
στο σχέδιο νόμου ·Διαρρυθμίσεις στον tvialo ειδικό φόρο κα
τανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Επί του άρθρου 1

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.1571/1985 
(ΦΕΚ 192/Α') με σχετική απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ε
νέργειας και Τεχνολογίας καθορίστηκαν νέες τιμές βάσης επί 
ορισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων που ισχύουν από 25 Σεπτεμ
βρίου 1990.

Εν όψει τούτου και προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές λιανι
κής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων στο ίδιο επίπεδο, 
με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα ο προβλεπόμενος γι’ αυτά ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Επί του άρθρου 2

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3Θ3/1976 (ΦΕΚ 152/Α') όπως 
ισχύουν, τα επιβατικά αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων και των 
JEEP, επιβαρύνονται με έναν ειδικό φόρο κατανάλωσης το ύψος 
του οποίου κυμαίνεται από 40% μέχρι και 400% επί της φορολο
γίας αξίας.

^Ζ. 4πό το φόρο αυτόν εξαιρούνται, με βάση την παράγρ. 2 του 
άρθρου 1 του ίδιου νόμου, τα επιβατικά αυτοκίνητα τύπου JEEP 
που προορίζονται αποκλειστικά για γεωργικές χρήσεις και ταξι
νομούνται για το σκοπό αυτόν.

3. Στην πράξη όμως παρουσιάσθηκαν πολλές περιπτώσεις κα- 
ταστρατήγησης της απαλλακτικής αυτής διάταξης και τούτο για
τί τα αυτοκίνητα αυτά είναι πολυτελούς κατασκευής και χρησι
μοποιούνται αποκλειστικά ως συνήθη επιβατικά. Συγκεκριμένα τα 
εν λόγω αυτοκίνητα παρουσιάζουν τον εκσυγχρονισμό, την άνε
ση και τον πολυτελή εξοπλισμό των κοινών επιβατικών και η μό
νη διαφορά τους είναι η ύπαρξη ενός επί πλέον εξαρτήματος 
(δυναμοδότη), η αξία του οποίου είναι πολύ χαμηλή και η τοποθέ
τησή του ουσιαστικά αποσκοπεί στην καταστρατήγηση των φο
ρολογικών διατάξεων, δεδομένου ότι ως επιβατικά υποβάλλονται 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 400% και Φ.ΠΆ. 8% ενώ ως γεωρ
γικά μόνο σε Φ.Π.Α. 18%. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι κάτο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χοι των αυτοκινήτων αυτών, πέραν της μη καταβολής του υψη
λού φόρου κατανάλωσης, απολαμβάνουν και άλλων εξίσου σημα
ντικών πλεονεκτημάτων (χρησιμοποίηση ντήζελ αντί βενζίνης, 
απαλλαγή από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, καταβολή μειω
μένων τελών κυκλοφορίας, μη εφαρμογή τεκμηρίου για το φόρο 
εισοδήματος), αντιλαμβάνεται ο καθένας, τις πάσης φύσεως με
θοδεύσεις που επινοούνται, προκειμένου να χαραιαηρισθεί και να 
τελωνισθεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο ως γεωργικό.

4. Ήδη έχει παρατηρηθεί εισαγωγή σε ευρεία κλίμακα και σε 
διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, τέτοιων επιβατικών αυτοκινήτων τύ
που JEEP με το ευεργετικό φορολογικό καθεστώς, χωρίς να υφί- 
στανται λόγοι εξυπηρέτησης κάποιας ουσιαστικής σκοπιμότητας, 
αφού έχει διαπιστωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρη
σιμοποιούνται για το σκοπό που παραλαμβάνονται (γεωργικές 
χρήσεις).

5. Για την αντιμετώπιση των καταστρατηγήσεων αυτών σε βά
ρος των συμφερόντων του Δημοσίου, με τη διάταξη του άρθρου 
2 του παρόντος, καταργείται η εξαίρεση της παραγρ. 2 του άρ
θρου 1 του ν.363/1976 όπως ισχύει, ώστε όλα τα επιβατικά αυτο
κίνητα να υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

6. Με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου που είναι 
μεταβατικού χαρακτήρα, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να υπαχθούν 
στο προηγούμενο φορολογικό καθεστώς τα αυτοκίνητα εκείνα που 
είχαν κομισθεί ή βρίσκονταν καθ' οδόν με προορισμό τη χώρα.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 1990 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρε
λαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης 

πετρελαιοειδών προϊόντων
1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται α

πό τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1038/1980, όπως αυτές τρο
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρα
κάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Σεπτεμβρίου 1990 
ως εξής;

ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΣΟ ΦΟ
ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

(1) (2) (3) (4)

α_ Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 60.000 χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων 

MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ,μολύβδου στο 
λίτρο MAX 27.10.00.35 44.708 χιλιόλιτρο

Υ- Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 28.780 χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 

0.40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX 27.10.00.35 42.230 χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του 

ν.3686/1957 (ΟΕΚ 64 Α ή και δασικών συνεταιρισμών 
του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΟΕΚ 194 Α') 27.10.00.35 26.787 χιλιόλιτρο

στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 60.000 χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται 

με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 
(ΦΕΚ 14/Α' 1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ.τόν.

η- Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 31.276 μετρ.τόν.
θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με 

περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου A 27.10.00.69 11.295 χιλιόλιτρο
L Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με 

περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 11.086 χιλιόλιτρο
ια Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με 

περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος 27.10.00.69 11.086 χιλιόλιτρο


