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στο σχέδιο νόμου «Διαρρυθμίσεις στον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Για τα άρβρα 1 και 2

Στα πλαίσια των μέτρων που έχουν ληφθέί με στόχο τον περιο
ρισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνετε και 
εκείνο του περιορισμού της κυκλοφορίας αυτοκινήτων παλαιός 
τεχνολογίας, τα c-ποία αποτελούν ένα από τους σημαντικούς πα
ράγοντες ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 & 2 παρέχονται τα σχετικά κί
νητρα με τη μορφή της σημαντικής μείωσης του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που προβλέπεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειώνεται για ό
λες τις κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων, ανεξάρτητα κυλιν- 
δρισμού. εΦ' όσον αυτά είναι κατασκευασμένα με αντιρρυπαντική 
τεχνολογία. Επίσης με τη διάταξη αυτή θα περιορισθούν δραστι
κά οι εισαγωγές στη χώρα καινούργιων και μεταχειρισμένων αυ
τοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.

Τέλος, με την (δια διάταξη λαμβάνεται πρόνοια υπαγωγής στο 
μειωμένο φόρο κατανάλωσης ορισμένων κατηγοριών εξαγομέ
νων αυτοκινήτων, για ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης 
και για τα επιβατικά αυτοκίνητα εγχώριας παραγωγής μέχρι προ
σαρμογής της στην νέα τεχνολογία.

Για το άρθρο 3

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.1571/1985 
(ΦΕΚ 192(A) με σχετική απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ε
νέργειας και Τεχνολογίας καθορίστηκαν νέες τιμές βάσης επί ο
ρισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων που ισχύουν από 10-3-89.

Εν όψει τούτου και προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές λιανι
κής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων στο (διο επίπεδο, 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο προ- 
βλεπόμενος γι' αυτά ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 1989
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Διαρρυθμίσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1

Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων νέας τεχνο
λογίας

1.- Καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας, εκ κα
τασκευής, της δασμολογικής κλάσης 87.03 του Ολοκληρωμένου 
Τελωνειακού Δασμολογίου (TARIC), με εξαίρεση τα ασθενοφόρα

και νεκροφόρα, υποβάλλονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης επί 
της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση την 
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152/Α), όπως ισχύει.

2.· Οι συντελεστές του κατά τα παραπάνω ειδικού φόρου κατα
νάλωσης ορίζονται, ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
Μέχρι και 600 κυβικά εκατοστό 
Από 801 μέχρι 900 · >
Από 901 μέχρι 1000 > ·
Από 1001 μέχρι 1100 · ·
Από 1101 μέχρι 1200 » »
Από 1201 μέχρι 1300 » »
Από 1301 μέχρι 1400 > >
Από 1401 μέχρι 1500 · >
Από 1501 μέχρι 1600 » >
Από 1601 μέχρι 1700 » »
Από 1701 μέχρι 1800 » »
Από 1801 μέχρι 1900 » »
Από 1901 μέχρι 2000 ■ »
Από 2001 μέχρι 2500 » »
Από 2501 και πάνω

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ (%) 
30%
45%
55%
65%
75%
90%

100%
110%
120%
140%
160%
210%
260%
310%
370%

3. - Οι παραπάνω συντελεστές φόρου αυξάνονται κατά 50% για 
αυτοκίνητα με κινητήρα περιστρεφόμενων εμβόλων (WANKEL).

4. · Ως αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας νοούνται τα αυτοκίνητα με 
αντιρρυπαντική τεχνολογία και με μειωμένες εκπομπές ρύπων, κα
τά τα ειδικότερα καθοριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. - Προκειμένου περί αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας που προο
ρίζονται να κυκλοφορήσουν ως αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑ- 
ΞΙ) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προκύπτει κατά τα 
παραπάνω, εισπράττεται μειωμένος κατά 60%.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

1.- Οι συντελεστές της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος ε
φαρμόζονται και για τα παρακάτω καινουργή επιβατικό αυτοκί
νητα παλαιός τεχνολογίας:

α) που παράγονται από αναγνωρισμένες εγχώριες αυτοκινητο
βιομηχανίες που τελούν υπό το καθεστώς της τελωνειακής επί
βλεψης (ν.1573/1985).

β) που μέχρι και 28 Φεβρουάριου 1989:
- είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση για όλο ή μέρος του 

τιμήματος,
- έχουν φορτωθεί ή έχουν διέλθει τα σύνορα της χώρας από την 

οποία προέρχονται, εφ' όσον πρόκειται για μεταφορά με (δια μέσα,
- έχουν κομισθεί στη χώρα,
- είχαν αποδεδειγμένα αποκτήσει οι εισαγωγείς τους κυριότη

τα στο εξωτερικό και εισάγονται χωρίς συναλλαγματικές διατυ
πώσεις.

2_- Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της προηγούμενης παρα
γράφου 1 ισχύουν μέχρι 31-12-1989 και 30-6-198S αντίστοιχα

Άρθρο 3

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1.-0 ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του V.1038/19B0, όπως αυτές τροπο
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα γιο τα παρακά
τω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Μαρτίου 1989, ως εξής:


