα, απλώς μόνο ενσωματώνονται σ' 
ε»α συντελεστή όλα εκείνα τα στοιχεία που δημιουργού'; σή- 
μιρα την «επιπλέον» επιβάρυνση των εισαγωγών και είναι 
αντίθετα σιρο; το κοινοτικό δίκαιο. . .. .. .-r

2ο II επιλ-ογή «μιας συνολικής λύσης» όπως ο Ρ. Φ. θεω- 
Ρηθηκκ προτιμότερη, από τεχνικής αλευράς, ατό εκείνη της 
κατάργηση; μιας προς μιας της προστασίας του προσφέρουν 

«"* μίρ°υς φόροι. (Φ.Κ.Ε., Χαρτόστμο. Φ. Πολυτέλειας 
χ **■}· .

Τα Πλεονεκτήματα του Ρ. Φ. συνοψίζονται; ,
α). ^Τη δκκρανεια aw προσφέρει σε οικονομικό και ϊη-χο- 

σισνομιχό επίπεδο, ’··_ · - λ. λ ...
β), στην εξάλειψη, σε σημχντκό βαθμό, της πολυπλτκότη- 

του υχαρχοντος συστήματος έμμεσης φορολογίας.
Ύ) ®·το γε/γονός ότι δεν υπάρχει, αέραν του Ρ. Φ., διαφο

ροποίηση στους συντελεστές και στις βάσε’ς των φόρων με- 
•ϊςυ εγχώριων χατ εισαγέμενων προϊόντων,

Α3^~1?0 ’Π&,43Τλ* για την αρχιτεκτονική του

Τ*·*V5* λε7°νός ότι ο ρυθμός της φθίνουσας μεταβολής 
,'***· «"’-φέρει τις ίδιες οικονομικές επιδράσεις που 

μΙ“.. η άμεση κατάργηση των προστατευτικών .στοιχείο». 
P^lwfT:x? Φόρο επέρχεται η άμεση εξίσωση της 

_ .ητεας^ βάσης και των συντελεστών των έμμεσων φό- 
τ*ιτι\* «πιβαλλονται. στα εισαγόμενα με τις βάσεις και τους 

q. 1ϊΤ«ί των εγχωρίων. ’ ... . .. . . ) ’
την τ0υ Ρ;·>ύμΐ3’τικου Φόρου προκύπτουν από
■γ e) jXt) προστασία «ου -προσφέρουν; .„ ί .. '

5) ^ '*φθιροπο:ήεις των φορολογικών βάσεων. /_
!*φορες των συντελεστών των φόρων.

γ) η εφαρμογή του ειδικού φορου των εισαγομένων ^1/4 
του Φάν_Ε.) που καταργε-ίται.

Η Βάση του Ρυθμιστικού Φόρου προς τα ισχύοντα στα 
αλλα κράτη μέλη της EGK (συναλλακτική τιμή)^προσαυ
ξάνεται με τα ισχύοντα κάθε φορά τελωνειακά δικαιώματα 
;·.αι όχι αναγκαστικα με τους υψηλότερους δασμούς τρίτων 
χ ουρών.

Η μέθοδος του Ρυθμ-στικού Φόρου προβλέπει μια εκτε
ταμένη ποικιλία συντελεστών ανάλογα με το εισαπόαενο 
προϊόν. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η δημιουργία 
μιας νέας στήλης στο Δασμολόγιο η οποία θα αλλάζει κάθε 
φορά που θα μειώνεται ο Ρ. Φ. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
άλλο ενα σημαντικό βήμα για την απλοποίηση του φορολο
γικού συστήματος της χώρας στο μέτρο που επιτυγχάνεται 
μια ενιαία φορολογ'-ιη και δασμολογική ονοματολογία κατά 
την εισαγωγή.

Στις επ: μέρους διατάξεις του Σχεδίου Νόμου σημειώνον
ται τα ακόλουθα;

Στο άρθρο 1. ,
Με το άρθρο αυτό εναρμονίζεται προς το άρθρο 95 της 

Συνθήκης της Ρώμης ο φόρος κύκλου εργασιών.
Στην παράγραφο 1 θεσπίζεται, σαν γενική αρχή, όπ: η 

φορολογική βάση .και οι συντελεστές του φάρου ορίζονται στο 
αυτό επίπεδο, χωρίς διάκριση μεταξύ εγχώριων και εισαγό- 
μενων προϊόντων. .* ·

* Στην παράγραφο 2 ορίζεται η φορολογητέα αξία για την 
επιβολή του φόρου, τόσο στα εγχώρια όσο -και σ*τανε.:σαγ·όμεν7 

είδη, στη βάση εκείνη, η οποία κατά τα ιχύον.τα το χώρο της 
ΕΟΚ θεωρείται ότι διασφαλίζει την' ισότιμη μεταχείριση ει- 
σαγόμενων ν.αι εγχωρίως παραγομένων προϊόντων.

Στο άρθρο 2 · .- ύ.-ν;θ.
Με το άρθρο αυτί εναρμονίζεται κατά τον ίδιο για το 

Φ.Κ.Ε. τρόπο η σχετική νομοθεσία περί Τελών Χαρτοσή- 
- μοο. Στο συντελεστή του- χαρτοσήμου συγχωνεύεται η προ- 
ι σχύξηση υπέρ Ο.Γ.Α. κλπ. του άρθρου 11 του Ν. 4169/61.

Στο άρθρο 3 ' ’
Με το άρθρο αυτό (παρ. I, 2 και 3) συγχωνεύονται ο: ανα- 

φερδμενες σ’ αυτό φορολογίες πολυτε)-είας και κατανάλωσης 
σ’ ένα «ειδικό φόρο κατανάλωσης». Αυτό γίνεται δυνατό οετά 
την ομοιομορφοποίηση της φορολογικής βάσης που επιτυγχάνε
ται με το Νόμο χυτό και την ισότιμη λειτουργία του ουντελε- 
στή και της φορολογητέας αξίας τόσο στα εισαγόμενα όσο 
και στα εγχωρίως παραγόμενα. . ·. ; . ■ . , , -,

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προίλεπεται να 
ισχθσει και για το φόρο αυτό η αντίστοιχη διάταξη του άρθροι* 
3 παρ. 1 του Α.Ν. 660/37, ώστε να επιτραπεί η έκπτωστ. 
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των προϊόντοιν τη» 
μεταποίησης του φόρου που καταβλήθηκε κατά την εισαγώγνγ 

•-των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή τω"» 
προϊόντων αυτών.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα τηα 
βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
.Στις παραγράφους 6 και 7 ορίζεται ότι.δεν θίγονται c 

απαλλαγές που ίσχυαν στους ενοποιούμενους φόρους, οι οποιε 
θα εφαρμόζονται και στον «ειδικό φόρο κατχ/άλωσης» με τι 

. χυτές προϋποθέσεις. Οι απαλλαγές κατά την εξαγωγή εγ 
χωρίων ή μεταπΟίημένων προϊόντων θα εξακολουθούν ν 
ισχύουν. . ; : ......... ·.... ; ·.: ; ■··.> .- ·~

·'··’■ ·■.■·■■'■■ ·“ < Στο άρθρο 4 - ·' '/■.......... *
Με το άρθρο αυτό επιβάλλεται στην εισαγωγή ειδών απ 

το εξωτερικό, ανεξάρτητα από χώρα προέλευσης, ρυθμιστ 
κός φόρος, οι συντελεστές του οποίου ορίζονται στο Παρα 
ττμα IV. Στους συντελεστές του ρυθμιστικού φορου, συγχι 
νεύονται όλες οι εκδηλώσεις των φόρων που ισχυουν μέχρι τι 
εφαρμογή του ρθμιστικού φόρου, οι οποίες δημιουργούν πρ 
βλήμα νομιμότητας σε σχέση με την εφαρμογή τούάρθρουί 
της Συνθήκης της Ρώμης.
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Οι εχϊηλώσεις αυτές tivat:
а) η εφαρμογή στα εγχώρια χροϊόντα~3νντελεστή φόρου μι

κρότερου ατό τον εφαρμοζόμενο στα εισαγόμενα,.
б) η εφαρμογή στα {γχώρια χροϊόΑτα,αειωμένης φορολογη

τέας αξίας, σε σχέση με την αξία χου-λαμίσνεται υχό^η στα 
εναγόμενα,

γ) η χροσαύξηση της φορολογητέας αξία; στην εισαγωγή 
σε χοσοστό του καλόχτει τα εξοϊα μάρχεί'.γχ.

•ϊ) η χροσαύξηση της φορολογητέας -αξία* στο Φ.Κ.Ε. σε 
χοσοστό του χαλνχτει το χέρϊος του εισιχγωγία και μερικά 
άλλα έξοϊα, . * -

ε) η εφαρμογή της «καπνικής τιμήςυι^ανςί' της «συναλλα-· 
χτιχής» του Κανονισμού 1*224/Βθ νηγ “B.Q,Κ^. σαν όαση για 
την εκτίμηση της αξίας των χρο<όντων σΤην εισαγωγή.

Για τον χροσϊιορισμό του συντέΤεστή ^Κυ -ρυθμ'στιχού φό
ρου έχουν εχτ-ιμηθεί οι «χιβαμύνσεις στα εισαγόμενα χροϊόν- 
τα αχό τις Ύαραχάνω εχϊηλώσειφ σε-χραγματιχή τυνολιχή 
ετίχτωση σύμφωνα με τη λειτουργία των- εναρμονιζόμενων 
φόρων xat έχουν εκφραστεί σ’ έν3 συνΒλ'ίκό?’συντελεστή εχί 
της τιμής GIF με όαση την συναλλαχτιχή-τιμή.

Η αξία CIF χροσαυξάνεται με~'τοΰ£:εφαρμοζόμενους ϊα- 
σμούς χαι τις γεωργικές εισφορές,τ του. εχοξάλλ ον τ α· ανάλογα 
με τη χροέλευση των εισαγόμενων χρόΐόν^ων για-να ϊ'σμο; σω
θεί η φορολογητέα βάση του ρυθμιστικού φ5ροοκ

Με τον χαραχάνω μηχανισμό χροσϊΐΐρ+σμου του ρυθμιστι
κού φόρου εχιϊιώχτηχε να μη χροκύψει αύξηση της ισχΰουσας 
χριν αχό την εφαρμογή του συνολικής ενφίφυνσης, ϊιότι η 
εχιβάρυνση του ρυθμιστικού φόρου, χροστιόέμτνη^’ εκείνη των 
φόρων χου θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζοντας "Γχροσαρμοσμε- 
νοι ύστερα αχό τις ίιευθετ'ησεις του Νέε1ο·}'>β»τού) ίίνει τη 
συνολική φορολογική εχιβάρυνση χου ίσχυε χρο της εφαρμογής 
του ρυθμιστικού φόρου.

* . ■ . - ··.*· r. :
Στο άρθρο 5 ’ - σ, ’

Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι ο ρυθμιστικός φόρος λειτουρ
γεί στο χεριθώριο των έμμεσων φόρων και ϊεν σμμμετεχει στη 
ϊιαμόρφωση της φορολογικής βάσης χανενός φόρου στην ει- 
σαγωγή.

Στο άρθρο 6 *

Στο άρθρο αυτό ορίζεται το χρονοϊιάγραμμα μιας σταϊια- 
κής ε-ξαλειψης του ρυθμιστικού φόρου, καθώς καί τα χοσο- 
στά μειώσεων κατά στάϊιο. Δίνεται η ευχέρεια εχιτάχυνσης 
των μειώσεων του ρυθμιστικού φόρου με Π. Δ/τα. όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
τροΐόντων της εγχώριας μετς^οίησης.

Στο άρθρο 7
Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα της ίεόαίωσης και είσχρα- 

;ης του ρυθμιστικού φόρου, ο οχοίος υχάγετα·. στη ϊιαϊιχα- 
τια και στις ϊιατυχώσείς χου ισχύουν γενικά για τους ϊα- 
•μούς.

Στο άρθρο 8.

Με το άρθρο αυτό μεταφέρονται, για να ισχύσοον κατ’ ανα- 
'.εγια και στο ρυθμιστικό φόρο, ot ϊιατάξεις χου ισχύουν στο 
ρ.χ,ε. >-αι χροόλέχουν την έχχτωση αχό το φόρο της αξίας 
των χρωτων υλών χου υχοΐλήθηκαν στο ρυθμιατικό φόρο, 
ατα το λόγο χου ο φ.κ,ε. συμμετέχει στη ϊιαμόρφωση του 
υντελευτη του ρυθμιστικού φόρου. Η έκχτωση αυτή θα ακο- 
5■'όε' το χρονοσιαγραμμα εα.άλειψης του ρυθμιστικού γύρου.

Στ» άρ-θρο 9.

Στο άρθρο αυτό χεριεχεται η βασική αρχή, χου ισχύει γε- 
ικά στις εξαγωγές, ότι ίηλαόή τρέχει να γίνεται εχιστροτ- 
“ φορολογικών ετιβαρύνσεων χου τχριέχσντακ στα εήαγόμε- 
α χροίοντα αχο φόρους χου καταβλήθηκαν κατά την εισα- 
ωγη των χρωτων υλών με τις οχοίες αυτά χατασχσυώστη- 
αν. Την αρχή αυτή ενσαρκώνει το άρθρο αυτό.

Στο άρ-θρο 10.
Στο άρθρο αυτό ορίζομαι τα των εχιστροφών τελών χ2- 

τάσημου στην εξαγωγή.

Στην χρώτη χαράγραφο ορίζεται, ότι η μέση εχιβάρ'υνσή 
αχό τέλη χαρτοσήμου χου εχιστρέφεται στην εισαγωγή εγ/ω- 
σιο;ν χροϊόντων ισούται με το άθροισμα:

a) του συντελεστή τελών χαρτοσήμου χαυ ισχύει στο ισω- 
εερικό της Χώρας (Παράρττμα U Μέρος Α) και *> 

του μέρο·υς εκείνου αχό το συντελεστή ταυ ρυθμιστικού 
φόρου, χου αντιστοιχεί στα τέλη χαρτοσήμου {Παράρτημα* 
1] Μέρος Β). Γο ϊευαεφο αλτόσκέλος της εχκττρεφόμενης 
μεσης_ εχ:ό*?'-^ς_*^ό_ τέλη χα^ατημαυ θα_υχόχειτιχι στην 
χρ ου. ευ τικ ή μείωση του ρυθμιστή?.·»' φόρου. Π κατά τον τρό- 
χο αυτό'“σύνθεση του συντελεστή** τβ> εχίστρεφόμενου τέλους 
χαρτοσήμου είναι αχό«.α.α.·.τφ»1.^ε·«υιότο; · ότι η μέση εχι- 
ίάρύνσή του Ν. Δ. 226/69 ϊιχατκμήθηκε μιε- την εφαρμογή 
του ρυθμιστικού φόρου κατά τράτο ώστε, το ένα σκέλος με 
τήν εφαρμογή του ρυθμιστικού φόρου κατά τρόχο ώστε, το 
ένα σκέλος χου αντιστοιχεί ακριβώς στο συντελεστή του εφαρ
μοζόμενου τέλους χαρτοσήμου στην εγχώρια ταρογωγή χαου- 
μεινε σαν σνντεά.εστής τελών χαρτοσήμου στην εισαγωγή κα
τά το άρθρο 2 τθυ_ Νόμου «ετού^ το όε όεύτερο, του αντιστοι
χεί στη ϊιαφορά μεταξύ σαν«λ)εϋτή του ΝύΔ. 226/69 και 
εκείνου ταυ ισχύει στο εσωτερικό, μεταφέρ-θηκε και ενσωμα- 
τώθηκε στο ρυθμιστικό φόρο. { '·

Στις χαραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου χεριέχεντα: ρυ- . 
θμίσεις τ.ου είναι αναγκαίες σα συνέχεια των ϊιεοθ-ετήσεων 
του· Νόμου αυτού, ώστε να μη ίιυ ταραχτεί η υχάρχουσα καιτά- 
σταση στο όλο καθεστώς των εχιστροφών ή συμψηφισμών τε- 
)ών χαρτοσήμου στην εξαγωγή.

. Στο άρθρο Μ.
Με το' άρθρο αυτό είτε καταργούνται ωρισμένοι φόρομ σαν 

σα εχεια την ενσωμάτωσής των στο ρυθμιστικό φόρο, είτε 
ϊιαρυθμίζονται, σαν χχοτέλεσμα των ϊιευθετήσεων με την Κοι
νότητα το όλο θέμα της χροσα.ρμογής του ελληνικού (φορολο
γικού συστήματος χρος το άρ-θρο 95 της Συν-θήν.ης της Ρώ
μης. Ειϊικώτερα:

Με την χαράγραφο 1 καταργεόται οχιό τηυ εφαρμογή του 
Νόμο, ο ειίιχός φόρος κύκλου εργασιών του άρθρου 17 του 
Ν. 3092/64 καθώς και ο φόρος χολυτελείχς της χαραγρα- 
φου ο τμυ άρθφου 18 του Ν. Δ. 3394/55, χου εφαρμόζμ/ται 
μόνο στα εισαγάμενα «ίϊη. ϊιότι ενσωματώθηκαν στο ρυθμι
στικό φόρο.

Με την χαράγριφο 2, στο μεν εϊάφιο α κ.αταργείται χρο- 
οϊευτικ.ά με το ρο-θμό των χαραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
6 του Νόμου αυτού ο φάρος εχί των μισθών και ημερομίσθι
ων τ,υ άρ-θρσυ 5 του .ΑΝ. 843/48. στο ϊε εϊάφιο β' εξαλει 
φοται με τον αυτό ρυθμό η μείωση της α^ιας των αυτοκι'η
τών των χαραγμένων στο εσωτερικό για την εφαρμογή του 
ειϊικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με τις ϊιατάςεις .η» 
χαραγράφου 3 ταυ άρθρου 2 του Ν. 363/76 και της ..αρα- 
γοάφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 1223/81.

Με .η χαράγραφο 3 ετιτρέχεται η αναστολή εχί εξμη- 
νο της εφαρμογής του ειίικου φόρου κατανάλωσης γ.α .α 
εισαγάμενα αχό τις αντιτφοσωχιείες οίκων ταυ εξωτερικού 
εχιβάτικά αυτοκίνητα τα χροοριζόμενα για τις εκθεσε.ς χω- 
λησης, στο μέτρο χου είναι αναγχαίο για τις εκθεσιακός α
νάγκες των αντιχρυσωχειών αυτών.

Με τι,ν χαράγραφο 4 εχΨιώκ.εται η τταϊιακή εαμοιωση 
τη- μεταχείρισης στον ειϊικυό φόρο κατανάλωσης των χοτο/. 
χου αναφέρονται σ’ αυτή στα χλαισια εναρμόνιση·, ··?■<? *7.-·· 
κή νομολογία του Βυρωταΐχού Δικαστηρίου.

Με την χαράγραφο 5 αυξάνεται χροοϊευτικά, με το ρυθμό 
των χαρανράφων 1 και 2 του άρυθρου 6 του Νόφεου αυ.ου. . 
φόρος κατανάλωσης 30 ϊ?χ. το χιλιόγραμμο ανύϊρου οινο- 
σ.νεύματος του εγχωρίου αχοστάγματος οίνοθ για να ε=ο·μοι- 
ι,-θ«ί με το φόρο 60 ϊρχ. το χιλιόγραμμο ανιψρου οιντχνευμα- 

χσυ εφαρμόζεται στην εισαγωγή αχοστάγματος ».νου.τος
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-jLiiu>vj '■JJ· ϊ'·*τάςευς του Κώδιχ,α των Νόμων χερί φο- 
οινοχνίέματ»;, όχως τροχοχοιήθημαν με το άρθρο- 

,.) -αραγρ. 1 εδάφιο 4' του Ν. 1249/82.
ΛΙε την χαράγραφο 6 μ-ειώνεται σταϊΤ’αχά με τον αυτό ρυ- 

των χαραγράφων 1 χαι 2 του άρθρου 6 του Νόμου χυτού 
, :τρο; χ,ατχ/άλωσης οινοχνεύματος 60 icy. το χιλιόγράμμο 
jv>3po·.·, :χυ εφ-αρμόζεται στο εισαγόμενο οινόχνευμα νια 
ττχό ή θέρμανση. ττου δεν είναι χ,ατάλληλο γεα χόση. μυρε.- 
,.ι ή φαραχχευτιχή /ρήση μέχρις εξοτμα/ωσή; του μί το ρό
ρο 6 ip·/, το /ιλιόγρζμμο χνύδρου για το ίδιο εγ/ώ-ιο οινό- 
ττνευμ··. του χροόλέχαται αχό τις ϊιατάξεας του εδ. ϊ' της 
-,αρα-^αφου I του άρθρου 50 του Ν. 1249/82.

Με την χαράγραφο 7 μειώνεται σταδιατεά. με τον χυτό ρυ
θμό των χαραγράφων 1 χαι 2 του άρθρου 6 του Νόμου αυτού, 
η τροσαύξηση 40% υχέρ Αναγχαστι/.ού Δανείου, η οχοία -:ο- 
δλέχεται χτό τις διατάξεις του Ν. 2750/22. όχώς^τροτο- 
χοιήίηχε tJt■ χυμχληρόθηχε με μεταγενέστερες διατάξεις, 
του σόρΟυ χατχνάλωσης ο:/ο.τηύματος 60 ip/, το /;λιίγράμ
μο ανύϊρου σττ/ν εισαγωγή, χέχρις εξομοίωσής της με την 
rpoταύξηση 0.0024 ip/, το χ:λ·.όγραμνό ανύδρου οινοπνεύ
ματος τχυ εφαρμόζεται στο εγχώριο οινόχνεϋυ.χ.

Στο άρ-Spo 12___ 1.
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα-τ/ετιχά μ« τις 

χχαλλαγές αχό το φυχ..ι.; τα τέλη χαρτοσήμου, ν.αθως χα· 
αχό το ρυθμιστιιχό φόρο, ώστε να μη οιατχρα/3εί η υχιήρ/ου- 
σα χατασταση αχό τις διευθετήσει; του Νότου αυτού.

Στο άο-θεο 13. —
Μετά τη συγ/ώνευχή στα τέλη χαρτοσήμου χαι στον ει- 

irxe φόρο χαοχάιλωσης του άρθρου 3 του Νόμου αυτού της 
χροσαύξησης υτοέρ Ο.Γ.Α. χλτ. των τελών χαρτοσήμου. χα- 
θώς χαι της χροσχύςησης ϊ·αφόρων φόρων χαλυτελειας ή 
χστχάλωσης. χαρίσΧατται αν άγχη διατήρησης των υχέρ 
Ο.ΓΑ., TJE.ELE. χαι Τ.Α.Ε. εσόδων. Τούτο εχιτυγ/άνετα: 
μα την αχόϊοση υχέρ των Οργανισμών χυτών χοσοστού εσό- 
ίων ανάλογο με το χοσοστό που είχαν τα υχέρ των Οργανι

σμών αυτιόν έσοδα χατά το έτος 1983 στο σύνολο των ιστ
ίων αχό τους φόρους στους οχοίους ενσωματώθηχαν οι εισφο
ρές υχέρ των Οργανισμών χυτών.

Στο άρθρο 14.
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι ο·. ίι ατυττώσεις για την εφαρ

μογή των διατάξεων του Νόμου αυτού, χλην ιχείνων χου 
αναφίρονται στα άρτθ^α 4 έως χ>αι 7. θα χαθοριστούν με 
αχόφαση του Τχουργού Ο.χενεμι/ών.

Μέχρι να εεύδοθεί η αχόφαση αυτή; θα εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται οι χανονιστιχές διατάξεις χου ισχύουν για τις 
εναρμονιζόμενες φορολογίες.

Στο άρθρο 15.
Στο άρθρο αυτό χχορρρ’θμούνται ο: χαταργεύμενες ίιατά- 

■ ξεις. Εχειδή η αχαρρίθμηση δεν μχορεί να είναι εξανολη- 
τιχή χαι χυρίως εχειδή ο: εχηρεαζόμενες αχό τις ρυθμίσεις 
του Νόμου αυτού διατάξεις είναι διάχυτες σ’ όλη τη φοεο- 
λογιχή 'νομοθεσία, ορίζεται ότι όχου οι ρυθμίσεις του Νόμου 
χυτού χεριλαμθάνουν αντινείεενα χου ρυθμίζονται με άλλες 
διατάξεις, οι δεύτερες θεωρούνται ν.χταργούμενες ή ανάλογα 
τροχοχοιούμενες.

• Στο άρθρο 16.
Με τις διατάξεις του άοθου αυτού χροίλέχεται εξαίρεση 

αχό τις ρυθμίσεις του χαρό-το; Νόμου για τα εαχορεύματα 
τα οχοία μέχρι χαι τις 30 Ιουνίου 1984 είχαν χατατεθεί ή 
εχδοθεά χαραστατιχά εισαγωγή; τελωνισμού τους σε ανά
λωση.

Η εξαίρετη χυτή γίνεται για λόγους αχλούστευσης χ·α: 
αχοφυγής γρχφειοχρατιχών διατυχώσεων με την ανα/ρέωση 
των σχετεχών χαραστατιχών.

Αθήνα. 29 Ιουνίου 1984

Ο ΐχου-ργός Εθνιχη; Οιν.ονομίας 
υυχ· Οιχονομιχαυν ' -··

ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ. , τ ·


