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στο σχ&κ> νόμον “Αιαοροθνίσεκ στον cvkmo αδκό φόρο 
κατανάλωσης των ηκτρκλατοαόύν προϊόντων’

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 
1571/1985 (ΦΕΚ 182 Κ) με σχετική απόβαση του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίστηκαν νέες 
■πμές βάσης επί ορισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, που 
ισχύουν από 10 Ιουλίου 1991.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εν όψο τούτου και προκειμένου να διατηρηθούν α τιμές 
λιανβςης πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων στο ίδιο 
επίπεδο, με τις διατάζεις του παρόντος νομοσχεδίου 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο προβλεπόμενος γι' αυτό 
ειδικός φόρος κατανάλωνες.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 1991 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Ιωάννης ΓΙαλαιοκροσσάς

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Διαρρυθυισας στον cvtakt άδικό ψόρο κατανάλωσης των πκτρκλαοα&ών προϊόντων

Άρθρο μόνο
Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται οπό 10 Ιουνίου 1991
από πς διατάζεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές ως εξής:
τροποποιήθηκαν και συυπληρώθπκαν μεταγενέστερα, για τα
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ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. 
ΟΝΟΜΑΤΟλΟΓΙΟΥ 
ΜΕ ΚΟΔ. ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΣΟ ΦΟ
ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

(1) (2) (3) (4)

Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.0031 70000 χιλιόλιτρο
Βενζίνη υψηλής συυπίεαης 96 οκτανίων 
MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μαλύβδου στο 
λίτρο MAX 27.10.0035 56.607 χιλιόλιτρο
Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.0033 42385 χιλιόλιτρο
Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 
0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX 27.10.0035 54.008 χιλιόλιτρο
Βενζίνη για γεωονικές χρήσεις του άρθρου 16 του 
ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών 
του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.0035 38665 χιλιόλιτρο
Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.0037 70.000 χιλιόλιτρο
Βενζίνη εκχύλισης (εζάνιο που παραλαμβάνεται 
με τους όρους των διατάξεων του β-δ. 57/24-1-67 
(ΦΕΚ 14 ΑΥ1967) 27.10.0025 6.000 μετρ. τόν.
Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00-55 57.003 μετρ. τόν.
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με 
περιεκτικότητα αε θείο MAX 0,3% κατό βάρος 
τύπου Α 27.10.0Q69 24525 χιλιόλιτρο
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με 
περιεκτικότητα σε θείο MAX 0.3% κατά βάρος 
τύπου Ε 27.10.0OiS 25.179 χιλιόλιτρο
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με 
περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος 27.100069 25.179 χιλιόλιτρο
Πετρέλαιο εσωτεοικής καύσης (DIESEL) άλλο από 
εχανο των περιπτώοεων 6, ί και ια 27.10.00® 30000 χιλιόλιτρο
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL) 27.10.0069 25679 χιλιόλιτρο
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 0.7% κατό βάρος 27.10.0079 9.223 μετρ τόν.
Πετρέλόιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 3.5% κατά βάρος 27.10.00.79 10033 μετρ. τόν.
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιε
κτικότητα σε θείο WAX 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 8.730 μετρ. τόν.
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιε
κτικότητα σε θείο WAX 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10382 μετρ. τόν.
Πετρέλαιο εξωτερικής καύοης No 3 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9559 μετρ. τόν.
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος 27.10.0079 11305 μετρ. τόν. ~
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των 
περιπτώοεων ιδ', ιε', ισΤ, ιζ, ογ και ιθ 27.10.0079 14.000 μετρ. τόν.
Προπάνιο 27.11.12.11 και 

27.11.1259 3.642 μετρ. τόν.


