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Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής
1. Τελωνειακή Περιφέρεια
Θεσσαλονίκης
2. Τελωνειακή Περιφέρεια Πάτρας
3. Τελωνείο Λαυρίου

Θέμα: «Σχετικά με την αποδοχή ή μη παραστατικών πωλήσεων καυσίμων για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. σε
δικαιούχους»
Σχετ: α) H αριθμ.Ε.2049/15-04-2020 Εγκύκλιος του Διοικητή ΑΑΔΕ
β) Το με αριθ. πρωτ. 3668/19-05-2020 έγγραφο του Τελωνείου Λαυρίου
γ) Το με αριθ. πρωτ. 16458/21-05-2020 έγγραφό σας
Σε συνέχεια του γ) ανωτέρω σχετικού με το οποίο διαβιβάστηκε το β) σχετικό έγγραφο του Τελωνείου
Λαυρίου με το οποίο ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην α) σχετική Εγκύκλιο
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019
Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄750), οι δικαιούχες επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων βιομηχανικές, βιοτεχνικές,
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα,
υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ., εντός δύο(2)
μηνών από τη λήξη του εξαμήνου ή του έτους, για τις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που
παρελήφθησαν κατά τις ανωτέρω χρονικές περιόδους (ήτοι για το έτος 2019 από 01.07.2019 έως
31.08.2019 για το α΄εξάμηνο και από 01.01.2020 έως 28.02.2020 για το β΄εξάμηνο ή όλο το έτος). Με την
αίτηση συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά μεταξύ άλλων τα παραστατικά (τιμολόγια) για τις ποσότητες
πετρελαίου που παρελήφθησαν για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης.
2.
Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας από Τελωνειακές αρχές σχετικά με
υποβληθέντα σε αυτές χειρόγραφα παραστατικά πωλήσεων, με την α) σχετική κοινοποιήθηκε η αριθμ.
ΠΟΛ.1208/9-11-2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων
παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (Φ.Η.Μ.) και
δόθηκαν σχετικές οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες τα παραστατικά πωλήσεων που έχουν εκδοθεί από
τους εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων χωρίς τη χρήση (Φ.Η.Μ.) και αφορούν αιτήσεις επιστροφής
Ε.Φ.Κ. καυσίμων για τις ποσότητες πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν εντός του έτους 2019 , θα
γίνονται αποδεκτά από τις τελωνειακές αρχές για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής του Ε.Φ.Κ..
Παράλληλα, τα αρμόδια «Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ» θα συντάσσουν
καταστάσεις με τα στοιχεία των πρατηρίων καυσίμων που εξέδωσαν τα ως άνω παραστατικά πωλήσεων
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και θα τις διαβιβάζουν με τα φωτοαντίγραφα των σχετικών παραστατικών, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για
φορολογικό έλεγχο .
3. Τα παραστατικά πωλήσεων που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων
για τις ποσότητες πετρελαίου κίνησης που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί εντός του έτους 2020
και τα οποία έχουν εκδοθεί από τους εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ. δεν θα
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ..
Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές καταστάσεις με φωτοαντίγραφα των παραστατικών πωλήσεων θα
αποστέλλονται από τα αρμόδια «Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ» στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ
για φορολογικό έλεγχο όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.
Τέλος, το παρόν κοινοποιείται στις Τελωνειακές Περιφέρειες Θεσσαλονίκης και Πατρών για την
ομοιόμορφη εφαρμογή και τυχόν ενέργειες που αφορούν τα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους.
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