
 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 
& ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ                                              Αζήλα,     13/10/2011 
1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ  
Α. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ                     Αξηζ.Πξωη.: ΓΔΦΚ Α 5042638 ΔΞ2011       
ΣΜΖΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡ/ΓΩΝ 
Β. Γ/ΝΖ 33ε ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ 
ΣΜΖΜΑ Δ΄ 
Γ. Γ/ΝΖ 17ε ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΖ 
ΣΜΖΜΑ Δ΄ ΦΠΑ ΔΗΑΓΩΓΩΝ-ΔΞΑΓΩΓΩΝ 
 
2. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 
Α. Γ/ΝΖ 14ε Φ.Π.Α 
ΣΜΖΜΑ Α΄ 
Β. Γ/ΝΖ 15ε ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ  
ΣΜΖΜΑ B΄ 
 
ΗΗ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. 
Γ/ΝΖ 30ε ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ 
  
 

 
 

ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ηελ παξαιαβή 

πεηξειαίνπ εζωηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) από ηα λνκηθά πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 

4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ λ.2238/1994 γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο θαζώο θαη  ηνπ 

ηξόπνπ ειέγρνπ ηεο λόκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο απηνύ»  

 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΖ 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 
 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3986/2011 (ΦΔΚ 152/Α΄/01-07-2011) κε ηίηιν «Δπείγνληα Μέηξα 

Δθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2012-2015» θαη 

εηδηθόηεξα ην άξζξν 36 κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη κεηαμύ άιισλ ην άξζξν 73 ηνπ 

λ.2960/2001(ΦΔΚ Α΄ 265/2001) «Δζληθόο Τεισλεηαθόο Κώδηθαο» 
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2. Τελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ, ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 36, 

ηνπ λ.3986/2011, γηα ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101, παξ. 1 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 

151/Α΄) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο» 

4. Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ γ΄ (ππνπεξηπηώζεηο γδ, γε, γδ θαη γε) θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 

38 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (ΦΔΚ 84 Α΄) όπσο ηζρύνπλ. 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε 

θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα, ν νπνίνο θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 

(ΦΔΚ 98/Α΄) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά 

όξγαλα» 

6.  Τν Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α’) πεξί αλαζύζηαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ην 

Π.Γ.189/2009 (ΦΔΚ 221/Α’) «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ 

Υπνπξγείσλ» 

7. Τελ Αξηζ. Υ350/11.07.2011 (ΦΔΚ 1603/Β΄) πεξί Αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ησλ 

αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ Φίιηππνπ Σαρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλόκνπ 

8. Τηο δηαηάμεηο ηεο αξ. Γ33Α5055143ΔΞ2010/31-12-2010 ΑΥΟ (ΦΔΚ 2047/Β΄) 

«Καζνξηζκόο ησλ όξσλ, ησλ πξνϋπνζέζεσλ, ησλ δηαδηθαζηώλ έληαμεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ επηηεδεπκαηηώλ ζην κεηξών Γηαθηλεηώλ Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο 

(ΓΙΠΔΘΔ), ηνπ ηξόπνπ ειέγρνπ ηεο λόκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 

ππεξεζίεο ειέγρνπ θαζώο θαη δηαδηθαζία γηα ηελ παξαιαβή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο από 

πξόζσπα πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ θαη νη αλάγθεο ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαιύπηνληαη από Απηόλνκνπο Σηαζκνύο Δλέξγεηαο» 

9. Τελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ, γηα ηελ παξαιαβή 

πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) θίλεζεο από ηα λνκηθά πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 

2, παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1, ηνπ λ.2238/1994 γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο θαζώο 

θαη ηνπ ηξόπνπ ειέγρνπ ηεο λόκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο απηνύ  

10. Όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

Καζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο, γηα ηελ παξαιαβή πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαύζεο 

(DIESEL) από ηα λνκηθά πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ 
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λ.2238/1994 γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο θαζώο θαη ν ηξόπνο ειέγρνπ ηεο λόκηκεο 

ρξεζηκνπνίεζεο απηνύ,  σο αθνινύζσο : 

 

Άξζξν 1 

Πεδίν εθαξκνγήο 

 

Σην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο εληάζζνληαη ηα λνκηθά πξόζσπα ηνπ 

άξζξνπ 2, παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ λ.2238/1994, ήηνη: 

- Οη νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο, νη θνηλσλίεο αζηηθνύ δηθαίνπ, πνπ αζθνύλ 

επηρείξεζε ή επάγγεικα, νη αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, νη ζπκκεηνρηθέο ή 

αθαλείο, θαζώο θαη νη θνηλνπξαμίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη 

Σηνηρείσλ (π.δ. 186/1992, ΦΔΚ 84/Α΄), 

- Οη εκεδαπέο αλώλπκεο εηαηξείεο, 

- Οη δεκόζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεύζεηο θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα αλεμάξηεηα αλ απνηεινύλ ή όρη ίδηα λνκηθά πξόζσπα,  

- Οη ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί λόκηκα θαη νη ελώζεηο ηνπο, 

- Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηύπν εηαηξείαο, θαζώο 

θαη νη θάζε είδνπο αιινδαπνί νξγαληζκνί πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απόθηεζε 

νηθνλνκηθώλ σθειεκάησλ, 

- Οη εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Παξαιαβή πεηξειαίνπ εζωηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) θίλεζεο γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο 

από λνκηθά πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ 

λ.2238/1994 πνπ ζηεγάδνληαη ζε αλεμάξηεηα θηίξηα 

 

Άξζξν 2 

 

          Τπόρξενη γηα ηε ρξήζε πεηξειαίνπ εζωηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) θίλεζεο  γηα 

ζθνπνύο ζέξκαλζεο  

 

1. Υπόρξενη γηα ηε ρξήζε πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) θίλεζεο γηα 

ζθνπνύο ζέξκαλζεο είλαη ηα λνκηθά πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 
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101 παξ. 1 ηνπ λ.2238/1994, όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο. Τα σο 

άλσ πξόζσπα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ ή άιισλ κέζσλ 

ζέξκαλζεο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) 

θίλεζεο, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πιήξνπο ζπληειεζηή ηεο πεξίπησζεο ζη΄, ηεο 

παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ λ.2960/2001. 

 

2.  Με ηελ εμαίξεζε ησλ σο άλσ λνκηθώλ πξνζώπσλ, νη ινηπνί ηειηθνί θαηαλαισηέο 

δηθαηνύληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 

ηελ 15ε Οθησβξίνπ κέρξη θαη ηελ 30ε Απξηιίνπ θάζε έηνπο, πεηξέιαην εζσηεξηθήο 

θαύζεο (DIESEL) ζέξκαλζεο κε ηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε α΄, ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ λ.2960/2001, όπσο ηζρύεη, 

θαη ην νπνίν παξαιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Γ33Α5055143ΔΞ2010/31-12-2010 ΑΥΟ.   

 

3. Τα κέιε ΓΙ.ΠΔ.ΘΔ ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα 

Γηαρείξηζεο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο ηηο θηλήζεηο πώιεζεο (ζρεηηθά παξαζηαηηθά), 

όπσο αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο ΠΟΛ. 1034/14.2.2008, ησλ ππόρξεσλ γηα 

ηε ρξήζε πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) θίλεζεο γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο, 

ήηνη ησλ λνκηθώλ πξόζσπσλ ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ 

λ.2238/1994.    

Άξζξν 3 

 

Έιεγρνο  ηεο λόκηκεο  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ εζωηεξηθήο θαύζεο  

(DIESEL) γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο. 

 

1. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επρεξήο ν έιεγρνο ηεο λόκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο, ε 30ε Γηεύζπλζε 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ πξνβαίλεη ζε έιεγρν όισλ 

ησλ θηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηελ  Γ33Α5055143ΔΞ2010/31-12-

2010 ΑΥΟ,  από ηα κέιε ηνπ κεηξώνπ ΓΙ.ΠΔ.ΘΔ. ζην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα 

Παξαθνινύζεζεο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Π.Σ. θαη αθνξνύλ 

παξαζηαηηθά πώιεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζε ηειηθνύο θαηαλαισηέο. Δλ ζπλερεία 

εμεηάδεη ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν αθνξά ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαζώο θαη ηνλ θσδηθό ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ηνπ 
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ινγαξηαζκνύ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηνπ θηηξίνπ ζηε ζέξκαλζε ηνπ νπνίνπ αθνξά ε 

ζρεηηθή πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη δηαζηαπξώλεη ηα σο άλσ ζηνηρεία 

κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαιακβάλνληαη από ηε Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ 

(Γ.Δ.Η.) Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο Φ.761/316/26-6-2008 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο 

(ΦΔΚ 1288/Β΄).   

 

2. Σε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαζηαύξσζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ ζπλαιιαγώλ θαη παξαζηαηηθώλ, εκθαλίδνληαη ελδείμεηο – ζηνηρεία βάζεη ησλ 

νπνίσλ δεκηνπξγνύληαη ππόλνηεο όηη λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 θαη ηνπ 

άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ λ.2238/1994 παξέιαβε γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο, πεηξέιαην 

εζσηεξηθήο θαύζεο (DIESEL), κε κεησκέλν ζπληειεζηή ΔΦΚ, εηδνπνηείηαη άκεζα ε 

Κ.Υ. ΣΓΟΔ. 

 

3. Η Κ.Υ. ΣΓΟΔ, αθνύ αμηνινγήζεη ηα απνζηειιόκελα ζηνηρεία, κεξηκλά γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ θαηά πεξίπησζε αλαγθαίσλ θνξνινγηθώλ ή ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ, 

από ηηο θαηά ηόπν αξκόδηεο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο ηνπ, θαζώο θαη από ηηο θαζ’ ύιελ 

θαη θαηά ηόπν αξκόδηεο Φνξνινγηθέο θαη Τεισλεηαθέο αξρέο. 

 

4. Αλεμάξηεηα από ηελ θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ, δύλαηαη λα 

εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο πεξί απιώλ ηεισλεηαθώλ παξαβάζεσλ ή ιαζξεκπνξίαο 

ηνπ λ.2960/2001, εθόζνλ ζπληξέρεη πξνο ηνύην πεξίπησζε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

Παξαιαβή πεηξειαίνπ εζωηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο από 

λνκηθά πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101, παξ. 1 ηνπ λ.2238/1994 

πνπ ζηεγάδνληαη ζε θνηλό θηίξην κε άιια πξόζωπα 

 

Άξζξν 4 

Γηαδηθαζία θαηαβνιήο Δ.Φ.Κ πεηξειαίνπ εζωηεξηθήο θαύζεο (DIESEL) γηα ρξήζε ωο 

θαύζηκα ζέξκαλζεο από λνκηθά πξόζωπα, πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζε 

θνηλό θηίξην κε άιια πξόζωπα. 

 

1. Τα Ννκηθά πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 

παξάγξαθνο 1 ηνπ λ.2238/1994, ηα νπνία έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε  ζε 
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θνηλό θηίξην  κε άιια πξόζσπα, παξαιακβάλνπλ αξρηθά πεηξέιαην εζσηεξηθήο 

θαύζεο (DIESEL) θαη θσηηζηηθό πεηξέιαην γηα ρξήζε σο θαύζηκα ζέξκαλζεο, ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν από 15 Οθησβξίνπ κέρξη θαη 30 Απξηιίνπ θάζε έηνπο, κε ρακειό 

ζπληειεζηή Δηδηθνύ Φόξνπ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ), πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξώην 

εδάθην ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.2960/2001. Η 

δηαθνξά κεηαμύ ηνπ πςεινύ ζπληειεζηή Δ.Φ.Κ. (πεξηπη. δ΄ θαη ηα΄ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ.2960/2001) θαη ηνπ αλσηέξσ ρακεινύ ζπληειεζηή  Δ.Φ.Κ. 

θαηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 

απηνύ.  

 

2. Τα κέιε ΓΙ.ΠΔ.ΘΔ. πνπ δηαθηλνύλ ηα αλσηέξσ θαύζηκα ζέξκαλζεο, θαηά ηελ 

παξάδνζε απηώλ, ππνρξενύληαη ζηελ έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ αμίαο 

(απoδείμεηο ιηαληθήο πώιεζεο) πξνο ηνλ εθπξόζσπό ηνπ θηηξίνπ (δηαρεηξηζηή), 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ (Κ.Β.Σ.). 

Οη απνδείμεηο ιηαληθήο πώιεζεο, εθδίδνληαη από έληππα ζεσξεκέλα (ρεηξόγξαθα) ή 

κεραλνγξαθηθά (ζεκαηλόκελα κε ηε ρξήζε κεραληζκνύ ΔΑΦΓΣΣ ηνπ λ. 1809/1988) 

ζηηο νπνίεο, πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 18 ηνπ Κ.Β.Σ, 

αλαγξάθνληαη σο ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη νη αθόινπζεο ελδείμεηο: 

ην νλνκαηεπώλπκν θαη ν ΑΦΜ ηνπ δηαρεηξηζηή, ν θσδηθόο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο 

ηνπ ινγαξηαζκνύ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηνπ θηηξίνπ θαη ε αθξηβήο δηεύζπλζε πνπ 

παξαδίδεηαη ην πεηξέιαην (νδόο, αξηζκόο, πεξηνρή, Τ.Κ.), θαζώο θαη ε αληηζηνηρνύζα 

πνζόηεηα θαη αμία.  

 

 

3. Τα Ννκηθά πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξάγξαθνο 

1 ηνπ λ.2238/1994, ηα νπνία έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε  ζε θνηλό θηίξην  κε 

άιια πξόζσπα, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ θαηά ηόπν αξκόδηα ηεισλεηαθή 

αξρή ή Γ.Ο.Υ.,  δύν θνξέο ηνλ ρξόλν, ήηνη κέρξη ηελ 20ε   Ιαλνπαξίνπ  θαη κέρξη ηελ 

20ε  Μαΐνπ  θάζε έηνπο,  δήισζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Δ.Φ.Κ πνπ πξνθύπηεη από ηε 

δηαθνξά ησλ δύν ζπληειεζηώλ Δ.Φ.Κ., ηνπ Φ.Π.Α πνπ αλαινγεί ζε απηήλ θαη ησλ 

ινηπώλ επηβαξύλζεσλ 

Η Γήισζε πνπ ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ 20ε  Ιαλνπαξίνπ, αθνξά ηηο 

θαηαλαισζείζεο πνζόηεηεο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ηεο πεξηόδνπ από 15 Οθησβξίνπ 

κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  
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Η Γήισζε πνπ ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ 20ε Μαΐνπ, αθνξά ηηο θαηαλαισζείζεο 

πνζόηεηεο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ηεο πεξηόδνπ από 1 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 30 Απξηιίνπ 

ηνπ ίδηνπ έηνπο.     

 

 

4. Ο νθεηιόκελνο  Δ.Φ.Κ. πνπ  θαηαβάιιεηαη από ηα  Ννκηθά πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 2,  

παξάγξαθνο 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ.2238/1994, ηα νπνία έρνπλ 

επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζε θνηλό θηίξην κε άιια πξόζσπα, πξνθύπηεη από ην 

γηλόκελν ηεο  ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηεζείζαο  πνζόηεηαο θαπζίκσλ κε ηε δηαθνξά ησλ 

εθάζηνηε ηζρπόλησλ ζπληειεζηώλ ηνπ Δ.Φ.Κ. (π.ρ.: 412 – 60 = 352 επξώ). Με ηνλ 

Δ.Φ.Κ., θαηαβάιιεηαη θαη ν αλαινγώλ επί ηνπ πνζνύ Δ.Φ.Κ., ΦΠΑ, ν νπνίνο 

δηακνξθώλεηαη κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή πνπ ηζρύεη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ 

θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ (απόδεημε ιηαληθήο πώιεζεο) ζπληειεζηή ΦΠΑ, θαζώο θαη νη 

ινηπέο επηβαξύλζεηο. 

Η ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηεζείζα πνζόηεηα θαπζίκσλ πξνθύπηεη: 

-γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ κεζνιαβεί εηαηξία έθδνζεο θνηλνρξήζησλ, από ηα 

θαηαλαισζέληα ιίηξα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο βάζε ησλ απνδείμεσλ πιεξσκήο 

θνηλνρξήζησλ, 

-γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ κεζνιαβεί εηαηξία θνηλνρξήζησλ, από  

Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ αζηηθά ππεπζύλνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, βάζε ηνπ 

πνζνζηνύ πνπ αλαινγεί ζην δηακέξηζκα ζηέγαζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (θαη’ 

αλαινγία  ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ έρεη επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ θηηξίνπ ή βάζε 

ησλ ρηιηνζηώλ ζπκκεηνρήο ζηε ζέξκαλζε εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ θηηξίνπ).  

 

Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ζπλππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή ή 

αξκόδηα Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία (Γ.Ο.Υ.) κε ηελ σο άλσ δήισζε.    
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Άξζξν 5 

Σειηθέο δηαηάμεηο  

 

Η ηζρύο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο αξρίδεη από ηελ 15ε Οθησβξίνπ 2011. 

Η παξνύζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

       Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ 

       ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ
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