
Του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση ορισμένων δασμολογικών και 
- φορολογικών •δεμάτων».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το σχέδιο νόμου, του υποβάλλεται για έγκριτη. ρ.θ; ί- 
ζονται ορισμένα δέματα δασμολογικού χα: φορολογικού π-:ρ :- 
χομένου στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για τη 
βελτίωση και προσαρμογή της δασμολογικής μας νομοθεσίας 
στις σύγχρονες ανάγκες της Οικονομίας.

Ειδικότερα. με τις διατάξε·; αυτές:

α) Αντιμετ ω πίζον τ α: ορισμένες αντινομίες του ισχύοντος 
Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής, σχετ:χά με τη δασμο
λογική μεταχείριση ορισμένων πρώτων υλών του εισάγονται 
από το εξωτερικό. με σκοπό να εξασφαλιστούν στις εγχώριες 
βιομηχανίες, του τις χρησιμοποιούν. οι αναγ/.αίοι εκείνοι ό
ροι χαι ιτροϋποθέσεις για την ταραγωγή των προϊόντων τους 
σε συνχγωνιστική βάση, έναντι των ομοειδών βιομηχανιών 
του εξωτερικού. Οι αντινομίες αυτές, ο: οτοίες δημιουργούν- 
ται βασικά ατό την ύταρξη υψηλότερων δασμών στις εισα- 
γομενες τρώτες ύλες του χρητιμοτοιούν ορισμένες εγχώριες 
βιομηχανίες για την ταραγιογή των τροϊόντων τους, έναντι 
εκείνων του ισχύουν στις άλλες χώρες της ΕΟΚ ή του επι
βάλλονται στα εισαγόμενα ατό το εξωτερικό έτοιμα τροϊόν- 
τα, τα οποία κατασκευάζονται ατό τις ίδιες τρώτες ύλες, 
αίρονται με τον καθορισμό του δασμού στις τρώτες αυτές 
ύλες στο επίπεδο βασικά του ισχύει στις χώρες της ΕΟΚ.

>6) Απαλλάσσονται ατό τους ετιβαλλόμενους φόρους κατα
νάλωσης ορισμένα είδη, όταν εισάγονται ατό εγχώριες βιο
μηχανίες για να χρησιμοποιηθούν ως τρώτες ύλες για την 
ταρ αγωγή των τροϊόντων τους, γιατί η ετιβάρυνση των ει
δών αυτών, με φόρους κατανάλωσης, οι οτοίοι ϊεν συμψηφί
ζονται στα μεταγενέστερα στάδια- παραγωγικής διαδικασίας, 
δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και αντι
κίνητρο για την ανάπτυξη των- οικείων βιομηχανικών κλά- 
δων.

γ) Εναρμονίζεται με τις αντίστοιχες κοινοτικές διατά
ξεις το καθεστώς ττου ισχύει για επιστροφή ή συμψηφισμό 
φορολογικών επιβαρύνσεων σε περίπτωση καταστροφής ή επα- 
νεξαγωγής και αντικατάστασης ακαταλλήλων εμπορευ
μάτων.

δ) Ρυθμίζονται ερμηνευτικά θέματα τα οποία δημιουργή- 
θηκαν σχετικά με την έννοια ορισμένων φορολογικών διατά
ξεων, για την άρση των αμφισβητήσεων του εγείρονται κα- 
τα την εφαρμογ-ή τους.

Ευρύτερη -έκθεση του περιεχομένου του σχεδίου Νόμου 
και των ειδικοτέρων λόγων, για τους οποίους κρίθηκε αναγ
καία η λήψη των μέτρων ττου νομοθετούνται δίνεται παρακά- 
τω στην ανάλυση των διατάξεων κάθε άρθρου.

Ε π ί του άρθρου 1.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ατό 1.1.81 

εκτός ατό τη περίπτωση 10 ττου εφαρμόζεται ατό 10.4.S1.
Π ερίττωση 1η: Με. την διάταξη αυτή, μειώνε

ται ο δασμός στο ανθρακ'ικό νάτριο (σόδα), της δασμολογι
κής διάκρισης 2842ΑΙΙα, οριζόμενος σε μηδέν (0) έναντι 
των χωρών της ΕΟΚ και 10.3% έναντι των τρίτων χωρών, 
δηλαδή στα αντίστοιχα κοινοτικά επίπεδα, όταν το ανθρα
κικό αυτό νάτριο εισάγεται ατό εγχώριες υαλουργικές ίιο- 
μηχανίες ή βιοτεχνίες, για να χρησιμοποιηθεί ατοκλειστι- 
κά ως τρώτη όλη για την ταραγωγή των τροϊόντων τους.

Περιπτώσεις 2 η κ α ι 3 η: Με τις δια-
ταςεις των περιπτώσεων αυτών, ο εφαρμοζόμενος μειωμέ
νος δασμός στις υαλοτοιούμενες συνθέσεις της δασμ. κλάσης 
32.08ΒΙ. του χρησιμοτοιούνται για τη σμάλτωση όλων των 
μεταλλικών, αντικειμένων, ετεκτείνεται και στις περιπτώσεις 
πο-υ οι συνθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται και για τη σμάλ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τωση των κεραμικών αντικειμένων. Παράλληλα η ρύθμιση 
αυτή, ότως παραπάνω διαμορφώνεται, ετεκτείνεται και στα 
είδη του εδαφίου Α της ίδιας κλάσης.

Το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο για^τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας ταραγωγής σε σμαλτω
μένα μεταλλικά και κεραμικά ανιΐκείμενα, αν ληφθεί υτό- 
ψη ότι η τρώτη ύλη επιβαρύνεται σήμερα με δασμό υψηλότε
ρο ατό ότι τα έτοιυ,α τοοϊόντα (τλακάιχία. είδη υγιεινός 
κ.λ.τ.).

Περίπτωση 4 η: Με τη διάταξη της περίπτω
σης αυτής, ο εφαρμοζόμενος μειωμένος δασμός για τα απορ
ρυπαντικά προϊόντα της δασμ. κλάσης 34.02Α. του χρησι- 
μοτοιούνται σε ορισμένες ειδικέ; χρήσεις, σύμφωνα με τη 
διάκριση αυτή, επεκτείνεται γενικά σε όλες τις τεριττώσεις 
που τα παραπάνω προϊόντα χρησιμοποιούνται ως τρώτες ύλες 
για την ταραγωγή άλλων εγχωρίων προϊόντων, με εξαίρεση 
τα απορρυπαντικά. Το μέτρο κρίνεται αναγκαίο για τη βελ
τίωση της ανταγωνιστικότητες της εγχώριας παραγωγής.

Π ερίπτωση 5η: Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται
ο δασμός για τις ανακλαστικές θερμομονωτικές μεμβράνες 
της δασμ. διάκρισης 39.(ΜΓΙΙΙ α2ββ, οριζόμενος σε μηδέν 
(0) έναντι των χωρών της ΕΟΚ και στον τροίλεπόμενο 
κάθε φορά από το Κοινό Δασμολόγιο της ΕΟΚ δασμό έναντι 
των τρίτων χωρών.

Η ευνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση των παραπάνω 
ειδών αποσκοπεί να συμβάλλει στη μείωση της καταναλισκό- 
μενης ενέργειας. _ (

Π ερίπτωση 6η: Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται
ο δασμός για το πολυαιθυλένιο σε φύλλα της δασμ. διάκρι
σης 39.02ΓΙβ2β3, οριζόμενος σε μηδέν (0) έναντι των χω
ρών της ΕΟΚ και στον προβλεπόμενο κάθε φορά από το Κοι
νό Δασμολόγιο της ΕΟΚ δασμό ένα;τι των τρίτων χωρών, 
όταν το πολυαιθυλένιο αυτό εισάγεται από εγχώριες βιομη
χανίες παραγωγής βρεφικών πανών, για να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του είδους 
αυτου.

Το μέτρο αποβλέπει στο να εξασφαλίσει στις εγχώριες 
βιομηχανίες ανταγωνιστικούς όρους παραγωγής, γιατί η πα
ραπάνω πρώτη ύλη επιβαρύνεται με υψηλούς δασμούς και μά
λιστα υψηλότερους από τους δασμούς του έτοιμου προϊόντος.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ύλη επιβαρύνεται με δασμό 11% 
και 24,2% επί της αξίας, ανόλογα με τη χώρα προέλευσής 
της (από χώρες της ΕΟΚ ή Τρίτες), ενώ το έτοιμο προΤόν 
(βρεφικές πάνες της δασμ. κλάσης 48.21Β) από τις χώρες 
της ΕΟΚ εισάγεται ατελώς ενώ από τις τρίτες χώρες με 
δασμό 13% ή 9,3%. α/άλογα με την περίπτωση.

Περίπτωση 7η: Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται
ο δασμός για τους δίσκους από βουλκανισμένη κυτταρίνη της 
δασμ. διάκρισης 39.073311ε, οριζόμενος σε μηδέν (0) έναντι 
της ΕΟΚ, και στον προ-ίλεπόμενο κάθε φορά από το κοινό 
δασμολόγιο της ΕΟΚ δ-ασμό έναντι των τρίτων χωρών όταν 
οι δίσκοι αυτοί εισάγονται από εγχώριες βιομηχανίες παρα
γωγής λειαντικών αντικειμένων, για να χρησιμοποιηθούν απο
κλειστικά ως πρώτη ύλη για την κατασκευή των προϊόντων 
τους. , ( _ /

Το μέτρο κρίνεται αναγκαίο για την ανταγωνιστικότητα 
της εγχώριας παραγωγής, αν ληφθεί υπόψη ότι σήμερα η 
παραπάνω πρώτη ύλη επιβαρύνεται με δασμό υψηλότερο από 
εκείνο του έτοιμου προΐοντος.

Συγκεκριμένα, η πρώτη αυτή ύλη επιβαρύνεται με δατμό 
17,3% και 26,2% επί της αξίας, ανάλογα με τη χώρα προέ
λευσής της (EQK ή Τρίτες Χώρες), ενώ το έτοιμο προϊόν, 
δίσκοι για λείανση (ΦΙΜΠΕΡ), της δασμ. κλάσης 68.06Γ 
με δασμό 7,2% και 10.3% επί της αξίας αντίστοιχα.

Περίπτωση 8η: Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται
ο δασμός γ:α τις ταινίες από βουλκανισμένο ή μη καουτσούκ, 
ενισχυμένες εσωτερικά με περί τυλιγμένα και παράλληλα το
ποθετημένα σύρματα από χάλυβα, της δασμ. διάκριση; 
40.05ΓΙΙΙ, οριζόμενος σε μηδέν (0) για τις χώρες της ΕΠΚ 
ο.αι στον προβλεπσμενο κάθε φορά από το Κοινό Δασμολόγιο
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της ΕΟΚ δασμό για τις Τρίτες Χώρες, όταν οί ταινίες χϊ 
τές ε'.τόνοντα: αχό εγχώριες βιομηχανίες κατασκευής ελα
στικών εχισώτρων, γ:α να χρησίμοχο:η-9οόν αχοκλειστικά ως 
χρώτη όλη για την χαραγωγή του χροϊόντος αυτού.

Το μέτρο αχοίλέχει στην εξασφάλιση ίσων όρων χαρ αγω
γής y.at , ανταγωνιστικότητα; με τ:ς κοινοτικές βιομηχανίες 
ελαστικών εχισώτρων, αν ληφύεί υχόψη ότι η χαραχά/ω 
χρώτη όλη και το έτοιμο χροϊόν, όταν εισάγονται αχό την 
Κοινότητα, εχιβαρόνονται με 5,8% και 8,6% αντίστοιχα.

Π ερίχτωοη 9η: Με την διάταξη αυτή, μειώνεται
ο δασμός για τις δέσμες αχό τεχνητές υφαντικές ίνες της 
δασμολογικής διάκρισης 56.02ΒΙ, οριζόμενος σε μηδέν, (0) 
γ:α τις χώρες της ΕΟΚ και σε 8% για τις Τρίτες Χώρες, 
δηλαδή στα αντίστοιχα κοινοτικά εχίχεϊα, ό~τ) ο: δέσμες 
αυτές εισόγονται αχό εγχώριες χαχνοβ'.ομηχανίες για νχ- 
χρ η σι μοχ ο ιηύοόν αχοκλειστικά αχό αυτές ως χρώτη όλη για 
την κατασκευή φίλτρων σιγαρέττων. Το μέτρο κρίνεται ανα
γκαίο για την ανταγωνιστικότητα των εγχωρίων ίομηχα- 
νιών, κα·9" όσον η χαραχάνω χρώτη όλη εχιβαρόνεται με δα
σμό υψηλότερο αχό το δασμό του έτοιμου χροϊόντος.

Συγκεκριμένα εχιβαρόνονται, η χρώτη όλη με δεσμό 6% 
και 11,8% εχί της αξίας, ανάλογα με τη χώρα χροέλευσής 
της (ΕΟΚ ή Τρίτες Χώρες), ενώ το έτοιμο χροϊόν, δηλαδή 
τα φίλτρα σιγαρέττων της δασμ. κλάσης 59.01ΑΙα2αα με 
δασμό 4,5% καμ 1 Γ.3% εχΓ της αξίας αντίστοιχα.

Περίπτωση 10η: Με τις διατάξεις της χερίχτω- 
σης χυτής, μηδενίζεται ο δασμός για τον ελασματοχοιηΨέντα 
σίδηρο και χάλυβα σε κορμούς, χρίσματα, χλατέα και χλα- 
τίνες, της δασμ. κλάσης 73.07 χου εισάγεται αχό τις άλλες 
χώρες - μέλη της ΒΟΚ, χροκειμένου να χρησ·μοχοιτ/5εί αχέ 
τις εγχώριες χαλυβουργικές βιομηχανίες ως. χρώτη ύλη για 
την χαραγωγη των προϊόντων τους. Το μέτρο χυτό εφαρμόζε
ται ορχό τις 16.4.84 (6λ. χαρ. 3).

Περιπτώσεις 11η και 12 η: Σύμφωνα με τις 
διατάξεις τού Τελωνειακού Δασμολογίου, τα ημ:κατεργασμέ
να προϊόντα αχό σίδηρο σε ρόλους (COLIS) της δασμ. κλά
σης 73.08, χου αχοτελοόν χρώτη όλη για την κατασκευή σω
λήνων, εχιβαρόνονται σύμφωνα με τα εδάφια Α και Β της 
χαραχάνω κλάσης με δασμό 10,8% και 12% εχί της αξίας 
ανάλογα με τη χώρα χροέλευσής της (ΕΟΚ - Τρίτες Χώ
ρες), εφόσον χρησιμοχο'.οόνται για την κατασκευή σωλήνων 
με ελικοειδή ραφή ή για την κατασκευή λοιχών σωλήνων 
με δυϊσμό 22.1% και 24.5% εχί της αξίας αντίστοιχα (ΕΟΚ 
- Τρίτες Χώρες), ενώ το έτοιμο χροϊόν, δηλαδή ο: σωλήνες 
της δασμ. διάκρισης 73.18ΠΙ·β4 εχιβαρόνονται με δασμό 
4.4% όταν εισάγονται αχό χώρες της ΒΟΚ και 16% εχί της 
αξίας αχό Τρίτες Χώρες.

Εχειδή η, σύμφωνα με τα χαραχάνω αναφερόμενα, υψηλό
τερη δασμολογική εχιίάρυνση της χρώτης όλης ένα;τι του 
έτοιμου χροϊόντος δημιουργεί ανταγωνιστικά χροβλήματα για 
τις εγχώριες βιομηχανίες, με τις διατάξεις των χεριχτώ- 
σεων αυτών, μειώνεται ο δασμό; για την χαραχάνω χρώτη 
υλη σε 6.8% όταν τα είδη αυτά εισάγονται αχό Χώρες της 
ΕΟΚ.

'Εναντι των Τρίτων Χωρών ο δασμός ορίζεται σε 12%. 
δηλαδή στο ύψος του δασμού των εισαγομένων αχό Τρίτες 
Χώρες ως άνω χροϊόντων για την κατασκευή των λοιχών 
σωλήνων. Η ίδια δασμολογική μεταχείριση επιφυλάσσεται ε- 
χισης και για τις σιδηροβιομηχανίες εκείνες χου εισάγουν το 
χαραχανω χροϊόν για την χαραρωγή σιδηροταινιών της δα- 
σμολογικής διάκριση; 73.12Β1. για τη διάύεσή του σε εγ
χώριες σωληνουργίες και την κατασκευή ax' αυτές σωλήνων.

Π ε ρ : χ τ ω σ η 13 η: Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται 
ο δασμός για το χονδρόσυρμα (F1L MACHINE) διαμέτρου 
5-6 χιλιοστομέτρων της δασμ. κλάσης 73.10ΑΙα1. οριζό
μενος σε 7% για τις χώρες της ΕΟΚ. όταν το σύρμα αυτό 
εισαγεται αχό εγχώριες βιομηχανίες αυρματευργικών χροϊόν- 
των για να χρησιμοποιηθεί αχοκλειστικά ως χρώτη όλη για 
την χαραγωγή των χροϊόντων τους. Το μέτρο κρίνετα: αναγ

καίο για την ανταγωνιστικότητα τη; εγχώριας χαρ αγωγής,' 
αν ληφό-εί υπόψη ότι η χρωτη υλη εχ’βαρυνεται με δασμό 
υψηλότερο αχό ότι το έτοιμο χροϊον.

Συγκεκριμένα, εχιβαρόνονται, η χρώτη όλη με δασμό 8,1% 
εχί της αξίας, ενώ το έτοιμο χροϊόν. δηλαδή το σύρμα αχ»_ 
σίδηρο ή χάλυβα της δασμ. κλάσης - 73. 14ΑΙΙβ2, με 4,6% 
εχί της αξίας.

Περίχτωση 14 η: Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται 
ο δασμός για το χονδρόσυρμα (FIL MACHINE) διαμέτρου 
5 χιλοστ. και χάνω, της δασμ. διάκρισης 73.10ΑΙα2 και ·ου 
σιδήρου με ράβδους διαμέτρου αχό 5 χιλιεστ. μέχρι και 30 
χιλιοστ. της δασμ. διάκρισης 73.10ΑΠα2. οριζόμενος σε 
7% για χώρες της ΕΟΚ, όταν τα είδη αυτά εισάγονται αχό 
εγχώριες βιομηχανίες βιδοχοιίας για να χρησιμοποιηθούν ως ' 
χρώτη ύλη για την χαραγωγή των χροϊόντων αυτών.

Το μέτρο κρίνεται αναγκαίο για την ανταγωνιστικότητα 
της εγχώριας παραγωγής, αν ληφ-9εί υχόψη ότι η χρώτη 
ύλη εχιβαρόνεται με δασμό υψηλότερο αχό ότι το έτοιμο χροϊόν.

Συγκεκριμένα, εχιβαρόνονται, η χρώτη ύλη με δασμό 8,1% 
εχί της αξίας, ενώ το έτοιμο χροϊόν της δασμολογικής διά
κρισης 73.32ΒΗί2 με δασμό 3,5% - 6,5% εχί της αξίας.

Περίχτωση 15η: Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται, 
ο δασμός για τις σιδηροταινίες της δασμολογικής διάκρισης 
73.12ΑΙΙ σε 6.8% για τις χώρες τη; ΒΟΚ, όταν οι ταινίες 
αυτές εισάγονται αχέ εγχώριες βιομηχανίες κατασκευής στα-, 
φανιών βαρελιών ή σωλήνων, για να χρησιμοχοιη·9εόν αχο-* 
κλειστικά ως χρώτη όλη για την κατασκευή των ειδών αυ
τών. Το μέτρο αχοβλέχει στη βελτίωση της ανταγωνιστικό
τητας της εγχώριας χαραγωγής, αν ληφ-$εί υχόψη ότι η 
χρώτη όλη εχιβαρόνεται με δασμό υψηλότερο αχό το δασμό 
του έτοιμου χροϊόντος. ·'....

Συγκεκριμένα, η χρώτη όλη, εχιβαρόνεται με δασμό 10.8% 
εχί της αξίας, ενώ το έτοιμο χροϊόν, δηλαδή οι σίδηροσωλή- 
νες -η» δασμ. κλάσης 73. 18ΠΙί4 με δασμό 4,4% εχί της 
αξίας. . . · .'

Περίχτωση 1 6η: Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται 
ο δασμός για τις λαμαρίνες ·9ερμής εξ έλασης. πάχους αχδ 
2 μέχρι και 4.5 χιλιοστ. της δασμ. διάκρισης Τ3.13ΒΙ σε 
9,6% για τις χώρες της ΕΟΚ και σε 14.6% για τις τρίτες 
χώρες, όταν οι λαμαρίνες αυτές εισάγονται αχό εγχώριες 
βιομηχανίες κατασκευής φιαλών υγραερίου και σωλήνων
ύδρευσης, για να χρησιμοχοιη-ύοόν αχοκλειστικά ως χρώτη 
ύλη για την κατασκευή των χροϊόντων αυτών.

Τό μέτρο κρίνεται αναγκαίο, γιατί η χαραχάνω χρώτη 
όλη εχιβαρόνεται με δασμό υψηλότερο αχό το δασμό του έτοι
μου χρο'όντος.

Συγκεκριμένα, ή χρώτη όλη εχιβαρόνεται με δασμό 22,1% 
αχό ΒΟΚ και αχό τρίτες χώρες 24.5% εχί της αξίας, ενώ! 
τα έτοιμα χροΐόντα δηλαδή οι φιάλες υγραερίου της δασμ. 
κλάσης 73.24Β. με δασμό 8.6% αχό χώρες τη; ΕΟΚ και 
13.8% ext της αξίας, αχό τσίτες χώρες κ.αι οι σωλήνες της 
δασμ. διάκρισης 73.18ΓΙΙ54. με δασκέ 4.4% και 16% εχί 
της αξίας, ανάλογα με τη χώρα χροέλευσής (ΕΟΚ — Τρί- 
τε; χώρες).

Π ερίχτωση 17η: Με τηδεάταξη αυτή, μειώνεται 
εχίσης ο δασμός στις λαμαρίνες ψυχρής εξ έλασης, της δασμ. 
διάκρισης 73.13ΒΙΙγ. σε 12% ανεξάρτητα αχό τη χώρα χρο- 
έλενσης. όταν οι λαμαρίνες αυτές εισάγονται αχέ εγχώριες 
βιομηχανίες επεξεργασίας χάλυβα, για να χρησιμοποιηθούν 
αχοκλειστικά ως χρώτη όλη για την χαραγωγή ηλεκτρολυ- 
τικου λευκοσιδήρου. Το μέτρο «χοσκοχεί στην ανταγωνιστι
κότητα της εγχώριας χαραγωγής. αν ληφ-ύεί υχέ·'υπ ότι η; 
χαραχάνω χρώτη ύλη εχιβαρόνεται με δασμό υψηλότερο αχό 
ότι το έτοιμο χροϊόν.

Συγκεκριμένα, η χρώτη όλη. εχιβαρόνεται με δασμό 22.1% 
αχέ ΕΟΚ και 24.5% αχό τρίτες χώρες εχί της αξίας, ενώ 
το έτοιμο χροϊόν δηλαδή ο ηλεκτρελκτικός λευκοσίδηρος της 
δασμ. κλάσης 73.13Π’β1 με δασμό 10.8% και 12% εχί της 
αξίας ανάλογα με τη χώρα χροέλευσής τους (ΕΟΚ ή Τρί- 
τες χώρες).



Π t s r;-; ύ σ π ς 18η έως * « ε 24η. Ms τις 
διατάξεις των περιπτώσεων" χυτών μειώνεται ο δασμός που 
ισχύει σήμεοα για. τα χαλυβοκοάμαα των δασύ- ίι ακρίσεων
73 1&BVS2.· 73 15ΒΥ'γ. 73.15ΒΥΙα. 73.13ΒΥΙβ. 73. 
15BVIK1, 73.15ΒΥΙΙβ2αα. 73.15ΒΥΙΙβ2ββ οριζόμενος σε 
μηδέν (0> ένχ»τι των χωρών της ΒΟΚ και σκνι προβλεπό- 
μενο ■/.ά·3ε φορά από το Κοινό Δασμολόγι-ο της ΕΟΚ δασμό 
ένχ»τι τρίτων χωρών ότχ» τα είδη αυτά εισάγονται από βιο
μηχανίες η βιοτεχνίες επεξεργασίας ανοξείδωτου χάλυβα για 
να χρησιμοποιη-δού» αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την πα
ραγωγή ειδών των κλάσεων 73.38 (με εξαίρεση το υπεδά- 
φιο ΒΙΙε). 82.09 (με εξαίρεση το εδάφιο Β) και 82.14Α.

Η παραπάνω ούδαιση αποσκοπε! στην υποβοή-δηση τη; αν
ταγωνιστικότητας των παρχρομένων από τις εγχώριες βιο
μηχανίες ή βιοτεχνίες επεξεργασίας χάλυβα προϊόντων τους, 
έναντι των ομοίων προϊόντων πο-j εισάγονται από το εξωτε
ρικό.

Π ερί πτώση 24η: Ms τη διάταξη αυτή, μειώνεται 
ο δασμός γ:α τους σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα κυκλικής 
τομής. διαμέτρου 12—60 χ'.λιοστ.. της δασμ. διάκρισης 73. 
18ΓΙΙβ4 στα κοινοτικά επίπεδα, δηλαδή σε μηδέν (0; για 
τις χώρες της ΕΟΚ και στον προβλεπόμενο από το Κοινό 
Δασμολόγιο της ΕΟΚ δασμό για τις Τρίτες χώρες, δηλαδή 
σε 104ό επί της αξίας, όταν οι σωλήνες αυτοί εισάγονται από 
εγχώριες βιομηχανίες κατασκευής μοτοποδηλάτων, για να 
χρησιμοποιη-δούν αποκλειστικά για την κατασκευή -πλαισίων 
χυτοκινήτων ποδηλάτων χαι ποδηλάτων με βοηδ ητιχό χινη- 
τήρα ,της δσμ. χλάσης 87.09. Το μέτρο αποσχοπεί στην εξα
σφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ κοινοτικών χαι 
εγχωρίων βιομηχανιών.

Η παραπάνω πρώτη ύλη επιβαρύνεται με δασμό υψηλότερο 
από το δασμό του έτοιμοι» προϊόντος.
. Συγκεκριμένα, η πρώτη ύλη επιβαρύνεται, με δασμό 4,4% 

και 16% επί της αξίας, ανάλογα με τη χώρα προέλευσή της 
(ΈΟΚ ή Τρίτες χώρες), ενώ τα έτοιμα προϊόντα, δηλαδή) 
τα πλαίσια αυτοκινήτων ποδηλάτων και ποδηλάτων με βοη
θητικό κινητήρα, της δασμ. διάκρισης 87.12Α.' και 87. 
12ΒΙΙ, από τις χώρες της ΕΟΚ εισάγονται» ατελώς και οπόΙ 
τις τρίτες χώρες επιβαρύνονται με δασμό 8,6% και 8% επί 
της αξίας αντίστοιχα.

Π εριπτωση 25η: (Και στη» παροΰίήα περίπτωση 
μειώνεται ο δασμός για τους σωλήνες από χαλκά, της δασμ. 
διάκρισης 74.07Β στα κοινοτικά επίπεδα, δηλαδή σε μηδέν 
(0) για τις χώρες της ΕΟΚ και στα; προβλεπόμενο κάνε 
φορά από το Κοινό Δασμίολόγιο της ΕΟΚ δασμό έναντι των 
Τρίτων χωρών, όταν οι σωλήνες χυτοί εισάγονται α.τό εγχώ
ριες βιομηχχ/ίες κατασκευής εύκαμπτων σωλήνων, για να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την πα
ραγωγή των προϊόντων χυτών.

Το μέτρο αποβλέπει στην εξασφάλιση χυταγωνιστικότη- 
τας στην εγχώρια παραγωγή, διότι η παραπάνω πρώτη ύλη 
επιβαρύνεται με δασμό υψηλότερο από το δασμό του ετοίμου 
προϊόντος.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ύλη επιβαρύνεται με δασμό 7,2% 
και 12.9% επί της αξίας, χ»άλογα με τη Χώρα προέλευσής 
της (ΕΟΚ ή Τρίτες Χώρες), ενώ το έτοιμο προϊόν, δηλα
δή οι εύκαμπτοι σωλήνες από τα κοινά μέταλλα, της δασμ. 
κλάσης 83.08Β. με δασμό μηδέν (0) από χώρες της ΕΟΚ 
και 6.5% επί τη; αξίας χπό Τρίτες χώρες.

Π εριπτωση 26η: Και στην παρούσα περίπτωση 
και για τους ίδιους λόγους που χ»α>φέρονται παραπάνω, 
(περίπτ. 24η), μειώνεται ο δασμός στους κοχλίες και περι- 
κόχλια της δασμ. διάκρισης 74.1όΓ'ΙΙα, στα κοινοτικά επί
πεδα, δηλαδή με μηδέν -(0) για τις χώρες της ΕΟΚ και 
στον προβλεπόμενο κάνε popά από το Κοινό δασμολόγιο της 
ΕΟΚ δασμό έν τι τι των Τρίτων χωρών, ότχ» τα είδη χυτάί 
εισάγονται από εγχώριες βιομηχχυίες κατασκευής εύκαμπτων 
σωλήνων, για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτή 
ύλη για την παραγωγή των παραπάνω σωλήνων.

Τα παραπάνω είδη επιβαρύνονται με δασμό υψηλότερο από 
το δασμό του έτοιμου προϊόντος και συγκεκριμένα με δασμό 
8.6% και 13.8% επί τη; αξίας ανάλογα με τη χώρα ττροί- 
λευσης (ΕΟΚ ή Τρίτες χώρες), ενώ το έτοιμο προϊόν, δη
λαδή ο: εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα της δασμ. 
κλάσης 83.0SB με δασμό μηδέν (0) από χώρες της ΕΟΚ 
και 6.5% επί της αξίας από Τρίτες χώρες.

Π εριπτωση 27η: Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται 
ο δασμός για τους κινητήρες έκρηξης της δασμ. διάκρισης 
84.06ΓΙα2αα11 στα κοινοτικά επίπεδα, δηλαδή σε μηδέν (0) 
για τ’.ς χώρες της ΕΟΚ και στον προβλεπόμενο κά-δε φορά 
από το Κοινό δασμολόγιο της ΕΟΚ δασμό έναντι των Τρί
των χωρών, όταν οι κινητήρες αυτοί εισάγονται από εγχώ
ριες βιομηχανίες κατασκευής μοτοποδηλάτων για να χρησι
μοποιηθούν αποκλειστικά για τη-» κατασκευή αυτοκινήτων, 
ποδηλάτων και ποδηλάτων με βοηθητικό κινητήρα τη·ς δασμ. 
κλάσης 87.09. Το μέτρο κρίνεται αναγκαίο, για τηι αν
ταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής, αν ληφ-δεί υπό
ψη ότι η παραπάνω πρώτη ύλη-επιβαρύνεται με δασμό υψη
λότερο από το δασμό του έτοιμου προϊόντος.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ύλη επιβαρύνεται με δασμό 7,2% 
και 13,8% επί της αξίας, χ»άλογα με τη χωρά προέλευσής 
της (ΕΟΚ ή Τρίτες χώρες), ενώ τα έτοιμα προϊόντα, δη
λαδή τα αυτοκίνητα, ποδήλατα και τα ποδήλατα με βοηδη*- 
τικό κινητήρα από χώρες της ΕΟΚ εισάγονται ατελώς, απτό 
Τρίτες χώρες επιβαρύνονται με δασμό 10,1% επί τηςαξίαςν

Π εριπτωση 28η: Οι διαρρυθμίσεις της δασμ. 
κλάσης 97.03 που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, 
αποσκοπούν στην διευκρίνιση του -δέματος της δασμ. κατάτα
ξής στη» κλάση αυτή σύμφωνα και με τις σχετικές επεξη
γηματικές σημειώσεις της ονοματολογίας των Βρυξελλών, 
ορισμένων μικροκατασκευών, έστω και μη συναρμολογημέ- 
νων, από διάφορες ύλες, οι οποίες παριστάνουν ομοιώματα 
πλοίων, αεροσκαφών κλπ. που χρησιμοποιήθηκα» και έδρασα» 
κυρίως κατά τους πολέμους, με ρητή κατονομασία αυτών σε 
διακρίσεις της παραπάνω .κλάσης.

Επί του ά ρ- -3 ρ ο υ 2.
Με τη διάταξη αυτή, διευκρινίζεται ο χαρακτήρας των 

μειωμένων δασμών και νέων διακρίσεων που δημιουργούνται 
με το άρ·3ρο 1 το νομοσχεδίου, απένα»τι στους δασμούς βά
σης των χ»τίστο:χων διακρίσεων του ισχύοντος δασμολογίου 
και ορίζεται, ότι οι δασμοί αυτοί που είναι κατώτεροι των α»- 
τίστοιχων δασμών βάσης, προκύπτουν οπτό επιτάχυνση, σύμ
φωνα με τα άρ-δρα 27 και 34, των διαδοχικών μειώσεων και 
προσεγγίσεων που προβλέπονται από τα άρ-δρα 25, 31 και 
32 της συνθήκης προσχώρησης της Χώρας μας στη» ΕΟΚ

Επί του ά ρ ·δ ρ ο υ 3.
■'Παράγραφος 1η. Σύμφωνα με το άρ-δρο 4 του 

Ν. 2818/54 επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα εισαγόμενα 
από το εξωτερικό υφάσματζ και νήματα οπτό συνδετικές τ 
τεχνητές ίνες συνεχείς.

Ορισμένα όμως από τα υφάσματα και νήματα χυτά χρησι 
μοποιούνται από τις εγχώριες βιοτεχνίες ή βιομηχανίες για 
την κατασκευή ομπρελλών, πλαστικών σωλήνων, ή ενισχυμέ- 
νων πλαστικών φύλλων, χ»τίοτοιχα, ως πρώτη ύλη για τη 
παραγωγή των προϊόντων τους.

Η επιβάρυνση των πρώτων αυτών υλών με τον π-αραπχνι 
φόρο, χυξά»ει το παραγωγικό κόστος των τελικών προϊόντω· 
(ομπρελλών, πλαστικών σωλήνων, καλυμμάτων αυτοκινήτων 
με αποτέλεσμα τα εγχώρια προϊόντα να βρίσκονται σε μειονε 
κτική ανταγωνιστική -δέση απέναντι στα εισαγόμενα από τ: 
εξωτερικό όμοια είδη στα οποία δεν επιβάλλεται φόρος πολύ 
τελείας.

Το άτοπο αυτό αποτελεί αντικίνητρο για την χ»άπσυξ·. 
των οικείων βιοτεχνικών και βιομηχανικών κλάδων και γι: 
την άρση του, με τις διατάξεις της παραγράφου ϊ θεσπίίζε 
ται απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας για τα υφάσματ: 
και νήματα από συνθετικές ή τεχνίτες ίνες, συνεχείας πο:



προικίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη όλη παραγωγ-ήί 
ομπρελλών, πλαστικών σωλήτνων κ» καλυμμάτων φορτηγών 
αυτοκινήτων.

Π αμάγραφο ς—2η: Με τις διατάξεις του άρθιροιί 
4 του ΝΑ. 2416/1953 επιβάλλεται φόρος πολυτελείας σε 
ποσοστό 30% στα μίγματα ευωδών ουσιών της δααμ. κλάσης1
33.04/

Ορισμένα όμως από τ·α μίγματα αυτά χρησιμοποιούνται 
από τις εγχώριες βιομηχανίες αναψυκτικών ή τροφίμων ως 
πρώτη ύλη για ~ψ παρασκευή των προϊόντων τους, με απο
τέλεσμα ο φόρος πολυτελείας που επιβάλλεται στις πρώτες 
ύλες να επιβαρύνει το κόστος των έτοιμων ειδών που παρά
γονται.

Αντίθετα, τα εισαγόμεν» από το εξωτερικό έτοιμα είίη 
δεν υπόκεινται στον παραπάνω φόρο πολυτελείας και έτσι 
βρίσκονται σε πλεονεκτική ανταγωνιστική 5όση έναντι «αυ
τών που π αρ άγονται στη Χώρα μας.

Για την άρση του αντικίνητρου σε βάρος της ανάπτυξης 
των οικείων βιομηχανικών κλάδων, με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θεσπίζεται απαλλαγή 
από το φόρο πολυτελείας για τα μίγματα ευωδών ουσιών που 
εισάγονται από τις εγχώριες βιομηχανίες για να χρησιμο
ποιηθούν σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων 
τους.

Π αρ άγραφος' 3η: Σύμφωνα με τις διατάξεις roof 
άρθρου 57 του Νόμου 12/1975 και του άρθρου 48 παρ. 71 
του Ν. 1249/1982 τα λιπαντικά λάδια της δασμ. κλάσης 
27.ΚΧΓΙΙΙ υποβάλλονται κατά τον τελωνισμό τους σε φόρα 
κατανάλωσης 16 δρχ. ανά χιλ/μο. Σχετικά με το φόρο αυ
τό γίνεται η εξής ρύθμιση:

Περιπτώσεις α κα ι—β: Στα λάδια της πα
ραπάνω δασμολογικής διάκρισης υπάγονται και εκείνα που 
χρησιμοποιούνται άπό εγχώριες βιομηχανίες σαν πρώτη ύλη 
για την παραγωγή απορρυπαντικών και μετασχηματιστών 
και συνεπώς οποί άλλον ταΓ στο φόρο κατανάλωσης. Εν τού
το: ς, επειδή τα εισαγόμενα από το εξωτερικό απορρυπαντικά' 
και' μετασχηματιστές δεν υποβάλλονται σε φόρο κατανάλωσης 
για τα λάδια που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την παραγω
γή τους, τα εγχώρια όμοια προϊόντα βρίσκονται σε δυσμενέ
στερη θέση και αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά προβλήματα.

Για την άρση της άνισης αυτής φορολογικής μεταχείρισης 
και για την προστασία της εγχώριας παραγωγής, θεσπίζε
ται η παρούσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία, τα λάδια 
που παραλαμβάνον-αι από εγχώριες βιομηχανίες για να χρη
σιμοποιηθούν απ’ αυτές ως πρώτη ύλη για την παρασκευή 
απορρυπαντικών και μετασχηματιστών απαλλάσσονται από το 
φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται σ’ αυτά.

Περίπτωση γ: Σύμφωνα με τις κείμενες διατά
ξεις (παρ. 3 άρθρου 57, Ν. 12/1975 όπως ισχύει) τα ανα
γεννημένα λιπαντικά, υποβάλλονται σε φόρο κατανάλωσης 
12 δρχ. το χιλ/μο.

Εν τούτοις, ο ίδιος φόρος προβλέπεται, λόγω δασμολογι
κής καταταξης και στις πρώτες ύλες παραγωγής των ανα
γεννημένων λιπαντικών, δηλαδή στα κομμένα ή χρησιμοποιη
μένα λάδια. Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα, εγχώριες μονάδες 
παραγωγής τέτοιων λιπαντικών να πληρώνουν δύο φορές τά 
φορο δηλαδή μία στην πρώτη ύλη κα: μια στο έτοιμο προϊόν, 
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού.

Για την άρση του άτοπου αυτού, με τις διατάξεις της 
περιπτ. γ' της παραγρ. 3 προβλέπεται η απαλλαγή από το 
φόρο κατανάλωσης των λαδιών που χρησιμοποιούνται από τις 
εγχώριες βιομηχανίες για την παραγωγή αναγεννημένων λα
διών.

Π αρ άγραφος 4η: Σύμφωνα με τις κείμενες δια
τάξεις, τα είδη που δεν πληρώνουν δασμό κατά την εισαγω
γή τους (τα /αγόμενα «ατελή) κατά το δασμολόγιο), δεν 
πληρώνουν ούτε τους άλλου; φόρους εισαγωγής και ειδικότε
ρα τον ΦΚΕ (Άρθρο 12 ΑΝ. 660/1937 και άρθοο 5 Ν.Δ. 
118/1974).

r— Το τσιγαρόχαρτο που χρησιμοποιούν οι καπνοβιομηχανίες, 
μέχρι τέλους 1980, σαν μονοπωλιακό είδος, δεν πλήρωνε βια
σμό και κατά συνέπεια δεν πλήρωνε ούτε τους άλλους φό
ρους εισαγωγής (ΦΚΕ, ΤΧ, κλπ.).

Από 1.1.81 λόγω συμβατικών υποχρεώσεων μυς έναντι 
της ΕΟΚ το παραπάνω είδος έπαψε να εισ.άγεται ατελώς 
(καταβάλλει το δασμό του Κοινού Δασμολογίου) και κατά συ
νέπεια υπόκειται και στην καταβολή Φ.Κ.Ε., τελών χαρτο
σήμου, κ.λ.π.

Επειδή όμως η συμπτωματική αυτή επιβάρυνση του τσιγα
ρόχαρτου με λοιπούς φόρους εισαγωγής (Φ.Κ.Ε., τέλη χαρ
τοσήμου κ.λ.π.) δημιουργεί ανταγωνιστικά προβλήματα στις 
εγχώριες καπνοβιομηχανίες με την παρούσα διάταξη επα- 
ναφέρεται η .μέχρι τέλους 1980 ισχύουσα απαλλαγή του ει- 
σαγόμενου τσιγαρόχαρτου, από τους λοιπούς φόρους εισαγω
γής. με εξαίρεση τους δασμούς.

Παράγραφος 5|: Εξάλλου με. τις διατάξεις της 
παραγρ. 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η μη επιβάρυνση των 
εισαγομένων από το εξωτερικό για βιομηχανική χρήσή ελα
στικών με Φ.Κ.Ε. και τον ειδικό φορο που είναι παρακολού
θημα χυτού.

Η απαλλαγή των ειδών αυτών από ο Φ.Κ.Ε. ίσχυε μέχρι 
31.12.80 βάσει σχετικής διάταξης που υπήρχε με μορφή ση
μείωσης στο τότε δασμολόγιο εισαγωγής.

Η σημείωση όμως χυτή δεν περιλήφθηκε στο προενταξια- 
κό δασμολόγιο για λόγους κυρίως εναρμόνισης της αντιστοί
χου δασμολογικής διάκρίσης προς το Κοινό Δασμ.ολόγιο της
ΕΟΚ.

Αποτέλεσμα τούτου υπήρξε η άρση της φορολογικής απαλ
λαγής των εισαγομένων για βιομηχανική χρήση ελαστικών, 
η οποία όμως δεν ήταν ηθελημένη κχι αποκαθ'ίσταται με τις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς, 6': Τα υλικά τα οποία χρήσιμοπο-ιμ 
σύνται από τις εγχώριες βιομηχχ/ίες για την κατασκευή συ
σκευών για την ενσύρματο τηλεφωνία και πινάκων σύνδεσης 
γϊα τηλεφωνικά κέντρα, είναι πολυάριθμα και τα περισσό
τερα απ’ αυτά υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές δια
κρίσεις. Η κατάταξη όμως κάθέ υλικού στην ειδικότερη δα
σμολογική διάκριση, τόσο κατά το στάδιο της εισαγωγής, όσο 
και στις περιπτώσεις εξαγωγών για τον υπολογισμό των φο
ρολογιών που πρέπει να επιστρ αφούν. είναι δυσχερής και δη
μιουργεί σοβαοά πρακτικά προβλήματα.

Κατόπιν τούτου και για λόγους απλού ττευσης. με τη διά
ταξη της παρούσας παραγράφου παρέχεται η ευχέρεια, εφό
σον ζητείται από τις βιομηχανίες παραγωγής τηλεπικοινω
νιακού υλικού, για τα κατ’ ιδία είδή να καταβάλλεσαι ο 
ΦΚΕ και το χαρτόσημο που προβλέπεται για τις έτοιμες συ
σκευές χ/τί των επιβαρύνσεων χυτών που αναλογούν στην 
ν,λάση κάθε είδους.

Παράγραφος 7: Μεταξύ τωνί μέτρων πού λή-ι 
φθηκαν για -την αντιμετώπιση των εμπρηστικών ενεργειών 
που σημειώθηκαν σε βάρος των μεγάλων καταστημάτων της 
χώρας, ήταν και ο εξοπλισμός των καταστημάτων αυτών με 
ειδικές συσκευές πυρανίχνευσης, για τον έγκαιρο εντοπισμό 
των εκδηλούμενων πνρκα'ών.

Προκειμένου να διευκολυνθούν στην απόκτηση των συσκευ
ών αυτών οι ενδιαφερόμενο: καταστηματάρχες, αε τη πασού- 
σα διάταξη αναστέλλεται, πλην των δασμών, η είσπραξη όλων 
των λοιπών επιβαρύνσεων εισαγωγής, για το χρονικό διάστη
μα από 11 Αυγούστου 1981 μέχρι 31 Αυγούστου 19S2.

Παράγραφος 8: Τέλος αε τηι παράγραφο αυτή 
θεσπίζεται καθεστώς τελωνειακής παρακολούθησης για τα 
είδη που παραλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ποοηγουμένων παραγράφων 1. 2. 3. 4. 5 και 6 του παρόντος 
άρθρου.

Επί του άρθρου 4.
Παράγραφοι 1 και 2: Με τις διατάξεις των 

παραγρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού λύνονται οριστικά έρμη-
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νευτικά Ψέματα που ανέκυψαν στην πράξη σχετικά με τη; 
υπαγωγή ή μη στους προβλεπόμενους κατα την εξαγωγή φό
ρους πολυτελείας ή κατανάλωσης α) των διόπτρων (ουματ ο
υαλιών) χγ. των σκελετών αυτών ατό κοινά μέταλλα επε- 
στρωαένα με πολύτιμα τοιαύτα κα: β) των επιτραπεζιων 
σκευών κα; ειδών οικιακής χρήσης ατό ατομ:μήσε;ς πορσε
λάνης.

Γ’.α αμφότερα τα ανωτέρω είδη ορίζεται ρητά πλέον. ότ: 
οτόκεινται στους προβλεπόμενους κατά τερίττωση ατό τις 
κείμενες διατάξεις φόρους πολυτελείας ή κατανάλωσης, για 
τα δίοπτρα ατό τολΰτιμα μέταλλα και τα ετιτρατέζια σκεύη 
και είϊη οικιακής χρήσης ατό φαγεντιανή γή. κα-ύόσον αυτό 
υπαγορεύεται ατό τη βασική ομοιότητα κα; την ταυτότητα του 
σκοπσύ για τον οτοίο τα ανωτέρω είϊη προορίζονται.

Σημειωτέου, ότι η ρύ5μιση αυτή εφαρμόζεται διοικητικά! 
ατό την έκϊοση των σχετικών νόμων.

Παράγραφος 3: Ο: τηλεφωνικές συσκευές του λει
τουργούν μεν σαν τηλέφωνα, αλλά έχουν ταραλληλα και δια- 
κοσμηπκό χαρακτήρα (ϊιαφ«ορετική κατασκευή ατό τα συ- 
νήνη τηλέφωνα, με μέρη επίχρυσα ή ατό όνυχα, αχάτη 
κ.λτ.) κατατάσονταν στα είϊη διακόσμησης της ϊασμ. κλά- 
σης 83.06 κ.αι επιβαρύνονταν με το φόρο τολυτελείας του 
προβλέπονταν για τα είϊη της κλάσης αυτής.

Μετά όμως ατό σχετική νομολογία των διοικητικών ϊικα- 
στηρίων οι συσκευές χυτές κατατάσσονται σε άλλη δασμολο- 
γική κλάση την 85.13 με ατοτέλεσμα να ϊτμιουργείται ερ
μηνευτικό πρόβλημα με το κατά τόσο εξχ/.ολου-3ούν να ετι- 
βαρύνονται με το φόοο τολυτελείας των εΐϊών ϊιχκόσμησης
(30%).

Ήίη με την παρούσα διάταξη τέμνεται το ερμηνευτικό 
•S-έμα και ορίζεται ρητά ότι οι εν λόγω συσκευές ανεξάρτητα 
με τη δασμολογική τους κατάταξη -5α υπάγονται στο φόρο 
τολυτελείας των ειδών διακόσμησης, άτως και τρώτα.

*4 · ·
- j Ε τ ί τ ο υ ά ρ -5 ρ ο υ 5.
ήλ Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (εδ. α', ταρ. 4 του
- άρ-5ρου 1, Ν. 363/76) τα εισαγομενα στη χώρα επιβατικά 
■ χυτοκίνηοα του τροορίζοντα; να ταξινομηθούν ως αυτοκίνητα
δημόσιας χρήσης (ταξί - αγοραία), ετιϊαρύνοντα: με φόρο 
κατχίάλωσης του οτοίου το τοσοστό κυμαίνεται ατό 46% μέ
χρι 55% για τα αυτοκίνητα κυλινδρισμου 1.000 έως 1.200 
κυί. εκ. ατό 67% μέχρι 100% για τα αυτοκίνητα κυλινϊρι- 
σμού 1.201 έως 1.800 κυ·β. εκ. καυ ατό 144% μέχρι 200% 
για τα αυτοκίνητα κυλινϊριφμού 1.801 κυβ. εκ. και τάνω.

Τα τοσοστά αυτά του φόρου ανέρχονται σ-0 μισό εκείνων 
του ισχύουν - για τα όμοια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήτης.

Ετειδή τα οτνωτέρω τοσοστά φόρου, κα5όσον αφορά ειδι
κότερα τα αυτοκίνητα κυλινδρισμου άνω των 2.000 CC είναι 
εξ χχτικειμένο-υ μεγάλα τροκειμένου για αυτοκίνητα τα οτοία 
αποτελούν μέσα άσκησης εταγγέλματος, με την τροτεινόμενη 
διάταξη η φορολογική επιβάρυνση για τα αυτοκίνητα αυτά 
(άνω των 1.800 (X)) περιορίζεται στο επίπεδο των αυτοκι
νήτων κυλινδρισμου μέχρι 1.800 CC, δηλαδή στο 100% επί 
τής αξίας.
,·- Εξάλλου, με τις διατάξεις της ταρ. 2 της τροτεινόμενης 
ϊιαταξης, λχμβά;εται πρόνοια, ώστε στην τερίττωση του τα 
ανωτέρω αυτοκίνητα οτοχαρακτηρίζονται τριν ατό την πα
ρέλευση εξαετίας ατό τον τελωνισμό τους, για να κυκλοφο
ρήσουν σαν χυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης να καταβάλουν την 
σχετική διαφορά του φόρου μεταξύ του ακέραιου και του μειω- 
αένου του πλήρωσαν κατά τον τελωνισμό τους, με έκπτωση- 
20% γ'-α κά5ε χρόνο κυκλοφορίας σχ; δημόσιας χρήσης μετά 
την ταρέλευτη του πρώτου χρόνου.

Η ρύΨμιση χυτή αποβλέπει στη διασφάλιση των συμφερόν
των του Δημοσίου ατό τους σκότιμους ατοχαρακτηρισμούς
αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης σε ιδιωτικής, με τρόΰεση να 
καρπωόΐούν τη σχετική διαφορά του φόρου.

Ετιτουάρ'5ρου6.
Σύμφωνα με το άρ-5ρο τρίτο του Ν. 1003/79 σε συνδυασμό

με το άρ-5ρο 6 της ατό 19.7.1979 Πράξης Νομο-3ετιχού 
Περιεχομένου, οι μεταβατικές διατάξεις του άρ-ύρου 1, ταρ. 
4, εϊ. β' του X. 363/76 ισχύουν μέχρι 31.12.1979.

Ετειδή όμως μεγάλος αρ'·-5μός επιβατικών αυτοκινήτων, 
του υτάγονται στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν ήτχ; δυνατόν 
για διαφόρους λόγους, να τελωνισ-5ούν και ταξινομηθούν εμ
πρόθεσμα. μ’ ατοτέλεσμα οι κάτοχοί τους να ττερηψούν ατό 
το δικαίωμα του τους ταρέχει ο νόμος, δηλαδή την υπαγωγή 
τους στο φορολογικό καύεστώς, του ίσχυε τριν ατό τις 4.7. 
1979, ήττι χ/άγκη να ταρ'ατα-ύεί η χ-ωτέ:ω τροόεσαια μέ
χρι 29.2.80, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για την 
εφαρμογή της.

Η ταράταση της προθεσμίας αυτής έγινε με διοικητικό 
μέτρο κα: τούτο για την άμεση εφαρμογή του.

'Ηδη, το μέτρο χυτό με την παρούσα διάταξη καλύπτεται 
και νομοθετικά.

Ετί του ά ρ -5 ρ ο υ 7.

Με τις διατάξεις του άρ-5?ου χυτού ρυθμίζονται τέσσερα 
(4) αυτοτελή Ψέματα. Ειδικότερα:

Παράγραφος 1: Α*τό το άρ-5ρο 5 του X. 1408/80 
χροβλέπετχ: ατό 1.1.S1 του φόρου κατανάλωσης του πετρε
λαίου εσωτερικής καύσης και του μίγματος τροχάλου και 
6ουτχ;ιου κιχτά 0.50 λεπτά περίπου το χιλιόλιτρο.

Εχειδή-για τεχνικούς λόγο·/;.'η“ αύξηση Χυτή δεν εφαρμό
στηκε στην χράξη αχό 1.1.81 αλλά αχό 15.1.81, με τις δια
τάξεις της χαρούσας παραγράφου μετχτίΨετχι η έναρξη ι
σχύος του -χαρ-αχάνω νόμου αχό 1.1.81 στις 15.1.81 για να 
νομιμοποιη-Sei ή μη είσχραξη του φόρου κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα.
, Παράγραφος 2: Με το ίρ-Ο-ρσ 4 του Ν. 1038/ 
1980 εχιβάλλεται χρόσ·5ετος φόρος κατανάλωσης στα πε
τρελαιοειδή χροϊόντα που χαράγοντα: χχό τα εγχώρια διυλι
στήρια ή ε ισάγοντα; αχό το εξωτερικό.

Τα εισχγό;χενα αχ’ το εξωτερικό πετρελαιοειδή, παράλ
ληλα με τον παραπάνω φόρο 5α έτρεχε να επιβαρύνονται και 
με τον χροβλεχέμενο γι’ χυτά αχό το δασμολόγιο εισαγωγικό 
δασμό.

Επειδή όμως τα προϊόντα αυτά ελέγχονται αγορανομικά, 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παραπάνω νόμου προ- 
βλέπετατ ο συμψηφισμός του εισαγωγικού δασμού με το φόρο 
κατανάλωσης, ώστε να διαμορφώνεται η ίδια τιμή κατανάλω
σης τόσο για τα χαρχγόμενα από τα εγχώρια διυλιστήρια, όσο 
και για τα εισαγομενα από το εξωτερικό πετρελαιοειδή.

Μετά τη 1.1.81, επειδή ο εισαγωγικός δασμός αποτελεί 
κοινοτικό έσοδο για τα είδη αυτά δεν μπορεί να συμψηφίζεται 
με το φόρο κατανάλωσης, αλλά -5α πρέπει να εισπράττετο*. 
και να αποδίδεται στην Κοινότητα.

Για το σκοπό χυτό, με την παρούσα παράγραφο καταργεί- 
ται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρψρου 4. του- 
Ν. 1038/80, ώστε να μη συμψηφίζεται ο δασμός με το φόρο.

Παράγραφος 3: Με τις διατάξεις του άρ-5ρου
4 του Α.Ν. 156/67 εχτβλή·5ηκε φόρος κατανάλωσης σε πο
σοστό 15% στα οργανικά προϊόντα και παρασκευάσματα της 
δασμολογικής κλάσης 34.02.

Με σχετική σημείωση που τέ-5ηκε στην κλάση αυτή με το 
άρ-3ρο 5 του Ν.Δ. 230/69 απαλλάχτηκαν από το μισό του 
παραπάνω φόρου οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν οργανικά 
προϊόντα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων 
τους.

Στο δασμολόγιο όμως που ισχύει μετά τη 1.1.1981 λόγω 
των διαρρυθμίσεων που έγιναν σ’ αυτό, σ’ εφαρμογή των υπο
χρεώσεων που προκύπτουν από την πράξη προσχώρησης της 
Χώρας στην ΕΟΚ, δεν περιλήφψηκε η παραπάνω σημείωση με 
αποτέλεσμα να μη νομιμοποιείται η απαλλαγή των εγχωρίων 
β-ιομηχανιών από το μισό του φόρου, παρά το γεγονός ότι εξα
κολουθούν να συντρέχουν οι ουσιαστικέ; προϋπο-ΰέσεις για την 
απαλλαγή χυτή.

Για τους λόγους χυτούς με τη διάταξη της παρούσας πα
ραγράφου προίλέπεται η συνέχιση της απαλλχτής από 1.1.
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1981 γεα τα cv λέγω ε&η στις περιπτώσεις που αυτά θα πα- 
ραλαμβάνονται ατό εγχώριες.βιομηχανίες για να χρησιμοποιη
θούν ως πρώτη έλη παραγωγή; των προϊόντων τους.

Παράγραφος 4: Με τις διατάξεις της παρού
σας^ παραγράφου προβλέπετζι η απαλλαγή από 1.1.81 των 
προϊόντων των κεφαλαίων 1 - 24 του Τελωνειακού Δασμο
λογίου από ορισμένες μικροφορολογικές επιβαρύνσεις εισα
γωγή?· ,

Η απαλλαγή αυτή γ!ν-"» τόσο για λογους απλουστερτ,ς 
όσο και γιατί υπάρχει σχετικά, δέσμευση από τι; διατάξεις 
της Πράξη? Προσχώρηση? και τους σχετικούς Κανονι

σμούς της ΕΟΚ για τη μη επιβάρυνση με τις φορολογίες αυ
τές των παραπάνω γεωργικών προϊόντων.

Επί του ά ρ θ ρ ου 8.
Με το Νόμο 327/76 επιτρέπεται η επιστροφή ή ο συμψη

φισμός των δασμολογικών επιβαρύνσεων που έχουν καταβλη
θεί για τον τελωνισμό εμπορευμάτων- τα οποία στη συνέχεια 
καταστρέφονται ή επανεξάγοντα: στο εξωτερικό λογω ελατ
τωματικότητας ή ασυμφωνίας προς τους όρου; της σύμβαση; 
πώληση?· Π προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να γίνει 
η διαπίστωση τη? ακαταλληλότττας, η καταστροφή ή επα- 
νεξαγωγή των 'εμπορευμάτων κλπ., είναι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις ττ,ς παρ. 1, του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω Νό
μου ,Ύξάμνη (4 μήνες τακτικό, και 2~κατά"παράταση)·~

Εξάλλου, με σχετική κοινοτική διάταξη, που καθορίζει τους 
όρους και τις διατυπώσεις για την επιστροφή ή τ5 συμψηφι
σμό των δασμών σε περίπτωση καταστροφής η επανεξαγωγής 
ελαττωματικών εμπορευμάτων κλπ., η προθεσμία που έχει 
ταχθεί για το σκοπέ αυτό είναι 12μνη.

'Κότερα από τα παραπάνω για ττ,ν εναρμόνιση των δύο προ
θεσμιών με τις διατάξει; του παρόντος άρθρου καθορίζεται 
και η προθεσμία η προδλεπόμεντι για την επιστροφή ή σον 
συμψηφισμό των φόρων σε 12 μήνες όπως ισχύει και για τους 
δασμούς.

Άλλωστε συντρέχουν και ουσιαστικοί λόγοι για ττ,ν ρύ
θμιση αυτή- καθόσον, όπως αποδείχτν-S από ττ,ν μέχρι σή
μερα εφαρμογή του Ν. 327/76, στγν πράξη, η οριζόμενη από 
το νόμο αυτό εξάμηνα, προθεσμία είναι ανεπαρκής για να γί
νουν μέσα σττ,ν προθεσμία αυτά, ο: απαιτούμενες διατυπώσεις 
για την επανεξαγωγή, ή καταστροφή των ακαταλλήλων 
εμπορευμάτων κλπ., με αποτέλεσμα η διάταξη αυτά, να έχει 
καταστεί σχεδόν ανεφάρμοστη-

Ε π ί' τ ο υ άρθρου 9.
Από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η παράδοστ, στις 

εγχώριες βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας ελαιού- 
χων σπόρων, βενζίνης εκχύλιση; με μειωμένο δασμό και φό
ρο κατανάλωση;, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί απ’ αυτές 
στην παραγωγική διαδικασία για την απόλτ,ψη πυρηνέλαιων 
και σπορέλαιων.

Εξάλλου, σύχφωνα με στ, γενικά, διάταξη του άρθρου 9 
του Ν. Δ/τος 2/73. ο: προβλεπόμενες από τις κείμενες δια
τάξεις απαλλαγές δεν παρέχονται εφόσον τα είδα, τα οποία 
αφορούν αυτές παράγοντα: στη χώρα σε επαρκείς ποσότητες 
και είναι κατάλληλα.

Επειοά, κατά την εφαρμογή 
ξτ,ς δημιουργήθηκε θέμα κατά 
ταξτ,ί «τη; ισχύει και στις πε 
λιση; παραλαμδάνεται από τα 
διατάξεις του παρόντος άρθρου 
θέμα, και ορίζεται ρητά, ότι r, 
του Ν.Δ. 2/73. είναι ότι ο: πε 
μόζοντα: για τη βενζίνη εκχύλ

της τελευταίας αυτά,ς διάτα- 
πόσο ο περιορισμός της διά- 

ριπτώσεις που η βενζίνη εκχύ- 
εγχώρια διυλιστήρια με τις 
λύνεται το ερμηνευτικό αυτό 

αληθινά, έννοια του άρθρου 9 
ριορισμοί που θέτει δεν εφαρ- 
ιση; που προέρχεται από τα

εγχώρια οιυ/.ιστηρια.
Η ρύθμιση αυτά, κρίνετα: αναγκαία, γιατί, η τυχόν επι

βάρυνση ττ,ς βενζίνη; εκχύλιση; με φόρο κατανάλωση; κλπ., 
θα δημιουργήσει ανταγωνιστικά προβλήματα στες εγχώριες
βιομηχανίες, και βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τη βενζίνη αυ
τή ως πρωστ, ύλη 7:a *V παραγωγή των προϊόντων τους.

Επί του άρθρου 10.
Με το Π.Δ. 529/1979 ιδρύθηκε ίδρυμα με την επωνυμία 

«ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ».
Το ανωτέρω ίδρυμα είναι κοινωφελές και συστήθτ,κε κα

τόπιν δωρεάς του Ευαγγέλου Νομικού.
Η δωρεά καλύπτει το μηχανολογικό εξοπλισμό ενός εναε

ρίου αναβατήρα που θα εγκατασταθεί στη ντ,σο Σαντορίνη-
Τα έσοδα από το ίδρυμα και ειδικότερα ο: διάφορες εισπρά

ξεις από τ-ηγ λειτουργία του τελεφερίκ, κυρίως από το αντί
τιμο του εισιτηρίου, θα διατεθούν στις κοινότητες του ντ,σιού, 
για έργα κοινά,; ωφελείας, όπως ύδρευσης, αποχέτευση;, οδο
ποιίας κλπ.

Λόγω του σκοπού τον οποίο θα εξυπηρετεί r, λειτουργία 
του παραπάνω ιδρύματος και γιατί ο απαραίτητος μηχανολο
γικός εξοπλισμός προέρχεται από δωρεά του ιδρυτή, με ττ,ν 
υπό ψήφιση διάταξη καθιερώνεται δασμοφορολογική απαλλα
γή για τα μηχανήματα και λοιπό μηχανολογικό εξοπ/.ισιό. 
που εισά,χθηκαν μέχρι τις 31.12.1980.

Επίσης όμοια απαλλαγή καθιερώνεται και για τα εξαρ
τήματα και ανταλλακτικά μηχανημάτων που εισά,χθηκαν ά, 
θα είσαχθούν από 1.1.81. Κατ’ εξαίρεσα, αν τα είδη αυ"ά 
εισαχθούν από Τρίτες προς ττ,ν κοινότητα Χώρες, κατάβάλ-
λεται εισαγωγικές δασμός.

Επί του άρθρου 11.

Ύστερα από ττ,ν ένταξη ττ,ς Χώρας μας στΓ,ν Ευρωπαϊκή 
Οικονομικά, Κοινότητα, οι διατάξεις του Εσωτερικού Δικαίου, 
που είναι αντίθετες προς το Κοινοτικό Παραγωγό Δίκαιο 
πρέπει νά; καταργτγθούν. V ·· .

Το δικαίωμα ττ,ς επιστροφής δασμών στις πρώτε; ύλες 
που χρησιμοποιούνται για ττ,ν παραγωγή βιομηχανικών 
προϊόντων που εξάγονται σε Τρ,ίτες Χώρες δεν προβλέπε- 
ται από το Κοινοτικό Δίκαιο. .

Κατά συνέπεια οι διατάξεις του νόμου 2861/54 και του 
άρθρου 19 του Ν. Δ/τος 4029/59, καθώς και οι 7υ:ιπές 
διατάξεις που προβλέπουν τη» επιστροφή των δασμών που 
αναλογούν στις πρώτες ύλες τα καύσιμα και τα υλικά συ- 
σκευασίας, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και συ- 
οκευασία εγχωρίων βιομηχανικών, μεταλλευτικών, λατομι
κών προϊόντων και μεταλλευμάτων, καταργούνται από ττ,ν 
lr, Ιανουάριου 1981, ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθή
κη; ένταξη;.

Πολλές όμως βιομηχανίες έχουν εισάγει πρώτες ύλες και 
έχουν προμηθευθεί καύσιμα για ττ,ν παραγωγή και εξαγω
γή των παραπάνω προϊόντων μέσα σε δύο χρόνια από τν ει
σαγωγή ή προμήθεια των πρώτων υλών .και καυσίμων, όπως 
ορίζοον οι διατάξεις των ως άνω νόμων.

Η κατάργηση όμως του δικαιώματος ττ,ς επιστροφή; σων 
δασμών και η; επιβάρυνση των εξαγομένων προϊόντων, καθι
στά δύσκολη τν εξαγωγή τους.

Για να γίνε: δυνατά, r, επαγωγά, των προϊόντων αυτών με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διατηρείται το δικαίωμα 
τη; επιστροφά,; των δασμών, ύστερα από συνεννοήσεις με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες τη; Κοινότητας, στις πρώτες ύλες και 
καύσιμα που ο: εγχώριες βιομηχανίες ε:σήγαγαν ή προμηθεύ
τηκαν μέχρι 31.12.1980. εφόσον τα προϊό/τα, που παρήχθτ)- 
καν, εξήχθηροαν μέχρι 31.12.1981.

Επί του άρθρου 12.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΝΆ. 791/ 

1970' «περί τροποποιήσει»; του Ν. 3949/1959 «περί ατελούς 
εισαγωγή; μηχανικού εξοπλισμού προς εκσυγχρονισμόν των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλων τι- 
νών διατάξεων» η ισχύς των οποίων έληξε τη 1.11.1974, 
οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις μπορούσαν να 
εισάγουν από το εξωτερικό με απαλλαγή κατά 50% από δα
σμούς και φόρους, καινούργιο μηχανικό εξοπλισμό προς το 
σκοπό εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών τους, εφοσον είχε 
συμπληρωθεί πενταετία από τη·1 έναρξη ττ,ς λειτουργίας 
τους μέχρι τν ημερομηνία ττ,ς υποβολή; αίτηση; για σν 
εισαγωγή των μηχανημάτων.
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Ο Ν. 444/1976 παρέτεινε την ισχύ των ανωτέρω διατά
ξεων για τον μηχανικό εξοπλισμό που εισήχθηκε μέχρ-ι 31. 
12.1973. αε τον όρο ότι η παραγγελία του έ~".νε πριν α>πό— 
την 1.11.1974.

Κατά το χρονικό διάστημα τον μεσολάβησε από~ τη λήξη 
της ισχύος των Πατάξεων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 791/70. 
μέχρι της ημερομηνίας παράτασης της ισχύος τους (με το Ν. 
444/29.9.76) οι ανωτέρω βιομηχανικές και βιοτεχνικές επι
χειρήσεις, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις του χορηγούταν Ο! 
αρμόδιες υπηρεσίες του Ττουργείου Βιομηχανίας, ενόψη της 
μελετώμενης παράτασης της ισχύος του νόμου, εισήγαγαν 
ατό το εξωτερικό και χρησιμοποίησαν για τον εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων του μηχανικό εξοπλισμό, η εισαγωγή του 
οτοίου σε τολλές περιπτώσεις έγινε μετά τις 31.12.73. .

Το ταρόν άρθρο αποβλέπει στην τακτοτοίηση των τιό πά- 
νω εισαγωγών, εφόσον έγιναν μέχρι τις 31.3.1976. ανεξάρ- 
τητα ατό το χρόνο ταραγγελίας και τελωνισμού των μηχα
νημάτων του εισήχθηκαν.

Ε τ ί του ά ρ -3 ρ ο υ 13.
Με βάση τις διατάξεις της ταρ. 6 του άρθ'ρου 28 του 

Α.Χ. 1092/38 «τερί τύπου» του επαναφέρθήκε σε ισχύ με 
το Ν. 10/75. χορηγείται ατέλεια χάρτου τ,ροοριζομένου γιο* 
την εκτύπωση βιβλίων Ε-ύνικού ή Θρησκευτικού πε,ριεχομέ- 
νου με τους όρους .και προϋποθέσεις του αναφέρονται στις 
διατάξεις του ταρατά'/ω άρθρου.

Με τη διάταξη του παρόντος άρθρου ετεκτείνεται η πα
ραπάνω ατέλεια, με τους όρους καί τις προϋποθέσεις του 
αναφέρονται στις όιατάξεις του άρθρου 28 του Α.Ν. 1092/,
1 £38 και στο χάρτη του τροορίζεται για την εκτύτωση εν- 
τύτων, τα οτοία δεν εμπίπτουν στην έννοια των περιοδικών, 
ότως αυτή δίνεται ατό τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, 
ως και βιβλίων τεριεχομένου όχι μόνο Εθνικού ή Θρησκευ
τικού, αλλά και ιστορικού, μορφωτικού ή τολιτιστικού περιε- 
χομένου. ■ ■ '< ' » '

Η ετέκταση της ατέλειας αυτής κρίνεται σκότιμη και 
αναγκαία για να μτορέσουν και τα ταρατάνω βιβλία και μη 
τεριοδικά έντυτα, του με το τεριεχόμενό τους συμβάλλουν 
στη μορφωτική και τολιτιστική γενικά προαγωγή του Ελ
ληνικού Λαού, να εκδίδονται χωρίς δασμολογικές επιίαρύν- 
σειςς, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη κυκλοφορία τους.

Ε τ ί του άρθρου 14.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρ

θρο 1 του Ν.Δ. 270/1969 βάσει του οτοίου οι Έλληνες ερ
γαζόμενοι στο εξωτερικό και κατ’ ετέκταση οι ναυτικοί σε 
τοντοτόρα πλοία, έχουν δικαίωμα ελεύθερης χρήσης για 3 
μήνες κάθε χρύνο εφόσον έχουν 10 μήνες συνεχή ταραμονή 
και εργασία στο εξωτερικό.

•Με το ταρόν άρθρο ο χρόνος αυτός τ^ρατεύνεται για 
τρεις (3) μήνες ακόμη με ϊικαιολογητική βάση"

α) το γεγονός ότι υτάρχει πρόβλημα οτνεργίας τόσο για 
τους Έλληνες εργάτες στο εξωτερικό όσο και για τους ναυ
τικούς,

■6) ότι το δημόσιο δεν -3α έχε: καμ.μιά ετί τλέον ατώλεια 
εσόδων, αφού δεν δίνεται αταλλαγή ατό δασμούς καί φόρους 
αλλά μόνο ταρατείνεται ο χρόνος κυκλοφορίας των αυτοκινή
των του -3α ετανεξαχ-υούν και

γ) ότι στο Συμβούλιο Ττουργών της EGK βρίσκεται για ψή
φιση οδηγία σχετικά με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, βά
σει της οτοίας δίνεται 6μηνη προθεσμία κυκλοφορίας με το 
καθεστώς της ελεύ3ερης χρήσης στα παραπάνω αυτοκ.ίνητα.

Ετί του ά ρ 3 ρ ο υ 15.
Με το άρ3-ρο αυτό κυρώνεται η αρι-3. Δ. 1028/502/10. 

9.1982 Ττουργική Ατόφαση με την οτοία εγκρί3ηκε διοικη
τικά για λόγους άμεσης εφαρμογής η υπαγωγή 150 αυτοκινή
των μικτής .χρήσης τροοριζομενων για τον Ο.Τ.Ε. στην φο
ρολογική επιβάρυνση των φορτηγών αυτοκινήτων αντί των

επιβατικών του 3α μπορούσαν να υπαχθούν με βάση τη δα
σμολογική τους κατάταξη.

Η ρύ3μιση αυτή έγιε γιατί πρόκειται για Οργανισμό Κοι
νής Ωφελείας, ο οποίος 3α χρησιμοποιήσει τα αυτοκίνητα 
αυτά σαν φορτηγά για την κάλυψη αναλογών αναγκών του.'

Ετί του ά ρ 3 ρ ο υ 16.
Τό άρ3ρο αυτό έχει εννοιολογικό χαρακτήρα και προβλέ

πει ότι όπου στο Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής χρησι
μοποιείται ο όρος «βιομηχανία» συμπεριλαμβάνει ταυτόχρονα 
και τη βιοτεχνία.

Η ρύ3μιση αυτή γίνεται αφ’ ενός για να μη δημιουργούν- 
ται ερμηνευτικά προβλήματα στην πράξη, αφ’ ετέρου δε για 
λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης κυρίως: στις περιπτώ
σεις του θεσπίζονται ολικές ή μερικές απαλλαγές ατό δα
σμούς και φόρους.

Α3ήνα, 22 Απριλίου 1983 
Ο Ττουογός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ θ. ΚΟΤΛΟΓΡΙΑΝΟΣ

ΠΙΝΑ Κ Α Σ
Διατάξεων του τροποποιούνται, καταργούνται καί συμπληρώ

νονται με το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση ορισμένων δασμολογι
κών και φορολογικών θεμάτων». --

(Άρ3ρο 3 Νομοσχεδίου — Παρ-γρ. 1)
Άρθρο 4 Ν. 2318/1954.

Άρθρο 4.

1. Ο δια του Α_Ν. 1991/1939, ως ούτος ετροποποιήθη και
συνετληρώ-3η μεταγενεστέρως, επιβληθείς ειδικός φόρος κα- 
ταναλώσεως είπί των εκ ταυ εξωτερικού εισαγομένων ειδών 
πολυτελείας ορίζεται εφεξής, δι.α τα εν τη κλάσει 232Α κα: 
εν εδαφίοις α, β, γ και δ κατονομαζόμενα νήματα και είδη εξ 
σμιγών συνεχών τεχνητών ή συν·3ετ:νών ινών, εις είκοσι δύο 
τοις εκατόν (22%). _

2. Δια τα είδη εκ μη συνεχών τεχνητών ή συνθετικών υ
φαντικών ινών, εκ βάμβακος ή άλλων φυτικών κλωστικών 
ινών. τα σύμμικτα με τεχνητής ή συνθετικάς ίνας συνεχείς, 
κατά την εν παραγράφω 2 της πσο της κλάσεως 232Α ση- 
μειώσεως ζ' οριζομένην αναλογίαν, ο φόρος ούτος ορίζεται 
εις δέκα πέντε τοις εκατόν (15%).

3. Δια τα εξ ερίου είδη (νήματα, υφάσματα κλπ.) τα σύμ- 
μικτα με τεχνητός ή συνθετικάς ίνας συνεχείς κατά την α
ναλογίαν την καθορ'.ζομένην εν παραγράφεις 4 και 5 της προ 
της κλάσεως 232Α σημειώσεως ζ'. ο φόρος πολυτελείας ορί
ζεται εις δέκα επί τοις εκατό* (10%.ι.

Τα εξ ερίου είδη (ίνες, νήματα, υφάσματα κλπ.) σύμμικτα 
με τεχνητάς ή συνθετικάς ίνας σ νεχείς κατά την αναλογίαν 
την καθοριζομένην εν παραγράφω 3 της προ της κλάσεως 232 
Α σημειώσεως ζ' απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.

4. Ως φορολογητέα αξία δια την επιβολήν του φόρου πο
λυτελείας επί των κατά τας προηγουμένας παραγράφους του 
παρόντος άρθρου ειδών, λαμβάνεται η κατά την παράγραφον 
1 του άρθρου 3 του Β. Διατάγματος της 25.7.1920 «περί 
κώδικες- των νόμων περί Τελωνειακού Δασμολογίου», ως χύτη 
αντικατεστάθη δια ταυ άρθρου 5 του Νομοθετικό Διατάγμα
τος 2541/1953 δασμολογητέα αξία, προσαυξανόμενη δια των 
εισαγωγικών δασμών και των παρομαρτούντων τούτοις φόρων.

5. Το εδάφισν στ' του άρθρου 4 του Αναγκ. Νόμου 652/ 
1945 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατά
ξεων περί φόρου καταναλώσεως κλπ.» καταργείται.


