ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
• σχώδβσ νώψρυ
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ΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

στσν m·» ε*θ·κό φώρσώσ-

iwrpeleenl·» maHvnr
npoc τη Βουλή των Ελλήνων

τ' (ψορμογή των διατάζων του άρθρου 11 του ν. 1571/1906 ι
192 Λ-), με σχετική απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Εηος και Τεχνολογίας καβοοίστηκαν νέες τιμές Βάσης αά ο-νων πετρελαιοειδών προϊόντων που ισχύουν από 24 Ιουλίου |
όψει τούτου και προκειμόνου να Αιατηρηβούν οι τιμές λιανν
ώλησης των πετρελπιοειΛών προϊόντων στο ίδιο επίπεδο,
• διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου αναπροσαρμόζεται
jya ο προδλεπόμενος γι αυτό οδικός φόρος κατάνάλωΜίς.
Αθήνα 23 Ιουλίου 1009
Ο Υφυπουργός OwovaiooNv
Π. ΔΕΛΗΜΜΤΣΟΙ
(ως αναπληρωτής του Υησυψγαό (

1.0 ενιαίος «δικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται ο
πό ης διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1900, όπως αυτός τρο
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, γιο το
παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 24 Ιουλίου 1990
·ς«ίής·.
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Βενζίνη αεροπλάνων
Βενζίνη υψηλής συμπίεσης Μ οκτανίων
MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ-μολύθόου στο
λίτρο MAX
Βενζίνη χωρίς μόλυβδο
Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR)
060 γραμ. μολύήδοιι στο λίτρο MAX
Βενζίνη για γεωργικός χρήσεις άρθρου 16 του
ν66Μ ΙΚ7|ΦζΧ Λ'Λ4) κα δασικών συνεπκριομών
άρθρου 5 του ν627Π97Β (Φ« A 7194)
Ειδικό κπόπηκ» αεριωθουμένων τύπου βενζίνης
Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβόνεται
με τους όρους των διατάξεων του β-δ.57/24-1-67
(ΦΕΚ 14/87/Α')
Φωτιστικά πετρέλαιο
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEDjik
περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου A
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με
περιεκτικότητα σε θώο MAX 06% κατά βάρος τύπου Β
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με
περιεκτικότητο σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο
από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια'
Πετρέλωο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL*
Πετρέλου> εξωτερικής καύσης No 1 με περιε
κτικότητα σε θώο MAX 0.7% κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτερικής κηύσης No 1 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 36% κατά βάρος
Πκτρέλεεο εξωτερικής καύσης No 2 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 0.7% κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 15% κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιε
κτικότητα οε θείο MAX 0.7% κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιε
κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο
:ων περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ. ιη και ιθ
Προπάνιο
ρυτάνιο
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