ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

στο σχέδιο νόμου “Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο οδικό φόρο
κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων"

Διαρρυθμίσας στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης
των πετρελαιοειδών προϊόντων

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Άρθρο μόνο
Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης
πετρελαιοειδών προϊόντων

<στ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν 1571/
35 (ΦΕΚ 182/Α). με σχετική απόφαση του Υπουργού Βιομηνιας. Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίστηκαν νέες τιμές
σης επί ορισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων που ισχύουν
ο 16 Ιανουάριου 1991.
Εν οψει τούτου και προκειμενου νο διατηρηθούν οι τιμές
:νίκης πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων στο ίδιο
ιπεδο. με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου αναπροομοί,εται ανάλογα ο προβλεπομενος γι αυτό ειδικός φόρος
τανάλωσης.
Αθήνα. 15 Ιανουάριου 1991
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.
Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται
απο τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1960. όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερο για τα
παοακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται απο 16 Ιανουάριου
1991 ως εξής:

Ιωάννης Παλαιοκρασσας

ΕΙΔΟΣ

(1)
Βενζίνη αεροπλάνων

-

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.

(3)

(2)
27.10.00.31

65.000

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

(4)
χιλιόλιτρό

Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων
MIN (PREMIUM) 0.15 γραμ. μόλυβδου
στο λίτρο MAX

27.10.00.35

54.263

χιλιόλιτρο

Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

27.10.00.33

39.688

χιλιόλιτρό

Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR)
0.40 γραμ. μόλυβδου στο λίτρο MAX

27.10.00.35

51.483

χιλιόλιτρο

Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του
ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 A ) και δασικών συνεταιρισμών
του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 19* Α)

27.10.00.35

36.040

χιλιόλιτρο

Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τυπου βενζίνης

27.10.00.37

65.000

χιλιόλιτρό

Βενζίνη εκχύλισης (εξονιο που παοαλαμβανεται
με τους ορούς των διοταξεων του β.δ. 57/24-1-67
(ΦΕΚ 14 Α71967)

27.10.00.25

6 000

μετρ. τον.

Φωτιστικό πετρέλαιο

27.10.00.55

34 019

μετρ, τον

27.10.00.Κ

6.947

χιλιόλιτρό

27.10.00.69

6.690

χιλιόλιτρο

27.10.00.69

6.690

χιλιόλιτρό

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο απο
εκείνο των περιπτώσεων θ', ϊ και ιο

27.10.00.69

7.000 ·

χιλιόλιτρό

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (AUTOMOTIVE DIESEL!

27.10.00.59

8.201

χιλιόλιτρό

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιε
κτικότητα σε θειο MAX 0.7% κατα βάρος

27.10.00.79

782

μετρ. τον.

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 3.5% κατο βάρος

27.10.00.79

224

μετρ. τον.

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε
κτικότητα σε θειο max 0.7% κατα βάρος

27.10.00.79

212

μετρ. τον.

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε
κτικότητα σε θειο MAX 3.5% κατα βάρος

27.10.00.79

494

μετρ. τον.

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με
περιεκτικότητα σε θειο MAX 0.3% κατε βάρος
τυπου A
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με
περιεκτικότητα σε θειο MAX 0.3% κατο βάρος
τυπου Ε
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με
περιεκτικότητα σε θείο MAX 0.5% κατα βάρος

