
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Του σχεδίου νόμου «για την προσαρμογή της Τελωνειακής

ζ.ζ: Δασμολογικής Νομοθεσίας στο- δίκαιο των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων — ΕΟΚ».

Ιίοοζ τη Βουλή των Ελλήνων
Ύστερα από την κύρωση, με το νόμο 945/79, της Συν

θήκης για την προσχώρηση της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες ,ΕΟΚ — ΕΚΑΧ —ΕΚΑΕ), η Χώρα μας είναι 
υποχρεωμένη να εφαρμόσει αττό την ημερομηνία έναρξης της 
tr/ύος της Συνθήκης, δηλαδή ατό την 1η Ιανουάριου 1981 :

α) Τις Πατάξεις των αρχικών συνθηκών των πιό πάνω
κοινοτήτων. ν

β) Τις πράξεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των. σε συνδυασμό με τις μεταβατικές ρυθμίσεις της πρά-
^ Τ4 ^ Tip 07~£(λ)2 Τ13Τι τ.·, α . . ^ . ..... '·-·-■ · ....-*=«■

· — Οι Πράξεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(κανονισμοί, οδηγίες κλπ.) ατοτελοόν, στο σύνολό τους, το 

•Κοινοτικό παράγωγο δίκαιο.
Μετά απ αυτό, η Χώρα μας πρέπει να προσαρμόσει την 

εσωτερική Τελωνειακή και Δασμολογική της νομοθεσία, στις 
αντίστοιχες Πατάξεις του Κοινοτικού παραγωγού δικαίου, 
μέσα στα πλαίσια των ευχερειών του παρέχουν οι Κανονισμοί 
των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με 
όσα ορίζοντα: στ·ς κατευθυντήριες οδηγίες των οργάνων 
αυτών.

Για την πραγματοποίησή του τιό πά/ω σκοτού, καταρτίστηκε 
αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο, λόγω της φύσης των δια- 
τάξεών του και των -δεμάτων του ρυθμίζονται με αυτό, π?έ- 
τει να περιβληθεί τη μορφή τυπικού νόμου και να ισχύσει 
ατό την Ί.1 «1981. - ' '

Για τις διατάξεις κάθε κεφαλαίου, στα οτοία διαιρείται 
το σχέοιο νόμου, ανάλογα με τα αντικείμενα του ρυθμίζον
ται, αναφέρονται τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟ Α” ΚΕΦΑΛΑΙΟ ■ ·'·-·■ -ί-ί
ι · ■

Οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου έχουν σαν αντικείμενο ι 
την τροσαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας, μας, του ανα- 
φερονται στην εισαγωγή τιρώτων υλών με τροσωρινή ατέλεια, 
δηλαδή χωρίς καταβολή δασμών και φόρων, για βιομηχανική 
επεξεργασία (μετατοίηση) και εξαγωγή των έτοιμων προιόν- 
τών στο εξωτερικό στις διατάξεις του αντίστοιχου κοινοτι
κού καθεστώτος του_ PERFECTIONNEMENT ACTIF
(ενεργητική τελειοτοίηση) ότως αυτό καθορίζεται ατό τη 
βασική οδηγία (DIRECTIVE) 73/4.3.69 και τις άλλες 
του έχουν εκ.δοθεί μεταγενέστερα, για τη συμτλήρωση και . 
τροποποίησή της. ' .

Με τις διατάξεις της ταρατάνω βασικής Οδηγίας (ΕΟΚ) 
καθώς και των Οδηγιών αριθ. 71/261, 73/82. 75/349 και 
79/802, έχουν εναρμονιστεί ο: διατάξεις του ταρόντος κε
φαλαίου και ειδικότερα των ά:θ:ων ί.' 2. 3. 4. 5. 6. 12, 
13. '4. 15, Ί6, 17 (τα.:, α), 18, 19, 20, 21, 22' (το '· 

μα της προσαύξησης τροίλέτεται ατό τη βασική Οδη- ’· 
γισ- ΟΚ 69/73. ο τρότος του υπολογισμού είναι ελληνική 
■Π::'-., η). 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29,'30. 31, 32, 33, 
34 ‘ - ;αι 36. :· ' ; ·■ .

'.Αα'ά?3ρα 7, 8.9, 10. II και 17 (τα?, β), 37, 38 
και 39 είναι διατάξεις του θεσπίζονται στα τλαίσια της 
ευχέρειας του αφήνει το Κοινοτικό Δίκαιο, και υπαγόρευσε 
η μακρόχρονη ελληνική πρακτική κατά την εφαρμογή του κα
θεστώτος αυτού. . -.

Για τη·/ ατόδοση του κοινοτικού όρου PERFECTION- 
ΧΒ-ΜΕΝΤ ACTIF χρησιμοτοιείται ο όρος «τελειοτοίηση
για ετανεξαγωγή». σαν δοκιμότερος για την Ελληνική Τε- 
Αωνειακή τρακτική.

Ετισης. αντί για τους όρους «τρωτές ύλες» και «έτοιμα 
προϊόντα». χρησιμοτοιούνται αντίστοιχα οι όροι «εμτορεύμα- . 
•χχ» και «ταράγωγα προϊόντα», ότως και στο κοινοτικό δί-:
καίΟ. ··■ - . ;·.·ι ; .·■..·

Σκοπός του καθεστώτος της τροσώρινής εισαγωγής εμπο
ρευμάτων για τελειοποίηση, είναι η αρμονική υποβοήθηση, μέ
σα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας της 
ανάπτυξης των ε5νικών μεταποιητικών δραστηριοτήτων του 
κατευθύνονται στο εξωτερικέ, με την απαλλαγή απ' τους δα
σμούς. τις φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσμα
τος. τις γεωργικές εισφορές, και τις άλλες επιβαρύνσεις 
των εμπορευμάτων τρίτων χωρών, που δε συγκεντρώνουν τους 
όρους των άρθρων 9 και ΙΟ της Συμφωνίας της Ρώμης 
και προορίζονται για τελειοποίηση και παραγωγή παράγωγων 
προϊόντων, που εξάγονται σε τρίτες επίσης χώρες.

Η αναγνωρισμένη οικονομική σημασία της καθιέρωσης του 
καθεστώτος είναι περισσότερο ή λιγότερο μεγάλη, ανάλογα 
με τη χώρα και τον κλάδο της μεταποιητικής δραστηριότη
τας. Επειδή όμως, με την εφαρμογή του διασφαλίζονται συμ
πληρωματικές διέξοδοι στις δυνατότητες της εγχώριας μετά-

f· -ν ·.·*.•π·?-/-·'·t ■·*- j* * t %.
ποιητικής οραστηριοτητας, είναι αναμφισβήτητο οτι δημιουρ- 

. γούνται σοβαρές ευκαιρίες για πλήρη απασχόληση του εργα
τικού δυναμικού με συνέπεια γενικότερες ευμενείς επιδράσεις 
στην εθνική οικονομία.

Όμως, η εφαρμογή του καθεστώτος της πιροσωρινής ατέ
λειας έχει οδηγήσει στη διαπίστωση, ότι η μη ορθή εφαρ- 
μογή του στον_εθνικό_ χώρο μπορεί να έχει σαν_ αποτέλεσμα 
για επιχειρήσεις που 3α υπάγονται σ’ .αυτό την απόκτηση 
και άλλων ωφελημάτων, και κυρίως τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
ομοειδών επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό στο Α' κεφάλαιο του νομοσχέδιου συμ- 
περιληφθήκανε, εκτός από τις διατάξεις υποχρεωτικής εφαρ
μογής του κοινοτικού δικαίου και όσες από τις διατάξεις 
που εφαρμόζονται, κρίθηκε αναγκαίο να διατηρηθούν, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού που επιδιώκεται,νκαθώς και άλλες, 
οι οποίες θεσπίζονται για πρώτη φορά, επειδή η' μακροχρό
νια εφαρμογή του συστήματος της προσωρινής ατέλειας κατέ- 
δειξε την ανάγκη θέσπισής τους.

ΌΓδιατάξεις αυτές δεν αντιστρατεύονται τις οδηγίες της 
ΕΟΚ, γιατί βρσίκοντα: μέσα στα πλαίσια που έχουν αφήσει 
οι οδηγίες' αυτές για τις Εθνικές Τελωνειακός Διοικήσεις.

r. Έτσι, με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου στο σύνο-, 
λό τους, θεσπίζεται ένα καθεστώς προσαρμοσμένο και στις 
αντίστοιχες διατάξεις του παραγωγού κοινοτικού δικαίου και 
στις απαιτήσεις της Ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. 
Π ιό συγκεκριμένα και ειδικότερα: .·;.·· ί ..α

• · ' ;■ ’ " Στο άρθρο 1.'
Οι διατάξεις του άρθρου 1 έχουν εννοιολογικό, κυρίως, χα

ρακτήρα. ·. . . · - ; - - . ·
Μ’ αυτές και για την άρση αμφισβητήσεων, δίνεται η έν

νοια των όρων που συχ/ά χρησιμοποιούνται στις διατάξεις 
του κεφαλαίου αυτού. Σημειώνεται ιδιαίτερα: α) Ότι οι 
αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, με τις οποίες θα 
ορίζονται τα εμπορεύματα που θα υπάγονται στις κατηγο
ρίας των καταλυτών, επιταχυντών και επιβραδυντών χημικών 
αντιδράσεων'και θα ευεργετούνται από το σύστημα, θα εκδί- 
δονται με βάση τις αντίστοιχες Οδηγίες των Κοινοτικών ορ
γάνων και θα αποσκοπούν στην εφαρμογή τους και β) ότι με 
τις εργασίες τελειοποίησης, που αναφέρονται στην παρ. 3 
του άρθρου αυτού, καλύπτεται κάθε μεταποιητική και άλλη 
συναφής δραστηριότητα τελειοποίησης.

Στο άρθρο 2.
. Με το άρθρο αυτό δεν θεωρούνται σαν εμπορεύματα και 

δεν παραδίνονται με το καθεστώς της τελειοποήσης για επα- 
νεξαγωγή, οι πηγές ενέργειας, οι καύσιμες ύλες, τα εργα
λεία καθώς και τα εφόδια που χρησιμοποιούνται αλλά δεν 
ενσωματώνονται στα παράγωγα προϊόντα.

, Θεωρούνται όμως, κατ’ εξαίρεση, σαν εμπορεύματα και παρα
δίνονται με το εν λόγω καθεστώς, οι καύσιμες ύλες, που 
προορίζονται για δοκιμές κινητήρων που έχουν κατασκευαστεί 
από εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί και παραδοθεί με το 
παραπάνω καθεστώς ή για δοκιμές κινητήρων που έχουν επί-



ορθώθόί'αφού οΓ κινητήρες αυτοί είχαν υπαχθεί 'τροηγού- 
να στο ίδ<ό καθεατώς... . ‘γ ·*.'■':· ii"r."'· . .
Ο ποσότητες των καυσίμων του θα απαιτούνται _γιζ τις 
:απάνω εργασίες θα χ,αθορίζονται ατό την κατά τόπο αρ- 
::j τελωνε: ακή αρχή σύμφωνα με όσα θα ορίζοντα: ατό σχε- 
ες αποφάσεις του Γτουργού των Οικονομικών.

Στα άρθρα 3, 4, 5χα:6.
Με τις διατάξεις των άρθρων 3. 4. 3 και 6 καθορίζον- 
ι.οι προϋποθέσεις χαι η διαδικασία γ:α τη'/ εισαγωγή χα: 
ραλαίή εμπορευμάτων με το καθεστώς της τελειοποίησης 
χ -ετανεξαγωγή.
Σύμφωνα με τ:ς διατάξει των πιο πάνω άρθρων δικαίωμα 

ήαης του. παραπάνω, καθεστώτος έχει κάθε νσ-μι/.ό ή φυ
τό πρόσωπό του είναι εγκατεστημένο στο χώρο τηςΈΟ'Κ το 
νιο ασκεί, μεταποιητική δραστηριότητα χαι διαθέτει κατάλ- 
λες εγκαταστάσεις. για την άσκηση της. δραστηριότητας 
τής. , . \ Λ - ..·· ; · * ;-· : \ : . ;
Με όρους χαι προϋποθέσεις του θα καθορίζ-ονταιμε ατόφα- 
του 1 τευργοΰ των Οικοδομικών ε:να: δυνατό να υταχθεί 

; -καθεστώς αυτό και τροσωτο νομικό -ή φυσικότ,του-είναι 
'·ατε;.τημένο στο χώρο της ΕΟΚ, αλλά όμως δε διαθέτει 
: τιο. τανω χζαφερόμενες εγκαταστάσεις, για τοσότητες 
τορευμάτων .του «ιναι αταραίτητες. για την εκτέλεση συμ- 
οαιου του εχει συναφθει με τρόσωτο εγκατεστημέ/ο σε τρί- 
τρος την ΕΟΚ, Χώρα. ..·.··.

•Με τους ίδιους όρους χαι προϋποθέσεις μτορεί να χάνει 
ί,ση του καθεστώτος χαι νομικό τρόσωτο του ασκεί ατο- 
ειστικά επαγωγική δραστηριότητα.
Γιά την εισαγωγή και ταραλαίή εμπορευμάτων 'απαιτείται 

εριση της τελωνειάκή; ‘αρχής του θα οριστεί με υτο'υρ- 
ή απόφαση και'η οποία έγκριση θα παρέχεται εφόσον' δια-: 
τώνετα: η συνϊρομή των τροβλετόμενων προϋποθέσεων/./
Η χορήγηση της τταρτάνω έγκρισης ατό την τελωνειάκή 
/ή αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα εκσιϊόμενη υτ03?γική άτό- 
"η; με σκοτο αφ’ ενός μεν να γίνει εναρμόνιση με τον τ?ό- 
τόυ λειτουργεί και εφαρμόζεται το καθεστώς χαι στά άλ- 
κρατη - μέλη της Κοινότητας και αφ’ ετέρου στα τλαίσια 

ς οιοικητικης ατοκεντρωσης να γίνει ατλοΰστευση των ita- 
ασιων του αταιτούνται για την υπαγωγή των ενε'αφερόμε- 
) μετατοιητών - εξαγωγέων στο εν λόγω καθεστώς και 
: να διευκολύνονται καλύτερα και ταχύτερα οι εξαγωγές..
Αλλωστε, οι παραπάνω εγκρίσεις, του θα χορηγούνται 

. τις τελωνειακός αρχές, τροδλέπεται να κοινοτοιούνταί 
1 τουργειο Οικονομικών για τον οτοιοσήτοτε έλεγχο του’ 
χρειαζότανε να ϊιενεργηθεί καθόσον αφορά τη σωστή 

ρμογή του καθεστώτος.
Στις εγκρίσεις αυτές θά αναφέρονται και οι συντελεστές 
ιτοσης των εμτορευμάτων στα ταράγωγα προϊόντα ο: 
ιοι συντελεστές θα ορίζονται ύστερα ατό τροηγούμενη 
υνα επίτροπων του θα συνιστώντα: για το σκοτό αυτό.
Εξυτακούεται ότι. ε 
ευματων. καθορίζον 
άνων της ΕΟΚ. οι 
ίδια εμτορεύματα ατ 

για την επαλήθευσή ·

ιφοσον ο: συντελεστές ατοσοσης των εμ- 
τα: με οδηγίες (DIRECTIVES) των 
συντελεστές αυτοί θα ορίζονται για 

τό τις εγκρίσεις, χωρίς έλεγχο ή έρευ- 
σους.

V_- r
mm * 0 I.

Μιά προσεκτική θεώρηση των σκοτών του επιδιώκονται. με 
: διατάσεις του κεφαλαίου αυτού, οδηγεί στο σουτέρ σου 
. για την πραγματοποίησή τους, ο: τοσότητες των εμτο- 
μάτων του θα ταραδίνονται σε κάθε -δικαιούχο σε μία ορι- 
νη χρονική τερίοδο. συνήθως έτους, τρέτει να είναι ανά- 
ες με τις ανάγκες του εισαγωγικού τρογράμματος των 
αιούχων της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.
Η εισαγωγή ατό κάθε δικαιούχο τοσοτήτων εμτορευμάτων. 
ραλύτερων ατό εκείνες του αταιτούνται. για την ικανοτοιη- 
των εισαγωγικών τους αναγκών, αντιστρέφει τον ετιδιω- 

οενο ατό το καθεστώς αυτό σκοτό. δημιουργεί συνθήκες 
εμιτου ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών ετιχειρήσεων και

συναλλαγματικά προίλήματα, γιατί τροκαλεί, χρονικά, ανισο
μερή και ανώμαλη κατανοαή των συναλλαγματικών υτοχρεώ- . 
σεων της Χώρας μας.

Γι' αυτό, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κεφαλαίου 
αυτού ορίζεται ότι. υποχρεωτικά οι τοσότητες εμτορευμάτων 
του θα παραδίνονται για κάθε χρόνο και σε κάθε δικαιού
χο, δεν τρέτει να είναι ανώτερες ατό τη δυναμικότητά του, 
με την αναγ/ώριση και ενός τεριθώριου ασφάλειας, καθορί-· 
ζετά: ίε και η διαδικασία, με ίάση την οτοία θα τροσδιο-· 
ρίζεται αυτή και η οτοία (διαδικασία) δε διαφέρει ατό αυ
τή, του μέχρι σήμερα ισχύει και ακολουθείται ατό την Ελ
ληνική Τελωνειάκή Διοίκηση. - , <

Στο άρθρο 8. *·'■
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τεριορίζετάι ή ακυ

ρώνεται, ανάλογα με τις τεριττωσεις του αναφέρονται, η έγ
κριση του έχ'οι χορηγηθεί για -την ταραλαίή εμτορευμάτων 
με το καθεστώς της τελειοτοίησης για ετανϊ'ξ'ά'^ωγή και 
αναφέρονται ετίσης οι υτοχρεώσεις του δικαιούχου στην τερί- 
ττωτη της ακύρωσης της εν λόγω έγκρισης.

■ ;· ■ .·· Στα άρθρα 9 και ΊΟ.'
Με τις διατάξεις των άρθρων .9 και 10 ρυθμίζονται θέ

ματα σχετικά με τη μεταχείριση υλικών συσκευασίας. Ειδι-* 
κότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 9 ορίζεται ότι η' εξ α
γωγή υλικών συσκευασίας όχι μόνο κενών, δηλαδή σαν ταρα-^ 
γωγω-ν τροϊόντων, αλλά και κληρωμένων με εγχώρια τ:’.-όν
τα ατό τρίτους εξαγωγείς. ατοτελεί. λόγο τερματισμού και 
εκκαθάρισης, του καθεστώτος, με τις διατάξεις δε του άρ
θρου ΙΟ ορίζεται ότι, έτοιμα υλικά συσκευασίας. του εισά- 
γονται ατό τρίτες χώρες κενά, για να έτανεξαχθούν γεμάτα. 
Ιμε εγχώρια τροϊόντα και υλικά συσκευασίας του ατόχωριζο··- 
ται.ατό. τα εμτορεύματα, με τα οτοία συνεισάγονται και υτά- 
γονται'στο καθεστώς, γ>α νά εξαχθούν ετίσης με εγχώρια 
τροϊόντα. θα ταραδίνονται τροσωρ'.νά με τον όρο της ετανε-. 
■ξσ-γωγής με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφα
λαίου αυτού.

Στο άρθροΊ 1.
.* .’ \ λ * . . Λ . . . Γ .

- Ατό την τραγματοτο-ίητη των εργασιών τελειοτοίησης των 
ευσαγόμενων εμτορευμάτων (τρώτων υλών) τρέτει να ταρα- · 
χθούν αλλά και να λάίουν έναν ατό της τροόλετόμενους 
τρεοριτχούς τερματισμού του καθεστώτος. Όι τοσότητες τα- 
ράγωγων η ενδιάμεσων τροϊόντων του καθορίζονται ατο τη 
σχετική έγκριση. Ι;

Ευνόητο, εταμ-ένως είναι ότι ο: ταραλή,ττες των εμτορευμα- 
των θα τρέτει να χρεώνονται με το καθαρό δάσος των εμτο- 
ρευνάτων. δηλαδή ·με το β^ρος των εμτορευμάτων τη τρ:κύ- 
ττε: αν ατό το μικτό ϊάρος του; αφαιρεθεί το τραγμστι/.ύ 
ράρος οτοιασδήτοτ: συ'σκευασίας.

Με τις διατάξει; τ:υ άρθρη :Η ρυθμίζεται σύμφωνα με 
τα τιό τά'ζω. το θέμα της εξεύρεσης του καθαρού βάρους 
των εμτορευμάτων και ταρέχει στην αρμόδια τελωνειάκή αρ
χή η δυνατότητα εξεύρεσής τευ με δοκιμαστική ζύγιση.

Στα άρθρα 12 και I 3.
Με τι; διατάξεις του άρθρου 1*2 καθορίζεται, ότι τα εα- 

τορεύματα κατά το χρόνο παραμονής τους κάτω ατό το καθε
στώς της τελειοτοίησης για ετανεξογωγή τελούν με ανα
στολή καταίολής των δασμών και όλων των άλλων ετιόαρυν- 
σεων του οσείλονται. Για το λόγο δε αυτό, σύμφωνα με το άρ
θρο 13 υτόκεινται σε έλεγχο ατό την αρμόδια αρχή. Επί
σης. με το χυτό άρθρο 13 καθορίζονται και Οι υποχρεώσεις 
των παραληπτών των εμτορευμάτων. για τη διευκόλυνση και 
την ατοτελεσματικότητα του ελέγχου.

ν_. · /,—· . -/ ji m J m v 14.

Με τις διατάξεις τθυ άρθρου αυτού ταρεχετ 
δικαιούχο του καθεστώτος, να μεταόιόάζει τα 
τα ενδιάμεσα προϊόντα, σο ά'ν.λο δικαιούχο τ: 
έχε: χορηγηθεί έγκριση για τσρστορα ετεςερ 
γωγή των τ αράγω-ρων προϊόντων ατο το

α: ευχερεια. στο 
εμτορεύματα ή

Ο”iO”Ο. ΤΤΟJ "Cj 
γ 7 τ: 2 7.2: : ξ 2-

νέο Z[/.2:zj/z
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καίω; επίσης και η ευχέρε:a μεταβίβασης παράγωγων —pot- 
:ν των γϊ τρίτ: πρόσωπο για ε ξ αγωγή απ' χυτό.

Η πσσεχή τον ευεργετήματος αυτού είναι χ/αγκαία, για 
τον τερματισμό του καθεστώτος, γιατί πολλές φορές Οι 5ι- 
καιιύχΊ αδυνατούν για διάφορους λόγους να συνεχίτουν την 
—;αγμ.ατοπο ίηση των εργατιών τελειοποίησης ή Την εξαγωγή 
των πα; άγωγων προϊόντων που έχουν τταραχθει.

Στα άρθρα Ιό και 16.
Με τ:ς διατάξεις τ'.υ άρθρου 13 καθορίζονται οι τρόπο, 

ουαλοΰ τ-ρματισμού του καθεστώτος της έισχρωγής εμπορευ
μάτων γ:α τελειοποίηση κα: επχ/εξχ,'ωγή. Με τ:ς διατάξεις 
ϊε του άρθρου 16 ορίζεται ότι τα εμπορεύματα τα οποία, 
λόγω του είδους τους π.χ. καταλύτες επιταχυντές, επιβρα
δυντές χημιν.ών τ/τιϊράσεων, κ.αθώς και άλλα εμπορεύματα 
χτυικής σύστασης τα οποία "/.ατά τη διάρκεια των εργάσιών- 
τελειοποίητης, χάνονται ν.αι ϊε βρίσκονται ττη σύνθεση του 
παράγωγ'υ προϊόντος, θεωρούνται ότι έχουν αναλυθεί για την 
παραγωγή των προϊόντων και έχουν εξαχθεί μαζί με τα πα- 
ράγωγα προϊόντα στην παραγωγή των οποίων συμβάλανε.

Στο άρθρο 17.
Με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρέχεται το δικαίω

μα στην τελωνεία·/.ή αρχή να προβαίνει ττη βεβαίωση xat οίσ
τρο:; η των ϊασμών ν.αι λοιπών επιβαρύνσεων για τον τερμα
τισμό του καθεστώτος ν.αι τζΛΤΟποίηση της εκκρεμότητας 
στις, περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενο; ϊε φροντίζουν για τη 
ϊοενέργεια των εργατιών τελειΟποίη ής των εμπορευμάτων 
/.α: την επαγωγή των παραγωγών προϊόντων γιατί η "αμέ
λεια αυτή των. ίιν.αιούχων 7.αι η ϊιαιώνιση του καθεστώτος 
έρχεται σε χ/τίθεση με το σκοπό στον οποίο αποβλέπει η 
7.αφιέρωση του καθεστώτος. -οϊηγεί σε καταστρατηγήσεις 
ν.αι προν.αλεί χ/ωμαλίες στην εύρυθμη οι επαγωγή της τελω- 
νεια/.ής υπηρεσίας. 1 :: s η -

■' Στα άρθρα 18 μέχρι 27/: ο:--.··.-..· υ.,.
Με τις διατάξεις των άρθρων 18 μέχρι 27 αφενός μεν 

παρέχεται στις αρμόϊιες αρχές το δικαίωμα έγκρισης κατα
στροφής εμ,πορευμάτων τα ο-ποιία παραλαμίάνονται με βάση τις 
οιαταπεις του κεοαλαίου χυτού κχθώς ν.αι των ενδιάμεσων ν.αι 
ττζρχγωγων τ:ρ-ιόντων toj χρον.;>χτονν ατττο xjra τα ο-ττοιζ. 
λόγω του είδους 7.α: του βαθμού της βλάβης που έχουν'ύπο- 
στεί μετά την παραλαβή τους δεν είναι δυνατό να χρησιμο
ποιηθούν για το —/.οπό που προορίζονται, αφετέρου δε καθορί- 
ζονται οι όροι 7.α: οι προϋποθέσεις έγτ.ρισης της καταστροφής 
7.α: η διαδικασία πραγ-ματοποιησής της και τέλος ρυθμίζον- 
Τ2ΐ θέματα τελωνισμού εμπορευμάτων ενδιάμεσων και παράγω- 
γ·ων προϊόντων, τα οποία τίθενται σε ανάλωση στην Κοινό
τητα των δέκα (10) Χωρών.

Η καταστροφή εμπορευμάτων, ενδιάμεσων και παράγωγων 
προϊόντων, που έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά, αποτελεί εκ- 
τροπη από τη φυσιολογική εξέλιξη του κχθεστώτος, έχει 
σχ/ αποτέλεσμα τον τερματισμό αυτού και την απαλλαγή του 
παρα/.ηπτη απο τους δασμούς, φορολογικές επιβαρύνσεις .ισο^ 
δύναμου αποτελέσματος και όλες τις λοιπές επιβαρύνσεις, 
τις οποίες άλλοι εισαγωγείς όμοιων εμπορευμάτων καταβάλ
λουν κατα το χρόνο εισαγωγής, χωρίς να έχουν δικαίωμα ανα- 
,ητησής τους σε περίπτωση μεταγενέστερης βλάβης ή φθο
ράς. Γ: αυτό στις διατάσεις του κεφαλαίου χυτού ρητά ορί-

, "->:ση σε αναλωση στη·/ Κοινότητα εμπορευμάτων,. εν- δηλαδή

Σύμφωνα με "τις σιατασεις που ισχυαν μεχρϊ τώρα και 
που από 1.1.1981 καταργούνται, σε περίπτωση τελωνισμό, 
πρώτων υλών και έτοιμων βιομηχτ/ικών προϊόντων, καταβά 
λονταν οι δασμοί και οι λοιποί φόρο: των πρώτων υλών ·πο. 
Ισχυαν κατά το χρόνο του τελωνισμού με βάση τη ϊατμολο 
γητέα αιτία xat τα λοιπά φορολογικά στοιχεία που ίτχυα 
κατά το χρόνο αυτό.

Αντίθετα, με τις διατάσεις του κεφαλαίου αυτού προβλέπε- 
τα: ότ: στις περιπτώσεις επιτρεπόμενης ανάλωσης εμπορευ
μάτων. ενδιάμεσων κα: παράγωγων προϊόντων, οι οφειλόμενοι 
δασμοί, φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος 
κα: οι λοιπές επιβαρύνσεις θα υπολογίζονται επί των 'εμπο
ρευμάτων που απαιτούνται για την παραγωγή τους με βάση 
τους συντελεστές, τη δασμολογητέα αξία και τα λοιπά στοι
χεία φορολόγησης. τα οποία ισχύουν κατά το χρόνο αποδοχή; 
του παραστατικού εγγράφου εισαγωγής ή έγιναν αποδεκτά 
κατά το χρόνο αυτό.

Επειδή, όμως, στις περιπτώσεις τελωνισμού η καταβολή 
των οφειλόμενων στο σύνολό τους, επιβαρύνσεων, πραγματο
ποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο της εισαγωγής των εμπο
ρευμάτων. για την αποθάρρυνση των παραληπτών στην προ
σφυγή-στο καθεστώς αυτό με σκοπό την έμμεση χεηματοδό- 
τηση κατά το ποσό των οφειλόμενων συνολικά επιβαρύνσεων, 
αλλά και γιχ την εξίσωση του""'τελικού κόστους των τελώ-' 
νιζόμενων εμπορευμάτων, ενδιάμεσων κ.αι παράγωγών προϊόν
των, προίλέπεται. από τις διατάσεις του σχετικού άρθρου 
του κεφαλαίου αυτού, η προσαύξηση των οφειλόμενων ποσών με 
το ποσοστό των προσαυξήσεων που ισχύει κάθε φορά, στις 
περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής χρεών στο Δημόσιο.

Οι παραπάνω προσαυξήσεις θα υπολογίζονται από τον'χρόνο 
εισαγωγής των εμπορευμάτων μέχρι το χρόνο πληρωμής του 
συνόλου των παραπάνω επιβαρύνσεων χωρίς ανώτατο όριο.'

Π αρέκκλιση’από την παραπάνω αρχή. ότι. δηλαδή σε περι
πτώσεις x/άλωσης, οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις θα υπολογί
ζονται επί των εμπορευμάτων (δηλαδή των πρώτων, υλών), 
καθιερώνεται με τις διατάξεις του. άρθρου .21., σύμφωνα με 
τις οποίες, για ορισμένα εμπορεύματα, θα εισπράττοντα: ο: δα
σύ ο ί και λοιπές επιβαρύνσεις που ’ ^αναλογούν σ’ αυτα, σαν 
έτοιμα είδη (παράγωγα" προϊόντα). ...

,· · '· · Στα άρθρα 28 μέχρι 35. ·’ ' *:
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 καθιερώνονται, μέσα 

στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποίησης για επανεξα- 
γωγή. δύο νέα για την. Ελληνική τελωνέ'.ακή- νομοθεσία κα: 
πρακτική, συστήματα, α .'!...· .- * ! ;.τ . -·. ν

Το σύστημα τουσυμψηφισμού στο ισοδύναμο'και το σύστη
μα της προκαταβολικής εξαγωγής. · . · ;;· ϋ

Η προσφυγή στα δύο αυτά χυστήματα επιτρέπεται, μόνο 7.ατ’ 
εξαίρεση, δηλαδή εφόσον οι περιστάσεις το δικαιολογούν. Γ: 
χυτό στις διατάξεις των άρθρων 29 έως 35 καθορίζονται ο: 
προϋποθέσεις έγκρισης, από την αρμόδια αρχή, προσφυγής σ’ 
αυτά, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους και 
ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν κατά την. εφαρμογή τους, 
Ειδικότερα στα άρθρα 31 και 35 ορίζονται τα εξής: ^ ;· ·

ΔΙε το άρθρο 31 ορίζεται ότ». άν σε περίπτωση εξαγω
γής κ,άποιου προϊόντος προίλέπεται η επιβολή γεωργικής ει
σφοράς ή άλλης επιβάρυνσης στα πλαίσια της κοινής γεωργι
κής πολιτικής, τότε κατά την προκαταβολική εξαγωγή όμοιου 
προϊόντος ϊ·ν καταβάλλεται η παραπάνω επιβάρυνση, με τον 
όρο όμως, ότι η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε απαραίτητο 
εξασφαλιστικό μέτρο (εγγύηση κ.λπ.) για την περίπτωση της 
μη εισαγωγής ή εμπρόθεσμης εισαγωγής του «εισαγόμενου» 
(υποκατάστατου) εμπορεύματος. . „ . .

Με το άρθρο 35 ορίζεται ότΓ σε περίπτωση που θα μπο
ρούσε να προκόψει για το δικαιούχο αδικαιολόγητη ωφελεια.

ζητήσει να συμψηφίσει εμπορεύματα που δεν έχουν την 
ίδια εμπορική ποιότητα ή τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, 
τότε η αρμόδια α?χή αρνείται την -παροχή του · προνομίου
της υπαγωγής του ενϊιαφερομενου στα συστήματα συμψηφισμού 

το ισοδύναμο ή προκαταβολικής εξαγωγής.
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Όταν όμως ο ενδιαφερόμενος. προκειμένου να υπχχθεί στα 
αραπάνω αναθήματα, δηλώσει ότι -Si συμψηφίσει εμπορεύματα 
ης ίδιας εμπορικής ποιότητας η τεχνικών χαρακτηριστικών, 
λλ’ όμως αποδειχτεί, κατά την εισαγωγή των «εισαγομέ- 
υν» εμπορευμάτων. ότι υπάρχει ποιοτική ή τεχνική διαφορά, 
οτε η-αρμόδια αρχή προβαίνει στην είσπραξη της π?οκύ- 
οουσας διαφοράς δασμών χαι λοιπών επιβαρύνσεων ή στον 
/άλογο χοσοστιχό περιορισμό των εμπορευμάτων.

Στο άρθρο 36.
Κατά το στάδιο πραγματοποίησης των εργασιών τελειοποιη- 

,ς παρουσιάζεται, πολλές φορές, ανάγχη να πραγματοποιηθούν 
τρίτες χώρες συμπληρωματικός πράξεις τελειοποίησης, οι 

οίες 5ε μπορούν να γίνουν στην Ελλάία ή 5ε μπορούν να 
νουν στο βαθμό τελειότητας που απαιτείται σε κ.άθε συγ- 
Χ5Ιμόνη περίπτωση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρέχεται η ϊυνατότητα 

κρίσης από την αρμόδια αρχή της προσωρινής εξαγωγής 
τρίτη χωρά εμπορευμάτων και ενδιαμέσων προϊόντων, για 

,ν πραγματοποίηση συμπληρωματικών πράξεων τελειοποίη1- 
τ χαι επανεισαγωγής τους, για την στη συνέχεια τελειο- 
ιηση χαι εξαγωγή τους χαι ρυθμίζονται. σε περίπτωση θέ- 
; σε αναλωση. οι πρόσθετες επιβαρύνσεις που πρέπει να κα- 
βληθουν. λέγω των συχπληρωματικών εργασιών που πραγμα- 
το'ήθηκαν σε τρίτες χώρες. . ___ _ ___ _ __

Στο άρθρ ο 37. ί
Κατά την εφαρμογή του καθεστώτος της εισαγωγής 
ο των υλών με προσωρινή ατέλεια· .που ίσχυε μέχρι σήμερα, 
-πισσώθηκε ότι οι παραλήπτες των πρώτων υλών προέ- 
ναν σε πρασεις ή παραληθείς που χυνιστοόσαν παράβαση 
ν διατάξεων περί προσωρινών ατίλοιών ή άλλων τελω- 
ακών διατάξεων, χωρίς όμως να είναι δυνατή η επιβολή 
ικητικών κυρώσεων, γιατί αυτό 5εν προίλεπόταν: από τις 
.ίστΟ'.χες διατάξεις.
Με τις διαΐάξε'ις rota άρθρου 37 παρέχεται η ϊυνατότη- 
στην αρμόϊια αρχή, για κάθε πράξη ή παράλειψη του 

τοχου της έγκρισης που θα συνιστά παράβαση των διασά- 
)V του κεφαλαίου αυτού ή των αποφάσεων και των εγκρι?- 
ν που θα χορηγούνται για την εφαρμογή του. επιβολής 
στιμου από 50.000 έως 1.000.000 δρχ/μές. Το πρόστιμο 
επιβάλλεται με πράξη της αρμόϊια; αρχής κατά του 

οχου της έγκρισης.
Στο άρθρο 38.

Γε το άρθρο 38 παρέχεται η ευχέρεια να καθορίζονται 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. τα ίικαιολογητικά 
ra οποία θα εκκαθαρίζεται το καθεστώς και θα ρυθμ,ί- 

: κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των 5:ατάξεων 
κεφαλαίου αυτού.

Στο άρθρο 39.
Γε τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού καθιερώνεται ένα 
ληρωμενο κα-θεστώς τελειοποίησης για επινεξαγωγή, 
ϊή με τις πράξεις των Κοινοτικών οργχΑων απορεί να 
χονται μεταβολές στην κοινοτική νομοθεσία, με τις δ'.α- 
::ς του άρθρου χυτού παρέχεται η ευχέρεια κωδικοποιη- 
των πράξεων χυτών, για εξυπηρέτηση των τελωνειχ- 
αρχών και των συναλλασσόμενων.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
: διατάξεις του κεφαλαίου αυτού έχουν σαν αντικείμενο 
ύθμιση. σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές Πράξεις, 
καθεστώτος, με βάση το οποίο θα επιτρέπεται η προ- 
'ή εξαγωγή εγχωρίων εμπορευμάτων για τελειοποίηση 
ιπανεισαγωγή.
ρόκειτα: για το καθεστώς του RERFECTlONNFi· 
-Τ PASSIF (παθητικής τελειοποίησης).

νομικο πλέγμα των σχετικών κοινοτικών πράξεων α-
■ ούν ο: α,οιθ. 119/76. 447/76. 527/76. 206OS. 7ΓΓ>/ 
. 1018/78 και 952/81 κατευθυντήριες οδηγίες του 
ουλ.ιου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς τα Κσάτη -

μέλη με τις οποίες καθορίζονται τόσο οι ουσιαστικές όσο 
και διαδικαστικές προϋποθέσεις, με βάση τις οκΌΐες θα λει
τουργεί το παραπάνω καθέστώς.

Ο: προϋποθέσεις αυτές ϊιατοπώνοντναι στα παρακάτω 
άρθρα για τα οποία παρατηρούμε ειδικότερα τα εξής:

Στο άρθρο 40.
Ο: 5:ατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εννοιολογικό χαρα

κτήρα. Ειδικότερα, καθορίζεται η έννοια του καθεστώτος 
της τελειοποίηση; για επανεισαγωγή. των παραγωγών προϊ
όντων και των εισαγωγικών βαμμών, έτσι ώστε να.οιευκο- 
λύνεται η εφαρμογή των επομένων διατάξεων του παρόντος 
κεφαλαίου και να μην δημιουργούνται αμφιβολίες για το πε
ριεχόμενο των όρων αυτών.

Στο άρθρο 41.
Με τις ϊιατάξεις του άρθρου αυτού προσπορίζονται τα εμ

πορεύματα τα οποία μπορούν να υπάγονται στο καθεστώς τη; 
τελειοποίησης για επανεισαγωγή.

Ειδικότερα τα προϊόντα αυτά είναι:
α) οποιαδήποτε εμπορεύματα εγχώριας παραγωγής.
β) τα εμπορεύματα ξένης προέλευσης, τα Οποια βρίσκον

ται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της χώρας.
γ) τα εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς τε

λειοποίησης για επχυεξαγωγή. ·
Στα άρθρα 42, 43, 44 και 45.

Me τις ϊιατάξεις τ'ων άρθρων αυτών καθορίζετπ το 
διαδικαστικό μέρος, με βάση το οποίο θα δίνεται το δικαίω
μα του καθεστώτος τελειοποίησης για επανεισαγωγή. Ειδι
κότερα το δικαίωμα αυτό δίνεται με άδεια της αρμόδιας αρ
χής, η οποία θα επιδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερό
μενον, που θα πρέπει οπωσδήποτε να υποίάλλλτα: πριν από 
την προσωρινή εξαγωγή των εμπορευμάτων (άρθρο 42).

Στην παραπάνω εγκριτική άδεια θα πρέπει να αναφερονται 
■τα εξαγόμενα εμπορεύματα που προορίζονται για τελειοποίη
ση. η προθεσμία μέσα στη/ οποία πρέπει να τελειοποιηθούν, 
ο συντελεστής απόδοσής τους σε παράγωγα προϊόντα ν.α-. ο 
χρόνος οπχ/εισαγωγής τους (άρθρο 43). Εξάλλου, υπάρχει 
πρόβλεψη για τη δυνατότητα χ/ά/.λησης της άδειας χυτής 
(άρθρο 44) ή την εκχώρησή της σε άλλο δικαιούχο (άρ
θρο 45).

Η χ;όχληση της άδειας επιτρέπεται, κυρίως, στις περι
πτώσεις που δεν τηρούνται οι όροι της ή όταν χρησιμοποιεί
ται με τρόπο που παραβιάζει την εθνική νομοθεσία.

Αντίθετα, η εκχώρηση της άδειας επιτρέπεται με ορισμέ
νος προϋποθέσεις στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα που 
βρίσκονται στο εξωτερικό για τελειοποίηση εκχωρούνται απο 
το δικαιούχο σε άλλο πρόσωπό.

Στο άρθρο 46.
Με τι; διατάξεις σου άρθρου αυτού θεσπίζεται η δυνα

τότητα της εφαρμογής του τριγωνικού συστήματος, κ.ατα τη 
διαδικασία του καθεστώτος της τελειοποίησης για. επανει
σαγωγή. μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα τα προϊόντα 
τα οποία εξάγονται προσωρινά από κρ.άτος - μέλος της ΕΟΚ. 
σε τρίτη χώρα για τελειοποίηση, μπορούν να εισαγονσαι με 
μορφή παραγωγών προϊόντων στην Ελλάδα και αντίστροφα.

Για την εφαρμογή του παραπάνω τριγωνικού συστήματος 
χρειάζεται άϊεια της αρμόδιας (σελώνειx/.ής) αρχής, η οποία 
θα δίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, που θα πρέ
πει να υποβάλλεται πριν από την εισαγωγή των παραγωγών 
ποοιόντων.

Στα άρθρα 47. 48 και 49.
Πρόκειται για ουσιαστικές διατάξεις, ο: οποίες καθορί

ζουν το μέγεθος κ.αι τον τρόπο υπολογισμού της δασμολογι
κής απαλλαγής η οποία θα παρέχεται στα π αράγωγα προϊ
όντα που θα εισάγονται κατχ/.ολουθία του καθεστώτος της 
τελειοποίησης για επανεισαγωγή.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της απαλλχγής αυτής, θα 
αφαιρείτα: από τους δασμούς που αναλογούν στα παράγωγα
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__το ποσό των δασμών με το οποίο ·3α εκι-βαρύν·;ντ-αν
-j εμποσεύματα του εξήχ·3ηκαν προσωρινά αν είχοηυ ει σα- 

<,: ~-ry Ελλάδα απο τη χώμα του έγινε η τελειοποίηση.
Π α:άλληλα υπάρχει φροντίδα να μην επηρεάζεται το το- 

τό τη; παραπάνω ζταλλαγής, σε ορισμένες ειδικότερες τε- 
σ.πτώσεις. ότω; τ.χ. περιπτώσεις του η τελειοποίηση γίνετα
ι: -χώρα η οποία ευεργετείτο·: ατό πρυτιμησιακ.ή μεταχείριση 
ρ όταν τα Η2ράγωγα προϊόντα προέρχονται απο τελειοποίηση 
-,;ι ΐτανίΞαγωγή ή αν.όμα όταν αυτά υποβάλλονται σε νόμι
σα ατ:7.ές εισφορές ν.λτ.

Στα άρ-3ρα 50, 51, 52, 53 και 54.
Ο; διατάξεις των άρ-3ρων αυτών αφορούν το κα·3ε στώς 

της στα·$εράς ανταλλχγής. Με βάση το κα-3εστώς αυτό, επι
τρέπεται η εισαγωγή στην Ελλάδα τροϊόντων, si αντικατα
στάτη εγχωρίων εμπορευμάτων που εξήχ·3ησαν τε τρίτες χώ
ρες. γ:α επισκευή ή επαναφορά τους στην αρχική κατασταση 
ή αποκατάσταση της λειτουργικότητας τους.

Το δικαίωμα αυτό της στα-3ερά·ς xr~.αλλαγής δίνεται με 
άδεια της αρμόδιας αρχής, μετά ατό αίτηση του ενϊιαφερό- 
μενου. του ·3α πρέπει να υποβάλλεται πριν ατό την τροσωρ:· 
νή εξαγωγή των εμτορευμάτων ή τη·!1 τροκαταίολΤκή εισα
γωγή των ταράγωγων τροϊόντων (άρ-3ρο 51). Εξάλλου τά 
προιοντα αντικατάστασης τρέτε: να υτάγοντα: στην ίδια δα
σμολογική κλάση κα: να έχουν την ίδια ποιότητα κα: τε
χνικά χαρακτηριστικά με τα εμπορεύματα της εξαγωγής (άρ· 
·5ρο 52). Έπιπίλέον με ορισμένες πρΌϋπο-3'έσεις είναι δυνατή, 
μετά ατό άδεια της αρμό?:ας αρχής, η εισαγωγή των τροϊ- 
οντων αντικατάστασης τριν ατό την ατοττολή στο εξωτερι
κό των εμτορευμάτων εξαγωγής (άρ-Spo 53). *

Τέλος, (όσον αφορά τον τρότο υπολογισμού της ταρεχόμε- 
νης δασμολογικής απαλλαγής στα προϊόντα; αντικατάστασης, 
εφαρμόζονται: ανάλογα οι διατάξεις του άρ-3-ρ-ου 4Τ για τα 
ταράγωγα τροϊόντα.

Στα άρ-3ρα 55 κα: 55. : -1 '
Οι διατάξεις του άρ·3ρου 55 ορίζουν σαν αρμόδιες γιά την 

ετιλυση των αμφισβητήσεων του -3α npcr/.ύττουν στον τελ'ωνι- 
σμό των κ.λ.τ. τροϊόντων, τις Ετιτροτές Τελωνειακών Αμ
φισβητήσεων.

Εαάλλου, ο: διατάξεις του άρ-3ρου 56 έχουν μεταβατικό 
χαρακτήρα κα: κα·3ορίζουν : , .

α) τον τρότο υτολογιτμοΰ της μερικήφ αταλλαγής των 
ταράγωγων τροισντων κ.λ.τ., του ·3α εισάγονται στην Ελλά- 
5α με την εφαρμογή του τριγωνικού συστήματος για το χρο
νικό διάστημα για το οποίο στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας 
κ<αι λοιτων Κρατών της ΕΟΚ, -3α ιιστράττοντα: εισαγωγι
κοί 5 ασμοί, ,

?) "η βασμολογική μεταχείριση των εγχώριων προϊόντων 
τα οτοια κατά το χρόνο έναρξης ισχέος του παρόντος νόμου 
εσχα·; εταχ·3·ε: στο εξωτερικό για ετ-.σκευή με το καθεστώς 
των 'διατάξεων του ισχυαν τριν, και

γ) την ετιβάρυνση των ταραγώγων 
τους λοιπούς. εκτός ατό τους :ατμούς, 
τονται μέχρι την έναρξη εφαρμογής σ 
προστιθέμενης αξίας.

τροϊόντων κ.λ.τ. με 
φόρους του ειστράτ- 

τη χώρα, του φόρου

Συγκεκριμένα α υτολογισμός των φορολογικών επιβαρύν- 
σεων στα ετανε:σαγόμενα παράγωγα τροϊόντα -3α γίνεται με 

τη» αξία του ατέκτησαν αυτά,, συνέπεια της τελειο
ποίησής τους στο εξωτερικό.

Το σύστημα της προστιθέμενης αξίας ετιλέγη αντί του 
διαφορικού τροπου υπολογισμού του προ-βλέπεται για τους δα- 
σμους. κα-3οσθν επιτυγχάνεται δικαιότερη ετιβάρυνση των· τα
ράγωγων προϊόντων.

Ειδική ρύθμιση γίνεται για τα συσσυροδ έρματα, σου προ- 
ερχονται ατο ζωα του εκτρέφονται ή αναταράγονται στην 
Ελλάδα, τροκειμένου να διατηρηθεί το ειδικό ευεργετικό κα

·3εστώς της παραγράφου 16) του άρ-5.ρου του νόμου 231/ 
1969 με το οτοίο διευκολύνεται η τελειοπο:ητή τους στο 
εξωτερικό.

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.
Στο κεφάλαιο αυτό τεριλαμβάνονται διατάξεις δασμολογι

κών και φορολογικών ατελειών για εμπορεύματα του τεριε- 
χονται στις τροσωτικές ατοσκευές των τοξιόιωτων, οι οποίοι 
διακινούντααι τόσο μεταξύ των άλλων Κρατών-μελών της 
Κοινότητας και Ελλάδας, όσο και μεταξύ τρίτων χωρών κα: 
Ελλάδας με σκοτό την εναρμόνιση του εσωτερικού μας δι
καίου με το αντίστοιχο κοινοτικό, μέσα στα τλαίσια του κα
θορίζονται ατό τους Κανονισμούς 1544/69, 181'8/Τ5. 2780/ 
1978, 3081/78 και 3313/81 του Συμβουλίου των Υπουρ
γών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις οδηγίες 69/169 
της 28ης Μα ίου 1969. 72/230 της 12 Ιουνίου 1972 , 78/ 
1032,78/1033 της 19 Δίεκεμβοίου 1978, 81/933 της 17ης 
Νοεμβρίου 1981 και 82/443 της ^9ης Ιουνίου 1982 του 
ίδιου Συμβουλίου. Ειδικότερα:

Στο άρ·3ρο 57.
Με τις διατάξεις του άρ-3ροχ αυτού υλοποιούνται ot ευχέ

ρειες του δίδονται ατό τους σχετικούς κανονισμούς για τον 
κα-δορισμό ανώτατων ορίων ατέλειας τα οποία εισάγονται από 
ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών. Έτσι: α) με την παρά
γραφο 1 η δασμολογική ατέλεια περιορίζεται σε είκοσι (20) 
Ευ,ρ ίπαϊκές Νομισματικές Μονάδες (Ε.Ν.Μ.) τροκειμένου 
για ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των 15 χοανών, το ποσό αυτό 
ατό 1.1.1982 αυξάνεται σε είκοσι τρεις (23), β) με την 
παράγραφο 2 η δασμολογική ατέλεια περιορίζεται σε δεκα
πέντε (d5) Ε.Ν.Μ. τροκειμένου για πρόσωπα που διακινούν- 
ται στα πλαίσια παραμεθόριας κυκλοφορίας και για το προ
σωπικό των μεταφορικών μέσων π συ χρησιμοποιούνται στη 
διακίνηση μεταξύ τρίτων χωρών και Ελλάδας και γ) με την 
παράγραφο 3 καθορίζονται ποσοτικά έρια ατέλει·ας για κα
πνικά προϊόντα, οινοπνευματώδη ποτά κα: αρώματα πθυ εισα- 
γοντα: ατό τα πρόσωπα της παραγράφου 2.

Στο άρ·3ρα 5S.
. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 χορηγείται φορολο
γική ατέλεια για εμπορεύματα του περιέχονται στις προσωπι
κές αποσκευές των ταξιδιωτών του προέρχονται ατό τρίτες 
χώρες συνολικής αξίας μέχρι σαράντα (40) Ε-Ν.Μ. εφόσον 
πρόκειται για εισαγωγές του δεν έχουν κανένα εμπορικό χα
ρακτήρα. Η ατέλεια χυτή τροκειμένου για. ταξιδιώτες ηλι
κίας κάτω των 15 χρονών περιορίζεται σε εόκΟσ: (20) Ε.Ν.Μ. 
Ο: ανωτέρω ατέλειες ατό 1.1.82 αυξάνονται σε 45 και 23 
αντίστοιχα. Η -3έσπ:ση της διάταξης αυτής στηρίζεται σε 
σχετική ευχέρεια του δίνουν οι κοινοτικές πράξεις, κριύηκε 
δε απαραίτητη προς αποφυγή ατελούς εισαγωγής εμπορευμά
των (ειδών) σε μεγάλη έκταση από ταξιδιώτες ηλικίας κά
τω των 15 χρονών, οι ανάγκες των οποίων εξαιτίας της μι
κρής ηλικίας' τους είναι περιορισμένες.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 χορηγείται φορολο
γική ατέλεια για εμπορεύματα του περιέχονται στις προσω
πικές αποσκευές των ταξιδιωτών του προέρχονται ατό τρί
τες χώρες κα: για τα οποία εμπορεύματα εφαρμόζεται ο κατ’ 
αποκοπή 5ατμός 10% επί της αξίας των του προδλέτετα: 
ατό τις προεισαγωγικές διατάξεις του Κοινού Τελωνειακού 
Δασμολογίου. Η ρύ3μιση αυτή κρί-3ηκε αναγκαία για να διευ
κολύνει την ταχύτερη διακίνηση σων ταξιδιωτών στις περι
πτώσεις του εισάγουν εμπορεύματα τέρα ατό τη δικαιούμενη 
ατέλεια. ι ·

Με την παράγραφο 3 χορηγείται φορολογική ατέλεια με 
ορισμένες προϋποθέσεις για εμπορεύματα του περιέχονται στις 
προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών οι οποίοι προέρχονται 
από τα άλλα κράτη-μέλη συνολικής αξίας μέχρι εκατόν 
ογδόντα (185) Ε.Ν.Μ., τροκειμένου ίε για ταξιδιώτες ηλι
κίας κάτω των 15 χρονών τεοιορίζεται σε πενήντα (50) 
Ε.Ν.Μ.. εοόσον τσόκειται via πσσ-'ω-'ic >Εν έννυν κα-
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νένα έμτορικό χαρακτήρα. Τα τοσά αυτά ατό 1.1 .S3 αυξά
νονται σε διακόσιες δέικα (210) rat εξήντα (60) Ε.Ν.Μ. 
αντίστοιχα. ' ·*.\

θ', διατάξεις της ταραγράιφου 4 ατοίλέτουν στην ταρεμ- 
,τόδιση εισαγωγής ατό τα τρόσωτα αυτά εμτορευμάτων του 
δεν έχουν ατακτηθεί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες 
φορολογίας ενός ατό τα κ,ράτη - μέλη ή ετιστράφηκαν ο Φό
ρος Κύκλου Εργασιών ή ο: ειδικοί φόρο; κατανάλωσης, ώστε 
αυτά να μη έχουν τρονομιακή μεταχείριση ατό τλευράς ύψους 
φορολογικής ατέλειας του τροδλέτ&ται ατό την. ταρ-άγραφυ 
3 του άρθρου αυτού. ;ι ; : ;
" Αυτό κρίθηκε αταραίτητο γιατί, ότως είναι γνωστό, σε 
ορισμένα κράτη - μέλη υτάρχουν τμήματα του' εδάφους των 
στα οτοία είτε δεν ετιδάλλεται είτε ετιόάλλ'εται μειωμένη 
φορολογική ετιόάρυνση γ;α τα εμπορεύματα του καταναλώ
νονται σ’ αυτά, σε σχέση με το υτόλοιτο έδαφος των ίδιων 
κρατών - μελών. · ' ‘ “

Με τη διάταξη της ταραγράφου 5 διευκρινίζεται ότι σε 
καμιά τερίττωση το σύνολο της αξίας των ατελώς εισαγο- 
μένων εμτηρευμάτων δεν μταρεί να ξετεράσει το κατά τερί
ττωση όριο του τροίλέτεται στην ταράγραφο 3.

Με τη διάταξη της ταραγράφου 6 κα; με σκότό ατοφυγής 
καταστρατηγήσεων σε όάρος των συμφερόντων' του Δημοσίου 
ατό* την' εισαγωγή μέσα στις τροσωτικές ατοσκευές των τα
ξιδιωτών εμτορευμάτων μεγάλης αξίας, καθορίζεται ο τρό- 
τος υτολογ;σμού της συνολικής αξίας των εμττορουμάτων του. 
μτοροΰν να -αραδοθούν ατ-ελώς,' σύμφωνα με τις διατάξεις 
το)ν ταραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, (

-μ· ·*· ·Γ·- Στο ά:θρο 59. ·"' ' ?
.••••'••Vx.T.t ·< .· li;·-:··. IT ..·· j »,·.·' · ;;

. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτου. και μέ’σκοτό να '
φευχθούν ταρερμηνείες και καταστρατηγήσεις: .,.........
../α) Καθορίζεται η έννοια του όρου (ότροσω'τικές 
σκευές».' . .. .·. .... . *<* '

ατο-

ατο-

6) Καθορίζονται τα είδη τρόυ τεριέχονται στις τρυσωτι- 
κ£)ς ατοσκευες των ταξιδιωτών η αξία των οοοο’ών δεν υτΟ- 
λογίζεται στον καθορισμό των ατελιών. του τροδλέτΜται 
στις ταραγράφους 1 και 3 του άρθρου 58 και

γ) Διευκρινίζεται τοιές εισαγωγές εμπορευμάτων θεω- 
ροόνται ότι δεν έχουν κανένα εμτορτ/.ό χαρακτήρα. ;

■ ' ' Στο άρθρο 60. . ·'·.'.- · ■;
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτου χορηγείται εισίσης 

φορολογική ατέλεια σε ορισμένα είδη του τνεριέχονται στις 
τροσωτικές ατοσκευες των ταξιδιωτών και θέτονται. κατά 
τερίττωση. τοσοτικοί τεριορισμοί κα: εξαιρέσεις, ανάλογα 
με την αξία των ειδών την τροέλευοη και την ηλικία των 
ταξιδιωτών.

Στο άρθρο 61.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτου καθορίζονται οι ρο- 
ρολογγικέ; ατέλειες του χορηγούνται στο τεοσωτικό των με
ταφορικών μέσων τα οτοία χρητιμοτοιούνται στη διεθνή δια
κίνηση. στα τρόσωτα του διαμένουν σε ταρΟμεθάρ:α ζώνη 
και στους εργάτες των ταραμεθόριων ζωνών. Σημειώνεται 
ότι για τις -ειδικές αυτές κατηγορίες τροσώιτων τα οτοία, 
για ετάγγελμάτικους λόγους, κάνουν συχνά ταξίδια στο εξω
τερικό. με σκοτύ τεριφρ ούρησης των εθνικών συμφερόντων 
κά3ε κράτους - μέλους ατό καταστρατηγήσεις, δίνεται η 
τυχέρεια. ατό τις κοινοτικές τράξεις. τεριορισμου ή κα: κα
θολικής εξαίρεσης ατό τις χορηγουμενς ατέλειες,

Στο άρθρο 62.
Jit τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται τη; φο

ρολογικής ατέλειας του τροόλέτεταί -το Κεφάλαιο αυτό τα 
εμπορεύματα του ανήκουν στη δασμολογική κλάση 71.07 
δηλαδή ο χρυσός και τα κράματα χρυσού (τεριλαμδανομένου 
και του ετιτλατινίμεναν χρυσού) ακατέργαστα1 r ημιν.ατερ- 
γασμένα καθώς εη'ίσης κα: στη; κλάση 71.08 δηλαδή κοινά

μέταλλα ή άργυρος ετ'.στρωμένα μ* χρυσό ακατέργαστα, ή 
ημικα-τεργασμένα. - „τ... . ·* , , έ,

~ · -· Στο άρθρο 63. .
Με τις διατάξεις της ταραγράφου 1 του άρθρου αυτού 

καθιερώνεται το τρωτό στην ελληνική τβλωνειακή νομοθε
σία το σύστημα της ετιστροφής του Φόρου Κύκλου Εργασιών 
του τλήρωσαν στην "Ελλάδα για την αγορά εμπορευμάτων, 
οι ταξιδιώτες του έχουν την κατοικία, την (ρΐινήθη- διαμονή 
ή το κέντρο της ετ-αγγελμα,τική; τους δραστηριότητας έξω 
ατό την Ελλάδα και τα οτοία με τα φέρουν στις τρ ο- ωτ.κέ; 
τους ατοσκνείνές κατά την αναχώρησή τους στο εξ/ωτερ;·/,ό. 
Της ετιστροφής αυτής δικαιούνται οι ταξιδιώτες μόνο εφό
σον η κατά μονάδα αξία καθένα αντικείμενου είναι τάνώ 
ατό το ανώτατο όριο φορολογικής ατέλειας ταυ τροόλέτεταί 
για τους ταξιδιώτες ο: οτότοι διακινούνται μεταξύ των άλ- 
λων κρατών - μελών και της Ελλάδας. . -.· ·, irr

Παρατέρ-α καθορίζονται ©< έννοιες των όρων «κατοικία» 
ή «συνήθης διαμονή» και «αντικείμενο». , - ..... /

Το σύστημα αυτό ατοδλέτε; κυρίως στην ατοφυγή διτ/.ής 
φορολογίας των αντικειμένων αυτών τα οτοία θα υτοθάλί- 
λονται δυο φορές στο φόρο αυτό τόσο δηλαδή κατά την' α
γορά τους στην Ελλάδα έόο κα: κατά την εισαγωγή τ-εϋ'ς 
στη χώρα τροορισμού του ταξιδιώτη. ·.*·."·?* ι’ν
* Με τις διατάξεις' της ταραγράφου 2 εξουσιοδοτείται "ϋ 
Ττοϋργός Οικβνομικών να καθορίζει, με ατοφάοε'ις τού, 
τους όρους, τις τροϋσο-^έισειςί τα αναγκαία δικ-αιολογητικά. 
τον τράτο καθώς και κίάθε άλλη αναγκαία Ινεττομέρειοι για 
την τραγχάτωση, ττης ετιστροφής αυτής. ·

Me τη διάταξη της ταραγράφου 3 καθορίζεται ως ημε
ρομηνία έναρξης εφαρμογής τσυ συστήματος αυτού, η ηνό- 
ρ-γχη; ία κατά την’οτοία θα αρχίσει' να .εφαρμόζεται και στην 
χώρα μας ο Φόρος ,Προστιθέμενης.Αξίας (Φ.Π.Α.).γΓ
λ -V ir τ - τ · 3τό άρ-s'po .64. . ' . ' l.l '.yv

Me, τις διατάξεις του άρθρου αυτου και με σκοτό διευ
κολύνσεις των τελωνειακών αρχών στον' υ το λογισμό των ο
ρίων ατέλειας σ>ε δ.ραχχές ατό Ευρωταϊκες Νονισχατικες 
θΓονάόες του -εκφράζονται στις σχετικές κοινοτικέ; τράξεις 
εξουσιοδοτείται ο Ττουργός των Οικονομικών να τροέρχεται. 
με α-.οφάσεις του. στη λήψη των τροδλετομένων ατό τις σχε
τικές κοινοτικές τράξεις μέτρων. ’

Στο άρθρο 65.
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι θα εφαρμόζονται οι δ-'α- 

τάξεις των άρθρων 57 μέχρι 63 του τροτεινόμενου σχέδιου 
Νόμου και των σχετικών κα;ονιημών του Σαχόουλίου των 
Ττουργώ'ν των Ευρ-ωταΐκών Κοινοτήτων, l'544y69. 1S18/ 
1975, 3061/78 και 3313/81 στις χεριττώσεις του ο: δια
τάξεις του ταραμέ·-·ουν σε ισχύ του Ν.Δ. 2544/53 και του 
Ν. 2778/54 ταρατέμτουν στις καταργούχενες με το άρθρο 
101 του ταρόντος, διατάξεις, του Ν.Δ. 2544/53.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.
(άρθρ. 66—69)

Οι διατάξεις ταυ Κεφαλαίου Δ' έχουν ως αντικείμενο την 
εναρμόνιση του φορολογικού καθεστώτος του εφαρμόζεται σή
μερα στις τροερχόμενες ατό το εξωτερικό μικρΟστοστολές με 
τις αντίστοιχες κοινοτικές ρυθμίσεις.

Το σχετικό κοινοτικό δίκαιο ατοτελείτα: ατό τις 651/74.
1034/7-S κα: 1035/7S κατευθυντήριες οδηγίες του Συμβου
λίου τω·; Ττουργών των Ευρωταϊκών Κοινοτήτων τρος τα 
κράτη -μέλη της ΕΟΚ. με τις οτοίες καθιερώνεται μια φο
ρολογική αταλλαγή για τα είδη του ατοτελούν αντικείμενο 
μικρών ατοστολών, μη εμτερικού χαρακτήρα, κα: τροορίζε- 
τα: ατοκλειστικά για ατομική ή οικογενειακή χρήση των τα- 
ραληττών τους.

Ειδικότερα, η φορολογική αυτή αταλλαγή ταρέχιεται για 
είδη των οτοίων η αξία δεν υτερίαίνε: τις 30 Ε.Ν.Μ. 
(ECUS) όταν εισάγοντα: ατό τρίτες χώρες κα: τις 60 
Ε.Ν.Μ. (ECUS) όταν εισάγονται ατό χώρες της Κοινότη
τας. Τα τοσά αυτά ορίζοντα: ατό 1.1.82 σε 70 κα: 35 αντί
στοιχα.
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il άνΤως, για ορισμένα είδη ειδικότερον φορολογικού ενίια- 
., σος, έχουν τε-3-εί ποσοστικοί περ ιορ ισμοί για την εφαρ- 

^Ι/η της παραπάνω απαλλαγής.
Ηρόκειται, κυρίως, -για καπνικά προϊόντα, οινοπνενματώ- 

-η ποτά και αρώματα.
ίίαράλληλα με τ:ς παραπάνω ρυθμίσεις και για λόγους 

^λονστενση; και επιτάχυνση; της διαδικασίας τελωνισμού 
των ταχυδρομικών αποστολών με τα άρθρο 69 τον παρόντος 
νομοσχέδιου, καθιερώνεται, σ· αντικατάσταση όλων των ειδι
κότερων φορολογικών επιί αρύνσεων εισαγωγής, ένας κατ’ α- 
-οκοπή φόρας κατανάλωσης, για τα είίη των οποίων η αξ·'α. 
έεν νπερϊαίνει τις 115 ECUS.

Τα ποσοστό τον ρόταν αυτού ανέρχεται σε 25%, προκειμε- 
ν;ν περί ειδών μη νπο-κειμένων, κζτά τις κείμενες διατάξεις, 
τε Φ.Κ. ή Φ.Π. και σε- 50% για τα είδη που επιβαρύνονται 
κατά την ε:-αγωγή τονς με. τους φόρους αυτούς.

Πάντως, τταρά τη ρύθμιση αυτή, ο παραλήπτης ίεν δε
σμεύεται να ζητήσει την επιίάρννση των αποστελλομένων ει- 
:ών με τις φορολογίες της κλάσης ττην οποία κατατάσσον- 
τα: αντά.

Τέλος, για τη διασφάλιση αττό τον κίνδυνο των κατα-τρα- 
τηγήσεων στις περιπτώσεις -ον μεγάλης αξίας αποστο/άς 
ίιασπώνται σε μικρότερες ίδιες, με σν.οττό την νττζγωγή τονς 
στη φορολογική απαλλαγή. ή τον κατ’ αποκοπή φόρο, λαμ- 
όά/εται ττρόνοια. ώστε να συνυπολογίζονται οι άξιες όλων των 
μερικοτέρων αποστολών, ιτροκειμένον να εφαρμοστεί ή όχι τθ_ 
παραπάνω φορολογικό καθεστώς. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.
Στο κεφα/.αιο αντο τεριλαμόάνονται οι διατάξεις με τις 

οποίες ρυθμίζεται η φορολ,ογική μεταχείριση αντικειμένων εκ-· 
παιδευτικού, επιστημονικού, μορφωτικού χαραν.τήρα, τα οποία 
δ άσε: τον 1798/75 κανονισμού τον Σνμδονλίον των Γπονρ- 
γών των· Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαλλάσσονται των εισα- 
γομένων δασμών. ...... ύ. . \

Ειδικότερα: ' '·' I ■· ■ - ··
' · ■ ·'. : · Στο άρθρο 70. « · * « " :-·.··_ Λ·0

Με τις διατάξεις τον άρθρουν αυτού,’ η π'ροδλεπομένη από 
τον 1798/75 Κανονισμό τον Σνμδονλίον των Γπονργών των 
Ενρωπαΐκών Κοινοτήτων δασμολογίου απα/.λαγή επεκτεινε-' 
ται κζι σε όλονς τονς φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα,: 
καθώς και στα σταλιά τέλη χαρτοσήμου Π ον εισπράτ τονται 
κατά τη·: εισαγωγή για το Δημόσιο ή τρίτους, στις περιπτώ
σεις πον ε ισάγοντα: α) διδλία ταπωμένα σε ξένη γλώσσα, δη
μοσιεύματα, έγγραφα και λοιπά έντνπα, και δ) επιστημονικά 
όργανα και σνσκενές πον στέλνονται ή παρέχονται δωρεάν χω
ρίς σννπλλαγματικές διατυπώσεις. Οι παραπάνω, φορολογικές 
απαλλαγές προίλέποντα: από τις διατάξεις της εσωτετικής. 
μας νομοθεσίας ο: οποίες μετά την έναρξη, ισχύος τον κανο
νισμού 1798/1975 έπανσαν να ισχύουν. ... .

Στα άρθρα 71 και 72. * ν ,· '·’
Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών παρέχεται εξουσιο

δότηση για την έκδοση των αποφάσεων πον είναι αναγκαίες 
για την εφαρμογή τον 1798/75 Κανονισμού. · · η ’Γ ·'· ■

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.'' · 7 .··.■;
Στο κεφάλαιο αντό περιλαμβάνονται διατάξεις με τις ο- 

~5;εϊ ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση των εισαγομένων 
Τί περίπτωση καταστροφών εμπορευμάτων, των έπανεισαγο-
μενω·., των εισαγομένων για δομικές-και των α/τ.δραστή
ριων. ·. '· ■ ·

Ε’·δ:κότερα: -■ *'
τις διατάξεις των άρθρων 73 και'74 οι δασμολογικές 

: "α.'.λαγίς πον προίλέποντα: από τονς κανονισμούς: α) 1410·/ 
““Αί: δασμολογικής μεταχειρίσεω; των εισαγομένων εμποοεν- 

"*"'2 i^s'^r7i κυκλοφορία σε περίπτωση κατάστρ&φών»,, 
hJ vOj*//Ο «περί επανεισαγομένων στο τελω'ντια-κό έδαφος 
^ Κοινότητας εμπορευμάτων», γ) 1990/76 «περί εμπο- 
ίί'·ματων εισαγομένων για δοκιμές» και ϊ) της 77/715 της

28/10/1977 απόφασης; τον Σνμδονλίον τοκν Γπονργών «περί 
αποδοχής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας επί της ανταλλαγής 
αντιδραστηρίων για τον καόορισμό των ομάδων ιστών» επε- 
κτείνοντα: και σε όλονς τονς φόίονς, τέλη, δικαιώματα και 
εισφορές πον εισπράττονται κατά την εισαγωγή για το Δη
μόσιο ή τρίτους. Ο: παραπάνω φορολογικές απαλλαγές προ- 
κειμένον για τα επανεισαγόαενα εμπορεύματα παρέχονται από 
τις διατάξεις τη; εσωτερικής νομονεσίας οι οποίες μετά την 
έναρξη ισχύος τον Κανονισμού 754/76, έπαυσαν να ισχύουν.

Για τις άλλες περιπτώσεις κρίνετα: σκόπιμη η χορήγηση 
των παραπάνω φορολογικών ·απαλ/.αιγών, /υόγω του σσ/.οπον 
για τον οποίο τα είδη αυτά προορίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.
Στο κεφάλαιο αντό περιλαμβάνονται διατάξεις με τις 

οποίες ρυθμίζεται η φορολο-ρική μεταχείριση των καυσίμων 
πον περιέχονται στις δεξαμενές αυτοκινήτων δημόσιας χρή
σης. ιοί δικό τέρα με τις διατάξεις των άρ·2ρων 76 και 76 ij- 
του ρυνύμιζεται η φορολογική μεταχείριση των καυσίμων που 
περιέχονται στις συνήθεις δεξαμενές των αυτοκινήτων δη
μοσίας χρήσης, παν εκτελούν σιεόνείς μεταφορές (άρ2ρ·ο 7'5) 
και καθορίζεται η έννοια των οχημάτων δημόσιας χρήσης 

^^άρ·2ρ.ο 76), σύμφωνα με ja ορρζομενα στην νπ’ αρ:·2. 63/ 
Z'J7,1998 οδηγία τον. Σνμδονλίον των Γπονργών τοιν 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'. c
Στο κεφιά/.r-o αντό περιλαμίάνοντα: διατάξεις με τις 

οποίες ρνΦμίζε α·. η φορο/Λγπκή μεταχείριση αντικειμένων 
προοριζομένων. για τυφλούς και λοιπούς αναττήρανς τα οποία 
ίάσει του 1028/1979· Κανονισμού του Σνμίοάλίου των Τ- 
πονργών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαλ/,άσσονται των 
εισαγωγικών ’δασμών, ειδικότερα: / . ^ .

, Στα άρ-3ρα 77 και 78. )
■ *· ' » * · >*. Λ · ·% * ε'»·- i

. ΛΙε.- τις διατάξεις των άρ·3ρων «αυτών,ί-αφτώς μ«εν επε- 
κτείνεταί η παρεχόμενη από τον 102S/1979 Κανονισμό του 
Σνμδονλίον των Γπονργών. των Ευρωπαϊκών (Κοινοτήτων δα
σμολογική απαλλαγή και στους λοιπούς εισπραττομενονς κατά 
την εισαγωγή φόρου, τέλη,· εισφορές και δικαιώματα για εί
δη εισαγόμενζ και προόριζόμενα για1 τυφλούς και λοιπούς 
ανάπηρους, ' αφετέρου 2ε εξουσιοδοτείται ο ΓπονργΕς Ο'.κονο- 
μικιόν για την έκδοση αποφάσεων πον -λα κ.α-λορίζοκν τα; ιδρύ
ματα και τους οργανισμούς που -3α παραλαμιδάνονν ατεύυώς 
τα είδη απτά, τις αρμόδ-υες αρχές για τη χορ-ήγηση της ατέ
λειας, καλώς και κά-3ε ά/Λη λεπτο*αέρεια για την εφαρμο
γή τον .παραπάνω κα·«νισμού. . . . ·

. Στο άρθρο 79.
Με τις διατάξεις τον άρθρου αυτού καταργούνταί, για τα 

είδη πον εισάγοντά: από τρίτες προς τη: Έ.Ο.Κ. χώρες,' οι 
απαλλαγές από εισαγωγικούς δασμούς πον χορηγούνται, 6ά- 
σέ: τον" Νά 490/76. στους αναπήρους, προς το σν.ατό προσαρ- 
μο·.ης των διατάξεων’τον παρατά,κι νόμον προς το κοινο- 
τικό δίκαιο. ««-· . ........................

* ;:-■■■;7 " " ΚΕΦΑλΑΙΟ Θ'. / / /··'
Στο .κεφάλαιο αντό περιλαμβάνονται ί-ιατάξεις με τις 

οπο-ίες καταργοίντα: προοδευτικά οριπυένες δατμοΰνΟγικές 
απαλλαγές. π·;·ν προίλέποντα: απύ ειδικές διτο 'ξει-ς- της 
εσωτερικής μας νομοθεσίας, προς το σκοπό, προσαρμογή»; του 
καθεστώτος των δασμολογικών απα/Α.αγών προς το κοινοτι
κό δίκαιο, σόμφωνα με τις υποχρεώσεις μας απέναντι της 
Ε.Ο.Κ. Ειδικότερα: :

Στο άρθρο 80.
Με τ:ς διατάξεις του άρθρου αοκτου προίλέπεται η κα

τάργηση των απαλλαγών από εισαγωγικούς δασμούς για τα 
είδη πον θά εισάγονται απ,ό τρίτες’προς την EjO.K. χώρες.
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H κατάργηση ίυτή is γίν*» προοδευτικά κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περt-ό:τ», με ρυθμό ανάλογο i*te αυτόν που 
ορίζεται στο άρθρο 31 τη; πράξης προσχώρησης, γ-,χ τη* 
ποοοϊάυτική εξαγωγή του Κοινού Τελωνειακού Δ a σμολογ ι ου.

Στο άρθρο 81.
Στο άρθρο αυτό απαριθμυύντα; ο: περιπτώσεις δασμΑ»· 

νικών απαλλαγών ο ου καταργούνται σταδιακά σύμφων a με 
το ρυθμό ττοοι ορίζεται στο άρθρο 80.

Στο a pip ο 82.
Γ·.α να μη δημιουργηθονν προβλήματα στα; τομέα των <fO- 

. ρο/.ογ'.7.ών -απαλλαγών κ-ρί-θηκε σκόπιμο να περ-.ληφθεί στο 
άρθρο αυτό, διάταξη σύμφωνα με την οποία η σταδιακή κα
τάργηση των αναφερόμενων στο άρθρο 81 δασμολογικών απα/- 
λαγών δε θίγει τις απαλλαγές που παρέχονται στις περι
πτώσεις χυτός από λοιπούς μέρους και τέλη συμπεριλαμβα
νομένων και των τελών χαρτοσήμου.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I'
Το Τελωνειακό καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμι- 

σης είναι θεσμός καθαρά κοινοτικός. Παρόλο που στήριζε· 
ται στις ίδιες βασικές αρχές, οι οποίες διέπουν διεθνώς τη-;, 
υπό τελώνειακή παρακολούθηση και έλεγχο, διακίνηση εμ- 
πόρευαάπων, για τα οποία είναι αναγκαία η παρακολούθηση 
χυτή προς εξασφάλιση των σχετικών συμφερόντων,αποτελεί 
όμως, με ίδιαίτερες ρυθμίσεις, ειδικό καθεστώς προορισμέ
νο να καλύψει τις ειδικότερες ανάγκες, που προκύπτουν για 
τα Κράτη - μέλη της Ε/3.Κ. από την Τελ-ωΜειακή Ένωση 
και την, στο_χώρο του Κοινοτικού τελωνειακού εδάφους, ε- 
λεύθερη κυν.λοφορία των εμπορευμάτων κλπ.

Πρέπει vor σημειωθεί, ότι η Κοινότητα αποδίδει ιδιαίτερη 
σημασία και βαρύτητα στο τελωνειακό αυτό καθεστώς, το 
οποίο συνέχεια βελτιώνεται και απλοποιείται με έκδοση σει
ράς κανονισμών και αποφάσεων της Επιτροπής των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, που έχουν ευθεία και υποχρεωτική ε
φαρμογή στα Κράτη - μέλη. Με το τελωνειακό αυτό καθε
στώς παρακολοτυθοίταt στον κοινοτικό χώρο και στις ενδο
κοινοτικές συναλλαγές η διακίνηση τόσο των «σε ελεύθε
ρη κυκλοφορία» εμπορευμάτων, όσο και των εμπορευμάτων 
τρίτων χωρών, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται τα συμ- 
φέρον.τα της ΕΟΚ καί να περιορίζονται στο ελάχιστο οι 
δυνατότητες για τη διενέργεια λα·3ρεμπορ;κώ·ν πράξεων.

Έτσι αποφεύγεται η απώλεια των από δασμούς, φόρους 
ισοδυνάμου αποτελέσματος και γεωργικές εν γένει εισφορές 
εσόδων του κοινοτικού προϋπολογισμού, αλλά και των εσό
δων των εθνικών πρμπολογισμών των Κρατών - υελών από 
τους φόρους κατανάλωσης.

Με τις διατάξεις του υπό κρίση κεφαλαίου επιδιώκεται 
να μεταφυτευθεί και στην Ελληνική τελωνειακή πρακτική 
το καθεστώς της Κοινοτικής διαμετακόμισης αε την έκδο
ση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων για την υλοποίηση 
και εφαρμογή των, από τις παραπάνω κοινοτικές πράξεις 
που ρυθμίζουν το καθεστώς αυτό, παρεχόμενων ευχερειών 
a”2 Κράτη - μέλη της ΕΟΚ. Μ"ε τις υπουργικές αυτές απο
φάσεις -5α ρυθμιστούν, επί ε-5νικού επιπέδου τα συγκεκριμένα 
θέματα που προ βλέπονται από τις εν λόγω Κοινοτικές στά
ξεις. Για το σκοπό και μόνο αυτό, καθώς και για τη< ούθμι- 
ση μερικών άλλων παρεμφερών ζητημάτων, θεσπίζονται με 
το κϊεφάλαιο αυτό, τα άρθρα 83 έως 85. αφού οι λοιπές 
διατάξεις των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ισχύουν 
αυτοδικαίως από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθή
κης προσχώρησης στην ΕΟΚ. βάσει του άρθρου 2 αυτής. 
Ειδικότερα:

Στο άρθρο 83.
Με το άρθρο αυτό διαλαμβάνονται οι απαραίτητες προ

βλέψεις για την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις παρα
βάσεων των διατάξεων του καθεστώτος της Κοινοτικής 
Δ ι αμε τ ακέμ ίσης.

Στο άρθρο 84.
Επειδή οι κοινοτικές πράξεις που αναφέρονται στο κα

θεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης και της ελεύθε
ρης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοι
νότητας συνέχεια μεταβάλλονται γίνεται πρόβλεψη με το άρ
θρο αυτό ότι ο: παραπάνω πράξεις νοούνται όπως κάθε φορά 
ισχύουν.

Στο άρ-θρο 85.
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται, ύστερα από έκδοση Π.Δ. 

τα της απαλλαγής των υποχρέων προσώπων από της κα
ταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων επί των εμπο
ρευμάτων που θα καθορισθούν ως υποκείμενα, από τη φύ
ση τους, σε απομείωση κατά την μεταφορά τους με το κάθε1;, 
στώς και της κοινοτικής διαμετακόμισης. λ-

, - ! Λ . k Λ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
Από τα Κοινοτικά όργανα θεσπίσθηκαν διατάξεις που α 

φορούν στη διαδικασία της αμοιβαίας συνδρομής των Κρα
τών - μελών για την είσπραξη απαιτήσεων, οι οποίες γεν- 
νώνται σε ένα Κράτος - μέλος σε βάρος οφειλέτη ο οποίος 
όμως διαμένει σε άλλο Κράτος - μέλος. . , Δτ; ·--

Οι απαιτήσεις αυτές είναι, προς το παρόν, αυτές που προ
κύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος χρηματοδότησης- 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικού Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων, καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασμούς.-

Η θέσπιση των σχετικών Κοινοτικών διατάξεων κρίθηκε 
αναγκαία δεδομένου crrt, όπως είναι γνωστόψ οι ισχύουσες 
σε κάθίε Κράτος μέλος διατάξεις επί της είσπραξης, απαι- 
τήσεών και οι σχετικές προς αυτές διαδικασίες περιορίζον
ται σε εθνικά πλαίσια, χωρίς να δύνανται να επεκταθούν; 
και σε πρόσωπα κατοικούντα και διαμένοντα σε άλύ,ο Κρά-ςί-Ν *' · * · · ” Τ ι.'**τος - μ&Λθς. «

Οι ανωτέρω Κοινοτικές διατάξεις πκρρέχσντα; στις 76/ 
308 και 77/704 οδηγίες του Συμβουλίου των Υπουργών και 
της εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΚ, αντίστοιχα.

Η αμοιβαία συνδρομή, η οποία προβλέπεται από τις ανω
τέρω οδηγίες έχει βασικά δύο σκέλη. Αποβλέπει, κατ’ αρχή, 
στην παροχή εκ μέρους της προς τούτο εξουσιοδοτημένης δη
μοσίας αρχής Κράτους - μέλους, προς την αντίστοιχη αρμό
δια αρχή άλλου Κράτους-μέλους, πληροφοριών που αφορούν 
στην είσπραξη συγκεκριμένης σπαίτησης, η οποία γεννήθηκε 
στο τελευταίο αυτό Κράτος και για την οποία εκδό3ηκε νό
μιμος τίτλος, που παρέχει δικαίωμα προς είσπραξη.

Στη συνέχεια επιδιώκεται η είσπραξη του ποσού της απαί
τησης από την αρμόδια αρχή του Κράτους - μέλους στο οποίο 
διαμένει ο οφειλέτης ή τρίτος υπόχρεος, καθώς και η λή
ψη, ενδεχόμενα, των νομίμων εξασφαλιστικών αναγκαστικών 
μέτρων κατά του ανωτέρω οφειλέτη. Ειδικότερα;

Στη άρ-θρο 86.
Με τις διατάξεις αυτού καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής 

του κεφαλαίου, κατά αντιστοιχία προς τις διατάξεις των οδη
γιών 76/308 και 77/794 του Συμβουλίου και της Επιτρο
πής της Ε.Ο.Κ. Ειδικότερα προσδιορίζονται ο: απαιτήσεις 
των οποίων εφαρμόζονται ο: διατάξεις του κεφαλαίου, ο: ο
ποίες είναι αυτές που προκύπτουν από δασμούς, γεωργικές ειο- 
φορές, επιδοτήσεις, παρεμβάσεις και από λοιπά ποσά οφειλό- 
μενα στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήματος χρηματο
δότησης ταυ Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικού Προσανατολι
σμού και Εγγυήσεων.

Στο άριθρο 87.
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

οδηγίες η έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στο κεφά
λαιο αυτό: «αιτούσα αρχή», «προς την οποία η αίτηση αρχή», 
«αίτηση πληροφοριών», «αίτηση γνωστοποίησης» και «αίτηση 
είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων».
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Στο άρθρο 88.’------
Q, διατάξεις too άρθρου αυτού καθορίζουν τις περιπτώ- 

*ατά τις οποίες δεν υτοχρεονται η «τρ«ς την οποία η 
ιίτητη αρχή» va παράσχει πληροφορίες προς την «αιτούσι. 
j-χήι. /.ζ-θώς 4ζ[της ο·. προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται 
πσοκειμένου η αιτούσα αρχή να απευθύνει «αίτηση είσπραξης».

Στο άρθρο 89.
Με τ:ς διατάξει; του υπό κρίση άρθρου, αν αγνώριστα: 

ταν νόμιμος τίτλος, ο αλλοδαπός τίτλος που συνοδεύει την 
αίτηση είσπραξης. ο οποίος καθίσταται εκ.τελεστός και στην 
Ελλάδα. προκειμένου να γίνε: δυνατή η είσπραξη τη; απαι- 
τησης, αφού προηγούμενα θα επικυρωθεί ή θα αντικαταστα- 
θεί με Ελληνικό τίτλο, ζπό την αρμόδια Ελληνική αρχή.

Ετίσης, με το άρθρο χυτό τα ρ έχε τα: εξουσιο δότηση στον 
Υπουργό των Οικονομικών να καθορίσει με απόφασή τοοι τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής.

Στο άρθρο 90.
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται το νόμισμα στο οποίο ενερ- 

γείται η είσπραξη και απόδοση τον ποσού της απαίτησης κλπ.
Στο άρθρο 91.

Ui διχτάξεις τον άρθρου αυτόν καθορίζουν τη διαδικασία 
και τ:ς εφαρμοστέες διατάξεις όταν εγείρονται αμφισβητή
σεις τον αφορούν στον τίτλο τον εκδόθηκε ατό την αιτούσα 
αρχή κλπ. σύμφωνα με τ:ς ανωτέρω οδηγίες της Κοινότητας.

Στο άρθρο 92.
Η λήψη, για «τη; τρος τη; οποία η αίτηση αρχή», εξα

σφαλιστικών μέτρων, τρος είσπραξη της αταίτησης, αφού 
βέβαια τροηγηθεί αιτιολογημένη αίτηση της αιτούσας αρχής 
κλπ. τροδλέτε,ται ατό τις διατάξεις του άρθρου χυτού. ·

Στο ι^θρο 93.
Το άρθρο αυτό παρέχει την ευχέρεια στην «τρος την οτοία 

η αίτηση αρχή», να αρνηθεί την ταροχή συνδρομής στην «α:- ' 
τούτα αρχήρ), αν ατό τη/ συνδρομή χυτή υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθούν ορισμένες δυσχέρειες κοινωνικής ή οικονομικής 
φύσης λόγω της κατάστασης ταν οφειλέτη. ' *''·'·

Επίσης να μη πραγματοποιήσει η αρχή τη/ 'είσπραξη αν 
διαπιστώσει ότι δεν εξαντλήθηκαν τα ατό τη νομοθεσία τον' 
Κράτους της «αιτονσας αρχής» τροδλετόμενα αναγκαστικά ~
μέτρα. ................ - -

Στο άρθρο 94.
Με τις διατάξεις τον άρθρου 'χυτού προ^λέπανται τα της 

ταραγραφής της αταίτησης, τα της χ/αστάλής ή διακοπής 7 
της ταραγραφής χαι καθορίζεται τοιά νομοθεσία πρέπει να 
εφαρμοσθε: σε κάθε τερίττωση.

Στο άρθρο 95.
Η εξασφάλιση τον απόρρητου των εγγράφων και πληρο

φοριών τον παρέχονται ατό την αιτούσα αρχή «έτιτυγχάνεται

με την γνωστοτοίησή τους μόνο προς τα ενόιαφερόμενα τρό- 
σωτα και τις αρμόσιες Δημόσιες αρχές και σ’ αυτό το χκοτο 
α~::λέτουν σι διατάξει; τον άρθρου τούτου.

Στο άρθρο 96.
Ο: διατάξει; του εν λόγω άρθρου καθορίζουν οτ: τα εςο- 

:α π:, προκύπτουν ατό τη διαδικασία είσπραξης και γενικό
τερα της συνδρομής του παρέχεσαι, δέν μπορούν να αναζη- 
τηνού/ τε όάρος της αιτούσας αρχής.

II ασάλληλα, προόλέπεται, ότι η αιτούσα αρχή είναι υπεύ
θυνη για χρηματικές συνέχειες τον προκύπτουν ατό τράξεις 
τον αναγνωρίστηκαν ως μη δικαιολογημένες, τόσο ως τρος 
την ύπαρξη της αταίτησης, όσο και ως τρος τη; ισχύ του. 
εκοοθέντος τίτλου. ,

Στο άρθρ-ο 97.

Με το άρθρο αντό αναγνωρίζεται ως αρμόδια. η σνστα- 
θείσα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ειδική ετιτροτή, για την 
ετίλνση οτοιανοήτοτε θέματος θα ανακύπτει από τη; εφαρ
μογή τον κεφαιλαίου τούτον και παρέχεται η εξουσιοδότηση 
στον Υπουργό των Οικονομικών να θέτει με αποφάσεις τον 
σε” εφαρμογή τις κατά τερίττωση ρυθμίσεις τον γίνονται. ..

τ: τ - ··.-!-· ·. Στο άοθοο98.'

' Στο άρθρο 99.

Οι δοατάξεις, τέλος, τον άρθρου αυτού ατοδλέτονν στη; 
παροχή της δυνατότητας, όπως, με Προεδρικά Διατάγματα 
και υπουργικές αποφάσεις, προσαρμόζονται « διατάξεις τον 
υπό κρίση κεφαλαίου του παρόντος νόμου τρος τις ικϊιΒέμε
νες, τον αυτού περιεχομένου σχετικές πράξεις των οργάνων 
τον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ\

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού (άρθρο 100) αποό'λέ- 
τοα; στη; άρση της σύγκρουσης διατάξεων τον νόμου για 
τους είκ τελών ιστέ ς. με το πρωτογενές δίκαιο της ΈΟΚ (Σν/- 
θήκη της Ρώμης., άρθρα 52 και 60) σχετικά με την ελευ
θερία εγκατάστασης.και.εύσεύθερη παροχή υπηρεσιών, λ

Αθήνα, 29 Ιουλίου 1983 ’ ν'

Οι Υπουργοί
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