
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Υχολογισμές χα: συντελεστές του oi- 
ροο χατανάλωσης καχνοόιομηχχνικών χροΐόντων».

Προς τη Βουλή τα»· Ελλήνων

I. Γενικό μέρος.

Me τις διατάξεις τον αρδοου 4 του ν. 1439/1984 «Φο
ρολογία κχι ανάλωσης τ.αχνοόιομηχχ/ικών προϊόντων χα: άλ
λες διατάξεις». εναρμονίστηκε το σύστημα ρορολογία; των 
καχνοδιομηχανικών χροΐόντων στη Χώρα μας χσο; τι Κοι- 
•■οτικό Δίκαιο.

Am 1ης Ιανουάριου 1987 χου εφαρμόστηκε ο Φ. 11.Λ. 
χυτιχατχστάδηχχ/ ορισμένες διατάξεις του άρδρο. 4 του 
ν. 1439/1984, σχετικές με τους συντελεστές του ςιρρου κα
τανάλωσης των χαχνοόιομηχ.χυιχών χροΐόντων. λόγω εχ: ου
λής φόρου χροστιδέμενης αξίας χα: ττα χροϊόντα αντί.

Μέσα στο έτος 1987 η Εχιτροχή των Ευρωχαΐχών Κοι
νοτήτων χροώδησε χσος εςαριεογή το χρόγρχΑ'Αα «Η ΕΥ
ΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΓ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», στο οχοίο χεριλαμ- 
δάνοντα: 14 δράσεις γ:α την χαταχολέμηση τοο χαχνίσμα- 
τος.

Η χρώτη δράση αρορά την εναρμόνιση με στόχο την χύ- 
ξηση της φορολογίας των Βιομηχχ/οχοιημένων Καχνών στην 
Εμοωχαϊχή Κοινότητα.

Ετίσης στα χλαίσια της ολοχλήρωσης της εσωτεριχής α
γοράς για τη/ κατάργηση των φορολογικών συνόρων το έτος 
J 992. ύστερα αχέ σχετική χρόταση της Εχιτροχής των Ευ
ρωχαΐχών Κοινοτήτων, ίιαόιδαστηχαν στα Κράτη — Μέλη 
οι χροτάσεις οδηγιών τοο Σ-υμόοολίου COM (87) 323. τε- 
λ:χό/2 χα: COM (87) 3*26, τελιχό/2 της 4.9.1987, χοο 
αφορούν την εναρμόνιση των φόρων χατανάλωσης για τα τσι
γάρα χα: τα λοιχά χαχνοάιομηχανιχά χροϊόντα.

Σε χερίχτωση χοο υχοχρεωδοόμε να εραρμόσοοαε τις ανω
τέρω χρ ο τάσεις οοηγιών τοο Σομόουλίου, χοο ήϊη συζητσό- 
νται σε διάφορα χοινοτιχά εχίχεοα, ο ρόμος χατανάλωσης 
των τσιγάρων στη Χώρα μας δα χυξηδεί χατά 226%.

Μια αύξηση τοο εχιχέοοο αοτού, όχως είναι φυσικό. δεν 
είνα: δυνατό να χραγματοχοιηδεί εφάχαξ χσ: εχιόάλλετα: η 
σταοιαχή εφαρμογή της.

Εχτύς αχέ την οχοχ.ρέωση συμμετοχής μας στην αντ.χα- 
χνιττιχή εκστρατεία της Εορωχαΐχής Κοινότητας στα χλαί- 
σια εραρμογής τοο χρογράμματος «Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» χα: εναρμόνισης των ρόρων χατανάλω
σης χσττνεύ γ.α την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, 
χρέχε: να ληρνε: οχόόη χα: το γεγονός ότι η ρορολογιχή εχι- 
ίάρονση των τσιγάρων στη Χώρα μας έρισχετα: σε χολό χα
μηλά εχίχεοα σε σχέση με τη μέση φορολογική εχιδάρονση 
των άλλων Κρατών - Μελών (62.5 στην Ελλάδα. ένοιντ: 
75% χεριχοο στις άλλες χώρες της Εορωχαϊχής Κοινότη- 

Τ=Γ’)·Η σημαντική εχ: έλαττσ/ διαφορά της ρορολογιχής εχι- 
ίάσονσης χροχαλεί το ενδιαφέρον των ξένων ααραγωγων 
τσιγάρων, χοο όρίσχοον συμφέροντα την 7.ατα/άλωση των 
χροΐόντων τοος στην ελληνιχή αγορά, με σχοτελεσμα την αν- 
σηση των ετσαγόαενων τσιγάρων.

Για τοος ανωτέρω λόγους χρι-δηχε οτι εχιίάλλεται η αύ
ξηση χατά 4% τοο συντελεστή ρορολογίας των τσιγάρων στη 
Χώρα μας, σε τσόχο ώστε να δρεδοΰμε σε μιχροτερη αχοστα 
στ αχό τη μέση ρορολογιχή εχιοαρυνση των άλλων Χωρων 
της ΕΟΚ. χροχετμένοο: α) να έχουμε τη δυνατότητα xpo- 
σαρμογής στα εχίχεδα της χροίλεχόμενης μέχρι το έτος 
1992 εναρμόνισης και δ'1 να μειωδεί η διαφορά της ρορολο
γιχής εχιίάρονσης των τσιγάρων —η Χώρα μας αχο τη μέ
ση οοσολογιχή εχιόάρυνση των άλλων Χωρών της Ε.Ο.Κ. με 
στόχο την αναχοχή τοο ρυδμεό των εισαγομενων τσιγάρων.

II. Ειδικό μέρος.
Ειδικότερα. για τις εχ: μέρους διατάξεις 

βίου νόμου, σημειώνονται τα εξής:

Υχολογισμές χα: συντελεστές του ρόρου.

i. Με τις διατάξεις της χαραγρ. 1 του άρθρου αυτού ο 
συντελεστής ρορολογίας των τσιγάρων χαι των χροΐόντων 
χοο εξομοιώνονται με αυτά, εγχώριας χαι αλλοίχχής προέ
λευσης, καδορ ίζετα: σε χοσοστ: 41,13% εχί της χλέον ζη
τούμενης τιμής των τσιγάρων, σόμρωνα με τα στοιχεία ρο
ρολογίας χου είναι γνωστά χατά την 1η Ιανουάριου χάδε 
έτους.

Ο συντελεστής αυτός είναι αυξημένος χατά 4 εχατοστι- 
αιες μονάδες έναντι τοο συντελεστή 37.13% χοο είχε xa5ο
ριστεί με τις ίιατάξεις του άρδροο 42 τοο ν. 1676/ 1986. 
με τις οχοίες αντιχαταττάδηχαν ορισμένες διατάξεις του 
άρδροο 4 του ν. 1439/1984 χου ε-οαοιιόστηχαν αετοί 31.12. 
'987.

Η αοξηση τοο συντελεστή ρορολογίας των τσιγάρων, η 
οχεία ήταν εχιέεόλημένη για τοος λόγους χοο αναρέροντα: 
στο γενιχό μέρος της χαρούσας μιτιολογιχής έχδεσης. δα 
εχιόαρ όνει την χατ αν άλωση των τσιγάρων χατά 15.46%, τα 
ίε συνύλιχά έσοοα χοο δα χροχόδουν για το Δημόσιο χ/έρ- 
χονται σε 15.000.000.000 epx/μές χερίχου.

Ο χάγιος ειϊιχός χάρος χχόορίζετα: σε χοσοστό 5% της 
συνολιχής ρορολογιχής εχιόάρυνσης της χλέον ζητούμενης 
τιμής των τσιγάρων χοο χροχόχτει αχέ το άδροισμα του 
αναλογικού ρόροο χατανάλωσης χαχνού χα: τοο ρόροο χροστι- 
δέαενης αξίας (41,13% -f 26.47%) χα: είναι ίίιος (χά
γιος) για όλες τις κατηγοίες τσιγάρων, ανεξάρτητα αχό την 
τιμή λιανικής χώλησής τους.

Ο χυντελεστής τοο αναλογικού ρόροο ανέρχεται σε χυσο- 
στό 37,75% χαι χροχύχτει έχειτα οιχό αραίρεση του χάγιοο 
ειίι/.ού ρόρου ζχό το σύνολο τοο ρόροο χατανάλωσης χαχνού 
(41,13%) χα: αναγωγή τοο οχόλοιχοο χοσού σε εκατοστιαία 
αναλογία σε σχέση τρρο; την χλέον ζητούμενη τιμή των τσι
γάρων. Ο αναλογικός χυτός συντελεστής υχολογίζεται στην 
τιμή λιανικής χώλησης 1.000 τεμαχίων τσιγάρων, χου αχο- 
τελούν μια ρορολογιχή μονάχα χαι είνα: ίσιος για όλες τις 
χατηγορίες τσιγάρων.

2. Στα λοιχά χαχνοόιομηχανιχά χροϊόντα, ήτοι χούρα ή 
σιγαρίλλος, χαχνό για χάχνισμα, για χναρρόρηση χα: για 
μ άσημα, οι συντελεστές ρορολογίας χαρ έμειναν στο ίίιο χο- 
σοστέ χοο είχε χαδοριστεί με το άρδρο 42 του ν. 1676/ 
1986 με το οχοίο είχαν αντιχατ’ασταδει ορισμένες διατά
ξεις του άρδροο 4 τοο ν. 1439/1984.

Άρ-δρο 2.
Φόρος εισαγόμενων χχχνοέιομηχανικών χροΐόντων 

για ατομιχή χρήση.
Με τις διατάξεις τοο άρδροο χυτού χροδλέχετα: ότι ο 

ρόρος χατανάλωσης χχχνοόιομηχανιχών χροΐόντων χου εισά- 
γοντα: αχό εχιδάτις. όχι για εμχορία. αλλά αχοχλε-.στιχά 
για ατομιχή χρήση, σε χοσότητα μεγαλύτερη εκείνης χου 
χαρέχετα: ατελώς, σύμρωνα με τις κείμενες διατάξεις, όχι 
όμως μεγαλύτερη αχό 2 χιλιόγρχμμα μικτού όάροος, είτε 
σε τσιγάρα είτε σε λοιχά καχνοδιομηχανικά χροϊόντα, οχο- 
λογίζεται με δάση χλασματιχές τμιές λιανικής χώλησης, χου 
χαδορίζοντα: με αχτράσεις του Υχουργού Οικονομικών.

Με όα<Αΐς χχοράσεις χχδορίζονται ο: χλασματρχές τιμές 
λισνιχής χώλησης, για τα χαχνοίιομηχχ/ιχά χροϊόντα χου 
εισάγσνται με ταχυδρομικά δέματα, σ.ρος χρήση των χαρα- 
/.ηχτών τους χα: σε χοσότητα μέχρι 2 χιλιόγραμμα μικτού 
δάρους.

Οι ειδικές αυτές ρυδμίσεις αχοόλέχοον στην αχλουστενση 
χα: εχιτάχυνση της διαδικασίας χαραλαίής των -/.ατσ/ιχών 
ε·δών χοο εισάγοντα: σε μιν.ροχοσότητες.

Άρδρο 3.
Καταργοόμενες διατάξεις.

Με το άρδρο χυτό χροόλέχετα: η χατάργηση των ί:στα
ρ ο ων χου χυαςΐροντα: ρητά σ αοτο. όσο κκι xxSc α/,/.ης 
γενιχής ή ειδικής διάταξης, χοο είναι χ/τίδετη με τις δια
τάξεις τον νόμον χυτού.

Άρδρο 1.

τοο χυτού σχε-



. Αρόρο 4.
Έναρξη ισχύος.

Με το άρ·3·ρο αυτό οίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύο; των 
ι ατάξεων too σ-αροντος νόμου.

Α·5ήνα, ]7 Αεν.εμέ>ρίου 1987
Ο Γσουργο; Οικονομικών 0 Avis/.. Υσουργό; Οικονομικών
ΛΗΜ.' ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΟΣ

ΚΑΤΑ ΡΓΟ ΥΜΕΝ ΕΣ Λ1ΑΤ ΑΞ£ 1Σ

Μι το σχέοιο νόμου « Υσολογισμός -/.it συντελεστές τον φό
ρου κατανάλιύσης καανοόιομηχανικών σροϊόντων».

Nό;;.:; 1439/1984 «Φορολογία κατανάλωοης y.rsvcsrc-
μη^ανιχών σροϊόντων και άλλες οιατάρει; (ΦΕΚ 
ft5).

Άρνρο 4.
Υσολογισμός και συντελεστές τον φιιρου.

1. Ο φόρος κατανάλωσης. σοο σροίλεσετα: asc τι; οια- 
ιάξεις του σαρόντος, υσο./.ογίζε-.σ: ως εξής:

Α. Στ2 τσιγάρα α.αι στα σροϊοντα sou εξομοιώνονται μι 
αυτά λαμίάνεται ως 6άση η σλέον ζητούμενη τιμή λιατνικής 
σύλησης των τσιγάρων, ανεξάρτητα esc το σοαα τους, ονμ 
τεονα με τι στοιχεία τη; φορολογίας. σοο είναι γνωστά κατά 
την 1η Ιανουάριου χώνε έτους. Στην τιμή αυτή ο φόρος 
ορίζεται si σοσοστό 57%.

11 σλέον ζητούμενη τιμή λ:αν.κής σώλη-η; καύορίζεται το 
σρώτο 1 οόήμερο κα-ύι έτους με ασόοαση τοο Υσοοργοό Οι- 
κονομ ικών.

Η νέα φορολογική εσιόάουνοη. σου σροκόστε: μι 6άση· 
ισολογισμού την τιμή αυτή, εφαρμόζεται ασό 1C Ιανουάριο·-' 
τϋε έτους.

Ο σιο σάνω φόρος κατανάλωσης οιαρόρώνοται:

α) Σε έναν sexto eiotw φόρο, ο οσοίος εσιίάλλετ2ΐ αν a 
μονάοα σροϊόντος. το σοσό too οσοίου είναι ίσο spc; 67c της 
sic σάνω φορολογική; εσιί άρυνση; xai είναι το ίϊιο (σάγιο) 
για όλες τις κατηγσρίε; τσιγάρων, ανεξάρτητα ασό την τι
μή λιανικής σύλησής τους ν.2ΐ

σ) Σε ένα·/ αναλογικό φόρο, ο συντελεστή; too csoioo εί
ναι 53.58% χα: so ο χύστε ι ασό τη “/έτη τη; σλέον ζητού
μενης τιμής λιανική; σύληση; των τσιγάρων spc; τον οσο- 
λογιζέμενο στην τιμή χυτή φόρο κατανάλωσης. ο osoic; μειύ- 
νεται κατά το σοσσ τοο σάγιοο ειοιν.οό φόροο.

Ο αναλογικό; αοτός συντελεστής υσολογίζετα: στην τιμή 
λιανικής σύλησης •/•/.ίων (1.000) τεμαχίων και είναι ο
ίτιος για όλες τις κατηγορίες των τσιγάρων.

Ετΐικά για τα τσιγάρα sou σαράγοντα: με ειίική σαραγ- 
γε/.ία και σρ μυρίζονται όχι για εμσορία. αλλά για ατομική 
χρήση, σρσκειμένου να υσολογισόεί ο φόρος, ως τιμή λιανι- 
κής σύλησής τοο; λ αεί άνετα·, η ανώτατη τιμή λιανικής 
σύλησης των τσιγάρων της κασναίιομηχσνια; σου τα σα- 
ράγει, εκτός αν έχει σομφών η-όε-ί μεγαλύτερη ταμή.

Η ισχύς των χ/ωτέρω ίιατάξεων των σεριστύσεων Α/α 
και Α/ί της σχ:. ! τοο άο-Sccu αυτού ασχιζει ασό 16.1. 
1981.

Β. Στα λοισά κασνοίιομηχανικά σροϊόντα ο coper κατανά
λωση; ορίζεται ως ΐςτ;:

α) Στα σούρα ή σιγαρίλλος. οε σοσοστό 55% της κατά 
χιλιόγραμμο τιμής λιανικής σύλησής τσ.;.

6) Στον κασνό κασνίσματος. x/αρρόφηση; και μασήμα- 
τος σε σοσοστό 60% της κατά χιλιόγραμμο τιμής /.·.αν.κής 
τύλησής τους.

5. Ο φόρος ν.ατανάλωση; των εισαγομενων ασό το εσω
τερικό κασνοόιομηχανικύν σροϊόντων ασοκλειστικά για ατο
μική χ,ρήση. του ισροτύσοο σον τα εισάγει βε σοσότητα μι- 
*'α7.ο·τερη ασό εκείνη soo η εισαγωγή της εσιτοέσετα· ατε-

λύς. σύμφωνα με τις κειμνες ιιατάσεις και η οσοί·α οεν μσο- 
ρεί vs είναι μεγαλύτερη ασό ίύο Γ2) χιλιόγραμμα μικτυύ 
ίήροος. είτε βε τσιγάρα, είτε οκ λοισά κασνοδιομηχανικα 
σροΐοντα. «υσολογιζεται με όαση σλασματικάς τιμές λιανι
κής σύλησης, σου κα-Sορίζονται με ασοράσεις τοο Ι’σουργοό 
Ο’.κονομιν.ύν.

Με όμοιες ασοφάσει; καθορίζονται οι σλασματικες τιμές 
λιανικής σωλησης των εισαγομενων, με τχ/ορρομικα θέμα
τα, κασνοόιομηχανικύν σροϊτντων, για ασοκ/αιστική χρήση 
των σαρα/.ηστύν τους και σε σοσότητα μέχρι ούο (2·) χι
λιόγραμμα μικτού όάροος.
(2 Νόμος 1076/1985 ..Καύ-ορισμό; των συντελεστών τοο 

οάροο σροστιόάμενης ασίας και .ούόιο-στ ά/.λιον λ·να
τών,. (ΦΚΚ 204).

Άρόρο 42.
Υσολογισμός και συντελεστές τοο φόρου κ,ατανάλωσης 

κ αχ/ο ί ιομηχ X/ ικών στο ιόν το>ν.

Η σαράγραφος 1/Α και Β τοο άρ-ύρου 4 του ν. 1439/1984 
(όΈΚ 65/15.5.1984, τεύχο; Α ) αντ.καθίσταται ως κα- 
τωτότω:

<ιί. Ο φόρος κατανάλωσης σοο εσιόάλλεται στ.α ν.ασνο- 
ίΌμη/α/ικά σροϊόντα υσολογίζετα: ως εαής:

Α. Στα τσιγάρα και στα σροϊόντα σοο εξομοιώνονται με 
αυτά λαμΐάνετα: ως όαση η σλεον ζητούμενη τιμή Λιανική; 
σύλησης των τσιγάρων, ανεξάρτητα ασό το σήμ.α τοος, σύμ
φωνα με τα στοιχεία της φορολογίας σου είναι γνωστά κατα 
τη- 1η Ιανουάριου κά-λε έτους. Στην τιμή Χυτή ο φόρο; ορί
ζεται σε σοσοστό 37,1370.

21 σλέον ζητούμενη τιμή λιανικής σύλησης καθορίζεται 
το σρύτο Ιδ'ύήμερο y-άύι έτους με ασόφαση του Υσουργού Οι
κονομικέ·)'/.

Η έναρξη εφαρμογής τη; φορολογική; εσιόάρυνση;. σου 
ηιτνό-ττε· ατό τη "όα σ'.'όον ζητούμενη τ-/ή. γίνεται στο 
χτονκό ί άστημα ασό 1 - 1C Ιανουάριου κάόνε' έτους.

Ο σιο σάνω φόρος κατανάλωση; τιαρ-λριόνετα::

σ) Σέ ί/χν σάγιο εοοιοοό φόρο, ο ο.τοίος εσιόάλλεται χ/ά 
μον«α σροϊόντοςι, το σεσό του οσοίου είναι όσο σρο; 5% τη; 
συνολικής φορολχ.-ική; εσιόάρυνσης. σου σροκύστει ασό το 

•ά-λροοσμα τοο ακαλχ;ικ.-οο ·φτ:ου κατανάλωσης κ.ασνοο και τοο 
φόρου σροστίνέτχενης αξίας (Φ..Π-Α.), σοο εσιόάλλονται 
στην σλέον ζητούμενη τιμή λιχ/ικής σύλησης των τσιγάρων 
κ.α: είναι το ϊϊιο (σά-ρ:ο) για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, 
ανεξάρτητα ασό την τιμή .λιανικής σύλησής τους και

ί) 2)ε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστή; τοο οσοίου εί. 
να: 33.95% και σροκύστει ασό τη σχέση της σλέον ζητού
μενης τομής λιανικής σύλησης των τσιγάρων σρος τον οσε- 
λογιζόμενο στην τιμή αυτή φόρο κατχ/άλωσης κασνοό 
(37.13%), ο οσοίος μειύ'/εται κατά το σοσό τοο σάη·:ου ει- 
οικ.οό φόρχο.

Ο αναλχρικός χυτός συντελεστής υσολογίζετα: στην τιμά, 
λιανικής .σύλησης χιλιων ,Ί .000 · τεμαχιω , και είναι ο ίόιο; 
για ίλες τις κατηγορίες των τσιγάτων.

Ειόικά για τα τσιγάρα σοο σαράγοντα: με ειόική σαεαγ- 
γελία y.2i σροορόζοντα: όχι για εμσορία. αλλά για ατομική 
χρήση, σροκειμένοο να νσολογισ-ύεί ο φόρος, ως τιμή λιανι
κής σύλησής τοος λ ου ό άνετα: τ ανώτατη τιμή /.ιχ/ικ.ή; 
σύλησης των τσιγάρων της κασνοόιομη/ανίας σοο τα σα- 
•ράγει. εκτό; αν ιέχε: χ.'/.οωνηόεί μεγαλύτερη τιμή

Β. Στα λοισά κασνοόιομηχανικά σροϊόντα ο φόρο; κατα
νάλωση; ορίζεται ω; εξτ,ς:

α) Στα σαύρα ή σιγαρίλλος σε σοσοστό 5% τη; κατ:. χι
λιόγραμμο τιμτ,; λιανική; σύλησή; τοο;.

£} Στον κασνό για κασνισνα. γ·:α αναρρόφηση και μαστό α 
σε σοσοστό 377τ τη; κατά χιλιόγραμμό τιμή; λιανική; σύ
λησή; του;.


