
στο σχέδιο νόμου "Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδ*ό φόρο 
,στχτνάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες δισ-
τόξεκ'

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

'Αρθρο 1

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 
1571/1985 (ΦΕΚ 182 Α ) με σχετική απόφαση του Υπουργού 
Β^υηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίστηκαν νέες 
τνιες βάσης επί ορισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, που 
κτχνουν από 25 Σεπτεμβρίου 1991.

Εν όψει τούτου και προκειμένου να διατηρηθούν α τιμές 
λ*τ.τκής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων στο Ιδιο 
επίπεδο, με τις διατάζεις του παρόντος νομοσχεδίου ανα
προσαρμόζεται ανάλογα ο προβλεπόμενος γϊαυτώ ειδικός 
^ορος κατανάλωσης.

Άρθρο 2

Με -πς διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται εξουσιο
δότηση για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, με πρό
ταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονμικών, για 
την αντικατάσταση, την κατάργηση, την τροποποίηση και 
την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων περί 
βιβλίων και στοιχείων με τον τίτλο ’Κώδικας Βιβλίων και 
Στοιχείων’, όπως ισχύουν κάθε φορά « διατάξεις αυτές. Η 
εξουσιοδότηση αυτή κρίνεται αναγκαία γιατί παρέχει τη 
δυνατότητα της προσαρμογής των διατάξεων περί βιβλίων 
και στοιχείων στη διαρκή εξέλιξη των συνθηκών των οικο
νομικών συναλλαγών και της τεχνολογίας στον οικονομικό 
τομέα, καθώς και της εναρμόνισης των διατάξεων αυτών 
προς την εσωτερική εμπορική νομοθεσία και προς τις σχε
τικές Κοινοτικές Οδηγίες.

Ομοια εξουσιοδότηση που ίσχυσε μέχρι σήμερα, παρα
σχέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
60 του ν. 121/1975 (ΦΕΚ 34 Α'). Η εξουσιοδότηση όμως 
αυτή είναι βέβαιο ότι δεν καλύπτει την επιχειρούμενη στο 
Υπουργείο Οικονομικών αναθεώρηση των ισχυουοών δια
τάξεων περί βιβλίων και στοιχείων, ώστε αυτές να προσαρ- 
μοσθούν πλήρως στις σημερινές συνθήκες των συναλλαγών 
*α να εναρμονισθούν προς πς νέες διατάξεις του Εμπο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ρικού Νόμου, των Κοινοτικών Οδηγιών και του Ελληνικού 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, για το λόγο δε αυτόν πρέπει 
να παρασχεθεί η προτεινόμενη νέα εξουσιοδότηση.

Αρθρο 3

Με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 32 του ν. 1882/1990 
(ΦΕΚ 43 Α') συστάθηκαν θέσεις αναπληρωτών προϊσταμέ
νων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α' τά
ξης, στις οποίες προβλέπονται εννέα (9) τμήματα και πάνω.

Η διάταξη προέβλεώε ακόμη την επιλογή και τοποθέτησή 
τους σύμφωνα με τ.ς διατάξεις του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 
Α’), καθώς και ότι με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες αυτών. Σε εκτέλεση μάλιστα της τελευταίας 
αυτής διάταξης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46 Α' το π.δ. 114/ 
1991 ‘αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών·.

Με το άρθρο 19 παράγρ. 3 του ν. 1947/1991 Άπλού- 
στευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις’ (ΦΕΚ 
70 Α'), ανπκαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 32 
του ν. 1882/1990.

Η νέα αυτή ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση θέσεων α
ναπληρωτών προϊσταμένων στην ΥΠ.ΕΆΆ. και στις Δ.Ο.Υ. 
και Τελωνειακός Αρχές Α'τάξης, στις οποίες προβλέπονται 
επτά (7) τμήματα και πάνω, καθώς επίσης και το επίδομα 
θέσης αυτών.

Η νέα όμως αυτή ρύθμιση δεν προέβλεψε την προσαρ
μογή και των υπόλοιπων εδαφίων του άρθρου 32 του ν. 
1882/1990, ώστε να ισχύσουν και για την ΥΠ.ΕΛ-Α. και τις 
Τελωνειακός Αρχές.

Εν όψει τούτου με τη διάταξη του άρθρου 3 αντιμετω
πίζονται: α) η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των 
αναπληρωτών προϊσταμένων της ΥΠ.ΕΆΆ. και των Τελω
νειακών Αρχών της παραγρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 
1947/1991, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνο που ισχύει για 
τους αναπληρωτές προϊσταμένους Δ.Ο.Υ., και β) ο καθο
ρισμός των αρμοδιοτήτων αυτών με προεδρικό διάταγμα, 
εκ διδόμενο μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 1991 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Ιωάννης Παλαιοκρασσός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1 ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέ- για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25
' ,αι απ6 τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως Σεπτεμβρίου 1991 ως εξής:
*ττες τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
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Π)

Βενζίνη αεροπλάνων

(2)

27.10.00.31

(3)

70.000

(4)

χιλιόλιτρο

Υ.
ι

Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων 
MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου ατο 
λίτρο MAX 27.10.00.35 56.049 χιλιόλιτρο
Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 42.747 χιλιόλιτρο
Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 
0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX 27.10.0035 53.143 χιλιόλιτρο


