
Σεµείσζε: Η παξνύζα Κ∆Π δεκνζηεύηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο Δπίζεµεο Δθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 4422  
ζηηο 16/4/2010 θαη δηνξζώζεθε κε αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 (Δ.Δ. 4460, 19.11.2010). Σην πην θάησ θείκελν έρεη 
ελζσκαησζεί θαη ην δηνξζσηηθό θείκελν γηα ζθνπνύο δηεπθόιπλζεο ηνπ αλαγλώζηε. Η ελνπνίεζε απηή δελ έρεη επίζεµν 

ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνύηνπ ην Τµήµα Τεισλείσλ δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηπρόλ ιάζε ή παξαιείςεηο. 

ΚΔΠ.153/2010 
 
16/04/2010 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2004 ΕΩ 2009 

 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Μέξνο Γ ηνπ Τέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο  
ησλ πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο Νόκσλ ηνπ 2004 έσο 2009  

 
Ο Γηεπζπληήο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην Μέξνο Γ ηνπ Τέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ησλ πεξί 
Φόξσλ Καηαλάισζεο Νόκσλ ηνπ 2004 έσο 2009, γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα: 
1. Σηα εγγεγξακκέλα ή ηαμηλνκεκέλα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο ηεο Δ.Δ. ή ζε ηξίηεο ρώξεο κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηεο 

θιάζεο Α ηνπ Μέξνπο Α θαη Β θαη ηεο θιάζεο 6 ηνπ κέξνπο Γ, ηνπ Τεηάξηνπ Παξαξηήκαηνο ή ζε πεξίπησζε 
δηάζεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ,  ηα νπνία εηζήρζεθαλ γηα ρξήζε από κέιε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηνπ 
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ  θαη ησλ πνιηηώλ νη νπνίνη ππεξεηνύλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ  
θαζώο επίζεο ησλ εμαξηώκελσλ από απηνύο πξνζώπσλ, κε βάζε ηελ Σπλζήθε Δγθαζίδξπζεο θαη ζηα 
κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα ηα νπνία αξρηθά ηέζεθαλ ζε αλάισζε ή ζε ειεύζεξε θπθινθνξία µε αηέιεηα µε βάζε 
νπνηνδήπνηε ζε ηζρύ λόµν ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ εηζαγσγηθνύ δαζµνύ ή θόξνπ θαηαλάισζεο ζηνλ νπνίν 
ππέθεηλην ζα παξαρσξνύληαη κε βάζε γεληθά θξηηήξηα νη απνκεηώζεηο ηνπ ζπλνιηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο αλάινγα 
κε ηελ ειηθία θαη ηνλ ηύπν ηνπ νρήκαηνο σο εκθαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο Α θαη Β ηεο παξνύζαο Γλσζηνπνίεζεο 
εθηόο αλ νξίδεηαη άιισο κε βάζε ηελ ζρεηηθή ηεισλεηαθή λνκνζεζία. 

2. Ννείηαη όηη γηα ηα πην πάλσ κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα, εθηόο από ηηο κνηνζηθιέηεο, πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ 
δηαλύζεη απόζηαζε πέξαλ ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ Πίλαθα Γ, ν θόξνο θαηαλάισζεο ζα κεηώλεηαη 
πεξαηηέξσ όπσο πην θάησ: 

 Γηα νρήκαηα ειηθίαο κέρξη ηξηώλ εηώλ ν θόξνο θαηαλάισζεο ζα κεηώλεηαη αλαινγηθά, κε ζπληειεζηή 0.30% 
γηα θάζε 500 ρικ πνπ έρνπλ δηαλπζεί πέξαλ ηνπ κέζνπ όξνπ. Ννείηαη όηη ε κέγηζηε πεξαηηέξσ απνκείσζε δελ 
ζα ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ ελαπνκείλαληνο ππνινίπνπ ηνπ θόξνπ θαηαλάισζεο κεηά ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
ζπλνιηθνύ θόξνπ κε ηηο απνκεηώζεηο ηνπ πίλαθα Α ή ην πνζό ησλ €3500 νπνηνδήπνηε είλαη κηθξόηεξν. 

 Γηα  νρήκαηα ειηθίαο πέξαλ ησλ ηξηώλ εηώλ θαη κέρξη έμη εηώλ ν θόξνο θαηαλάισζεο ζα κεηώλεηαη αλαινγηθά, 
κε ζπληειεζηή 0.25% γηα θάζε 500 ρικ πνπ έρνπλ δηαλπζεί πέξαλ ηνπ κέζνπ όξνπ. Ννείηαη όηη ε κέγηζηε 
πεξαηηέξσ απνκείσζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ ελαπνκείλαληνο ππνινίπνπ ηνπ θόξνπ θαηαλάισζεο 
κεηά ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόξνπ κε ηηο απνκεηώζεηο ηνπ πίλαθα Α ή ην πνζό ησλ €3000 
νπνηνδήπνηε είλαη κηθξόηεξν. 

 Γηα  νρήκαηα ειηθίαο πέξαλ ησλ έμη εηώλ ν θόξνο θαηαλάισζεο ζα κεηώλεηαη    αλαινγηθά, κε ζπληειεζηή 
0.20% γηα θάζε 500 ρικ πνπ έρνπλ δηαλπζεί πέξαλ ηνπ κέζνπ όξνπ. Ννείηαη όηη ε κέγηζηε πεξαηηέξσ 
απνκείσζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην 20%  ηνπ ελαπνκείλαληνο ππνινίπνπ ηνπ θόξνπ θαηαλάισζεο κεηά ηελ 
δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόξνπ κε ηηο απνκεηώζεηο ηνπ πίλαθα Α ή ην πνζό ησλ €2500 νπνηνδήπνηε 
είλαη κηθξόηεξν. 

Ννείηαη όηη ε  απιή έλδεημε ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ  ζην κεηξεηή ρσξίο άιιε  αμηόπηζηε γξαπηή καξηπξία δελ 
απνηειεί απνδεηθηηθό ζηνηρείν γηα ζθνπνύο πεξαηηέξσ απνκείσζεο ηνπ θόξνπ θαηαλάισζεο 

3. Γηα  ηα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα πνπ θέξνπλ δεκηέο, θαηά ηνλ ρξόλν άθημεο ηνπο ζηε Γεκνθξαηία ή θαηά ηνλ ρξόλν 
πνπ ηίζεληαη ζε ειεύζεξε θπθινθνξία ή ζε ζέζε αλάισζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ην ύςνο ηνπ επηβιεηένπ 
θόξνπ θαηαλάισζεο ζα απνθαζίδεηαη κεηά ηελ ππνβνιή αλαιπηηθήο έθζεζεο ησλ δεκηώλ θαη αλαιπηηθνύ θόζηνπο 
επηδηόξζσζεο. Ννείηαη όηη νη δεκηέο ζα επηβεβαηώλνληαη από αλεμάξηεην εθηηκεηή ζε ελππόγξαθε έθζεζε ηνπ.   

4. Οη απνκεηώζεηο ηνπ θόξνπ ζα παξαρσξνύληαη αλαινγηθά γηα θάζε έηνο ή εκέξα ηνπ έηνπο πνπ αθνξά. Η ζπλνιηθή 
απνκείσζε  ηνπ αξρηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνκείσζεο γηα ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα 
πέξαλ ηνπ κέζνπ όξνπ ή γηα ηηο δεκηέο, δελ ζα ππεξβαίλεη ην 95% γηα ηα απηνθίλεηα θαη 37% γηα ηηο κνηνζηθιέηεο. 

5. Γηα ηηο άιιεο παξακέηξνπο νη νπνίεο εκθαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Γ ηεο παξνύζαο Γλσζηνπνίεζεο, νπνηνδήπνηε 
πξόζσπν δύλαηαη λα ππνβάιιεη έλζηαζε κε βάζε ην άξζξν 139 ησλ πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο Νόκσλ ηνπ 2004 
έσο (Αξ. 2) ηνπ 2009, γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απνκεηώζεσλ ηνπ θόξνπ θαηαλάισζεο εθόζνλ 
πξνζθνκηζηνύλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία πξνο επηβεβαίσζε ησλ ηζρπξηζκώλ. 
Ννείηαη όηη ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο γεληθέο απνκεηώζεηο ησλ Πηλάθσλ Α θαη Β. 

6. Η ειηθία ηνπ νρήκαηνο γηα ζθνπνύο απνκείσζεο ηνπ θόξνπ θαηαλάισζεο ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο 
πξώηεο εγγξαθήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο, κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ηίζεηαη ζε ειεύζεξε θπθινθνξία ή ζε 
ζέζε αλάισζεο. 

7. Οη Γλσζηνπνηήζεηο  Κ.Γ.Π. 14/2010, Κ.Γ.Π. 81/2010 θαη  Κ.Γ.Π.  82/2010 θαηαξγνύληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε ηελ 
παξνύζα. 

8. Η παξνύζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηεο δεκνζηεύζεσο ηεο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Ηιηθία/Έηε CABRIO ESTATE H/BACK SEDAN 
SUV-ALL 
TERRAIN 

VEHICLES 
COUPE 

0.5 12 14 20 17 8 17 

1 16 17 23 20 12 20 

1.5 23 25 30 28 19 28 

2 31 32 38 35 27 35 

2.5 33 34 40 37 29 37 

3 34 35 41 38 30 38 

3.5 39 41 47 44 35 44 

4 45 46 52 49 41 49 

4.5 49 53 58 56 47 56 

5 54 58 63 61 52 61 

5.5 59 63 68 68 57 65 

6 62 66 71 71 60 68 

6.5 62 66 71 71 60 69 

7 62 66 72 72 60 69 

7.5 63 67 72 72 61 69 

8 63 67 72 73 61 70 

8.5 64 68 74 74 62 71 

9 66 70 76 76 64 73 

9.5 69 72 78 78 67 75 

10 71 75 80 81 69 78 

10.5 73 77 83 83 71 80 

11 75 79 85 85 74 82 

11.5 78 82 87 87 76 85 

12 80 84 90 90 78 87 

12.5 82 86 92 92 80 89 

13 85 88 94 94 83 91 

13.5 87 91 95 95 85 94 

14 89 93   87 95 

14.5 91 95   90  

15 94    92  

15.5 95    94  

16     95  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
ΣΥΝΤΔΛΔΣΤΔΣ ΑΠΟΜΔΙΩΣΗΣ Φ.Κ. ΜΟΤΟΣΙΚΛΔΤΩΝ 

Ηιηθία / Έηε Σπληειεζηήο απνκείσζεο  

1 31 

2 32 

3 32 

4 33 

5 33 

6 34 

7 35 

8 36 

9 36 

10 37 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

Α Β Γ Γ 

Σύζηεκα πξνώζεζεο  Γεληθή θαηάζηαζε  Γηαλπζέληα ρηιηόκεηξα Σήκα νρήκαηνο 
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ηνπ νρήκαηνο νρήκαηνο  

Κακία δηαθνξνπνίεζε  π.ρ. θηππεκέλα νρήκαηα Α. 19.000 ρικ θαηά κέζν όξν 
αλά έηνο γηα ηα 3 πξώηα  
έηε 

 

  Β. 13.000 ρικ θαηά κέζν όξνο 
γηα ηα επόκελα 3 έηε 

 

  Γ. 9.500 ρικ θαηά κέζν όξν 
γηα θάζε επόκελν έηνο κεηά 
ην έθην.  

 

 


