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Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης- Αυτοκίνητα /Ενεργειακά Προϊόντα
1.

Ε

Σε ποιες περιπτώσεις τα ενεργειακά προϊόντα απαλλάσσονται ολικά ή μερικά από τον
Ε.Φ.Κ.;

Α

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ολικές και μερικές απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ.
που προβλέπονται για τα ενεργειακά προϊόντα είναι οι ακόλουθες:
Ολικές απαλλαγές












Όταν δεν ορίζεται για τα ενεργειακά προϊόντα συντελεστής Ε.Φ.Κ. και εφόσον τα
προϊόντα αυτά δεν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.
Όταν παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις
αεροπορικές μεταφορές, εκτός των ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής.
Όταν παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη
ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της
επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε
ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί ενός
σκάφους αναψυχής. Τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα
για τη ναυσιπλοΐα εκτός των υδάτων της Κοινότητας, δεν αποτελούν αντικείμενο
του Ε.Φ.Κ.
Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών
μετασχηματιστών.
Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το φωτιστικό πετρέλαιο
(κηροζίνη), το ελαφρύ πετρέλαιο (White Spirit) και άλλα ελαφρά λάδια που
παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων
τους.
Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο) που
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως πρώτη ύλη
για την παραγωγή των προϊόντων τους.
Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνται για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για ορυκτολογική κατεργασία, καθώς επίσης
για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία χρήση,
εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και
ενέργεια κυμάτων.
Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση.

Μερικές απαλλαγές





Στο υγραέριο και το μεθάνιο που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.
Στη βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) που παραλαμβάνεται με τους όρους των
διατάξεων του β.δ. 57/1967.
Στη βενζίνη γεωργικής χρήσης (άρθρο 16 του ν.3686/1957) και δασικών
συνεταιρισμών (άρθρο 5 του ν.827/1978)
Στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά στη γεωργία, με διαδικασία επιστροφής φόρου.
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Στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται από
τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και από τα
νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, με διαδικασία επιστροφής φόρου.

Λοιπές απαλλαγές
Όταν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν:











2.

στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων,
από αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς και από τα μέλη των Οργανισμών
αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από
τις Διεθνείς Συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα
τους,
από τις ένοπλες δυνάμεις κάθε κράτους που συμμετέχει στη συνθήκη του
Βορείου Ατλαντικού, πλην του κράτους-μέλους εντός του οποίου είναι
απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται για χρήση από
τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον
εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους,
από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου που σταθμεύουν στην
Κύπρο, σύμφωνα με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της
16ης Αυγούστου 1960, για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες δυνάμεις ή από το
πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των
κυλικείων τους,
για κατανάλωση στα πλαίσια συμφωνίας που συνάπτεται με τρίτες χώρες ή
διεθνείς οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να
υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές
διατάξεις.

Ε

Πότε και πού χρησιμοποιείται το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κινητήρων
αντίστοιχα;

Α

Ως καύσιμα κινητήρων θεωρούνται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές ή
συσκευές στις οποίες η χημική ενέργεια του καυσίμου μέσω της καύσης μετατρέπεται
σε θερμική ενέργεια και εν συνεχεία σε κινητική ενέργεια.
Ως καύσιμα θέρμανσης θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης
(καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας,
διαμονής ή εργασίας τους. Ως εκ τούτου το πετρέλαιο θέρμανσης δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για τη θέρμανση ανθρώπων στους παραπάνω χώρους. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον δηλαδή δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, πρέπει
να χρησιμοποιείται πετρέλαιο κινητήρων.
Το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να διακρίνεται από το πετρέλαιο κινητήρων, έχει
διαφορετικό χρώμα (κόκκινο) και ιχνηθέτη, ενώ προβλέπεται χρονική περίοδος
διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από 15/10 έως και 30/04 κάθε έτους.
Η χρήση του πετρελαίου θέρμανσης αντί για κίνησης στοιχειοθετεί απλή τελωνειακή
παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 119Α, παρ.1 του ν.2960/2001 και συνεπάγεται
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3.

Ε

Ποιες οι προϋποθέσεις για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL) κινητήρων, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στα νοσηλευτικά και προνοιακά
ιδρύματα και στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις;

Α

Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται από τις
βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα
μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα με τον
προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια
κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς, καθώς και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και
τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, επιστρέφεται ποσό του
Ε.Φ.Κ. που ανέρχεται στα € 125 ανά χιλιόλιτρο.
Οι προϋποθέσεις επιστροφής, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες
υποβολής αυτών ορίζονται στις αποφάσεις Φ.609/337/22-06-04 (ΦΕΚ 999 Β΄/6-07-04)
και Φ.610/338/22-06-04 (ΦΕΚ 999 Β΄/6-07-04) για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα
δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα και για τις βιομηχανικέςβιοτεχνικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι καταργήθηκε από 15/10/2012 η επιστροφή 40% της συνολικής
ποσότητας πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται κατά τη χειμερινή περίοδο για την
περίπτωση των νοσηλευτικών και προνοιακών ιδρυμάτων και των ξενοδοχειακών
μονάδων στα οποία λειτουργεί κοινός λέβητας, τόσο για την παραγωγή θέρμανσης όσο
και για άλλες χρήσεις. Ευνόητο είναι ότι στις ως άνω επιχειρήσεις που λειτουργεί κοινός
λέβητας, αυτές προμηθεύονται μόνο πετρέλαιο κίνησης.
Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών είναι η Τελωνειακή Αρχή, στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένη η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση ή
το δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ή προνοιακό ίδρυμα ή η δικαιούχος βιομηχανική ή
βιοτεχνική επιχείρηση.
Αρμόδιες για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής ορίζονται, κατά Τελωνειακή
Περιφέρεια, οι παρακάτω Τελωνειακές Αρχές:
Τελωνειακή Περιφέρεια .........Τελωνείο
Αττικής................................Δ ΤΕΤΣ Πειραιά
Θεσσαλονίκης................... ΣΤ΄ ΤΕΤΣ Θεσ/νίκης
Πατρών.............................. Πατρών
Καβάλας............................ Καβάλας
Βόλου ................................Βόλου
Δωδεκανήσου.................... Ρόδου
Κέρκυρας............................Kέρκυρας
Ηρακλείου...........................Ηρακλείου
Λέσβου...............................Mυτιλήνης
Κυκλάδων............................Σύρου

4.

Ε

Τι ισχύει για τα κολυμβητήρια μετά την εξίσωση του συντελεστή ΕΦΚ πετρελαίου
κίνησης και θέρμανσης;
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5.

Α

Τα κολυμβητήρια τα οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του
νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών τους πρέπει από 15/10/2012
να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τις εν λόγω χρήσεις. Σε περίπτωση που
διαθέτουν ξεχωριστό λέβητα για τη θέρμανση των χώρων τους ευνόητο είναι ότι
μπορούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για το σκοπό αυτό. Όταν όμως
λειτουργεί κοινός λέβητας τόσο για τη θέρμανση των χώρων όσο και για τις λοιπές
χρήσεις (θέρμανση νερού σε ντους και πισίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά πετρέλαιο
κίνησης.

Ε

Τι ισχύει για την επιστροφή ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)
κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία;

Α

Κατά τη θέση σε ανάλωση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία εφαρμόζεται ο συντελεστής των 330 € ανά
χιλιόλιτρο και επιστρέφεται το ποσό του ΕΦΚ που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του
ανωτέρω συντελεστή και του μειωμένου συντελεστή των 66 € ανά χιλιόλιτρο.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, οι ποσότητες για τις
οποίες υπολογίζεται η επιστροφή και η διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ ορίζονται σε
κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η
οποία εκδίδεται κάθε έτος.
Για την επιστροφή του ποσού του ΕΦΚ στα δικαιούχα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται τα
στοιχεία των γεωργών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που είναι καταχωρημένα στη κεντρική
βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τις αιτήσεις-δηλώσεις τους για την ενιαία
ενίσχυση, για τις κατηγορίες των αγροτικών δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται
στα Παραρτήματα II και III της προβλεπόμενης ΚΥΑ.

6.

Ε

Φορολογούνται τα προϊόντα για τα οποία δεν ορίζεται συντελεστής ΕΦΚ στην
παράγραφο 1, του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (ΕΤΚ);

Α

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5, του άρθρου 73 του
ν.2960/2001, τα προϊόντα για οποία δεν καθορίζεται επίπεδο φορολογίας, όταν
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης, φορολογούνται
αναλόγως της χρήσης με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου κινητήρων ή
καυσίμου θέρμανσης. Ειδικότερα :






Τα ενεργειακά προϊόντα, πλην εκείνων για τα οποία καθορίζεται συντελεστής
ΕΦΚ, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να διατεθούν προς πώληση ή
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης,
φορολογούνται, αναλόγως της χρήσης, με το συντελεστή του ισοδυνάμου
καυσίμου κινητήρων ή καυσίμου θέρμανσης.
Εκτός από τα προϊόντα του άρθρου 72 του ΕΤΚ, κάθε προϊόν, το οποίο πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί ή διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται ως καύσιμο
κινητήρων ή ως πρόσθετο ή αυξητικό του τελικού όγκου του καυσίμου
κινητήρων, φορολογείται με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου
κινητήρων.
Κάθε υδρογονάνθρακας, εκτός της τύρφης, ο οποίος δεν αναφέρεται στο άρθρο
72 του ΕΤΚ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή διατίθεται προς πώληση ή
χρησιμοποιείται για θέρμανση,
φορολογείται
με το συντελεστή του
ισοδυνάμου ενεργειακού προϊόντος της παρ. 1, του άρθρου 73.
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7.

Ε

Πότε και πως φορολογούνται η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο;

Α

Η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο υπόκεινται σε ΕΦΚ και ο φόρος καθίσταται
απαιτητός κατά τη στιγμής της προμήθειας τους – παράδοση προς κατανάλωση - από το
διανομέα ή τον αναδιανομέα.
Η βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της
ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου που παραδίδεται προς κατανάλωση σε
πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής, διενεργείται με την κατάθεση συγκεντρωτικής
Δήλωσης ΕΦΚ, η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα κάθε
μήνα για τις ποσότητες της ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου αντίστοιχα, που
παραδόθηκαν προς κατανάλωση τον προηγούμενο μήνα, βάσει του συνόλου των
εκκαθαριστικών λογαριασμών που εκδόθηκαν το ως άνω χρονικό διάστημα.
Αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν εκδοθεί η
αριθ. ΔΕΦΚ5025778ΕΞ2010/17-06-2010 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1001/Β΄) με την οποία καθορίζονται
οι όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ
και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την
προμήθεια αυτής προς κατανάλωση και η αριθ. ΔΕΦΚ5025777ΕΞ2010/10-06-2010 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 989/Β΄) με την οποία καθορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους
διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασης τους στην αρμόδια υπηρεσία
του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο επιβολής του ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια.
Αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση του φυσικού αερίου έχουν εκδοθεί η αριθ.
ΔΕΦΚ5036589ΕΞ2011/31-08-2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2154/Β΄) με την οποία καθορίζονται οι όροι
και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ και
των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ (για
θέρμανση) και ιη΄ (για λοιπές χρήσεις, π.χ. εμπορικές βιομηχανικές) της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού αυτής προς κατανάλωση και η
αριθ. ΔΕΦΚ5036604ΕΞ2011/31-08-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2120/Β΄) με την οποία καθορίζονται
τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους διανομείς και τους αναδιανομείς φυσικού
αερίου και τους αρμόδιους Διαχειριστές φυσικού αερίου καθώς και η συχνότητα και ο
τρόπος διαβίβασης τους στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, στο
πλαίσιο επιβολής του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο.
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