
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση τοϋ Τελωνειακού Δασμολογίου 

Εισαγωγής καί άλλες συναφείς διατάξεις».

αμοιβαίων δασμολογικών προτιμήσεων μεταξύ τών^ ανα
πτυσσόμενων χωρών, ή όποια υλοποιήθηκε μέ τό από 8 
Δεκεμβρίου 1971 Πρωτόκολλο, τό όποιο άπό τον αριθμό 
των χωρών -πού μετείχαν, ονομάσθηκε «Πρωτόκολλον 16».

Προς τη Βουλή ιών 'Ελλήνων

τικών νομοσχεδίων.

~-- --- - ι----J---- ί.
γική μεταχείριση ορισμένων πρώτων υλών (άρΟρ. 1). στήν 
κύρωση τοϋ Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής έτους 
1982 (άρθρ. 2) καί πράξεων τής Οικονομικής Επιτροπής 
Υπουργών σχετικά μέ την ά·.αστολή (όλ.ική ή μερική) τώντουργων σχε
δασμών καί λοιπών φόρων πού είσποάττονται κατά- τήν

αγορά και τη συγκράτηση 
την κατανάλωση επίπεδα.

Ειδικότερα :

μων

----- .------- -’Επί τοϋ-άρθρου 1.- - - -------
Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοΰ, εντάσσεται στό Τελω

νειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής έτους 1980 Κεφάλαιο μέ τον 
τίτλο «ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙ
ΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ», τό όποιο περιλαμβάνει ορισμένες 
κείμενες δια- χξεις (άρθρο 2 παρ. 1 καί 8 τοϋ Ν.Δ. 4418/64, 
άρθρο 8 τοϋ Ν.Δ. 2/73 καί άριθ. Δ.304/30.3.78 άπόφαση 
τοϋ * Υπουργού Οικονομικών όπως αύτή τροποποιήθηκε καί 
κυρώθηκε μέ τά άρθρα 24 καί 25 τοϋ Ν.Δ. 827/78), πού 
προβλέπουν τήν ειδική δασμολογική μεταχείριση όρισμένων 
ειδών,'κυρίως πρώτων ύλών πού είσάγονται άπό τό 
εξωτερικό, για τήν κατασκεύή έτοιμων προϊόντων.

Ή ενσωμάτωση τών διατάξεων αυτών είναι απαραίτητη, 
καθόσον οί μειωμένοι δασμοί πού προβλέπονται άπό αυτές 
θά πρέπει να άποτελέσουν νομοθετημένους δασμούς βάσης 
σύμφωνα μέ τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 24 της Πράξης Προσ
χώρησης τής χώρας μας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 
Σημειώνεται ότι ήδη έχουν άναγγελθεϊ στήν Κοινότητα, 
σύμφωνα μέ τήν παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου, οί δασμοί αύτοί 
σάν δασμοί βάσης.

Έπί τοϋ άρθρου 2.
Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ καί ειδικότερα τής 

παραγράφου 1 κυρώνεται τό τελωνειακό δασμολόγιο εισα
γωγής πού έφαρμόζεται στη χώρα άπό 1.1.82.

Τό δασμολόγιο αύτό καταρτίσθηκε για τήν υλοποίηση 
τών ρυθμίσεων πού προβλέπονται άπό τήν πράξη Προσχώ
ρησης τής Χούρας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες για τό δεύ
τερο χρόνο τής ένταξης.

Στήν έννοια τοϋ κυρούμενου δασμολογίου περιλαμβάνονται, 
όχι μόνο ό σχετικός πίνακας δασμών καί cl ειδικοί καί γενι
κοί κανόνες δασμολόγησης πού προτάσσονται τοϋ 
πίνακα αύτοϋ, άλλα καί οί έρμηνευτικές σημειώσεις τών 
κεφαλαίων καί τών τμημάτων, καθώς επίσης καί οΐ πίνακες 
τροποποιήσεων πού έγιναν μέ βάση κοινοτικούς κανονισμούς 
καί διορθώσεως σφαλμάτων πού προσαρτώνται σ’ αύτό.

’Εξάλλου μέ τίς διατάξεις τής παρ. 3 τοϋ ίδιου άρθρου 
διευκρινίζεται ότι τό ποσοστό δασμοΰ πού άποδίδεται, σύμ
φωνα μέ τίς κείμενες διατάξεις, στούς δικαιούχους τρίτους 
θά ύπολογίζεται μόνο στό δασμό πού περιέρχεται στό Ελ
λάνικό Δημόσιο. '

’Επί τοϋ άρθρου 3.
Στα πλαίσια τών εμπορικών διαπραγματεύσεων τοϋ Γύ

ρου Κέννεντυ τής Γενικής Συμφωνίας Δασμών καί ’Εμπο
ρίου είχε άναπτυχθεϊ ή ιδέα τής έφαρμογής συστήματος

Σέ εφαρμογή τοϋ Πρωτοκόλλου αύτοϋ, έγινε άνταλλαγή 
οασμολ.ογικών άμοιβαίων παραχωρήσεων σχετικά μέ τήν 
μείωση (περίπου 20 %) τοϋ δασμοϋ τής στήλ,ης «τοϋ μάλ
λον εύνουυμένου κράτους», σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. 425/74.

Ό ελληνικός πίνακας παραχωρήσεων άναφεοόταν στή 
μείωση κατά τό άνωτέρω ποσοστό τοϋ εφαρμοζόμενου κάθε 
φορά δασμοϋ έναντι τρίτων χωρών, όπως ό δασμός αύτός 
διαμορφώνεται άπό τήν ευθυγράμμιση τοϋ ελληνικού δασμο
λογίου προς τό κοινό δρομολόγιο τής ΕΟΚ.

Μέ τή διάταξη αύτή καταργεϊται ή συμμετοχή τής χώρας 
μας στό ανώτερο» προτιμησιακό καθεστο»; τών αναπτυσ
σόμενων χωρών, καθ’ όσον μέ τήν ένταξη στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες δέν μπορούσε νά διατηρεί παράλληλα ιδιαίτερες 
συμφωνίες μέ τρίτες χώρες σχετικά μέ προτιμησιακά δασμο
λογικά καθεστώτα, άλλά άποδέχθηκε σάν κράτος - μέλος 
τίς συμφωνίες πού είχε συνάψει ή Κοινότητα μέ τίς χώρες 
αύτές.

Ή κατάργηση τοϋ δασμολογικού αύτοϋ καθεστώτος ισχύει 
άπό 30.6.80, γιά νά μήν άποτελέσουν οί μειωμένοι αύτοί 
δασμοί-δασμούς βάσης, κατά τήν έννοια τής παρ. Ττοϋ-άρθρου 
24 τής Πράξης Προσχώρησης.

Σχετική, άπό 29.12.19/9, άνακοίνωση έγινε στή Γραμ
ματεία τής GATT σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 17 τοϋ 
Πρωτοκόλλου, βάσει τής όποιας ή άποχώρηση ισχύει μετά 
παρέλευση έξη μηνών άπό τήν ήμέρα κατά τήν οποία λαμ- 
βάνεται άπό τό Γενικό Διευθυντή τής GATT ή έγγραφη 
γνωστοποίηση τής αποχώρησης.

Έπί τοϋ άρθρου 4. .
Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ, νομιμοποιούνται οί 

έγκριθεϊσες άπό τήν Οικονομική Επιτροπή 'Υπουργών ώς 
καί τούς Υπουργούς Εμπορίου καί Οικονομικών άναστο- 
λές, μερικές ή ολικές, δασμών καί λοιπών φόρων καί τελών, 
πού είσπράττονται κατά τήν εισαγωγή, σέ όρισμένα είδη 
διατροφής μεγάλης κατανάλωσης, γιά τό σκοπό συγκρά
τησης τής τιμής τών ειδών αύτών σέ χαμηλά γιά τήν κατα
νάλωση επίπεδα.

Ειδικότερα :
1. Μέ τή διάταξη τής περίπτωσης Α, νομιμοποιείται ή

άναστολή ισχύος τοϋ 50% τοϋ εισαγωγικού δασμοΰ καί ή 
πλήρης αναστολή τών λοιπών φόρων καί τελών στά είσαγό- 
μενα τυριά λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή στή φέτα, τελεμέ, 
κασσέρι καί κεφαλοτύρι τών δασμ. διακρίσεων 04.04Β1,Β2 
τοϋ δασμολογίου πού ίσχυε μέχρι καί 31.12.80. ·. ■:

Ή άναστολή αύτή, πού ίσχυε άπό 2 Αύγούστου 1978, είχε 
έγκριθεΐ μέ τήν άριθ. 763/5.7.78 άπόφαση τής Οίκονομικής 
Επιτροπής 'Υπουργών ύστερα άπό σχετική εισήγηση τοϋ 
αρμόδιου ‘Υπουργού Εμπορίου. .

Ή άναστολή αύτή έληξε στις 31.12.19S0. :
2. Μέ τή διάταξη τής περίπτωσης Β, νομιμοποιείται ή 

άναστολή Ισχύος τών δασμών καί λοιπών φόρων καί τελών 
στό είσαγόμενο νωπό ή κατεψυγμένο βοδινό συκώτι.

Ή άναστολή αύτή πού ισχύει άπό 18 Δεκεμβρίου 1978, 
είχε έγκριθεΐ μέ τήν άριθ. 763/5.7.78 άπόφαση τής Οικο
νομικής Επιτροπής 'Υπουργών, ύστερα άπό σχετική εισή
γηση τοϋ άρμόδιου ‘Υπουργού Εμπορίου. Ή άναστολή 
αύτή έληξε στις 30.6.1980.

3. Μέ τή διάταξη τής περίπτωσης Γ, νομιμοποιείται ή 
άναστολή ισχύος τών δασμών καί λοιπών φόρων καί τελών 
στό είσαγόμενο κατεψυγμένο βοδινό κρέας μέ όστά καί χωρίς 
όστά.

Ή άναστολή αύτή, πού ισχύει άπό 1ης Σεπτεμβρίου 1979, 
είχε έγκριθεΐ μέ τήν άριθ. Α1 - 6189/21.8.79 άπόφαση τοϋ 
‘Υπουργείου Έαποοίου, 'Η άναστολή αύτή έληξε στις 31.12. 
19S0.
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4. Μέ τις διατάζεις των περιπτώσεων Δ Ε., χα'ι ΣΤ, 
υμιμοποιεΐται ή άτελής εισαγωγή χωρίς καταβολή δασμών 
ζί λοιπών φόρων, ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακο- 
ων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων έξήντα επτά (81.408.467) 
,λιογράμμων αιγυπτιακής μέλασσας άπό ζαχαροκάλαμο 
ε αντικατάσταση ίσης ποσότητας 'Ελληνικής μέλασσας 
τό τεΰτλα, πού έξήχθηκε στο εξωτερικό, μέ σκοπό τήν 
Ινοπνευματοπόίησή της για νά καλυφθούν οί ανάγκες τής 
ώρας σέ οινόπνευμα.
'Η άτελής εισαγωγή τής παραπάνω ποσότήτας αΐγυπτια- 

ής μέλασσας, είχε έγκριθεΐ με τις άριθ. 840/20.10.78 καί 
33/14.11.78 άποφάσεις της Οίνονομικής ’Επιτροπής Ύ- 
ουργών, υστέρα άπό σχετική εισήγηση τοϋ αρμόδιου *Υ- 
ουργοϋ ’Εμπορίου, καί τήν άριθ. Ε.5/1608/1980 κοινή 
τόφαση τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Εμπορίου.
5. Μέ τις διατάζεις τών περιπτώσεων Ζ,Η καί Θ νομιμο- 

οιεϊται : α) ή άναστολή τών δασμών καί φόρων πού έγκρί- 
γκε άπό τήν Οικονομική Επιτροπή τών Υπουργών μέ τις
οιθ. 752/9.6.78 καί 981/23.3.79 άποφάσεις της, άπό 5 
ουλίου 1978 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1979 γιά τό πλήρες γάλα 
ι! άπό 27 ’Απριλίου 1978 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 19/9 για το 
υόατωμιένο γάλα χύμα (σέ βυτία), όταν το γάλα αύτδ «ίσά- 
ται άπό σνΛεταιρισπικους φορείς και .qpoopίζετχιςςιά τήν πα>- 

.-γωγή σοςυπεπυκνωμένου έγκυτιωμένου γάλάκίΌ^.ζαχαρούχου 
ζί εβαπορέ καί β) ή άναστολή τών δασμών και φόρων πού 
κρίθηκε άπό τον 'Υπουργώ Οικονομικών μέ τήν άριθ.
. 1105/384/19.9.80 άπόφασή του, άπό 18 Σεπτεμβρίου 
380 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980, κατά-τήν εισαγωγή νωπού 
ρελαδινού γάλακτος χύμα σέ βυτία, καθώς καί άφυδατω- 
ένου γάλακτος χύμα σέ βυτία, μέ σκοπό νά διευκολυνθεϊ 
εισαγωγή του καί μέ τήν έμφιάλωσή του καί παραγωγή 

υμπυκνωμένου γά>.ακτος ζαχαρούχου καί εβαπορέ, νά 
υγκρατηθοϋν οί τιμές τού είδους αυτού σέ χαμηλά γιά τήν 
ατανάλωση επίπεδα., ' : · · >;■" · ‘ ΐ-· ·· .
6. Μέ τις διατάξεις τής περίπτωσης I, νομιμοποιείται 
άναστολή Ισχύος τών δασμών, ώς καί ή μείωση τούτων, στά 
σαγόμενα, γιά ορισμένες ποσότητες καί ειδικές χρήσεις, 
-,αια, σπορέλαια καί ζωικά ή φυτικά λίπη.
'Η ειδική αυτή δασμολογική μεταχείριση τών παραπάνω 

οών, πού ισχύει άπό 1.1.82 - 31.12.82 είχε έγκριθεΐ μέ 
,ν άριθ. 1808/2.2.82 άπόφαση τής Οικονομικής Επιτροπής 
πουργών ύστερα ■ άπό σχετική εισήγηση τού άρμοδίου 
πουογού Εμπορίου. 'Η άναστολή αυτή ισχύει μέχρι 31.12. 
<82.
7. Μέ τήν διάταξη τών περιπτώσεων Κ,Λ καί Μ νομιμο- 

οιεΐται ή παραταθεϊσα άναστολή ισχύος τών δασμών καί 
,ιπών επιβαρύνσεων στά εΐσαγόμενα άπό τήν ΕΟΚ νωπά 
ιέατα βοοειδών καί ζώντα βοοειδή γιά σφαγή ή γιά πά- 
υνση. Ή άναστολή αύτή πού ισχύει άπό 1.4.82 - 30.6.82, 
τό 1.7.82 - 31.7.82 καί άπό 1.8.82 - 30.9.S2 είχε έγκριθεΐ 
ε τις άριθ. 1825/30.3.82, 1861/30.6.82 άποφάσεις τής 
ΐκονομικής ’Επιτροπής 'Υπουργών καί τήν άπό 30.7.82 
τοφάσεις τής ’Επιτροπής Τιμών καί Εισοδημάτων.

’Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1982
'Ο ' Υπουογός Οικονομικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΫΡΙΛΝΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ύρωση τού Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής καί 

άλλες συναφείς διατάξεις.

"Αρθρο 1.
1.. Στο Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής, πού ΐσχυσε 

j έτος 1980, καί αετά τό Κεφάλαιο «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΝΟ- 
ΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟ- 
ΟΓΙΟΊ » έντάσσεται άλλο κεφάλαιο αέ τόν τίτλο «ΕΙΔΙ- 
ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΙΔΩΝ», τό όποιο έχει ώς εξής :

«Γ. ΕΙΔΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 
ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. Μέρη καί έξαρτήματα, εΐσαγόμενα άπ’ εύθείας ύπό 
άνεγνωρισμένων βιομηχανιών διά τήν κατασκευήν έκ τούτων 
μηχανημάτων ή συσκευών υποβάλλονται εις τόν δασμόν τόν 
ίσχύοντα διά τά έτοιμα είδη εις τά όποια ένσωματούνται, 
έφ’ όσον ό δασμός ούτος είναι κατώτερός τού προβλεπομένου 
διά τά άνωτέρω μέρη καί έξαρτήματα.

2. α) Μέρη καί έξαρτήματα καί λοιπά υλικά, εΐσαγόμενα 
διά τήν κατασκευήν έξ αύτών ύπό τών έγχωρίων βιομηχανιών 
καί βιοτεχνιών, γεωργικών μηχανημάτων καί συσκευών τών 
δασμ. κλάσεων 84 - 24, 84 - 25Β, 84 - 26 καί 87 - 01, έκ 
μέν τών χωρών τής ΕΟΚ άπαλλάσσονται τών δασμών, έκ 
δέ τών τρίτων χωρών υποβάλλονται εις τόν ύπό τού Κοινού 
Εξωτερικού Δασμολογίου (ΚΕΔ) τής ΕΟΚ προβλεπόμενον 
δασμόν.

β) Αί αύταί δασμολογικαί ρυθμίσεις ισχύουν άναλόγως 
καί έπί τών πρώτων ύλών τών εΐσαγομένών διά τήν κατα
σκευήν ύπό τών έγχωρίων βιομηχανιών καί βιοτεχνιών, μερών 
έξαρτημάτων καί λοιπών ύλικών τών άναφερομένων εις τήν 
προηγουμένην παράγραφον γεωργικών μηχανημάτων καί 
συσκευών.

3. 'Υλικά καί έξαρτήματα τών δασμολογικών κλάσεων 
32.09Α, 39.02Γ, 39.07Ε, 40.14, 73.32, 73.35, 73.40Τ,
74.03, 74.05Β, 85.01 Β, 85.09, 85.17Α, 85.19Α, 85.20 καί 
85.23Β, εΐσαγόμενα ύπό βιομηχανιών κατασκευής τη/.επ.κοι- 
νωνιακοΰ ύλικοϋ ϊ:ά τήν όξ αύτών κατασκευήν συσκευών ϊ:ά 
τήν ένσΰρματον τηλεφωνίαν καί πινάκων συνϊέσεως τής οασμο- 
λογικής κλάσεως 85,13Β ΰποβάλλοντα: εις τόν προόλετό- 
μΓ^ον ϊιά τα έτοιμα ταϋτα ειϊη ϊασμόν, μειωμίιον κα:ά 50%.

4. 'Υλικά καί έξαρτήματα τών δασμολογικών κλάσεων 
27.10Γ, 32.09Α, 44.15Α, 44.17, 48.01Ζ, 48.04, 48.15Β, 
73.15Β, 74.03Β, 85.01 Γ, 85.23Β καί 85.25Α, εΐσαγόμενα 
ύπό βιομηχανιών παραγωγής μετασχηματιστών πρός άπό- 
κλειστικήν έκ τούτων κατασκευήν μετασχηματιστών ήλεκ- 
τρικού ρεύματος ισχύος 25 KVA καί άνω, τής δασμολογικής , 
κλάσεως 85.01Β2β 11, ύποβάλλνονται εις τό ήμισυ τού δα
σμού τού ΐσχύοντος διά τούς μετασχηματιστάς τούτους, έφ’ 
όσον τό μειωμένον τούτο ποσοστόν είναι κατώτερον τού 
προβλεπομένου ύπό τού Τελωνειακού Δασμολογίου Εισάγω-, 
γής δασμού έπί τών ύλικών καί έξαρτημάτων τούτων.

5. Οί όροι καί προϋποθέσεις έφαρμογής τών άνωτέρω 
διατάξεων διέπονται άπό τις έν ΐσχύϊ κατά περίπτωσιν σχε
τικές κανονιστικές πράξεις».

2. Οί οριζόμενοι στή παράγραφο I δασμοί άποελούν δα
σμούς βάσης κατά τήν έννοια τής παρ. 1 τού άρθρου 24 τής 
Πράξης Προσχώρησης τής χώρας μάς στις Εύρωπαΐκές 
Κοινότητες.

Άρθρο 2.
1. Κυρώνεται τό Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής πού 

ακολουθεί στο τέλος τού Νόμου αύτού καί πού άποτελεΐται 
άπό δύο μέρη μέ τις ένδείξεις «Μέρος πρώτο - Προκαταρ
κτικές διατάξεις» καί «Μέρος Δεύτερο - Πίνακας δασμών».

2. Στο κυρούμενο Δασμολόγιο Εισαγωγής προσαρτώνται 
καί άποτελούν αναπόσπαστο μέρος αύτού πέντε (5) πίνακες 
τροποποιήσεών του καί ένας (1) πίνακας διορθώσεως σφαλ
μάτων.

3. Τό ποσοστό τού δασμού πού άποδίδεται στούς δικαιού
χους τρίτους σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού άρθρου 2 τού 
Ν.Δ. 4088/1960 ύπολογίζεται μόνο στο δασμό πού αποτελεί 
έσοδο τού 'Ελληνικού Δημοσίου.

4. Ρυθμίσεις σχετιζόμενες μέ τις διακρίσεις τών Δασμο
λογίων πού ΐσχυσαν στο παρελθόν έξακολουθοΰν νά ισχύουν 
καί μέ το καθεστώς τού κυρούμενου Δζσμολ.ογίου, βάσει τής 
αντιστοιχίας τών διακρίσεων αύτού πρός τις διατάξεις τών 
δασμολογίων πού Ϊσχυσαν.

5. 'Η ισχύς τού παρόντος άρθρου καί τού κυρούμενου μέ 
αύτο Δασμολογίου αρχίζει τήν 1η ’Ιανουάριου 1982.


