
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

τού σχεδίου Κόμου «περί κυρώσεως της Τελωνειακός 
υμβάσεως επί τού δελτίου Λ.Τ.Α. διά τήν προσωρινήν 
σδοχήν εμπορευμάτων».

Ποός iljv Βον/.Ι/ν τών Ελλήνων

1. Τό Συμβούλιου Τελωνειακής Συνεργασίας, ώς έςειδι- 
ευμένος διεθνής οργανισμός έπί θεμάτων τελωνειακής 
εχνικής, προήλθεν, εις τό πλαίσιον τής ύπ’ αΰτοϋ άναλη- 
θείσης προσπάθειας άπλοποιήσεως τών τελωνειακών δια- 
κασιών, εις τήν έκπόνησιν, έν έτει 1961, τής προς κύρωσιν 
τοβαλλομένης Διεθνούς Τελωνειακής Συμβάσεως έπι τοΰ 
τλτίου Λ.Τ.Α, διά τήν προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων.
2. Σκοπός τής ώς είρηται Συμβάσεως είναι ή διευκόλυν- 
ς τής προσωρινής εισαγωγής εμπορευμάτων εις τάς δια- 

όρους χώρας, διά τής έξαλείψεως τών δυσχερειών, αίτινες 
ςμιουργούνται έκ τής ύποχρεώσεως συμπληρώσεο^ς καί ύπο- 
,λής, εις έκάστην Χώραν προσωρινής εισαγωγής, τών ΰπο 
ής εσωτερικής αυτής νομοθεσίας προβλεπομένων εθνικών 
ιλωνειακών έγγράφων, ώς καί ή διασφάλισις τής καταβολής 
ύν έπί τών προσωρινώς εΐσαγομένων εμπορευμάτων άνα- 
,γούντων δασμών καί λοιπών φόρων, εν περιπτωσει μή 
"καιρού έπανεξαγωγής τούτων.
'Ο σκοπός ούτος επιτυγχάνεται :
α) Διά τής υίοθετήσεως ενός διεθνούς τελωνειακού τίτλου, 

οΰ δελτίου Λ.Τ.Α. (όρος, όστις προκύπτει έκ τοΰ συνδυασμού 
ών βραχυγραφικών άποδόσεων τών γαλλικού καί άγγλικού
ιων (ADMISSION TE.MPORAIRE καί TEMPORARY 
DMISSION), χρησιμοποιουμένου εις άντ, κ.ατάστασιν τών 

Ινικών τελωνειακών έγγράφων προσωρινής εισαγωγής καί 
β) Διά τής καθιερώσεως ενός διεθνούς μηχανισμού έγγυο- 

,σίας, προβλέποντος τήν υπό τών εγκεκριμένων έγγυοδοτι- 
ών ’Οργανισμών έκάστης χώρας παροχήν, προς τάς Τελω- 
ειακάς Άρχάς αυτής, έγγυήσεως διά τήν καταβολήν τών, 
τι τών βάσει δελτίου Α.Τ.Α. διακινουμένων έμπορευμάτων, 
αλογούντων δασμών καί φόρων, λόγω μή εγκαίρου έπα- 
ξαγωγής τούτων.
3. διά τής κυρώσεως τής έν λόγω Συμβάσεως, σκοπεϊται 
εύθυγράμμισις καί τής ήμετέρας νομοθεσίας προς τά έν

ιοκειμένω διεθνώς κρατούντα, έπί τώ τέλει τής διασφαλί- 
ως τών διά τής συμβάσεως παρεχομένων πλεονεκτημάτων 
:έρ τών ήμετέρων προσωρινών έξαγωγών έμπορευμάτων ή 
έρων ειδών, ίδια δέ έκθεμάτων καί δειγμάτων, προς έκθε- 
ν ή έπίδειξιν τούτων εις τάς άγοράς τού έξωτερικού, 
ϋθ’ οπερ θέλει συμβάλλει οΰσιωδώς εις τήν καταβαλλομέ- 
ν προσπάθειαν διεθνούς προβολής τών ελληνικών προϊόν- 
jν, μέ τάς έκ ταύτης ευεργετικά διά τό έξαγωγικόν μας 
,πόριον αποτελέσματα. Είδικώτερον, διά τής προσχωρήσεώς 
χς εις τήν X λόγω σύμβασιν, θά παρακαμφθούν αί δυσχέ- 
ιαι, ας άντιμετωπίζουν σήμερον τά προσωρινώς έξαγόμενα 
ληνικά προϊόντα, υποκείμενα εις τάς κατά τό μάλλον ή 
:τον πολύπλοκους διαδικασίας προσωρινής εισαγωγής, τάς 
,οβλεπομένας υπό τής έθνικής τελωνειακής νομοθεσίας τών 
:ί μέρους χωρών, εις άς ταύτα εΐσάγονται. Αί διαδικασίαι 
ίται συνίστανται συνήθως εις τήν ύποχρέωσιν καταθέσεως 
αφόρων, κατά χώραν εισαγωγής, έθνικών τελωνειακών 
γράσων καί παροχής υπέρογκων χρηματικών εγγυήσεων 
ά τούς έπί τούτων άναλογούντας δασμούς καί φόρους, μέ 
ι έντεΰθεν ανασταλτικά τής άνωτέρω προσπάθειας άπο- 
λέσματα.

Κ-^ΐο
4. Έξ ετέρου, καθ’ όσον αφορά εις τάς υπό τό καθεστώς 

τής ώς εϊρηται συμβάσεως προσωρινάς εΐσαγωγάς έν Έλλάδι 
αλλοδαπών προϊόντων, αί δΓ αυτής καθιερούμεναι, άπό πλευ
ράς καθαρώς τελωνειακών διατυπώσεων, άπλουστεύσεις, 
θέλουν έξυπηρετήσει τά μέ-ριστα τήν έν τοϊς Τελωνείοις 
τής Χώρας διαδικασίαν προσωρινής εισαγωγής τών ώς άνω 
ειδών, ένώ έκ παραλλήλου, ή καταβολή τών έπί τούτων έκ 
δασμών καί λοιπών φόρων άπαιτητών δικαιωμάτων τού 
Δημοσίου, έν περιπτώσει μή έγκαιρου έπανεξαγωγής, θά 
διασφαλίζηται πλήρως διά τής ύπ’ αύτής προβλεπομένης 
έγγυοδοτικής διαδικασίας.

5. ’Εκ τής παρ’ ήμϊν έφαρμογής τής Συμβάσεως δεν 
θέλει προκόψει απώλεια έσόδων διά τον κρατικόν προϋπο
λογισμόν, δοθέντος ότι αΰτη δέν προβλέπει ατέλειαν δασμών 
καί λοιπών φόρων διά τά βάσει δελτίου Α.Τ.Α. είσαγόμενα 
έμπορεύματα, ά/λά καθορίζει απλώς τήν διαδικασίαν καί 
τό σύστημα έγγυοδοσίας διά τήν, κατά τάς κειμένας σχε- 
τικάς διατάξεις, προσωρινήν, έπί έπανεξαγωγή, εισδοχήν 
τούτων άνευ καταβολής δασμών καί φόρων.

6. Έπί τών κατ’ ιδίαν άρθρων τού ύποβαλλομένου σχε
δίου Νόμου παρατηρούμεν τά άκολουθα :

Έπί τού άρθρου πρώτου.
Διά τού άρθρου τούτου, κυρούται τό κείμενον τής ώς 

άνω διεθνούς συμβάσεως, μετά τού Παραρτήματος αύτής, 
διαλαμβάνοντος τόν'τύπον τοΰ“δελτίου Α'.Τ.Ατ

Έπί τού άρθρου δευτέρου.
Διά τής διατάξεως ταύτης, σκοπεϊται ή διεύρυνσις τής 

ύπό τού Ν.Δ. 4551/1966 προβλεπομένης άρμοδιότητος τών 
Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων διά τήν πα
ροχήν έγγυήσεως έπί προσωρινώς εΐσαγομένων έμπορευμά
των, εις τρόπον ώστε νά καταστή δυνατή ή έγγυοδοτική 
κάλυψις άπασών τών περιπτώσεων προσωρινής εισαγωγής 
έμπορευμάτων καί λοιπών ειδών, βάσει δελτίου Α.Τ.Α.

Έπί τού άρθρου τρίτου.
Διά τού έν λόγω άρθρου, προβλέπεται, ότι, διά κοινών άπο- 

φάσεων τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Εμπορίου, ορί
ζεται τό Επιμελητήριου όπερ θά άναλάβη τήν έκδοσιν τών 
δελτίων Α.Τ.Α. καί τήν παροχήν τής προβλεπομένης έγγυή- 
σεως καί καθορίζονται οί όροι, ή διαδικασία καί τό ύψος 
τής έγγυήσεως ταύτης.

Έν Άθήναις τή 2 ’Απριλίου 1975 
Οί Υπουργοί

Έπωτεοικών Οίκονοιιιαών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έαπορίου
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής Διεθνούς Τελωνειακής Συμβάσεως έπί 

τού δελτίου Α.Τ.Α. διά τήν προσωρινήν εισδοχήν έμπο
ρευμάτων.

Άρθρον πρώτον.
Κυρούται καί κτάται ίσχύν νόμου ή ύπό τού Συμβουλίου 

Τελωνειακής Συνεργασίας καταρτισθεϊσα έν Βρυξέλλαις τήν’ 
6ην Δεκεμβρίου 1961 Διεθνής Τελωνειακή Σύμβασις έπί 
τού Δελτίου Α.Τ.Α., διά τήν προσωρινήν εισδοχήν έμπο
ρευμάτων, μετά τού προσηρτημένου αυτή Παραρτήματος, 
ών τά κείμενα, έν πρωτοτυπώ εις τήν Γαλλικήν καί ’Αγγλι
κήν καί έν μεταφράσει εις τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν, έχουν 
ώς επεται :


