
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

στο σχέδιο νόμου -Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο 
κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων,

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1571Π 985 
(ΦΕΚ 192/Α ) με σχετική απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ε
νέργειας και Τεχνολογίας καθορίστηκαν νέες τιμές βάσης επί ο
ρισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων που ισχύουν από 25 
Δεκεμβρίου 1989.

Ενόψει 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.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1989 
Ο Υπουργός Οικονομικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης 
των πετρελαιοειδών προϊόντων

Άρθρο μόνο

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 (ΦΕΚ 67/Α'), όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για 
τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ.
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΣΟ ΦΟ
ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Π) (2) (3) (4)

α. Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 50.000 χιλιόλιτρο
e. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων 

MIN (PREMIUM) 0.15 γραμ.μολύβδου στο 
λίτρο MAX 27.10.00.35 37.388 χιλιόλιτρο

γ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 28.709 χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 

0.40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX 27.10.00.35 37.157 χιλιόλιτρο
£. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του 

ν. 3666/1957/(ΦΕΚ A 764) και δασικών συνεταιρισμών 
άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚΆ7194) 27.10.00.35 21.859 χιλιόλιτρο

στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 50.000 χιλιόλιτρο
ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται 

με τους όρους των διατάξεων ιου β.δ. 57/24 1-67 
(ΦΕΚ.14/67/Α') 27.10.00.25 3.00C μετρ.τον.

η- Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 37.034 μετρ.τόν.
e. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL).με 

περιεκτικότητα σε θείο MAX 0.3% κατό βάρος τύπου A 27 10.00.69 693 χιλιόλιτρο
ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με 

περιεκτικότητα σε θείο MAX 0.3% κατά βάρος τύπου Ε 27.10.00.69 4C χιλιόλιτρο
1C Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με 

περιεκτικότητα σε θείο MAX 0.5% κατο βάρος 27.10.00.69 5.444 χιλιόλιτρο
ιβ Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο 

απο εκείνο των περιπτώσεων 6'. ι' και ic‘ 27.10.00.69 5.000 χιλιόλιτρο
tv. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης λεωφορείων «AUTOMOTIVE DIESEL» 27 10.00.59 811 χιλ,ολιτρο
ιδ Πετρελοιο εξωτερικής κούσης No ι με περιε- 

κτικοτητο σε θειο MAX 0.7*4 κατά βάρος 27.10.00 79 653 με ρ.τόν
1C. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 1 με περιε

κτικότητα σε θείο MAX 3.5% κατο βορος 27.10.00 79 4 762 με ρ τον
ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής κούσης No 2 με περιε

κτικότητα σε θείο MAX 0.7% κατά βάρος 27.10.00 79 8 με* ρ.τόν.
ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 2 με περιε

κτικότητα σε θείο MAX 3.5% κατά βάρος 27 10.00 79 4.118 με ρ.τόν.
■η Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιε

κτικότητα σε θείο MAX 0.7% κατά βάρος 27.10.00 79 1.033 με ρ.τόν.
ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης No 3 με περιε

κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος 27.10.00 79 5.270 μετρ.τόν.'
κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο 

των περιπτώσεων ιδ. ιε. ιστ, ιζ. ιη κοι ιθ 27.10.00 79 7.000 μετρ.τόν.
KQ.

Κβ.

Προπάνιο

Βουτάνιο

27.11.12.11 και
27.11.12.99
27.11.13.90

2.702
7.356

μετρ.τόν.
μετρ.τόν.

κγ. Υγραέριο μίγμα 
(προπανίου και βουτανίου)

27.11.12.99 
27.11 13.90 
27.11.19.00 4.754 μετρ.τόν.


