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Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηςη τησ αρ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ 750 Βϋ) Απόφαςησ Διοικητή
Α.Α.Δ.Ε. με θζμα « Καθοριςμόσ των προχποθζςεων, των δικαιολογητικϊν και τησ διαδικαςίασ
επιςτροφήσ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςησ του πετρελαίου εςωτερικήσ καφςησ (DIESEL)
κίνηςησ, το οποίο χρηςιμοποιείται από τισ βιομηχανικζσ, βιοτεχνικζσ, ξενοδοχειακζσ
επιχειρήςεισ και τα δημόςια και ιδιωτικά νοςηλευτικά και προνοιακά ιδρφματα, καθϊσ και του
τρόπου ελζγχου τησ νόμιμησ χρηςιμοποίηςησ αυτοφ»

Κοινοποιοφμε τθν με αρ. πρωτ. Α. 1072/22-02-2019 Απόφαςη Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο
ΦΕΚ αρικμ. 750 Σεφχοσ Β, με αρικμό ΑΔΑ: ΩΕΑ346ΜΠ3Η-4ΘΨ και ιςχφει από 05-03-2019, προσ ενθμζρωςθ
και εφαρμογι.
Με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ κακορίηονται οι προχποκζςεισ, τα δικαιολογθτικά και θ διαδικαςία
επιςτροφισ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ( Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL)
κίνθςθσ, το οποίο χρθςιμοποιείται από τισ βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ, ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ και τα
δθμόςια και ιδιωτικά νοςθλευτικά και προνοιακά ιδρφματα κακϊσ και ο τρόποσ ελζγχου τθσ νόμιμθσ
χρθςιμοποίθςισ του από τουσ ανωτζρω δικαιοφχουσ.
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θμειϊνεται ότι το ποςό επιςτροφισ του Ε.Φ.Κ. ορίηεται ςε 125 ευρϊ ανά χιλιόλιτρο κατ’ εφαρμογι τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Αϋ265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
Ειδικότερα, ανά άρκρο παρζχονται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ εφαρμογισ:

Ωσ προσ το Άρθρο 1
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 κακορίηεται το πεδίο εφαρμογήσ για τθν επιςτροφι του Ε.Φ.Κ. του
πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL)κίνθςθσ το οποίο χρθςιμοποιείται:
α) από τισ βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ ςτουσ κινθτιρεσ ςτακερισ κζςθσ, ςτα μθχανιματα και
μθχανολογικό εξοπλιςμό τουσ και ςτα οχιματα που ςφμφωνα με τον προοριςμό τουσ χρθςιμοποιοφνται
εκτόσ δθμοςίων οδϊν ι δεν ζχουν λάβει άδεια κφριασ χριςθσ ςτισ δθμόςιεσ οδοφσ,
β) από τισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, τα δθμόςια και ιδιωτικά νοςθλευτικά και προνοιακά ιδρφματα για
τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τουσ.
Επιπλζον, κακορίηεται θ διαδικαςία ελζγχου τθσ νόμιμθσ χριςθσ του πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ
(DIESEL) κίνθςθσ από τουσ δικαιοφχουσ επιςτροφισ του Ε.Φ.Κ.

Ωσ προσ το Άρθρο 2
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. του
πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL) κίνθςθσ. Ειδικότερα:
Οι δικαιοφχοι επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. υποχρεοφνται να ςυντάςςουν καταςτάςεισ με τα παραςτατικά αγοράσ του
πετρελαίου κίνθςθσ που προμθκεφτθκαν εντόσ των οριηομζνων προκεςμιϊν (εξάμθνου ι ζτουσ), για τα
οποία υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ εγγραφζσ ςτα τθροφμενα λογιςτικά βιβλία τουσ. Για το ςκοπό αυτό ζχουν
ενςωματωκεί ςτθν κοινοποιοφμενθ απόφαςθ τα υποδείγματα των Παραρτθμάτων ΙΙα και ΙΙβ ανάλογα με
τθν κατθγορία του δικαιοφχου.
Οι ανωτζρω καταςτάςεισ ςυντάςςονται υποχρεωτικά θλεκτρονικά υπό μορφι υπολογιςτικοφ φφλλου και
υποβάλλονται θλεκτρονικά με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 4 τθσ
κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ.
Ωσ προσ το Άρθρο 3
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 3 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ δίνεται θ δυνατότθτα
ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ δικαιοφχων να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηςη επιςτροφήσ Ε.Φ.Κ., είτε ανά
εξάμθνο είτε ςε ετιςια βάςθ, για το πετρζλαιο κίνθςθσ που προμθκεφτθκαν, εντόσ του προαναφερκζντοσ
χρονικοφ διαςτιματοσ . Θ προκεςμία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ορίηεται ςε δφο (02) μινεσ από τθν λιξθ του
εξαμινου (ιτοι: από 01.07 ζωσ 31.08) ι του ζτουσ (ιτοι: 01.01 ζωσ 28.02) για τισ ποςότθτεσ του πετρελαίου
κίνθςθσ που παρελιφκθςαν από τθν επιχείρθςθ/ίδρυμα.
Θ αίτθςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά από τον δικαιοφχο ςτο ICISnet, μζςω του υποςυςτιματοσ «ΕΙΔΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ» από το μενοφ «Επιςτροφζσ Ε.Φ.Κ.- Τποβολι Αίτθςθσ Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.» ςτο
αρμόδιο «Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ
κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ . Οδθγίεσ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ από τον δικαιοφχο
παρζχονται ςτον ςφνδεςμο:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10615277
2

ΑΔΑ: ΩΨΠ946ΜΠ3Ζ-Ι11

φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2, υποβάλλεται από τθ δικαιοφχο επιχείρθςθ/ίδρυμα μία
αίτθςθ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ., ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ υποκαταςτθμάτων ι λοιπϊν εγκαταςτάςεων.
Εφόςον θ επιχείρθςθ/ίδρυμα ζχει υποκαταςτιματα ι εγκαταςτάςεισ πζραν τθσ ζδρασ τθσ, τα ςχετικά
δικαιολογθτικά ςυνυποβάλλονται ςτθν ίδια αίτθςθ, ταξινομθμζνα ανά υποκατάςτθμα ι εγκατάςταςθ.
Σζλοσ, εάν θ λογιςτικι διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ/ιδρφματοσ τθρείται ςε διαφορετικό τόπο από τθν ζδρα
τθσ, τότε ςτο πεδίο «Παρατθριςεισ» τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ
διεφκυνςθσ όπου τθρείται θ λογιςτικι τθσ διαχείριςθ.

Ωσ προσ το Άρθρο 4
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 4 κακορίηονται τα ςτοιχεία τησ αίτηςησ κακϊσ και τα
ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά. Ο δικαιοφχοσ υποβάλλει θλεκτρονικά τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
μζςα από το μενοφ Ενζργειεσ «Αίτθςθ με υνθμμζνα Αρχεία από Οικονομικό Φορζα - Δθμιουργία
υνυποβαλλόμενων Αρχείων», όπου ςτο πεδίο «Επιχειρθματικό κλειδί» αναγράφεται το MRN τθσ Αίτθςθσ
Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ..
τθν παράγραφο 2 του εν λόγω άρκρου προβλζπονται τα δικαιολογθτικά τα οποία είναι κοινά για όλεσ τισ
κατθγορίεσ των δικαιοφχων ενϊ ςτισ παραγράφουσ 3, 4, 5 και 6 του άρκρου 4 κακορίηονται τα επιπλζον
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ανά κατθγορία δικαιοφχου.
Σα ωσ άνω δικαιολογθτικά αφοροφν:
1) τθν υποβολι των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ/ιδρφματοσ, για τθ
ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ και τθν καταβολι του ποςοφ τθσ επιςτροφισ (περιπτϊςεισ α, β, γ, δ και θ τθσ
παραγράφου 2).
2) τον λογιςτικό ζλεγχο τθσ παραλθφκείςασ ποςότθτασ πετρελαίου για τθν οποία ηθτείται θ επιςτροφι
του Ε.Φ.Κ. (περιπτϊςεισ ε, ςτ και η τθσ παραγράφου 2).
3) τον ζλεγχο τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ του πετρελαίου κίνθςθσ για κάκε κατθγορία δικαιοφχου
(παράγραφοι 3, 4, 5 και 6). θμειϊνεται ότι θ βεβαίωςθ του αρμόδιου μθχανικοφ (των περιπτϊςεων 3γ,
4β, 5γ και 6γ) πρζπει να ανταποκρίνεται ςτα οριηόμενα από το νόμο επαγγελματικά δικαιϊματα και να
ανανεϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςε αυτι.
τθν παράγραφο 7 του ιδίου ωσ άνω άρκρου ορίηεται ότι, το Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ
ΕΦΚ, προκειμζνου να προβεί ςτην αποδοχή ή την απόρριψη τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ του Ε.Φ.Κ. από τθ
δικαιοφχο επιχείρθςθ/ίδρυμα ελζγχει:





τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο αρμόδιο Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.,
τθν υπαγωγι ι όχι τθσ επιχείρθςθσ/ιδρφματοσ ςτουσ δικαιοφχουσ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.,
τθν εμπρόκεςμθ υποβολι αυτισ ςφμφωνα με τισ ταχκείςεσ προκεςμίεσ του άρκρου 3,
τθν πλθρότθτα και τθν επάρκεια τθσ αίτθςθσ και των ςυνυποβαλλομζνων δικαιολογθτικϊν

τθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. γίνει αποδεκτι από τθν αρμόδια Σελωνειακι Αρχι,
οριςτικοποιείται (κατάςταςθ «Οριςτικοποιθμζνθ») και δθμιουργείται αυτόματα μια Απόφαςθ
επιςτροφισ Ε.Φ.Κ (ςε κατάςταςθ «Καταχωρθμζνθ») με προ ςυμπλθρωμζνα τα πεδία που αφοροφν τθν
αίτθςθ, όπωσ είχαν ςυμπλθρωκεί από τον αιτοφντα επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςισ
του.
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ε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ από το Σελωνείο, θ αίτθςθ περιζρχεται ςε κατάςταςθ «Μη
Αποδεκτή» ςυμπλθρωμζνθ με τουσ λόγουσ απόρριψθσ από το Σελωνείο για τθν ενθμζρωςθ του αιτοφντα.
Σο χρονικό διάςτθμα εντόσ του οποίου μπορεί να γίνει αποδεκτι θ αίτθςθ ι να απορριφκεί ορίηεται ςε δφο
(2) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ αυτισ.

Ωσ προσ το Άρθρο 5
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 5 ορίηονται ωσ αρμόδια Σελωνεία για τθν υποβολι των
αιτιςεων από τουσ δικαιοφχουσ τα «Σελωνεία Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ» κατϋ εφαρμογι των
διατάξεων τθσ αρικμ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ Βϋ968) Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. όπωσ ιςχφει,
τα οποία ζχουν τθν αρμοδιότθτα πραγματοποίθςθσ επιςτροφϊν Ε.Φ.Κ. Οι δικαιοφχοι επιςτροφισ
υποβάλλουν αίτθςθ ςτα εν λόγω Σελωνεία με κριτιριο τθν ζδρα τουσ ςφμφωνα με το Παράρτθμα Ι τθσ
κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ.
το ωσ άνω Παράρτθμα αναφζρεται το αρμόδιο Σελωνείο για κάκε Νομό/Περιφερειακι Ενότθτα τθσ
χϊρασ ενϊ για τθν Αττικι ορίηονται πζντε (5) Σελωνεία βάςει τθσ διοικθτικισ διαίρεςθσ τθσ Περιφζρειασ
Αττικισ ϊςτε να επιμερίηεται το διοικθτικό κόςτοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ.
Προσ διευκόλυνςθ των αρμόδιων Σελωνείων Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ τθσ Διοικθτικισ
Περιφζρειασ Αττικισ παρακζτουμε τον παρακάτω πίνακα με τθ χωρικι τουσ αρμοδιότθτα:

Σελωνείο
Τποβολήσ
α/α Αίτηςησ και
Επιςτροφήσ
Ε.Φ.Κ

Περιφερειακή Ενότητα – Δήμοι αρμοδιότητασ του Σελωνείου:

Βορείου Σομζα Αθηνϊν:

1

Σελωνείο
Ακθνϊν

Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ · Διμοσ Αμαρουςίου · Διμοσ
Βριλθςςίων · Διμοσ Θρακλείου · Διμοσ Κθφιςιάσ · Διμοσ
Λυκόβρυςθσ-Πεφκθσ · Διμοσ Μεταμορφϊςεωσ · Διμοσ Νζασ
Ιωνίασ · Διμοσ Παπάγου-Χολαργοφ · Διμοσ Πεντζλθσ · Διμοσ
Φιλοκζθσ-Ψυχικοφ · Διμοσ Χαλανδρίου
Κεντρικοφ Σομζα Αθηνϊν:
Διμοσ Ακθναίων · Διμοσ Βφρωνοσ · Διμοσ Γαλατςίου · Διμοσ
Δάφνθσ-Τμθττοφ · Διμοσ Ηωγράφου · Διμοσ Θλιοφπολθσ ·
Διμοσ Καιςαριανισ · Διμοσ Φιλαδελφείασ-Χαλκθδόνασ
Νοτίου Σομζα Αθηνϊν:

2

Αϋ Σελωνείο
Πειραιά

Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου · Διμοσ Αλίμου · Διμοσ Γλυφάδασ ·
Διμοσ Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ · Διμοσ Καλλικζασ · Διμοσ
Μοςχάτου-Σαφρου · Διμοσ Νζασ μφρνθσ · Διμοσ Παλαιοφ
Φαλιρου
4
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Πειραιϊσ:
Διμοσ Πειραιϊσ · Διμοσ Νίκαιασ-Αγίου Ιωάννθ Ρζντθ · Διμοσ
Κορυδαλλοφ · Διμοσ Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ · Διμοσ
Περάματοσ
Νήςων Αττικήσ:
Διμοσ Αγκιςτρίου · Διμοσ Αίγινασ · Διμοσ Κυκιρων · Διμοσ
Πόρου · Διμοσ αλαμίνασ · Διμοσ πετςϊν · Διμοσ Σροιηθνίασ ·
Διμοσ Υδρασ
Δυτικοφ Σομζα Αθηνϊν:
3

Δϋ Σ.Ε..
Πειραιά

4

Σελωνείο
Ελευςίνασ

Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ · Διμοσ Αγίων Αναργφρων-Καματεροφ ·
Διμοσ Αιγάλεω · Διμοσ Ιλίου · Διμοσ Περιςτερίου · Διμοσ
Πετροφπολθσ · Διμοσ Χαϊδαρίου
Δυτικήσ Αττικήσ:
Διμοσ Αςπροπφργου · Διμοσ Ελευςίνασ · Διμοσ ΜάνδρασΕιδυλλίασ · Διμοσ Μεγαρζων · Διμοσ Φυλισ
Ανατολικήσ Αττικήσ:

5

Σελωνείο
Λαυρίου

Διμοσ Αχαρνϊν · Διμοσ Βάρθσ-Βοφλασ-Βουλιαγμζνθσ · Διμοσ
Διονφςου · Διμοσ Κρωπίασ · Διμοσ Λαυρεωτικισ · Διμοσ
Μαρακϊνοσ · Διμοσ Μαρκοποφλου Μεςογαίασ · Διμοσ
Παιανίασ · Διμοσ Παλλινθσ · Διμοσ Ραφινασ-Πικερμίου ·
Διμοσ αρωνικοφ · Διμοσ πάτων-Αρτζμιδοσ · Διμοσ Ωρωποφ

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 ορίηονται ωσ αρμόδια Σελωνεία Ελζγχου, για το λογιςτικό και φυςικό
ζλεγχο των δικαιοφχων, τα Σελωνεία ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα των οποίων βρίςκεται θ ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ/ιδρφματοσ.
ε περίπτωςθ κατά τθν οποία υφίςτανται παραγωγικζσ μονάδεσ ι υποκαταςτιματα, κακϊσ και ςτθν
περίπτωςθ που ο τόποσ τιρθςθσ τθσ λογιςτικισ διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ/ιδρφματοσ, βρίςκονται ςτθ
χωρικι αρμοδιότθτα άλλου τελωνείου, πζραν αυτοφ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ/ιδρφματοσ, τότε ο ζλεγχοσ
αυτϊν των μονάδων ι υποκαταςτθμάτων κα διενεργείται από το χωρικά αρμόδιο Σελωνείο, ςφμφωνα με
τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 6, τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ.

Ωσ προσ το Άρθρο 6
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 ορίηονται οι ζλεγχοι που πραγματοποιοφνται μετά τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ
προκειμζνου να εκδοκεί Απόφαςθ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. Ειδικότερα:
Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6, το Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. για τθν ζκδοςθ
Απόφαςθσ επιςτροφισ ελζγχει ςε ςυνεργαςία με τα Σελωνεία Ελζγχου, ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται,
κατ’ ελάχιςτον ςτο 50% των δικαιοφχων ανά ζτοσ, ενϊ οι υπόλοιποι δικαιοφχοι ελζγχονται εντόσ του
5

ΑΔΑ: ΩΨΠ946ΜΠ3Ζ-Ι11

επόμενου τθσ επιςτροφισ ζτουσ για το ςφνολο των ποςοτιτων του πετρελαίου κίνθςθσ που ζχουν
προμθκευτεί από τον προθγοφμενο ζλεγχο. Σο προαναφερκζν ποςοςτό δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ
περιοριςτικό.
Παράδειγμα: εάν μια επιχείρθςθ/ίδρυμα ελεγχκεί για το αϋ εξάμθνο του ζτουσ 2019 μπορεί να μθν
ελεγχκεί το ζτοσ 2020 βάςει του ποςοςτοφ 50% που ορίηεται από τθν απόφαςθ, ωςτόςο το ζτοσ 2021 κα
ελεγχκεί και για το βϋ εξάμθνο του ζτουσ 2019 και για το 2020.
Ευνόθτο είναι ότι ςε περίπτωςθ που προκφψουν ςτοιχεία αναφορικά με τθν νόμιμθ χρθςιμοποίθςθ του
πετρελαίου κίνθςθσ ςε δικαιοφχο επιχείρθςθ/ίδρυμα, δφναται να διενεργοφνται ζκτακτοι ζλεγχοι από τισ
αρμόδιεσ Σελωνειακζσ Αρχζσ, πζραν του τακτικοφ ελζγχου που προβλζπεται ανωτζρω.
το πλαίςιο των ανωτζρω ελζγχων το Σελωνείο Ελζγχου προβαίνει ςε λογιςτικό και φυςικό ζλεγχο τθσ
επιχείρθςθσ/ιδρφματοσ αξιοποιϊντασ τα ςυνυποβαλλόμενα τθσ αίτθςθσ δικαιολογθτικά, κακϊσ και κάκε
ςτοιχείο που κρίνει απαραίτθτο, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν νόμιμθ χρθςιμοποίθςθ του πετρελαίου
κίνθςθσ για το οποίο ηθτείται θ επιςτροφι του Ε.Φ.Κ.
τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δεν ταυτίηονται το Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. με
το Σελωνείο Ελζγχου, το Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. αποςτζλλει θλεκτρονικά το
ςχετικό αρχείο ςτο αρμόδιο Σελωνείο Ελζγχου προκειμζνου να ελεγχκεί θ νόμιμθ χρθςιμοποίθςθ του
πετρελαίου κίνθςθσ για το οποίο ηθτείται θ επιςτροφι του Ε.Φ.Κ. Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου
ςυντάςςεται θ ςχετικι Ζκκεςθ Ελζγχου και αποςτζλλεται εντόσ τθσ τικζμενθσ προκεςμίασ των τριϊν (3)
μθνϊν.
Σζλοσ, ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 προβλζπεται ότι, ςε περίπτωςθ όπου από τον
ζλεγχο απαιτοφνται επιπλζον ςτοιχεία, αυτά πρζπει να ςυνυποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν αίτθςθ
επιςτροφισ από τθν ελεγχόμενθ επιχείρθςθ εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία ειδοποίθςθσ τθσ
δικαιοφχου επιχείρθςθσ/ιδρφματοσ από το αρμόδιο τελωνείο. τθν περίπτωςθ που τα απαιτοφμενα
ςτοιχεία δεν υποβλθκοφν από τον αιτοφντα εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ το τελωνείο προβαίνει
ςτθν ακφρωςθ τθσ απόφαςθσ επιςτροφισ (όπου θ απόφαςθ είναι ςε κατάςταςθ «Καταχωρθμζνθ»)
καταγράφοντασ τουσ λόγουσ τθσ ακφρωςισ τθσ. Ο αιτϊν ενθμερϊνεται αυτόματα με θλεκτρονικό μινυμα
για τουσ λόγουσ ακφρωςθσ τθσ υπό ζκδοςθσ απόφαςθσ επιςτροφισ.
Για τισ αιτιςεισ οι οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτο ποςοςτό του 50% ελζγχου των δικαιοφχων, το
Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ., ελζγχει όλα τα ςυνυποβαλλόμενα τθσ αίτθςθσ
δικαιολογθτικά και εφόςον διαπιςτϊνει τθν πλθρότθτα και επάρκεια αυτϊν, προβαίνει ςτθν ζκδοςθ
Απόφαςθσ επιςτροφισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ.

Ωσ προσ το Άρθρο 7
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 κακορίηεται η διαδικαςία ζκδοςησ Απόφαςησ επιςτροφήσ Ε.Φ.Κ. και
καταβολισ του ποςοφ τθσ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. μζςω πίςτωςθσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου
ςτον αρικμό ΙΒΑΝ που ζχει δθλωκεί, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ (θ), τθσ παραγράφου 2,
του άρκρου 4 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ.

α) ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν τελωνειακζσ, φορολογικζσ ι/και αςφαλιςτικζσ οφειλζσ, το αρμόδιο
Σελωνείο υποβολισ τθσ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ
επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. για τθν καταβολι με πίςτωςθ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου,
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν αρικμ. ΔΣΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-12-2014 Απόφαςθ ΓΓΔΕ:
6
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«Κεντρικόσ Διαχειριςτισ και Θλεκτρονικζσ Ειςπράξεισ και Επιςτροφζσ Σελωνείων». τθν Απόφαςθ
επιςτροφισ αποτυπϊνονται, πζραν των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, το ςυνολικό ποςό επιςτροφισ προσ τον
δικαιοφχο.
β) τθν περίπτωςθ που υπάρχουν τελωνειακζσ, φορολογικζσ ι/και αςφαλιςτικζσ οφειλζσ του δικαιοφχου
επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. προςϊπου, διενεργείται ςυμψθφιςμόσ του ςυνολικοφ ποςοφ επιςτροφισ με τισ τυχόν
οφειλζσ.
ε αυτι τθν περίπτωςθ το αρμόδιο Σελωνείο προβαίνει ςτθν ςυμπλιρωςθ ςτθν Απόφαςθ επιςτροφισ
Ε.Φ.Κ. αναλυτικά των ποςϊν ςυμψθφιςμοφ ανά δθμόςιο φορζα και ςτθν ζκδοςι τθσ («Οριςτικοποίθςθ»
τθσ Απόφαςθσ), ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ (α),
ςυμπλθρϊνοντασ επιπλζον των απαιτοφμενων ςτοιχείων και το/τα ποςό/ά ςυμψθφιςμοφ. Σο τελικό ποςό
επιςτροφισ προσ το δικαιοφχο πρόςωπο προκφπτει με τθν μείωςθ του ςυνολικοφ ποςοφ επιςτροφισ που
ζχει εγκρικεί από το Σελωνείο μετά τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων και τθν απομείωςι του με τα ποςά των
ςυμψθφιςμϊν που προκφπτουν.
γ) ε κάκε περίπτωςθ, πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ (κατάςταςθ: «Οριςτικοποίθςθ»), το
αρμόδιο Σελωνείο προβαίνει ςτθν εκτφπωςθ τθσ υπό ζκδοςθ Απόφαςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ προκειμζνου να
υπογραφεί από τον Προϊςτάμενο του αρμόδιου Σελωνείου Τποβολισ και Επιςτροφισ ΕΦΚ.
δ) Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ επιςτροφισ το Σελωνείο τθν κοινοποιεί ςτον δικαιοφχο, με κάκε
πρόςφορο μζςο, ενϊ δθμιουργοφνται αυτόματα ςτο υποςφςτθμα «Λογιςτικισ και Σαμειακισ Διαχείριςθσ»,
τόςα Λογιςτικά θμειϊματα Επιςτροφισ, όςοι είναι και οι δικαιοφχοι ςτθν εν λόγω Απόφαςθ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκοφν οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ ςτον δικαιοφχο ι/και ςτον/ςτουσ φορζα/φορείσ
ςυμψθφιςμοφ. Αυτζσ οι πλθρωμζσ γίνονται με παρόμοιο τρόπο και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται για τισ
επιςτροφζσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων ςτθν παραπάνω αναφερόμενθ αρικμ. ΔΣΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-122014 Απόφαςθ ΓΓΔΕ: «Κεντρικόσ Διαχειριςτισ και Θλεκτρονικζσ Ειςπράξεισ και Επιςτροφζσ Σελωνείων» και
τισ εφαρμοςτικζσ εγκυκλίουσ. Ειδικότερα, πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτον προβλεπόμενο χρονικό
περιοριςμό ϊςτε να μθν αποςτζλλονται εντολζσ πλθρωμισ πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ πριν το τζλοσ του κάκε
μινα, όπωσ προβλζπεται ςτθν ΔΣΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016 / 6-12-2016 «Διαδικαςία θλεκτρονικισ ζκδοςθσ και
αποςτολισ εντολϊν μεταφοράσ προσ τθν Σ.τ.Ε. για τθν επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων ποςϊν
με πίςτωςθ των λογαριαςμϊν των δικαιοφχων ςε Πιςτωτικά Ιδρφματα - Παροχι Οδθγιϊν».
Ο δικαιοφχοσ επιςτροφισ ενθμερϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με μθνφματα για το ποςό επιςτροφισ
που δικαιοφται, όπωσ και για τα ποςά που κα αποδοκοφν ςε φορείσ, με τθ διαδικαςία του ςυμψθφιςμοφ,
ςτθν περίπτωςθ οφειλϊν του ςε Σελωνεία, Δ.Ο.Τ. και Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ.
Επίςθσ , μόλισ ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ πλθρωμι όλων των εντολϊν πλθρωμισ που ζχουν δθμιουργθκεί
από μία Απόφαςθ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ., ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται και για τθν ολοκλιρωςθ όλων των
πλθρωμϊν.
τισ περιπτϊςεισ που ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικι αίτθςθ Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. από τον αιτοφντα - δικαιοφχο
και το αρμόδιο τελωνείο μετά τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων αποφανκεί ότι πρζπει να προβεί ςε ακφρωςθ
τθσ υπό ζκδοςθ Απόφαςθσ επιςτροφισ, ο αιτϊν ενθμερϊνεται αυτόματα με θλεκτρονικό μινυμα για τουσ
λόγουσ ακφρωςθσ τθσ υπό ζκδοςθ Απόφαςθσ.
Ωσ προσ το Άρθρο 8
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 κακορίηονται οι διαδικαςίεσ διεκπεραίωςθσ των χειρόγραφων αιτήςεων
επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. που αφοροφν το ζτοσ 2018 ι και προθγοφμενα ζτθ, οι οποίεσ είτε δεν ζχει ολοκλθρωκεί
7
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ο ζλεγχόσ τουσ είτε ζχει ολοκλθρωκεί ο ζλεγχόσ τουσ και δεν ζχουν εκδοκεί οι ςχετικζσ Αποφάςεισ
επιςτροφισ από τα αρμόδια Σελωνεία ζωσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ.
Ειδικότερα, με τθν περίπτωςθ (β), τθσ παραγράφου 2, και προκειμζνου για τθν ταχφτερθ καταβολι των
επιςτροφϊν Ε.Φ.Κ., ορίηεται ότι για τισ αιτιςεισ επιςτροφισ οι οποίεσ ζχουν ελεγχκεί και ζχουν αποςταλεί
ςτα Σελωνεία Επιςτροφισ, όπωσ αυτά ορίηονταν ςτισ καταργοφμενεσ Α.Τ.Ο.Ο., οι ςχετικζσ Αποφάςεισ
επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. εκδίδονται από τα ωσ άνω Σελωνεία ανεξάρτθτα εάν οι δικαιοφχοι ανικουν ςτθν
αρμοδιότθτα άλλου Σελωνείου Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
κοινοποιοφμενθ απόφαςθ.
τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ το αρμόδιο τελωνείο καταχωρεί, πζραν των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ του
δικαιοφχου, τον αρικμό και τθν θμερομθνία πρωτοκόλλου τθσ χειρόγραφθσ αίτθςθσ κακϊσ και τον αρικμό
ΙΒΑΝ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ θλεκτρονικι
πλθρωμι του ποςοφ τθσ επιςτροφισ.
Σζλοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ (γ) τθσ παραγράφου 2 οι αιτιςεισ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. για
τισ οποίεσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί ο ζλεγχόσ τουσ από τα Σελωνεία Ελζγχου, όπωσ αυτά ορίηονταν ςτισ
καταργοφμενεσ Α.Τ.Ο.Ο., εφόςον αυτά είναι και αρμόδια Σελωνεία Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ
Ε.Φ.Κ., μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου εκδίδουν τθ ςχετικι Απόφαςθ επιςτροφισ ςφμφωνα και με τα
οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. ε αντίκετθ περίπτωςθ (δθλαδι όταν δεν είναι και Σελωνείο
Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.) το Σελωνείο Ελζγχου μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου,
αποςτζλλει μζςω ταχυδρομείου, τθν αίτθςθ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτιν δικαιολογθτικά ςτο αρμόδιο
Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. προκειμζνου για τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ επιςτροφισ
Ε.Φ.Κ..

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ, εκτόσ του αρικ. 3 αυτοφ
2. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ Θλεκτρονικισ
Βιβλιοκικθσ) e-mail: siteadmin@gsis.gr
3. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet)
e-mail: secr_icis@aade.gr
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
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3. υντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (.Ε.Κ.)
4. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
5. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ
6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
7. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..)
8. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.
9. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
10. Τπουργείο Οικονομικϊν
Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων
Α) Γενικι Διεφκυνςθ Τποδομϊν & Τπθρεςιϊν Πλθροφορικισ – Επικοινωνιϊν
Δ/νςθ Διαχείριςθσ Τπολογιςτικϊν Τποδομϊν-Κυβερνθτικοφ Νζφουσ
Β) Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Παραγωγικισ Λειτουργίασ Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων
Δ/νςθ χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν
11. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ
Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 185 31 Πειραιάσ
12. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν –Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Πειραιϊσ – Ακθνϊν (Τ.Ε.Σ.Α.Π.Α.)
Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 185 31 Πειραιάσ
13. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ
Κουντουριϊτου 13 – Σ.Κ. 54626, Θεςςαλονίκθ
14. Τπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ
α) Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ
β) Γενικι Γραμματεία Εμπορίου
Πλ. Κάνιγγοσ - ΣΚ 101 81, Ακινα
Email: gge@gge.gr
15. ΔΣΔ – Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ
16. Yπουργείο Yγείασ
Γενικι Δ/νςθ Τπθρεςιϊν Τγείασ
17. Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ &
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
Γενικι Γραμματεία Πρόνοιασ
ολωμοφ 60
104 32 -Ακινα
Email: gdp@yeka.gr
18. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
Ακαδθμίασ 6
10671 Ακινα
Email: gemi@uhc.gr
19. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
θσ
3 επτεμβρίου 36, ΣΚ 10432 Ακινα
20. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 10671 Ακινα
Email: info@acci.gr
21. Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδοσ
ταδίου 24
105 64 ΑΘΘΝΑ
e-mail: info@grhotels.gr
22. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 18, ΣΚ 10671, Ακινα

9

ΑΔΑ: ΩΨΠ946ΜΠ3Ζ-Ι11

Fax: 210 3614726,
e-mail: info@acsmi.gr
23. Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Πανεπιςτθμίου 44, ΣΚ 10679, Ακινα
Fax: 210 3619735,
e-mail: eea@eea.gr
24. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ
Σςιμιςκι 29, ΣΚ 54624, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
Fax: 370114 -370166
e-mail: root@ebeth.gr
http: www.ebeth.gr , www.tcci.gr
25. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ
Αριςτοτζλουσ 27 ΣΚ 54624 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
Fax: 232667, 281635
e-mail: info@veth.gov.gr
http: www.veth.gov.gr
26. Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ
Αριςτοτζλουσ 27, ΣΚ 54624 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
Fax: 271649, 257283
E-mail: epepthe@otenet.gr
http: www.eeth.gr
27. φνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν
Ξενοφϊντοσ 5, ΣΚ 10557 Ακινα
28. Ομοςπονδία Αρτοποιϊν Ελλάδοσ
29. φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Πειραιά
30. φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ
31. φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ
32. Πανελλινια Ομοςπονδία Ξενοδόχων
Γ. Εςωτερική Διανομή
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σελωνείων κα Ε.Φ.Κ.
3. Γραφείο Γενικοφ Δ/ντι Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ
4. Γραφείο Γενικοφ Δ/ντι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρωπίνου Δυναμικοφ
5. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρωπίνου Δυναμικοφ
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Σμιμα Β'
γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Α.Α.Δ.Ε.
δ) Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν
6. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ
α) Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Προϊόντων
β) Δ/νςθ Αλκοόλθσ & Σροφίμων
7. Γενικι Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α) Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
β) Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων
γ) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν
δ) Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου
ε) Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ
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