
 

 

εµείσζε: Η παξνύζα Κ∆Π δεµνζηεύηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο Δπίζεµεο Δθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 
4797 ζηηο 11/7/2014 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηελ Κ∆Π 288/2015 (Δ.Δ. 4890, 4.9.2015). ην πην θάησ 
θείκελν έρεη ελζσκαησζεί θαη ην θείκελν ηεο ελ ιόγσ ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π γηα ζθνπνύο 
δηεπθόιπλζεο ηνπ αλαγλώζηε. Η ελνπνίεζε απηή δελ έρεη επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνύηνπ ην 
Σµήµα Σεισλείσλ δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηπρόλ ιάζε ή παξαιείςεηο.  

Κ.Δ.Π. 337/2014 

 
Ο ΠΔΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ  

[ΝΟΜΟ AΡ. 91(Ι) ΣΟΤ 2004]  

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην άξζξν 5(6)(α) 
Απώλειες (φύρες) ενεργειακών προϊόντων 

 
 

Ο Αλ. Γηεπζπληήο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 5(6)(α) ηνπ πεξί Φόξσλ 
Καηαλάισζεο Νόκνπ ηνπ 2004 γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα. 

1. ηελ παξνύζα γλσζηνπνίεζε, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα –  

«απώιεηεο (θύξεο)» ζεσξνύληαη νη απώιεηεο πνπ νθείινληαη ζηελ ίδηα ηε θύζε ησλ 
ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ θαηά ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο/εηζόδνπ θαη απνζήθεπζεο ηνπο 
ζηε Γεκνθξαηία θαη δηαθίλεζεο ηνπο εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο από κηα θνξνινγηθή 
απνζήθε ζε άιιε κέζσ αγσγνύ:  

Ννείηαη όηη ε απώιεηα θαηά ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο/εηζόδνπ ησλ ελεξγεηαθώλ 
πξντόλησλ ζηε Γεκνθξαηία θαη θαηά ην ζηάδην ηεο δηαθίλεζεο ηνπο εληόο ηεο 
Γεκνθξαηίαο από κηα θνξνινγηθή απνζήθε ζε άιιε κέζσ αγσγνύ, είλαη ε δηαθνξά πνπ 
πξνθύπηεη από ηε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θαηακεηξήζεσλ ελόο εθάζηνπ 
είδνπο ελεξγεηαθνύ πξντόληνο πνπ δηελεξγνύληαη ζηα ππνζηαηηθά ηνπ παξαιήπηε, κε ην 
ππνβιεζέλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα ηεισλεηαθή λνκνζεζία δεισηηθό εηζαγσγήο ή κε 
ηηο πνζόηεηεο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζην πλνδεπηηθό Γηνηθεηηθό Έγγξαθν ή άιιν 
απνδεθηό εκπνξηθό έγγξαθν πνπ ζπλνδεύεη ηα εκπνξεύκαηα, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ε απώιεηα θαηά ην ζηάδην ηεο απνζήθεπζεο ησλ ελεξγεηαθώλ 
πξντόλησλ πξνθύπηεη από ηε ζύγθξηζε ηεο θπζηθήο θαηακέηξεζεο πνπ δηελεξγήζεθε κε 
ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα, αθνύ πξνζζαθαηξεζνύλ νη 
παξαιαβέο θαη παξαδόζεηο πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππό εμέηαζε 
ρξνληθήο πεξηόδνπ (ινγηζηηθό ππόινηπν), κε ηε θπζηθή θαηακέηξεζε (stock taking), πνπ 
δηελεξγείηαη κε ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ηνπ ππό εμέηαζε κήλα, ή άιιεο ρξνληθήο 
πεξηόδνπ όπσο ήζειε θαζνξίζεη ν Γηεπζπληήο. Γηα ππνινγηζκό ηνπ πνζνζηνύ ηεο 
απώιεηαο εθαξκόδεηαη ν αθόινπζνο ηύπνο: 

Απώιεηα 

Υ 100 = % 
Παξαιαβέο + δηαθνξνπνίεζε αξρηθνύ θαη ηειηθνύ θπζηθνύ απνζέκαηνο θαηά 

ηνλ ππό εμέηαζε κήλα   
 

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, όπνπ ζπλαπνζεθεύνληαη κε θνηλνηηθά κε θνηλνηηθά ελεξγεηαθά 
πξντόληα, ηπρόλ απώιεηεο επηκεξίδνληαη αλαινγηθά. 

2.– (1) Δθόζνλ απνδεηρζεί ζην Γηεπζπληή όηη ελεξγεηαθά πξντόληα πνπ βξίζθνληαη ζε 
θαζεζηώο αλαζηνιήο παξνπζηάδνπλ απώιεηεο (θύξεο) θαηά ηε δηαδηθαζία 
εηζαγσγήο/εηζόδνπ θαη απνζήθεπζήο ηνπο ζηε Γεκνθξαηία θαη θαηά ηε δηαθίλεζε 
ηνπο εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο από κηα θνξνινγηθή απνζήθε ζε άιιε κέζσ αγσγνύ, ν 
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Γηεπζπληήο δύλαηαη λα απαιιάμεη ηα πξντόληα απηά από ηνλ εηδηθό θόξν 
θαηαλάισζεο. 

 (2) Σα αλσηέξσ πνζνζηά απσιεηώλ πνπ είλαη δπλαηό λα γίλνπλ απνδεθηά γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ θαησηέξσ Πίλαθα: 

Ο πίνακας τροποποιήθηκε από την Κ.Δ.Π. 288/2015, 4/9/2015 

 
Ακόιπβδε 

βελδίλε 

Φσηηζηηθό 
πεηξέιαην 
(kerosene) 

Πεηξέιαην 
εζσηεξηθήο 
θαύζεο (gas 

oil) 
Βαξύ 

πεηξέιαην 

Δηζαγσγή/είζνδνο 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 

Απνζήθεπζε 0,20% 0,03% 0,03% 0,03% 

Μεηαθνξά κε αγσγό 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 

 

  Ννείηαη όηη ηα αλσηέξσ πνζνζηά απσιεηώλ ππνινγίδνληαη ιακβαλνκέλεο ππόςε 
ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηε 
θνξνινγεηέα βάζε ηνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο 
Νόκνπ ηνπ 2004. 

3. Η παξνύζα Γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ 1ε Απγνύζηνπ 2014, θαηά ηελ νπνία 
ε Γλσζηνπνίεζε κε αξ. Κ.Γ.Π. 351/2008 πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 4302 θαη εκεξνκελία 19.09.2008, θαηαξγείηαη.   
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