ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των
πετρελαιοειδών προϊόντων»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, η Κυβέρνηση στα
πλαίσια της οικονοµικής της πολιτικής για ανάταξη της
οικονοµίας της χώρας και τον περιορισµό των ελλειµµάτων του προϋπολογισµού, έκρινε αναγκαία, πέραν των
άµεσων µέτρων που έχει λάβει για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµικής πολιτικής, και την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και
στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ώστε να αυξηθούν τα
έσοδα του προϋπολογισµού.
Ειδικότερα επί των άρθρων:
α) Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στη βενζίνη και το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης. Η αύξηση αυτή
κρίθηκε σκόπιµη προκειµένου να αυξηθούν τα έσοδα του
προϋπολογισµού και παράλληλα να προσεγγίσει η χώρα
µας το µέσο όρο φορολογίας που ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης.
Η επιβάρυνση από την αύξηση αυτή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης ανέρχεται σε 0,12 ευρώ (0,143 ευρώ µε το
συνυπολογισµό του Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για
τη βενζίνη και σε 0,05 ευρώ (0,06 ευρώ µε το συνυπολογισµό του Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
Επίσης µε τις ίδιες διατάξεις αυξάνεται ισόποσα µε το
πετρέλαιο κίνησης και ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη), µε εξαίρεση τη χειµερινή περίοδο (Οκτώβριος-Απρίλιος) που το ποσό του φόρου και
στα δύο αυτά προϊόντα, παραµένει στο επίπεδο των 21
ευρώ το χιλιόλιτρο που ισχύει και σήµερα. Η αναπροσαρµογή αυτή του φόρου γίνεται προκειµένου να µην αποτελέσει ο µειωµένος φόρος κίνητρο για λαθρεµπορικές

πράξεις µε τη χρησιµοποίηση αντί πετρελαίου κίνησης,
πετρελαίου θέρµανσης και φωτιστικού για την κίνηση
µεταφορικών µέσων και για διάπραξη νοθείας µε την ανάµειξη των προϊόντων αυτών.
β) Άρθρο 2
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποφευχθούν οι καταστρατηγήσεις κατά τη διαδικασία επιστροφής στους διακινητές πετρελαίου θέρµανσης, ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρµανσης που πραγµατοποιείται κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9
Α΄), µε τις οποίες εξοµοιώθηκε ο συντελεστής του
Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης. Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η απογραφή
των αποθεµάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρµανσης, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και δεν έχουν
διατεθεί στην κατανάλωση και η επιβολή εφάπαξ φόρου
ισόποσου µε τη διαφορά του φόρου που ίσχυε και εισπράχθηκε µε το προηγούµενο φορολογικό καθεστώς
και αυτού που ισχύει από 9.2.2010 µετά του αναλογούντος φόρου Φ.Π.Α. Με τη ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται ότι θα επιστρέφεται στους διακινητές πετρελαίου θέρµανσης η ενιαία νέα διαφορά του φόρου χωρίς να απαιτείται
να διερευνάται αν οι ποσότητες πετρελαίου θέρµανσης
που διατίθενται στον καταναλωτή προέρχονται από εκείνες που φορολογήθηκαν µε το προηγούµενο ή µε το νέο
καθεστώς.
γ) Άρθρο 3
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του
παρόντος νόµου αρχίζει από 9.2.2010 (ηµεροµηνία κατάθεσης του σχεδίου νόµου στη Βουλή).
Αυτά επιδιώκονται µε το σχέδιο νόµου και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. Παπακωνσταντίνου
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων
Άρθρο 1
Ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών
προϊόντων
1. Οι περιπτώσεις α) µέχρι και ιβ) καθώς και η περίπτωση
κστ) του πίνακα, της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
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2. Η περίπτωση δ) του πίνακα της παραγράφου 2 του
άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων
πετρελαίου θέρµανσης
1. Στα αποθέµατα πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL)-θέρµανσης που έχει στην κυριότητά του, την
8.2.2010 κάθε επιτηδευµατίας, που έχει λάβει αριθµό µητρώου ∆ιακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης (∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.),
τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγµατοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος ισόποσος µε τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρµόζονται από 9.2.2010
ήτοι του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογούντος φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των ήδη
καταβληθέντων κατά την έξοδό τους από τη φορολογική
αποθήκη ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέµατα της
προηγούµενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά
του ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ., την 8.2.2010 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα
από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή
την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων.
3. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.
πραγµατοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρµανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος συµψηφίζεται µε τα προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω
της εξοµοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)-θέρµανσης µε

το πετρέλαιο κίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄).
4. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ε.ΠΕ.ΘΕ. δεν
πραγµατοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρµανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 τότε
ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ µε
την υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις διπλούν
στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατός του ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), το αργότερο µέχρι και
τις 15.3.2010. Το ένα αντίτυπο της δήλωσης µε ηµεροµηνία παραλαβής και θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της
∆.Ο.Υ. επιστρέφεται στον υπόχρεο.
∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόµενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα.
Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσµης δήλωσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), καθώς και οι κυρώσεις των περί λαθρεµπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 εφόσον
συντρέχει περίπτωση.
Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρµόζονται ανάλογα οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ
151 Α΄).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος συµψηφισµού του εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων µε τα προς επιστροφή ποσά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, ο τύπος και
το περιεχόµενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
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6. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις οι οποίες ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από
9.2.2010.

Γ. Ορίζεται ότι η ισχύς των προτεινόµενων διατάξεων
αρχίζει από 9.2.2010.
(άρθρο 3)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις: α. δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό, β. αυξάνονται τα
έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού κατά 934 εκατοµµύρια ευρώ (714 εκατ. και 220 εκατ. από την αύξηση
Ε.Φ.Κ. στη βενζίνη και diesel αντίστοιχα).
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2010
Η Γενική ∆ιευθύντρια

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2010
Βιολέττα Καρακατσάνη - Κονίδα
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. Παπακωνσταντίνου

Αριθµ. 13/2/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους)
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών
«∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών
προϊόντων»
Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα:
Α. Αυξάνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη βενζίνη και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης.
Επίσης αυξάνεται ισόποσα µε το πετρέλαιο κίνησης
και ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη), µε εξαίρεση τη χειµερινή περίοδο.
(άρθρο 1)
Β. Επιβάλλεται εφάπαξ φόρος, ισόποσος µε τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρµόζονται
από 9.2.2010, δηλαδή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, στα
αποθέµατα πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρµανσης
που έχει στην κυριότητά του, την 8.2.2010 κάθε επιτηδευµατίας, που έχει λάβει αριθµό µητρώου ∆ιακινητικού
Πετρελαίου Θέρµανσης τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγµατοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από
τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί
στην κατανάλωση.
Στην περίπτωση που ο επιτηδευµατίας πραγµατοποιεί
πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρµανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος συµψηφίζεται µε τα προς επιστροφή ποσά
των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω της εξοµοίωσης
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται
ο τρόπος συµψηφισµού του εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης του
εφάπαξ φόρου κ.λπ..
(άρθρο 2)

