ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ .
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί διαρρυθμίσεως τοϋ -έπί τής
βενζίνης καί πετρελαίου- έσωτερικής καύσεως επιβαλ
λόμενου φόρου κατανάλωσε ως».

άνω ημερομηνίας ίσχυουσών νέων τιμών ϊια-ύεσεως τών πε
τρελαιοειδών έκ τών διυλιστηρίων καί τών προ τής ημερομη
νίας ταύτης ίσχυουσών ομοίων.
.

Ή κατά τά ανωτέρω διαφορά εισπράττεται ύπό τών Τε
λωνειακών Αρχών κατά τον τελωνισμόν ή κατά τον άνατελωΠρος την Βουλήν ιών 'Ελλήνων
νισμόν τών έν λόγω άπο-ύεμάτων καί κατατί-ύεται είς τον
παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος^ υφιστάμενον λογαριασμόν
Κατά τά ΐσχύοντα (άρθρον 1 νόμου 209/1975), ό επι -ύπ’ άρι5. 234143 Ελληνικόν Δημόσιον —Λογαριασμός διαβαλλόμενος φόρος καταναλώσεως έπί τής βενζίνης καί
χειρίσεως πετρελαιοειδών.
Τ0ϋ πετρελαίου έσωτερικής καύσεως, έχει όρισθή έν συνΆρ-Spον 3.
αρτήσει '"προς την τιμήν διαθέσεως (ΕΧ^ FACTORY)
των * καυσίμων τούτων υπό των έγ/ορίων διυλιστηρίων.
Ή εναρξις τής ισχύος τών διατάξεων τοϋ αρ-ύρου 1 άρχεται άπο τής έπομένης τής κατα-ύέσεως τοϋ παρόντος Νόμου
Επειδή όμως, εσχάτως, σημειοϋνται συνεχείς αυξήσεις
είς τήν Βουλήν, τοϋ δέ άρ-λρου 2 άπό τής δημοσιεύσεώς του
τής τιμής τοϋ άργοϋ πετρελαίου ΰπό των πετρελαιοπαρα
διά τής ’Εφημερίδες τής Κυδερνήσεως.
γωγών χωρών, αί όποϊαι έπιβάλλουν συνήθως τήν άντίστοιχον άύξησιν καί τών τιμών διαθέσεως τών παραγομένων έκ τούτου ώς άνω καυσίμων, παρίσταται άνάγκη,
προς αποφυγήν έντυπώσεων ότι αί αυξήσεις αύται τών τι
μών επηρεάζονται καί έκ τοϋ φόρου καταναλώσεως, όπως
ό φόρος ούτος άποσχετισθή έκ τών ώς άνω (EX FACTORY)
τιμών, εις τρόπον ώστε ή μεταβολή τών τιμών νά μή έπηρεάζεται έκ τοϋ φόρου .καταναλώσεως.
Τήν ανάγκην ταύτην καλύπτουν αί διατάξεςς τοϋ άρθρου
1 τοϋ πρότεινομένου νομοσχεδίου βάσει τών οποίων ό φόρος
καταναλώσεως τής βενζίνης ..καί πετρελαίου έσωτερικής
καύσεως άποσυσχετιζόμενος έκ τής τιμής διαθέσεως τών
έν λόγω καυσίμων, παραμένει εις τό ΰψος τοϋ μέχρι καί
σήμερον είσπραττομένου καθαροΰ ποσοϋ φόρου, άνερχομένου άνά χιλ/τρον διά τήν βενζίνην PREMIUM εις δρχ.
9.714, διά τήν. κοινήν βενζίνην είς δρχ. 8.094 καί διά
τό πετρέλαιον έσωτερικής καύσεως είς δρχ. 688.
Έξ άλλου, ύπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ νομο
σχεδίου τούτου λαμβάνεται πρόνοια, όπως, διά τά κατά
τήν Ιην ’Απριλίου 1977 υποκείμενα αποθέματα' είς τάς
εγκαταστάσεις τών έταιρειών πετρελαίου, τά όποια ένώ
ήγοράσθησαν ύπό τών έν λόγω έταιρειών έκ των διυλιστη
ρίων με τάς παλαιάς τιμάς, θά διατεθούν ύπ* αύτώνι εις
τήν κατανάλωσιν μέ τάς νέας ηΰξημένας άγορανομικάς
τιμάς, είσπραχθή ύπέρ τοϋ Δημοσίου ή μεταξύ τών δύο
τιμών σχετική διαφορά, ίνα μή άποβή αυτή εις όφελος τών
εταιρειών πετρελ.αίου.
■ Έν Άθήναις τή 30 Μαρτίου 1977
«Ο 'Υπουργός τών Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ
/

1

.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ϊ'.αρρύ-άμίιεως τεϋ έπί τής βενζίνης καί πετρελαίου
εσωτερικής καύσεως έπιβαλλομένου φόρου καταναλώσεως.
.' Άρ-Spov 1.
- - Ό κατά τάς διατάξεις τής ταρ. 1 τοΰ άρ-Spου 1 τοϋ Νό
μου 209/1975 επιβαλλόμενος έπί τής βενζίνης καί τοΰ πε
τρελαίου έσωτερικής καύσεως, φόρος καταναλώσεως, άποσυσχετιζόμενος έκ τής τιμής οια-3-έσεως των καυσίμων τού
των ύπό τών εγχωρίων διυλιστηρίων, παραμένει είς τό ύψος
τοϋ μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος άρ-Sp ου
είσπραττομένου κα-ύαροϋ ποσοϋ φόρου, άνερχομένκ/ άνά χιλιό
λιτρο-/ διά τή·/ βενζίνη·/ υψηλής συμπιέσεως (PREMIUM)
είς ϊρχ. 9.714, ϊιά την κοινήν βενζίνην (REGULAR) είς
δρχ. 8.094 καί διά τό πετρέλαιον έσωτερικής καύσεως είς
δρχ. 688.
.

’Ap-Spov 2.
, Έπί αποθεμάτων πετρελαιοειδών προϊόντων εΰρε-λέντων είς
τας εγκαταστάσεις τών εταιρειών πετρελαίου κατά τήν πρωίαν
τήϊ 1ης ’Απριλίου 1977 ώς υποκειμένων, ώς καί έπί τών
υποκείμενων ώσαύτως έν πλώ φορτίων τών αυτών προϊόντων,
εισπράττεται- ή σχετική διαφορά μεταξύ τών άπό τής ώς

Έν Ά-ύήναις τή 30 Μαρτίου 1977
Ό Υπουργός
ΕΓΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 209/75

Περί διαρρυθμίσεως τοΰ-έπί τών ύγρών καυσίμων έπιβαλ-.
λομένου φόρου καταναλώσεως.
•
’
·
ι
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Άρθρον 1.
Παραγρ. 1.
Ό κατά τάς διατάξεις τών παραγρ. 1 καί 4 τοϋ άρθρου
56 τοϋ Ν. 12/1975, «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως φορολογικών καί άλλων τινών συναφών διατάξεων»,
έπιβαλλόμενος φόρος καταναλώσεως έπί της βενζίνης καί
τοϋ πετρελαίου εσωτερικής καύσεως ορίζεται ώς άκολούθως ;
α) Έπί τής βενζίνης ύψηλής συμπιέσεως. (PREMIUM),
δασμολογικής κλάσεως 27.10Α1, είς δραχμάς δέκα πέντε
χιλιάδας έξακοσίας εξήκοντα εξ (15.666) άνά χιλιόλιτρου,
μειούμενος κατά τήν ύπό τής Εθνικής Υπηρεσίας Πετρε
λαιοειδών καθοριζομένην έκάστοτε τιμήν διαθέσεως ταύ
της ύπό τών εγχωρίων Διυλιστηρίων. Ό φόρος ούτος
δεν δύναται νά είναι κατώτερος τών έννέα χιλιάδων διακοσίων (9.200) δραχμών άνά χιλιόλιτρον.
• β) Έπί τής κοινής βενζίνης (REGULAR), δασμολο
γικής κλάσεως 27.10Α1, είς δραχμάς δέκα τρεις χιλιάδας
έκατόν τεσσαράκοντα επτά (13.147) άνά χιλιόλιτρον, μει
ούμενος κατά τήν ύπό τής Εθνικής 'Υπηρεσίας' Πετρε
λαιοειδών καθοριζομένην έκάστοτε τιμήν. διαθέσεως ταύ
της ύπό τών έγχωρίων Διυλιστηρίων. Ό φόρος ούτος
δεν δύναται νά είναι κατώτερος τών έπτά χιλιάδων έξακοσίων (7.600) δραχμών άνά χιλιόλιτρον.
γ) Έπί τοϋ πετρελαίου έσωτερικής καύσεως (DIESEL
OIL), δασμολογικής κλάσεως 27.10Γ1, είς δραχμάς τέσσαρας χιλιάδας διακοσίας όγδοήκοντα όκτώ (4.288) άνά
χιλιόλιτρον, μειούμενος κατά τήν ύπό τής Εθνικής 'Υπη
ρεσίας Πετρελαιοειδών καθοριζομένην έκάστοτε τιμήν δια
θέσεως τούτου ύπό τών έγχωρίων Διυλιστηρίων. Ό φόρος
ούτος δεν δύναται νά είναι κατώτερος τών έξακοσίων πεντήκοντα (650) δραχμών άνά χιλιόλιτρον.
δ) Έπί τοΰ έλαίου (AUTOMOTIVE DIESEL) τής
δασμ. κλάσεως 27.10Β3, τοΰ χρησιμοποιουμένου διά τήν
κίνησιν τών άστικών λεωφορείων ,τής περιοχής τοΰ λεκα
νοπεδίου ’Αττικής καί Θεσσαλονίκης, είς δραχμάς. τέσσαρας χιλιάδας διακοσίας είκοσι μιας (4.221) άνά χιλιόλιτρον, μειούμενος κατά τήν ύπό τής Εθνικής 'Υπηρε
σίας Πετρελαιοειδών καθοριζομένην έκάστοτε τιμήν δια
θέσεως τούτου ύπό τών έγχωρίων Διυλιστηρίων. 'Ο φόρος
ούτος δέν δύναται νά είναι κατώτερος τών έξακοσίων πεντηκοντα (650) δρχ. άνά χιλιόλιτρον.

