
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -

Ε -0-j σχεδίου νόμου «περί τοϋ τελωνειακού καί φορο
λογικού καθεστώτος των διυλιστηρίων πετρελαίου καί 
-ών βιομηχανικών συμπλεγμάτων εκ διυλιστηρίων πε
τρελαίου καί χημικών βιομηχανιών».

Πρός^τήρ Βουλήν χών 'Ελλήνων

I Χώρα λειτουργούν σήμερα δύο'διυλιστήρια, πε-
-ώ.αίΐύ. 'ά όποια μπορούν καί ύποχρεούνται j-ύμρωνα με τις 

τοος πράΞεις. νά ιιαύέτευν.ττήν ετωτερι/.ή'-/.ατανά- 
'" ’ -χτα-νόυενα πετρελαιοειδή προϊόντα τους. Αύτά 
Γ·/αι τό Κρατικό- όιυε.ι.α.τηριο Ασπςοπυργου και το Διυ/,ι- 
-ττοιο Θεσσαλονίκης. . —

Τό πρώτο διυλιστήριο (Κρατικό) λειτουργεί-βάσει τών 
ατάΐεών τού άρθρου 2 παρ. 1 τού Ν.Δ. 3834/58, σέ συν- 

jac/μό μέ τό άρθρο 11 τής διά τοϋ Ν.Δ. 549/70 κυρωθείσης 
/ετικής συμβάσεως, υπό τό καθεστώς τού ελευθέρου τε- 
ωνειακώς χώρου.
Τούτο σημαίνει ότι οί πρώτες ύλες, πού χρησιμοποιούνται 
i την παραγωγή τών προϊόντων τού διυλιστηρίου, άπαλ- 
σσονται άπό τούς δασμούς καί λοιποί^ τά δέ
ν.αα προϊόντα πού έΐεονονται^άπό^-ΐ6υ3Γνώοους αύτούς 
ιί τίθενται στο κατανάλωση..επιβαρύνονται μέ τούς δασμούς 

-χί-λοιπούς φόρους πού προβλέπονταϊ~γΐϊ τά όμοια προϊ- 
τα, πού είσάγονται άπό τό εξωτερικό.
2. Για τό δεύτερο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης δεν έχει κα- 
τ.σΟεΐ μέ σαφείς θετικές διατάξεις τό καθεστώς λειτουρ- 
χς του. Έν τούτοις στην πράξη εφαρμόζεται καί έπ’ αυτού 

άνωτέρω άντ φερόμενο καθεστώς τού κρατικού διυλι- 
-ηρίου. _ . ^ _
Τούτο μπορεί νά βασιστεί στην παρ. 1 τοϋ άρθρου 10 σέ 
νδυασμό μέ την παρ. 7 τοϋ άρθρου 5 Της ιδρυτικής του 
έξεως, (άπό 21-11-1962 σύμβαση (ΦΕΚ Α' 208) όπως 
οποποιήθηκε μέ την άπό 2-10-1964 μεταγενέστερη σύμ- 

,'.ση - ΦΕΚ Α' 175) ,σύμφωνα μέ τις όποιες τό διυλιστή-' 
ο Θεσσαλονίκης δέν μπορεί γενικά νά τυχαίνει δυσμενε- 
ερης μεταχειρίσεως άπό άλλα διυλιστήρια, πού λειτουρ- 
ΰν στη Χώρα.
Παρά την άνωτέρω έξομοίωση όμως τών καθεστώτων 
ν δύο αύτών διυλιστηρίων, γιά τό διυλιστήριο Θεσσαλο- 
ης δημιουργοϋνται ειδικότερα θέματα, τών όποιων ή 
πμετωπιση δέν μπορεί νά γίνει μέ τις υφιστάμενες ρυ-

ίν.δικότερα.τό διυλιστήριο αύτό δέν λειτουργεί αύτοτελώς, 
υς το κρατικό καί άλλα διυλιστήρια, αλλά άποτελεϊ τη 
τη μιας ολόκληρης σειράς βιομηχανικών μονάδων, πού 
ουν σε πλήρη λειτουργική, τεχνική καί οικονομική σύν- 
η καί εξάρτηση μεταξύ -τους.
!. Συνεπώς, γιά τό διυ/.ιστήριο Θεσσαλονίκης ανακύπτει 
ια καθορισμού τοϋ καθεστώτος λ.ειτουργίας του, πού νά 
αντιμετωπίζει σάν βιομηχανικό συγκρότημα.

'?'/.'Γι ΐυχερεια υπαγωγής στις ρυθμίσεις του καί τών διυ- 
τηριακίυν μονάδων καί συμπλεγμάτων πού τυχόν θά 
/)οϋν καί θά λ.ειτουργήσουν στο μέλλον στη Χώρα μέ τούς 
-υς όρους.
ι. Ενοφη τών θεμάτων αύτών. μέ τις διατάξεις τοϋ προ- . 
'Ομενου πρός ψήφιση νομοσχεδίου, θεσπίζεται τό νομικό 
■ίσιο 70 ^ποϊο θά διέπει τό τελωνειακό καί φορολογικό 
εστως τών υφισταμένων καί ίδρυθησομένων στή Χώρα 
ιστηριακών μονάδων.
• Ως πρός τό βασικό θέμα τής μορφής, υπό τήν όποια θά 

να· λειτουργούν οί μονάδες αυτές (σάν εγχώριες βιο- 
χνιες η μονάδες κείμενες εντός ελευθέρων τελωνειακών 
ων), 7ο νομοσχέδιο υιοθετεί τήν πρώτη θέση, δηλ.αδή τής 

υ,ιριας βιομηχανίας, ΰπό τό ΐδιάζον χαρακτηριστικό ότι 
υ1* το'-,ζ λόγους πού έκτίθενται στο οικείο άρθρο, 

χΐδτκή τελωνειακή έπίβλ.εψη. ?

'Η επιλογή δέ τής μορφής"αύτής έγινε γιατί
α) ’Αποφεύγεται τό άτοπο καί ανορθόδοξο τού σημερινού 

συστήματος τής επιβολής δηλ. εισαγωγικών δασμών επί 
εγχωρίων προϊόντων.

β) Επέρχεται σχετική εναρμόνιση πρός τις αντίστοιχες 
ρυθμίσεις τών χωρών τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, σύμφωνα 
μέ τις όποιες οί διυλιστηριακές μονάδες λ,ειτουργοϋν σάν 
εγχώριες βιομηχανίες.

γ) ’Εξασφαλίζεται σχετική προστασία στά εγχώρια διυ- 
λιστηριακά προϊόντα έναντι τών έκ τοϋ εξωτερικού εΐσαγο- 
μένων όμοιων, δεδομένου ότι τά τελευταία θά επιβαρύ
νονται καί μέ εισαγωγικούς δασμούς, εκτός άπό τούς φόρους 
καταναλ.ώσεως, οί όποιοι θά πλήττουν καί τά εγχώρια. ·

δ) Επιτυγχάνεται άπλούστευση στό φορολ.ογικό καθεστώς 
τών πετρε/.αιοδειδών προϊόντων, δεδομένου ότι ένσωματώ- 
νονται σέ ένα ενιαίο φόρο καταναλ.ώσεως ολ.ες οί μέχρι σή
μερα έπιβαλλ.όμενος έπ’ αύτών ειδικές φορολ.ογίες.

6. Εύρύτερη έκθεση τών ρυθμίσεων τοϋ ύπό κρίση νομο
σχεδίου γίνεται κατωτέρω μέ τήν άνάλ.υση τών κατ’ ιδία 
διατάξεων.

Έπί τοϋ άρθρου 1.
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου 1 έχουν έννοιο/.ογικό χαρακτήρα. 

Ειδικότερα όρίζυυντά πραγματικά δεδομένα, μέ τή συν
δρομή τών όποιων οί εγχώριες βιομηχανίες θά χαρακτηρί
ζονται ώς διυλ,ιστήρια πετρελαίου ή βιομηχανικά συμπλέ
γματα, γιά τήν υπαγωγή τους στις διατάξεις τοϋ παρόντος 
νόμου. 'Ο έννοιολ.ογικός αύτός καθορισμός θά διευκολ,ύνει 
τούς εφαρμοστές τού νόμου καί θά συντελέσει στήν άρση 
τών σχετικών άμφισβητήσεων.

Έπί τοϋ άρθρου 2.
Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αυτού (παρ. 1) 

οί κατά τήν έννοια τοϋ προηγουμένου άρθρου διυλιστηριακές 
μονάδες τίθενται μέ κοινή άπόφαση τών Υπουργών Οίκο-' 
νομικών καί Βιομηχανίας καί Ένεργείας, σέ καθεστώς ειδι
κής τελωνειακής έπιβλ,έψεως. Ή τελωνειακή έπίβλ.εψη άπο- 
βλέπει κυρίως στον προσδιορισμό καί τον έλ.εγχο τής νό
μιμης χρησιμοποιήσεως τών εισερχομένων στούς χώρους, 
πού λειτουργούν οί μονάδες αύτές πρώτων υλών, στή βε
βαίωση καί είσπραξη τών σχετικών φορολ.ογικών επιβα
ρύνσεων καί τή θέση τών πετρελ.αιοειδών προϊόντων, ώς 
έκ τής φύσεώς τους, σέ ορισμένα τελωνειακέ καθεστώτα 
(άποταμιεύσεως, διαμετακομίσεως).

Οί διατάξεις τών λ,οιπών παραγράφων τοϋ άρθρου αύτοϋ 
ρυθμίζουν διαδικαστικά κυρίως θέματα,‘ήτοι όρίζουν τήν 
αρμόδια γιά τήν έπίβλ.εψη τελωνειακή άρχή, τά παραστατικά, 
βάσει τών όποιων θά γίνεται ό τελ.ωνισμός τών διυλιστη- 
ριακών προϊόντων ή ή θέση αύτών στά διάφορα τελ.ωνειακά 
καθεστώτα κ.λ,.π.

Έπί τοϋ άρθρου 3.
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ προβλέπουν περί τής δασμο- 

φορολογικής μεταχειρίσεως τών πρώτων υλών, πού χρησι
μοποιούν τά διυλιστήρια πετρελ,αίου καί οί μονάδες τών 
βιομηχανικών συμπλεγμάτων.

Ειδικότερα :
#

1. Οί διατάξεις τής παραγράφου 1 όρίζουν ότι οί πρώτες 
ύλες, πού χρησιμοποιούν τά διυλιστήρια πετρελαίου καί οί 
μονάδες διαλυτών τών βιομηχανικών συμπλ.ηγμάτων, άπαλ- 
λάσσονται άπό κάθε δασμοφορολογική έπιβάρυνση. 'Η 
ρύθμιση αύτή γίνεται γιά τούς εξής λ.όγους :

α) Γιατί ισχύει καί σήμερα, σύμφωνα μέ τις ιδρυτικές 
διατάξεις τοϋ κρατικού διυλιστηρίου.

β) Γιατί ή βασική πρώτη ΰλ.η (άργό πετρέλαιο) τών μο- 
νάδων αύτών, σύμφωνα μέ τό ΐσχϋον δασμολ.όγιο εισαγωγής, 
τό όποιο έχει έναρμονισθεϊ, ώς πρός τό σημείο αύτό, μέ τό 
Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο (Κ.Ε.Δ.) άπαλλ.άσσεται 
άντικειμενικά άπό τις δασμολογικές επιβαρύνσεις.



— 'Z —

γ) Γιατί τά έτοιμα διυλιστηριακά προϊόντα υπάγονται, 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ επομένου άρθρου, 
σέ υψηλούς ειδικούς φόρους κατανζλώσεως καί συνεπώς 
ή τυχόν επιβάρυνση καί των πρώτων υλών παραγωγής τους 
θά διόγκωνε υπέρμετρα τις τιμές καταναλώσεως αυτών. 
“Αλλωστε τά περισσότερα καί βασικώτερα άπό τά προϊόντα 
αυτά είναι διατετιμημένα μέχρι της λιανικής τους πωλήσεως.

2. ’Αντίθετα μέ τ’ άνωτέρω, οι διατάξεις τής παραγράφου 
2 ορίζουν οτι οί πρώτες ύλες πού χρησιμοποιούν οί χημικές 
μονάδες των βιομηχανικών συμπλεγμάτων ύπόκεινται, ύπό 
την επιφύλαξη τών διατάξεων τής επομένης παραγράφου, 
στις προβλεπόμενες άπο τις κείμενες διατάξεις δασμοφορο- 
λογικές επιβαρύνσεις, καί αυτό γιατί δέν πρέπει οί μονάδες 
αυτές νά τύχουν ευνοϊκότερης μεταχειρίσεως, απο πλευράς 
πρδυτών υλών άπό τις εκτός συμπλέγματος λοιπές εγχώριες 
χημικές βιομηχανίες, πού τυχόν υπάρχουν σήμερα ή θά 
ίδρυθοΰν στο μέλλον.

3. Τέλος, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3, 
οί μεταξύ τών κατ’ ιδία μονάδων τών βιομηχανικών συμπλε
γμάτων, διακινήσεις ή διαθέσεις πρώτων υλών κ.λ.π. είναι 
ελεύθερες καί άπαλλάσσονται άπό κάθε φορολογική επι
βάρυνση. 'Η ρύθμιση αύτή προκρίθηκε γιά τούς εξής λόγους :

α) Γιατί οί κατ’ ιδία μονάδες τοϋ βιομηχανικού συμπλέ
γματος άποτελοϋν στήν ούσία μιά ενιαία, καθέτου μορφής, 
λειτουργική μονάδα, τής οποίας ή οικονομική καί τεχνική 
ενότητα δέν μπορεί νά διασπασθεϊ.

β) Γιατί καί οί λοιπές εκτός βιομηχανικών συγκροτημά
των λειτουργούσες καθέτου μορφής έπεξεργασίες, δέν ύπό- 
κεινται, γιά τά διακινούμενα μεταξύ τών κατ’ ιδία μονάδων 
τους ενδιάμεσα προϊόντα κ.λ.π., σέ άνάλογες φορολογικές 
επιβαρύνσεις.

γ) Γιατί τά έτοιμα προϊόντα τών χημικών μονάδων τών 
βιομηχανικών συμπλεγμάτων άποτελοϋν, κατά τό πλείστον, 
πρώτες ύλες άλλων βιομηχανιών καί συνεπώς ή τυχόν φορο- 
λογική επιβάρυνση αύτών καί κατά τό ενδιάμεσο στάδιο τής 
παραγωγικής διαδικασίας τους θά διόγκωνε ύπέρμετρα 
τό τελικό κόστος τις τιμές καταναλώσεώς τους, έτσι δέ θά 
τά καθιστούσε μή άνταγωνιστικά στην εσωτερική καί εξω
τερική άγορά.

’Επί τοϋ άρθρου 4.
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αυτού ρυθμίζουν τη φορολογική 

μεταχείριση τών τιθέμενων στην κατανάλωση πετρελαιοειδών 
προϊόντων, εΐτε αύτά είσάγονται άπό τό εξωτερικό, είτε 
παράγοντα·, άπό τις εγχώριες διυλιστηριακές μονάδες.

Ειδικότερα τ’ άνωτέρω προϊόντα Οά επιβαρύνονται μέ 
ένα ειδικό φόρο καταναλώσεως, ό όποιος Οά προκόψει άπό 
τήν άθροιση σέ ένα ενιαίο ποσό δραχμών όλων τών είδικο- 
τέρων φορολογιών, πού επιβάλλονται στά είδη αύτά σήμερα, 
μέ βάση τήν χονδρική τιμή πωλήσεως EX FACTORY 
κατά τήν ήμέρα ένάρξεως ισχύος τοϋ νόμου.

Ώςτιιτή EX FACTORY νοείται προκειαένου πεεί ποοϊ-
όντων τών διυλιστηρίων ή κατά τις ΐσχύουσες διατάξεις 
(άρθρον 3 παρ. 3 Ν.Δ. S13,71 καί σχετικά άρθρα τώιν συμ
βάσεων ESSO PAPPAS καί Χιάρχου - Χ.Δ. 549/70) 
καθοριζομένη άπό τό Δημόσιο (τιμή διαθεσεως). προκει- 
μένου δέ περί τών προϊόντων τών χημικών βιομηχανιών, 
διαλυτών ή προκύπτουσα κατά τά κοινώς ΐσχύοντα.

Κατ’ εξαίρεση δέν ενσωματώνονται στόν ειδικό φόρο 
καταναλώσεως ό Φ.Κ.Ε., λόγω τής συμψηφιστικής του λει
τουργίας καί τά. ύπέρ τών λιμενικών ταμείων τέλη γιά νά μή 
αποστερηθούν τού σχετικού πόρου τά. ταμεία αύτά.

Παράλληλα μέ τόν ειδικό φόρο καταναλώσεως. τά έκ τού
εξωτερικού είταγόμενα πετρελαιοειδή προϊόντα. ·ύά έπιιαρϋ- 
νοντα: γιά λόγους προατατίας τών εγχωρίων καί μέ τον προ- 
£λεπόμενο έκάττοτε άπό τό τελωνειακό ο αγιολόγιο επαγωγήςν >Ζ2~μο.

Ειδική, όμως λαμβάνεται πρόνοια γιά τά. είδη, πού είναι 
διατετιμημένα ώστε ή συνολική φορολογική επιβάρυνση, 
μεταξύ τών εΐσαγομένων καί έγχωριως παραγομένων, νά 
είναι ή ίδια καί νά. μή δ'.αφορίζεται ή τιμή καταναλώσεώς

’Επί τοϋ άρθρου 5.
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ (παρ. 1) προβλέπουν γιά 

λόγους διατηρήσεως τής άνταγωνιστικότητας τών εγχωρίων 
βιομηχανικών προϊόντων τήν απαλλαγή άπό τό φόρο κατα- 
ναλώσεως τών ειδών τού προηγουμένου άρθρου 4, πού χρη
σιμοποιούνται, ώς πρώτες ύλες γιά ορισμένες χημικές 
μετατροπές ή έπεξεργασίας, όπως αυτές ειδικότερα αναλύον
ται στις διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου 27 τοϋ Τελωνειακού Δα- 
σμολογίου Εισαγωγής.

Ή ρύθμιση αύτή εξασφαλίζει παράλληλα καί τήν ίση 
φορολογική μεταχείριση μεταξύ τών εντός καί έκτος τών 
βιομηχανικών συγκροτημάτων χημικών βιομηχανιών.

Εξάλλου μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 3 λαμβάνεται 
πρόνοια, ώστε οί έχοντες σήμερα δικαίωμα καταβολής 
μειωμένων δασμών ή φόρου καταναλώσεως έπί τών ειδών 
τοϋ προηγουμένου άρθρου 4 (άγρότες, δασεργάτες, κ.λ.π.), 
νά διατηρήσουν τό δικαίωμα αύτό καί μετά τις ρυθμίσεις 
τοϋ παρόντος νόμου. ί

’Επί τοϋ άρθρου 6.
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ προβλέπουν ότι τά έτοιμα 

προϊόντα τών διυλιστηριακών καί βιομηχανικών συμπλε
γμάτων, πού δέν ύπάγονται στούς φόρους καταναλώσεως 
τοϋ άρθρου 4, θά επιβαρύνονται κατά τή διάθεσή τους στο 
έσωτερικό, μέ τις ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις πού 
προβλέπονται γιά τά αντίστοιχα προϊόντα καΓ τών λοιπών, 
έκτος συμπλεγμάτων, εγχωρίων βιομηχανιών.

Έπί τών άρθρων 7 καί 8.
Οί διατάξεις τών άρθρων αύτών ρυθμίζουν διαδικαστικά 

θέματα, ήτοι τις αρμόδιες γιά τήν είσπραξη τών σχετικώ 
φορολογικών επιβαρύνσεων αρχές, τόν τρόπο τής έπιλύσεως 
τών σχετικών άμφισβητήσεουν.

Έπί τοϋ άρθρου 9.
Κατά τήν σύναψη διαφόρων συμβάσεων, πού κάνει τό Δη

μόσιο γιά νά προμηθευθεΐ πετρελαιοειδή γιά την κάλυψη τών 
άναγκών τής χώρας, οι εγχώριοι προμηθευτές, πού, σύμφωνα 
μέ τις ΐσχύουσες διατάξεις τοϋ Κ.Χ.Τ. Χαρτοσήμου, βαρύ- 
νονται μέ τό τέλος χαρτοσήμου, τοϋ άρθρου 15, διαμορφώ
νουν τό τίμημα πού ζητοΰν, περιλαμβάνοντας σ’ αύτό τήν 
επιβάρυνσή των μέ τό τέλος χαρτοσήμου. Αύτό οδηγεί, όταν 
μέν γίνονται διαγωνισμοί, στο νά βρίσκονται οί εγχώριοι 
προμηθευτές σέ μειονεκτική θέση, άπό άπόψεως δυνατότητας 
συναγωνισμού, έν σχέσει μέ τούς άλλοδαπούς προμηθευτές,πού 
άπαλλάσσονται άπό τήν επιβάρυνση αύτή, έν πάση δέ περι- 
πτώσει, είτε γίνεται διχγωνισμός, εΐτε δχι, σέ μία αύξηση 
τοϋ ζητουμένου άπό τούς προμηθευτές τιμήματος κατά τό 
ύψος τών τελών χαρτοσήμου, άλλα καί σέ ισόποση εκροή 
συναλλάγματος στο εξωτερικό, μέ τελική συνέπεια τήν έπι- 
βάρυνση τής καταναλώσεως. Στήν παύση αύτών τών συνε
πειών σκοπεί τό άρθρο 9 τοϋ σχεδίου, άπαλλάσσοντας άπό 
τά τέλη χαρτοσήμου τις σχετικές συμβάσεις τοϋ Δημοσίου.

Έπί τών άρθρων 10 καί 11.
Μέ τις τελικές αυτές διατάξεις παρέχεται έξουσιοδότηση 

στον 'Υπουργό Οικονομικών γιά ρύθμιση λεπτομερειών 
έφαρμογής τοϋ νόμου (παρ. 1 άρθρ. 10). καταργεΐται κάθε 
διάταξη, πού άντίκειτχι στις ρυθμίσεις αύτοϋ (παρ. 2 άρθρ. 
10). ορίζεται ή έναρξη τής ΐσ/ύος αύτοϋ μετά τριάντα ημέ
ρες άπό τής δημοσιεύσεώς του, γιά τήν προετοιμασία τής 
έφαρμογής του (παρ. 1 άρθρ. 11) καί ρυθμίζονται διαδικα
στικά μεταβατικά, θέματα (παρ. 2 άρθρου 11).

Αθήνα·., 24 .Νοεμβρίου 1979 
Οί 'Υπουργοί

Συντονιτυού Οί'/.ονοαιαών
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