
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΗ

Etc- σχέδιο νόμου «για σην απαλλαγή ασό το Φ.ΠΛ. α,ι
σαένων οριστικών- εισαγωγών._χναλώγ κιχι ό; των σροσ;·<- 
-;να ιισαγομένων αγαλών έκτος των 'μεταφορικών αετών, 
των ααλετών και των ευ.σερευμπτοχ:ίωτίωνι:.

Προς τη Βονλη-ιων Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΟ ΜΈΡΟΣ

ί. Με το σαοόν νουοσχέδΐΌ ν.αλιερώνεται απαλλαγή ατό 
το σόοο σοοστιλέμενης αξία; -ορισμένων οριστικών εισαγω- 
-·ων αγαθών. Η ασαλλαγή χυτή δίνεται εφόσον πρόκειται 
—~ α-αλά τα οποία ασα/.λατσόντα: από δασμούς. η -Si μσο- 
σούσαν να σάχσυν τέτοια; απα/.λο.γή; αν εισαγονταν ατό τρί
τη χώρα. - -·-

~Έ2?ίϊης''με 'το παρόν νΐμοσχέδ ο καλορόξετα: το σεδι-o εφαρ
μογής της .αταλλαγής αττό tw Φ. Π Α. των εισαγοαένων αγα
θών μ.; το καλεστώ; της προτωρινής εισαγωγής, που προ- 
όλέσεται στο άρλρο 21. rap. i (α) τΐτυ v. 1642/19-86 «για 
την εφαρμογή του φάρου προστιλέμενης αξίας και άλλες cta-

ΕΙΔΙΚΟ Λ ΓΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A '

ΤΙΤΛΟΓΓ*
Με τι; διατάξεις των άρλρων 2—17 ταρέχετα: απαλλα

γή ατό tc Φ.Π.Α.:
α για τα προσωπικά είδη τον χνήχοαν σε φυσικά πρόσωπα 

τα -οποία μεταφέρουν τη χανήύη κ,χτοικία τους ατό τρίτη χώ
ρα ατη χώρα μ-ας (μετοι-χούντες).

6) για είδη του εισάγονται με τη·/ εαχαορόα γάμου. - 
γ) για προσωπικά είδη σου αποκτώνται μάσα στα τλαίσια 

της κληρονομικής διαδοχής και καλορίζονταε οι όροι και οι 
σρ-οϋ-σολέσεις του τρέτει να συντρέχουν για να χορηγηλσ: η 
η αταλλαγη αυτή.

ΤΙΤΛΟΣ Η

Με τα άρλΐα IS y.a: 19 too τίτ/.οο x/τού πχσέχετχ. χσαλ- 
λαγη ατό το Φ.ΠΑ. για είτη ιματισμού, σχολικό ολικό και 
μεταχειρισμένα κινητά τράγματ2 τον ανήκουν τε μα Αητέ; 
και οοιτητές· που έρχονται ττη χώρα μας να σπουδάσουν.

ΤΙΤΛΟΣ IV

Με τ'ς διατάξεις των άρλρων 22—26 του τιτλοο χυτού, 
ετιτρέτεττΊ (με την επιφύλαξη των μέτρων της έμποροκής 
και ίιομηχανικής πολιτικής της χώρας μας) η μεταφορά 
ττη χώρα μας. χωρίς την χαταόιλή του Φ.Π.Α. των επεν
δυτικών οτγοοάών και άλλων χγαλων εξοπλασμού π» ανήκουν 

. - * .. » σε επχειρησεις roa παυουν οριστικά τη οραστηριοτητα τους τε
μια άλλη χωρά, στοχεμένου να ατχήτουν με τα μεταφερόμενο 
χγαλά σαρόμοια οραστηριοτητα ττη χώρα μας χαι καλ-ορί- 
ϋοντα: οι όρο·, ο: προϋσολέσεις και ο: περιορισμοί για τη χο- 
ρηγητη της ασα/.λαγής αυτής.

ΤΙΤΛΟΣ VII

1. Με τις διατάσεις των άρλρων 38——42 σροόλεσεται 
ασαλλαγή ασό το Φ.Π.Α. για:

α , είδη σρώτης τ/άγκης σου ασοκτούν δωρεά. χαι εισά
γουν δημόσιες υσηρετίες και οργανισμοί καλώς και άλλα χον 
νωφελή ή φιλανύοωσικά νομικά πρόσωπα με σκοπό να τα 
διανείμουν δωρεάν σε ασόρους, '.

όξ οποιοοήσοτε αγα-λό σου σροσφέρετα:· δωρεά/ στα παρα
πάνω σρόσωσα με ,τκοσό να εχσοιηλεί κατά τη διάρκεια αγα- 
λοεργών εκδηλώσεων για να συγκεντρωλούν χρήματα για 
τους -ασόρους.

γ) για υλικά εσοσλιτμού και είδη γραφείου σου σροσφε-

ρονται οωρεάν τε συγκεκριμένα κοινωφελή ή οιλανΑοωπικα
. ; τ.α σοττωσα.

2. Με τις διατάξεις των άρλρων 4ο 15. σροϊλέσεται 
ασα/Δογη ασό το Φ.ΠΑ. για αντικείμενα σου έχουν εΑ.χά ε- 
σινοηλε-, για την εκπαίδευση. την εργασία ή την κοινωνική 
στοαγωγη των τυφλών και άλλων μειονεκτούντων σωματικά 
η δισνεητιχζ προσώπων. εσοτον χυτά εισάγονται ασό ιδρύμα
τα ή οτγ'χ/ιτμούς σου έχουν σαν κύρια ιραττηριότητα την 
εν.σαίεευση ή τη τυμσαράττατη των μειονεκτούντων σροσώ- 
σων ή σροτφέροντα: δωρεάν τε 0-/a' τέτοιο 'Ιδρυμα.

ό. Με τι; διατάξεις των άράρων 46—52. σροδλέσεται 
ασαλλαγή ασό το Φ.ΠΑ. και καάορίζσντ» ον όροι και ο'· 
στουσολέτεις χορήγησης της ασα/.λαγής χυτής για είδη σου 
εισαγονται ασο κρατικούς ή άλλους κοινωφελείς ή φιλανάρω- 
σιχούς οι·'ανιχχούς. στοχεμένου τα είδη αυτά να αιχ/εμηάούν 
r δ:ατε'νρΰνβ?ωίέ^ν σε λύματα καταστροφών {.σ.χ. τεισμοσα- 
λείς).

ΤΊΤΛΟΣ IX

Με τις διατάξεις των αρλρων 58—66 σροδλεσεται ασαλ
λαγή ασό το Φ. Π Α.:

α) για τα εμσορτ/.ά δείγματα ασήμαντης αξίας,
ί) για διαφημιστικά είδη και έντυσα
γ) για είδη σσυ χρητιμοσοιούνται ή καταναλώνονται κατά 

τη 'δτ'άρκεια έκλετης ή σαρόμοιας εκδήλωσης.

ΤΙΤΛΟΣ X

Με τ:ς διατάξεις των άρλρων του τίτλου χυτού (άρλρα 
67—73). σαρέχετα·: ασαλλαγή ασό το Φ.ΠΑ. και καλορί- 
ζονται οι όρο: και 0: σροϋσο-λέτεις χορήγησης της ασαλλα- 
γής αυτής για είδη σου εισάγονται για να υσοβληλούν σε ε
ξετάσεις. αναλύσεις ή δον,ιμός για τον σροσόιορισμό της σύν- 
ύεστς. της σοιότητσς ή των άλ/αον τεχνικών χαρακτηριστι
κών τους, με σκοσό είτε τη·^ χσόκτηση σχετικών σληροφο- 
ριών είτε τη 6ιομηχχ/ική ή εμσορική έρευνα.

ΤΤΓΑΟΣ XI

Με τις διατάξεις των άρ-λρων 74—84 σροδλέσονται διά
φορες απαλλαγές ασό το Φ.Π.Α.. όσως: για ορισμένα του
ριστικά εντμεοωτιχά έντυσα, για διάφορα έγγραφα σου χ/α- 
γράφαντα: στο άρ-Spo 76. γιχ καύσιμα και λισαντικά των 
χερσαίων σχημάτων. -;ια είδη σροοριζόμσ/α για τη·/ ανέγερση, 
συντήρηση, δ:χ/.όσμηση νεκροταφείων λυμάτων σολέμου.

ΤΙΤΛΟΣ XII

Με τις διατάξεις των άρ-ύρων 85—89 του τίτλου XII pu-S— 
μίζοντα: τα εξής λύματα:

αί καλορίξεται ο τρόσος απολογισμού της αντίστοιχης α
ξίας της δραχμής σρος της ECU, για τις σεριστώσεις σου 
η χορήγηση της απαλλαγής ασό το Φ.Π.Α. εξαρτάται ασό 
την αξία του εισαγοαένον αγορλοό.

6) Αατηρούνται τα σρονόμια και οι ασαλλαγές σου σα- 
ρέχε: η χώρα μας στα σλαίσια συμφωνιών μορφωτικής, εσι- 
στην,ονι.κής ή τεχνικής συνεργασίας σου έχει συνάξει με άλλες 
χώρες, καλώς και οι ειδικές ασα/./.ογές σου σαρέχονται σε 
εργαξόιμενους σου εσανασατρίξονται. αν σαρέιυειναν για έξι 
τουλάχιστον μήνες εκτός Ελλάδας, για λόγους εσαγγελμασι- 
κής δραστηριότητας.

γ) Καλορίζετατ ασαλΑαγή ατό το Φ.ΠΑ. «εσμένων «αδικών 
κατηγοριών προσώπων (ναυτικών, πολιτικών προσφύγων, τα
ξιδιωτών) με τους όρους κχ. σρούσολέσεις σου σρολλέσοντα: 
ασό ειδικές για τα σρόσωσα αυτά διατάξεις.

'δ) Γίνονται ο: αναγκαίες τροποποιήσεις της Δ. 264/85 
Α.Γ.Ο. για την εφαρμογή της και μετά την 1.1.87,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΤΙΤΛΟΣ I

Me τις διατάξεις ιω.< άρδριυν 90—98, καδορ-ίζοντα: ο:
-/ενικ-ο: άρο: κ,σι ιι χροϋπούέσει: υπαγωγής των σγαόών στο 
χαόεστω; της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από τ'. 
Φ.Π_Α.„ καόώς και οι περιπτώσεις του ο Φ.Π.Α. χαδίστβ- 
TS! απαιτητός.

ΤΙΤΛΟΣ II
Με τ:ς διατάξεις των άρδρων 99—100 ορίζεται το πεδίο 

εφαρμογή; τ:υ καδεστώτο; τη; προσωρινή; εισαγωγή; με α
παλλαγή από το Φ.ΠζΑ-, γιο τα αγαδά του εισάγονται στην 
Ελλάδα art ένβ άλλο χ,ράτο; — μέλες τη; ΕΟΚ. Ειδιχό-
τεσσ χαδερίζοντσ: οι προύχοδέσει; χου πρέπει va συντρέχουν 
σωρευτια.ά. προχειμένου τα εισσγόμενα σγαδά αχό Κρότε; μέ
λος της ΕΟΚ νσ υΗαχδούν στο καδεστώ; τα;; προσωρινής
εισαγωγή:.

ΤΙΤΛΟΣ III

Με τι; διατάξει; των άρδρων 10)—116. ορίζεται το 
πεδίο εφαρμογή; του καδεστώτο; τη; προσωρινή; εισσγω- 
γτ,ς με απαλλαγή αχό το Φ.Π.Α., γιο τα αγα&ά χου εισάγο
ντα: αχό τρίτη προ; τις χώρε; της ΕΟΚ χώρα.

ΤΙΤΛΟΣ Π'
Με τι; διστάσει; του άρδρου 117 χα: κατά παρέκκλιση 

της τήρηση; του όρου της ετανεξ αγωγής, το ευεργέτημα 
τευ καδεστώτο; τη; προσωρινή; εισαγωγής με απαλλαγή 
αχό το Φ.Π.Α., παρέχεται για αγαδα του εισαγοντα: ατό άλ
λα χράτη μέλη ή αχό τρίτε; χώρες, για ενδεχόμενη χώληση, 
έχω; μεταχειρισμένα αγαδ α του ε ισάγοντα', με σχοχό την 
πώληση σε χλειστηριασμό. έργα τέχνη; του εισάγονται για 
να εκτεδούν με σκοπό ενδεχομένως να πωληδούν χ.λχ.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
Με τε αρδρο 11S, χαρεχεται αταλλαγή χαι αχό τους λοι- 

χεύ; ειστραττόμενευ; χατά την εισαγωγή φάρους, για τα α- 
γανά χου εισάγονται σύμφωνα με τι; διατάξει; των τίτλων 
III χαι Ιλ του Κεφαλαίου Β' του χαρόντος Νομοσχεδίου χαι 
ταρέχετιτ: αχ>αλλαγή αχέ το Φ.ΠΙΑ. Απαλλαγή αχό του; 
λοιχσύ; εισχραττόμενου; '/.ατά την εισαγωγή βέρου; χαρέχε- 
τα: χα: για τα αγαδά χου εισάγονται σύμφωνα με τι; διατά
ζει» του τίτλου II του χεφαλαιου Β" του χαρόντο; Νομο
σχεδίου χαι σσαρέχετα: απαλλαγή αχό το Φ.ΠΑ_, με τον όρο 
•ότι. ο σχοχό; τη; χροσωρινή; εισαγωγής των αγαδών αυ
τών. καλύπτεται αχό τι; διατάσεις του τίτλου III του Κε
φαλαίου Β.'

Η διάταση αυτή εχε: ως σχοτο την χρακτιχή διευκόλυνση 
εφαρμογή; του καδεστώτο; τη; χροσωρινή; εισαγωγής, οε- 
τομενου ετ: για την χλειενότητα των χεριχτώσεων χου ανα- 
οεροντα: στους τίτλου; Ill και Ι\ του χαρόντο; νομοσχεδίου, 
T2ztyz2u. αχσ/./.σγη αχε του; λειχου; φορους. σόμοωνα με 
τι; ισχύουσε; εδνιν.έ; διατάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

Με τι; οιστασει; του Κεφαλαίου Γ καδορίζεται η έναρ- 
ση ισχύος του χαρόντο; νόμου χαι αναστέλλεται για χεσιο- 
ρισμένε χρονικό διάστημα η ιτχύ; των διατάσεων του τίτλου 
I του Κεφαλαίου Α' χου αφορούν κυρίως του; μετανάστες, 
αντί αυτών δε δα εξακολουθήσουν νσ εφαρμόζονται οι οιατό- 
φεις τη; Δ.264/25. 1985 ΑΊΟ. για να μη *δημιουρνηδούν 
χροτλήμασα αχε την ανατροπή τη; χρακτιχή; χου έχε: δη- 
μιουργηδεί ·από την εφαρμογή τη; σχόφαση; χυτής.

Ειδικότερα με το άρδφο 121, καταφγείτακ το άρ-3-ρο 6 
τευ Α.Ν. 588/37. Η διάταση χυτή ν.στχργείτα: επειδή με 
το άρδρο 98 του Κεφαλαίου Β τευ χαρόντο; νόμου δεν χαμέ
νε τα: απαλλαγή αχέ το Φ.ΠΑ_

Αδήνα. 25 Νοεμόρίου 1980
Ο Τχουσγόσ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Για την «=αλλαγή αχέ το φόρο προστβόέμιενη; αξία; 
(Φ.Π.Α-) α) ορισμένων οριστιυώιν εισαγωγών αγαδών χαι 
6) των προσωρινά ε-ισαγομένων αγαδών εν.το; των μετα- 
φοφικών μέσων, των πελατών χαι των' εμχμριειυματτσχΡόω- 
τιων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.ΠΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΓΑΘΏΝ

Α ρ *ύ ρ ε 1.

1. Με τι; διατάσεις του Κεφαλαίου Α' του χαρόντο; νό
μου ν.αόιερώνονται απαλλαγές αχο το φσσο προστιθέμενης 
αξίας, για ορισμένε; οριστιν-ε; εισαγωγές αγαδών χου χρο- 
όλεχσντα: αχό ττη ααιδ. 83/181 οδηγία του Συαίβυλίου 
τη; Ε.Ο.Κ..

. των οιατάζ-εων owτων3 νοούνται ωζ:
α) ιιοριστιν.ή εισαγωγή αγαδών», η είσοδο; αγαδών στην 

ελληνική επικράτεια χαι η δέση του; σε αναλωση ν.ατα την 
έσοδο αχό τα ν.αδεστώτα χου χροσλεχοντσ: αττε τι; δια.ά- 
ξεις του άρδοου 21 χαράγραφο; 1 χερίχτωση %' τσυ νόμο.
1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α'),

(ΐ) «χροσωχιν.ά είδη», τα είδη χου χροορίζονται για χρο- 
.σωχιν.ή χσήση των ενδιαφερομένων ή για τι» αναγχε; του 
νοιχοουυριού τους.

Αποτελούν - «χροσονχικά είδη» ιδίως :
— η οικοσκευή, δηλαδή τα χροσωχιχα αντικείμενα, ο οι- 

ν.ιανυό; ρουχισμός ν.αι τα είδη επίπλωσης ή εσοχλισμού χου 
ιχροορίζονται για προσωχυκή χρήση των ενσιαφερρυένων ή 
για τις ανάγκες ταυ νοικοκυριού τους,

— τα ποδήλατα και οι μοτοσυτ/.λέτες, τα αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήση; και τα οχήματα που ρυμουλκ-οόνται από 
χυτά, τα τροχόσπιτα, τα σν-άφη αναψυτχή; χαι τα ιδιωτικά 
•αεροπλάνα.

Αποτελούν εχοση; (Γσροσωχ'-χά είδη», οι οικιακό; προμή
θειες που προορίζονται να καλύψου·/ αυνήόεις οικογενειακές 
ανάγκες, τα οικέισισα κ.αι τα ιπχευόμενα ζώα.

Τα ιεχρεσωχ.7.σ είδη» δεν πρέπει να παρουσιάζουν με το 
είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέ
ρον, ούτε να προορίζονται για οικονομική δραστηριότητα με 
την έννοια σου αρ·5ρου 4 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α’1.

Παρ’ όλα αυτά, αχοτελούν επίσης «προσωπικά βόδη» τα 
φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύό-ερων τεχνών που είναι 
απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του ενδιαφε
ρομένου,

γ) «οινοπνευματώδη προϊόντα», τα προϊόντα (ζύ-^οι, οίνοι, 
αχεριτίφ από οίνο ή οινόπνευμα, αποστάγματα, ηδύποτα και 
οινοπνευματώδη ποτά 7..λχ.) χου υχάγοντα: στις κλάσεις 
22.03 έως 22.09 του Κοινού Δασμολογίου.

ΤΙΤΛΟΣ I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΒΙΛΩΝ ΠΟΓ ΑΝΗ- 
ΚΟΓΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟ

ΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α. Προσωπικά είδη που ανήκουν σε συσικα χρέπωπα τα 
τχοία μεταφέρουν τη συν ήδη κατοικία τους αχό χώρα εκτός 
Κοινότητας στην Ελλάδα.

Άρδρο 2.

1. Με την επιφύλαξη των διατάσεων των άσδοων 3 έως 
9. απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα προσωπικά είδη που 
εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συ- 
νήδη κατοικία τους από χώρα εκτός της Κοινότητα: στην 
Ελλάδα.


