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ΤΦΐώΛβΜψς τwr ηΕΤΜΛβ«ρ*»6ών imMniio
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Κατ' εροομογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.1571/1985
(ΦΕΚ 182Α') με σχετική απόβαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ε
νέργειας και Τεχνολονίας καθορίστηκαν νέες τιμές βάσης επί ο
ρισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων που ισχύουν από 16
Οκτωβρίου ιββΟ.
Ενόψει τούτου και ποοκημένου να διατηρηθούν οι τιμές λιανι
κής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων στο ίδιο επίπεδο,
με τις διατάΕεις του παοόντος νομοσχεδίου αναπροσαρμόζεται
ανάλογα ο προβλεπόυενος γι' αυτό ειδικός Φόρος κατανάλωσης.
Αθήνα. 1β Οκτωβρίου 198C
0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Ενιείος εΜεεός φόρος κατανόϊωαης ηετρεΑαι»«εθών πρείάντων

1.
Ο ενιαίος ειδικός ψώρος κατανάλωσης που προβλέπεται α
πό τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.103(61960, όπως αυτός τρο
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα
παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 19 Οκτωβρίου
1090 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡ1ΘΜ0
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Βενζίνη αεροπλάνων
Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων
MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ-μολύβδου στο
λίτρο MAX
Βενζίνη χωρίς μόλυβδο
Βενζίνη κοινή Θ0 οκτανίων MIN (REGULAR)
0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX
Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του
ν. 3βθ6/1957(ΦΕΚ A754) και δασικών συνεταιρισμών
του άρθρου 5 του ν. 827/197Β (®ΕΚ Α7194)
Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης
Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται
με τους όρους των διατάΕεων του Β.δ. 57/24-1-67
(ΦΕΚ 14/AY1967)
Φωτιστικό πετρέλαιο
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEU.pc
περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3 V· κατά βάρος τύπου A
Πετρέλαιο εσωτερικός καύσης (DIESEL), με
περιεκτικότητα σε θείο MAX 0.3% κατά βάρος τύπου Β
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με
περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάοος
Πετρέλαιο eotfTzourftc καύσης (DIESEL) άλλο
από εκείνο των περιπτώσεων θ', Γ και ιο'
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL·
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 0,7V. κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 3.5% κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 0.7% κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτεοικής καύσης No 2 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 3.5 V. κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτεοικής καύσης No 3 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX C.7% κστΰ Βάρος
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο
των περιπτώσεων ιδ'. ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ'
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