
Σηµείωση:  Παρατίθεται πιο κάτω η Κ∆Π 627/2004, που δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης 
Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 3876 στις 25/06/2004 και τροποποιήθηκε από την Κ∆Π 798/2004 
στις 16/11/2004. Στο κείµενο της Κ∆Π 627/2004 έχει ενσωµατωθεί και το κείµενο της τροποποιητικής 
Κ∆Π 798/2004 για σκοπούς διευκόλυνσης του αναγνώστη. Η ενοποίηση αυτή δεν έχει επίσηµο 
χαρακτήρα και ως εκ τούτου το Τµήµα Τελωνείων δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν λάθη ή 
παραλείψεις. 

 

Κ∆Π 627/2004 
 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 91(ι) ΚΑΙ 208(ι) ΤΟΥ 2004) 

 
∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 35  

 

   
91(Ι) του 2004 

208(Ι) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει 
του άρθρου 35 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, εκδίδει το 
ακόλουθο ∆ιάταγµα. 

Συνοπτικός τίτλος. 1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Φόρων Κατανάλωσης 
(περιπτώσεις για τις οποίες δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµου του 2004) ∆ιάταγµα του 2004. 

Προϊόντα και 
χρήσεις για τα 
οποία δεν 
εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του 
Νόµου. 

2.  Οι διατάξεις του άρθρου 36 των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµων του 
2004 δεν εφαρµόζονται για τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως 
πρώτες ύλες στην κατασκευή άλλων προϊόντων. 

Νοείται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 
δύναται να απαιτηθεί η εξασφάλιση από τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα 
εξουσιοδότησης του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού: 

Νοείται περαιτέρω ότι µε απόφαση του ∆ιευθυντή οι διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου δυνατό να εφαρµοστούν µε διαδικασία 
επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

Ενεργειακά 
προϊόντα για 
άλλους σκοπούς 

3. Επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών 
προσόδων της ∆ηµοκρατίας ειδικός φόρος κατανάλωσης ίσος προς τους 
συντελεστές που καθορίζονται στις κλάσεις 7 και 10 του Πρώτου 
Παραρτήµατος του εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου, στις 
περιπτώσεις που το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) και το φωτιστικό 
πετρέλαιο (kerosene) χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός της χρήσης 
ως καύσιµα κινητήρων ή καύσιµα θέρµανσης. 

Έκδοση 
γνωστοποίησης 

4. Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει όρους και 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος. 

Έναρξη ισχύος. 5. Η εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος αρχίζει από την 1η Μαΐου 2004. 

 


