Σςνοπηική έκθεζη ποιόηηηαρ για σπήζηερ
Εναπμονιζμένορ Δείκηηρ Τιμών Καηαναλυηή
Γενικά
Ο Ελαξκνληζκέλνο Δείθηεο Τηκψλ Καηαλαισηή (ΕλΔΤΚ) θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΕΛΣΤΑΤ),
παξάιιεια κε ηνλ εζληθφ Δείθηε Τηκψλ Καηαλαισηή (ΔΤΚ), απφ ηνλ Ιαλνπάξην 1996.
Σκοπόρ και σπηζιμόηηηα ηυν ΕνΔΤΚ
Οη Ελαξκνληζκέλνη Δείθηεο Τηκψλ Καηαλαισηή θαηαξηίδνληαη απφ ηα Κξάηε Mέιε ηεο Ε.Ε., ζχκθσλα κε Κνηλνηηθνχο
Καλνληζκνχο, κε ζθνπφ λα παξέρνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζσξηζκφ ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη γηα ην θξηηήξην
ζχγθιηζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, ζην πιαίζην ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο.
Οη ΕλΔΤΚ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Επξσπατθνχ Δείθηε Τηκψλ Καηαλαισηή (EICP-European Index of
Consumer Prices) θαη ηνπ Δείθηε Τηκψλ Καηαλαισηή ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (MUICP- Monetary Union Index of
Consumer Prices), νη νπνίνη παξέρνπλ ηα επίζεκα κέηξα πιεζσξηζκνχ ζηελ Ε.Ε. (28 Κξάηε Μέιε) θαη ζηελ Επξσδψλε (19
Κξάηε-κέιε) αληίζηνηρα.
Νομικό πλαίζιο
Οη Ελαξκνληζκέλνη Δείθηεο Τηκψλ Καηαλαισηή θαηαξηίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ βαζηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΚ)
αξηζ. 2494/95 ‘’γηα ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ θαηαλαισηή’’ θαη άιισλ δεθαελλέα (19) Καλνληζκψλ ηνπ
Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Επηηξνπήο ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΕΚ).
Πεπίοδορ αναθοπάρ
Μήλαο
Βάζη
Δεθέκβξηνο πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Έηορ αναθοπάρ
2015=100,0, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΕΕ 2015/2010.
Φαπακηηπιζηικά ηυν ΕνΔΤΚ
Χαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ΕλΔΤΚ είλαη φηη θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε κηα ζεηξά ηερληθψλ κέηξσλ, φπσο απηά νξίδνληαη
απφ ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο ηεο Επξσπαηθήο Ελσζεο.Τα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη: ε ρξεζηκνπνίεζε εληαίαο
ηαμηλφκεζεο ησλ εηδψλ (COICOP5/HICP), ε επηινγή ηνπ ηχπνπ ππνινγηζκνχ ησλ αηνκηθψλ δεηθηψλ, ε γεσγξαθηθή θαη
πιεζπζκηαθή θάιπςε ζπλφινπ ρψξαο, ε θάιπςε ησλ εηδψλ θαη ε θαηάξηηζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνδεηθηψλ, νη ειάρηζηεο
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ηηκνιεςία θαη ηε δεηγκαηνιεςία, νη πξνζαξκνγέο ιφγσ πνηνηηθψλ δηαθνξψλ ησλ εηδψλ, ε εληαία
αληηκεηψπηζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, θαζψο επίζεο ην θνηλφ έηνο αλαθνξάο (2015=100,0) θαη νη
αλαδξνκηθνί ππνινγηζκνί ζηνηρείσλ απφ ηνλ Ιαλνπάξην 1996 θαη εμήο.
Γευγπαθική και πληθςζμιακή κάλςτη ηυν ΕνΔΤΚ
Η γεσγξαθηθή θαη πιεζπζκηαθή θάιπςε ησλ ΕλΔΤΚ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ.1688/98 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ν
νπνίνο νξίδεη φηη ν ΕλΔΤΚ θάζε Kξάηνπο Μέινπο πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηνπ Κξάηνπο Μέινπο.
Ταξινόμηζη ηυν ειδών
Η ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ (αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Δείθηε βαζίδεηαη ζηε δηεζλή ηαμηλφκεζε
COICOP (Ταμηλφκεζε ηεο αηνκηθήο θαηαλάισζεο θαηά ζθνπφ) θαη, ηδηαίηεξα, φπσο απηή έρεη πξνζαξκνζζεί γηα ηηο αλάγθεο
ησλ ΕλΔΤΚ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΕΕ κε ηελ ηαμηλφκεζε COICOP5/HICP.
Σςνηελεζηέρ ζηάθμιζηρ ηυν ειδών
Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ησλ εηδψλ ησλ ΕλΔΤΚ ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα θάζε Κξάηνπο Μέινπο, αλεμάξηεηα απφ πνηνπο γίλνληαη (ηδησηηθά λνηθνθπξηά,
ζπιινγηθά λνηθνθπξηά, ηνπξίζηεο).
Σπλεπψο, ζηηο δαπάλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο ησλ εηδψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ησλ
ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, νη δαπάλεο ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ (ηνπξηζηψλ) θαη νη δαπάλεο ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ ζε
ηδξχκαηα, ελψ εμαηξνχληαη νη δαπάλεο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ζηελ αιινδαπή.
Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ δαπαλψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο ησλ εηδψλ ηνπ ΕλΔΤΚ είλαη νη
Εζληθνί Λνγαξηαζκνί θαη ε Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (ΕΟΠ) φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
1114/2010.
Σςλλεγόμενερ ηιμέρ
Οη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΕλΔΤΚ είλαη νη πξαγκαηηθά θαηαβαιιφκελεο ηηκέο απφ ηα λνηθνθπξηά,
γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

Σύγκπιζη ηος ΕνΔΤΚ και ηος εθνικού ΔΤΚ
Μεηαμχ ηνπ εζληθνχ ΔΤΚ θαη ηνπ ΕλΔΤΚ ππάξρνπλ νκνηφηεηεο, αιιά θαη δηαθνξέο.
Οη νκνηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηα εμήο ζεκεία:













Γεσγξαθηθή θάιπςε, δεδνκέλνπ φηη θαη νη δχν δείθηεο αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ρψξαο.
Πφιεηο ηηκνιεςίαο.
Κάιπςε εηδψλ, κε εμαίξεζε ηα ηέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη ηελ εηζθνξά γηα δεκφζηα ηειεφξαζε, πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΕλΔΤΚ.
Χξήζε ηεο ηαμηλφκεζεο εηδψλ COICOP5/HICP.
Πεγέο ηηκνιεςίαο.
Σπρλφηεηα ηηκνιεςίαο.
Σηνηρεία ηηκψλ.
Μέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (αιπζσηή ζχλδεζε)
Χξήζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αηνκηθψλ δεηθηψλ ησλ πφιεσλ ηηκνιεςίαο (γεσκεηξηθφο κέζνο
φξνο).
Αληηκεηψπηζε ηεο επνρηθφηεηαο ησλ εηδψλ, ησλ κεησκέλσλ ηηκψλ θαη ησλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ.
Ηκεξνκελίεο αλαθνίλσζεο ησλ δχν δεηθηψλ.
Εηήζηα επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηαζκίζεσλ θαη πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ Δεθεκβξίνπ.

Οη δηαθνξέο αλαθέξνληαη ζηα εμήο ζεκεία:




Τν έηνο αλαθνξάο ηνπ ΕλΔΤΚ είλαη ην 2015=100,0 θαη ηνπ εζληθνχ ΔΤΚ ην 2009=100,0.
Ο ΕλΔΤΚ θαιχπηεη ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο ρψξαο
αλεμάξηεηα απφ πνηνπο γίλνληαη (κφληκνη ή κε κφληκνη θάηνηθνη), ελψ ν εζληθφο ΔΤΚ θαιχπηεη ηηο θαηαλαισηηθέο
δαπάλεο ησλ ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ κφληκσλ θαηνίθσλ ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα θαη ζηελ αιινδαπή.
Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ησλ εηδψλ ηνπ ΕλΔΤΚ ππνινγίδνληαη βάζεη ζηνηρείσλ ησλ Εζληθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη ηεο
ΕΟΠ ελψ ηνπ εζληθνχ ΔΤΚ ππνινγίδνληαη βάζεη ζηνηρείσλ ηεο ΕΟΠ.

Δημοζίεςζη ζηοισείυν
Τα ζηνηρεία ηνπ ΕλΔΤΚ αλαθνηλψλνληαη, κεληαίσο, βάζεη ηνπ εκεξνινγίνπ αλαθνηλψζεσλ δειηίσλ ηχπνπ ηεο ΕΛΣΤΑΤ. Η
δηάζεζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ηνπ δείθηε κε ην ίδην έηνο αλαθνξάο (2015=100,0) γίλεηαη, αλαδξνκηθά, απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ
1996.
Παπαπομπέρ
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο θαη ππνινγηζκνχ ηνπ Ελαξκνληζκέλνπ Δείθηε Τηκψλ
Καηαλαισηή θαζψο θαη ζηνηρεία ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr).
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Εναπμονιζμένορ Δείκηηρ Τιμών Καηαναλυηή με ζηαθεπούρ θόποςρ
Γενικά
Ο Ελαξκνληζκέλνο Δείθηεο Τηκψλ Καηαλαισηή κε ζηαζεξνχο θφξνπο (ΕλΔΤΚ-ΣΦ) κεηξά ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο
θαηαλαισηή, ρσξίο ηελ επίπησζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ θφξσλ επί ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, εληφο ηεο ίδηαο ρξνληθήο
πεξηφδνπ. Ο ΕλΔΤΚ-ΣΦ δελ απνδίδεη ηελ αθξηβή κέηξεζε ηεο επίπησζεο ηεο κεηαβνιήο ησλ θφξσλ, αιιά παξέρεη κία
έλδεημε γηα ην αλψηεξν φξην απηήο ηεο επίπησζεο.
Υπολογιζμόρ
Ο ΕλΔΤΚ-ΣΦ αθνινπζεί ηηο ίδηεο αξρέο ππνινγηζκνχ φπσο ν ΕλΔΤΚ, ηα ίδηα αγαζά θαη ππεξεζίεο φπσο απηά θαιχπηνληαη
απφ ηνλ ΕλΔΤΚ θαη ηηο ίδηεο ζηαζκίζεηο φπσο εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ΕλΔΤΚ. Bαζίδεηαη φκσο ζε ηηκέο εηδψλ κε ζηαζεξνχο
ζπληειεζηέο θφξσλ, ηνπ Δεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Κάλςτη θόπυν
Οη θφξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ΕλΔΤΚ-ΣΦ είλαη απηνί πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηειηθή θαηαλάισζε, θαη είλαη:
 Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ).
 Εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο ζηα αιθννινχρα πνηά, ζηνλ θαπλφ, ζηα θαχζηκα θαη ζηα πξντφληα ελέξγεηαο (βελδίλε,
πεηξέιαην ζέξκαλζεο, θπζηθφ αέξην, ειεθηξηζκφο), ζηα απηνθίλεηα θαη ζηελ θηλεηή ηειεθσλία.
 Τέιε ζε εηδηθά είδε, φπσο απηνθίλεηα (ηέινο ηαμηλφκεζεο).
Διαθοπέρ μεηαξύ ΕνΔΤΚ και ΕνΔΤΚ-ΣΦ
Η δηαθνξά ζηα πνζνζηά κεηαβνιήο κεηαμχ ηνπ ΕλΔΤΚ θαη ηνπ ΕλΔΤΚ-ΣΦ δείρλεη ηε ζεσξεηηθή επίπησζε ηεο κεηαβνιήο
ησλ θφξσλ ζην ζπλνιηθφ επίπεδν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ.
Νομικό πλαίζιο
Ο ΕλΔΤΚ-ΣΦ θαηαξηίδεηαη απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ.
119/2013 ηεο Επηηξνπήο,<< γηα ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ ηηκψλ θαηαλαισηή κε ζηαζεξνχο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο>>.
Πεπίοδορ αναθοπάρ
Μήλαο
Βάζη
Δεθέκβξηνο πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Έηορ αναθοπάρ
2015=100,0, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΕΕ 2015/2010.
Δημοζίεςζη ζηοισείυν
Τα ζηνηρεία ηνπ ΕλΔΤΚ-ΣΦ αλαθνηλψλνληαη καδί κε ηνλ ΕλΔΤΚ ζηα δειηία ηχπνπ ηεο ΕΛΣΤΑΤ.

