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Σελεσηαία ενημέρωζη 19/12/2018 Ν. 91(Η)/2004 

 
Ο ΠΔΡΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 
ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Ν.140(I)/2018 από 18/12/2018) 

 
(Άξζξν 36) 

 

Προϊόνηα 
σνηελεζηής Διδικού 
Φόροσ Καηανάλωζης 

1) Πξντφληα ηα νπνία ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2707 10 
00, 2707 30 00 θαη δηαιπηηθή βελδνινλάθζα πνπ ππάγεηαη 
ζηνλ θσδηθφ Σ.Ο. 2707 50 00 

€429,00 ηα 1000 ιίηξα 

2) Πεηξέιαηα κεξηθψο επεμεξγαζκέλα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ κεξηθψο απνζηαγκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο 
Σ.Ο. 2710 19 99 θαη 2710 2090 

€429,00 ηα 1000 ιίηξα 

3) Πεληάληα, εμάληα, επηάληα, νθηάληα, νθηνδεθάληα πνπ 
ππάγνληαη ζηνλ θσδηθφ Σ.Ο. 2901 10 00, βελδφιην πνπ 
ππάγεηαη ζηνλ θσδηθφ Σ.Ο. 2902 20 00 θαη ηζνκεξή ηνπ 
μπινιίνπ ζε κείγκα πνπ ππάγεηαη ζηνλ θσδηθφ Σ.Ο.2902 44 
00 

€429,00 ηα 1000 ιίηξα  

4) Ακφιπβδε βελδίλε ε νπνία ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο 
Σ.Ο.2710 12 41, 2710 12 45 θαη 2710 12 49  

€429,00 ηα 1000 ιίηξα 

5) Βελδίλε ε νπνία ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2710 12 31, 
2710 12 51, 2710 12 59 θαη 2710 12 70 

€421,00 ηα 1000 ιίηξα 

6) Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (gas oil) ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν θηλεηήξσλ

(1)
, πνπ ππάγεηαη 

ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2710 19 43 έσο 2710 19 48, 2710 20 
11 έσο 2710 20 19 

€400,00 ηα 1000 ιίηξα 

7) Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (gas oil) ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζέξκαλζεο

(2)
, πνπ ππάγεηαη 

ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2710 19 43 έσο 2710 19 48, 2710 20 
11 έσο 2710 20 19 

€74,73 ηα 1000 ιίηξα 

8) Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (gas oil) ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο

(3)
,  πνπ 

ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2710 19 43 έσο 2710 19 48, 
2710 20 11 έσο 2710 20 19 

€21,00 ηα 1000 ιίηξα 

9) Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (gas oil), γηα άιιεο ρξήζεηο 
εθηφο απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο θιάζεηο 6), 7) θαη 8), 
πνπ ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2710 19 43 έσο 2710 19 
48, 2710 20 11 έσο 2710 20 19 

€74,73 ηα 1000 ιίηξα 

10) Φσηηζηηθφ πεηξέιαην (kerosene) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο 
θαχζηκν θηλεηήξσλ

(1)
, πνπ ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 

2710 19 21 θαη 2710 19 25 

€400,00 ηα 1000 ιίηξα 
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11) Φσηηζηηθφ πεηξέιαην (kerosene) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο 
θαχζηκν ζέξκαλζεο

(2)
, πνπ ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 

2710 19 21 θαη 2710 19 25 

€74,73 ηα 1000 ιίηξα 

12) Φσηηζηηθφ πεηξέιαην (kerosene) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο 
θαχζηκν γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο

(3)
,  πνπ ππάγεηαη ζηνπο 

θσδηθνχο Σ.Ο.  2710 19 21 θαη 2710 19 25 

€21,00 ηα 1000 ιίηξα 

13) Φσηηζηηθφ πεηξέιαην (kerosene) γηα άιιεο ρξήζεηο εθηφο απφ 
απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο θιάζεηο 9), 10) θαη 11), πνπ 
ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2710 19 21 θαη 2710 19 25 

€74,73 ηα 1000 ιίηξα 

14) Βαξχ πεηξέιαην ην νπνίν ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 
2710 19 62 έσο 2710 19 68, 2710 20 31 έσο 2710 20 39 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζέξκαλζεο

(2)
  

€15,00 ηα 1000 kg 

15) Υγξαέξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν θηλεηήξσλ
(1)

, 
πνπ ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2711 12 11 έσο 2711 19 
00 

 
€125,00 ηα 1000 kg 

16) Υγξαέξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζέξκαλζεο
(2)

, 
πνπ ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2711 12 11 έσο 2711 19 
00 

 
€0  ηα 1000 kg 

17) Υγξαέξην γηα άιιεο ρξήζεηο εθηφο απφ απηέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο θιάζεηο 15) θαη 16), πνπ ππάγεηαη ζηνπο 
θσδηθνχο Σ.Ο. 2711 12 11 έσο 2711 19 00 

  
€0  ηα 1000 kg

 

18) Φπζηθφ αέξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν 
θηλεηήξσλ 

(1)
, πνπ ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2711 11 00 

θαη 2711 21 00 

€2,60/gigajoule κεηθηή 
ζεξκνγφλνο δχλακε 

 

19) Φπζηθφ αέξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν 
ζέξκαλζεο

(2)
, πνπ ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 2711 11 00 

θαη 2711 21 00 

€2,60/gigajoule κεηθηή 
ζεξκνγφλνο δχλακε 

20) Φπζηθφ αέξην γηα άιιεο ρξήζεηο εθηφο απφ απηέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο θιάζεηο 18) θαη 19), πνπ ππάγνληαη ζηνπο 
θσδηθνχο Σ.Ο. 2711 11 00 θαη 2711 21 00 

€2,60 /gigajoule κεηθηή 
ζεξκνγφλνο δχλακε 

21) Άλζξαθαο θαη νπηάλζξαθαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
θαχζηκν ζέξκαλζεο

(2)
, πνπ ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 

2701, 2702 θαη 2704 

€0,31/gigajoule   

22) Άλζξαθαο θαη νπηάλζξαθαο γηα άιιεο ρξήζεηο εθηφο απφ 
απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ θιάζε 21), πνπ ππάγνληαη ζηνπο 
θσδηθνχο Σ.Ο. 2701, 2702 θαη 2704 

€0,00 / gigajoule 

23) Ζιεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ππάγεηαη ζηνλ θσδηθφ Σ.Ο. 2716 €0,00 / MWh 

Ννείηαη φηη, νη ζπληειεζηέο εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο αλαζεσξνχληαη επί ηαθηηθήο βάζεο, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αμία ηνπο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε αλαζεψξεζε εγθξίλεηαη εθάζηνηε απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην θαηφπηλ 
ππνβνιήο ζρεηηθήο πξφηαζεο απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη πινπνηείηαη κε ηελ ςήθηζε ζρεηηθνχ 
λφκνπ απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 
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(1)
 Καχζηκν θηλεηήξσλ είλαη ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεραλέο ή ζπζθεπέο νη νπνίεο 

κεηαηξέπνπλ ηε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε κεραληθφ έξγν ή ζεξκηθή ελέξγεηα κε ζθνπφ ηε 
κεηαηξνπή ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε θηλεηηθή ελέξγεηα. 

(2)
 Καχζηκν ζέξκαλζεο ζεσξείηαη ην πξννξηδφκελν λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο (θαινξηθέξ) ή άιισλ κέζσλ γηα ηε ζέξκαλζε 
αλζξψπσλ ζηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο, δηακνλήο ή εξγαζίαο ηνπο. 

(3)
 Καχζηκν γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο ζεσξείηαη ην πξννξηδφκελν λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

απφ δηθαηνχρνπο ρξήζηεο ρξσκαηηζκέλνπ πεηξειαίνπ πνπ θαηέρνπλ εηδηθή γηα ην ζθνπφ απηφ άδεηα θαη 
βηβιηάξην παξαιαβήο, εθφζνλ ηνχην ρξεζηκνπνηείηαη ζε γεσξγηθά κεραλήκαηα ή αιηεπηηθά ζθάθε γηα 
γεσξγηθνχο ζθνπνχο. 

 
ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
(Άξζξα 51 θαη 53) 

 
 

Προϊόνηα 
σνηελεζηής Διδικού Φόροσ 

Καηανάλωζης 

1. Αηζπιηθή αιθνφιε 
€956,82 ηα 100 ιίηξα άλπδξεο αηζπιηθήο 
αιθνφιεο 

2. Μπχξα 

(α) €3,00 ηα 100 ιίηξα αλά βαζκφ 
αιθνφιεο ηειηθνχ πξντφληνο, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε κπχξα παξάγεηαη απφ 
αλεμάξηεην κηθξφ δπζνπνηείν,-(Ν. 
124(Η)/2017) 

(β) €6,00 ηα 100 ιίηξα αλά βαζκφ 
αιθνφιεο ηειηθνχ πξντφληνο, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε κπχξα παξάγεηαη απφ 
δπζνπνηείν άιιν απφ αλεμάξηεην κηθξφ 
δπζνπνηείν. 

3. Απιφ θξαζί €0 / 100 ιίηξα 

4. Αθξψδε θξαζηά €0 / 100 ιίηξα 

5. Πνηά παξαζθεπαδφκελα κε δχκσζε εθηφο 
απφ ην θξαζί θαη ηελ κπχξα 

€0 / 100 ιίηξα 

6. Δλδηάκεζα πξντφληα €45 / 100 ιίηξα 

 

Ννείηαη φηη, νη ζπληειεζηέο εηδηθψλ 
θφξσλ θαηαλάισζεο αλαζεσξνχληαη επί 
ηαθηηθήο βάζεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αμία ηνπο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε αλαζεψξεζε 
εγθξίλεηαη εθάζηνηε απφ ην Υπνπξγηθφ 
Σπκβνχιην θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο 
πξφηαζεο θαη ηξνπνπνηεηηθνχ 
λνκνζρεδίνπ απφ ηνλ Υπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ θαη πινπνηείηαη κε ηελ 
ςήθηζε ηνπ ζε Νφκν απφ ηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ. 
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ΣΡΗΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

(Άξζξν 82) 
 
 

Προϊόνηα 
σνηελεζηής Διδικού Φόροσ 

Καηανάλωζης 

1. Τζηγάξα 

€1,10 ηα 20 ηζηγάξα θαη  

34% επί ηεο αλψηεξεο ηηκήο ιηαληθήο 
πψιεζεο   

2. Πνχξα ή πνπξάθηα €90  αλά ρηιηφγξακκν 

3. Λεπηνθνκκέλνο θαπλφο πνπ πξννξίδεηαη γηα 
ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ (ζηξηθηψλ) 
ηζηγάξσλ 

€150 αλά ρηιηφγξακκν 

4. Άιια θαπλά γηα θάπληζκα €150 αλά ρηιηφγξακκν: 

 

Ννείηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ αλψηεξε 
ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ηζηγάξσλ, ζα 
εηζπξάηηεηαη ειάρηζηνο εηδηθφο θφξνο 
θαηαλάισζεο ίζνο πξνο €2,43 ηα 20 
ηζηγάξα: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νη ζπληειεζηέο 
εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο 
αλαζεσξνχληαη επί ηαθηηθήο βάζεο ψζηε 
λα δηαζθαιίδεηαη ε πξαγκαηηθή 
νηθνλνκηθή αμία ηνπο: 

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ε αλαζεψξεζε 
εγθξίλεηαη εθάζηνηε απφ ην Υπνπξγηθφ 
Σπκβνχιην θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο 
πξφηαζεο θαη ηξνπνπνηεηηθνχ 
λνκνζρεδίνπ απφ ηνλ Υπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ θαη πινπνηείηαη κε ηελ 
ςήθηζε ηνπ ζε Νφκν απφ ηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ. 

5. Θεξκαηλφκελα πξντφληα θαπλνχ 
€150 αλά ρηιηφγξακκν θαζαξνχ βάξνπο 
ηνπ κείγκαηνο θαπλνχ. (Ν.128(Η)/2017) 
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ΣΔΣΑΡΣΟ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

(Άξζξν 100) 
Σροποποιήθηκε 
με ηο Ν. 43(Η)/2014 

 

Πξντφληα Σπληειεζηήο Φφξνπ Καηαλάισζεο 

ΜΔΡΟ Α (ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ) 

(Α) Μεραλνθίλεηα νρήκαηα, ηα νπνία 
ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο  Σ.Ο. 870321 
έσο 870390 (εμαηξνπκέλσλ ησλ 
αζζελνθφξσλ, λεθξνθφξσλ, 
κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ ηχπνπ «pick-up» 
κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ, θαζψο θαη ησλ 
νρεκάησλ γηα ηα νπνία νη ζπληειεζηέο 
θφξνπ θαηαλάισζεο θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (Β) ή ζηελ παξάγξαθν (Γ) ηνπ 
παξφληνο Μέξνπο Α, ή ζην Μέξνο Γ ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο) θαη κεραλνθίλεηα 
νρήκαηα ηχπνπ «van», ηα νπνία ππάγνληαη 
ζηνλ θσδηθφ Σ.Ο. 8704 κε κηθηφ βάξνο, ην 
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 2032 ρηιηφγξακκα 
θαη θαζαξφ ρψξν θνξηίνπ, ν νπνίνο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2 θπβηθά κέηξα. 

(α) Γηα  νρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε εθπεκπφκελε κάδα δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα – CO2 (ζπλδπαζκέλνο θχθινο) είλαη κηθξφηεξε ή ίζε 
ησλ 120 γξακκαξίσλ αλά ρηιηφκεηξν (γξ./ρικ.): 

 Αηειψο. 

(β) Γηα νρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε εθπεκπφκελε κάδα δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα – CO2 (ζπλδπαζκέλνο θχθινο) είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
120 γξ./ρικ. θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 150 γξ./ρικ.: 

 €25 αλά γξ./ρικ. εθπεκπφκελεο κάδαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
πέξαλ ησλ 120 γξ./ρικ.. 

(γ) Γηα νρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε εθπεκπφκελε κάδα δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα – CO2 (ζπλδπαζκέλνο θχθινο) είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
150 γξ./ρικ. θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 180 γξ./ρικ.: 

(i) €750, θαη 

(ii) €50 αλά γξ./ρικ. εθπεκπφκελεο κάδαο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα – CO2 (ζπλδπαζκέλνο θχθινο)  πέξαλ ησλ 150 
γξ./ρικ.. 

(δ) Γηα νρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε εθπεκπφκελε κάδα δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα – CO2 (ζπλδπαζκέλνο θχθινο) είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
180 γξ./ρικ.: 

(i) €2250, θαη 

(ii) €400 αλά γξ./ρικ. εθπεκπφκελεο κάδαο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα πέξαλ ησλ 180 γξ./ρικ.. 

Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ πην πάλσ ζπληειεζηψλ, απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε βεβαίσζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν 
Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη ε νπνία πηζηνπνηεί ηε κάδα 
εθπεκπφκελνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) (ζπλδπαζκέλνπ 
θχθινπ) ζε γξακκάξηα αλά ρηιηφκεηξν (γξ./ρικ.). 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε πην πάλσ αλαθεξφκελε 
βεβαίσζε, ν ζπλνιηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ζα ππνινγίδεηαη ζηε 
βάζε ηνπ ζπληειεζηή, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε εθπνκπή 450 
γξ./ρικ.. 

  

Πξντφληα Σπληειεζηήο Φφξνπ Καηαλάισζεο 

(Β) Μεραλνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία 
ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 8703 θαη 
8704 κε δχν ζεηξέο θαζηζκάησλ, γλσζηά σο 
«δηπινθάκπηλα», κε κέγηζηε κάδα ε νπνία 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 3,5 ηφλνπο. 

€0,26 αλά θπβηθφ εθαηνζηφ. 

Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Α, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα πξντφληα ηεο παξαγξάθνπ (Α) θαη ηεο 
παξαγξάθνπ (Β) ή νπνησλδήπνηε άιισλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ απαιιαγέο απφ θφξνπο θαηαλάισζεο ή 
άιιεο εθπηψζεηο ή απνκεηψζεηο, επηβάιιεηαη πξφζζεηνο θφξνο θαηαλάισζεο πξνο 2 ζελη (€0,02) αλά θπβηθφ 
εθαηνζηφ ηεο κεραλήο ηνπ νρήκαηνο, ν νπνίνο ζα θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ Άξζξν Δζφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
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(Γ) Άιια νρήκαηα. Τα πην θάησ νρήκαηα ζα επηβαξχλνληαη κε θφξν θαηαλάισζεο 
πξνο 15% επί ηεο αμίαο ηνπο: 

(α) κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηχπνπ «θάξηηλγθ» (go-karts), ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε θιεηζηνχο ή/θαη πεξηθξαγκέλνπο 
ρψξνπο γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, 

(β) κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ακθίβηα, κε κηθηφ βάξνο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 1000 ρηιηφγξακκα, κε ηξεηο ζεηξέο ηξνρψλ θαη θίλεζε ζε 
φινπο ηνπο ηξνρνχο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα  ςπραγσγηθνχο ή 
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ δχν 
έσο ηέζζεξα πξφζσπα, 

(γ) κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηχπνπ «ρφβεξθξαθη», ηα νπνία είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα γηα λα θηλνχληαη ηφζν πάλσ απφ ην λεξφ φζν θαη 
ζην έδαθνο, 

(δ) απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα, ηα νπνία ππάγνληαη ζηνλ θσδηθφ 
Σ.Ο. 8703, 

(ε) παιαηά νρήκαηα, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Μεραλνθηλήησλ 
Ορεκάησλ θαη Τξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνπο ηνπ 1972 έσο 2013, θαη 

(ζη) νρήκαηα κε ηξεηο (3) ή πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο, ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (Θ) ηνπ Μέξνπο Γ ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο θαη ηα νπνία δελ εγγξάθνληαη γηα ζθνπνχο 
θπθινθνξίαο ζηνπο δεκφζηνπο δξφκνπο: 

Ννείηαη φηη, ζηα νρήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην παξφλ Μέξνο Α ηα νπνία θηλνχληαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξηθφ 
θηλεηήξα, δελ επηβάιιεηαη θφξνο θαηαλάισζεο. 

 

Πξντφληα Σπληειεζηήο Φφξνπ Καηαλάισζεο 

ΜΔΡΟ Β (ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΔΗΑΓΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΡΗΣΔ ΥΩΡΔ Ή ΔΗΔΡΥΟΝΣΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ ΣΖ Δ.Δ.) 
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Πξντφληα Σπληειεζηήο Φφξνπ Καηαλάισζεο 

(Α) Μεραλνθίλεηα νρήκαηα, ηα νπνία 
ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο  Σ.Ο. 870321 
έσο 870390 (εμαηξνπκέλσλ ησλ 
αζζελνθφξσλ, λεθξνθφξσλ, 
κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ ηχπνπ «pick-up» 
κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ, θαζψο θαη ησλ 
νρεκάησλ γηα ηα νπνία νη ζπληειεζηέο 
θφξνπ θαηαλάισζεο θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (Β) ή ζηελ παξάγξαθν (Γ) ηνπ 
παξφληνο Μέξνπο Β, ή ζην Μέξνο Γ ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο) θαη κεραλνθίλεηα 
νρήκαηα ηχπνπ «van», ηα νπνία ππάγνληαη 
ζηνλ θσδηθφ Σ.Ο. 8704 κε κηθηφ βάξνο, ην 
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 2032 ρηιηφγξακκα 
θαη θαζαξφ ρψξν θνξηίνπ, ν νπνίνο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2 θπβηθά κέηξα. 

(α) Γηα νρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε εθπεκπφκελε κάδα δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα – CO2 (ζπλδπαζκέλνο θχθινο) είλαη κηθξφηεξε ή ίζε 
ησλ 120 γξακκαξίσλ αλά ρηιηφκεηξν (γξ./ρικ.): 

 Αηειψο. 

(β) Γηα νρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε εθπεκπφκελε κάδα δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα – CO2 (ζπλδπαζκέλνο θχθινο) είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
120 γξ./ρικ. θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 150 γξ./ρικ.: 

 €25 αλά γξ./ρικ. εθπεκπφκελεο κάδαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
πέξαλ ησλ 120 γξ./ρικ.. 

(γ) Γηα νρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε εθπεκπφκελε κάδα δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα – CO2 (ζπλδπαζκέλνο θχθινο) είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
150 γξ./ρικ. θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 180 γξ./ρικ.: 

(i) €750, θαη 

(ii) €50 αλά γξ./ρικ. εθπεκπφκελεο κάδαο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα πέξαλ ησλ 150 γξ./ρικ.. 

(δ) Γηα νρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε εθπεκπφκελε κάδα δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα – CO2 (ζπλδπαζκέλνο θχθινο) είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
180 γξ./ρικ.: 

(i) €2250, θαη 

(ii) €400 αλά γξ./ρικ. εθπεκπφκελεο κάδαο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα πέξαλ ησλ 180 γξ./ρικ. 

Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ πην πάλσ ζπληειεζηψλ, απαηηείηαη λα 
πξνζθνκίδεηαη - 

(α) ζε πεξίπησζε λέσλ νρεκάησλ, ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο 
ηνπ νρήκαηνο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνπο πεξί Έγθξηζεο Τχπνπ 
Ορεκάησλ (Καηεγνξίεο Μ, Ν θαη Ο), ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ 
Σηνηρείσλ, Σπζηεκάησλ θαη Φσξηζηψλ Τερληθψλ Μνλάδσλ ηνπο 
Καλνληζκνχο ηνπ 2010, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη. 

(β) ζε πεξίπησζε νρεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί ή ηαμηλνκεζεί 
ζε άιιν θξάηνο, ε βεβαίσζε, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν 
Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 6Γ ηνπ Μέξνπο 
Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη 
Τξνραίαο Κηλήζεσο Νφκσλ ηνπ 1972 έσο 2013. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε πην πάλσ αλαθεξφκελε 
βεβαίσζε, ν ζπλνιηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ζα ππνινγίδεηαη ζηε 
βάζε ηνπ ζπληειεζηή, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε εθπνκπή 450 γξ./ρικ. 

 

(Β) Μεραλνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία 
ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 8703 θαη 
8704 κε δχν ζεηξέο θαζηζκάησλ, γλσζηά σο 
«δηπινθάκπηλα», κε κέγηζηε κάδα ε νπνία 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 3,5 ηφλνπο. 

€0,26 αλά θπβηθφ εθαηνζηφ. 

Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Β, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα πξντφληα ηεο παξαγξάθνπ (Α) θαη ηεο 
παξαγξάθνπ (Β) ή νπνησλδήπνηε άιισλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ απαιιαγέο απφ θφξνπο θαηαλάισζεο ή 
άιιεο εθπηψζεηο ή απνκεηψζεηο, επηβάιιεηαη πξφζζεηνο θφξνο θαηαλάισζεο πξνο 2 ζελη (€0,02) αλά θπβηθφ 
εθαηνζηφ ηεο κεραλήο ηνπ νρήκαηνο, ν νπνίνο ζα θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ Άξζξν Δζφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
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Πξντφληα Σπληειεζηήο Φφξνπ Καηαλάισζεο 

(Γ) Άιια νρήκαηα 
Τα πην θάησ νρήκαηα ζα επηβαξχλνληαη κε θφξν θαηαλάισζεο 
πξνο 15% επί ηεο αμίαο ηνπο: 

(α) κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηχπνπ «θάξηηλγθ» (go-karts), ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε θιεηζηνχο ή/θαη πεξηθξαγκέλνπο 
ρψξνπο γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, 

(β) κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ακθίβηα, κε κηθηφ βάξνο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 1000 ρηιηφγξακκα, κε  ηξεηο ζεηξέο  ηξνρψλ θαη θίλεζε 
ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ςπραγσγηθνχο 
ή επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ δχν 
έσο ηέζζεξα πξφζσπα, 

(γ) κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηχπνπ «ρφβεξθξαθη», ηα νπνία είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα γηα λα θηλνχληαη ηφζν πάλσ απφ ην λεξφ φζν θαη 
ζην έδαθνο. 

(δ) απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα, ηα νπνία ππάγνληαη ζηνλ θσδηθφ 
Σ.Ο. 8703, 

(ε) παιαηά νρήκαηα φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Μεραλνθηλήησλ 
Ορεκάησλ θαη Τξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνπο, θαη 

(ζη) νρήκαηα κε ηξεηο (3) ή πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο, ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (Θ) ηνπ Μέξνπο Γ ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο θαη ηα νπνία δελ εγγξάθνληαη γηα ζθνπνχο 
θπθινθνξίαο ζηνπο δεκφζηνπο δξφκνπο: 

Ννείηαη φηη, ζηα νρήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην παξφλ Μέξνο Β ηα νπνία θηλνχληαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξηθφ 
θηλεηήξα, δελ επηβάιιεηαη θφξνο θαηαλάισζεο. 

ΜΔΡΟ Γ (ΛΟΗΠΑ) 

(Α) Ορήκαηα, ηα νπνία ππάγνληαη ζηνλ 
θσδηθφ Σ.Ο. 8702 θαη ηα νπνία εγγξάθνληαη 
απφ ηνλ Έθνξν Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ 
σο νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά κέρξη θαη 
ελλέα πξνζψπσλ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
νδεγνχ. 

Πνζφ ίζν κε ηε δηαθνξά ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, ν νπνίνο 
θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ 
θσδηθνχ Σ.Ο. 8702 θαη ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ θαη ηνπ θφξνπ 
θαηαλάισζεο, πνπ ππάγνληαη ζηνλ θσδηθφ Σ.Ο. 8703. 

(Β) Αεξνπιάλα, πδξνπιάλα θαη ειηθφπηεξα, 
κε εμαίξεζε ηα επηβαηηθά θαη θνξηεγά 
αεξνπιάλα, κε απφβαξν, ην νπνίν 
ππεξβαίλεη ηηο 15000 ρηιηφγξακκα. 

Αηειψο. 

 

 

(Γ) Θαιακεγνί θαη άιια πινία θαη πινηάξηα 
αλαςπρήο, ηα νπνία ππάγνληαη ζηνλ 
θσδηθφ Σ.Ο. 8903, κε εμαίξεζε ηα 
αγσληζηηθά ηζηηνθφξα, αγσληζηηθά 
θσπειαηηθά θαη ηα ζθάθε, ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηεζλή ή παξάθηηα 
λαπζηπινΐα γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη 
ηα νπνία έρνπλ εμαζθαιίζεη ζρεηηθή άδεηα 
απφ ην Τκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 

Αηειψο. 

(Γ) Δμσιέκβηεο κεραλέο ή ζπλδπαζκφο 
εμσιέκβηαο κε εζσιέκβηα κεραλή 
εζσηεξηθήο θαχζεο. 

Αηειψο. 
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(Δ) Μνηνζηθιέηηεο:  

(α) κε θπβηζκφ κεραλήο, ν νπνίνο 
ππεξβαίλεη ηα 600 θπβηθά εθαηνζηά αιιά 
δελ ππεξβαίλεη ηα 1000 θπβηθά εθαηνζηά κε 
ή ρσξίο πιάγην θηβψηην. 

€1,71 αλά θπβηθφ εθαηνζηφ. 

(β) κε θπβηζκφ κεραλήο πνπ ππεξβαίλεη ηα 
1000 θπβηθά εθαηνζηά κε ή ρσξίο πιάγην 
θηβψηην. 

€2,56 αλά θπβηθφ εθαηνζηφ. 

(ΣΤ) Καπληζηφο ζνινκφο θαη θαπληζηφο 
νμχξξπγρνο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
θηιέησλ). 

€5,13 ην θηιφ.  

(Ε) Φαβηάξη. Υπνθαηάζηαηα ραβηαξηνχ εθηφο 
εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηελ θαηαζθεπή ηαξακά. 

30% επί ηεο αμίαο ηνπ.  

(Ζ) Δίδε απφ θξχζηαιιν, ηα νπνία 
ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο Σ.Ο. 7010, 
7013, 7018 θαη 9405, κε πεξηεθηηθφηεηα ζε 
κνλνμείδην ηνπ κνιχβδνπ (PbO) ίζε ή 
αλψηεξε ηνπ 24% θαηά βάξνο, θαη είδε απφ 
πνξζειάλε, ηα νπνία ππάγνληαη ζηνπο 
θσδηθνχο Σ.Ο.  6913 θαη 6914. 

20% επί ηεο αμίαο ηνπ.  

(Θ) Ορήκαηα κε ηξεηο (3) ή πεξηζζφηεξνπο 
ηξνρνχο, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ησλ πεξί Έγθξηζεο Τχπνπ 
Ορεκάησλ (Καηεγνξίαο L1e κέρξη L7e), 
ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ Σηνηρείσλ, 
Σπζηεκάησλ θαη Φσξηζηψλ Τερληθψλ 
Μνλάδσλ ηνπο Καλνληζκψλ ηνπ 2005 θαη 
2008 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα 
Τξίην (Η): 16.06.2005, 25.07.2008.), φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη 
θαη γηα ηα νπνία εθδίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε 
απφ ηνλ Έθνξν Μεραλνθηλήησλ 
Ορεκάησλ: 

€0,61 αλά θπβηθφ εθαηνζηφ:  

Ννείηαη φηη, ζηα νρήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην παξφλ Μέξνο Γ ηα νπνία θηλνχληαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξηθφ 
θηλεηήξα, δελ επηβάιιεηαη θφξνο θαηαλάισζεο. 

 

(Η) Υγξφ γηα ρξήζε ζε ειεθηξνληθά ηζηγάξα, 
αλεμάξηεηα εάλ απηφ πεξηέρεη ληθνηίλε 

€0,12 αλά ρηιηνζηφιηηξν       (Ν.128(Η)/2017)  

ΜΔΡΟ Γ  

(A) Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ν ζπλνιηθφο θφξνο θαηαλάισζεο δηαθνξνπνηείηαη ζχκθσλα 
κε ηα πνζνζηά απνκείσζεο, ηα νπνία ζα θαζνξίδνληαη ζε γλσζηνπνίεζε, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή.  

Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πνζνζηψλ απνκείσζεο, ν Γηεπζπληήο ιακβάλεη ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα: ηελ παιαηφηεηα, ηα δηαλπζέληα ρηιηφκεηξα, ηε γεληθή θαηάζηαζε, ην ζχζηεκα πξνψζεζεο, 
ην ζήκα θαη ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο. 

Αλεμάξηεηα απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο ή άιιεο λνκνζεζίαο, κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα, γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ζεκαίλεη ηα εγγεγξακκέλα ή ηαμηλνκεκέλα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο ή ζε ηξίηεο ρψξεο κεραλνθίλεηα νρήκαηα. 

 

(B)(1) Με ζθνπφ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αμία, νη ζπληειεζηέο Φφξνπ Καηαλάισζεο ησλ 
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Πξντφληα Σπληειεζηήο Φφξνπ Καηαλάισζεο 

κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (Α), ζηελ παξάγξαθν (Β) θαη ζηα ζεκεία  (δ) θαη (ε) 
ηεο παξαγξάθνπ (Γ) ηνπ Μέξνπο Α, ζηελ παξάγξαθν (Α), ζηελ παξάγξαθν (Β) θαη ζηα ζεκεία (δ) θαη (ε) ηεο 
παξαγξάθνπ (Γ) ηνπ Μέξνπο Β θαη ζηελ παξάγξαθν (Δ) ηνπ Μέξνπο Γ, ζα επαλαμηνινγεζνχλ εληφο ηνπ δεχηεξνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2016 θαη ζηε ζπλέρεηα αλά ηξηεηία, εληφο ηνπ δεχηεξνπ ηξίκελνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο, εθηφο εάλ 
πξνθχςνπλ απξφβιεπηνη ιφγνη πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ αλαζεψξεζή ηνπο ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ αλαζεψξεζε ζα εγθξίλεηαη απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο πξφηαζεο απφ ηνλ 
Υπνπξγφ Σπγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θαη ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζηε βάζε ζρεηηθήο έθζεζεο ε νπνία ζα 
εηνηκάδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο 
Τεισλείσλ, εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο. 

(2) Τα απνηειέζκαηα ηεο επαλαμηνιφγεζεο θαη ε έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ εληφο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 
επαλαμηνιφγεζε, καδί κε ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην πξνο ςήθηζε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 

(Γ) Γηα ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (Α) ηνπ Μέξνπο Α θαη ζηελ παξάγξαθν 
(Α) ηνπ Μέξνπο Β, ηα νπνία έρνπλ εηζαρζεί ή κεηαθεξζεί ζηε Γεκνθξαηία θαη δελ έρνπλ ηεζεί ζε θαζεζηψο 
ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ή/θαη αλάισζεο, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο 
(Τξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 4) Νφκνπ ηνπ 2013,  ή είραλ θνξησζεί κε πξννξηζκφ λφκηκν ιηκάλη ηεο Γεκνθξαηίαο κέρξη 
θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο (Τξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 4) Νφκνπ ηνπ 2013, 
νθεηιφκελνο θφξνο είλαη ην κηθξφηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ζρεηηθφ ππνινγηζκφ πνπ γίλεηαη:  

(α) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκσλ ηνπ 2004 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2013, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνκεηψζεσλ ηνπ θφξνπ επί ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, 
νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο, ή 
 
(β) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκσλ ηνπ 2004 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνκεηψζεσλ ηνπ θφξνπ επί ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, 
νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. 

 
(Γ) Γηα ηε δηάζεζε ησλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (Α) ηνπ Μέξνπο Α θαη 
ζηελ παξάγξαθν (Α) ηνπ Μέξνπο Β, ηα νπνία ηέζεθαλ ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ή/θαη αλάισζεο:  
 

(i) κε πιήξε ή κεξηθή απαιιαγή, ή 
(ii) γηα ηα νπνία παξαρσξήζεθε θνξνινγηθή ειάθξπλζε κε επηζηξνθή ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο,   

νθεηιφκελνο θφξνο θαηαλάισζεο είλαη ην κηθξφηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ζρεηηθφ ππνινγηζκφ πνπ 
γίλεηαη: 
 

(α) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκσλ ηνπ 2004 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2013, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνκεηψζεσλ ηνπ θφξνπ επί ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, νη 
νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο, ή 
 
(β) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκσλ ηνπ 2004 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνκεηψζεσλ ηνπ θφξνπ επί ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, νη 
νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΔΜΠΣΟ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

[Άξζξν 101 (β)] 
 
 

Ζ θνξνινγεηέα αμία ησλ πξντφλησλ επηηφπηαο παξαγσγήο βαζίδεηαη ζε ππνινγηδφκελε αμία ε 
νπνία ηζνχηαη πξνο ην άζξνηζκα: 
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(α) ηνπ θφζηνπο ή ηεο αμίαο ησλ πιψλ θαη ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ή άιισλ εξγαζηψλ, πνπ 
ππεηζέξρνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ· 

(β) ελφο πνζνχ γηα ηα θέξδε θαη ηα γεληθά έμνδα ίζνπ πξνο ην πνζφ πνπ ππεηζέξρεηαη γεληθά 
ζηηο πσιήζεηο πξντφλησλ ηεο ίδηαο θχζεο ή ηνπ ίδηνπ είδνπο κε ηα ππφ εθηίκεζε πξντφληα, νη 
νπνίεο γίλνληαη απφ παξαγσγνχο παλνκνηφηππσλ ή νκνεηδψλ πξντφλησλ.  

 
 


