
Στο σχέδιο νόμον *Διορρυθμ>σ*Μ; στον ενιαίο Ειδικό Φόρο Κο- 
^νολωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων,

Στο άρθρο Ί
Κατ' εφαρμογή των Διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1571/1985 
ΕΚ 192/Α) με σχετική απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ε- 
ογειας και Τεχνολογίας καθορίστηκαν νεες τιμές Ρύσης (τιμές 
άθεσης από τα διυλιστήρια) των πετρελαιοειδών προϊόντων, οι 
τοίες ισχύουν.από 7 Δεκεμβρίου 1989.
Ενόψει τούτου και προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές λιανι- 
ις πώλησης στο ίδιο επίπεδο για τα προϊόντα αυτά, με εξαίρεση 
βενζίνη, με τις διατάξεις του παρόντος άοθρου αναπροσαρμό- 
ται ανάλογα ο προβλεπόμενος κατά περίπτωση Ειδικός Φόρος 
ιτανάλωσης.
Επίσης, με την (δια διάταξη και επειδή η τιμή καταναλωτή γιο 
βενζίνη παραμένει αμετάβλητη οπό το έτος 1986, ενώ αντίθε
η διϋλιστηριακή τιμή του προϊόντος αυτού στο διάστημα που 
σολάθησε παρουσίαζε συνεχή αύξηση, μ' αποτέλεσμα ο Ειδι- 
\ Φόρος Κατανάλωσης της βενζίνης να έχει μειωθεί σημαντι- 
, αναπροσαρμόζεται ο φόρος αυτός, σε τρόπο ώστε να 
οκατασταθεί η υφιστάμενη κατά το χρόνο του καθορισμού του 
ντελεστή σχέση φόρου και τιμής.

Στο άρθρο 2
Με τη διάταξη του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται οι συντε- 
οτές του Φόρου κατανάλωσης των λιπαντικών και των παρα- 
ευασμάτων που χρησιμοποιούνται γιο τη βελτίωση αυτών.
Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται προκειμένου να αποκαταστα- 
, η αρχική σχέση μεταξύ της τιμής των παραπάνω προϊόντων 
ι της επιβάρυνσης από φόρο κατανάλωσης.

Στο άρθρο 3
1.- Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αναπροσαρμόζο- 
ιι οι εξής φόροι:
ι) Ο φόρος κατανάλωσης ανά χιλιόγραμμο ύνυδρου οινοπνεύ- 
τος και αποσταγμάτων που περιέχουν οινόπνευμα αυξάνεται 
i 150 σε 250 δρχ. Ανάλογη προσαρμογή γίνεται στο φόρο για 
οινόπνευμα και απόσταγμα που περιέχεται στα οινοπνευματώδη 
ιά καθώς και για εκείνο που προορίζεται για άλλες χρήσεις. 
3) Ο φόρος κατανάλωσης του οινοπνεύματος, που προορίζεται 
. την παρασκευή οίνων ελεγχόμενης ονομασίας προελεύοεως 
;άνεται από 75 σε 125 δρχ. το χιλιόγραμμο ύνυδρου οινο- 
ιύματος.
) Στο ημικαθαρό οινόπνευμα, που μετουσιώνεται και δεν μπο- 
να χρησιμοποιηθεί για πόση ή μυρεψία (μπλε οινόπνευμα) ο 

οος κατανάλωσης αυξάνεται από 10 σε 20 δρχ. το χιλιόγραμ- 
το άνυδρο.
-- Με την παράγραφο 2 αναπροσαρμόζονται τα ποσά φόρου 
ανάλωσης, που εφαρμόζονται στην εισαγωγή οινοπνεύματος,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ οινοπνευματωδών ποτών και οίνων, σε αναλογία μ* την αύξηση 
του φόρου στα εγχώρια προϊόντα, που έγινε με την παράγραφο 1.

3.· Οι αυξήσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες, γιατί τα άλλα κρά
τη μέλη της Κοινότητας έχουν πολύ μεγαλύτερη φορολογία στο 
οινόπνευμα, που κυμαίνεται από 600 έως και 4.000 δρχ. το KQ το 
άνυδρο.

Από την 1.1.1989-0 ρυθμιστικός φόρος, σύμφωνα με τις ρυθμί
σεις του άρθρου 6 του ν. 1477/1984. έχει μηδενιστεί με αποτέλε
σμα να ισχύουν οι ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις στα ειοαγόμενα 
και εγχωρίως παραγόμενα και επομένως θα πρέπει σταδιακά να 
προσαρμοζόμαστε με τα ισχύοντα στην Κοινότητα έστω και κατ' 
ελάχιστο, καθ' όσον οι τελευταίες προτάσεις της Κοινότητας προ
βλέπουν για το 1992 ένα ενιαίο φόρο κατανάλωσης για όλα τα κρό- 
τη μέλη της τάξεως των 2.500 δρχ. περίπου για κάθε χιλιόγραμμο 
ύνυδρου οινοπνεύματος.

Στο άρθρο 4
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού κυρώνονται νομοθετικά ο

ρισμένες έκτακτες και επείγουσες αποφάσεις του Υπουργού των 
Οικονομικών με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν διάφορα φορολογικό 
θέματα.

Ειδικότερα:
α. Με τη διάταξη της περίπτωσης Α νομιμοποιείται η ρύθμιση 

που έγινε με την αριθμ. 1075151/2347/27.6.89 απόφαση σχετικά με 
την αναπροσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των πετρε
λαιοειδών προϊόντων, λόγω μεταβολής των τιμών βάσης αυτών.

β. Με την διάταξη της περίπτωσης Β νομιμοποιείται η ρύθμιση 
που έγινε με την απόφαση 1069111/2155/Β.Θ.Β9 απόφαση σχετικά 
με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 2 του 
ν. 1858/1989 προς αποφυγή καταστρατηγήσεων.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1989 

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 
των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Ενιαίος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

Πετρελαιοειδών προϊόντων

1.-0 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 
παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 7 Δεκεμβρίου 
1989 ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΥΝΔΥΑΣΜ. 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ.

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΣΟ ΦΟ
ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Π) (2) (3) (4)

Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 50.000 χιλιόλιτρο
Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων 
MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο 
λίτρο MAX. 27.10.00.35 36.897 χιλιόλιτρο
Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 28.152 χιλιόλιτρο
Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 
0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX. 27.10.00.35 36.735 χιλιόλιτρο


