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1. Διά τοϋ ν—οβαλλομένου σχεδίου Νόμου άντιμετωπί- 
~0νται ελλείψεις καί άντινομίαι τινές τοϋ ΐσχύοντος Τελω
νειακού Δασμολογίου Εισαγωγής, έν σχέσει μέ τήν δασμο
λογικήν μεταχείρισιν ένίων προύτων υλών είσαγομένων εκ 
τοϋ εξωτερικού, πρός τον σκοπόν όπως έξασφαλισθοϋν εις 
τάς χρησιμοποιούσας ταύτας εγχωρίους βιομηχανίας οι 
αναγκαίοι εκείνοι όροι καί αί προϋποθέσεις διά την παρα
γωγήν τών προϊόντων των, έπί συναγωνιστικής βάσεως, 
έναντι τών όμοειδών βιομηχανιών της αλλοδαπής.

Αί περί ύν πρόκειται έλλείψεις ή άντινομίαι, συνισταμε- 
ναι είδικώτερον εις τήν διαπίστωσιν της ύπάρξεως έπι θερι
σμένων πρώτων υλών τής βιομηχανίας, ύψηλοτέρας δασμο
λογικής έπιβαρύνσεως, έναντι τής τοιαύτης τής επιβαλλό
μενης έπί τών εκ τών πρώτων τούτων υλών παραγομενων 
καί έκ τοϋ έξωτερικοϋ είσαγομένων έτοιμων προϊόντων, 
συμπληροϋνται ή αίρονται, κατά περίπτωσιν, διά καθορι
σμού ή επαναφοράς τοϋ δασμοϋ έπί τών περί ών πρόκειται 
υλών εις τό προσήκον επίπεδον.

Έπισημαίνεται, ώς ιδιαιτέρας ί'Τ προκειμένω σημασίας 
το γεγονός, ότι άπασαι αί περί ών πρόκειται πρώται υλαι, 
δεν παράγονται έγχωρίως, ώς έπίσης καί τό ότι άπαντα τα 
υπό τοϋ σχεδίου Νόμου λαμβανόμενα μέτρα είναι σύμφωνα 
πέος τάς σχετικάς διατάξει: τής Συμφωνίας Συνδέσεως 
Ελλάδος - Ε.Ο.Κ. ■ Τ

Νό-

κατά τήν άνάλυσιν τών έπί μέρους διατάξεων έκαστου άρ
θρου. . ' *- .. ...

' · Έπί τοϋ άρθρου 1.
Δυνάμει τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ.231/69, ώρισμένα είδη 

ελαίων, ώς τό κοκκοφοινικέλαιον, τό λινέλαιον κ.λ.π., ατινα 
χρησιμοποιούνται υπό τών εγχωρίων βιομηχανιών καί βιο
τεχνιών παραγωγής συνθετικών ρητινών ώς πρώται υλαι 
διά τήν παραγωγήν τών προϊόντων των, ύπό όρους καί προϋ
ποθέσεις καθοριζομένους δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού 
Οικονομικών, είσαγόμενα έκ τών χωρών τής Ε.Ο.Κ., ύπο- 
κεινται εις τήν καταβολήν μειωμένου δασμοϋ 5 % έπί τής
άήίκς· ( ( , '·.>.·

‘Υπό τών άνώτέρω βιομηχανιών καί προς τόν σκοπόν τής 
παραγωγής συνθετικών ρητινών εκλεκτής ποιότητος, χρη- 
σιμοποιοϋ'/ται ήδη καί έτερά τινα είδη έλαίων, θεωρούμενα 
ώς τοιαϋτα υψηλής άποδόσεως, ώς τό σογιέλαιον, τό ξυλέ- 
λαιον καί. τό ήλιανθέλαιον, άτινα ώς μή ρητώς κατονομα
ζόμενα έν τή ώς άνω διατάξει, εξαιρούνται τοϋ ύπ’ αύτής 
όριζομένου μειωμένου δασμοϋ καί υποβάλλονται εις τον ακέ
ραιον δασμόν του Δασμολογίου, άνερχόμενον- εις 18,24 δραχ- 
μάς άνά χιλ/μον ή εις ποσοστόν 110 % έπί τής άξίας περί
που διά τό σογιέλαιον καί εις 6,72 δραχμάς άνά χιλ/μον ή 
εις ποσοστόν 37 % έπί τής άξίας διά τά Ιτερα έλαια, ένώ 
ό δασμός έπί τοϋ ετοίμου προϊόντος, ήτοι τών συνθετικών 
ρητινών άνέρχεται είς 12.S0 % έπί τής άξίας.

Κατόπιν τούτου καί δεδομένου ότι οί αύτοί λόγοι οίτινες 
επέβαλον τήν λήψιν'τοϋ ώς άνω ευνοϊκού δασμολογικού κα
θεστώτος κατά τήν εισαγωγήν τών χρησιμοποιούμενων ώς 
προύτη ύλη έλαίων συντρέχουν καί έν. προκειμένω διά τής 
ύπό κρίσιν διατάξεως προστίθενται είς τόν πίνακα τών ει
δών τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ.231/69 καί τό σογιέλαιον, τό ξυ- 
λελαιον καί τό ήλιανθέλαιον, έφ’ όσον ταϋτα τυγχάνουν άκα- 
τάλληλα προς βρώσιν.

\ . Έπί τοϋ άρθρου 2. "
. Είδος οσπρίου, ονομαζόμενου γκουάρ (GUAR), μή πα- 
ραγόμενον έν Έλλάδι, είσάγεται ύπό έγχωρίουν χημικών

LC
βιομηχανιών καί χρησιμοποιείται ώς πρώτη ύλη διά την 
παραγωγήν βλενωδών καί παχυντικών ουσιών (κόμμεων).

Τούτο, ύπό τό ΐσχϋον Τελωνειακόν Δασμολόγιον κατα
τάσσεται εις τό έδάφιον Δ' τής Κλάσεως 07.05 καί ύπόκει- 
ται εις τήν καταβολήν εισαγωγικού δασμοϋ. όστις άνέρχε- 
ται είς ποσοστόν 16.80 "ό έπί τής άξίας, άνεξαρτήτως Χώ
ρας προελεύσεως, ένώ ύπό τό καθεστώς τοϋ προϊσχύσαντος 
Δασμολογίου ύπέκειτο εις ειδικευμένου δασμόν έκ δραχμών 
0,81 άνά χιλ/μον, άντιστοιχοϋντα είς ποσοστόν 4,80 "0 έπί
τής άξίας, έπί τή βάσει τής τρεχούσης τιμής εισαγωγής του.

ΤΙ κατά τά άνωτέρω διαφορά έπιβαρύνσεως, όφειλομένη 
είς τό γεγονός ότι είς τό ΐσχϋον Δασμολόγιον ό ρηθείς ειδι
κευμένος δασμός μετετράπη είς δασμόν κατ’ άξίαν, έπί τή 
βάσει τής μέσης άξίας τοϋ είδους τούτου κατά τό έτος 1902, 
ώς αί έν προκειμένω συμβατικαί έναντι τής Ε.Ο.Κ. προ
βλέψεις καί ούχί τής τρεχούσης σήμερον άξίας αυτού έδη- 
μιούργησε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας διά τάς χρησι- 
μοποιούσας τούτο έγχωρίους βιομηχανίας, τοσούτω δέ μάλ
λον, καθόσον τό έξ αυτού παραγόμενον έτοιμον προϊόν, ήτοι 
αί βλενώδεις ούσίαι, είσαγόμεναι έκ τοϋ έξωτερικοϋ καί ύπα- 
γόμεναι είς τήν δασμολογικήν κλάσιν 13.03Γ2 έκ μέν τών 
χωρών τής Ε.Ο.Κ. δεν έπιβαρύνονται δι’ είσαγοιγικοϋ δα
σμοϋ, έκ δέ τών τρίτων χωρών ύπόκεινται είς πολύ μικρόν 
ποσοστόν, 3 % έπί τής άξίας. _ ________;____

Κατόπιν τούτου, διά τής Δπό κρίσιν διατάξεως, ύπό τό 
έδάφιον Δ' τής κλάσεως 07.05 τοϋ ΐσχύοντος Τελωνειακού 
Δασμολογίου, τίθεται Σημείωσις, βάσει τής όποιας, τό έν 
λόγω οσπριον, είσαγόμενον ύπο εγχωρίων χημικών βιομη
χανιών ή βιοτεχνιών, ίνα χρησιμοποιηθή ύπ’ αυτών άπο- 
κλειστιάώς ώς πρώτη ύλη διά τήν παραγωγήν κόμμεων, 
καθ’ όρους καί διατυπώσεις καθοριζομένους δΓ άποφάσεως 
τοϋ Υπουργού Οικονομικών, ύποβάλλεται είς δασμόν 5 % 
έπί τής άξίας, ποσοστόν όπερ προβλέπεται έπίσςς καί ύπό 
τοϋ Κοινού Εξωτερικού. Δασμολογίου τής Ε.Ο.Κ.

• * ' · . . ' ·.·/.- 4 .· «·■ /
1 * · ■ ·. ,Έπί τού άρθρου'3.

: 1. Τά παρασκευάσματα καί αί κονσέρβαι σερδελλών τής 
δασμολογικής διακρίσεως ΔΙ ,τής κλάσεως 16.04 τυγχά
νουν, έν τώ πλαισίω τής Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - 
Εύρωπαΐκής Οικονομικής Κοινότητος, προϊόντα τοϋ δε
τούς δασμολογικού άφοπλισμού καί ώς έκ τούτου ό έναντι 
τών χωρών τής Ε.Ο.Κ. έπ’ αυτών έπιβαλλόμενος δασμός 
έχει ήδη μηδενισθή.
Έναντι τών τρίτων πρός τήν Ε.Ο.Κ. χωρών, ό κατά τόν 

χρόνον συνάψεους τής Συμφωνίας Συνδέσεως δασμός βά
σεως έκ 4,20 δραχμών κατά χιλιόγραμμου, εύθυγραμμισθείς, 
είς πρώτον στάδιον, πρός τό Κοινόν Τελωνειακόν Δασμο
λόγιον τής Ε.Ο;Κ., έμειώθη άρχικώς είς 4,1 δραχμάς κατά 
χιλιόγραμμου.

Ό ειδικευμένος ούτος δασμός, λόγω τής κατά τήν έπο- 
χήν εκείνην χαμηλής διεθνώς τιμής τών περί ών πρόκειται 
προϊόντων, έτύγχανε λίαν ύψηλός, δι’ ό καί έπί τω τέλει 
προστασίας τής έν τώ μεταξύ άναπτυσσομένης είς τόν τομέα 
τούτον εγχωρίου παραγωγής, έπετεύχθη ύπό τής χώρας 
μας, κατ’ έφαρμογήν τής διατάξεως τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 
20 τής Συμφωνίας Συνδέσεως, ή άναστολή τής περαιτέρω 
εύθυγραμμίσεως τούτου.

Ούχ* ήττον όμως, έπειδή κατά τά τελευταία έτη ή τιμή 
τών. προϊόντών τούτων έσημείωσε σημαντικήν άνοδον, ήν 
δεν παρηκολούθησεν, ώς έκ τής φύσεώς του, ό περί ού πρό
κειται ειδικευμένος δασμός, ένώ τουναντίον, ό άντίστοιχος 
δασμός τοϋ Κοινού Τελωνειακού Δασμολογίου τής Ε.Ο.Κ. 
έξ 25 % έπί τής άξίας οστις θά έφηρμόζετο σήμερον έναντι 
τών τρίτων χωρών, έάν δεν είχεν άνασταλή ή εύθυγράμμι- 
σις, παρηκολούθησε τήν άνοδον ταύτην, μέ άποτέ/.εσμα νά 
τυγχάνη ήδη ύψηλότερος τού ώς άνω ειδικευμένου δασμοϋ, 
άνερχομένου είς 11 % περίπου έπί τής άξίας, ό τελευταίος 
ουτος δασμός έπαυσε πλέον λειτουργών ώς προστατευτικός 
τής έγχωρίου παραγωγής.

... Πρός άρσιν τοϋ άτοπου τούτου, διά τής διατάξεως τής 
παρούσης παραγράφου ορίζεται ότι έφαρμόζεται έφεξής
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επί των παρασκευασμάτων καί κονσερβών σερδελλών της 
* ώς άνω δασμολογικής διακρίσεως, έναντι των τρίτων προς 

την Ε.Ο.Κ. χωρών, έ δασμός τοΰ Κοινού Τελωνειακού Δα
σμολογίου έξ 25 % έπί τής άξίας. -

2. Διά τής διατάξεως τής παραγράφου ταύτης διαγράφον
ται ώς άνευ αντικειμένου, αί συναφείς προς τον ανωτέρω 
δασμόν, έναντι τής ώς άνω δασμολογικής διακρίσεως, εις 
τάς στή?.ας 9 καί 10, ενδείξεις.

V ■ · Έπί τοΰ άρθρου 4.
Διά τής υφιστάμενης υπό .την κλάσιν 27.10 τοΰ ίσχύον- 

τος Δασμολογίου Σημειώσεως παρέχεται απαλλαγή έκ των 
ίσχυόντων δασμών των έκ χωρών τής Ε.Ο.Κ. είσαγομένων 
•υπό βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων έλάσεως, ελαίων 
καί λιπών τής δασμολογικής διακρίσ ως Γ3β1, έφ’ όσον 
χρησιμοποιούνται ώς πρώτη ή βοηθητική ύλη διά. την πα
ραγωγήν των προϊόντων τούτων, πρός τον σκοπόν έξασφα- 
λίσεως είς τάς ώς άνω βιομηχανίας όρων παραγωγής έπί 
συναγωνιστικοϋ έπιπέδου. ·
,’Τπό τών ώς άνω βιομηχανιών καί πρός τον σκοπόν βελ- 

τιώσεως τής ποιότητος τών ΰπ’ αυτών παραγομένων προϊόν
των, χρησιμοποιούνται ήδη λίπη καί έλαΐα έμπεριέχοντα 
βελτιωτικάς τής ποιότητος αυτών ουσίας, άτινα ώς μή ρη- 
τώς κατονομαζόμενα υπό τής ώς εϊρηται Σημειοΰσεως έ- 
ξαιρούντατ τού ΰπ’ αυτής προβλεπομένου ευνοϊκού δασμο- 

, λογικού καθεστώτος καί υποβάλλονται είς τούς υπό τοΰ 
ΐσχύοντος Δασμολογίου προβήεπομένους ακεραίους δασμούς, 
οίτινες ανέρχονται προκειμένου περί εισαγωγών έκ τής Ευ
ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος εις ποσοστον 28 % έπί 
τής άξίας. . ' . . , - ' .

Κατόπιν τούτου καί δεδομένου ότι οί λόγοι, οίτινες ύπη- 
γόρευσαν την λήψιν τού άνωτέρω δασμολογικού μέτρου συν
τρέχουν καί έν προκειμένη), διά τών διατάξεων τού παρόν
τος άρθρου προστίθενται είς τήν ώς άνω,Σημέίωσιν καί τά 
έλαια καί λίπη μετά βελτιωτικών τής ποιότητος αυτών ου
σιών τής δασμολογικής διακρίσεως Γ3βΙΙ, τής μύτης ώς 
άνω κλάσεως. /. 7

Έπί τού άρθρου 5. . . .
At έγχώριοι βιοτεχνία·, παραγωγής ταινιών ύφαντουργι- 

κών μηχανημάτων - σχεδίων ζακάρ - διά τήν κατασκευήν 
τών έν'λόγω σχεδίων χρησιμοποιούν ώς πρώτην ύλην, είσα- 
γομένους έκ τού εξωτερικού χάρτας καί χαρτόνια εις ται
νίας, πλάτους κατωτέρου τών 15 χιλιοστομέτρων.

Τά χρησιμοποιούμενα ώς πρώτη ύλη ώς άνω προϊόντα 
έκ χάρτου ή χαρτονιού, κατατασσόμενα είς τήν δασμολογι
κήν διάκρισιν 48-15131δ τοΰ ίσχύοντος Τελωνειακού Δα
σμολογίου Εισαγωγής, υποβάλλονται είς δασμόν οστις σή
μερον ανέρχεται είς ποσοστον 30,4 % καί 35,9 % άναλό- 
γως τής προελεύσεώς των έξ Ε.Ο.Κ., καί έκ τρίτων χωρών, 
άντιστοίχως.

Ή κατά τά άνωτέρω έπιβάρυνσις τυγχάνει υπέρμετρος 
διά προϊόντα χρησιμοποιούμενα ώς πρώτη ύλη τών έγχω- 
ρίων βιοτεχνιών, καί δημιουργεί θέμα συναγωνιστικότητος 
τούτων έναντι όμοιων έπιχειρήσεων τού έξωτερικού, το- 
σούτω μάλλον καθόσον τά κατασκευαζόμενα έκ τών ώς άνω 
προϊόντων έτοιμα είδη (σχέδια ζακάρ) είσαγόμενα έκ τού 
έξωτερικού καί υπαγόμενα είς τήν δασμολογικήν κλάσιν 
48—21Α δεν έπιβαρύνονται μέ δασμόν προκειμένου περί 
εισαγωγών έκ χωρών τής Ε.Ο.Κ.. ένω ή έκ τρίτων χωρών 
έπιβάρυνσις ανέρχεται είς πολύ μικρόν ποσοστόν (6,5 %).

Κατόπιν τούτου, ή ύπό τήν διάκρισιν 131δ τής δασμολο
γικής κλάσεως 4S - 15 ΰφισταμένη Σημείωσις, δι’ ής προ- 
βλέπεται ή.εΐσαγωγή έπί μειωμένο) δασμω χάρτου τής κλά
σεως ταύτης διά τήν κατασκευήν δελταρίων στατιστικών 
μηχανών, ήτοι 12 % προκειμένου περί εισαγωγών έκ τρί
των χωρών καί άνευ δασμολογικής έπιβαρύνσεως προκει- 
μένου'περί εισαγωγών έκ χωρών τής Ε.Ο.Κ., κρίνεται σκό
πιμου όπως έπεκταθή, ΰπό τούς αυτούς όρους καί προϋπο
θέσεις καί έπί χάρτου ή χαρτονιού, είσαγομένων άπ’ ευθείας

υπό άνεγ;ωρισμέ)ων βιομηχανιών ή βιοτεχνιών, ίνα χρη-’ 
σιμοποιηθούν ύπ’ αύτών ώς πρώτη ύλη διά τήν κατασκευήν 
ταινιών ύφαντουργικών μηχανημάτων (σχεδίων ζακάρ);

Ή έν προκειμένη) δασμολογική έπιβάρυνσις τού χρησι- 
μοποιουμένου διά τον άνωτέρω σκοπόν χάρτου ή χαρτονιού 
όριζομένη είς τό ύψος τού ύπό τοΰ Κοινού Τελωνειακού Δα
σμολογίου τής Ε.Ο.Κ. προβλεπομένου δασμού (12 %) προ- 
κειμένου περί εισαγωγών έκ τρίτων χωρών, άποτελεϊ τό, 
βάσει τών συμβατικών μας υποχρεώσεων κατώτατον όριον 
είς τό όποιον δύναται νά όρισθή ό έναντι τών χωρών τούτων 
δασμός έπί τών ειδών τής κλάσεως 48.15131δ τού 'Ελληνι
κού Δασμολογίου. · '

Έπί τού άρθρου 6.
1. 'Τπό τής έγχωρίου βιομηχανίας κατασκευής δικτύων 

άλιείας είσάγόνται έκ τοΰ έξωτερικού νήματα έκ συνθετι
κών ή τεχνητών υφαντικών ίνών συνεχών άνω τών 70/3 
ντενιέ, άποτελούντα τήν πρώτην ύλην διά τήν κατασκευήν 
τών τοιούτων δικτύων.

Τά ώς άνω προϊόντα, κατατασσόμενα είς τήν δασμολο
γικήν διάκρισιν 51.01 -(- Σημ. α' τού έν ίσχύι Τελωνειακού 
Δασμολογίου Εισαγωγής, ύποβάλλονται είς δασμόν, άνερ- 
χόμενον είς ποσοστον 2,8 % καί 5 % άναλόγως τής προελεύ
σεώς των έκ χωρών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας ή έκ χωρών τρίτων πρός τήν Ε.Ο.Κ., ώς καί είς Φό- 
ρον Κύκλου Εργασιών έκ 12 % καί τέλος χαρτοσήμου έκ 
4,2 % έπί τής άξίας. ·

Διά τής διατάξεως τού άρθρου 2 τού Ν.Δ.432/1974 «περί 
ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων δμσμολογικάς καί φορο- 
λογικάς κατά τήν εισαγωγήν άπαλλαγάς» άπηλλάγησαν έξ 
ολοκλήρου τών δασμών καί λοιπών φόρων εισαγωγής τά 
είσαγόμενα έκ τού έξωτερικού, πρός χρήσιν τών έπαγγελ- 
ματιών άλιέων, έτοιμα δίκτυα άλιείας. ^ ' ·"' ·

/ Έν δψει τής διατάξεως ταύτης τού Ν.Δ.432/1974, ή 
κατά τά άνωτέρω έπιβάρυνσις τών περί ών πρόκειται νη- ■; 
μάτων, χρησιμοπο*ουμένων ώς πρώτη ύλη τών έγχωρίων 
βιομηχανιών κατασκευής δικτύων άλιείας, δημιουργεί θέμα 
συναγωνιστικότητος τούτων έναντι όμοιων έπιχειρήσεων 
τού έξωτερικού, δοθέντος ότι τά ύπό τών τελευταίων τούτων 
έπιχειρήσεων κατασκευαζόμενα δίκτυα άλιείας είς ούδεμίαν 
έπιβάρυνσιν διά δασμών καί φόρων ύπόκεινται κατά τήν 
εισαγωγήν των, κατά τά άνωτέρω έκτιθεμενα.

Προκειμένου ήδη ν’ άποκατασταθούν ίσοι όροι συναγω- 
νιστικότητος μεταξύ τών έγχωρίων βιομηχανιών κατασκευής 
δικτύων άλιείας έναντι τών τοιούτων τού έξωτερικού, προ- 
βλέπεται, διά τής διατάξεως τής παρούσης παραγράφου., 
ή έξ ολοκλήρου άπα/λ.αγή τών νημάτων τούτων άπό δασμών, 
καί λοιπών φόρων εισαγωγής, όριζομένου άμα ότι δι’ άπο- 
φάσεινς τού Υπουργού τών Οικονομικών θέλουν καθορισθή 
αί προϋποθέσεις τής παραδόσεως ΰπό τών Τελωνειακών 
’Αρχών καί τού έλέγχου πρός έξασφάλισιν τής νομίμου χρη- 
σιμοποιήσεως τούτων.

2. Διά τής διατάξεως τής παρούσης παραγράφου καταρ- 
γεΐται ή ύπό τήν δασμολογικήν κλάσιν 51.01 Σημείωσις α'.

Έπί τού άρθρου 7.
Διά τής ύφίσταμένης ύπό τήν κλάσιν 85.23Β2α τού Τε

λωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής Σημειώσεως προβλέ- 
πεται αναστολή τών έναντι τής Ε.Ο.Κ. ίσχυόντων δασμών 
έπί τού χάλκινου έσμαλτωμένου σύρματος (εμαγιέ) τής 
δασμολογικής διακρίσεως 132α. όπερ είσάγεται ώς πρώτη 
όλη ύπό έγχωρίων βιομηχανιών ή βιοτεχνιών παραγωγής 
ήλεκτροκινητήρων διά τήν παραγωγήν τών προϊόντων τού
των.

Επειδή όμως άνέκυψε θέμα, εάν έν τή έννοια τού ύπό 
τήε ώς άνω Σημειώσεως προβλεπομένου χάλκινου έσμαλ
τωμένου σύρματος περιλαμβάνεται καί τό βερνικωμένον 
τοιούτον καί δεδομένου ότι τό χρησιμοποιούμενου χάλκινου 
σύρμα διά τήν περιέλιξιν τών ήλεκτροκινητήρων τυγχάνει 
βερνικωμένου, έκρίθη σκόπιμου, όπως πρός άρσιν τής άνω-
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τέρω αμφισβητήσεις ή υπό τ7η ανωτέρω Σημειούσεως προ- 
βλεπομένη αναστολή έπεκταΟή καί έπί τοϋ χάλκινου βερ
νικωμένου σύρματος, οσάκις βεβαίως καί τοΰτο είσάγεται 
ύπό των άνωτέρω βιομηχανιών ή βιοτεχνιών ώς πρώτη ΰλη 
διά την παραγωγήν ηλεκτροκινητήρων.

’Επί τοϋ άρθρου 8.

Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου άποσκοποϋν εις τήν 
άρσ'.ν τών άνακυπτουσών έν τοϊς Τελωνείοις άμφισβητή- 
σεων κατά τήν δασμολογικήν κατάταξιν της εΐσαγομένης 
έκ τής αλλοδαπής υπό τών έγ/χωρίων βιομηχανιών ξύλου, 
άκατεργάστου ξυλείας έκ ΤΙΚ (TEAK) καί δρυός.

Εΐδικώτερον :
1. Ή ακατέργαστος εις κορμούς ξυλεία ύπό τήν όνομα* 

σίαν TEAK, κατατάσσεται έπί μακράν, βάσει τής διαμορ- 
οωθείσης ύπό τών Επιτροπών Τελωνειακών ’Αμφισβητή
σεων παγίας νομολογίας εις τό έδάφιον Γ' τής'δασμολογι- 
κής κλάσεως 44.03, ο δασμός τοϋ όποιου ανέρχεται εις 48 
δραχμάς άνά κυβικόν μέτρον.

Εσχάτως, όμως, έξεδόθησαν άποφάσεις τινές τών Φορο
λογικών Δικαστηρίων συμφώνως προς τάς οποίας ή ώς εϊ- 
ρηται ξυλεία TEAK δεν θά ίδει νά κατατάσσεται εις τό έδά- 
φιρν Γ' τής κλάσεως 4Α03 ως παγίως ένομολογήθη κατά 
τα ως άνω ύπό τών Επιτροπών Τελωνειακών Άμφισβη- 
τησεων, άλλά εις τό έδάφιον Β' τής ιδίας κλάσεως τοϋ ό
ποιου ό δασμός ανέρχεται εις δραχμάς 1,5 άνά χιλ/μον. ,

’Επειδή κατόπιν τής τοιαύτης διαστάσεως τής διοικητι
κής καί δικαστηριακής νομολογίας άνέκυψε θέμα έν τοϊς 
Τελωνείοις ώς προς τήν ορθότητα τής δασμολογικής κατα- 
τάξεως τής έν λόγου ξυλείας TEAK διά τών" διατάξεων τής 
παραγράφου 1 τοϋ.παρόντος άρθρου, ρητώς ορίζεται ότι ή 
ξυλεία αΰτη θά έξακολουθήση δασμολογούμενη, διά τοϋ δα
σμού καί τών λοιπών φόρων τοϋ έδαφίου Γ' τής κλάσεως 

, 44.03, καθ’ οόον ή ξυλεία αυτή άποτελεΐ πρώτην ύλην τών 
εγχωρίων βιομηχανιών ξύλου καί ή τυχόν έπιβάρυνσίς της 
διά τοϋ ύψηλοΰ δασμού τοϋ έδαφίου Β' τής κλάσεως 44.03 
θά έπηρεάση σοβαρώς τήν ανταγωνιστικότητα τών προϊόν
των τών έν λόγω βιομηχανιών. ' ·.

2. -Παρόμοιον θέμα δασμολογικής κατατάξεως άνακύ- 
πτει καί έπί τής δρύινης ξυλείας εις φρίζας, ήτις χρησιμο
ποιείται ώς πρώτη ΰλη ύπό τών έγηςωρίουν παρκετοβιομη- 
χανιών. Εΐδικώτερον : Ή ώς άνω ξυλεία δρυός, οσάκις είσά- 
γεται υπό τών έγ'χωρίων παρκετοβιομηχανιών ύπό ώρισμέ- 
νας διαστάσεις (μήκους άνωτέρου τών 0,50 τοϋ μέτρου καί 
πλάτους άνωτέρου τών 7 έκατόστομέτρων) παραδίδεται, 
βασει τών διατάξεων σχετικής Σημειώσεως τοϋ Δασμολο
γίου επι μειωμένοι δασμώ. 'Οσάκις όμως ή ξυλεία αΰτη, 
δεν έμπίπτει ώς έκ τών διαστάσεων ύπό τάς όποιας είσά- 
γτεται εις τήν έν λόγ*ω Σημείωσιν, τότε κατατάσσεται, βά-' 
σει τής διαμορφωθείσης ύπό τών ’Επιτροπών Τελωνειακών 
Αμφισβητήσεων παγίας νομολογίας, εις τήν δασμολογικήν 

κλάσιν 4r4.08.
^’Επειδή έσχάτως άνέκυψε θέμα ώς προς τήν όρθότητα 

τής δασμολογικής κατατάξεως τής έν λόγω ξυλείας εις τήν 
τελευταιαν ταύτην κλάσιν, μέ άμεσον συνέπειαν τήν δημιουρ
γίαν σχετικών άμφισβητήσεων έν τοϊς Τελωνείοις, διά τών 
διατάξεων τής παρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου ρητώς ορίζεται,' 
ότι η .ως ειρηται ξυλεία θά ύπόκειται ώς καί μέχρι σήμερον, 
εις τους δασμούς καί .λοιπούς φόρους τής κλάσεως 44.08.

, ’Επί τοϋ άρθρου 9.
3r Λι εγχώριοι βιομηχανίαι παραγωγές χάρτου τοιχοστρω- 

σιας χρησιμοποιούν ώς πρώ-την ΰλην διά τήν παραγωγήν τοϋ 
εν λογω προϊόντος ειδικόν χάρτην μή παραγόμενον έγχω- 
ρίως. -

• Ο ως άνω χάρτης κατατασσόμενος εις τήν κλάσιν 4S01 
Ε13 τοϋ ίσχύοντος. Τελωνειακού Δασμολ.ογίου Εισαγωγής, 
υποβάλλεται εις δασμόν άνερχόμενον σήμερον, εΐς ποσοστόν

% και 27,9 % άναλόγως τής προελεύσεώς του έκ χω
ρών της Ε.Ο.Κ. ή έκ τρίτων χωρών, ένω τό είσαγόμενον 
έτοιμον προϊόν κατατασσόμενον εΐς‘τήν κλάσιν 4S.11, έκ

μέν τών χωρών τής Ε.Ο.Κ. είσάγεται άτελώς, έκ δέ τών 
τρίτων χωρών υποβάλλεται εις δασμόν 13 % έπί τής άξίας. 
Έξ άλλου ό ύπό τοϋ Κοινού Τελωνειακού Δασμολογίου τής 
Ε.Ο.Κ. προβλεπόμενος δασμός έπί τοϋ άνωτέρω χάρτου, 
άνέρχεται εις 12 % έπί τής άξίας.

Κατόπιν τούτου, προς τον σκοπόν άρσεως τής κατά τά 
άνωτέρω ύφισταμένης άντινομίας καί έξασφαλίσεως εΐς τάς 
έγ-χωρίους βιομηχανίας τοϋ είδους όρων παραγωγής έπί 
συναγωνιστικοϋ έπιπέδου έναντι τών όμοιων βιομηχανιών 
τοϋ έξωτερικοϋ διά τής ώς άνω διατάξεως, τίθεται ύπό τήν 
διάκρισιν Ε13 τής κλάσεως 4801 Σημείωσις δ', δι’ ής μειοϋ- 
ται ό ισχύων νϋν δασμός έπί τοϋ χάρτου τής ώς άνω διακρί- 
σεως, όριζόμενος εΐς ποσοστόν 5 % καί 12 % έπί τής άξίας, 
άναλόγως τής προελεύσεώς του έκ χωρών τής Ε.Ο.Κ. ή τρί
των χωρών, οσάκις ό χάρτης ούτος είσάγεται καί χρησιμο- 
ποιήται ώς πρώτη ΰλη ύπό τών έγχωρίων βιομηχανιών πα- 
ραγωγής- χάρτου τοιχοστρουσίας.

Έπί τοϋ άρθρου 10.
Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 5S τοϋ Νόμου 12/1975 

έπεξετάθη ό ειδικός φόρος καταναλώσεως τής παραγρ. 4 
άρθρου 1 Ν.Δ.3829/1958, μεταξύ άλλων, καί έπί τών είσα- 
γομένων έκ τοϋ έξωτερικοϋ συσκευών καταγραφής καί άνα- 
παραγωγής τοϋ “ήχου τής δασμολογικής—διακρίσεως 
92.11Α1 - 3, έστω καί συνδεδυασμένων μετά συσκευών 
λήψεως τής δασμολογικής κλάσεως S5.15A3, ώς καί έπί 
τών μεγαφώνων καί ηλεκτρικών ένισχυτών τής δασμολογι
κής κλάσεως 85.14, έπί τώ τέλει, κατά κύριον λόγ-ον, τοϋ 
περιορισμού τής καταναλοϊσεως τών ειδών τούτων προς ό- 
φελ.ος τοϋ ήυναλλαγματικοϋ αποθέματος τής χώρας.

Οΰχ ήττον όμως, λόγω τής εΰρύτητος τής διατυπώσεως 
τής ώς άνω διατάξειυς τοϋ Ν.12/1975, αΰτη κατέλαβε διά 
τής έφαρμογής της καί τοιαϋτα είδη άτινα, ώς έκ τής φύ- 
σεώς των, δεν προορίζονται όπως τεθούν εις τήν κατανάλω
σή ώς έτοιμα άγαθά ίνα άποτελέσουν μέρος παγίου βιομη
χανικού έξοπλ.ισμοϋ, είτε, ίνα χρησιμοποιηθούν ως πρώται 
ύλαι ύπό τής εγχωρίου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, είτε δι’ 
έκπαιδευτικούς σκοπούς.

’Επειδή ή επιβολή τού φόρου καταναλώσεως έπί τών εΐς 
τοιαύτας χρήσεις προοριζομένων ειδών, είναι έκτος τοϋ πνεύ
ματος τής ώς άνω διατάξεως καί τοϋ ύπ’ αύτής έπιδιωκομέ- 
νου σκοπού, διά τής διατάξεως τοϋ παρόντος άρθρου διευκρι
νίζεται ρητώς ότι τά περί ών πρόκειται είδη δεν ύπόκειν- 
ται εΐς τον ώς άνω ύπό τοϋ άρθρου 58 τοϋ Ν. 12/19/5 προ- 
βλ’επόμενον Φόρον Καταναλώσεως, έφ’ όσον προορίζονται 
διά τάς ρηθείσας χρήσεις, όριζομένου άμα ότι αί εΐδικωτε- 
ραι προϋποθέσεις τής έξασφαλίσεως τής νομίμου χρησιμο- 
ποιή σε ως τούτων καθορισθήσονται δι’ άποφάσεως τοϋ Υ
πουργού Οικονομικών. .

Έπί τοϋ άρθρου 11.
Διά τοϋ άρθρου τούτου θεσπίζεται διάταξις, καθ’ ήν, α 

έγειρόμεναι, κατά τάς κειμένας·.διατάξεις, ύπό τών παρα
ληπτών τών έμπορευμάτων πάσης φύσεως τελωνειακαι 
άμφισβητησεις, - ενώπιον τών Πρωτοβαθίμων ’Επιτροπών 
Τελωνειακών Άμφισβητήσεών τής χώρας, δέον όπως συν- 
οδεύωνται διά γραμματίου είσπράξεως Δημοσίου Ταμείου 
(παράβολον) έκ δραχμών διακοσίων (200), άποτελούντων 
δημόσιον έσοδον. ■ /

Διά τοϋ έν προκειμένω μέτρου έπιδιώκεται, ούχί ο πορι- 
σμός δημοσίου εσόδου, όπερ, ώς έκ τοϋ ποσού τοϋ παράβο
λου είναι τελείως άσημαντον, άλλ’ ή άνάσχεσις εΐς την επι
κρατούσαν τακτικήν τής άσκήσεως κατά πάσαν περιπτω- 
σιν, έστω καί άνευ οικονομικού ένδιαφέροντος, άμφισβη- . 
τήσεως, έπί ζημία τής ταχείας διακινήσεως τών έμπορευ
μάτων καί τής έντεϋθεν δημιουργίας έκκρεμοτήτων παρα 
ταΐς Τελωνειακαϊς Άρχαϊς.

Έν Άθήναις τή 30 Σεπτεμβρίου 1976 
* Ό Υπουργός τών Οικονομικών -

'-· ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ * '


