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1. Στη χώρα μας ύπαρχε: ήδη μία σημαντική παραγιγή 
επτέατικών και οοστηγών αυτοκινήτων. Ειδικότερα λειτουρ
γούν οσισμένες αξιόλογες βιομηχανικές μονάδες του δια-ύέτουν 
τνγγρονο μηχχ/ολογικό εξοπλισμό και κατασκευάζουν αυτο
κίνητα εεάμιλλα με εκείνα του προέρχονται βττο το ιαωτερι- 
χό. Π as άλλη-λα με τη λειτουργία των οργανωμένων αυτών αυ
τό κινητοβιομηχ ανικών συγκροτημάτων σε πολλές πεοιπτωσεις 
κατασκευάζονται ή διασκευάζονται χυρίως επιβατικά αυτοκί
νητά ατό μεμονωμένους :διαχατασκευαστές. συνεργεία κ.λπ.

2. ‘Ατό αλευράς ρορολογιχής μεταχείρισης οι κείμενες δια
τάξεις (ά?3ρο 2 X. 363/76 χαι ταρ. 2 άρ 3 Ή. 1477/84) 
προβλέπουν την επιβάρυνση των εγχωρίων αυτοκινήτων με τον 
ίδιο Ε.Φ.Κ. του ισχύει και για τα εκ του εξωτερικού ε'.τχ- 
γόαενα όμοια αυτοκίνητα.

Εξάλλου, τα μέρη, εξαρτήματα και υλικά του χρητιμοτοι- 
ούνται στην ταραγωγή των εγχωρίων αυτοκινήτων μτοροΰν να 
ταραλαμίάνονται, με εξαίρεση τους δσσιούς. απαλλαγμένα 
οστό κά3ε είδους φοβολογική επιβάουνση (άρ3ρο 16 Ν. 827/ 
1978 και άρ. δ Ν.' 1223/1981).'

3. Η τείρα ατό την μέχρι σήμερα εφαρμογή του κσ3ε- 
οτώτος αυτού στην τράξη αποδεικνύε: ότι οι ρυθμίσει: του δεν 
διασφαλίζουν σε ικανοτοιητικό επίπεδο ούτε τα συαφέροντα 
του δημοσίου. ατό τλευράς σύλληψης της φορολογητέας ύλης, 
ούτε χαι την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων ταραγω- 
γής. Στην τλήρη σύλληψη της φορολογητέας ύλης «τοτελεί 
αρνητικό τχράγοντα το γεγονός ότι η ετιόολή του φόρου επα- 
φιεται στους παραγωγούς, οι οτοίοι, όταν τουλάχιστον δεν δρουν 
cx/ οργανωμένες μονάδες, είναι απρό3υμοι στή βεβαίωση και 
απόδοση του στο δημόσιο.

Εξάλλου η απρόσκοπτη λειτουργία των μονάοων ταρ αγω
γής επηρεάζεται αρνητικά ατό το γεγονός ότι δεν μτορούν να 
έχουν στις εγκαταστάσεις τους όλες τις αναγκαίες τ.ρώτες 
ύλες του εισάγουν ατό το εξωτερικό, αλλά υτοχρεούντα: να 
τις ταραλαμβάνουν σταοιακά ατό τους χώρους των Τελωνείων 
εισαγωγής με την τήρηση τολύτλοκων και χρονοβόρων, ως 
εκ της ρύσεως του είδους, σε πολλές τεριττώσεις σχετικών 
ciorrjiT ώσεων.

4. Στην αντιμετώτιση όλων των ταροτάνω αδυναμιών απυ- 
βλέτε: το τρστεινόμενο σχέδιο νόμου, με τις ρυ3μίσεις του 
οτοίου τί3ετα: σε νέα βάση το διαδικαστικό φάρος εσασμογής 
του φορολογικού καθεστώτος των αυτοκινήτων εγχώριας πα- 
ραγωγής.

5. Η ,ρύομιση τσυ κυριαρχεί στο νέο ούστημα είναι ότι η 
εγχώρια ταραγωγή αυτοκινήτων τίΑεται σε τελωνειακό, επί
βλεψη. Ο: χώρο: λειτουργίας των μονάοων ατοτελούν ελεγχό
μενους τελωνειακούς χώρους, μέσα στους οτοίους εισέρχον
ται ελεύ-Ψερα ο: τρώτες ύλες, ενώ τα ισαραγόμενα ατό αυτές 
αυτοκίνητα, όταν εξέρχονται των χώρων, ελέγχονται και τε
λωνίζονται με την ταυτόχρονη είστραξη των νομίμων φορολο
γικών επιβαρύνσεων. Έτσι με τον τρότο χυτό και η τλήρης 
σύλληψη της φορολογητέας ύλης ετιτυγχάνεται και οι μονά
δες ταραγωγής λειτουργούν χωρίς προβλήματα στον εφοδιασμό 
τρώτων υλών αλτ.

6. Ευρύτερη έκ-όεση των ρυόμίσεων του εν λόγω νομοσχέ
διου γίνεται παρακάτω με την ανάλυση κά-5ε ενός άρ3ρου.

Άρ3ρθ 1.
Οι διατάξεις του άρψρου χυτού έχουν εννοιολογικό χαρα

κτήρα. Ειδικότερα δίνεται η έννοια, με την οποία -3α πρέπει 
να λχμβάνοντα: υπόψη ο: όροι «αυτοκινητοβιομηχανίες», «αυτο
κίνητα» και «πρώτες ύλες», ότχ/ χεησ·.μ·,ποιούντα: στις ρυ
θμίσεις του υπό κρίση νομοσχεδίου.

Ο εννοιολογικός αυτός κχόορισμός 3α δκοβοολύνει οπωσδή

ποτε τους εφαρμοστές και 3* συντελέσει στην αποφυγή δη
μιουργίας σχετικών αμφισβητήσεων και παρερμηνειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Οι ρυ-ύ μισείς του κεφαλαίου αυτού ^αο-3ρα 2. 3. 4) ανα- 
φεσονται σε μονάοες παρχρωγής που είναι αναγνωρισμένες αυ
τοκινητοβιομηχανίες.

Ά?3ρο 2.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ3ρου αυτού, ot κατά την 

έννοια του προηγούμενου άρ3ρου αυτοκινητοβιομηχανίες τί3εν- 
ται. αε κοινή απόφαστ των Τπσυργών Βιομηχανίας. Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και Οικονομικών, σε κα3εστώς τελωνειακής 
επίβλεψης που αποβλέπει, κυρίως, στον προσδιορισμό και τον 
έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των πρώτων υλών πς. 
•εισέρχονται στους χώρους λειτουργίας των αυτοκινητοβ'Ομη- 
χα/ιών κα3ώς και στη βεβαίωση και είσπραξη των σχετικών 
φορολογικών επιβαρύνσεων π:υ προ βλέπονται για τα παραγό- 
μενα έτοιμα αυτοκίνητα.

Παράλληλα, χντιμετωπίζονται και συναφή διαδικαστικά 3έ- 
ματα, όπως η αρμόδια αρχή, η οποία 3α ασκεί την εποπτεία. 
ο τρόπος με τον οποίο 3α γίνεται η επίβλεψη, η 3έση των 
παρτγόμενων αυτοκινήτων σε ορισμένα τελωνειακά κα-ύεστώ- 
τα κλπ.

Ά?3ρο 3.
1. Με τις διατάξεις του παρόντος άρ3ρου ορίζονται φορο

λογικές απαλλαγές για τις πρώτες ύλες και τα παοαγομενα 
έτοιμα αυτοκίνητα. Ο: περισσότερες από τις απαλλαγές αυ
τές ισχύουν ήδη βάσει κειμένων διατάξεων (άρ3σο 16 Ν. 
827/78 και άρ. δ X*. 1223/81), πλην όμως κρ!3ηκε σκόπιμο 
να συμπληρω3ούν και να συγκεντρω3ούν. για λόγους ενότητας 
και απλούστευσης κατά την εφαρμογή, στο παρόν άρ3ρο.

2. Οι απαλλαγές των πρώτων υλών περιλαμβάνουν όλες 
τις επιβαρύνσεις εισαγωγής που εισπράττοντα: vta λογαρια
σμό του δημοσίου ή τρίτων, με εξαίρεση τους δασικούς που 
πρσβλέπονσαι από την κοινοτική νομο3εσία (δασμός Κοινού 
Δασμολογίου ή προτ.μησιακός δασμός) .

•Επίσης, για τις πρώτες ύλες που προμηψεύονται από το 
εσωτερικό οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ισχύουν X/άλογες απαλ- 
λαγές από το Φ.Κ.Ε., Τέλος χαρτοσήμου κ.λπ.

Ο: παραπάνω απαλλαγές των πρώτων υλών, προέλευσης 
εξωτερικού ή εσωτερικού, εφαρμόζονται αν-ά/ογα κα: στα είδη 
που παρ αλαμίάνουν ενδιάμεσες μονάδες (δορυφόροι). προκει- 
μάνου να παράγουν με αυτά μέρη, εξαρτήματα και υλικά που 
3α χρησιμοποιη-3ούν στη συνέχεια σχι πρώτες ύλες οιπό τις 
αυτοκίνητοι: ομηχαν ίε ς.

3. Οι απαλλαγές των έτοιμων αυτοκινήτων περιλαμβάνουν, 
με εξαίρεση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρ-3οου 4. το 
ειδικό τέλος του άρώ-ρου 3 του Ν. 363/76 και τα τέλη χαρ
τοσήμου για τις μετά τον τελωνισμό πωλήσεις, κά3ε οορολογι- 
κή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, μέχρι τη 3-έσης 
τους σε κυκλοφορία

Άρ3ρο 4.

Το άρ3ρο αυτό χ/αφέρεται στον ειδικό φόρο κατχ/άλωσης 
που προβλέπετσ: για τα έτοιμα χυτοκ.ίνήτα -και στη/ αξία 
επιβολής του.

•Κα3όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου χυτού είναι ο: 
ίσιοι που ισχύουν και για τα εκ του εξωτερικού εισσγόμενα 
με βάση το άρ3ρο 1 του XT 363/~6 όπως -σχύει.

Ως προς την αξία επιβολής. χυτή 3α διχμορφώνετχ: με
βάση την EX FACTOR τιμή, η οποία 3α ελέγχεται από την 
επιτοοπή που λειτουργεί στα πλαίσια του άο3σου 6 του Χτ.
363/1976.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα η τελικά διαμορφούμενη φο
ρολογητέα αξία δεν μπορεί να υπολείπεται της μικρότερης α
ξίας που γίνεται αποδεκτή από την Επιτροπή για τα (αυτο
κίνητα προέλευσης εξωτερικού που έχουν αντίστοιχο ή παρα
πλήσιο κολινδρισμό κινητήρα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

Ο: ρολμίσεες το; κεφαλαίου αυτού (άρλρο 5} χ;αφέρονται 
στα ταραγόμενα αυτοκίνητα os χώρους του δεν βρίσκονται σε 
τελωνειακή ετίόλεψη.

Άρλρο ό.
Ο: διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αυτοκίνητα 

τα στοία λα ταράγοντα: ατό ιδ'.οκατασκευαστές. συνεργεία αυ
τοκινήτων ή άλλες μονάδες τοτ δεν τελούν σε καλ εστώ ς τε
λωνειακός ετίβλεψης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα ταρατάνω νομικά ή 
φυσικά τρόσωτα υποχρεούνται, τριν ατό την έναρξη οτοιασδή- 
τοτε εργασίας ταραγωγής αυτοκινήτων, να οτοέάλλουν αιτη- 
ση στην .αρμόδια τελωνειακή αρχή για να τους χορηγηθεί σχε
τική εγκριτική άδεια.

Η άϊεια αυτή, η οτοία λεσπίζετα.’. ατοκλειστικά και μό
νο στα τλαίσια της φορολογικής υτοχρέωσης, τεριλχμβανει 
τα στοιχεία τα οτοία είναι αταραίτητα για τον εντοτισμό, την 
ταρακολούληση και την είσπραξη του αναλογοΰντος φόρου κα
τανάλωσης. Για τον υτολογισμό του αναλογοΰντος φόρου λα 
λχμβάνοντα: υπόψη οι συντελεστές του τροέλέτοντα: για τα εΐ- 
σαγοαενα όμοια αυτοκίνητα καλώς και η βάση ετίόοκής του 
διαμορφώνεσαι για τα όμοια ή παραπλήσια αυτον.ίνητα εγχω
ρίου ταραγωγής του προηγούμενου κεφαλαίου ή, αν δεν υπάρ
χουν τέτοια αυτοκίνητα, η αξία των αντίστοιχων τΰτων του 
εισάγονται ατό το εξωτερικό.

Εξάλλου οι απαλλαγές του αναφέρονται στο τροηγούμενο 
κεφάλαιο για τα έτοιμα αυτοκίνητα λα εφαρμόζονται και στα 
αυτοκίνητα του ταρόντος κεφαλαίου.

Τέλος, λαμβάνει*: τρόνοια ώστε τα αυτοκίνητα τα οτοία 
μέχρι την έναρξη ισχύος τθυ ταρόντος νόμΐο όρίσκονται στο 
στάδιο ταραγωγής ή έχουν ταραχλεί χωρίο την εκτλήρωση 
των φορολογικών υτοχρεώσεων τους, να υταχλοόν στις ρυλμί- 
σεις του ταρόντος άρλρου χωρίς δυσμενείς ετιττώσεις για τους 
ταραγωγοόζ, εφόσον αυτοί εντός μηνός ενημερώσουν σχετικά 
τη-/ τελωνειακή αρχή για τη λήψη εγκριτικής άδειας . 
-και την καταόολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ’.

Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού (άρλρα 6. 7) αν-τιμετω- 
τίζουν τα λέματα βεβαίωσης και είστραξης του φόρου κατα
νάλωσης και την έκδοση των τιστοτοιητικών ταξινόμησης.

Άρλρο 6.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του τροόλέτεται για τα αυ

τοκίνητα του αναφέρονται στα κεφάλαια Α και Β βεβαιώνε- 
ται και εισπράττετα: τλέον ατό τ'.ς Τελωνειακός Αρχές, με 
την εφαρμογή x/άλογα. κστά τον τελωνισμό τους, των διατά
ξεων του ισχύουν για αις χ;τίστοιχες φορολογίες εισαγωγής. 
Ατό τις ίδιες αρχές λα ειστράττετα: και οτοιαδήτοτε άλλη 
φορολογία τθυ τροόλέτεται ατό τις διατάξεις του ισχύουν κά- 
λο φορά για τα αυτοκίνητα αυτά (Φ.Κ.Ε.. Τ.Χ. κ.λτ. για 
αυτοκίνητα του δεν υτάγονται σε φόρο κατανάλωσης).

Καλοσον αφορά τα αυτοκίνητα του κεφαλαίου Β ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης του ειστράσσετα: οτωσδήτοσε τριν τελούν 
σε κυκλοφορία μειώνεται με το τοσό των οορολογικών επι
βαρύνσεων του έχε: καταόληλεί για τις τρώτες ύλες του χρη- 
σιμοτοιήληκαν στην ταραγωγή τους, με την τροΰπέ-λεση £έ- 
£α:α ότι λα αποοεικνύετα: με παραστατικά εισαγωγής η τιμο
λόγια αγοράς το τοσό των ετιόαρόνσεων του καναόλήληκε 
και οι τρώτες ύλες του χρησιμοποιήληκσν.

Ανάλογη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν μτορεί 
να γίνει στις τεριττώσεις του η διασκευή τροήλλε ατό επιβα
τικό ή μικτής μεταφοράς αυτοκίνητο.

Άρλρο 7.
Για την ταξινόμηση των αυτοκινήτων των κεφαλαίων A 

‘/-αι Β τα τιστοτοιητικά τελωνισμού λα εκδίϊοντα: ατό τις 
Τελωνειακες Αρχές με βάση τις διατάξεις του ισχύουν για 
τα αντίστοιχα αυτοκίνητα του εισάγονται ατό τρ εξωτερικό.

Παράλληλα λαμβάνεται τρόνοοπ για τη διασφάλιση ατό τικ 
κίνδυνο των καταστρατηγήσεων λόγω αλλαγής των χαρακτη
ριστικών των αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, με ρητή διάταξη αταγορεόετα: η ταξινόμη- 
ση αυτοκινήτου για λήψη άδειας κυκλοφορίας με χαρακτηρι
στικά άλλα ατό εκείνα του αναφέρονται στο πιστοποιητικό. χω
ρίς την τροηγοόμενη καταβολή της διαφοράς των οφει>νθμένων 
φόρων ή την προσκόμιση βεβαίωσης της τελωνεια^ής αρχής 
σχετικά με τη μη οφειλή τέτοιας διαφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

Το κεφάλαιο αυτό (άρλρα 8, 9, 10, 11, 12) τεριλαμδάνει 
μεταβατικές διατάξεις και άλλες ειδικότερες ρυλμίσεις ορι
σμένων λεμάτων.

Άρλρο 8.

Με το άρλρο αυτό τροόλέτεται ότι οι διατάξεις του κε
φαλαίου Α λα τελούν σ: εφαρμογή μετά 15 μέρες ατά την ημε
ρομηνία έκδοσης της σχετικής ‘απόφασης του τροόλέτει το άρ
λρο 1, τροκειμένου να υτάρξει το απαραίτητο χρονικό διά
στημα τροσαρμογής των χώρων λειτουργίας στις_ανάγκες του 
αταιτούν ο: νέες ρυλμίσεις. Τα αυτοκίνητα των αυτοκινητο
βιομηχανιών, του κατά το χρόνο αυτό βρίσκονται εκτός των 
χώρων λειτουργίας των, εξαιρούνται ατό τις ρυλμίσεις του 
νέου καλεστώτος και λα υταχλοόν στις σχετικές διατάξεις του 
ίσχυαν τρο αυτού (άρλρο 2 Ν. 363/1976, άοβρο 16 Ν. 
827/1978, άρλρο 5 Ν. 122a'198i).

Άρλρο 9.
Οι διατάξεις του άρλρου αυτού αναφέρονται στις κυρώσεις 

και τοινές του λα επιβάλλονται για τις ταοαβάσεις του τα
ρόντος νόμου.

Ενόψη της βασικής ρύλμισης του λεστίζετα: με το νόμο, 
ότι δηλαδή η ταραγωγή των αυτοκινήτων λα τελεί σε τε- 
λωνειακή ετίβλεψη, ετακόλο-υλο είναι να ετισύροντα: στις τε- 
ριττώσεις της ταράβασής του ο: τοινές και κυρώσεις του τρο- 
βλέτονται, x/άλογα με την τερίττωση, ατό τις σχετικές δια
τάξεις του τελωνειακού κώδικα.

Εκτός ατό τις κυρώσεις αυτές κλτ. του τελωνειακού κώ
δικα, για τα αυτοκίνητα του αναφέρονται στ; Κεφάλαιο Β τρ> 
βλέπετα: η ετιόολή τροστίμου ίσου με τ; i/θ του αναλογούν- 
τος φόρου κατανάλωσης, στην τερίττωση του δε ζττηλεί η 
τροηγοόμενη εγκριτική άδεια της τελωνειχκής αρχής για την 
ταραγωγή του.

Άρλρο 10.

Με τις διατάξεις του άρλρου αυτού ρυλμίζονται τρία αυ
τοτελή λέματα.

Π αράγραφος 1.
Β ταράγραφος αυτή χ/αοέρ-εται στη φορολογητέα αξία του 

διαμορφώνεται για τα εισαγόμενα ετιβατικά αυτοκίνητα, σύμ
φωνα με τις διατάξεις της ταραγράφου 3 του άρλρου ί του 
Ν. 363/76. και ορίζει ρητά ότι η αξία χυτή δεν μτορεί να 
είναι μιρκότερη ατό τη δασμολογητέα αξία του καλορίζετα: 
ατό τον κοινοτικό κανονισμό 1224/80. Η ρύλμτση χυτή έρ
χεται να καλύψει το κενό των διατάξεων του ταρατάνω νό
μου (363/76). καλοσον σε τολλές τεριττώσεις λαμβάνετα: σή
μερα σα βάση ετιόο/.ής το; φόρου αξία μικρότερη ατό την 
τιμή αγοράς του αυτοκινήτου, γεγονός του είναι αντίλετο όχι 
μόνο με τον εν λόγω κοινοτικό κανονισμό, αλλά και με τ'-ς 
αρχές γενικότερα της φορολογικής μας. κατά την εισαγωγή, 
νσμολεσίας.

Παράγραφος 2.
Με τις διατάξεις της ταραγράφου αυτής, τίλεται ένα κα

τώτερο όριο επιβάρυνσης για τα μεταχειρισμένα ετιβατικά αυ
τοκίνητα, το οποίο λα τροκύττε: ατό το γινόμενο του κυλιν- 
δρισμού του κινητήρα και συντελεστή 100 δραχμές ανά κυβι
κό εκατοττό. Η ρόλμ-.ση αυτή λα καταλάβει ουσιαστικά τα το- 
λύ μεταχειρισμένα αυτοκίνητα (μοντέλλο 72 και ταλαιότερα) 
και ατοτελεί κατά κάτοιο τρότο ένα αντικίνητρο για την 
εισαγωγή τους, τ οτοία λόγω σης ταλαιότητας τους είναι 
ασύμφορη.
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Π χράγραφος 3.
Λ[; τι; διατάξεις της ταραγράφου χυτής ν-εστίζετχ: ατχλ- 

λα-'τ rri το οορο κατανάλωσης για τα εισχγόμενα και ταρα- 
•'«tsva αυτοκίνητα. εφόσον αυτά είναι κατάλληλα και —peepi- 
ίεναα: ατοκλειστικά να χρησιμοτοιη-άουν σε χυ τοκ ι νη τισ τικούς 
α^ώνε:. Εν τροκειυένω δεν τρόκειτα: για συνήόη ετιόατικά 
χύτοκίνητχ τον μχορούν να τεάούν σε κυκλοφορία. αλλά για 
ειδικής κατασκευής οχήματα (με ειδικά λάστιχα, εξατμίσεις, 
με μία ή δύο -λέσεις '/.λα.) τον μεταρέρονται στους χώρονς 
των α-'ωνων τάνω σε άλλα μέσα. Ο: όροι και διατυτώσεις 
■σον '5ζ τρέτει νζ συντρέχουν για να εφαρμοστεί η αταλλαγή 
^τή £2 κα·&ορι?τούν με ατοσαση τον 1'τονργθν των Οικονο- 
αικών.

Άρ-5ρο 11 -/.ζι 12.
Οι διατάξεις των άρθρων αντών χ/αφέρονται, τον τρωτόν 

στις καταργούμενες διατάξεις και τον δευτέρου στη·; έναρξη 
ισχνός τον νόμον.

Αόήνα, 3 Σεττεμδριου 1985 
Ο Ττονργός Οικονομικών

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ Ή ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 3-63. ότως ισχνοί.
Περί διαρρυ-όμίσεως των ετί των αυτοκινήτων ιδιωτικής 

χρήσεως ετιδαλλομένων σόρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βονλής. χτεεχσίσαμεν:

Άρ-Spov 1.
Ειδικός φόρος καταναλώσεως ετιδατικών αυτοκινήτων.

1. Η ταράγραφος 1 τον άρ-Spev 1 τον Ν. 363/1976 «τερί 
οιαρρννμίσεως των ετί των αντοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως 
ετιδαλλομένων σόρων. ως ισχύει». αντικα-Sισταται ως χκο- 
λούόως r

-«1. Άμαξα: αντοκινητο: δια την μεταφοράν τροσώτων της 
δασμολογικής κλάσεως 8702 Α2 εξαιρέσει των ασθενοφόρων 
και νεκροφόρων, εισαγόμεναι εκ της αλλοδατής υτοδάλλονται 
εις ειδικό·; φόρο·/ καταναλώσεως ετί τη δάσε: τον κυλινδρι- 
σμού τον κινητήρες και της κατά τας διατάξεις της ταρ. 
3 τον ταρόντος δ ιαμορφ θυμένης φορολογητέας αξίας αντών, 
ως ακολούθως :

α. Ετί κυλινδρισμού κινητήρες μέχρι και 1200 κυβικών 
εκατοστών δρχ. 23 χ;ά κυβικόν εκατοστόν. Ετί κνλινδρισμού 
κινητήρος μέχρι και 1800 κυβικών εκατοστών δρχ. 28 ανά 
κυβικόν εκατοστόν. Ετί κνλινδρισμού κινητήρος άνω των 
I860 κνδικών εκατοστών δρχ. 40 χ;ά κυβικόν εκατοστόν, τον 

■συνολικού τοσού οόοον. ·χη δννααένον να ν τεεί ή το τοσόν των
100.000 δρχ.

«Οι συντελεστές φόρον τον ορίζοντα: στο τροηγούμενο εδά
φιο ανά κνδικό εκατοστό. τροκειμέ;ου για χυτοκίνητα με κι
νητήρα τεριστρεφόμενων εμβόλων (WANKEL) αυξάνονται 
κατά τενήντα τα εκατό (50%)» .

β. Ο κατά τα Ζ/ωτέρω τροκύττων ειδικός φόρος κατα
ναλώσεως τροσαυξ άνετα: κατά 4% ανά χιλίας (1.000) δρα
χμές φορολογητέας αξίας, τέραν της τοιαύτης των 25.000 
δραχμών.

' 2. Τον κατά τας διατάξεις της τροηγονμένης ταραγρά- 
φον ετιδαλλομένον φόρον καταναλώσεως. εξαιρούνται τα αυ
τοκίνητα τύτον JEEP, εο! όσον τροορίζονται ατοκλειστικώς 
δια γεωργικές χρήσεις και ταξινομούνται ως τοιαύτα.

ο. Η -κατά τας διατάξεις της ταραγράρον ! τον ταρόν
τος αρ-Spov φορολογητέα αξία διαμορ-φούτα: εκ της a-Spot- 
σεως των κάτω·&: στοιχείων;

α) Της τιμής χονδρικής τωλήσεως ντό τον κατασκευα- 
Γτού οίκον (NET FRANCO USINE) τον αυτοκινήτου,

μη δνναμένης να αφίσταται τον 257c της τιμής λιανικής τω
λήσεως LIST PRICE αντον εν τη χώρα κατασκευής, 
μετά αοαίοεσ'-ν των ίαρυνουσών τούτο εν αυτή φορολογικών 
ετιδαρύνσεων.

«Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμδάνεται η τιο τά
νω τιμή χονδρικής και λιανικής τώλησης τον χρόνον κυκλο- 
οοοίας τον αυτοκινήτου στη διε-όνή αγορά. Ατό την τιμή 
χονδρικής τώλησης. μετά τη σύγκρισή της με την τιμή λια
νικής τώλησης και την ενδεχόμενη τροσαρμογή της, εκτίττει 
λέγω φ-Scpar ατό τη σννή-όη χρήση, τοσοστό τέντε τα εκατό 
(5%) για κά-So χρόνο χρήσης, τον δεν μτορε! να ντερδεί το 
είκοσι τα εκατό (20%). Σε τερίττωση τον το αυτοκίνητο 
φέρει βλάβη ή φόορά τον δεν οφείλεται στη συνή-όη χρήση 
μτορε: να εκτίττει ετιτλέον και μόνο μια φορά τοσοστό μέ
χρι τέντε τα εκατό (5%) κατά ανώτατο opto».

«ΠροκεικενΟν τερί αυτοκινήτων εισζγομένων εκ χωρών, εις 
το εσωτερικόν των οτοίων α: τιμά: δεν διαμορφούνται ντό 
σνν-όήκας κλήρους συναγωνισμού, αλλά καθορίζονται ντό του 
Κράτους, δια τον έλεγχον της κανονικότητος της τιμής χον
δρικής τωλήσεως λζμδάνεται υτ' όψιν η τ μή λιχ;ικής τω
λήσεως τον τλέον συγγενούς τύτον αυτοκινήτου τον κνκλοφο- 
,ρούντος εις τας χώρας της Δυτικής Ευρώτης, μειουμένης 
αναλόγως των υφισταμένων τυχόν τοιοτικών διαφορών, κοιτά 
τοσοστόν οριζόμενου, κατά τερίττωπν, υτό του αρμοδίου ορ
γάνου της ταραγρ. 2 του αρνρου 6 του Ν. 363/1976».

β) Της τιμής του τυχόν τροαιρεττκού (EXTRA) εξοτλι- 
σμού του αυτοκινήτου.

γ) Ενός τοσοστού τροσανξήσεως εκ 10% ετί του αθροί
σματος των ανωτέρω α και β στοιχείων, τροκειμένου τερί 
εισαγωγής υτό ζτοκλειστίκού χ;τιτροσώισου. Προκειμένου
τερί εισαγωγής ντό λοιτών εισαγωγέων το δια τον ατοκλει- 
στικόν τιτιτρόσωτον διαμορφούμενον τοσόν τροσαυξάνεται τε- 
μαιτέρω κατά 10% ή 125ο χυαλόγως ζ; η εισαγωγή τρα- 
γματοτοιείτα: τη μεσολαβήσει του αντιτροσώτου απ' εοόείας εκ 
τον 'εργοστασίου ή εκ των κατά τότονς διχνομέων της αλ
λοδατής.

δ) Ενός τοσοστού τροσζυξήσεως των ανωτέρω στοιχείων 
α και β εξ 7% Όντιτροσωτεύοντος τα έξοδα ασφαλίσεως και 
μεταφοράς του αυτοκινήτου εν Ελλάδι».

«Το τοσοστόν τούτο τροκειμένου τερί ετιδατικών αυτοκινή
των εισζγομένων εξ ντερτοντίων χωρών ορίζεται εις 25%».

«4. Ο κατά την ταράγραφον 1 ετιδαλλόμενος ειδικός φό
ρος κατχ/αλώσεως. υτολογίζετα: κατά τας διατάξεις της το
μογράφου τζύτης, ως ίσχυε τρο της αντίκαταστάσεώς της 
δια της ταρζγράφου 1 του άρόρου 1 της ατό 4.7.1979 τρά- 
ξεως ημών, τροκειμένου τερί ετιδατικών αυτοκινήτων:

α) Τα οτοία εισάγονται ντό εταγγελματιών χυτοκινητι- 
στών. ίνα τε-όούν υτ αυτών εις κυκλοφορίαν ως δημοσίας 
χρήσεως.

ρ) Τα οτοία έως και της 3ης Ιουλίου 1979: 
ζα) Είχον κομισ-ύε! εις την χώρα; και ευρίσκοντο ως ντο- 

κειμενα. είτε εις τελωνειχκούς χώρους, είτε ετί των μεταφο
ρικών μέσων, είτε εν διαμετακομίσει εις το εσωτερικόν.

%y) Ειχον αγορασ-όεί υτό των τροσώτων των χ/αοεροαε- 
νων εις τας διατάξεις της ταρ. 7 του άρ-3ρου 1 του Νό
μου 363/1976. ως η ταράγραφος αυτή ζριΔκείτζ: δια της τα- 
ρούσης και του άρ-όρου 2 του Νόμου 817/Ι078 κ": συντρέχουν 
κατά τον τελωνισμόν των. οι υτό των διατάξεων τούτων ορι
ζόμενο: όροι και τροντοόέσεις υτ αγωγή ς των εις αειωαένον 
φόρον καταναλώσεως.

γγ) Είχον αγορασ-όεί και τε-όεί εις κυκλοφορία; εις το 
εξωτερικόν, ντο δημοσίων νταλλήλων ντηρετούντων εις την 
άλλο δοτήν.

δδ) Είχον τα;αδο-όεί υτό το κα-ύεστώς των Α.Ν. 89/1967 
και 378/1 9 6S. εφ’ όσον ο τελωνισμός χ.τών λάόει χώρα; εντός 
της υτό της ταρ. 2 του άρ-λρον 37 τον Νόμου 814/1978 ορι- 
ζομένης τρο-όεσμίας.

εε) Είχον αγορασ-όεί ετί καταβολή ολοκλήρου του τιμή
ματος δ:5 χ;οίγρατος τιστώσεως μέσω Τρατέζης.

στστ) Είχον εισαχόή εις την Χώρα; και ταραδο$ή υτό 
το ν-χόεστώς της ελευ-όέρας χρήσεως, εφ’ όσον οι κάτοχοι



ετών styov εκ.εηλώσε: την τεο-όεε:ν του εκτελων:σμού των. 
α της εκεόσεως αναγκαίων ::α τον τελων.χμό·/ ε:ν.α:ολογη- 
ν.ών · τ:στοτε:ητ:κά κυν.λερορίας. ροεολογ:ν.ής ενημερότη- 
.ς. χετονκεείας χλτ. too της 4.7.79.
ζζ) Είχον αγορασ-όή :είευ συναλλχγμχτος orο Ελλή- 

jv ναυτ:κων τληρωμάτω-/ εμτοε:ν.ώ·/ εε/.ο:ων. η κ.χτε:χοντο 
το τεοεωτων εργαζομένων. ή υ.ετεκτα:εευομ£νων εις το ; _ 
;ρ:κό τέραν τοο έτους. ως χα: orέ ατορθ:τησάντων Ελλή- 
jv στουεαστών εξωτερ:κού. ερ ότον ατχ/τα τα -ανωτέρω τεο- 
ίτα. τλην των ναοτ:7.ών. ετχ/ακ.άμττουν εριστικώς ε:ς τη 
ώρα.
Η ν.αο ά τζ χ/ωτερ ω α "0::ά 7-2; τ.ατονη αο τον. :νήτων -ρο
ς 4.7.'79 οεον να “pc 7.-ΤΓΤΤ εκ τευόόντων στοιχείων.

οι W
’ ■J77C- των Υ.ε'-μ. ένων :ατάξεων ορ:Χό;χενα: τrp&SixjLta:

2 T0V 1 •/.τελών: αχόν ν.α: τη ν */.ηρ-ζ:ν ω; α ων των ε*.-
γομι ένων επόατ:*/.ων αε·: :νήτων . τ-ζρατε:V0*'“v : ετ: : :;χη-
/ ζρο·/.ε'·;αενου των α:ίΤ07.:νη των των ν.ο·χ:τ> εν των εις

αέχρ: */.α: :•ης 3 η ; Ιουλίου 1979 ή ε-ιρ:χ/-οαενων
ό >εταοοράν -/.ατά ::ην XJ':ην η·χερο;χη/:χ/ . Exi ΤΓίττώαε·
j τ:μ.ήματ&Γ των rjτο·/.: νή::ων το·ότων ογο των -ωλητών c
z/.x^ov: αχός της αίξ :ac αο των ε:τ:τ ρέ-ετα:: να ενεργή ται
τος τεο-όεσμίας έως εώεεκα μηνών ατό της χρίξεώς των 
: την Χώεχ/».
6. Άμαξα: ηλεκτροκίνητο: ε:·χ την κεταροράν τροσώτων 
ς οασμολογ’.κ.ής ν.λάεεως 87.02 Α2?.. ε:σαγόμεν?' εκ της 
λοεατής υτοέάλλοντα: εις ειοικάν ρόρον καταναλώσεως εν. 
αχμών τεσσάεων χιλ'.άεων (4.000) χ/ά μονάοα ρορολογησί- 
ο :~οέονάμεως.

Ο εότω τρεκ.όττων ε:ε:κ.ος ο όρος κατχ/αλώσεως τροσαυ- 
ενετα: 7.2'.ά 2/έ x/ά χ:λ:ας (1.000) εραχμάς εασμολεγη- 
ας αξίας. τέραν της το'.αότης των εν.ατόν χ:λ:άεων.
7. Τα κατά τας ε:ατάξε:ς: 1) Too άρ-SpOo 2 του Ν. 

778/1954 «τεεί τελωνισμού ε:οών ατομ·.7.ής χεήσεως -/.α: 
ίτλων μετατι-όεμένων Ελλήνων ειτλωματικών κα: τροξεν:- 
>ν υταλλή.λων>>. 2') του άρ-Scoo 17 too Ν.Δ. 2544/53 «τεεί 
-.ων.εμοό ειοών ατομικής χρήσεως ετίέ'ατών 7-λτ.», ως 
-■το χ/τικατεστά-όη ::α του άρ-όρου 6 του Α.Ν. 156/1967 
:εί ρυ-όμίσεως ί ασμυλογικών τ:νών δεμάτων 7.λτ. ν.α: 3)'

άρ-Spoo 12 τοο Ν.Δ. 2544/1953. ως τούτο χ/τικατεστά-
εια τοο άρ-SpCo 6 τοο Α.Ν. Ί56/1967. εισαγόαενα οτό 

ν εν αοταίς χ/2ρερομένων τροεώτων ετιέατικά αυτοκίνητα, 
όαλλοντα: ε:ς τον τρίτον τοο οτό των ταραγε. 1 κα: 

τοο ταρόντος άε-όρου τροελετομένοο κατά τερίττωσ:·/ ε:ο:-
οόροο ν.αταναλώεεως. Ε:ς το αετό τοοόν ε:ε:·/.ού ρόρου οτο- 

.λοντα: κ.α: τα εναγόμενα ετιέατικά αοτον.ίνητα υτό των 
ολαυνομενων ετχ/χτατρ:ζομένων κα: τεοσσύγων ομο-ρενώ-'.
3. Τα 7.ατά τας ::ατάξε:ς τοο ταρόντος άρθρου υτοκ-εί- 
α ε:ς ειεικάν οόρον κατχ/αλώσεως αυτοκίνητα, στσλλάσεον- 
. ταντων των ετ’ ευκαιρία της -.:εαγωγής ε·.ττραττομένων 
ων τελών. ε:ερορών ή ϊ:κα:ωμάτων. υτεε τοο Δημοτίοο 
είτων. εξαιρέσε: των εαεμών.
). Εν. τοο ειστραττομένου ν.ατά τας ειαταξεις τοο ταρό- 
ς αρνεοο ε:ε:κ:ύ οόροο καττ/αλώσεως. τοσοστόν εξ 8%,
ειεετα: ε:ς τον Οεγχ/:τμά/ Γεωργικών Ασραλίσεων ν.α: εξ 
::ς τοος σεκαιούχους τοο Ν.Δ. 3883/1958 «τεεί με:ώ- 

<ς της τεοεόέτοο ουρολογίας τοο Α.Ν. 788/1948 κλτ.>. 
ώταοτως εν. τοο ειστραττομένου ως άνω οόροο. ετί των 
ων;ζεμένων ε:ς την τεριοχήν της Δωεεν.ανήεοο αοτονανή- 
. τοτοετόν εχ 4% ατοόίεετα: υτέρ των Δήμων ν.α: Κο·-

ητων της τεριεχης ταοτης.

Άε-Spov 2.
ν.ε;7.ος ρορος ν.ατχοα/.ώεεως ετί των εν τη ημεόατή ν.α- 
/.εοαζεμενον; ετ;όατ;7.ών ·εωτθ7.:νήτων.

. Ε;ς τον ν.ατά το τροηγούμενον άρ-3ρον ειο’-χόν οόρον χα- 
νλώεεως οτά-;οντα;. οτό τας αοτάς Ϊΐ2χρίαε:ς χα: τα ε^ 
νιεεατή χαταεν.εοαζόυενα. ;;εεε·/.ε>αζέμενα ή τυναρμολογοό- 
α ετ:όατ:ν.ά χατον.ίνητα.

Π άντα τα -λεχατα τα αρορώντα εις την υτοίολήν της 
ώαεωα. ττ.ν εταλτ-S-υτ·ν Λ-...., —,,
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έεόα·.ωτ;ν y.a; είττραα;ν του εν ταε-αγράκρω 1 τοο ταρόντος άρ- 
·>ροο ιοροο. τορ;λαμεχ/οχενων χα; των αρορώντων εις τας 
τροαχ-'άήτε:ς. την τααογραρήν τοο ;·.7.α·.ώαατος του Δημ-οαίου, 
την αχ/.ητ:ν τροσρογών ν.α; ενείνχών μέτων χα; εν ηενε; εις 
την ε:τε:ν.ατία εεόα;ώσεως τοο οόροο, ο'.ότοντα; υτό των :<τχ>· 
οοαών εναάττοτε ε;ατάαεων ε:ς την ροραλογίαν χύχλσο εργα- 
α'.ων.

3. Δ;α την εραρ,μο'ρήν τοο ταρόντος άρ-όροε. ως εασμολο- 
ρ·η τεα αξία λαμέ άνετα: η τ:μή τωλήαεως των ε;ϊώ.ν τούτων 
οτό των ν.αταχ/.εοαετων, ::αχχεοαατών ή των ενεργούντων 
τη εοναεμε).όγηε:ν αυτών, μειωμένη χατά τεντήχοντα ετ: το·;ς 
εχατόν ι'50/c). ερότον η εν τω εαωτχε'χώ τ?οττ!·0εμένη α-ξία 
ε:ς το ν.όττος τοο αοτον.:νήτοο οτεεέαίνε: το είχοα; τέντε 
το:ς εν.ατόν '257έ'ι άλλως η τιμή τωλήαεως. μειοότα; κατά 
τριαν.οντα ετ: το:ς εχατόν - 30%ί .

«Σε τεείττωεη τοο οεν οτάρχε: τ:μή τώλητης ο ρόρος ·&α 
οτολεγ!ζετα: ττην τετμαετή αξία. Ως τεν.μαρτή αξία ·δεωρεί- 
τα: η τιμή τώλητης όμοιων ετ:6αΤ:χών χοτοχ;νήτων χα: χ^
οεν οτάρ·/·: τέτοια τ:μή. η ρορολογητέα αξία τοος ότως ϊια- 
μορροόνετα: γ:α-τα ε:σαγόμενα ατό το εξωτεριχό».

4. Τα εεχα-ό-άρ'.ττα έαοόα τον/ 6:ομηχανιχών χα: 5:οτε}«νι- 
χών ετ;·/ε:εήτεων τα τρ&ερχόμενα εχ τωλήαεως ετιβατιχών 
αοτον.:νήτων. τεεί ων το ταεόν άρ-Spov, ατχλλάοσονται τοο 
ρόροτ χόχ-λοο εργαα:ών τοο τροέλετομένοο υετό τοο εϊαρίοο α' 
τοο άρ-όεοο 1 τοο Α.Ν 660/1937 «τεεί τοο ρόροο ετί τοο χΰ- 
ν.λοο εεγατ:ών».

Ομοίως α: λόγω τωλήτεως μμταέ:6άσε:ς των αοτοχ’.νήτων 
τούτων οτό των εν λόγω ετ:χε:ρήτεων αταλλάταοντα: των οτό 
τοο Ν.Δ. 1 146/1972 «τερί τρότου μετα6:έάτεως εατρετγμάτων 
ε:ν.2:ωοάτων ετί αοτοχ.:νήτων οχημάτων χα: μοτ&χοχλεττών» 
τροίλετομένων τελών χαετοτήμοο.

'AaSpov 3.
Εράτχτ τρόέ-λετον ε:::ν.ό τέλος ετ:6ατ:ν.ών εωτοχ’.νήτων 

ν.α: αοτοχ:νήτων τοεηλάτων :ε:ωτ:χής -/ρήσεως.
«I. Ετί ετ:όατ:χών αοτον.’.νήτων τ·.'όεμένων το τρώτσν ε:ς 

χον.λοοοείαν ως :*ϊ:ωτκν.ής χρήαεως. το χατά την παράγρα- 
ρον 2 τοο άρ·3εοο 15 τοο Ν. 2367/53 «τερί τίτλων χορ:ό- 
τητος ταξ:νομήσεως. αεε:ών χυνώμρορίας ν.α: ρορολογίας αο- 
τον.:νήτων». ως :αχύε:. εράταξ εερότόετον ε:'ϊ:χόν τέλος ορί- 
ζετα: ετ: τη ίάσε: τοο χυλ:νερ:σμού χινητήρος χατών ως 
αχολοό-όως:

α) Μέχε: χα: χ:λίων ο:αχοαίων (1200) χυέΐχών εν.ατο- 
ττών ε:ς ερχ/μάς εχατόν (100) ανά ·χα»έ:χόν εκατοστόν.

ί) Λ:α τα τέραν των -/:λίων ϊιαχ&τίων (1200) ν.α: αέ- 
•/ρ: /:/.:ων οχταχοσίων (1800) χοέ:χών εκατοστών, ε:ς ερ-/. 
ε:αν.όσ:ας (200': χ/ά χοέν/.ό1/ εκατοστά/ χα:

γ) Λ:α τα αοτον.ίνητα χολ:νεε:σμού χινητήρος τέραν 
των '/:λίων Λν.ταν.οσίων (1800) χοέ:ν.ών εκατοστών. οεμε
τά: ως αχ&λού-όως:

αα": Μ έχε: ν.α: χ:λίων ε: ανοσιών (1200) χμ6:χών εκα
τοστών ε:ς ερχ/μάς εν.ατόν τεντήχσ/τα (150) α/ά ν.οέ·.χόν 
εκατοστόν χα:

ίί'ι Δ:α τα τέραν των χ:λίων ε:αν.οσίων (1200) χυέ:- 
χών εκατοστών ε:ς ϊραχμάς τε:αχόσιας (300) χ/ά χυί:ν.όν 
εκατοστόν».

2. Το ν.ατά την τροηγουμένην ααράγραρον τροκύττο/ τ> 
σόν τον εράταξ τροχόέτου ε:ε:ν.εύ τέλους. 5εν όύνατα: να εί- 
να: κατώτερον των είχοσ: τέντε χιλεοϊον/ (25.000) cpy

3. Ετί των αυτον.:ντ~των τοεηλάτων (σκούτερ. μοτοσυν.Λετ- 
τώ·/) :α:ωτ:χής χρήσεως. των τ:-όεμένων το τρωτόν εις κι>- 
ν.λορορίαν ετ:όά/.λετα: ερ' άταξ τρόσ-όετον εΔεχσ/ τέλος, ετί 
τη 5άσε: του κυλ'.νϊρεσμού του χινητήρος αυτών. ορ:ζόμενον 
ως αχο/χόόως :

α) Μ έχε: χα: τετραν.οσίων (401*.) χμέ’ν.ών εκατοστών
ε:ς εραχμάς σαράντα (40) ανά χυδ-.χόν εκατοστόν ιχα:

6) τ:α τα αυτοκίνητα τσϊήλατα (μοτοχυχλέττα:) άνω των
( /.ΑΑ) μ·ι(μ«Λ«ι fv ε\<· ·# ii-ί.χΛ» ·



αα) Μέχρ: *·*! ~ετρακοσίων κυβικών εκατοστών εις ίρχ. 
εξήκοντα x/ά.κυβικόν εκατοστόν κα:

66) δια τα πέραν των τετρακοσίων κυβικών εκατοστών 
εις τροχιάς σγίοήκοντα ανά κυβικόν εκατοστόν.

Το ούτω προκύπτον αϊτόν του εφ' άπαξ προσ-δέτου ειδικού 
τέλους δεν δύνατα: να είνα: κατώτερον των 'δύο χιλιάδιον πε- 
ντακοσίων (2.500) δραχμών.

4. Ηλεκτροκίνητα εττ:6ατ:κά αυτοκίνητα, τι-δέμενα τε πρώ
τον εις κυκλοφορίαν ως ιδιωτικής χρώσεως, αποβάλλονται 
εις εφ' άπας πρόσθετον ειδικόν τέλος, ίσον προς το διπλά
σιαν των οριζόμενων αυτά τελών κυκλοφορίας ενός εξά
μηνου.

5. Αυτοκίνητα οχήματα μετά μονίμου κλειστού αμαξώμα
τος ωοελίαου φορτίου μέχρις ηαίσεως (1/2) τόννου. τιθέμενα 
το πρώτον εις κυκλοφορίαν ως φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως, 
υποβάλλονται εις το ήμισυ του υπό των παραγράφων 1 κα:
2 του παιόντος ά ο-όρου οριζόμενου εφ’ άπαξ προσδέτου ειόι- 
νοΰ τέλους δια τα επιβατικά αυτοκίνητα ιοιωτικής /ρήσεως.

6. Τα υπό του 'Δημοσίου εκποιούμενα μεταχειρισμένα επιβα
τικά αυτοκίνητα, τα οποία τί-δεντα: υπό των αγοραστών εις 
κυκλοοορίαν ως ιοιωτικής χρήσεως υποβάλλονται εις εο" 
άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος, ίσον προς τα κατά περίπτω- 
σιν τέλη κυκλοφορίας ενός εξαμήνου.

7. Του εφ’ άπαξ προσ-δέτου ειδικού τέλους εξαιρούνται:
α) Τα βάσει των διατάξεων τσυ άρ-δρου 17 του Ν. 2357/ 

1.953. ως ισχύει ή διατάξεων μεταγενεστέρων νόμων τυγχά- 
νοντα απαλλαγής από των τελών κυκλοφορίας αυτοκίνητα μό
νον εφ’ όσον δια τα αυτοκίνητα ταύτα απαλλάσσονται οι κά
τοχοι αυτών και από των εισαγωγικών δασμών.

6) Τα τρίκυκλα αυτοκίνητα ποδήλατα τα χρηπμοποιού- 
μενα δ,α μεταφοράς.

Άσ-δρο 2 της από 4.7.79 Π.Ν.Π. όπως συμπληρώθηκε 
με το άσ-δρο 3 της από 19.7.79 όμοιας πράξης (Έυσώ-όηκκν 
με Ν. 1003/79 (ΦΒΚ 294/79).

Άρ-δρον 2.
Εφ απαξ πρόσδετον ειδικόν τέλος επιβατικών αυτοκινή

των ιδιωτικής χρήσεως και αυτοκινήτων ποδηλάτων ιδιωτι
κή; χρήσεως.

ί. Το κατά τας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρ-δρου
3 του 'Ν. 363/76 «περί διαρρυδμίσεως των επι των αυτοκι
νήτων ιδιωτικής χρήσεως επιβαλλόμενων φόρων», ως ισχύει, 
οριζόμενου εφ άπαξ πρόσ-δετον ειδικόν τέλος επί των τι-δεμέ- 
νων το πρώτον εις κυκλοφορίαν επιβατικών αυτοκινήτων ι
διωτικής χρήσεως κα: αυτοιοινήτων ποδηλάτων (σκούτερ, μο- 
Τοσυκλεττών) ιδιωτικής χρήσεως. αυξάνεται κατά ποσοστόν 
εκατόν επί τοι; εκατόν (100%).

2. Της κατά την προηγουμένην παράγραφον αυξήσεοις του 
εφ’ άπαξ προσ-δέτου ειδικού τέλους κατά ποσοστό 100% εξαι
ρούνται :

α) Τα αυτοκίνητα περί ών το εδάφιον ί περίπτ. 6ί. γγ. 
δδ. της παραγράφου 4 του άρ-δρου 1 του Ν. 363/76, της προ- 
στε-δείσης δια της παρ. 2 του άρ-δρου 1 της παρούσης.

ό) Τα αυτοκίνητα ο: κάτοχο: των οποίων εξέδωσχ; τσα- 
πεζικας επσσαγάς επί των Δημοσίων Ταμείων με το ποσόν 
του εφ’ άπαξ προσδέτου ειδικού τέλους, αέχσι κα. τηο 3ησ Ιου
λίου 1979».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Τελώνεια/,ή επίβλεψη κα: φορολογικό κ-α-δεστώς των αυτοκί

νητων εγχώριας παραγωγής και άλλες συναφείς δια
τάζεις.

Άο-δρο 1.
Έννοια όρων.

Για την εφαρμογή του νόαου αυτού-δεωρούνται: 
α) Αυτοκινητοβιομηχανίες; οι εγχώριες βιομηχανίες ποο 

πασά-ουν αυτοκίνητα.

ό'ι Αυτοκίνητα, τα οχήματα των δασμολογικών διακρίσεων 
87.62 Α κα: 87.02 ΒΙΙ. με εξαίρεση τα λεωφορεία και τα 
αυτοκίνητα ψυγεία.

γ) Παραγωγή: τ, κατασκευή ή η συναρμολόγηση των αυ
τοκινήτων της προηγούμενης περίπτωσης, κα-δώς και η δια
σκευή σε τέτοια αυτοκίνητα.

δΐ Πρώτες ύλες: Τα μέρη, εξαρτήμπ.α κα: όλα γενικά 
τα υλικά κύρια ή βοη-δητικά). πλην καυσίμων, που χρησι
μοποιούνται στην παραγωγή των αυτοκινήτων, ανεξάρτητα τι 
ενσωματώνονται ή αναλίσκονται κατά το στάδιο της παραγω
γικής διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Καδεστώς τελωνε-.χ/.ής επίβλεψης.

Αρ-δοο 2.
θέση των αυτοκινητοβιομηχανιών σε τελωνειακή επίβλεψη.

1. Με απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας κα: 
Τεχνολογίας κα: Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως. ο·: χώροι λειτουργίας των χυτο·/.:- 
νητοβιομηχχ/ιών τί-δενται σε τελωνειακή επίβλεψη.

Η τελωνειακή επίβλεψη σκοπό έχει τον έλεγχο κ-αι την 
παρχκολού-δηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των πρώτων 
υλών που παραλχμβάνονται από τις αυτοκινητοδιομηχχ/ίες. τον 
έλεγχο κα: την παρχ/.ολού-δηση των παρ αγόμενων αυτοκινήτων, 
κα-δώς και τη βεβαίωση κ.αι είσπραξς των δασμολογικών και 
φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέποντχι. κατά περίπτωση 
από τις παραγράφους 1 των άρ-δρων 3 και 4.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται: ο τρόπος άσκησης της 
τελωνειακή; επίβλεψης, οι υποχρεώσεις των χυτοκινητοοιομτ- 
χανιών ένχ/τ: της τελωνειακή; αρχής, ν.α-δώς και κάδε άλ
λη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Τα αυτοκίνητα που παράγοντα·, από τις χυτοκ-.νητοβιο- 
μηχ ανίες επιτρέπεται να αποταμιεϋον :αι η να διααετχ/.ομίζον- 
τα: στο εσωτερικό ή εξωτερικό, με την τήρηση των σχετι
κών διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα. Επιτρέπεται ακόμη 
η μεταφορά τους σε χώρους των κατά τόπους αντιπροσωπειών 
των αυτοκινητοβιομηχχ'ΐών με όρους κα: διατυπώσεις που 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Αρμόδια για την οριζόμενη στην παράγραφο Ί επίβλε
ψη είναι η τελωνειακή αρχή, στη χωρική δικαιοδοσία της 
οποίας βρίχκαντα; οι εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβιομηχα
νίας.

Άρ·δρο 3.
Φορολογικές απαλλαγές.

1. Ο: πρώτες ύλες που εισάγουν ο: αυτοκινητοβιομηχα
νίες από το εξωτερικό ή παραλαμβάνΟυν από το εσωτερικό 
απαλλάσσονται, με εξαίρεση τους δασμούς που ορίζοντα: από 
την κοινοτική νομο-δεσία για τις προερχόμενες από τρίτες 
χώρες, από κά-δε είδους φορολογική επιβάρυνση υπέρ Δημο
σίου ή τρίτων.

Επίσης ο: ύλες αυτές επιτρέπεται να παοαλσμίάνοντα: υε 
το κα-δεστώς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α ταυ Νόμου 
1402/83 (ΦΕΚ Α' 167). εφόσον τα πασαγόμενα αυτοκίνητα
προορι,οντα: για επαγωγή.

2. Ο: προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 απαλλαγές 
εφαρμόζονται, ανάλογα κα: στα είδη που εισάγουν από το εξω
τερικό ή παραλαμβάνουν από το εσωτερικό οι βιομηχανίες για 
την κατασκευή μερών, εξαρτημάτων κα: λοιπών υλικών που 
προορίζονται να χρησιμοποιη-δούν στην παραγωγή .αυτοκινή
των.

3. Τα πασαγόμενα αυτοκίνητα που υποβάλλονται στον ει
δικό φόρο κατχώλωσης του επόμενου άρ-δρου απαλλάσσονται 
από κά-δε φορολογική επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρί
των μέχρι τη -δέση τους σε κυκλοφορία, με εξαίρεση το εφά
παξ πρόσ-δετο ειδικό τέλος του άρ-δρθυ 3 του Ν. 363/76 
(ΦΕΚ Α' 152) κια: τα τέλη χαρτοσήμου για τις μετά σαν
"fi —/Λ"λ *<~Τσ ’ <■*


