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<Γ*α σχέδιο νόμου «Δε οουθ, ισεΐζ c τον ενιαίο ειδικό φόρο κο· 

το\ άλωσης των πετρελαιοειδών nooic rrcjv και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Στο άρθρο ι

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1571/1985 
(ΦΕΚ 192/Α) μ:: σχετική απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ε
νέργειας και Τεχνολογίας καθορίστηκαν νέες τιμές Ρύσης (τιμές 
διάθεσης από τα διυλιστήρια) ίων πετρελαιοειδών προϊόντων, οι 
οποίες ισχύουν από 19 Ιανουάριου 1990.

Εν'όιϋει τούτου κα: προκειυένου να διατηρηθούν οι τιμές λιανι
κής πώλησης ττο ίδιο επίπεδο νια τα προϊόντα αυτά με τις διατά
ξεις του nc ιόντος αοθοου αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο 
προβλεπόμενος κατο περίπτωση ειδικός Φόρος κατανάλωσης.

Αθήνα, 16 Ιανουάριου 1990 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειόικι · φόρο κατανάλωσης των πετρε
λαιοειδών προϊόντων

Άρθρο 1
Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης 

πετρελαιοειδών προϊόντων

1.-0 ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προρλέπεται 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 19 Ιανουάριου 1990 
ως εξής:

ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ.
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΣΟ ΦΟ
ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

11) (2) (3) (4)

C. Βενζίνη εεροπ.,άνων 27.10.00.31 50.000 χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υφηλή ; συμπίεσης 96 οκτανίων 

MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύΡδου στο 
λίτρο MAX 27.10.00.35 35.(04 χιλιόλιτρο

Υ- Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.35 26.686 χιλιόλιτρο
δ. Βενζίνη κοινή !)0 οκτανίων MIN (REGULAR) 

0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX 27.10.00.35 35.667 χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του 

ν. 36Θ6/1957(ΦΕΚ Α764) και δασικών συνεταιρισμών 
του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ Α7194) 27.10.00.35 20.1:69 χιλιόλιτρο

στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουιιένων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 50.000 χιλιόλιτρο
S· Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται 

με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 
(Φ:ΕΚ 14767/Α") 27.10.00.25 3.000 μετρ.τόν.

η- ®ο τιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 39.1108 μετρ.τόν.
6. Πε-ρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL).po 

περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου A 27.10.00.69 4.·ή15 χιλιόλιτρο
1. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με 

περιεκτικότητα σε θειο MAX 0.3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 4.191 χιλιόλιτρο
1C. Πιτοέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με 

πι ριεκτικΰτητα σε θείο MAX 0.5% κατά βάρος 27.10.00.69 5.444 χιλιόλιτρο
Ιβ- Πιτρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο 

απ i εκείνο των περιπτώσεων 8'. ι' και ιο’ 27.10.00.69 6.000 χιλιόλιτρο
ιγ- Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης λεωφορείων «AUTOMOTIVE DIESEL· 27.10.00.59 4.780 χιλιόλιτρο
ιδ. Πττρέλαιο εξωτερικής καύσης Nc 1 με πεοιε- 

κτ κότητα σε θείο MAX 0.7% κατά βάρος 27.10.00.79 1.154 μετρ.τόν.
ιε. Γιιτρέλαιο εξωτερικής καύετης No 1 με περιε- 

κτ κότητα σε θείο MAX 3.5% κατά βάοος 27.10 00.79 5.214 μετρ.τόν.
ιστ. Πιτοέλαιο εξωτεοικής καύσης No 2 με περιε- 

κτ κότητα σε θείο MAX 0.7 % κατό βάρος 27.1C.00.79 505 μετρ.τόν.
>ζ. Πι τρέλαιο εξωτεοικής καύσης No 2 με περιε- 

κτ κότητσ σε θείο MAX 3.5% κοτά βάοος 27.10.00.79 4.567 μετρ.τόν.
ΙΓ). Π: τπέ>' ·ς εξωτερικής καύσης No 3 με πεοιε- 

γ.τ κο.·τα στ tcic MAX 0.7% κστί βάρος 27.10.00.79 1 104 μετρ.τόν.
ι6. Πι.τρελ.,χ εξωτεοικής καύσης No 3 με πεοιε- 

κτ κότητα σε θείο MAX 4% κατε βάρος 27.10.00.79 5.290 μετρ.τόν.
κ. Π: τρέλσ.ο εξωτεοιτής καύσης άλλο από εκείνο 

τα ν πεσιπτώσεων ιί. ιε, ιστ. ιζ. ιη και ιθ 27.10.00.79 7.000 μετρ.τόν.
κα. Πτοπάνιε 27.Π.12.11 και 

27.11.1Z9S 2 702 μετρ.τόν.


