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Αθήνα,   23   Ιουλίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ E 1113702 ΕΞ2018

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ :  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΦΑΕ)
Πατησίων 351 
11144 - Αθήνα
Email: info  @  ofae  .  gr   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών 
Ελέγχων και Παραβάσεων, Τμ. Β΄ και Δ΄

Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ.Τριαδάς -Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210-6987504, 210-6987407
Fax : 210-6987506
E-Mail : d  18  a  @2001.  syzefxis  .  gov.gr   
Url : www.aade.gr

Θέμα:  Σχετικά με το ανώτατο όριο επιτρεπόμενης ποσότητας καυσίμων των δεξαμενών μηχανοκίνητων
οχημάτων δημοσίας  χρήσης  μεταφοράς  εμπορευμάτων  που εισέρχονται  στην  Ελλάδα μέσω τρίτων
χωρών
Σχετ:   α)  Η αρ. πρωτ. Α9/0558/14-5-2018 επιστολή σας (αρ. πρωτ. ΑΑΔΕ 1077602 ΕΙ 2018/ 21-5-2018)
            β)  Η αριθμ. πρωτ. Α9/1409/5-6-2008 όμοια  (Αρ. πρωτ. Γ. Υφυπ. 001940/6-6-2008) - επισυνάπτεται

  Σε  απάντηση  της  α)  ανωτέρω  σχετικής  επιστολής  σας,  αναφορικά  με  προτάσεις  σας  για  τη
διευκόλυνση εφαρμογής του εν θέματι μέτρου  ειδικά για τους Έλληνες αυτοκινητιστές που εισέρχονται
στην Ελλάδα μέσω τρίτων χωρών και έχουν προηγουμένως προμηθευτεί καύσιμα σε χώρες της ΕΕ καθώς
και για την αύξηση του ορίου ποσότητας καυσίμων που φέρουν οι δεξαμενές των εν λόγω οχημάτων, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.       Με την αριθμ. πρωτ. Δ18Α5017560 ΕΞ 2010/22-4-2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 610/Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί
με  την  αριθμ.  πρωτ.  Δ18Α  5030961ΕΞ2013/23-8-2013  όμοια  (ΦΕΚ  2250/Β΄)  και  ισχύει,  θεσπίστηκε
ανώτατο όριο 200 λίτρων για την απαλλαγή από δασμό  και φόρους (ΕΦΚ και ΦΠΑ) στα καύσιμα που
περιέχονται  στις  κανονικές  δεξαμενές  καυσίμου  των  μηχανοκίνητων  οχημάτων  δημόσιας  χρήσης
μεταφοράς εμπορευμάτων, με ή χωρίς κόμιστρο, τα οποία εισέρχονται στη χώρα μας από τις τρίτες προς
την  Ε.Ε.  χώρες.  Η  θέσπιση  του  ανωτέρω  ορίου  στηρίζεται  στη  δυνατότητα  που  παρέχεται  από  την
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τη θέσπιση ανώτατου ορίου για την απαλλαγή από δασμό και φόρους
ποσότητας  καυσίμων  που περιέχονται  στις  κανονικές  δεξαμενές  καυσίμου,  όταν  τα  εν  λόγω οχήματα
εισέρχονται  στο  τελωνειακό  έδαφος  της  Ε.Ε.  από τρίτες  χώρες  [άρθρα  107-110  του  Κανονισμού  (ΕΚ)
1186/09  και  των  άρθρων  82-86  της  Οδηγίας  83/181/ΕΟΚ-νυν  Οδηγία  2009/132/ΕΚ-όπως  έχουν
ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις του ν. 1684/87 (ΦΕΚ 18/Α΄) για την απαλλαγή από το
δασμό   και   το   Φ.Π.Α.  εισαγωγής  καυσίμων  αντίστοιχα,  καθώς  και  του  άρθρου  4  παρ.  2  του
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Παραρτήματος  Γ΄  της  Διεθνούς  Σύμβασης  περί  προσωρινής  εισαγωγής  του  Συμβουλίου  Τελωνειακής
Συνεργασίας –που κυρώθηκε με το ν. 2401/96 (ΦΕΚ 97/Α΄) και τα παραρτήματα αυτής έγιναν αποδεκτά εξ
ονόματος της ΕΟΚ με την αριθμ. 93/329/ΕΟΚ απόφαση του Συμβουλίου ΕΟΚ, για την απαλλαγή από τον
ΕΦΚ]. 

2.     Το  συγκεκριμένο  μέτρο  εφαρμόζεται  σε  όλα  τα  μηχανοκίνητα  οχήματα  δημόσιας  χρήσης  που
εισέρχονται από τρίτη χώρα στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
για την εφαρμογή των ανωτέρω δεν προβλέπεται η αναγνώριση της  προέλευσης του καυσίμου,   εάν
δηλαδή  προέρχεται  από  τρίτη  χώρα  ή  από  άλλο  κράτος  μέλος   της  Ε.Ε. Συνεπώς,  ακόμη  και  στην
περίπτωση  όπου  τα  καύσιμα  που  περιέχονται  στις  κανονικές  δεξαμενές  καυσίμου  των  ανωτέρω
εισερχομένων από τρίτες χώρες οχημάτων έχουν αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., δεν παρέχεται
από  τις  προαναφερθείσες  διατάξεις  η  δυνατότητα  ελέγχου  και  διαπίστωσης  του  ενωσιακού  ή  μη
χαρακτήρα τους.

3.       Τέλος, όσον αφορά το θέμα της αύξησης του ορίου της ποσότητας των 200 λίτρων που επιτρέπεται
τα εν λόγω οχήματα να φέρουν στις δεξαμενές τους  με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., σας
γνωρίζουμε  ότι  το  όριο  αυτό  έχει  θεσπιστεί  στα  πλαίσια  λήψης  μέτρων  για  την  καταπολέμηση  του
λαθρεμπορίου  καυσίμων  (σχετική  και  η  ανωτέρω  β’  επιστολή  σας) και  στοχεύει  στην  αποφυγή
καταστρατήγησης  των  διατάξεων  και  στη  διαφύλαξη  των  δημοσίων  εσόδων. Κατόπιν  αυτών,
ενδεχόμενη αναθεώρηση απαιτεί εξέταση των σχετικών με το θέμα ζητημάτων λαμβανομένων υπόψη και
των απόψεων των Υπουργείων Εξωτερικών και  Υποδομών και Μεταφορών  και εφόσον κριθεί σκόπιμο, οι
αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε τροποποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

                               H  ΓΕΝΙΚH  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                              ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  &  Ε.Φ.Κ.

                                                   ΕΙΡ.ΓΙΑΛΟΥΡΗ 

Εσωτερική Διανομή: 
-Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ 
-Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης  της  Γενικής  Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ 
-Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α-Τμήμα Ε΄
-Δ/νση Δ.Θ.Ε.Κ.Α. – Τμήμα Γ΄ 
-Δ/νση Τ.Δ.-Τμήματα  Α΄& Β΄
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