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Αυξηµένη η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης - Μειωµένη του φυσικού αερίου
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ).

Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε
σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο -
µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης
(έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης (66,2 % στην
ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Πετρέλαιο θέρµανσης Θα ξεκινήσει η διάθεσή του κοντά στο 1 ευρώ το λίτρο!
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Η αύξηση φέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά το λίτρο) και του
ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου
υψηλότερες είναι και οι τιµές διυλιστηρίου.

Περίπου στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά
την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το Σάββατο, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των
διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας
κυρίως της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

Οι καταναλωτές που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο θα δουν, αντίθετα, σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό,
σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον
Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των
Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Φυσικό αέριο

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Ακριβαίνει το πετρέλαιο θέρµανσης λόγω φόρων
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόμενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, με βάση τα σημερινά
δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου. Η τιμή είναι αυξημένη, σε σχέση με
πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα,
όσοι θερμαίνονται με φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σημαντικά χαμηλότερο λογαριασμό, σε σχέση με
πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιμών, αλλά και της επικείμενης - τον Ιανουάριο - μείωσης
της φορολογίας.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της προηγούμενης χειμερινής περιόδου κυμάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιμές διυλιστηρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναμένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσμος των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιμής του
πετρελαίου θέρμανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιμής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δημοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόμενοι
στις εταιρίες εμπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσματα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα με την τιμή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαμηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά μέσο όρο 19% μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αερίου το Σεπτέμβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαμορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σημαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση με το
πετρέλαιο θέρμανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιμολόγιο θα μειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
με τα σημερινά δεδομένα οδηγεί σε επιπλέον μείωση της τάξης του 10% της τελικής τιμής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οι φόροι αυξάνουν και πάλι την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόμενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, με βάση τα σημερινά
δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου. Η τιμή είναι αυξημένη, σε σχέση με
πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα,
όσοι θερμαίνονται με φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σημαντικά χαμηλότερο λογαριασμό, σε σχέση με
πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιμών, αλλά και της επικείμενης - τον Ιανουάριο - μείωσης
της φορολογίας.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της προηγούμενης χειμερινής περιόδου κυμάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιμές διυλιστηρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναμένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσμος των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιμής του
πετρελαίου θέρμανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιμής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δημοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόμενοι
στις εταιρίες εμπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσματα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα με την τιμή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαμηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά μέσο όρο 19% μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αερίου το Σεπτέμβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαμορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σημαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση με το
πετρέλαιο θέρμανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιμολόγιο θα μειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
με τα σημερινά δεδομένα οδηγεί σε επιπλέον μείωση της τάξης του 10% της τελικής τιμής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πιο ακριβό φέτος το πετρέλαιο θέρµανσης Προτεινόµενο
Περίπου στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά
την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το Σάββατο, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των
διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας
κυρίως της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

 

Οι καταναλωτές που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο θα δουν, αντίθετα, σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό,
σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον
Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

 

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου.

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των
Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

 

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

 

Φυσικό αέριο

 

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

 

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Περίπου στα 93 λεπτά το λίτρο η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης
Διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου σε αυξηµένη τιµή | (EUROKINISSI // ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ)

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα,
όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης
της φορολογίας.

Την περασµένη χειµερινή περίοδο η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κυµάνθηκε στα 83-85 λεπτά το λίτρο. Η
αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά το
λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι τιµές
διυλιστηρίου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης
(έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης (66,2 % στην
ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.
Μειωµένη, πάντως, θα είναι η τιµή για το φυσικό αέρο, η οποία άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Ακριβότερο το πετρέλαιο θέρµανσης, φθηνότερο το φυσικό αέριο φέτος
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης – τον Ιανουάριο – µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 – 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Οι φόροι αλλάζουν το σκηνικό στη θέρµανση-Ακόµη φθηνότερο το φυσικό
αέριο φέτος

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης – τον Ιανουάριο – µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 – 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Αυξηµένο φέτος το πετρέλαιο θέρµανσης!

Κοντά στα 93 λεπτά  το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά
την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα
σηµερινά δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα)

http://www.emea.gr/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%cf%86%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7/493621/493621/
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Ακριβαίνει το Πετρέλαιο Θέρµανσης Λόγω Φόρων
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του

πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15
Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ/δολαρίου. 

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ).

Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε
σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο -
µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης
(έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3% της λιανικής τιµής της βενζίνης (66,2% στην ΕΕ)
και 51,3% του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµίες ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

(Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ)
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Ακριβότερο φέτος το πετρέλαιο θέρµανσης λόγω φόρων
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα,
όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης
της φορολογίας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης
χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα 83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα
λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να
παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι
καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος
ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου
κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε
το πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

http://energypress.gr/news/akrivotero-fetos-petrelaio-thermansis-logo-foron
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Ακριβότερο το πετρέλαιο θέρµανσης φέτος λόγω φόρων
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα,
όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης – τον Ιανουάριο – µείωσης
της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 – 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Φθηνότερο κατά 39% είναι το φυσικό αέριο σε σχέση µε το πετρέλαιο
θέρµανσης

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. 

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης
(έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης (66,2 % στην
ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι,
σύµφωνα µε το ΑΠΕ. Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής,
διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39%
φθηνότερο σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
από τις 15 Οκτωβρίου) και 74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Ακριβαίνει το πετρέλαιο θέρµανσης - Πόσο θα κοστίσει φέτος
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου.
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. 

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης
(έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης (66,2 % στην
ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ακριβότερο φέτος το πετρέλαιο θέρµανσης
Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης είναι αυξηµένη εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας. Όσοι
θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος χαµηλότερο λογαριασµό εξαιτίας της υποχώρησης των
διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης µείωσης της φορολογίας.

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου, µεταδίδει το ΑΠΕ.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής
του πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής
της βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα  έσοδα  του Δηµοσίου από φόρους στα  πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6
δισ. ευρώ και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς,
λόγω της κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991
εργαζόµενοι στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών
που παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Αυξάνεται φέτος η τιµή του πετρελαίου
Περίπου στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά
την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το Σάββατο, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των
διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας
κυρίως της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

Οι καταναλωτές που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο θα δουν, αντίθετα, σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό,
σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον
Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των
Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Φυσικό αέριο

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

http://www.fmvoice.gr/index.php/oikonomia/eidiseis/item/149755-afksanetai-fetos-i-timi-tou-petrelaiou


Site: http://fortune.com
Publication date: 09/10/2016 14:00

Alexa ranking (Greece): 0
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 1197

http://www.fortunegreece.com/article/i-fori-allazoun-to-skiniko-sti-thermansi-akomi-fthinotero-to-fisiko-aerio-fetos/

Οι φόροι αλλάζουν το σκηνικό στη θέρµανση-Ακόµη φθηνότερο το φυσικό
αέριο φέτος

Στα 4,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα η τιµή του φυσικού αερίου το
Σεπτέµβριο, κατά 39% φθηνότερο σε σχέση µε το πετρέλαιο
θέρµανσης.

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ).

Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε
σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης – τον Ιανουάριο –
µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 – 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης
(έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης (66,2 % στην
ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.

Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Πόσο κοστίζει το φυσικό αέριο και πόσο το πετρέλαιο θέρµανσης
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

πηγή: Ηµερησία

http://www.fpress.gr/agora/item/48210-poso-kostizei-to-fysiko-aerio-kai-poso-to-petrelaio-thermansis


Site: http://www.huffingtonpost.gr/
Publication date: 09/10/2016 13:26

Alexa ranking (Greece): 56
Alexa ranking (Cyprus): 183
Alexa ranking (UK): 5687

http://www.huffingtonpost.gr/2016/10/09/eidiseis-foroi-allazoun-skhniko-thermansh-ektokseuetai-timh-petrelaiou_n_12413512.html?utm_hp_ref=greece&ir=Greece

Οι φόροι αλλάζουν το σκηνικό στη θέρµανση. Εκτοξεύεται η τιµή του
πετρελαίου

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα,
όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης
της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).
Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ φόροι πετρέλαιο αύξηση φυσικό άεριο
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Ακριβότερο το πετρέλαιο θέρµανσης αυτό τον χειµώνα -Φθηνότερο το φυσικό
αέριο

Η φορολογία αλλάζει το σκηνικό στη θέρµανση, µε την τιµή του πετρελαίου να ανεβαίνει και εκείνη του
φυσικού αερίου να πέφτει.

Από το ερχόµενο Σάββατο (15/10), έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρµανσης, η τιµή
αναµένεται να διαµορφωθεί κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των διεθνών
τιµών και της ισοτιµίας ευρώ/δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της
ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό
αέριο θα δουν φέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης
των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Συγκριτικά µε την περασµένη χρονιά, κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου η τιµή του
πετρελαίου θέρµανσης κυµάνθηκε στα 83-85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα
λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι τιµές διυλιστηρίου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών, όπως γράφει το ΑΠΕ, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1% που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3% της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3% του πετρελαίου κίνησης (61,4% στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Το φυσικό αέριο

Από την άλλη, η τιµή του φυσικού αερίου άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 ετών και
είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι. Συγκεκριµένα, η τιµή του
φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,04896
Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν
υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και 74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό
ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Φθηνότερο φέτος το φυσικό αέριο
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου
θέρµανσης κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15
Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ /
δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της
φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό
αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της
υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της
φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Η φορολογία εκτινάσσει φέτος την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόμενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, με βάση τα σημερινά
δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου. Η τιμή είναι αυξημένη, σε σχέση με
πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα,
όσοι θερμαίνονται με φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σημαντικά χαμηλότερο λογαριασμό, σε σχέση με
πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιμών, αλλά και της επικείμενης - τον Ιανουάριο - μείωσης
της φορολογίας.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της προηγούμενης χειμερινής περιόδου κυμάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιμές διυλιστηρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναμένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσμος των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιμής του
πετρελαίου θέρμανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιμής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δημοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόμενοι
στις εταιρίες εμπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσματα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα με την τιμή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαμηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά μέσο όρο 19% μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αερίου το Σεπτέμβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαμορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σημαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση με το
πετρέλαιο θέρμανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιμολόγιο θα μειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
με τα σημερινά δεδομένα οδηγεί σε επιπλέον μείωση της τάξης του 10% της τελικής τιμής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.liberal.gr/arthro/84071/oikonomia/2016/i-forologia-ektinassei-fetos-tin-timi-tou-petrelaiou-thermansis--.html
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«Φωτιά» το… πετρέλαιο θέρµανσης
Περίπου στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά
την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το Σάββατο, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των
διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας
κυρίως της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

Οι καταναλωτές που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο θα δουν, αντίθετα, σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό,
σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης – τον
Ιανουάριο – µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 – 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των
Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Φυσικό αέριο
Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

http://www.moneypress.gr/?p=40248
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Ακριβότερο φέτος το πετρέλαιο θέρµανσης
Περίπου στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά
την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το Σάββατο, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των
διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας
κυρίως της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

Οι καταναλωτές που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο θα δουν, αντίθετα, σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό,
σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον
Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των
Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Φυσικό αέριο

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Πηγή: ΑΜΠΕ
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Πώς οι φόροι αλλάζουν το σκηνικό στη θέρµανση: Ακόµη φθηνότερο το φυσικό
αέριο

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Κοντά στα 93 λεπτά το
λίτρο το πετρέλαιο θέρµανσης [Πηγή: dramini]

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης – τον Ιανουάριο – µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 – 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Πηγή: http://www.dramini.gr/i-fori-allazoun-to-skiniko-sti-thermansi-konta-sta-93-lepta-to-litro-to-petreleo-thermansis/
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Οι φόροι αλλάζουν το σκηνικό στη θέρµανση
Αυξηµένη η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης φέτος. Πώς διαµορφώνεται η µέση τιµή του, λίγες µέρες πριν
την έναρξη της περιόδου διάθεσής του. Τι γίνεται µε το φυσικό αέριο
news247
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Αυξηµένη η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης φέτος. Πώς διαµορφώνεται η µέση τιµή του, λίγες µέρες πριν
την έναρξη της περιόδου διάθεσής του. Τι γίνεται µε το φυσικό αέριο

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)
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Ακριβότερο φέτος το πετρέλαιο θέρµανσης

Οι φόροι αλλάζουν το σκηνικό στη θέρµανση
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε
πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ).

Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν φέτος χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι,
εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της
φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του
πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της
βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Οι φόροι αλλάζουν το σκηνικό στη θέρµανση: Ακόµη φθηνότερο το φυσικό
αέριο

Το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης

Αντίθετα µε το πετρέλαιο του οποίου η τιµή θα αυξηθεί 

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται
να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης του
προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των διεθνών τιµών και της
ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της
φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν
εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών
τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.   Η τιµή του πετρελαίου
θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα 83 - 85 λεπτά. Η
αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά το
λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι τιµές
διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος
των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ). Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από
φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ και αποτελούν το 8,2% του συνόλου
των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της κρίσης και της αύξησης της
φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι στις εταιρίες εµπορίας το
2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους
53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.   Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που
άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο
19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι. Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ
Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι
39% φθηνότερο σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο
πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και 74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.   Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου
ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11 λεπτά ανά κιλοβατώρα
(0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που µε τα σηµερινά δεδοµένα
οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά
ανά κιλοβατώρα). Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 
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Ακριβαίνει το πετρέλαιο θέρµανσης - Πόσο θα κοστίσει φέτος
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. 

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης
(έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης (66,2 % στην
ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ακριβαίνει το πετρέλαιο θέρµανσης - Φθηνότερο από πέρυσι το φυσικό αέριο

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η
µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης. Αντίθετα, όσοι
θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό σε σχέση µε πέρυσι.
SHARE IT

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται
να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης του
προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των διεθνών τιµών και της
ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της
ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε
φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της
υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.
Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε
σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο -
µείωσης της φορολογίας. 

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά  την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου
κυµάνθηκε στα  83 - 85 λεπτά . Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου
υψηλότερες είναι και οι τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει
αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1%
της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 %
της λιανικής τιµής της βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ). Η
αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά το
λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι τιµές
διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος
των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ). 

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007. Συνολικά τα έσοδα του
Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ και αποτελούν το 8,2%
του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της κρίσης και της αύξησης
της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι στις εταιρίες εµπορίας το
2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους
53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007. 

Διαφορετική είναι η εικόνα  µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα
επίπεδα των τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε
πέρυσι. Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε
4,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε
το πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα. που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 ετών και
είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι. Συγκεκριµένα, η τιµή του
φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,04896
Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν
υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και 74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό
ρεύµα. 

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
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λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα). Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54
λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση
της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα). 

Σχετικά Άρθρα

Κατεβλήθη η πρώτη δόση του επιδόµατος θέρµανσης
Κατ’ αναλογία θα πληρωθεί το επίδοµα θέρµανσης αν δεν φτάσουν τα χρήµατα
Να µειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης ζητούν οι πρατηριούχοι
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Ακριβότερο φέτος το πετρέλαιο θέρµανσης

Ακριβότερο φέτος το πετρέλαιο θέρµανσης

Λεπτοµέρειες
Κατηγορία: ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
Δηµοσιεύτηκε στις Κυριακή, 09 Οκτωβρίου 2016 09:45

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης είναι αυξηµένη
εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας.
Όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν
εφέτος χαµηλότερο λογαριασµό εξαιτίας της
υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης µείωσης της φορολογίας.

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να
διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου
θέρµανσης κατά την έναρξη της περιόδου
διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15
Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των
διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου,
µεταδίδει το ΑΠΕ.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι,
εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας

(Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος
σηµαντικά χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών,
αλλά και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής
του πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής
της βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα  έσοδα  του Δηµοσίου από φόρους στα  πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6
δισ. ευρώ και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς,
λόγω της κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991
εργαζόµενοι στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών
που παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης είναι αυξηµένη εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας. Όσοι
θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος χαµηλότερο λογαριασµό εξαιτίας της υποχώρησης των
διεθνών τιµών, αλλά και της επικείµενης µείωσης της φορολογίας.

Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου, µεταδίδει το ΑΠΕ.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23
σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι
τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο
Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής
του πετρελαίου θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής
της βενζίνης (66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα  έσοδα  του Δηµοσίου από φόρους στα  πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6
δισ. ευρώ και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς,
λόγω της κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991
εργαζόµενοι στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών
που παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).
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«Καίει» το πετρέλαιο θέρµανσης: Κοντά στο 1 ευρώ το λίτρο η διάθεσή του
Νέα επιβάρυνση στον αποµειωµένο προυπολογισµό των νοικοκυριών ενόψει της προµήθειας του
πετρελαίου θέρµανσης. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ /
δολαρίου κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης
κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου.

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας
(Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα , όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα
δουν εφέτος σηµαντικά  χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της
υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά  και της επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της
φορολογίας.

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά  την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου
κυµάνθηκε στα  83 - 85 λεπτά . Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά  το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά
ένα  λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι τιµές διυλιστηρίου. Σύµφωνα  µε τα  στοιχεία  που
αναµένεται να  παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των Εταιριών Εµπορίας
Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης
(έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα  µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα  χαµηλότερα
επίπεδα  των τελευταίων 6 ετών και είναι για  το τρέχον έτος κατά  µέσο όρο 19% µειωµένη σε
σχέση µε πέρυσι. Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής,
διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39%
φθηνότερο σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
από τις 15 Οκτωβρίου) και 74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

http://www.sofokleousin.gr/archives/320987.html
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Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρµανσης
Κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο αναµένεται να διαµορφωθεί η µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την
έναρξη της περιόδου διάθεσης του προϊόντος το ερχόµενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα των διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου. 

Η τιµή είναι αυξηµένη, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της φορολογίας (Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και ΦΠΑ). Αντίθετα, όσοι θερµαίνονται µε φυσικό αέριο θα δουν εφέτος σηµαντικά
χαµηλότερο λογαριασµό, σε σχέση µε πέρυσι, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιµών, αλλά και της
επικείµενης - τον Ιανουάριο - µείωσης της φορολογίας.
Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου κυµάνθηκε στα
83 - 85 λεπτά. 

Η αύξηση εφέτος οφείλεται, αφενός στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 23 σε 28 λεπτά το
λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι και οι τιµές
διυλιστηρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος
των Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ).

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007.

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19% µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα. 

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11
λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540 Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που
µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του 10% της τελικής τιµής του φυσικού
αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

http://www.tanea.gr/news/economy/article/5396369/konta-sta-93-lepta-to-litro-to-petrelaio-thermanshs/
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Χτυπάει "κόκκινο" το πετρέλαιο θέρµανσης!

Με «τσιµπηµένη» τιµή, κοντά στα 93 λεπτά το λίτρο, αναµένεται να ξεκινήσει η διάθεση
πετρελαίου θέρµανσης το ερχόµενο Σάββατο, γεγονός που προκαλεί «σύγκρυο» σε χιλιάδες
νοικοκυριά και ειδικά σε εκείνα της επαρχίας, όπου ο χειµώνας… µπαίνει νωρίτερα. 

 

Σηµειώνεται ότι η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά την έναρξη της προηγούµενης χειµερινής περιόδου
κυµάνθηκε στα 83 - 85 λεπτά. Η αύξηση φέτος οφείλεται στην άνοδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(από 23 σε 28 λεπτά το λίτρο) και του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ενώ κατά ένα λεπτό περίπου υψηλότερες είναι
και οι τιµές διυλιστηρίου. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναµένεται να παρουσιάσει αύριο, Δευτέρα σε εκδήλωση ο Σύνδεσµος των
Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών, οι φόροι καλύπτουν το 51,1% της λιανικής τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης (έναντι 32,1 % που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), 68,3 % της λιανικής τιµής της βενζίνης
(66,2 % στην ΕΕ) και 51,3 % του πετρελαίου κίνησης (61,4 % στην ΕΕ). 

 

Συνολικά τα έσοδα του Δηµοσίου από φόρους στα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκαν πέρυσι σε 5,6 δισ. ευρώ
και αποτελούν το 8,2% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ η συρρίκνωση της αγοράς, λόγω της
κρίσης και της αύξησης της φορολογίας, είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση (1.991 εργαζόµενοι
στις εταιρίες εµπορίας το 2015, από 2.700 το 2007-2008) και τα αποτελέσµατα των εταιριών που
παρουσίασαν το 2014 ζηµιές ύψους 53 εκατ. έναντι κερδών 135 εκατ. το 2007. 

 

Διαφορετική είναι η εικόνα µε την τιµή του φυσικού αερίου, που άγγιξε φέτος τα χαµηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 6 ετών και είναι για το τρέχον έτος κατά µέσο όρο 19%, µειωµένη σε σχέση µε πέρυσι.

 

Συγκεκριµένα, η τιµή του φυσικού αερίου το Σεπτέµβριο από την ΕΠΑ Αττικής, διαµορφώθηκε σε 4,9 λεπτά
ανά κιλοβατώρα (0,04896 Euro/KWh) που σηµαίνει ότι το αέριο είναι 39% φθηνότερο σε σχέση µε το
πετρέλαιο θέρµανσης (44% αν υπολογιστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο από τις 15 Οκτωβρίου) και
74% σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα. Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο
οικιακό τιµολόγιο θα µειωθεί σε 0,11 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108Euro/KWh) από 0,54 λεπτά (0,00540
Euro/KWh) που είναι τώρα, εξέλιξη που µε τα σηµερινά δεδοµένα οδηγεί σε επιπλέον µείωση της τάξης του
10% της τελικής τιµής του φυσικού αερίου (από 4,9 σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

http://www.xrimaonline.gr/455432/xtypaei-kokkino-to-petrelaio-thermanshs

