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«∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων»
Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, το οποίο αποτελείται από τρία άρθρα, αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη βενζίνη
και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και επιβάλλεται εφάπαξ φόρος επί των
αποθεµάτων πετρελαίου θέρµανσης.
Συγκεκριµένως, και στο πλαίσιο της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου
της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού
πλαισίου φορολογίας ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, µε το άρθρο 1 του Νσχ τροποποιείται το άρθρο 73 παρ. 1 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, που κυρώθηκε µε τον ν. 2960/2001 (ETK), και αυξάνεται
ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, ο οποίος βαρύνει:
α) τη βενζίνη (περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παραγράφου 1) κατά 120 ευρώ
ανά 1.000 λίτρα και
β) το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) (περιπτώσεις στ΄ έως η΄ της
παραγράφου 1), την κηροζίνη (περιπτώσεις ι΄ έως ιβ΄ της παραγράφου 1)
και το βιοντήζελ (περίπτωση κστ΄ της παραγράφου 1) κατά 50 ευρώ ανά
1.000 λίτρα.
Προβλέπεται επίσης η αύξηση κατά 50 ευρώ ανά 1.000 λίτρα του ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων που βαρύνει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(diesel), το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
(άρθρο 78 παρ. 2 περ. δ΄ του ΕΤΚ).
Η ισχύς των ανωτέρω ρυθµίσεων αρχίζει από την 9.2.2010, ηµεροµηνία
κατάθεσης του Νσχ στη Βουλή, συµφώνως προς το άρθρο 78 παρ. 3 του Συντάγµατος.
Με το άρθρο 2 του Νσχ προβλέπεται η επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρµανσης που ανήκουν σε διακινητές πετρελαίου θέρµανσης και τα οποία έχουν τεθεί σε ανά-
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λωση και έχουν εξαχθεί από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν
διατεθεί στην κατανάλωση. Ο φόρος αυτός ισούται µε τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρµόζονται µετά την έναρξη ισχύος των
διατάξεων του Νσχ (από 9.2.2010 και εφεξής) και αυτών που ίσχυαν πριν, ήτοι επί της διαφοράς του ΕΦΚ και του επ’ αυτού αναλογούντος φόρου προστιθέµενης αξίας. Σε περίπτωση που ο διακινητής πετρελαίου θέρµανσης δικαιούται επιστροφή ΕΦΚ δυνάµει του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος συµψηφίζεται µε το προς επιστροφή ποσό, ενώ, σε
διαφορετική περίπτωση, ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή εις διπλούν ειδικής δήλωσης στην αρµόδια ∆ΟΥ µέχρι και την 15.3.2010.
Στο πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης παραγράφου 4 του άρθρου 2 Νσχ ο
όρος «επιτηδευµατίας ∆Ε.ΠΕ.ΘΕ.» πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο
«επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.». Περαιτέρω, επί της ίδιας παραγράφου παρατηρείται ότι, µε την ΥΑ 1011787/πολ.1018/30.1.2008 Οικονοµίας και Οικονοµικών, επί των οµοίου περιεχοµένου ρυθµίσεων του άρθρου 23 του ν.
3634/2008 προβλέπεται η εις τριπλούν υποβολή της ειδικής δήλωσης εφάπαξ απόδοσης του φόρου επί των αποθεµάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρµανσης.
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