
Σηµείωση:  Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3922  στις 16/11/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 799/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

∆ιάταγµα δυνάµει  του άρθρου 44(2) και (4) 
 
 

91(I) του 2004 
208(I) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του 
άρθρου 44(2) και (4) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, εκδίδει το 
ακόλουθο ∆ιάταγµα. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Επιβολής Μειωµέvων 
Συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε Ενεργειακά Προϊόντα για Ορισµένες 
Βιοµηχανικές και Εµπορικές Χρήσεις ∆ιάταγµα του 2004.  

Ερµηνεία. 2.-(1) Στο παρόν ∆ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια - 

 «Νόµος» σηµαίνει τον εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµοֹ 

 «πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil)» σηµαίνει το προϊόν που υπάγεται στους 
κωδικούς Σ.Ο. 2710 19 41 έως 2710 19 49ֹ 

 «φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene)» σηµαίνει το προϊόν που υπάγεται στους 
κωδικούς Σ.Ο. 2710 19 21 και 2710 19 25. 

      (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν ∆ιάταγµα, έχουν 
την έννοια που τους αποδίδεται στον εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης 
Νόµο και τους Κανονισµούς και ∆ιατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει αυτού ή στην 
εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νοµοθεσία.  

Επιβολή 
µειωµένων 

συντελεστών 
ειδικού φόρου 
κατανάλωσης. 

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 
Νόµου, στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) και στο φωτιστικό πετρέλαιο 
(kerosene) που χρησιµοποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 α) για τους κινητήρες σταθερής θέσης· 

 β) στον τοµέα των προτύπων σχεδίων για τεχνολογική ανάπτυξη φιλικότερων 
προς το περιβάλλον προϊόντων ή που αφορούν καύσιµα από ανανεώσιµες 
πηγές· 

 γ) για συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας· 

 δ) στις εργασίες βυθοκόρησης πλωτών οδών και λιµένων. 

Έκδοση 
Γνωστοποίησης. 

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

 


