
Σεµείσζε: Η παξνχζα Κ∆Π δεµνζηεχηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο Δπίζεµεο Δθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 4000  
ζηηο 3.6/.005. θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ∆Π 286/2017, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1.9.2017. Σην θείµελν ηεο 
Κ∆Π 267/2005 έρεη ελζσµαησζεί ην θείµελν ηεο ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π 286/2017 γηα ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο ηνπ 
αλαγλψζηε. ∆ελ απνηειεί λνµηθφ θείµελν αιιά ζθνπφ έρεη ηελ ελεµέξσζή ζαο.   

Κ.∆.Π. 267/2005  

Τειεπηαία ηξνπνπνίεζε 1.9.2017 

 
Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ    

[ΝΟΜΟ 91(I) ΣΟΤ 2004]  
  

Γλσζηνπνίεζε µε βάζε ηελ παξάγξαθν 4  

Τν πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο (πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµνπ ηνπ 2004)  ∆ηάηαγµα ηνπ 2004.  

Ο ∆ηεπζπληήο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη µε βάζε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ πεξί Φφξσλ 
Καηαλάισζεο (πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο 
Νφµνπ ηνπ 2004) ∆ηαηάγµαηνο ηνπ 2004, γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα:  

 1. Η παξάγξαθνο (2) ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο (πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξµφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµνπ) ∆ηαηάγµαηνο ηνπ 2004 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, 
εθαξµφδεηαη ππφ ηνπο πην θάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:  

(α) Γηα ζθνπνχο εθαξµνγήο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ ελ ιφγσ ∆ηαηάγµαηνο, γηα θάζε παξαιαβή 
ελεξγεηαθνχ πξντφληνο γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ,  απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε 
απφ ην ελδηαθεξφµελν πξφζσπν εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεληθνχ ∆ηεπζπληή ηνπ Υπνπξγείνπ 
Δµπνξίνπ, Βηνµεραλίαο θαη Τνπξηζµνχ, µε βάζε ηελ νπνία ζα µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεί ην 
ελεξγεηαθφ πξντφλ σο πξψηε χιε ζηελ θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ, µε απαιιαγή απφ ηελ 
θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο.  

(β) Σηελ πεξίπησζε ρξήζεο πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (gas oil), πνπ ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο 
Σ.Ο. 2710 19 41 έσο 2710 19 49 σο πξψηεο χιεο ζηελ θαηαζθεπή άιινπ πξντφληνο, µε απαιιαγή 
απφ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ηρλεζεηεµέλν θαη ρξσµαηηζµέλν 
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Παξαρψξεζεο Πεηξειαίνπ γηα Γεσξγηθνχο Σθνπνχο, 
Γηαηάγκαηνο ηνπ 2017 (Δπίζεµε Δθεµεξίδα αξ. 5033 εµεξνµελίαο 4.8.2017).  

(γ) Σηελ πεξίπησζε ρξήζεο θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ (Kerosene) πνπ ππάγεηαη ζηνπο Κσδηθνχο Σ.Ο. 
2710 19 21 θαη 2710 19 25, ε ππφ αλαθνξά απαιιαγή ζα παξαρσξείηαη µε δηαδηθαζία επηζηξνθήο 
ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο, ζχµθσλα µε ηηο ιεπηνµέξεηεο πνπ θαζνξίδεη ν ∆ηεπζπληήο.  

(δ) Τν ελδηαθεξφµελν πξφζσπν νθείιεη λα ζπµµνξθψλεηαη µε ηνπο πην θάησ φξνπο:  

(i) λα παξέρεη εγγχεζε ηελ νπνία δπλαηφ λα απαηηήζεη ν ∆ηεπζπληήο
.

 

(ii) λα ηεξεί ινγαξηαζµφ απνζεµάησλ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πνπ παξαιαµβάλνληαη µε 

απαιιαγή απφ ηνλ Δ.Φ.Κ., ν νπνίνο ζα ηζνινγίδεηαη θάζε µήλα
.

 

(iii) λα ηεξεί βηβιία ζηα νπνία ζα θαηαρσξνχληαη θαζεµεξηλά ηα πξντφληα ζηελ θαηαζθεπή ησλ 
ρξεζηµνπνηνχληαη σο πξψηεο χιεο ελεξγεηαθά πξντφληα, θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη ζπζθεπαζία 
θαζψο θαη ην πνζνζηφ θαη ε πνζφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε ζε 

θάζε πξντφλ
.

 

(iv) λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ εμνπζηνδνηεµέλνπ ιεηηνπξγνχ φπνηε ηνπ δεηεζεί ηα βηβιία θαη ζηνηρεία 

πνπ ηεξνχληαη ηφζν γηα ηα ελεξγεηαθά πξντφληα φζν θαη γηα ηα παξαγφµελα πξντφληα
.

 



(v) απαγνξεχεηαη ε µεηαπψιεζε ή ρξήζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, γηα άιιν ζθνπφ εθηφο απφ απηφλ 

γηα ηνλ νπνίν έρεη εγθξηζεί ε πξνµήζεηα ηνπο
.

 

(vi) λα ελεµεξψλεη γξαπηψο ηνλ ∆ηεπζπληή γηα νπνηαδήπνηε µεηαβνιή ησλ δεδνµέλσλ πνπ έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο απαιιαγήο
.

 

(vii) λα ζπµµνξθψλεηαη µε νπνηνπζδήπνηε άιινπο φξνπο ήζειε επηβάιεη ν ∆ηεπζπληήο
.

 

2. Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ εµεξνµελία δεµνζίεπζεο ηεο ζηελ Δπίζεµε 
Δθεµεξίδα ηεο ∆εµνθξαηίαο.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


