
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
■jr-! τού Σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως δασμολογικών- 

«νων καί ετέρων συναφών θεμάτων».
Πρός τήν Βουλήν των Ελλήνων ~

[ ώιά -0ΰ ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου λαμβάνονται

T^v εΐσαγομένων έκ τοϋ εξωτερικού έτοιμων ειδών 
ϊίτε ύπό τήν μορφήν τής εξασφαλίσεων διά της καθιερώ- 
τεω; ειδικών μειωμένων δασμών έπί ένίων βασικών πρώ- 
των υλών, τών αναγκαίων όρων διά τήν έπί συναγωνιστι- 
κή; βάσεως παραγωγήν.

Προσέτι, διά τοϋ Νόμου τούτου ρυθμίζονται καί ετερα 
τινά δασμολογικά καί λοιπά ζητήματα άναγόμενα εΐτε εις 
τήν έκπλήρωσιν άναληφθεισών έναντι της Ε.Ο.Κ. υποχρεώ
σεων είτε εις τήν Νομοθετικήν κάλυψιν, Διοικητικών τι- 
νων μέτρων ληφθέντων εκτάκτως λόγω τοϋ επείγοντος 
είτε καί εις τήν ρύθμισιν ένίων θεμάτων άνακυψάντων κατά 
τήν εφαρμογήν κειμένων διατάξεων.

2. Εύρυτέρα έκθεσις τοϋ περιεχομένου τοϋ Σχεδίου καί 
τών είδικωτέρων λόγων, δι’ οΰς έκρίθη αναγκαία ή λήψις 
τών νομοθετουμένων μέτρων,.δίδεται κατωτέρω-κατά τήν- 
άνάλυσιν τών επί μέρους διατάξεων έκάστου άρθρου.

’Επί τοϋ άρθρου 1.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου, αύξάνεται διά 

μίαν έννεαετίαν ό ύπό τοϋ ΐσχύοντος Δασμολογίου εισαγω
γής προβλεπόμενος δασμός επί τών μαγνησιακών καί 
μαγνησιοχρ ωμικών πλίνθων της δασμολογικής κλάσεως 
69.02Α, άπό 4% εις 18% καί 20%, έπί τής αξίας, άναλό- 
γως τής προελεύσεώς των έκ χωρών τής Ε.Ο.Κ. ή τρίτων 
χωρών.

Διά τής έν προκειμένω αύξήσεως τοϋ εΐσαγωγικοϋ δα
σμού προστατεύεται έκ τοϋ έξωθεν άνταγωνισμοϋ, ό νεοσύ
στατος έν Έλλάδι βιομηχανικός κλάδος παραγωγής πυρι
μάχων πλίνθων καί δημιουργοϋνται έν ταύτώ, αΐ προϋπο
θέσεις ύποκαταστάσεως τών έκ τοϋ έξωτερικοϋ εΐσαγομέ- 
νων μέχρι τοϋδε πυριμάχων προϊόντων ύπό τών έγχωρίως 
παραγομένων τοιούτων.

Όντως, ό έγχώριος ούτος κλάδας μέ τήν σήμερον ύφι- 
σταμένην παραγωγικήν δυναμικότητά του δύναται νά καλύψη 
ποιοτικώς καί ποσοττκώς, πλήρως τάς άνάγκας τής εγχω
ρίου άγοράς καί νά πραγματοποίηση εΐσέτι καί σημαντικάς 
έξαγωγάς.

Έκ τής κατά τά ώς άνω ύποκαταστάσεως τών εισαγω
γών, άνερχομένων εις 10.000 τόννους περίπου έτησίως, 
έπιτυγχάνεται έξοικονόμησις συναλλάγματος τής τάξεως 
τών 100.000.000 δρχ. περίπου.

Διά τήν λήψιν τοϋ έν προκειμένω δασμολογικού μέτρου 
συντρέχουν αί ύπό τοϋ άρθρου 1S τής Συμφωνίας Συνδέ- 
σεως Ελλάδος Ε.Ο.Κ. διαγραφόμεναι ούσιαστικαί καί τυπι- 
καί προϋποθέσεις καί έτηρήθη ή προς τοϋτο σχετική διαδι
κασία.

Έπί τοϋ άρθρου 2.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ.4485/1965 

καί έν τώ πλαισίω τοϋ πάρε χαμένου ύπό τοϋ άρθρου 18 τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - Ε.Ο.Κ., δικαιώματος 
ηύξήθη ή έκ δασμών έπιβάρυνσις τών εΐσαγομένων έκ τής 
άλλοδαπής έλαστικών έπισώτρων άπό 11-14% εις 23 % 
έπί τής άξίας, διά μίαν έννεαετίαν, έπί τώ σκοπώ τής παρο
χής δασμολογικής προστασίας εις τον νεοσύστατον έγχώ- 
ριον βιομηχανικόν κλάδον παραγωγής όμοιων έλαστικών.

Τό κατά τά άνωτέρω ληφθέν δασμολογικόν μέτρον άμα 
τη λήξει τής έννεαετοϋς προθεσμίας τής ισχύος του, παρε- 
τάθη προσωρινώς, έπί εν εΐσέτι έτος διά τοϋ Ν.Δ.487/74 
μέχρι λήψεως σχετικής άποφάσεως ύπό τοϋ Συμβουλίου 
Συνδέσεως Ελλάδος - Ε.Ο.Κ., διά τήν οριστικήν ρύθμισιν 
τοϋ θέματος.

3 - X „ Μ
'’Ήδη, τό Συμβούλιου Συνδέσεως έξέδωκε τήν ύπ’ άριθ. 

3/74 άπόφασίν του, έν ή προβλέπεται παράτασις τοϋ κατά 
τ’ άνωτέρω θεσπισθέντος προστατευτικού δασμοϋ έξ 23 % 
έπί τής άξίας έπί τών έλαστικών έπισώτρων μέ φθίνουσαν 
κλίμακα μειώσεων έναντι της Ε.Ο.Κ., τοποθετούσης τό 
ύψος τοϋ έναντι τής Κοινότητος έφαρμοστέου τήν 1.10. 
19/S δασμοϋ εις τό έπίπεδον περίπου τοϋ ύπό τοϋ Κοινοϋ 
Εξωτερικού Δασμολογίου προβλεπομένου τοιούτου. Αΐ 
πέραν τής ημερομηνίας ταύτης μειώσεις διενεργοϋνται 
κατά τόν, ύπό τοϋ πρώτου έδαφίου τής παραγράφου 4 τοϋ 
άρθρου 18 τής Συμφωνίας Συνδέσεως, προβλεπόμενον 
ρυθμόν.

Ή έν προκειμένω άπόφασις τοϋ Συμβουλίου Συ-δέσεως 
ύλοποιεϊται διά τών διατάςεων τής παραγράφου ! τον π:ιζ· · - 
τος άρθρου.

Διά διατάΐ ταραγραφου άρθρου
του, καθορίζονται διαδοχικαί μειώσεις, τοϋ έναντι τών τρί
των χωρών ΐσχύοντος νϋν δασμού έπί τών ειδών τούτων, 
διατηρούμενης άμα τής Κοινοτικής προνομιακή; μεταχει- 
ρίσεως.

Παραγρ. 3. Ό δασμός βάσεως έπί τών ξυριστικών λεπί
δων τής δασμολογικής διακρίσεως 82.1 ΙΒΙβ τοϋ ίσχύον- 
τος δασμολογίου, ήτοι ό έφαρμοζόμενος κατά τόν χρόνον
ένάρξεως_ ισχύος τής_Συμφωνία; Συνδέσεως—'Ελλάδος -
Ε.Ο.Κ. (1.11.1962), ήτα ειδικευμένος, άνερχόμενος εις 
528 δραχμάς κατά χιλιάδα λεπίδων. Ό δασμό; ούτος είχε 
περιορισθή, διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ.4420/1964, εις δρα
χμάς 360 κατά χιλιάδα.

Διά τής διατάξεοις τοϋ δευτέρου έδα ίου τής παρ. 4 τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 156/1967, ό άνωτέρώ ειδικευμένος δαο> 
μός μετετράττη εις δασμόν κατ’ αξίαν έκ 50 %,-έφαρμοζό
μενος γενικώς έναντι πάσης χώοας καί μή ύποκείαενος εις 
τάς ύπό τής . Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - Ε.Ο.Κ. 
(άρθρ. 15 παραγρ. 1 καί 20 παραγρ. 2), προβλεπομένας 
μειώσεις καί εύθυγραμμίσει;.

Ήδη, τεθέντος θέματος ότι ή τοιαύτη ρύθμισις άντίκει- 
ται εις τά; έκ τής ώς άνω Συμφωνίας άπορρεούσας συμβατι
κάς υποχρεώσεις τής Ελλάδος έναντι τής Ε.Ο.Κ. διά τών 
διατάξεων τής παρούσης παραγράφου διευκρινίζεται ότι 
ό κατά τάς ώς άνω όρισθείς γενικός δασμός έκ 50 % έπί 
τής άξίας θεωρείται ώς δασμός βάσεως, μειούμενος ή εύθυ- 
γραμμιζόμενος κατόπιν τούτου, κατά τόν ύπό τών άρθρων 
15 παραγρ. 1 καί 20 παραγρ. 2, τής Συμφωνία; Συνδέσεως 
Ελλάδος - Ε.Ο.Κ., προβλεπόμενον ρυθμόν.

Έπί τοϋ άρθρου 3.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου, άντικαθίσταται 

ή ύπό τό έδάφιον Β' τής δασμολογικής κλάσεως 55.01 τε- 
θεϊσα διά τοϋ άρθρου I τοϋ Ν.Δ.477/1974 σημείωσις. έπί 
τώ σκοπώ τής καταργήσεως τοϋ ύπ’ αύτής προβλεπομένου 
δασμού έκ 2% έπί τοϋ είσαγομένου ύπό τών βιομηχανιών 
νηματουργίας ή κλο/στοϋφ αυτουργίας έκκοκισμένου βάμ- 
βακος προς κάλυψιν τών παραγευγικών άναγκών των.

Ή έν προκειμένω κατάργησις πραγματοποιείται πρός 
ύλοποίησιν σχετικής άποφάσεως τής έξ Οικονομικών Υ
πουργών Συντονιστικής Επιτροπή;, ληφθείση; κατά τήν 
6ην Συνεδρίασιν ταύτης τής 27ης Σεπτεμβρίου 1974, καθ’ 
ήν έξητάσθησαν θέματα, συναρτώμενα μέ τήν προστασίαν 
καί έμπορίαν τοϋ βάμβακος.

Τό έν προκειμέ'/ω δασμολογικόν μέτρον έφαρμόζεται 
Διοικητικώς άπό τής 4.12.1974, δΓ ό καί πρός κύλυψίν 
του δίδεται άναδρομική ισχύς εις τήν παρούσαν δίάταςιν.

Έπί τοϋ άρθρου 4.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτον, με’.οϋται διά τών 

τιθεμένων ύπό τάς οικείας κλάσεις τοϋ Δασμολογίου ση
μειώσεων, ό ισχύων δασμός έπί ένίων βασικών ύλων τών 
προϊόντων τής έγχωρίου Καπνοβιομηχανίας. Ούτω. διά 
τής πρώτης παραγράφου προβλέπεται όπως ό ισχύων νϋν 
δασμός έπί τοϋ χάρτου τής δασμολογικής κλάσεως 48.15ΒΙδ



(34,7%) έναντι τής Ε.Ο.Κ. καί 46,2% έναντι των τρίτων 
χωρών είσπράττεται μειωμένος κατά τά 2/3 οσάκις ό χάρ
της ουτος παραλαμβάνεται ύπό των εγχωρίων Καπνοβιο- 
μηχανιών ΐνα χρησιμοποιηθώ διά την παρασκευήν επιστο
μίων των ύπ’ αυτών παραγομέυων σιγαρέττων

Διά της δευτέρας παραγράφου μειοϋται ωσαύτως, ορι
ζόμενος εις τό επίπεδον τοϋ δ % καί 12% άναλόγως της 
προελεύσεως έκ χωρών της Ε.Ο.Κ. ή τρίτων χωρών, ό 
ισχύων νϋν δασμός έπί τών φίλτρων έκ στιβάδων της πλά
σεως 59.01 ΑΙαΙΙ, οσάκις τά είδη ταϋτα είσάγονται καί 
χρησιμοποιούνται ώς πρώτη ϋλη ύπό τών εγχωρίων Καπνο
βιομηχανιών.

Διά ττε έν προκειμένω μειώσεως τοϋ δασμού σκοπεΐται, 
όπως ή έξ αύτοϋ έπιβάρυνσις τών περί ών πρόκειται βασι
κών πρώτων υλών της Καπνοβιομηχανίας, έπανέλθη εις 
τά προ της ένάρξεως της ισχύος τοϋ νέου δασμολογίου επί
πεδα. ι

Είδικώτερον, ό χάρτης κατασκευής επιστομίων σιγαρέτ- 
των, κατά τό προίσχϋσαν δασμολογίον εΐσαγο^γης, κατε- 
τάσσετο, βάσει παραπομπής τής ύπό την κλάσιν 48.15131 δ 
σχετικής σημειώσεως εις την κλάσιν 48.01 Ε2γ11ββ, τής 
όποιας ό δασμός άνήρχετο εις δραχ.3,2, άνά χιλ/μον ή 
10% περίπου έπί τής άξίας διά τον είσαγόμενον έκ χωρών 
τής Ε.Ο.Κ. καί εις δραχ. 5,1 άνά χιλ/μον ή 15% περίπου 
έπί τής άξίας διά τόν είσαγόμενον έκ ^τρίτων χωρών.____

Εις τό ίσχϋον νϋν όμως δασμολόγιον εισαγωγής, δέν 
μετεφέρθη ή ώς άνω παραπεμπτική σημείωσις τοϋ προϊσ- 
χύοντος Δασμολογίου καί ούτω σήμερον ό ώς εΐρηται χάρ
της, κατατάσσεται, κατ’ άνάγκην, εις την κλάσιν 48.15Β1δ 
-ής όποιας ή έπιβάρυνσις είναι ύπερτριπλασία τής τοιαύ- 
,ής τής κλάσεως 48.01Ε2γΙΙββ με τάς έντεϋθεν δυσμενείς 
έπιπτώσεις έπί τοϋ' παραγωγικού κόστους τών καπνοβιο
μηχανιών.

'Ωσαύτως, τά φίλτρα έκ στιβάδων κατετάσσοντο μέχρι 
πρότινος είς την κλάσιν 48.15Β8α, τής οποίας ό δασμός 
έχει μηδενισθή έναντι τής Ε.Ο.Κ. (12ετοΰς άφοπλισμοΰ) 
καί εύθυγραμμισθή πλήρως προς τόν δασμόν τοϋ Κ.Ε.Δ. 
(12%) διά τά είσαγόμενα έκ τρίτων χωρών έν Έλλάδι 
τοιαϋτα φίλτρα,

’Εσχάτως όμως, ή διαμορφωθεΐσα κατόπιν σχετικών 
άποφάσεων τών ’Επιτροπών Τελωνειακών ’Αμφισβητή
σεων, Διοικητική νομολογία, κατατάσσει τά έν λόγω φίλ
τρα εις τήν κλάσιν 59.01 Λ1 ocl I τής οποίας ή έκ δασμών 
έπιβάρυνσις είναι υπερδιπλάσια τής τοιαύτης τής κλάσεως 
48.15Β8α εις ήν κατετάσσοντο πρότερον, μέ τάς δυσμενείς 
καί έν προκειμένω έπιπτώσεις έπί τής συναγωνιστικής 
θέσεως έν τή άγορα τών εγχωρίων σιγαρέττων.

’Επί τοϋ άρθρου 5.
Διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ.2/1973 καί έπί σκοπώ ένισχύ- 

σεως τής συναγωνιστικής θέσεως τών προϊόντων τοϋ νεο- 
συστάτου έγχωρίου βιομηχανικού κλάδου κατασκευής δελ
ταρίων διά στατιστικάς μηχανάς, έμειώθη ό έπί τοϋ, ώς 
πρώτη ύλη χρησιμοποιουμένου τυπογραφικού χάρτου τής 
δασμολογικής κλάσεως 48.01 Ε2γΙββ ή 40.01 Ε2γΙββ * 
48.ΙδΒΙδ * σημείωσις προβλεπόμενος ύπό τοϋ Δασμολο
γίου δασμός.

Τό έν προκειμένω όμως δασμολογικόν μέτρον, έφηρμόσθη 
έν μέρει έν τή πράξει, έκ τοϋ λόγου, ότι αί Τελωνειακαί 
Άρχαί, έπί τή βάσει τοϋ άποτελέσματος τοϋ δελτίου χη
μικής άναλύσεως, κατέτασσον τόν είσαγόμενον χάρτην, 
ούχί μόνον είς τήν άνωτέρω διάκρισιν, άλλά καί είς έτέραν 
τοιαύτην τοϋ έδαφίου Ε τής κλάσεως 48.01 ότε καί ύπε- 
βάλλετο ουτος είς τόν πλήρη ύπό τοϋ Δασμολογίου προ- 
βλεπόμενον δασμόν.

Διά τήν δυνότητα όθεν τής πλήρους έφαρμογής τοϋ ληφ- 
θέντος ώς άνω δασμολογικού μέτρου, δεδομένου ότι οί έπι- 
βάλλοντες τήν λήψιν τούτου λόγοι έξακολουθοϋν καί σήμε
ρον υφιστάμενοι, άντικαθίσταται ή έν τώ ίσχύοντι Δασμο-

λογίω κατ’ έφαρμογήν τής άνωτέρω διατάζεως τεθεϊσα 
σημείωσις δι’ έτέρας, είς τρόπον ώστε ή παρασχεθεϊσα 
δασμολογική προστασία νά καλύπτη άπάσας τάς ύπό τό 
έδάφιον Ε τής κλάσεως 48.01 κατηγορίας τοϋ είσαγομένου 
χάρτου τοϋ καταλλήλου διά τήν κατασκευήν δελταρίων τών 
στατιστικών μηχανών.

Έπί τοϋ άρθρου 6.
Ύπό τοϋ δεκάτου ογδόου άρθρου τοϋ Ν. 1805/1951, ώς 

τούτο έτροποποιήθη καί ισχύει νϋν διά τών άρθοων 20 τοϋ
Ν.Δ. 3394/1955 καί 3 τοϋ Ν.Δ. 837/1971 προβλέπεται ή 
εισαγωγή ύπό τών έγχωρίων βιομηχανιών κατασκευής γλυ
κερίνης, 3.500 τόννων έτησίως ζωικών λιπών ύπό ειδικόν 
δασμολογικόν καθεστώς (2.000 τόννοι έπί μειωμένω δασμώ 
7 % καί 1.500 τόννοι άτελώς) προκειμένου νά διευκολυνθή 
ή παραγωγή γλυκερίνης λόγω τής εΰρυτάτης χρησιμότητός 
της.

Έν τή έφαρμογή τών διατάξεων τούτων διεπιστώθη ότι 
τό διά τήν παρασκευήν τής γλυκερίνης παρεχόμενον ώς άνω 
δικαίωμα είς τάς προμνησθείσας βιομηχανίας άπολήγει κατά 
τό πλεϊστον υπέρ τών παραγομένων ύπό τών ιδίων βιο
μηχανιών, ώς συμπαραγώγων τής γλυκερίνης λιπαρών 
οξέων. Τούτο δέ διότι κατά, τήν διενεργουμένην διάσπασιν 
τών ζωικών λιπών προς παραγωγήν τής γλυκερίνης, λαμ- 
βάνονται ώς συμπαράγωγα ταύτης είς έννεαπλασίαν πο
σότητα καί λιπαρά οξέα (90 %- λιπαρά οξέα καί 10 % γλυ
κερίνη ).

Τά ούτω παραγόμενα δέ λιπαρά οξέα χρησιμοποιούνται 
περαιτέρω ύπό τών ώς άνω δικαιούχων βιομηχανιών, διά 
τήν παραγωγήν ετέρων προϊόντων καί δή σάπωνος.

Τήν έν προκειμένω όμως ευεργετικήν δασμολογικήν μετα- 
χείρισιν τών λιπαρών οξέων δέν ήθέλησεν ό νόμος, καθ’ όσον 
αύτη πλήν τοϋ δημοσιονομικού θέματος, δημιουργεί καί 
τάς προϋποθέσεις ύποκαταστάσεως τών διά τήν παραγωγήν 
τοϋ σάπωνος χρησιμοποιουμένων έγχωρίων ζωϊκών λιπών 
διά τών τοιούτων άλλοδαπής προελεύσεως μέ τάς έντεϋθεν 
δυσμενείς έπί τής έθνικής οικονομίας έπιπτώσεις.

Έντεϋθεν, πρός άρσιν τών άνωτέρω άδυναμιών, διά τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου άναμορφοϋται τό διά τήν 
παρασκευήν τής γλυκερίνης ίσχϋον ώς άνω ειδικόν δασμο
λογικόν καθεστώς, περιοριζομένου έφ’ εξής τοϋ μεγέθους 
τής παρεχομένης δασμολογικής άπαλλαγής είς τήν διαφο
ράν μεταξύ τοϋ προβλεπομένου ύπό τοϋ Δασμολογίου δα
σμού διά τά ζωϊκά λίπη καί τοϋ τοιούτου τοϋ προβλεπομέ- 
νου διά τά λιπαρά οξέα, ήτοι έπιβάλλεται έπί τής πρώτης 
ύλης (ζωϊκά λίπη) ό έπί τοϋ έτοιμου προϊόντος (λιπαρά 
οξέα) δασμός άνερχόμενος άνά. χιλ/μον είς 2,68 έκ χωρών 
τής Ε.Ο.Κ. καί 3,4 έκ τρίτων χωρών.

Διά τής τοιαύτης ρυθμίσεως διασφαλίζονται τά συμφέ
ροντα τοϋ Δημοσίου, παρεχομένου άμα καί ενός λογικού 
δασμολογικού κινήτρου διά τήν παραγωγήν τής προς κά- 
λυψιν τών έγχωρίων άναγκών άπαιτουμένης γλυκερίνης.

Έπί τοϋ άρθρου 7.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου, τέμνεται όριστικώς 

τό άνακύψαν ερμηνευτικόν θέμα, ώς πρός τήν άληθή έννοιαν 
τοϋ άρθρου 1 παραγρ. 4 τοϋ Ν.Δ. 3829/1958 έν άναφορά 
μέ τήν ύ π αγωγήν ή μή είς τόν προβλεπόμενον ύπ’ αύτοϋ 
φόρον καταναλώσεως τών ταινιών ή πλακών τών κατασκευα- 
ζομένων έξ ετέρων πλήν τοϋ κυτταρινοειδοϋς υλών.

Έν προκειμένω. ορίζεται ρητώς. ότι είς τον έν λόγω 
φόρον ύπάγονται αί ώς εΐρηται ταινία·, ή πλάκες άνεξαρτή- 
τως τής έξ ών σύγκεινται αύται ύλης. Ή ρύθμισις αύτη 
είναι σύμφωνος πρός το πνεύμα τοϋ δι’ ού έπεβλήθη ό φόρος 
ουτος νόμου, όστις δέν άπέβλεψεν είς τήν έπιβάρυνσιν τής 
ύλης έξ ής συνίσταται τά είς ά έπεβλήθη ουτος εΐδη άλλά 
εις αυτά ταϋτα τά εΐδη, άτινα έθεώρησεν ώς πολυτελή καί 
ηθελησε διά τής έπιβαρύνσεως ταύτης νά περιορίση τήν 
εισαγωγήν των. πρός έξοικονόμησιν τοϋ άπαιτουμένου διά 
παραγωγικάς έπενδύσεις συναλλάγματος.
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II μνεία τοΰ κυτταρ'.νοειδοΰς. ώς όλης κατασκευή; των 
έν λόγω —λακών λ ταινιών, έγένετο έν τώ νόμω εκ τοΰ /.όνου 
ότι. κατά τον χρόνον τής έκδόσεώς του τά. ιός είρηται είδη 
κατεσκευάζοντο συνήθως εκ της ύλης ταύτης. Σήμερον όμως 
αέ τήν πρόοδον της τεχνικής τό κυτταρινοειδές άντικατεστάθη 
ύπό τής όξεικής κυτταρίνης.

Έπί τοΰ άρθρου 8.
Διά των διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου, καλύπτονται νομο

θετικούς δύο τη/εγραφικαί διαταγαΐ τοΰ ’Υπουργού των Οικο
νομικών έκδοθεϊσαι εκτάκτως προς άμεσον ρύθμισιν θεμά
των άναφερομένων εις τον εΐσαγόμενον δημοσιογραφικόν 
χάρτην. Οΰτω. διά μεν τής τρωτής διαταγής ταρετάΟη 
έτΐ τρίμηνον άτο τής 1-1-1975 έως 31-3-1975 ή λήςασα 
τήν 31-12-1974 έκ δασμών καί λοιτών φόρων άπαλλαγή τοΰ 
έν /.όγου χάρτου, έν οψει τής καταργήσεως τοΰ ταλαιοϋ 
νόμου τ;ερί τύτου (346,69 ) καί τής έκδόσεώς τοΰ νέου τοιού- 
του τρος οριστικήν ρύθμισιν τοΰ δασμολογικού καθεστώτος 
τοΰ δημοσιογραφικού χάρτου, διά δέ τής δευτέρας διαταγής 
ένεκρίθη ή ατελής ταράδοσις τοΰ ώς είρηται χάρτου και επί 
των τεριττώσεων καθ’ άς ούτος δεν φέρει κατά τήν εισαγω
γήν του, ως θά έδει βάσει τοΰ ίσχύοντος δασμολογίου, ώς 
διακριτικόν γνώρισμα τάς υδατίνους γραμμάς.

----- 'Ή ρύθμισις κύτη κατέστη αναγκαία έκ τοΰ λόγου ότι οί
διεθνείς παραγωγοί δημοσιογραφικού χάρτου διέκοψαν 
εσχάτως τήν παραγωγήν τούτου μεθ’ υδατίνων γραμμών.

Έπί των άρθρων 9-11.
1. Συμφώνως προς τάς διατάξεις τών άρθρων 5 τταράγρ. 

2 καί 6 τταράγρ. 1 τοΰ X. 3287/1955, ώς αύται έτροποποιή- 
θησαν καί συνεπληρώθησαν διά τοΰ άρθρου 15 τοΰ Ν. 4045/ 
1960 καί τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 4485/1965, έν συνδυασμω 
ττρος τάς διατάξεις τών Ν.Λ. 4088/1960, 596/1967 καί 
118/1974 «περί Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής», 
έττί τών είσαγομένων έκ τής αλλοδαπής καί τών παραγου.έ- 
νων υπό τών εγχωρίων διυλιστηρίων ελαίων τών δασμολο
γικών κλάσεων 27.10Α καί 27.10Β, έδάφια 1 καί 3 τοΰ έν 
ΐσχύι Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής επιβάλλεται 
φόρος καταναλώσεως κατά μετρικόν τόννον.

2. Τά έν τή ημεδαπή παραγόμενα όμοια είδη έ:ι φωτι
στικού πετρελαίου δεν υπάγονται εις τον ώς άνω φόρον, 
ελλείψει σχετικής διατάξεως νόμου, προφανώς διότι κατά 
τον χρόνον Οεσπίσεως τών ώς είρηται διατάξεων δεν παρή- 
γοντο εις τήν χώραν μας τοιαϋτα είδη.

3: Κατά τά τελευταία όμως έτη έπετεύχθη υπό Ttvcov 
βιοτεχνιών τής ήμεδαπής ή παραγωγή τών αύτών ώς άνω 
προϊόντων (έλαίων) έκ τοΰ φωτιστικού πετρελαίου, τά όποια 
διατίθενται εις τήν αγοράν υπό διαφόρους ονομασίας.

1 ά έν λόγω προϊόντα χρησιμοποιούνται, διά τούς αυτούς 
σκοπούς δι’ οΰς καί τά έκ τής αλλοδαπής είσαγόμενα, ώς 
και τά έκ τών έγχωρίων διυλιστηρίων παραγόμενα όμοια 
είδη.

4. ' Υπό τών συμφωνιών ΓΙνΛΤΤ καί συνδέσεως τής 
’Ελλάδος μετά τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος 
ορίζεται. οτι ούδεν συμβαλλόμενου μέρος δύναται νά πλήττη 
αμέσως ή εμμέσως τά προϊόντα ετέρου συμβαλλομένου 
μέρους δι’ έσωτερικών φορολογικών έπιβαρύνσεων, οίασδή- 
ποτε φύσεως, άνωτέρων τών πληττουσών αμέσως ή έμμέσως 
τά ομοια έθνικά προϊόντα.

Εν οψει τής κατά τά ανωτέρω συμβατικής ύποχρεώ- 
σεως καί τής ίσης φορολογικής μεταχειρίσεως τών έν τή 
ημεδαπή παραγομ.ένων προϊόντων έναντι τών έκ τής άλλο- 
δαπής είσαγομένων όμοιων, γεγονός όπερ προκαλεΐ τάς 
συνεχείς διαμαρτυρίας τών εισαγωγέων καί τών έγχωρίων 
διυλιστηρίων, διά. τοΰ υπό ψήφισιν Σχεδίου Νόμου προτεί- 
νεται μεταξύ άλλων ή έπιβολή φόρου καταναλώσεως καί 
επί τών έν τή ήμεδαπή παραγομένων έλαίων έκ φωτιστικού 
πετρελαίου.

Άναλυτικώτερον σημειοΰμεν τά κάτωθι :
“Αρθρον 9.

Διά τών διατάξεων τής τταράγρ. 1 τοΰ άρθρου 9 ορίζεται 
οτι ό φόρος καταναλώσεως ό έπιβαλλόμενος κατά τήν εισα

γωγήν. επί τών έλαίων τών δασμολογικών κλάσεων 27.10Α 
κν. 27.10Β έδάφια 1 καί 3 έπεκτείνεται καί έπί τών παρα
γομένων έκ τοΰ φωτιστ’.-.'.οΰ -πετρελαίου όμοιων ειδών.

Περαιτέρω διά τών διατάξεων τών παραγράφων 2.3 καί 
4 καθορίζεται ό ύπόχρεως εις φόρον. ό τρόπος καταβολής 
τούτου ύπό τών ύποχρέων, ώς καί πάντα τά ζητήματα τά 
άφορώντα εις τόν έλεγχον τών έπιδιδομένων δηλώσεων, 
τήν διαδικασίαν βεβαιώσεως καί εισπράξεων τοΰ φόρου καί 
τών προσαυξήσεων διά παραπομπής εις τάς έκάστοτε ίσχυού- 
σαε διατάξει; έπί τοΰ φόοου κύκλου έργασιών τοΰ \ X
660/1937.'

“Αρθρον 10.
Διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 10 ορίζεται ότι αί 

διατάξεις τών άρθρων 16, 17 καί 18 τοΰ Α.Ν. 154/1967, 
δι’ ών έπιτρέπεται ή χορήγησις κατόπιν άποφάσεως τοΰ 
Ύτ.ουργοΰ τών Οικονομικών, άπ’ εύθείας έκ τών έγχωρίων 
διυλιστηρίων, φωτιστικοΰ πετρελαίου έπί ήλαττωμένη τιμή 
προοριζομένου νά χρησιμοποιηθή ώς πρώτη όλη διά τήν 
παραγωγήν βιομηχανικών προϊόντων, έπεκτείνονται καί 
έπί τοΰ φωτιστικοΰ πετρελαίου τοΰ χρησιμοποιουμένου διά 
τήν παραγωγήν έλαίων.

Διά τής παραγράφου 2 τοΰ ίδιου άρθρου έπεκτείνονται 
αί έπί τών είσαγομένων έλαίων Ασχύουσάι άπαλλαγαί έκ 
τοΰ φόρου καταναλώσεως προς ένίας βιομηχανίας ή βιο
τεχνίας καί έπί τών έλαίων άτινα παράγονται έκ τοΰ φωτι- 
στικοΰ πετρελαίου, έπί σκοπώ ίσης φορολογικής μεταχει
ρίσεως.

“Αρθρον 11.
Διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 11, θεσπίζονται ώρι- 

σμέναι υποχρεώσεις τών παραγόντων, ώς καί τών προτιθε- 
μένων νά παράγουν έκ τοΰ φωτιστικού πετρελαίου είδη, 
έφ’ ών έπιβάλλεται ό διά τοΰ ύπό ψήφισιν νόμου φόρος 
καταναλώσεως, διά τήν άσφαλεστέραν παρακολούθησιν 
τής διακινήσεως τών προϊόντων τούτων.

Περαιτέρω, διά τής παραγράφου 2 τοΰ ίδίου άρθρου 
προβλέπεται ή έπιβολή προστίμων εις βάρος τών παραβατών 
τών διατάξεων τής προηγουμένης παραγράφου.

’Εν Άθήναις τή 12 Σεπτεμβρίου 1975
Ό Ύπονιγός Οΐκονοιιιαών 

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΠΙΧΑΞ

Τροποποιουμένων καί συμπληρουμένων διατάξεων δια τοΰ 
Σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως δασμολογικών τινων καί 
ετέρων συναφών θεμάτων».

Διατάξεις Σχεδίου
“Αρθρον 2.

Ν.Δ. 4485/1965
«Περί μεταβολής τοΰ φόρου καταναλώσεως έπί τής βενζίνης 
κλπ».

“Αρθρον 5.
Έκ τοΰ πίνακος τοΰ Παραρτήματος I τής κυρωθείσης 

διά τοΰ Νόμου 4226/1962 Συμφωνίας τής συνιστώσης Σύν- 
δεσιν μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Εύρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος διαγράφονται τά ακόλουθα είδη :

Δασμ. κλάσις 4011
έδάφιον Α Έπίσωτρα
1. Δι’ αυτοκίνητα ποδήλατα, αεροπλάνα, έλκυστήρες καί 

παντός είδους τροχοφόρα :
α) Πλήρη ή συμπαγή μετά ή άνευ σιδηρών ελασμάτων.
β) Κοίλα περιλαμβανόμενων καί τών έσωτερικών προ

στατευτικών ταινιών.
2. Ό δασμός έπί τών άνωτέρω ειδών ορίζεται άπό τής 

17 Μαρτίου 1965 μέχρι καί 11 ’Ιουλίου 1965 εις 25 Α % 
κατ’ αξίαν άπό δέ τής 12 ’Ιουλίου καί διά μίαν έννεαετίαν 
είς 23 % κατ’ άξίαν, άναστελλομένης κατά τήν αύτήν χρονι



κήν περίοδον τής εφαρμογής τοϋ νϋν ισχύοντος συμβατικού 
- καΐ -γενικού δασμού έπί των ειδών τούτων.

3. Κατά την διάρκειαν τής έν παραγράφω 2 εννεαετούς 
περιόδου αναστέλλεται έ—ίσης ή εφαρμογή των άρθρων 14 
καί 20 τής Συμφωνίας Συνδεσεως διά τά έν τή παραγράφω 1 
του παρόντος κατονομαζόμενα είδη έφαρμάζεται δέ καί έ
ναντι των χωρών τής Ε.Ο.Κ. ό ανωτέρω δασμός 23 %.

Ν.Δ. 487/1074
«Περί παρατάσεως τής 'σχόος τοϋ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ.

44S5435».
’Άρθρον μόνον.

Ή ΐσχΰε των διατάξεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ4485/1965 
«περί μεταβολής τοϋ φόρου καταναλώσεως έπί βενζίνης καί 
περί τρόπου προσδιορισμού των δαπανών διακινήσεως ύγρών 
καύσιμο;·/ καί άλλων τινών διατάξεων παρατείνεται έπί έν 
έ'τος άπό τής λήξεως αυτής.

Άρθρον 3.
Άντικαθισταμέ·/η Σημείωσις υπό την κλάσιν 5501.R 

ισχύοντος Δασμολογίου :
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : .Βάμβαξ έκκοκκισμένος τοϋ ανωτέρω έ- 

δαφίου Β, είσαγόμενος άπ’ ευθείας ΰπό άνεγνωρισμένων βιο
μηχανιών νηματουργίας ή κλωστοϋφαντουργίας καί προο- 
ριζόμενος ίνα χρησιμοποιηθή άποκλειστικώς ύπ’ αυτών, καθ’ 
όρους καί διατυπώσεις καθοριζομένους δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Τπουργοϋ τών Οικονομικών, προς κάλυψιν αναγκών τής 
πα.ραγωγή: των. υποβάλλεται εις δασμόν 2 % έπί τής αξίας.

“Αρθρον 5.
Άντικαθισταμένη Σημείωσις ΰπό την δασμολογικήν κλά- 

σιν 4S916 4αΙΙ, ισχύοντος Δασμολογίου :
Σ η μ ε ί ο; σ ι ς 1 : 'Ο έναντι τών τρίτων τ ός τήν Ευ

ρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα χωρών ισχύων δασμός 
επί τοϋ τυπογραφικού χάρτου έκ μίγματος μηχανικού καί 
χημικού πολτού, βάρους κατά τετραγωνικόν μέτρον άνω τών 
τεσσαράκοντα (40) γραμμαρίων τής ανωτέρω δασμολ. δια- 
κρίσεως Ε4αΙΙ. μή παραγομένου έγχωρίως έπαρκώς καί 
καταλλήλως καί είσαγομένου άπ’ ευθείας ΰπό άνεγνωρισμένων 
βιομηχανιών ή βιοτεχνιών κατασκευής δελταρίων διά στα- 
τιστικάς μηχανάς, ίνα χρησιμοποιηθή ύπ’ αυτών ώς πρώτη 
ύλη διά τήν κατασκευήν τών προϊόντων τούτων, καθ’ όρους 
καί διατυπώσεις καθοριζομένους δί άποφάσεως τού Υ
πουργού τών Οικονομικών, ορίζεται εις 12% έπί τής άξίας.

2. Ό χάρτης τής προηγουμένης παραγράφου, ΰπό τάς 
ανωτέρω προϋποθέσεις καί διά τον αύτον ώς άνω σκοπόν 
έκ /μορών τή: Ε.Ο.Κ. είσαγόμενος, άκολουθεΐ τον πλήρη δα
σμολογικόν αφοπλισμόν, περί οΰ το άρθρον 14 τής Συμφω
νίας Συνδέσεως Έλλάδος-Ε.Ο.Κ. '

Διατάξεις Σχεδίου 
“Αρθρον G.

Καταργουμένη Σημείωσις β’ έν τέλει τοϋ Κεφαλαίου 15 
ισχύοντος Δασμολογίου :

Σ η μ ε ί ω σ ι ς β’ :
Δασμολογική Μεταχείρισις λιπών καί ελαίων ζωικών καί 

φυτικών προς κατασκευήν γλυκερίνης.
Ε Λίπη καί έλαια ζωικά καί φυτικά, συμπεριλαμβανομέ

νων καί τών ΰδρογονωμέ/ων τοιούτων καί έχόντων όμως ση
μείου τήξεως άνω τών 52 ο Κ. μέχρι ποσότητος 2.000 τόν- 
νων έτησίως. μή παραγόμενα έγχωρίως έπαρκώ- καί καταλ
λήλως. εΐσαγόμενα παρά Βιομηχανιών κατασκευής γλυκερί
νης καί χρησιμοποιούμενα άποκλειστικώς διά τήνκατασκευ- 
ήν ταύτης. ΰποβάλλονται άνεξαρτήτως χώρας καταγωγής, 
εις δασμόν ίσον προς 7 % (4 % προσαυξανόμενος κατά 
75 %) έπί τής άξίας αυτών. ΟΙ όροι καί αί διατυπώσεις τής 
εισαγωγής τών ώς άνω λιπών καί έ/.αιών. τά τοϋ έλέγχου 
τής αποκλειστική; χρησιμοποιήσει·-); αυτών διά τον προεκτε- 
θέντα σκοπό- καί πάσα άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορί
ζονται δί άπ/φάσεως τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών δη
μοσιευόμενης διά τής Έφηαερίδος τής Κυβερνήσεως (άρ
θρο ν δέκατον όγδοον Λ. 1803/51).

II. Το ΰπό τών διατάξεων τοϋ δεκάτου ογδόου άρθρου το| 
Ν. 1805/51, ώς τούτο έτροποποιήθη ΰπό τοϋ άρθρου 20 το 
Ν.Δ. 3394/55, καθοριζόμενου άνώτατον 0ptov εισακτέα 
έπί μειωμένω δασμώ ποσότητος τών ώς άνω ζωικών λιπώ 
ΰπό βιομηχανιών κατασ>:ευής γλυκερίνης, ορίζεται άπό τοί 
έτους 1969 εις τρεις χιλιάδας πεντακοσίας (3.500) τόννου! 
έτησίως (παράγρ. 1 άρθρου 3 Ν.Δ. 837/71·—ΦΕΚ 34/71 
- Λ')’ ^

III. Ό έναντι τών χωρών τής Ε.Ο.Κ. ισχύων ειδικός δα
σμός τοϋ δεκάτου ογδόου άρθρου τοϋ Ν. 1805/51 έπί τώ·. 
έκ τών χωρών τούτων εΐσαγομένων κατά τά ώς άνω ζωικών 
λιπών, άναστέλλεται διά τήν πέραν τοϋ ΰπό τοϋ άρθρου 20 
τυϋ Ν.Δ. 3394/55 καί μέχρι τοϋ ΰπό τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 
3 Ν.Δ. 837/71 καθοριζομένου άνωτάτου ορίου είσαγομένην 
ποσότητα, ήτοι άπό 2.000 τόννους μέχρι 3.500 τόννους έ
τησίως (παρ. 2 άρθρ. 3 Ν.Δ. 837/71).

Άοθρον 7.
Ν.Δ. 3829/1958

«Περί φορολογικών μέτρων άπο σκοπού ντων εις τον περιορι
σμόν τής καταναλώσεως ειδών τινων πολυτελείας.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Λ'.
Ειδικός φόρος καταναλώσεως έπί ώρισμένων ειδών.

“Αρθρον 1.
1. ’Επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως έπί τών έν τώ κα

τωτέρω πίνακι άναγραφομένων ειδών - είτε ταϋτα παραγονταΐ 
έν Έλλάδι είτε εΐσάγονται έκ τής αλλοδαπής.

Είδος ποσοστόν Δασμολ.
φόρου Ινλάσις

Χάρτης φωτογραφικός εύαίσθη- 
τος ώς καί ταινίαν ή πλάκες έκ κυτ- 
ταρινοειδοΰς πλήν τών δί ιατρικήν 
χρήσιν προοριζομένων καί τών παρ- 
θέντων φίλμς τών χρησιμοποιουμέ- 
νων διά τήν παραγωγήν κινηματο
γραφικών ταινιών ΰπό άνεγνωρισμέ- 
νων κινηματογραφικών έπιχειρή-
σεων.

“Αοθρον 9.
Ν. 3287/1955.

«Περί τροποποιήσεως τών περί τελωνειακού Δασμολογίου 
νόμων καί άλλων τινών νόμων.»

“Αρθρον 6.
1. Ώς δασμός τής κλάσεως 60ζ ορίζεται ό έκάστοτε ισχύ

ων δασμός καί φόρος καταναλώσεως έπί τής βενζίνης τής 
κλάσεως 60ε πλέον δασμός κατ’ άξια/ μέγιστος μέν 20 % 
ελάχιστος δέ 10 %.

Ν.Δ. 44S5/65.
Άρθρον 1.

Ό κατά το άρθρον 15 παράγρ. 1 έδάφ. β’ τοϋ νόμου 4045/ 
60 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάσεων φο
ρολογικών νόμων κ.λ.π.» ειδικός φορος καταναλώσεως επι 
τής βενζίνης καί /.οιπών ειδών τής κλ.άσεως 2/10 έδάφιον Λ 
τοϋ νϋν ισχύοντος δασμολογίου, ορίζεται άπό πρωίας τής 
23 Δεκεμβρίου 1964 εις δραχμάς πέντε χιλιάδας τετρακοσίας 
τέσσαρας (5.404) κατά μετρικόν τόννον. Τό έκ τοϋ φορου 
τούτου εΐσπραττόμενον έκάστοτε ποσόν ΰπέρ τοϋ Δημοσίου 
δέν δύναται νά είναι κατοΰτερον τών τεσσάρων χιλιάδων τε- 
τρακοσίων πέντε δραχμ. (4.405) κατά μετρικόν τόννον.

Διατάξεις Σχεδίου
“Αρθρον 2.

(παράγρ. 3)
Α.Ν. 156/1967

«Περί ρυθμίσεως δασμολογικών καί φορολογικών τινων θε-. 
μάτων κατά τήν εισαγωγήν έκ τοϋ έξωτερικου ενίων ειδών»

Άοθρον
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17 Δεκεμβρίου 1965 καί μέχρι της ημέρας της 
' ^’/-υτεως τοϋ παρόντος Α.Ν. καταβληΟέντες δασμοί έπί 

ν -ούτων έπί τη βάσει τοϋ έλαχίστου δασμού SO °ό 
'Λ'1\~i'Jx't 5έν έπιστρέφονται.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
11 .., ;υθμίσεως δασμολογικών τινων καί ετέρων συναφών 

ριμάτων.

Άρθρον 1.
■0 7πό τοϋ Δασμολογίου Εισαγωγής προβλεπόμενος οασμός 

-ύ·, μαγνησ:·ακών> καί μαγνησιοχρωμικών πλίνθων τής 
δασμολογική; κλάαεως 69.02 Λ. όριζε τα: ατό τής καταθέ- 
τεωε τον παρόντος εις τήν Βουλήν καί διά μίαν έννεαετίαν 

1S% καί 20% επί τής άριας, άναλόγως τής προελεόσεώς 
των εκ χωρών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (Ε. 
ι ι.Κ. ή τρίτων χωρών, άναστελλομένου κατά τήν αυτήν 
χοον.κήν περίοδον τοϋ νΰν ΐσχύοντος έπ’ αυτών οατμοϋ.

Άρθρον 2.
i—Ό έναντι- τής -Ε.Ο.Κ. ισχύων δασμός: -έπί- -τώ ν-ΐλαστι- - 

κών επιτώτρων τής δασμολογικής κλάαεως 40.1 iAI τοϋ 
ΐαχύοντος Δασμολογίου Εισαγωγής ορίζεται ώς ακολούθως;

Από :1.:1.!975 ε'ως 30.9:1975 ο ατμός 20%.
‘Από ,1.10.11975 έως 30.9υΐ976 δασμός 17%.
'Από 1.10.1876 έως 30.9.1977 δασυός 14%
'Από 1.10.1977 έως 30.9119:78 δασυός 1(1%.
‘Από 1.10/1978 δασμός 8%. ι
At επόμενα: μειώσεις τοϋ οασμοϋ τούτου ακολουθούν τόν ύπό 

τοϋ πρώτου* έδαφίου τής παραγρ. 4 τοϋ άρθρου 18 τής Συμ- 
σωνίας Συνδέσεως Ελλάδος — Ε.Ο.Κ., προβλεπόμενον 
ρυθμόν.

2. Ή κατά τάς διατάσεις τής προηγούμενης παραγράφου 
άπαλλαγή πασέχεται άναοροαικώς άπό τής 4ης Δεκεαόοίου
1974. ' ' .'·

"Αρθρο··1 4.
1. ‘Υπό τήν Οασμολογικήν διάκρισιν 48.15Β1δ τίθεται ή 

ακόλουθος Σημείωσις:
«Σημείωσις 2»: Χάρτης εις κυλίνδρους πλάτους κάτω τών 

15 έκατοστομετρων εκ μίγματος μηχανικού ή χημικού πολτού, 
μή παραγόμενο; εγχωρίως επαρκώς καί καταλλήλως καί εί- 
σαγόμενος απ’ εΰθεία;ς ύπό άνεγνωρισμένων Καπνοβιομηχα
νιών. ίνα χρησιμοποιηθή διά τήν κατασκευήν επιστομίων τών 
ύπ' αώτών παρ αγόμενων· σιγαρεττων. καθ' όρους καί οιατυπώ- 
σεις καθοριζόμενους οι' άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών Οικονο
μικών. υποβάλλεται εις τό εν τρίτο»/' (1/31 τοϋ ύπό τής ά/ω- 
τέρω όασμολογικής ίιακρίσεως 48.16Β1: προβλεπομένου εκά- 
στοτε δασμού. μή ουναμένου να κατέλθη οιά τόν ·εκ τρίτων, 
ώς προς τήν Σύνδεσιν Ελλάοος — Ε.Ο.Κ.. χωρών εΐσαγόμε- 
νον χάρτην κάτω τού άπό τού Κοινού 'Εσωτερικού Δασμολογίου 
τοϋ Ε.Ο.Κ.. όριζομένου δασμού.

2. Ύπό τό εδάφιον Β τής όασμολογικής κλάσεως *59.01 
τίθεται ή κατωτέρω Σημείωσις:

«Σημείωσις/ι: Φίλτρα εκ στιβάδων τής άνωτέρω όασμολο
γικής διακρίσεως 59.01Α1αΙΙ. μή παραγόμενα εγχωρίως 
επαρκώς, και καταλλήλως, είσαγόμενα άπ' ευθείας ύπό άνε- 
γνωρισμένων Καπνοβιομηχανιών, ίνα χρησιμοποιηθούν ώς πρώ
τη ύλη όιά τήν παραγωγήν τών σιγαρεττων των, καθ’ όρους 
καί διατυπώσεις καθοριζόμενους or’ άποσάσεως τοϋ Υπουργού 
τών Οικονομικών, υποβάλλονται εις όασμόν 5% και 12% έπ: 
τής. άσίας. ά/αλόγως τής προελεύσεις των εκ χωρών τής 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητες ή τρίτων.

Άρθρον 5.
Ή ύπό τήν όασμολογικήν διάκρισιν 48.01Ε4αΙΙ Σημείω- 

σις, ά/τικαθίστατα; όιά τής άκολούθΟυ Σημειώσεως ό'. τιθέ
μενης, έν τέλει τοϋ εδαφίου Ε τής κλάσεως, 48.01.

2. Ό ύπό τοϋ Ν_Δ. 487/1974 ‘«περί παρατάσεως τής 
ισχύος τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 4485/1965» προβλεπόμενος 
δασμός έξ 23% έπί τών άνωτέρω ελαστικών έπισώτρων έσα- 
κολουθεί εφαρμοζόμενος ένα,τ: τών τρίτων χωρών, άπό τής 
7-ήσεως τής ισχύος του καί μέχρι τής 1.10.1978. όριζόαενος 
από τής ημερομηνίας τούτης εις 1*5%. .Εις τό ύψος τούτο 
διατηρείται· μέχρι, τής κατά τήν προηγούμενη·/ πα:άγρα
ς ον καταργήσεως τού -εφαρμοζόμενου έναντι τής Ε.Ο.Κ. έπί 
τών ειδών τούτων δασμού. κατερχόμενος άπό τής ημερομηνίας 
τούτης εις τό έπίπεόον τοϋ όασμοϋ' τοϋ πραβλεπομέν-ου ύπό τοϋ 
Κοινού Εσωτερικού Δασμολογίου όιά τά είσαγόμενα εις τήν 
Κοινότητα έκ τρίτων χωρών όμοια είόη.

3. Ο κατά τάς διατάσεις τοϋ δευτέρου εδαφίου τής πα
ραγράφου 4 τού άρθρου 1 τού Α.Ν. 156/1967 «περί ρυθμί- 
τεως δασμολογικών καί φορολογικών τινων θεμάτων κατά τήν 
εισαγωγήν έκ τοϋ εσωτερικού ενίων ειδών», ισχύων δασμός έκ 
60% έπί τής άσίας έπί τών συριστικών λεπίδων τής δασ
μολογικής διακρίσεως 8211Β1 β τοϋ ΐσχύοντος δασμολογίου, 
ορίζεται έφ’ έσής ώς δασμός βάσεως. μειαύμενος ή εύθυγραμ- 
μιζομενος κατά τόν ύπό τών άρθρων 15 παρ. 1 καί .20 παρ. 
~· τής Συμφωνίας Συνοέσεως Ελλάδος—Ε.Ο.Κ.. προβλεπό- 
μενον ρυθμόν, άντιστοίχως.

Άρθρον 3.
1. Η ύπό τό έδάφιον Β τής κλάσεως 5501 τοϋ ΐσχύοντος 

Δασμολογίου Εισαγωγής. Σημείωσις αντικαθίσταται ώς ακο
λούθως :

«Σημείωσις» r Βάμβασ έκκοκκοσμένος είσαγόμενος ·άπ’ εύ
νοιας ύπο αναγνωρισμένων βιομηχανιών νηματουργίας ή κλω
στοϋφαντουργίας καί προοριζόμενος. ίνα χρησιμοποιηθή άπο- 
κλειστι-κώς ύπ' αυτών καθ’ όρους καί διατυπώσεις καθοριζό
μενους >ι' άποφάσεως τού Υπουργού τών Οικονομικών, πρός 
καλυψιν -αναγκών τής παραγωγής των. άπαλλάσσεται τοϋ ύπό 
τοϋ ά/ωτερω εδάφιου Β προβλεπομένου δασμού».

«Σημείωσις 0*'»: «1. Χάρτης βάρους κατά τετραγωνικόν 
μέτρον ά/ω τών τεσσαράκοντα (-40) γραμμαρίων τοϋ ά/ωτέρω 
εδαφίου Ε τής παρούσης κλάσεως μή παραγόμενος εγχωρίως 
έπαρκώς. και καταλλήλως καί είσαγόμενος, έκ τρίτων, ώς 
προς τήν Εϋοωπαϊκήν Οικονοαικήν ‘Κοινότητα χωοών. άπ’ ευ
θείας ύπό ά/εγνωρισμένων βιομηχανιών ή βιοτεχνιών κατα
σκευής δελταρίων διά στατιστικές μηχανάς. ίνα χρησιμοποιηθή 
ύπ αύτών άποκλειστικώς ώς πρώτη ύλη διά τήν κατασκευήν 
τών προϊόντων τούτων, καθ’ όρους καί διατυπώσεις καθορι
ζόμενους δι’ άποφάσεως τού Υπουργού τών Οικονομικών, ύπο- 
βάλλετα: εις δασμόν 12% έπί τής άςίασς».

2. «Ό χάρτης τής προηγουμένης παραγράφου, είσαγόμενος 
ύπό τάς. ά/ωτέρω προϋποθέσεις καί διά τόν αυτόν ώς ά/ω 
σκοπόν έκ χωρών τής, Ε.Ο.Κ.. εις ούόένα δασμόν ύπόκειται. 
συμφώνως, τώ άοθρω 14 τής Συμφωνίας Συνδέσεως Έλ/,ά- 
δος — Ε.Ο-Κ.».

Άρθρον 6.
II. Λίπη καί έλαια ζωικά καί φυτικά συμπεριλαμβανομένων 

καί τώνι ϋδρογονωμένων το ιού των. έχέντων σημείο*/ τήςεως 
ά/ω τών 52° Κ. τού έδαφίου Β τής δασμολογικής κλάσεως 
15.12 τοϋ ΐσχύοντος δασμολογίου, μή παραγόμενα εγχωρίως 
έπαρκώς καί καταλλήλως, είσαγόμενα. παρά βιομηχανιών πα
ραγωγής γλυκερίνης έντός τών ορίων τής δυναμικότητας των 
καί χρησιμοποιούμενα άποκλειστικώς διά τήν παραγωγή»/ τού 
προϊόντος τούτου, καθ'" όσους καί διατυπώσεις, καθοριζόμενους 
δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών υποβάλλονται 
εις τούς διά τά λιπαρά όςέα τής δασμολογικής διακρίσεως 
15.10Γ1α προίλεπομένους δασμούς,

;2. Η έν τέλει τοϋ Κεφαλαίο! 1*5 τού Τελωνειακού Δασ
μολογίου Εισαγωγής Σημείωσις β' καταργεϊτάι.

Άρθρον 7.
Εις τόν ύπό τοϋ άρθρου 1 παρ. 4 τού Ν.Δ. 3829/1958 

«περί φορολογικών μέτρων άποσκοπούντων είς ”όν περιορισμόν


