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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5041, 29.9.2017

Κ.Δ.Π. 316/2017

Αριθμός 316
Ο ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΔΧ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004
(ΝΟΜΟ 112(Ι) ΣΟΤ 2004)
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(ε), 20(θδ), 132 θαη 152
Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο
πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 20(ε), 20(θδ), 132 θαη 152 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθώλ
Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ Νόκνπ ηνπ 2004, Ν.112(Ι)/2004, εθδίδεη ην αθόινπζν
Γηάηαγκα.
ΜΔΡΟ Ι – ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
πλνπηηθόο ηίηινο.

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Σξνπνπνηήζεσο ηνπ πεξί Γηνηθεηηθώλ Σειώλ
Αδεηώλ (Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο) Γηαηάγκαηνο ηνπ 2010, ΚΓΠ 462/2010, Γηάηαγκα ηνπ 2017.

Δξκελεία.

2. (1) ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:

ΚΓΠ 462/2010.

«Γηάηαγκα» ζεκαίλεη ην πεξί Γηνηθεηηθώλ Σειώλ Αδεηώλ (Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο) Γηάηαγκα ηνπ
2010, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

Ν.112(Ι)/2004
N.84(I)/2005
N.149(I)/2005
N.67(I)/2006
N.113(I)/2007
N.134(I)/2007
N.46(I)/2008
N.103(I)/2009
Ν. 94(Ι)/2011
Ν.51(Ι)/2012
Ν.160(Ι)/2013
Ν.77(Ι)/2014
Ν.104(Ι)/2016
Ν.112(Ι)/2016
Ν.76(I)/2017.

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ
Τπεξεζηώλ Νόκν ηνπ 2004, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη
δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο όξνπο απηνύο ν Νόκνο.
Πεδίν εθαξκνγήο.

3. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηα ηέιε αδεηώλ γηα ηηο Δηδηθέο Άδεηεο θαη ηηο Γεληθέο
Δμνπζηνδνηήζεηο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ.
ΜΔΡΟ ΙΙ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ

Σξνπνπνίεζε
Παξαξηήκαηνο.

4. Σν Παξάξηεκα ηνπ Γηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε ην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο.

ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Έλαξμε ηζρύνο.

5. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.

ΚΓΠ 454/2015.

6. Με ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, ην πεξί Σξνπνπνηήζεσο ηνπ πεξί
Γηνηθεηηθώλ Σειώλ Αδεηώλ (Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο) Γηαηάγκαηνο ηνπ 2010, ΚΓΠ 462/2010,
Γηάηαγκα ηνπ 2015, θαηαξγείηαη.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΤΦΟΤ ΣΔΛΧΝ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ
Σέινο Τπνβνιήο Αίηεζεο
Πεξηγξαθή

Πνζό

Δηδηθή Άδεηα

€850

Γεληθή Δμνπζηνδόηεζε

€0

Δηήζην Σέινο Άδεηαο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο X
Τπνινγίδεηαη αλά αδεηνδνηεκέλν παξνρέα σο αθνινύζσο
𝛦𝜏ή𝜎𝜄𝜊 𝛵έ𝜆𝜊𝜍 1 =

𝛽
𝜈
1 (𝛽)

𝑥 90% (𝛿)2 +

𝛾
𝜈
1 (𝛾)

𝑥 10% (𝛿)3

Όπνπ
β: ειεγκέλα εηήζηα έζνδα από ηαρπδξνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην έηνο Υ-2 εληόο ηνπ πεδίνπ ηεο θαζνιηθήο
ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θάζε παξνρέα
𝜈
1(

): Σν ζύλνιν ησλ ( )

γ: ειεγκέλα εηήζηα έζνδα από ηαρπδξνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην έηνο Υ-2 εθηόο ηνπ πεδίνπ ηεο θαζνιηθήο
ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θάζε παξνρέα
δ: ην κέξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ ηνπ ΓΔΡΗΔΣ πνπ αλαινγεί ζηε ξύζκηζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ ηνκέα
Ννείηαη όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εηήζησλ δηνηθεηηθώλ ηειώλ γηα ην έηνο Υ ιακβάλεηαη ππόςηλ ε θαηάζηαζε ησλ
ε
αδεηνδνηεκέλσλ εηαηξεηώλ κέρξη θαη ηελ 30 Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο Υ-1.
εκεηώζεηο
Σα αθαζάξηζηα εηήζηα έζνδα από ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πηζηνπνηνύληαη κε ππεύζπλε δήισζε από ηνλ εγθεθξηκέλν
ινγηζηή ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ παξνρέα.
Ο παξνρέαο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη ζηνλ Δπίηξνπν αθξηβή, ζαθή θαη ελεκεξσκέλα ζηνηρεία πηζηνπνηεκέλα
από αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν ειεγθηή σο πξνο ην ύςνο ησλ αθαζάξηζησλ εηήζησλ εζόδσλ ηνπ από δξαζηεξηόηεηεο
ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηνπ πεδίνπ ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο, ην αξγόηεξν
κέρξη ηηο 30 Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί θάζε νηθνλνκηθό έηνο.
Η αλαινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ πξώηνπ εηήζηνπ ηέινπο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ππνπαξάγξαθνο (7) ηνπ άξζξνπ 7
γίλεηαη κε ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζκνύ κελώλ πνπ κεζνιαβνύλ ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο θαη ηνπ ηέινπο ηνπ κεηαμύ εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Π.ρ. εάλ ε άδεηα εθδνζεί ζηηο 20 Απγνύζηνπ, ην
εηήζην ηέινο πνπ αθνξά ζην έηνο εγγξαθήο ζα ππνινγηζζεί αλαινγηθά γηα πέληε κήλεο.
Η αλσηέξσ αλαινγηθή πξνζαξκνγή γίλεηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο ππνζεκείσζεο 1 πνπ αθνξά ζην ειάρηζην πνζό
εηήζηνπ ηέινπο άδεηαο.

1

Διάρηζην πνζό Δπξώ 2050 εθόζνλ β>0 θαη γ>0, Δπξώ 1700 εθόζνλ β>0 θαη γ=0, Δπξώ 350 εθόζνλ β=0 θαη γ>0,
Απνηειεί εθηίκεζε ηνπ ΔΡΗΔΣ ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηάζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο θαη αληαλαθιάηαη ζην θόξην ξπζκηζηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο εληόο ηνπ πεδίνπ ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο.
3
Απνηειεί εθηίκεζε ηνπ ΔΡΗΔΣ ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηάζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο θαη αληαλαθιάηαη ζην θόξην ξπζκηζηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο εθηόο ηνπ πεδίνπ ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο.
2
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
Σν ΓΔΡΗΔΣ, κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο, πξνρσξεί ζηελ
αιιαγή ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνύ ησλ δηνηθεηηθώλ ηειώλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηηο ηάζεηο ησλ θαηαλαισηώλ θαη θαη’ επέθηαζε ην κεξίδην
αγνξάο ησλ παξνρέσλ, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δηθαηόηεξε θαηαλνκή ηνπο, κεηαμύ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ παξνρέσλ
Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ.

