
ΕΙΣΗΓΙ1ΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
>£-; τοϋ σχεδίου Νόμου «περί διαρρυθμίσεως των έπί των 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως επιβαλλόμενων φόρων».

ΕΓοός !>/»' Βουλήν ιών 'Ελλήνων 

1. Διά τοϋ προτεινομένου Νομοσχεδίου επιδιώκεται ή

οόιολογία αυτή καταστή άπλουστέρα έν τη εφαρμογή της. 
δικαιοτέρα καί πλέον διατφαλιστινή των συμφερόντων του 
Λταοσίου καί τοϋ υγιούς εμπορίου έκ των κίνδυνων των 
καταστρατηγήσεων. Επί τουτοις : _

α. ΑΙ ίσ/ύουσαι νϋν πλειονες ειδικωτεραι φορολογιαι

καί άντ’ αυτών ορίζεται εις ενιαίος ειδικός φόρος κατανα- 
λώσεως επιβαλλόμενος, κατά προοδευτικόν τρόπον, επι τη 
3άσει των κυβικών εκατοστών τοϋ κυλινδρισμοϋ τοϋ κινη- 
τήρος και τής δασμολογητέας άξίας. ,

β. Τό επιβαλλόμενου επί τών επιβατικών αυτοκινήτων 
τών“τιθεμέ-jojv τσ πρώτον~είς κυκλοφορίαν, ώς ιδιωτικής 
χρήσεως, έφ’ άπας πρόσθετον ειδικόν τέλος, άνακαθορίζεται, 
κατά πλέον σύμμετρον κλιμάκωσιν, εις τρόπον ώστε, νά 
επιτυγχάνεται ή ομαλή καί προοδευτική μεταβολή τοϋ φόρου 
κατά τήν διαδοχικήν μετάβασιν άπό αυτοκίνητα μικροτέρας 
δυναμικότητος είς τοιαΰτα μεγαλυτέρας δυναμικότητος.

Παραλλήλως αναπροσαρμόζεται καί τό έπί τών αυτοκίνη
των ποδηλάτων ΐσχΰον έφ’ άπας πρόσθετον ειδικόν τέλος.

γ. Κατ’ άνάλογον τρόπον ρυθμίζεται καί τό φορολογικόν 
καθεστώς τών κατασκευαζομένων ή συναρμολογουμέ/ων έν 
Έλλάδι έπιβατικών αυτοκίνητων. ~· . ; ' ·

2. Εύρυτέρα έκθεσις τοϋ περιεχομένου τοϋ ύπό κρίσιν 
νομοσχεδίου δίδεται κατωτέρω κατά τήν άνάλυσιν τών έπί 
μέρους διατάξεων έκαστου άρθρου.·-.'·' · - ; / ·

’Επί τοϋ άρθρου 1. . λ . . ν - ·-.
Παράγραφος 1.

1. Τά είσαγόμενα έκ τής άλλοδαπής έπιβατικά αυτοκί
νητα υποβάλλονται σήμερον έν τοΐς Τελωνείοις, πέραν τών 
δασμών, καί είς τούς ακολούθους φόρους : α) Φόρον κύκλου 
εργασιών, β) Ειδικόν φόρον, έπί τοϋ Φ.Κ.Ε., γ) Φόρον πο
λυτελείας. δ) Εισφοράν υπέρ Ο.Γ.Λ., ε) Φόρον υπέρ εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων, ίττ) Εισφοράν ένισχύσεως τών έξα- 
γωγών. καί ζ) Τέλη χαρτοσήμου. . ·' λ

2. * Η συνολική έκ τών φορολογιών τούτων έπιβάρυνσις 
ανέρχεται περίπου, εις 25 %, 65 % καί S2 % έπί τής άξίας. 
Εις τό ποσοστον τοϋ 35 % υπάγονται τά αυτοκίνητα τών 
όποιων ή δασμολογητέα άξια δεν υπερβαίνει τό ποσόν τών 
1.800 δολλαρίον Η.Π.Α. Είς τό ποσοστον τοϋ 65 % υπά
γονται τά αυτοκίνητα τών οποίων ή δασμο/.ογητέα άςία κυ
μαίνεται'μεταξύ τών 1.800 καί 3.000 δολλαρίων Η.Π.Α. 
Καί είς τό ποσοστον τοϋ 82 % τά αυτοκίνητα" τών οποίων 
ή δασμολογητέα αξία υπερβαίνει τά 3.000 δολλάρια Η.Π.Α.

3. Αί σημειούμεναι έσχάτως. διεθνώς νομισματικαί δια
κυμάνσεις (υποτιμήσεις ή υπερτιμήσεις νομισμάτων, - δια- 
τάραξις τής μεταξύ των ισοτιμίας κ.λ.π.) συνεπάγονται άν- 
τιστόίχους μεταβολάς καί είς τήν δασμολογητεαν άξίαν τών 
αυτοκινήτων. Αί τοιαϋται δέ μεταβολα'ι τής άξίας επισύρουν 
αυτομάτως τήν μετάταςιν τών αυτοκινήτων έκ τοϋ ενός 
ποσοστοϋ φόρου είς τό έτερον, μέ άμεσον συνέπειαν τήν 
άπότομον αΰξησιν ή τήν μείωσιν ενίοτε, - τής" φορολογικής 
έπιβαρύνσεως αυτών κατά δεκάδας χιλιάδας, ώς έκ της υφι
στάμενης σημαντικής διαφοράς μεταξύ τοϋ ύψσνς έκάστου 
ποσοστοϋ. r "· η-' ··' "λ·· ■ "·; · -/

άποτελεϊ καί σοβαρόν κίνητρον ύποτιμολογήσεως ύπό τών 
εισαγωγέων τών αύτοκινήτων. "Οντως, οί εισαγωγείς έπι- 
διώκοντες τήν διατήρησιν τών αυτοκινήτων των εις τά χαμη
λότερα ποσοστά φόρου, προσκομίζουν τη βοήθεια τών έν τη 
άλλοδαπη οίκων κατασκευής τών αυτοκινήτων, τιμοκατα
λόγους μέ μικροτέρας τών πραγματικών τιμάς. Ή προ
σαρμογή δέτών τιμών τούτων ύπό τών Τελωνιακών ’Αρχών 
είς τά κανονικά έπίπεδα, είναι ενίοτε άδύνατος, έλλείψει 
σχετικών στοιχείων.

’Απόρροια τούτων είναι ού μόνον ή διαφυγή δημοσίων 
έσόδων, άλλα καί ή άνισος φορολογική μεταχείρισις τών είσα- 
γομένων αυτοκινήτων, δοθέντος ότι τά είσαγόμενα αυτοκί
νητα είς κανονικάς τιμάς ύποβάλλονται είς ηύξημέ/ην φορο
λογικήν έπιβάρυνσιν έναντι τών ύποτιμολογουμένων τοιού- 
των.

Ούτω, παρατηρεϊται τό άτοπον, αυτοκίνητα τής αύτής 
δυναμικότητος καί άναλόγου κατασκευής νά ύπόκεινται είς 
διάφορον φορολογικήν έπιβάρυνσιν, ή είσέτι αύτοκίνητα μι- 
κρότέρας δυναμικότητος καί ύστεροϋντα έξ άπόψεως κατα
σκευής νά ύποβάλλωνται είς βαρυτέραν φορολογικήν έπι- 
βάρυνσιν έναντι αυτοκινήτων μεγαλυτέρας δυναμικότητος 
καί πολυτελεστέρας κατασκευής.

5. Προς άρσιν τών έν προκειμένω αδυναμιών, διά τών 
διατάξεων τής παρούσης παραγράφου, άναμορφοϋται τό όλον 
καθεστώς τών έπιβαλλομένων κατά τήν εισαγωγήν φορολο
γιών. "Απασαι αί έκτος τοϋ δασμού φορολογιαι καταργούν- 
ται καί άντ’ αυτών έπιβάλλεται είς ενιαίος φόρος καταναλώ- 
σεως.

Τό ύψος τοϋ φόρου τούτου προσδιορίζεται έκ δύο κριτη- 
' ρίων. Έκ τών κυβικών εκατοστών τοϋ κυ/ι·δρισμοϋ τοϋ 

κινητήρος καί τής δασμολογητέας άξίας. Τό πρώτον κρι
τήριού εκφράζει τήν δυναμικότητα τοϋ αύτοκινήτου καί τό 

ν δεύτερον τήν κατασκευήν καί την έν γένει πολυτέλειαν αύ- 
τοϋ. .■.*·. '

. Παραλλήλως, λαμβάνεται ειδική πρόνοια προς διασφάλισίν 
τής κανονικότητος, τών κριτηρίων τούτων, έξ ενδεχομένων 
καταστρατηγήσεων. ·· · „

Ώς προς τον λαμβανόμενόν κυλινδρισμόν τοϋ κινητήρος 
προβλέπουν αί διατάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος νόμου, 
ώς προς τήν δασμολογητέαν άξίαν δέ αί διατάξεις τοϋ προω
θούμενου ήδη πρός έπιψήφισιν νέουν όμου «περί δασμολογη
τέας άξίας», είς άς παραπέμπει ή ύπό κρίσιν παράγραφος.

6. Ό φόρος υπολογίζεται κατ’ άρχήν έπί τών κυβικών 
εκατοστών τοϋ κυλινδρισμοϋ τοϋ κινητήρος βάσει συντελε

ί στών έξ 23 καί 28 δραχμών άνά κυβ. έκατ. καί άκολούθως
ό προκύπτων φόρος προσαυξάνεται κατά 2 % άνά 1000 Sρχ. 
δασμολογητέας άξίας πέραν τής τοιαύτης τών 50.000 δρα
χμών. ;

Ούτως άναγομένη είς ποσοστον επί τοΐς εκατόν, ή έκ τοϋ 
ειδικού φόρου συνολική έπιβάρυνσις τών επιβατικών αυτο
κινήτων κυμαίνεται :

/Από 20% μέχρι 55 % κατ’ άνώτατον όριον δι’ 
αύτ/τα κυλινδρ. κιν. έως 

ή Άπό 67 % μέχρι 73 % κατ’ άνώτατον όριον δι’ 
αύτ/τα κυλινδ. κιν. έως . '

.' ’Από 73 % μέχρι 78 % κατ’ άνώτατον όριον δι 
αύτ/τα κυλινδ. κιν. έως
’Από 78 % μέχρι 84 % κατ’ άνώτατον όριον δι’

- αύτ/τα κυλινδ. κιν. έως _ -
Άπό 84 % μέχρι 90 % κατ’ άνώτατον όριον δι* 
αύτ/τα κυλινδ. κιν.'έως 
Άπό 90 % μέχρι 95 % κατ’ άνώτατον όριον δι’ 
αύτ/τα κυλινδ. κιν. έως Τ - ' 1700 κ. έκ.
Άπό 95 % μέχρι 100 % κατ’ άνώτατον όριον 
δι’ αύτ/τα κυλινδρ., κιν. άνω ; 1700 κ. έκ.

ϊΐΔυ7* Όζ προκύπτει έκ τών άνωτέρω, ό ειδικός φόρος κατα- 
ναλώσεως πλήττει ολιγώτερον τά μικρός δυναμικότητος 
αύτοκίνητα, βαίνει δέ αύξανόμενος προοδευτικώς, άναλόγως

1200 κ. έκ. 

1300 κ. έκ.

1400 κ. έκ.
•

1500 έκ.

1600 κ. έκ.

• * Η τσιαύτη δέ απότομος καϊ ασύμμετρος αΰςομείωσις της 
φορολογικής έπιβαρύνσεως, πλέον τοϋ ότι καθιστά τήν φο-
ρολογίανάβεβαίαν μέ τάς εντεύθεν δυσμενείς έπιπτώσεις, τοϋ αυτοκινήτου καί τής δασμολογητέας αύτοϋ άξίας, ϋ, .

προς τήν αύξησιν τών κυβικών εκατοστών τοϋ κινητηρος



— 2 —
Διά τής τοιαύτης ορθολογιστικής διαρρυθμίσεως τής φο

ρολογίας 'τον μέν διασφαλίζονται τά συμφέρονται τοϋ Δημο
σίου καί επιτυγχάνεται δικαία φορολογικά μεταχείρισις των 
αυτοκινήτων, τόδέ διευκολύνεται ή εισαγωγή των μικρυτέ- 
ρας δυναμικότητος καί άξίας αυτοκινήτων, όπερ τυγχάνει 
καί έξ ετέρων λόγων επωφελές διά την εθνικήν ^οικονομίαν 
(μικροτέρα έκταμίευσις συναλλάγματος διά τήν αγοράν των 
καί τήν' αγοράν άνταλλακτικών, μικρότερα κατανάλ.ωσις 
καυσίμων, κυκλ.οφοριακη αποσυμφόρησις κ.λ..π.).

Παράγραφος 2. ( _ , ,
Κατ’ ανάλογον τρόπον ορίζεται δια της παρα]ραφου ταυ- 

της καί ή φορολογική έπιβάρυνσις των είσαγομένων ήλεκ- 
τροκινήτων επιβατικών αυτοκίνητων. Εν προκειμένω, ως 
βάσις επιβολής τού φόρου λαμβάνεται ή φορολογητέα αξία καί 
ή ίπποδύ-V'.·τις τοϋ αυτοκινήτου (ελλείψει κυβικών εκατο
στών). ι

Παράγραφος 3.· , :
Λί διατάξεις τής παρούσης παραγράφου προβλέπουν περί τοϋ 

ειδικού φόρου καταναλ.ώσεως όστις θα επιβάλλεται επι αυ
τοκινήτων είσαγομένων ύπό ώρισμένης κατηγορίας προσώπων 
(Ελλήνων Διπλωματικών 'Υπαλλήλων, ’Αξιωματικών καί 
'Υπαξιωματικών έπιστρεφόντων έκ τής^ άλλ.οδαπής ένθα 
εϊχον αποστολή προς έκτέλ.εσιν υπηρεσίας, μετοικούντων 
έν 'Ελλ.άδί προσώπών, προσφύγων ομογενών κλ,π.}, δι’ά καί 
κατά τάς κειμένας διατάξεις ισχύει ειδική φορολογική μετα- 
χείρισις. . .
V ' Παράγραφος 4. -

At διατάξεις τής παραγράφου ταύτης προβλέπουν, έν 
συνεπεία προς τά έν παραγράφω 1 έκτεθέντα περί Θεσπίσεως 
εις άντικατάστασιν τών ίσχυόντων νϋν πλειόνων φορολογιών, 
ενός ενιαίου ειδικού /φόρου καταναλώσεως, τήν άπαλλαγήν 
τών είσαγομένων έπιβάτικών αύτοκινήτων έκ' τών καθ’ 
έκαστα, πλήν τοϋ δασμού, κατά τά ως άνω φορολογιών..

λ Υ ■ Έπί τού άρθρου 2 . " _. · ' -
Διά τοϋ άρθρου τούτου, ό κατά τά άνωτέρω ειδικός φόρος 

καταναλ.ώσεως έπί τών έκ.τής άλλ.οδαπής είσαγομένων έπι- 
βατικών αυτοκινήτων έπιβάλλ.εται καί έπί τών έγχωρίών 
κατασκευαζομένων, διασκευαζομένων ή συναρμολογουμένων 
όμοιων τοιούτων, διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως αυτών.

Διά τού ίδιου άρθρου, ρυθμίζονται ό τρόπος καταβολής 
τοϋ φόρου, ώς καί τά τής διαδικασίας βεβαιώσεως καί είσ-- 
πράξεως αυτού, δι’ άναλόγου έφαρμογής έν προκειμένω τών 
ίσχυουσών έκάστοτε διατάξεων έν τή φορολογία κύκλου έρ-, 
γασιών.

Τέλος, διά τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου τούτου, άπαλ.- 
λ.άσσονται έκ τοϋ φόρου κύκλου έργασιών τά ακαθάριστα 
έσοδα τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων έ:ι 
πωλ.ήσεως τών κατασκευαζομένων, διασκευαζομένων ή 
συναρμολογουμένων ΰπ’ αύτών έπιβάτικών αυτοκινήτων, 
δοθέντος ότι ό φόρος ούτος ένσωματώθη εις τόν διά τοϋ πα
ρόντος σχεδίου νόμου έπιβαλλόμενον ειδικόν φόρον κατανα
λ.ώσεως. Τό αυτό ισχύει καί διά τά τέλ.η χαρτοσήμου τής 
πρώτης' μεταβιβάσεως.

Έπί τοϋ άρθρου 3.

δασμολογητέας αξίας αύτοϋ ή τής τιμής έργοστασίου κατα
σκευής του.

Τό τέλ.ος τούτο ηύξήθη άπό 1ης ’Ιανουάριου 1966 διά τής 
παραγράφου 2 τοϋ Ν.Δ. 4535/1966 κατά ποσοστόν 30%. 
Έν συνεχεία ηύξήθη άπό 6ης Μαρτίου 1975 διά τοϋ άρθρου 
49 τοϋ Ν. 12/1975 κατά ποσοστόν 30% καί άπό 1ης Ια
νουάριου 1976 διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 28 τοϋ Ν. 
257/1976 κατά ποσοστόν 25%. > ,

Ούτω, το έφ’ άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος έπί τών επι
βατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως διεμορφούθη άπό 
1ης Ίανουαρίου 1976 ώς ακολούθως :

Α) Διά τά αυτοκίνητα τά έχοντα κινητήρα κυλινδρισμοϋ 
μέχρι 12QD κυβικών έκατοστών εις δραχμάς 31.687.

Διά τά αυτοκίνητα ταϋτα τό πρόσθετον ειδικόν τέλος αυ
ξάνεται :

α) κατά οΟ % εάν ή δασμολογητέα άξια τοϋ αυτοκινήτου 
είναι ίση ή μεγαλ.υτέρα τών εξήκοντα χιλιάδων (60.000) 
δραχμών καί

β) κατά 25% έάν τό αυτοκίνητου, άδιαφύρως τής δασμο
λογητέας άξίας του, διαθέτη συμπτυσσομένην στέγην.

Β) Διά τά αυτοκίνητα τά έχοντα κινητήρα κυλ.ινδρισμοϋ 
άνω τών 1200 καί μέχρι 2500 κυβικών έκατοστών, τό τέλος 
δι’ έκαστον κυβικόν έκατοστόν πέραν τών 1200 ορίζεται είς
δραχμάς 31,68. ·

Διά τά αυτοκίνητα ταϋτα τό έν λόγω τέλ.ος αυξάνεται κατά 
25%, έάν ταϋτα διαθέτουν συμπτυσσομένην στέγην.

Διάτα αυτοκίνητα τά έχοντα κινητήρα κυλ.ινδρισμοϋ άπό 
1201 έως 2500 κυβικών έκατοστών τό κατά τούς ανωτέρω 
υπολογισμούς προκϋπτον τέλ.ος δεν δύναται νά είναι κατώ
τερον,

α) τών δραχμών 52.812, έάν ή δασμολογητέα άξια τοϋ 
αυτοκινήτου είναι ίση η μεγαλ.υτέρα τών 36.000 δραχμών, 

β) τών. δραχμών S4.500, έάν ή δασμολογητέα άξια τοϋ 
αυτοκινήτου είναι ίση ή μεγαλ.υτέρα τών 60.000 δραχμών,’ 

γ) τών δραχμών 116.187, έάν ή δασμολογητέα αξία τοϋ 
αυτοκινήτου είναι ίση ή μεγαλ.υτέρα τών 85.000 δραχμών.

. Γ) Διά τά αυτοκίνητα τά έχοντα κινητήρα κυλ.ινδρισμοϋ 
άνω τών 25001 κυβικών έκαστεστών τό ειδικόν τέλος ορί
ζεται :

α) εις σραχμάς 84.500. έάν ή τιμή εργοστασίου (FRANCO 
SINE) τοϋ αυτοκινήτου είναι μέχρι 1 .G50 οολ.λαρίων, 

β) είς δραχμάς 116.187, έάν ή τιμή εργοστασίου τοϋ αυ
τοκινήτου είναι άνω τών 1.650 καί μέχρι 2.250 δολ,λ.αρίων, 

γ) είς δραχμάς 158.437, έάν ή τιμή έργοστασίου τοϋ αυ
τοκινήτου είναι άνω τών 2.250 δολ,λ.αρίων.

Έν δψει τών ύπό τών ώς άνω διατάξεων όριζομένων κλ.ιμα- 
κίων τής δασμολογητέας άξίας τών αυτοκινήτων καί τής 
κατά τά τελευταία έτη αύξήσεως τής τιμής πωλ.ήσεως τών 
αυτοκινήτων ύπό τών έργοστασίων κατασκευής καί τής, συνε
πεία Ιταύτης ώς καί ετέρων στοιχείων, αύξήσεως καί τής 
δασμολογητέας άξίας αύτών, ό ύπό τών ώς εΐρηται διατάξεων 
προβλ.επόμενος τρόπος ύπολ.ογισμοϋ τοϋ προσθέτου ειδικού 
τέλους έπί τών επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως 
καταλήγει είς άνισον μεταξύ των μεταχείρισιν.

. Παράγραφοι 1 καί 2.
Δυνάμει τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 15 τοϋ Χ'.'””2367/ 

1953 τά αυτοκίνητα οχήματα τά όποια τίθενται το πρώτον 
είς κυκλοφορίαν έν Έλλ,άδι, πλήν τών έξαμηνιαίων τελών 
κυκλοφορίας, ύποβάλλονται καί είς έφ’ άπαξ πρόσθετον ει
δικόν τέλ.ος. Τό τέλ.ος τούτο διά τής αυτής ώς άνω διατάξεως 
ώρίσθη ίσον προς τά κατά περίπτωσιν τέλ.η κυκλοφορίας 
ενός εξαμήνου.

Προς τόν σκοπόν τής δικαιοτέρας έπιβολής τοϋ προσθέτου 
ειδικού τέλους έπί τών επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσεως αποβλέπουν αί διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 
τοϋ ύπό κρίσιν άρθρου. Είδικώτερον, ύπό τών διατάξεων τού- 

.των προβλ.έπεται ή έπιβολ.ή τοϋ προσθέτου ειδικού τέλους 
άναλ.όγως τοϋ κυλ.ινδρισμοϋ τοϋ κινητήρος τών αυτοκινήτων 
είς ^ρόπον ώστε νά είναι τούτο ύψηλ.ότερον διά τά μεγαλ.υ- 

•λ,υτερο» κυλ.ινδρισμοϋ αυτοκίνητα.

Π αράγραφοςΕΐδικώς, προκειμένου περί τών έπιβάτικών αυτοκινήτων 
τά όποια τίθενται τό πρώτον είς κυκλοφορίαν έν Έλ.λ.άδι ώς 
ιδιωτικής χρήσεως τό πρόσθετον τέλ.ος διερρυθμίσθη διά τής Τό εφ’ άπας πρόσθε· 
διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 428S/1963 κυρωθείσης ύπ’ άριθ. των ποδηλ,άτων ίσκοϋ 
173/1962 πράξεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου άναλ.όγως πρώτον τό έτος 195S. 
τοϋ-κυλινδρισμοϋ τοϋ κινητήρος τοϋ...αύτοκινήχριαμκί^^ής/ικϊεηος..1969, ώρισθη ώς

τον ειδικόν τέλος έπί - 
τερ. μοτοσυκλ.εττών) 

Τό τέλ.ος τούτο, δια 
άκολ.ούθως :

τών αύτοκινή- 
έπεβλ.ήθη τό 
ρρυθμισθέν τό



— t —

α) Διά τά αυτοκίνητα ποδήλατα, των όποιων ό συνολικός 
κυλινδεικός όγκος τοΰ κινητήρος είναι μέχρι 200 κυβικών
έκαστοστών εις δραχμάς 2.000 καί

β) διά τά τοια.ΰτα συνολικοί» όγκου κινητήρος άνω των 
200 κυβικών εκατοστών εις δραχμάς 4.000.

"Οτε όμως έπεβλήθη τό ώς άνο.» τέλος, ή άξια τών έν λόγω 
οχημάτων ή το χαμηλή, ό όέ μέσος κυλινδρικός όγκος τοΰ κι- 
νηε 
ούδε
?0- - ........|—-
άπό 1ης ’Ιανουάριου 19/6 κατα 2δ %.

"Ηδη, είσάγονται καί διατίθενται εις κυκλοφορίαν μοτοσυ- 
κλέτται τών οποίων ό κυλινδρικός όγκος τοΰ κινητήρας των 
υπερβαίνει ενίοτε τα 800 κυβικά εκατοστά.

’Εν οψει τών ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμος ή διαρρύθμισις 
τοΰ μέχρι τοϋδε έπιβαλλομένου έφ’ άπας προσθέτου ειδικού 
τέλους επί τών αυτοκινήτων ποδηλάτων, είς τρόπον ώστε 
τούτο νά είναι άνάλογον τοΰ κυλινδρισμοϋ τοΰ κινητήρος 
αυτών.

Είς τόν σκοπόν τούτον αποβλέπει ή παράγραφος 3 τοΰ ύπό 
κρίσιν άρθρου.

Παράγραφος 4.
Συμφώνως προς την παράγραφον 2 τοΰ άρθρου. 15 τοΰ 

Ν.2307/1953 αυτοκίνητα οχήματα τά όποια τίθενται τό 
πρώτον είς κυκλοφορίαν έν Έλλάδι, πλήν τών τελών κυκλο
φορίας, υποβάλλονται έφ’ άπαξ καί είς πρόσθετον ειδικόν 
τέλος τό όποιον είναι ίσον προς τά κατά περίπτωσίν τέλη 

^κυκλοφορίας ενός εξαμήνου.
'■ , Είδικώς προκειμένου περί τών έπιβατικών αυτοκινήτων 
τά όποια τίθενται τό πρώτον, είς κυκλοφορίαν έν Έλλάδι 

-ως ιδιωτικής χρήσεως τό πρόσθετον ειδικόν τέλος, συμφώ
νως προς τάς ίσχυούσας διατάξεις, κυμαίνεται άπό 31.687 
έως 158.437 δραχμάς άναλόγως τοΰ κυλινδρισμοϋ τοΰ κινη- 

; τήρος τοΰ αυτοκινήτου καί τής δησμολογητέας,άξίας αύτοϋ 
' ή τής τιμής έργοστασίου κατασκευής του. -·' .·■

'Υπό τών προμνησθεισών διατάξεων δέν προβλέπεται 
υπαγωγή τών ηλεκτροκινήτων επιβατικών αυτοκινήτων, 
τών τιθεμένων τό πρώτον είς κυκλοφορίαν έν Έλλάδι ώς 
ιδιωτικής χρήσεως, είς τό.πρόσθετον ειδικόν τέλοςΓ

Είς την ρόθμισιν τοΰ θέματος τούτου άποβλέπει ή έν λόγω, 
παράγραφος τοΰ άρθρου τούτου. Λαμβανομένου όμως ύπ’ 
0ψιν ότι τά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα έχουν περιωρισμένην · 
α'ότονομίαν κινήσεως καί ότι ή μεγίστη άναπτυσσομένη τα- 
χύτης ώς καί ή πραγματική ισχύς τοΰ κινητήρος των είναι 
μικροτέρα τής τών βενζινοκίνητων, προτείνεται διά τής υπό 
κρισιν διατάξεως όπως τό πρόσθετον ειδικόν τέλος τών αύ- 
τοκινητων τούτων όρισθή ίσον πρός τό δεκαπλάσιου τών όρι- · 
ζομένων· δι’ αυτά τελών κυκλοφορίας ενός εξαμήνου, είς 
τρόπον ώστε τοΰτο νά είναι χαμηλότερον τοΰ προβλεπομέ- 
νου τοιούτου διά τά βενζινοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσεως. . _

Παράγραφοι 5 - 7. ·..*.· 1 - ,
Διά τών παραγράφων τούτων επαναλαμβάνονται ίσχύουσαι 

διατάξεις διαφόρων νόμων πρός τόν σκοπόν συγκεντρώσεώς 
των είς τον αυτόν νόμον. , -

Έπί τοΰ άρθρου 4.
•Αί διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου άναφέρονται είς τόν κυλιν- 

δρισμόν τοΰ κινητήρος, οστις δέον νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν 
διά τόν υπολογισμόν κατά τά έν άρθροις 1, 2 καί 3 τοΰ παρόν
τος οριζόμενα τοΰ είδικοΰ φόρου καταναλώσεως καί τοΰ ει
δικού τέλους. Είδικώτερον, ορίζεται ότι )ό κυλινδρισμός 
τοΰ κινητήρος δέν δύναται νά είναι κατώτερος τοΰ καθοριζό
μενου υπό τοΰ έργοστασίου κατασκευής καί περιλαμβανό
μενου είς τά διρθνή περί αυτοκινήτων έντυπα τεχνικών προ
διαγραφών διά τόν είσαγόμενον τύπον αυτοκινήτου. *0 έν 
προκειμένω περιορισμός τίθεται πρός διασφάλισιν τών συμ
φερόντων τόϋ Δημοσίου έξ ένδεχομένων παραποιήσεων υπό 
τών εισαγωγέων τών προσκομιζομένων ύπ’ αυτών κατά τόν .
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τελωνισμόν στοιχείων επι τω σκοπώ της καταβολής μειω
μένου φόρου καταναλώσεως καί έφ’άπαξ είδικοΰ τέλους. ' 

Έπί τοΰ άρθρου 5.
Δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Ν. 2367/1953, ώς ούτος 

ισχύει, τά κυκλοφοροΰντα έν' Ελλάδι έπιβατικά αύτοκίνητα 
ύποβάλλονται είς τά ύπ’ αύτοΰ προβλεπόμενα τέλη κυκλο
φορίας.

'Ως βάσις ύπολογισμοΰ. τών τελών κυκλοφορίας διά τά 
έπιβατικά αύτοκίνητα λαμβάνεται ύπ’ όψιν ή είς ίππους 
ισχύς τοΰ κινητήρος αύτών.

Προκειμένου περί τών έπιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτι
κής χρήσεως τά τέλη κυκλοφορίας ορίζονται κατά έξάμηνον 
ώς άκολούθως : 
α) Βενζινοκίνητα :

Διά τούς άπό 1 έως 10 ίππους ισχύος τοΰ κινητή- 
ρος, άνά ίππον είς δραχμάς -

Διά τούς άπό 11 έως 17 ίππους ισχύος τοΰ.κινη- 
τήρος, άνά ίππον είς δραχμάς

Διά τούς άπό 18 καί άνω ίππους ισχύος τοΰ κινη- 
τήρος, άνά ίππον είς δραχμάς 
β) Πετρελαιοκίνητα :

’Ισχύος μέχρι 10 ίππων, άνά ίππον είς δραχ.
’Ισχύος άπό 11 ίππων καί μέχρι 17 ίππων, άνά 

ίππον είς δραχμάς —------------ -------
’Ισχύος 18 ίππων καί άνω άνά ίππον είς δραχμάς
Ό τρόπος καθορισμού τής φορολογήσιμου ισχύος τών 

έπιβατικών αύτοκινήτων τών κινουμένων δι’ ήλεκτροκινη- 
τήρος δέν αντιμετωπίζεται ύπό τών έν ίσχύι διατάξεων. 

.'Ωσαύτως ύπό τών κειμένων διατάξεων δέν προβλέπεται 
ή ύπαγωγή τών ήλεκτροκινήτων έπιβατικών αυτοκινήτων 
είς τέλη κυκλοφορίας.

Είς τήν ρύθμισιν τών θεμάτων τούτων άποβλέπει τό ύπό 
κρίσιν άρθρον. Λαμβανομένου όμως ύπ’ δψιν ότι τά ήλεκ- 
τροκίνητα αύτοκίνητα έχουν περιωρισμένην αύτονομίαν κι- 
νήσεως καί ότι ή μεγίστη άναπτυσσομένη- ταχύτης ώς καί ή 
πραγματική ισχύς τοΰ κινητήρος των είναι μικροτέρα τής. 
τών βενζινοκινήτων αυτοκινήτων, προτείνεται διά τοΰ υπό 
κρίσιν άρθρου όπως ή φορολογική ισχύς τών αύτοκινήτων 
τούτων όρισθή εις χαμηλότερον ύψος τής όριζομένης τοιαύτης 
διά τά βενζινοκίνητα έπιβατικά αύτοκίνητα. Διά τούς αύτούεώς 
άνω λόγους προτείνεται όπως τά αύτοκίνητα ταΰτα ύπαχθοΰν 
είς τά κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις έπιβαλλόμενα 
τέλη κυκλοφορίας έπί τών' αντιστοίχων βενζινοκινήτων επι
βατικών αυτοκινήτων ίϊιωτικής χρήσεως.

Έπί τοΰ άρθρου 6. .
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου έξουσιοδοτεϊται ό 

'Υπουργός τών Οικονομικών όπως δι’ άποφάσεώς του ρυθμίση 
θέματα συνδεόμενα μέ τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος νόμου 
διά δικαστικής φύσεως, ήτοι τόν καθορισμόν τών αναγκαίων 
δικαιολογητικών διά καθορισμόν τής δασμολογητέας άξίας 
καί κυλινδρισμόν κινητήρος τών αύτοκινήτων, τό άρμόδιον 
δργανον όπερ θά έλέγχη τήν κανονικότητα, τών δικαιολογη- 
τικών τούτων κ.λ.π.

^ " " Έπί τοΰ άρθρου 7. 1
Διά τοΰ άρθρου τούτου καταργοΰνται αί διατάξεις άναφε- 

ρόμεναι είς θέματα ρυθμιζόμενα διά τοΰ ύπό κρίσιν σχίδίου 
νόμου.

Έν Άθήναις τή 7 ’Ιουνίου 1976
Ό Ύπρυργός .

ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ 
ΠΙΝΑΞ

Καταργουμένων, τροποποιουμένων καί συμπληρουμένων 
διατάξεων.

Διατάξεις σχεδίου νόμου.
Άρθρον 1. .. .

α) Ν.Δ. 2541/1953. - - .
’ - Άρθρον 6.
1. Είς τόν πίνακα τών ειδών τών ύπαγομένων είς φόρον 

πολυτελείας συμφώνως πρός τό άρθρον 4 τοΰ Ν.Δ,
5.53 προστίθενται καί τά εξής είδη":

I
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- ’Εν. τής 266γ3 Αυτοκίνητα άξίας εις τον λιμένα εξαγωγής 
(Franco Quai) άνωτέρας των 1S00 δολλαρίων ποσοστόν 25%.

2. "Ομοια αυτοκίνητα κατασκευαζόμενα έν τη χώρα υπο
βάλλονται εις τον αυτόν φόρον. _ -

β) Ν.Δ. 2635/1953.
"Αρθρον 4.

Τό έδάφιον 1 τοϋ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 2541/1953 άντικαθί-
σταται ώς εξής : , ,

«1. Είε τον πίνακα των ειδών των υπαγόμενων εις φορον 
πολυτελείας συμφώνως προς το αρθρον 4 .ου Ν.Δ. 2416/ 
9.5.53 προστίθενται και τά εξής είδη :

«Έκ τής 266γ συνήθεις έπιβατικαί, έπενδεδυμέναι ή μή, 
αρχικής αξίας άνωτέρας των 1.800 δολλαρίων Franco Usme 
ποσοστόν 25 %», 

γ) Ν.Δ. 341/1974.
"Αρθρον 1.

Ή διάταξις τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 
2541/1953 «περί αναπροσαρμογής τοϋ δασμοϋ ένίων κλί
σεων τοϋ τελωνειακοϋ δασμολογίου εισαγωγής καί άύλ.ων 
τινών διατάξεων», ώς αυτή άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 4 
τοΰ Ν.Δ. 2635/1953 «περί τροποποιήσεως δασμολογικών 
τινων διατάξεων», άντικαθίστανται ώς ακολούθως :
* «1. Εις τόν πίνακα των ειδών των υπαγόμενων εις φόρον 
πολυτελείας συμφώνως προς τό αρθρον 4 τοϋ Ν.Δ. 2416/ 
9.5.1953 «περί ρυθμίσεως δασμολογικών τινων ζητημάτων 
καί τροποποιήσεως τοϋ φόρου πολυτελείας επί τών έκ τοϋ 
έξωτερικοϋ είσαγομένων ειδών», προστίθενται καί τά εξής 
είδη :

. «"Αμαξαι αυτοκίνητοι διά την μεταφοράν προσώπων τής 
δασμολογικής κλάσεως 8702Α2α τοϋ ΐσχύοντος δασμολογίου, 
υποβάλλονται εις φόρον πολυτελείας, έπί τή βάσει τής δια- 
μορφουμένης· διά τόν άποκλεισπκόν άντιπρόσωπον δασμο
λογητέας αξίας τών καινουργών τοιούτων, έν συνδυασμώ 
προς τόν κϋλινδρισμόν τοϋ κινητήρος αυτών, κατά την κατω
τέρω κλίμακα καί τά έν αυτή άναφερόμενα ποσοστά φόρου :

( Έπί δασμολογητέας· άξίας μέχρι καί 1.800 δολλαρίων 
καί κυλινδρισμοΰ κινητήρος μέχρι καί 1.200 κυβικών εκα
τοστών πρός 10 %.

Έπί δασμολογητέας άξίας μέχρι καί 3.000 δολλαρίων καί 
κυλινδρισμοΰ κινητήρος μέχρι καί 1.S00 κυβικών εκατοστών 
προς 25 %.

Έπί δασμολογητέας άξίας άνω τών 3.000 δολλαρίων ή 
κυλινδρισμοΰ κινητήρος άνω τών 1.800 κυβικών εκατοστών
35%. ( .... ,

Εις τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν είτε ή δασμολογητέα άξια 
είτε ό κυλινδρισμός κινητήρος ευρίσκονται, λόγω τοϋ ύψους 
εκατέρου τούτων εις διάφορα κλιμάκια έκ τών άνωτέρω οριζό
μενων, ό φόρος υπολογίζεται έπί τώ ύψηλοτέρω φορολογικώ 
συντελεστή τώ άντιστοιχοϋντι εις τό άνώτερον έκ τών δύο 
κλιμακίων.

Ό κατά τά άνωτέρω κυλινδρισμός τοϋ κινητήρος, δεν 
δύναται νά είναι κατώτερος τοϋ καθοριζομένου υπό τοϋ έργο- 
στασίου κατασκευής καί τοϋ περιλαμβανομένου τοιούτου 
εις τά διεθνή περί αυτοκινήτων έντυπα τεχνικών προδιαγρα
φών διά τόν εΐσαγόμενον τύπον αύτοκινήτου». .

"Αρθρον 2.

δ) Ν. '2778/1954.................................................................
"Αρθρον 1.

1. Διά τήν χορήγησιν τών διά τοϋ παρόντρς Νόμου καθιε- 
ρουμενων άπαλλαγών καί διευκολύνσεων εις τούς παρά τή 
Κεντρική 'Υπηρεσία τοϋ Υπουργείου τών Εξωτερικών άνα- 
καλουμένους ή μετατιθεμένους υπαλλήλους αύτοϋ, διακρί- 
νονται ούτοι είς δύο κατηγορίας ήτοι :

α) Τούς έπί πρεσβευτικά» βαθμώ ύπηρετήσαντας έν τώ. 
έξώτερικώ έπί έν τουλάχιστον έτος καί τούς, άνεξαρτήτως 
βαθμού, διατελέσαντας Επιτετραμμένους τής Ελλάδος έπί 
διαπιστεύσει παρά ξένη Κυβερνήσει (en pied), έπί έν 
τουλάχιστον έτος.

β) Πάντας τούς λ.οιπούς ύπαλλή/,ους τούς υπαγόμενους 
-εις τήν άρμοδιότητα τοϋ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών καί 
ύπηρετήσαντας έν τώ έξώτερικώ έπί μίαν τουλάχιστον διε
τίαν. Ή διετία αυτή περιορίζεται εις έν έτος οσάκις ή είς τό 
κέντρον μετάθεσις τών υπαλλήλων τούτων έγένετο πρό τής 
παρελεύσεως τής άπαιτουμένης διετίας, λόγω άναποτρέπτου 
υπηρεσιακής άνάγκης βεβαιουμένης διά πιστοποιητικού έκ- 
διδομένου υπό τοϋ έπί τών ’Εξωτερικών Υπουργείου.

2. Τυχόν έπ’άδεία ή δι’ υπηρεσιακούς λόγους άφιξις είς 
Ελλάδα διπλωματικού ή προξενικού ύπαλλήλοφ, δέν θεω
ρείται διακοπή τής συνεχούς έν τώ έξώτερικώ υπηρεσίας του.

"Αρθρον 2. '
1. Τά μεταχειρισμένα έπιπλα καί λοιπά είδη έπιπλούσεως, 

τά μεταχειρισμένα σκεύη καί είδη οικιακής χρήσεως, τά 
μεταχειρισμένα είδη οικιακής οικονομίας τά λειτουργοϋντα 
δι’ ηλεκτρισμού (πλυντήρια, ψυγεία, μαγειρεία, σάρωθρα 
κλπ.) (άπαντα άνά έν), οί μεταχειρισμένοι τάπητες, τά μετα
χειρισμένα γραμμόφωνα (άνά έν) τά κτηθέντα ύπό τών έν 
τώ άρθρα» 1 παράγραφος 1 κατονομαζομένων υπαλλήλων 
κατά την έν τή άλλοδαπή υπηρεσίαν των, είσαγόμενα είς 
'Ελλάδα κατά τήν είς τό Κέντρον μετάθεσιν ή άνάκλησιν 
αυτών, υποβάλλονται είς κύριον εισαγωγικόν δασμόν τρία 
τοΐς εκατόν (3 %) έπί τής άξίας αυτών άπαλλασσόμενα παν
τός ετέρου φόρου ή τέλους υπέρ τοΰ Δημοσίου ή τρίτων.-'

2. Τά μεταχειρισμένα κλειδοκύμβαλα, άρμόνια, πιανό-
λαι, ραδιόφωνα καί αυτοκίνητα (άπαντα άνά έν), τά άνήκοντα 
εις τούς αύτούς ώς άνω υπαλλήλους, υποβάλλονται, είς κύ
ριον εισαγωγικόν δασμόν έξ τοΐς εκατόν (6 %) καί είς φόρον 
κύκλου έργασιών δύο έτπτοΐς εκατόν (2 %),Απαλλασσόμενα 
παντός έτέρου φόρου, τέλους ή φόρου ύπε^ τοΰ δημοσίου 
ή τρίτων. ’ ■

ε) Α.Ν. 156/1967.
"Αρθρον 5. ^

1. Τό άρθρον 12 τοϋ Ν.Δ.7 2544/53 ώς τούτο έτροπο- 
ποιήθη διά τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 4257/1962,. 
αντικαθίσταται ώς κάτωθι :
. «1. Τά κάτωθι εΐδη τά άποτελοϋντα άντικείμενα τής έν 

;τή άλλοδαπή έγκαταστάσεο»ς προσώπων μετοικούντων είς 
Ελλάδα όριστικώς,' ώς καί υπαλλήλων ύπηρετούντων είς 
Έλληνικάς 'Υπηρεσίας τοϋ έξωτερικοϋ ή διεθνείς ’Οργανι
σμούς έπ ίτριετίαν τουλάχιστον ίιποέάλλονται είς τούς κατω
τέρω 5ι’ έκαστον τούτων οριζόμενους δασμούς καί λοιπούς 
φόρους.

α) Τά μεταχειρισμένα εΐδη οικιακής έν γένει χρήσεως 
εξαιρέσει τών ειδών οικιακής οικονομίας τών λειτουργούν- 
των δι’ ηλεκτρισμού, είς δασμόν δέκα έπί τοΐς εκατόν (10%) 
έπί τής άξίας. . .

β) Τά μεταχειρισμένα ή καινουργή είδη οικιακής οικο
νομίας τά λειτουργοϋντα δι’ ήλεκτρισμοϋ (ψυγεία, πλυντή
ρια, σάρωθρα, ραδιόφωνα, συσκευαί τηλεοράσεως y./.π. άνά 
έν) είς δασμόν είκοσιν έπί τοΐς εκατόν (20%) έπί τή; άξια;.

γ) Οί μεταχειρισμένοι τάπητες μέχρι πεντήκοντα (50) 
τετραγωνικών μέτρων, είς δασμόν είκοσιν έπί τοΐς εκατόν 
(20 %) έπί τής άξίας των.

δ) Τά μεταχειρισμένα έπιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσυ- 
κλέτται ή. μοτοποδήλατα, (άνά εν) ύποβάλλονται είς τό 
ήμισυ τοϋ δασμού τής οικείας κλ.άσεως τοϋ Τελωνειακού 
Δασμολογίου Εισαγωγής ώς καί τοϋ φόρου κύκλου έργασιών 
καί τοϋ ειδικού φόρου τοϋ άρθρου 17 τοϋ Ν.Δ. 3092,·54 ώς 
έτροποποιήθη μεταγενεστέρους, ύπό τόν όρον ότι εΐχον 
ταΰτα είς τήν κυριότητά των έπί έν έτος πρό τής άνανωοτ- 
σεώς των δι’ Ελλάδα.

2. Τά άνωτέρω εΐδη, απαλλάσσονται παντός έτέρου φό
ρου είσπραττομένου κατά τήν εισαγωγήν έν τοΐς Τελωνείοις 
υπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρίτων.

3. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους τελωνιζό
μενα είδη, απαγορεύεται νά μεταβιβάζωνται κατά κυριό
τητα ή νά παραχωρήται ή χρήσις αυτών καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον, προ τής παρελεύσεως τουλάχιστον πενταετίας από 
τοϋ τε/.ωνισμοϋ τών. Έν περΐπτώσει έκποιήσεως ή παεαχω-
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ετσεωε τής χ'ρήσειός αυτών-—ρο της πχρελ.εύσεως πενταετίας, 
Ξ3χ:μόζοντχιτάέν άρθρω 16 τοΰ Ν.Δ. 2544/1953 οριζόμενα.

4. Λί διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφια α', β' καί γ' 
τοΰ παεόντος άοθρου εφαρμόζονται και διά τά έν αύταΐς 
άναφεράμενα είδη των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, των 
επιστρεφόντων έκ τής αλλοδαπής ένθα είχον αποστολή προς 
έκτέλεσιν υπηρεσίας ώς καί των Ελλήνων εργαζομένων 
των επιστρεφόντων έκ της αλλοδαπής προς οριστικήν έγκα- 
τάστασιν έφ’ . όσον άπαντες παρέμειναν εις την ά>λοδαπ-ήν 
υπέρ τήν διετίαν, των προϋποθέσεων τούτων βεβαιουμένων 
κατά τά δι’ άποφάσεως τοΰ *3 πουργοΰ των Οικονομικών 
ειδικό)τερον καθορισθησόμενα.

Άρθρον 6.
1. Τό άρθροί 17 τοΰ Ν. Δ/τος 2254/53, ώς τοϋτο άντικα- 

τεστάθη διά τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν. 4055/ 
1960, αντικαθίσταται ώς ακολούθως :

«Λί διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νόμου 277S/1954 «περί 
τελωνισμού ειδών ατομικής /ρήσεως καί επίπλων μεΤατι- 
Οεμένων Ελλήνων Διπλωματικών καί Προξενικών Υπαλλή
λων)) εφαρμόζονται καί προκειμένου περί Ελλήνων αξιω
ματικών καί ΰπαξιωματικών επιστρεφόντων έκ τής αλλοδα
πής ένθα είχον άποσταλ.ή προς εκτέλεσιν υπηρεσίας ή έπί 
εκπαιδευτική άδεια, ή ύποτροφία. έφ’ όσον ούτοι παρέμειναν 
έν τή αλλοδαπή έπί τή αιτία ταύτη ύπέρ τήν διετίαν συνεχώς 
καί προσάγονται τά ακόλουθα δικαιολ.ογητικά :

α) Πιστοποιητικού τής οικείας Προξενικής ή άλλης τοπι
κής (αστυνομικής ή δημοτικής) άρχής, όπ6υ δέ/ εδρεύει 
Ελληνική Προξενική ’Αρχή, έν ω νά βεβαιοΰται ότι άπαντα 
τά κομιζόμενα είδη άπετέλουν αντικείμενα τής έν άλλοδαπή 
έγκαταστάσεόις των.

Προκειμένου περί αυτοκινήτου, δέον νά άναφέοωνται έν 
αυτώ πλήρη στοιχεία τοΰ οχήματος καί νά πιστοποιήται ότι 
ο αςιωματικός ή ύπαξιωματικός είχεν εις την κυριότητά του 
η ετερον τοιοΰτον έπί εν τούλ,άχιστον έτος, προ τής έκ τής 
αλλοδαπής άναχωρήσεώς του, καί ' >,·

(β) βεβαίωσίς τής προϊσταμένης τοΰ αξιωματικού άρχής 
δι ης να βεβαιοΰται ή έντολή ή έγκρίσει ταύτης άποστολή 
αυτοΰ εις τό έξωτερικόν, ή αιτία τής αποστολής τούτου, ή 
χρονολογία τής άναχωρήσεώς του διά τό έξωτερικόν καί τής 
εντεύθεν έπιστροφής του καί ή παραμονή αυτού εις τό έξω- 
τερικον όι- υπηρεσίαν ή δι’ οίονδήποτε τών άνωτέρω άνα- 
φερομένων. .

Διατάξεις σχεδίου Νόμου.
Άρθρον 3, παρ. 1,2. 

α) Ν. 2367/1953. ’’
Άρθρον 15.

' 2· Αυτοκίνητα οχήματα τιθέμενα τό(πρώτον είς κυκλ.οφο- 
ριαν εν Ελλάδι, πλήν τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
εξαμηνιαίων τελούν κυκλ.οφορίας, ΰποβάλ,λ.ονται έφ’ άπαξ 
εις πρόσθετόν ειδικόν τέλ.ος ίσον προς τά κατά περίπτωσιν 
τέλη κυκλ.οφορίας ενός εξαμήνου. · ·.

β) Ν. 4288/1963. '
Άρθρον 1.

Κυροΰται, άφ’ής ίσχυσεν, ή ύπ’άριθ. 173/21.12.1962 
πραξις τοΰ 3 πουργικοΰ Συμβουλ.ίου, έχουσα οότω :

Πράξις υπ’ άριθ. 173/21^12.1962 
ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒ03ΓΛΙ0Ν

Λαβόν ύπ’ όψει : ,·

; άποφασίζει : -
Έπί έπιβατιχών αυτοκινήτων τιθέμενων τό πρώτον εις 

κυκλρφοριαν έν Ελλάδι άπό 1ης Ίανουαρίου 1963 καί έφεξής 
ως ιδιωτικής χρήσεως, τό κατά τήν παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 
15 τοΰ Νόμου 2367/53, ώς αΰτη έτροποποιήθη διά τής παρα
γράφου 1 τοΰ άρθρου 3 τού ύπ’άριθ. 3829/1958 Ν.Δ/τος, 
έφ’ άπαξ πρόσθετον τέλος, ορίζεται ώς κάτωθι : ;

Α) Διά τά αυτοκίνητα τά έχοντα κινητήρα κυλ.ινδρισμοΰ 
μέχρι χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών, τό τέ
λος ορίζεται είς δραχμάς δέκα πέντε χιλιάδας (15-000).

Β) Διά τά αυτοκίνητά τά έχοντα κινητήρα κυλ.ινδρισμοΰ 
μέχρι δύο χιλ.ιάδων πεντακοσίων (2.500) κυβικών εκατοστών 
τό τέλ.ος, δι’ έκαστον κυβικόν εκατοστόν, πέραν τών χιλίων 
διακοσίων (1.200), ορίζεται εις δραχμάς δέκα πέντε (15).

Τό ειδικόν τέλ.ος α) τής περιπτώσεως Λ', προσαυξάνεται 
κατά πεντήκοντα έπί τοΐς εκατόν (50 °0), έάν ή δασμολογη
τέα άξια τοΰ αυτοκινήτου, ή όριζομένη κατά τάς διατάξεις τοΰ 
Κώδικας τών νόμων «περί τελ.ωνειακοΰ δασμολ.ογίου εισαγω
γής», είναι ίση ή μεγαλ.υτέρα τών δραχμών εξήκοντα χιλιάδων 
(60.000) καί β) τών περιπτώσεων Α' καί Β', προσαυξάνεται 
κατά είκοσι πέντε έπί τοΐς εκατόν (25 %), προκειμένου περί 
αυτοκινήτων τά όποια διαθέτουν συμπτυσσομένην στέγην 
(convertible - decapo - table).

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν τό αυτοκίνητου έχει κινητήρα 
κυλ.ινδρισμοΰ άπό χιλίων διακοσίων ενός (1.201) έως δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κυβικών εκατοστών, τό κατά 
τούς άνωτέρω υπολογισμούς προκΰπτον ειδικόν τέλος δέν 
δύναται νά είναι μικρότερου τοΰ . ποσού :

α) τών δραχμών είκοσι πέντε χιλ.ιάδων (25.000) έάν ή 
δασμολογητέα άξίατοϋ αυτοκινήτου είναι ίση ή μεγαλύτερα 
τών δραχμών τριάκοντα έξ χιλ.ιάδων (36.000).

β) τών δραχμών τεσσαράκοντα χιλιάδων (40.000) έάν ή. 
δασμολογητέα άξια τοΰ αυτοκινήτου είναι ίση ή μεγαλυτέρα 
τών . δραχμών εξήκοντα χιλιάδων (60.000) καί

γ) τών δραχμών πεντήκοντα πέντε χιλιάδων (55.000), 
έάν ή δασμολογητέα άξια τοΰ αυτοκινήτου είναι ίση ή μεγα
λυτέρα τών δραχμών όγδοήκοντα πέντε χιλ.ιάδων (85.000).

Γ) Διά τά αυτοκίνητα τά έχοντα κινητήρα κυλ.ινδρισμοΰ 
άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κυβικών εκατο
στών, τό τέλος ' ορίζεται :

■·.. ά-) είς δραχμάς τεσσαράκοντα χιλιάδας (40.000) έάν ή 
τιμή έργοστασίου (Franco Usine) τοΰ αυτοκινήτου είναι 
μέχρι χιλίων έξακοσίων πεντήκοντα (1.650) δολλ.αρίων.

β) Είς δραχμάς πεντήκοντα πέντε χιλ.ιάδας (55.000), έάν 
ή τιμή έργοστασίου τοΰ αυτοκινήτου είναι άνω τών χιλίων 
έξακοσίων πεντήκοντα (1.650) καί μέχρι δύο χιλιάδων 
διακοσίων πεντήκοντα (2.250) δολλαρίων καί,

γ) είς δραχμάς έβδομήκοντα πέντε χιλ.ιάδας (75.000), έάν 
ή τιμή έργοστασίου τοΰ αυτοκινήτου είναι άνω τών δύο χι- 
χιλιάδων διακοσίων πεντήκοντα (2.250) δολλαρίων.

Προκειμένου περί μεταχειρισμένων έπιβατικών αύτοκινή- 
των, διά τον υπολογισμόν τοΰ κατά τά άνωτέρω έφ’ άπαξ 

.προσθέτου ειδικού τέλ.ους λαμβάνεται ή άξια αυτών ώς και
νουργών.

γ) Ν.Δ. 4535/1966.
Άρθρον 2.

2. Έπί έπιβατικών αυτοκινήτων τιθέμενων τό πρώτον είς 
κυκλοφορίαν έν 'Ελλάδι ώς ιδιωτικής χρήσεως άπό 1ης ’Ια
νουάριου 1966, τό κατά τήν παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 15, 
τοΰ Ν. 2367/1953 έφ’ άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος, ώς 
τοΰτο ορίζεται διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 
3829/1958 έν συνδυασμώ πρός την ύπ’ άριθ. 173/1962 πρά- 
ξιν τοΰ Ύποϋργικοΰ Συμβουλίου, την κυρωθεΐσαν διά τοΰ 
άρθρου 1 τοΰ Ν. 42S8/1963, προσαυξάνεται κατά ποσοστόν 
τριάκοντα έπί τοΐς εκατόν (30%).

δ) Ν. 12/1975. ■■-·..
“Αρθρον 49.

Αΰξησις προσθέτου είδικοΰ τέλ.ους έπιβατικών αυτοκινή
των ιδιωτικής χρήσεως.

Έπί έπιβατικών αυτοκινήτων τιθεμένων τό πρώτον, άπό 
τής ισχύος τοΰ παρόντος είς κυκλοφορίαν έν Ελλάδι ώς 
ιδιωτικής χρήσεως, τό κατά τήν παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 15 
τοΰ Ν. 2367/1953, έφ’ άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλ.ος, ώς 
τοΰτο ορίζεται διά τής διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 428S/1963 
κυρωθείσης ΰπ’ άριθ. 173/1962 Πράξεώς τοΰ Υπουργικού-' 
Συμβουλίου έν συνδυασμώ πρός τήν παράγραφον 2 τοΰ άρ-
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θρου 2 τού Ν.Δ. 4535/1966, αυξάνεται κατά ποσοστδν τριά
κοντα έττχ τοϊς έκατδν (30%). , ‘

ε) Ν. 257/1976.
"Αρθρον 28.

Αυξησις προσθέτου ειδικού τέλους έπιβατικών αυτοκινή
των καί αυτοκινήτων ποδηλάτων ιδιωτικής χρήσεως.

1. ΈπΙ επιβατικών αυτοκινήτων τιθέμενων τδ πρώτον εις 
κυκλοφορίαν έν Έλλάδι ώς ιδιωτικής χρήσεως άπδ 1ης ’Ια
νουάριου 1976, τδ κατά την παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 15 
τοΰ Ν. 2367/1953 έφ’ άπαξ πρόσθετον είδικδν τέλος, ώς 
τοϋτο ορίζεται διά τής διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 4288/1963 
κυρωθείσης ύπ’ άριθ. 173/1962 Πράξεως τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου έν συνδυασμώ πρδς την παράγραφον 2 τοΰ άρθρου
2 τοΰ Ν.Δ. 4535/1966 καί τδ άρθρον 49 τοΰ Ν. 12/1975, 
αυξάνεται κατά ποσοστδν είκοσι πέντε έπί τοΐς έκατδν (25%).

Παρ.3. α)· Ν.Δ. 3829/1958, ώς ισχύει.
"Αρθρον 3. · .'

2. Έπί αυτοκινήτων ποδηλάτων (σκούτερ, μοτοσυκλεττών) 
ίδαυτικής χρήσεως τιθεμένων τδ πρώτον εις κλυκλοφορίαν 
έν Έλλάδι άπδ τής 4ης Αύγουστου 1958 καί έφ’ έξής, έπι- 
βάλλεται έφ’>άπαξ πρόσθετον είδικδν τέλος δριζόμενον ώς
άκολούθως π.—------------------------------ -— —;—— ---------

α) διά τά αυτοκίνητα ποδήλατα, ών ό συνολικός κυλινδρι
κός όγκος τού κινητήρος είναι μέχρι καί 200 κυβικών έκατο- 
στών είς δραχμάς 2.000 καί,

β) διά τά τοιαΰτά συνολικού κυλινδρικού όγκου κινητήρος 
άνω τών 200 κυβικών έκατοστών είς δραχμάς 4.000.

χειρισμένα αυτοκίνητα τού Δημοσίου τά όποια έκποι 
μένα ύπ* αυτού, τίθενται ύπδ τών αγοραστών είς κυκ 
φορίαν ώς ιδιωτικής γρήσεως.

παρ. 7.' Ν.Δ. 3829/1958.
. . "Αρθρον 3.
3. Τού κατά τάς άνωτέρω παραγράφους έφ’ άπαξ π 

σθέτου ειδικού τέλους έξαιρούνται :
α) τά βάσει τών διατάξεων τού άρθρου 17 τού Ν. 23ι 

1953 ή διατάξεων μεταγενεστέρων νόμων τυγχάνν 
απαλλαγής άπδ τών τελών κυκλοφορίας αυτοκίνητα, μό 
έφ’ όσον διά τά αυτοκίνητα ταϋτα απαλλάσσονται οί κά 
χοι αυτών καί άπδ τών εισαγωγικών δασμών καί 

β) τρίκυκλα αυτοκίνητα ποδήλατα χρησιμοποιούμενα 
μεταφοράς.

"Αρθρον 5. Ν. 2367/1953.
"Αρθρον 14. ",

• Υπολογισμός τών τελών κυκλοφορίας.
1. Ώς βάσις υπολογισμού τών τελών κυκλοφορίας κχ 

κατηγορίαν αύτοκινήτων οχημάτων λα'μβάνεται :
α) Διά τά αύτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέττας) πάτ 

φύσεως, τά έπιβατικά αύτοκίνητα, τά φορτηγά αύτο; 
νητα μετά μονίμου κλειστού άμαξώματος ώφελίμου φορτί 
μέχρις ένδς τόννου καί τά ρυμουλκά όχημάτων, ή είς ίππι 
ισχύος τοΰ κινητήρος αύτών.

Ή φορολογήσιμος ισχύς έξευρίσκεται ώς άκολούθω 
Διά μέν τά .αύτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτται) βά« 
τοΰ τύπου
Δ2 X Κ _ '
---------------= 1

β) Ν. 257/1976. . ■
• "Αρθρον 28.’ .

)■ 2. Έπί αυτοκινήτων ποδηλάτων (σκούτερ μοτοσυκλετ-
τών) τιθεμένων τδ πρώτον είς κυκλοφορίαν έν Έλλάδι ώς 
ιδιωτικής χρήσεως άπδ 1ης ’Ιανουάριου 1976, τδ κατά, την 
παράγραφον 2 τού άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 3829/1958 «περί 
φορολογικών μέτρων άποσκοπούντων είς τδν περιορισμόν 
τής καταναλώσεως ειδών τινων πολυτελείας», ώς ισχύει, 
εφ’ άπαξ πρόσθετον είδικδν τέλος, αύξάνεται κατά είκοσι 
πέντε έπί τοΐς έκατδν (25 %).

Παρ.4. Ν. 2367/1953.
"Αρθρον 15.

1. Οί φορολογικοί συντελεσταί τών κατά έξάμηνον κατα
βλητέοι τελών κυκλοφορίας ορίζονται κατά κατηγορίαν 
αυτοκινήτων 'οχημάτων ώς άκολούθως :

.V ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
α) .......................................... ...................................
β) Αύτοκίνητα έπιβατικά βενζινοκίνητα
Διά τούς άπδ 1-10 ίππους τού κινητήρος, άνά 

ίππον είς δραχμάς................................................. 350
Διά τούς άπδ 11 - 17 Ίππους ισχύος τού κι- 

νητήρος, άνά ίππον εις δραχμάς....................... 700’
Διά τούς άπδ 18 καί άνω ίππους ισχύος τοΰ 

κινητήρος, είς δραχμάς...................................... 1.050
παρ. 5. Ν.Δ. 4535/1966.

"Αρθρον 2.
3. Αύτοκίνητα οχήματα μετά μονίμου κλειστού αμαξώ

ματος ώφελίμου φορτίου μέχρι ήμίσεος (1/2) τόννου, τιθέ
μενα τδ πρώτον είς κυκλοφορίαν έν Έλλάδι άπδ 1ης ’Ιανουά
ριου 1966 ώς φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως, υποβάλλονται 
εις τδ ήμισυ τοΰ προσθέτου ειδικού τέλους τής παραγράφου 
2 τού άρθρου 15 τού Ν. 2367/1953, ώς τούτο ορίζεται 
εκαστοτε διά τά περί ών ή προηγούμενη παράγραφος έπι
βατικά αύτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως. . \

ν παρ. 6. Ν. 4288/1963.
. ϊ . "Αρθρον 2.

Δεν ύπόκεινται είς τδ έφ’ άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος 
τού προηγουμένου άρθρου, άλλ’ είς τδ τοιούτον. τής παρα
γράφου 2 τού άρθρου 15 τού Νόμου 2367/1953, τά μετα-

15
Διά δέ τά λοιπά αύτοκίνητα δχήματα, άνεξαρτήτως τ 

χρησιμοποιούμενου καυσίμου, βάσει τού τόπου
Δ2 X Κ
-------------------------=1.
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"Ενθα Δ Διάμετρος κυλίνδρου είς έκατοστά, Κ — ά: 
θμδς κυλίνδρων καί I = φορολογήσιμος ισχύς τοΰ κιν 
τήρος είς ίππους.

Έν τή δευτέρα τα υ τη περιπτώσει, έάν ή προκύπτουί 
φορολογήσιμος ισχύς άνά 1.000. κυβικά έκατοστά (ά' 
λίτρον) κυλινδρισμού όγκου κινητήρος είναι μικροτέρα τών 
ίππων θά λαμβάνηται ίση πρδς εξ (6), έάν δέ αΰτη είν 
μεγαλυτέρα τών έπτά (7) θά λαμβάνηται ίση πρδς επτά (/ 
Ή τελική φορολογήσιμος ισχύς είς ίππους, έφ’ ών C 
ύπολογίζωνται οί φορολογικοί συντελεσταί, θά προκύπε 
διά τοΰ πολλαπλασιασμού άντιστοίχως τοΰ συνολικού όγκι 
τού κινητήρος έπί 6 ή 7 κατά περίπτωσιν, Έάν ή φορολογία 
ισχύς άνά λίτρον κυλινδρικού όγκου περιλαμβάνεται μετά: 
6 ή 7, ή τελική φορολογήσιμος ισχύς παραμένει, ώς έξάγ:τ: 
βάσει τού άνωτέρω τόπου.

Διά τδν υπολογισμόν τών τελών, τδ τυχόν προκύπτι 
κλάσμα ίππου, βάσει μέν τού πρώτου τόπου στρογγυλό 
ποιείται είς άκεραίαν μονάδα ή ήμισυ μονάδος κατά τήν α: 
χήν τής μεγίστης προσεγγίσεως, βάσει δέ τού δεύτερο 
τόπου, έφ’ όσον μέν είναι μεγαλύτερον ή ίσον τού ήμισεο 
ίππου ισχύος λογίζεται ώς άκέραιος ίππος, έφ’ όσον δε ει·« 
κατώτερον τούτου άμελεΐται.

"Αρθρον 5. Ν. 2367/1953.
"Αρθρον 15.

1. Φορολογικοί συντελεσταί τών κατά έξάμηνον κατα 
βλητέων τελών κυκλοφορίας ορίζονται κατά κατηγορία 
αυτοκινήτων όχημάτων ώς άκολούθως Τ
Α' ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -

β) αύτοκίνητα έπιβατικά βενζινοκίνητα 
Διά τούς άπδ 1-10 ίππους ισχύος τού κινητήρος, 

' άνάΐππον είς δραχμάς
ί Διά τούς άπδ 11 - 17 ίππους ισχύος τού κινητήρος. 
άνά ίππον είς δραχμάς

Διά τούς άπδ 18 καί άνω ίππους ισχύος τού κίνη- 
τήρος είς δραχμάς

351 
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