
,ryj σχελίου νόμου «περί κυρώσεως των άπό 4 και 
··· - |;i7'J Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου τοϋ 
|Ι;όε5ρου τής Δημοκρατίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ λήψεως νομοθετικών μέτρων κατά τό άρθρον 44 (nap. {J* 
τοϋ Συντάγματος, προτάσε: τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, άπο- 
φασίζομεν:

"Αρθρον 1. -*

/7»ός τήι· Βονλψ' ιο>ι· 'Ελλήνων

·]1 Τ£>.ευτχίχ σοβχροτάτη αύξηση τής τιμής τοϋ άργυϋ
____ - χ.ν.υ διεθνώς, δημιούργησε την έκτακτη, απρόβλεπτη

_.'νουσα ανάγκη λήψεως μέτρων περιορισμού των ατυνχλ-
Γ2’. , ,-χ.ών δαπανών τής Χώρας.

ν-.7 πλαίσια τής ανάγκης αυτής, τοποθετείται ή έκδοση, 
ir ·Ττ< . ·α υέ τό άρθρο 44 παράγρ. 1 τοϋ Συντάγματος των 
• ψξ 7, >;7Λ 1*1.7.Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 
„ - ΐΐ;οέδρου τής Δημοκρατίας, στ.',ν κύρωση των οποίων 
^_->σ>;/νπεϊ τό προτεινόμενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου.

Με τϋν πεώτη έκ των Πράξεων αυτών ι·.χι προς τό σν::πο 
„η οςαστικού περιορισμού τών εΐσαοι^ιγ.ΰν σ.ή Χώρα 

Ι7·κών αυτοκινήτων, πού (αποτελούν μία άπό τις βχσι- 
γ·.-.:ίζ- πηγές εκροής συνα/.λάγμχτος, αυξήθηκαν στό διπλά
σιο οι επί τών αυτοκινήτων αυτών επιβαλλόμενοι ειδικοί 
"όεοι καταναλώσεως καί έφ’ άπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος 
τιξινουήσεως καί κατά 200 % τα όφειλόμενα κατά τή μετα
βίβασή τους τέλη χαρτοσήμου.
_Μέ τή δεύτερη Πράξη,, συμπληρωματική της-πρώτης, 
εξαιρέθηκαν όλικώς ή μερικώς άπό τις ανωτέρω αυξήσεις 
τών φόρων ορισμένες κατηγορίες αυτοκινήτων, γιά λόγους 
αποτροπής αιφνιδιασμού τών πολιτών άπό τα ληφθέντα 
μέτρα καί ομαλής προσαρμογής τού οικείου κλάδου εισα
γωγικού εμπορίου, στις δημιουογηΟεϊσες άπό αύτά νέες 
συνθήκες. * .

Στίε εξαιρέσεις αυτές προστίθενται, μέ τό άρθρο 2 τοϋ 
παρόντος σχεδίου νόμου, δύο άκόμη κατηγορίες αυτοκινή
των πού παρουσιάσθηκαν κατά τή μέχρι τοϋδε εφαρμογή 
τών μέτρων καί γιά τις όποιες συντρέχουν οΐ αυτοί ώς 
άνω λόγοι έξαιρέσεως. ·· ·. · - · -

Έν Άθήναις τή 9 Αύγούστου 1979
Ό Υπουργός Οικονομικών 
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟ ΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ. . . - .

Iltp·. κυρώσεως τών άπό 4 καί 19.7.1979 Πράξεων -Νο
μοθετικού Περιεχομένου τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας.

"Αρθρον Πρώτον.
Κ-ροκ-ται ά; ής ίσχυσαν αί κατωτέρω Πράξεις Νομοθε- 

’’·Χ·' Περιεχομένου τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, έκδοθεί- 
<ϊ! κατ εταρμογήν τοϋ άρθρου 44 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος. 
*'VTC:J ούσης εκτάκτου περιστάσεως, έςαιρετικώς έπει-
Γ-'-σης και απροβλέπτου ανάγκης, τών όποιων τό περιεχόμε- 
'*ν ‘λί! ώς ακολούθως:

·\ ^j ,:άς'.ς Νομοθετικού Περιεχομένου άπό 4.7.1979 
J-tpi αυπησεως l-.£j-;ty,Jjv αυτοκινήτων έπι-
-α/./.τμενού φορου καταναλώτεως καί έφ άπαξ προσθέτου εί-

Είεικός φόρος καταναλώτεως επιβατικών αυτοκινήτων.

1. Η παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 363/1976 
«περί διαρρυθμίσεως τών έπί τών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή- 
σεως έπιόαλλομένων φόρων, ώς ισχύει», αντικαθίσταται ώς 
ακολούθως:

«1. Άμαξα: αυτοκίνητοι διά την μεταφοράν προσώπων 
τής δασμολογικής κλάσεως 8702 Α2, εξαιρέσει τών ασθενο
φόρων καί νεκροφόρων, εισαγόμεναι έκ τής αλλοδαπής. υπο
βάλλονται εις είοίκον φόρον καταναλώσεως έπί τή βάσει τοϋ 
κυλινερισμοϋ τοϋ κινητήρος καί τής κατά τάς διατάξεις τής 
παρ. 3 τοϋ παρόντος οιαμορφουμένης φορολογητέας αξίας χυ
τών ώς ακολούθως:

α. Έπί κυλινερισμοϋ κινητήρος μέχρι καί 1200 κυβικών 
εκατοστών δρχ. 23 άνά κυβικόν εκατοστόν. Έπί κυλινερισμοϋ 
κινητήρος μέχρι καί 1800 κυβικών εκατοστών δρχ. 28 άνά 
κυβικόν εκατοστόν. Έπί κυλινερισμοϋ κινητήρος άνω τών 1800 
κυβικών εκατοστών Ϊρχ. 40 άνά κυβικόν εκατοστόν, τοϋ συνο- 
λικοΰ ποσού φόσου. αή δυνακενου νά ΰπερβή τό ποσόν τών 
100.000 ϊρχ.

_ β, Ό κατά τά ανωτέρω προκύπτων ειδικός φόρος κατα
ναλώσεως προσαυξάνεται κατά 4% άνά χιλίας (1.000) δρα- 
χμάς φορολογητέας αξίας, πέρα τής τοιαύτης τών 25.000 
δραχμών.

2. Τοϋ κατά τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγρά
φου έπιβαλλομένου φόρου καταναλώσεως. εξαιρούνται τά αυ
τοκίνητα τύπου JEEP, έφ’ όσον προορίζονται άποκλειστικώς 
διάΙ γεωργικάς χρήσεις καί .ταξινομούνται ώς τοιαΰτα.

3. Ή κατά τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ παρόν
τος άρθρου φορολογητέα άξια διαμορφοϋται έκ τής άθροί- 
σεως τών κάτωθι στοιχείων: '■

α) Τής τιμής χονδρικής πωλήσεως ύπό τοϋ κατασκευα- 
στοΰ οίκου (NET FRANCO USINE) τοϋ αυτοκινήτου, μή 
δυναμένης νά άφίσταται τοϋ 25% τής τιμής λιανικής πωλή
σεως (LIST PRICE) αύτοϋ έν τή χώρα κατασκευής, μετά 
άφαίρεσιν τών βαρυνουσών τούτο έν αυτή φορολογικών έπιβα- 
ρύνσεων. _

β) Τής τιμής τοϋ τυχόν προαιρετικού (EXTRA) έξοπ/.ι- 
σμοϋ τού αυτοκινήτου.

γ) Ενός ποσοστού προσαυξήσεως όν. 10% έπί τοϋ αθροί
σματος τών ανωτέρω α καί β στοιχείων, προκειμένου περί 
εισαγωγής ΰπό αποκλειστικού αντιπροσώπου. Προκειμένου 
περί εισαγωγής ΰπό λοιπών εισαγωγέων τό διά τάν αποκλει
στικόν αντιπρόσωπον διαμορφούμενον ποσόν προσαυξάνεται πε
ραιτέρω κατά 10% ή 12%. άναλόγως άν ή εισαγωγή πρα
γματοποιείται τή μεσολαβήσει τοϋ αντιπροσώπου απ’ εύθειας 
έκ τοϋ εργοστασίου ή έκ τών κατά τόπους διανομέων τής αλ
λοδαπής. , _ _ _

ϊ) Ενός ποσοστού προσαυξήσεως τών ανωτέρω στοιχείων 
α καί β έξ 7%, -άντιπροσωπεύοντες τά έξοδα άσφαλίσεώς και 
μεταφοράς τοϋ αυτοκινήτου έν Έλλάδι». '

2. Αί παράγραφοι 2, 3, 4 καί 5 τοϋ άρθρου ί τοϋ Ν. 
3G3/1976 άριθμεϋντα: άντιστοίχως εις 4. 5. 6 καί 7. α! δε 
ύπ’ αύτών παραπομπαί εις τήν άντικατασταθεισαν παράγρα
φον αφορούν εφεξής τάς διατάξεις τών παραγράφων 1 έως 
καί 3 αύτοϋ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΙΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντες ΰπ'όψει:
!Τ% ·'% „ J - - - ,· 1 τιν ουσιώδη αύξηση τής τιμής τών καυσίμων διεθνώς,

• ^■'■'εχι,ομενην άνατίμησιν τούτων καί τήν συνεπεία ταύ-
ί“* -Γ.μ'·ουργουμενην έκτακτον, άπρόβ/.επτον καί έπείνουσαν

των 7J ν 2 λ λ 2γ;ι 2 τ ί*/.ω ν οατανων.
7' αποτροπήν τής κερδοσκοπίας καί τής κατα-

·Τ.*.’ησεως τών /.αμβανομένων μέτρων, ανάγκην αμέσου

Έφ’ άπαξ 
των ιδιωτικής 
χρήσεως.

. -Αρθρον 2. " ,·:
πρόσθετον ειδικόν τέλος επιβατικών αύτοκινη- 
χρήσεως καί αυτοκινήτων ποδηλάτων ιδιωτικής

Τό κατά τάς διατάξεις τών παρ. 1 καί 3 τοϋ άρθρου 3 
τοϋ Ν. 363/1976 «περί διαρρυθμίσει»; τών έπί τών αυτοκι
νήτων ιδιωτικής χρήσεως έπιβαλλομένων φόρων», ώς ισχύει, 
όριζόμενον έφ’ άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος έπί τών τιθε- 
μένων τό πρώτον εί; κυκλοφορίαν επιβατικών αυτοκινήτων


