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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΣΤ΄, 16 Φεβρουαρίου 2010,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

∆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 ∆Ι.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.
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.
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από
9.2.2010.

Αθήνα,
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