
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
·£_; _.·3 Νόμου '·χερ: ε:χρρυ ύμίτεως *ζ·> "“ν
^ •τ'τών νlaiiTtJLOiv έχ'.εχλλεμενευ φόρου ν.χτχνχλώτεως».

77ρός τή ν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Ή χρότφχτες rjlrr:; τής τ:μής τεΰάϊγο·; χετρελχίευ ύχό 

_._.Γν 2:εχχεχγω-'ών χωρών, /.ττεττητεν τ/rpy.xix .η/ 
^/άλογο-Γκΰςητ'.ν των τ:μών ε:τύέτεως ΈΧ FACTORY) 
τών ύχό τών έγχωρίων Δ:υλ:τττρ!ων χχρχγομένων ΰγρών κχυ- 
τίμων.

Έν θύει τούτου κχί εεεεμένου ότι ό ίτχύων νΰν, ευνάμε: 
...- £..ύϊ:υ 56 τεΰ X. 12/1975. τέρες κχτr/χλώτεως έχε 
τών ΰ-'ίών κ Χυτίμων. εχε: οί’.τύή εν τυνχρτήτε:, με τάς χχ- 
λχ:άςτ:μάς ε:χύέτεως τούτων ντε τώ/ έγχωρΓων ί:ϋλ:χτη- 
ρίων. χχρίττχτχ.: άνάγκη. μετά την κχτά τά άνωτέρω χΰ- 
ΓΕητ:ν τών εν Λόγω τμών, οχως μετχεΛηυη . υ..: ν. ω . κχ: .ο 
3ύές τού φόρου κχτχνχλώσεως. ε!ς τρόκον ώττε. μετ’ άφ2·- 
;ετ:ν εκ τευτόυ y.x! τών νέων ηύίςημένων τιμών ε:χύέτ»ως._" 
τό ένχχομενον χρός είττεχΞ:·/ τοτόν φόρου νά ίτεΰτχ: μέ τό 
y.x: τήμερεν είτχ ρχττόμενεν τε:εϋτεν.

Την άνάγκην τ χύτην κχλύχτουν χ! ε:χτάςε:ς τού χρύρευ 1 
τού χρετε:νεμέν ευ νομετχεείευ ε:’ ών τό ύύες τοΰ φόρου κκτχ- 
νχλώτεως έχ: τής ρενζίνης y.x: τεΰ χετρελχίευ έτωτερ:/.ής 
κχύτεως. όρίζετχ:_ ηύςημένον ενχ-/τ; τεΰ τήμερεν ίτχύοντες^ 
•/.χτά την ε: χφ:ράν μετχςΰ τής χχλχ-.χς y.x: νέχς τ:μής ::χ- 
ύέτεως τών -/.χυτίμων τούτων έν. τών εγχωρίων Δ:υλ:ττηρ!ων.

Έίς ετέρου ΰχό τών Ο'.χτχςεων τεΰ χρύρευ 2 τεΰ νεμε- 
τχεείου τούτου λχμβάνετχ: χρόνν.χ, οχως. ε:ά τά ν.χτά την 7ην 
Οκτωβρίου 1975 ΰχεκείμενχ άχτούέμχτχ ε!ς τάς έγκχτχστά- 
τε:ς τών έτχ:ρ:ών χετρελχίευ, άτ:νχ ενώ ήγοράτύη'.μν ΰχό 
τών έν λόγω έτχ:ρε:ών έ·/. τών ε:ΰλ:ττηρ!ων μέ τάς τ.άλχ:χς 
τ:μχς. ύά ο-.χτεύοΰν ΰχ’ χυτών είς την κκτ.χνάλωτ:ν μέ τάς 
νέχς ηύΞηιχένχς άγορχνομεκάς τιμάς, είττυρχχύή ύχέρ τοΰ 
Δημετίου ή μετχΞύ τών εύυ τιμών χχετ:·/.ή Πχφορά, ίνχ μη 
άχοβή χύτη είς όφελος τών έτ χορειών χετρελχίευ.

Έν !Αύην·χ:ς τή 6 Οκτωβρίου 1975
Ό Ύχουεγός Οίκονομ:·/ών 

Ε. ΔΕΒ ΛΈΤΟΓΛΟΥ

ΤΡΟ Π Ο ΓΙΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Χόμες 12/1975.

Άρύρον 56.
Δ:τρρύύμ:τ.ς φόρου /.χνχνχλώτεως -:χ: υγρών -/.χυτίμων.
1. Ό -/.χτά τάς ::χ·τχςε:ς τεΰ Χ.Α. 147/1974 «χερ: 

με:ώτεως τοΰ εόρευ κχτχ/χλώτεως έχ: ένίων υγρών -/.κυτ:μων>> 
είτχρ χτ τέμενος φόρες -/.χτχνχλώτεως έχ: τών -/.χτωτέρω υγρών 
•/.χυτίμων, έρίζετχ: έ;’ έΞής ώς άν.ελεύύως:

χ) Έχ: τής βενζίνης ΰύηλής τυμχ-.έτεως (PREMIL Μ) 
εχτμε-λογοκής κλάτεως 27.10Α1 είς ϊρχχμάς ίε·/.χτέττχρχς 
χ:λ:άεχς έν/εχνετίχς εεν.τ.'τέτττρχς (14.914) ά-;ά χ:λ:όλ:- 
τρεν. με:εύμ:ν:ς -/.χτά την ύτό τής Έύντ/.ής Ύτηρετίχς Π ε- 
τρελχ:εε:εών -/.χύτρίζεμένην έ·/.άττετε τομήν ε:χυέτεως τχύ- 
της ύτό τών έ-ρχωρίων Λ:υλ:ττηρίων. Ό εόρες εύτος εέν εύ- 
νχτχ: νά ε:νχ: -/.χτώτερες τών έτ/έχ χ:λ:άεων ε:χ-/.:σίων ,ερχ- 
χμών (9.2C0) ά--ά χ:λ:όλ:τρε:/.

ρ) Ε-: τής κενής ρενζίνης 'HEGl'I^AR) εχτμελεγ:κής 
κλάτεως 27.10Α1. είς εώέεν.χ χ:λ:χεχς τρ:χκοτίχς ένενή- 
κοντχ τέττχρχς opr/μάς (12.394) χ·/ά χ:λ:όλ:τρεν. με:εύ- 
μενες κχτά την ύτό τής ΈΑν.ν.ής Ύτηρετίχς ΓΤετρελχ:ο- 
ϊ'.εών κχ-5ορ:ζεμενη·/ έκεττοτε τ:μήν ε:χ·ύέτεως τχύτης ύτέ 
τών εγχωρίων Δ:υλ:ττηρίων. Ό ςόρες ούτος εέν εύνχτχ: νά 
είνχ: κχτώτερες τών ά—τά χ:λ:χ:ων έΞχκετίων ?ρχχ;χών 
(7.600) ά-/ά χ:λ:όλ:τρεν.

γ) Εκ: τού τετρελχίευ έτωτερ:κής -/.χύτ-ως (DIESEL 
OIL) τής εχτμελογχ/.ής κλάτεως 27.tΟΓ’ί είς τέττχρχς χ:-

λ:άεχς τρ’.χκοντχ έττά ερχχ;χάς (4.03Τύ άνά χ:λ:ελ:τρεν. 
με-.εύμενες κχτά την ΰτέ τής Ευ/:κής Υχτρετ'.χς ΙΊετρε- 
λχ:εε::ών κχύερ'.ζεμένην έκεττοτε τ:μήν ε:χύετεως τευτευ 
ύχό τών εγχωρίων Δ:υλ:ττηρίων. Ο εόρες θύτες εεν ευνχτχ: 
νά είνχ: κχτώτερ.ς τών εςεκετίων τεντήκεντχ 650) ερχ- 
χμών ά-/ά χ:λ:όλ:τρεν.

2
3.
4. Ο κχτά τάς ε:χτχςε:ς τών ττερ-.τττώτεων χ' κχ: )ε' τής 

χχρ. 1 τεΰ ττχρόντες χρύρευ έρΔέμενες εόρες κχτχ/χλ,.τεως 
έχε τών 8ενζ:νών με’.εϋτχ: χρεκειμένευ κερί είτχγωγής τούτων 
είς την χερ’.εχήν Δωεεκχνήτευ. κχτά ερχχμάς 2.000 ά- ά -/:- 
λ:όλ:τρεν.

Κχτά τό χύτό χεεεν με:;ΰ.τχ: y.x: τά ύκε τών χυτών ώς 
είνω ε:χτχςεων όρ.ζόμενχ ώς κχτώτερχ είτχρχκτέχ χετά εό
ρευ κ: τχνχλώσεως.

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ
Περ': ϊ:χρρυ·5μίτεως τοΰ εχ: τών υγρών κχυτίμων έχ:8χ/.λε· 

μένευ εόρευ -/.χτχνχλώτεως.

Άρύρον 1.
1. Ό κχτά τάς ?>.χτχΞε:ς τών χχρχγρ. 1 κχί 4 τοΰ χρ-3ρ.

Έβ' τεΰ"Ν. 12/1975.'«χερτ τρΓχεχρ'.ήτεως^κ'χ: τ^χληρώτετας
φορολογχ/.ών κχ: άλλων τ'.νών τυνχφών ειχτχτεων», έχ:εχλ- 
λόμενες φόρες κχτχνχλώΓτως έχ: τής ζενζίνης κχί τεΰ χετρε- 
λχίου έχωτερικής κχύσεως όρίζετχ: ώς άκολεύύως:

χ) Εχ: τής βενζίνης ΰύη/.ής τυμκ:έτεως (PREMIUM) 
εχτμελεγ:κής κλάτεως 27.10Α1. είς opr/μάς ϊέκχ χέντε 
χ:λ:ά:χς -έςχκοτίχς έ-ήκεντχ ές (15.666) ά-/ά χ:λ:όλ:τρον 
μελούμενος κχτά την ΰχό τής Εύνικής Ύχηρετίχς Πετρε- 
λχ:θε:ίών κχύορ:ζεμένην έκάττοτε τιμήν Ηχύέτεως τχύτης 
ΰχό τών εγχωρίων Δ:υλ:ττηρ·!ων. Ό φόρος ούτος εέν εύ-·χτχ: 
νά είνχ: κχτώτερες τών εννεχ χ:λ:ά3ων ε:χκοτίων (9.200) 
ί·ρχχ;εών ά-/ά χ:λ:όλ:τρον.

_?) Έχί τής_ κοινής βενζίνης (REGULAR), ίχτμολογ:- 
κής κλάττως 27.10Ά1. είς ερχχμάς εέκχ τρεις χ:λ:ά;χς εκχ- 
τόν τεττχράκοντχ έχτά (13.147) άνά χ:λ όλ:τρεν, με:εύμενος 
κχτά τήν ΰχό τής Έύν.κής Ύχηρετίχς Πετρελχ:οε::ών κχ- 
ύοριζεμενην εκάττοτε τιμήν ί'.χύετεως τχύτης ΰχό τών εγχω- 
ρ:ων Δ:υλ ττηρίων. Ό φορές ούτος εέν ϊύνχτκ: νά είνχ: κχτώ- 
τερος τών έχτά χ:λ:άτων έςχκοο-ίων (7.600: ερχχ;εών ά-/ά 
χ:λ:όλ:τρον.

γ) Εχί τοΰ χετρελχίευ έτωτερ:κής κχύτεως (DIESEL 
Ci!L). ϊχ-χε·λεγ:7.ής κλάτεωτ 27.10Γ1. είς ?.pr.-;x: τετ- 
τχρχς χ:λ:άϊχς ϊ:χ-/.οτίχς όγεοήκεντχ οκτώ. (4.288) άνά χ:- 
λ:όλ:τρον, μειούμενος κχτά.τήν ΰχό τής Ένν:κής Ύχηρετίχς 
Π ετρελχ:οε:ίών κχ-5ορ:ζεμένην έκάττοτε τομήν ίιχύέτεως 
τούτου ΰχό τών έγχωρίων Δ:υλ:ττηρίων. Ό φόρος ούτος εέν 
εύνχτχ: νά είνχ: κχτώτερες τών έςχκοτίων χεντήκοντχ 
(650) ίρχχμών άτ/ά χ:λ:όλ:τρον.

2. Ό κχτά τάς ϊ:χτάςε:ς τών χερ:χτώτεων χ' κχ: ρ' τής 
χροηγουμένης χχρχγράφου τοΰ χχρόντος χρύρευ όρ'.ζόμενος 
φόρος -/.χτχνχλώτεως έχ: τής βενζίνης μειοΰτχ:, χροκε’.μένου 
χερ: είτχγωγής τχύτης είς τήν χερ:οχήν Δωέεκχνήτου. κχτά 
:ρχχ;υ.άς ίύο χ:λ:άοχς (2.000) άνά χ:λ:όλ:τρεν.

Κχτά τό χύτό χοτόν με:οΰντχ: κχ: τά ΰχό τών χυτών ώς 
χνω ε:χτάχεων όρ:ζόμενχ ώς κχτώτερχ είτχρχκτέχ χοτά φό
ρου κχτχνχ/.ώτεως.

Άρύρον 2.
2. Έχ: ά.τεύεμάτων χεττε/.χ'.οεεεών χρείόντων εΰρεύέντων 

-;ί.ς*.τάς έγκχτχττάϊϋς τών έτχερ:ών χετρελχίου κχτά τήν 
χρωίr/ τής 7ης Οκτωβρίου 1975 ώς ύχεκετμένων. ώς κχ: 
έχ: τών ΰχοκεεμένων ώτχύτως έν χλώ φορτίων τών χυτών 
χροΤόντων, είτχράττετχ: ή τχετ:κή ϊ:χφορά μετχςΰ τών άχ: 
τής ώς χ·/ω ήμερομηνίχς !τχυουτών νέων τ:μών ί^ύέτεως τών 
χετρελχ:οε:εών έκ τών ·ε:υλ:ττηρίων κχ: τών χρο τής ήμερο
μηνίχς τχύτης ίτχυουτών όμοιων.


