
Α. 1332 /21-08-2019: Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 

«Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., 

του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’, 

της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς 

κατανάλωση» 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  Τεύχος B’ 3433/11.09.2019, η Απόφαση, Α. 1333 του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με Θέμα: 

«Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. “Όροι και προϋποθέσεις 

που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών 

επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’, της παραγράφου 1, του 

άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση”» 

H A. 1332 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 68, 73, 74 και 109 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 

Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α’), όπως ισχύει. 

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως 

ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης. 

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 

41 αυτού. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και 

άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α’), όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ 248 Α’), όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 356 Β’) με τίτλο « Καθιέρωση 

εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών». 

8. Τις διατάξεις της Δ.ΟΡΓ.Α1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968 Β’ και 1238 Β’) απόφασης 

του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 130 Β’ και 372 Β’) απόφαση του Υπουργού και 

του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 

συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε, και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου α’, της παρ. 3 του άρθρου 41, του ν. 4389/2016. 



10. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 τ.ΥΟΔΔ) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή 

και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ 689 

τ.ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

11. Τις διατάξεις της Α. 1217/06-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των 

στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), 

καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασης τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο». 

12. Την ανάγκη τροποποίησης της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 

2264/Β’/11-6-2019), προκειμένου για την συμπερίληψη όλων των Διαχειριστών 

Συστημάτων φυσικού αερίου που πραγματοποιούν μετρήσεις ποσοτήτων του εν λόγω 

προϊόντος, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και 

των λοιπών επιβαρύνσεων. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε: 

Η Α. 1218/3-6-2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη 

διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων 

του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 

2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» τροποποιείται ως έξης: 

Άρθρο 1 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«5. Όταν υπόχρεος υποβολής της ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. είναι ο Προμηθευτής φυσικού αερίου 

όπως ορίζεται στο άρθρο 55, του ν. 2960/2001, ο Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται βάσει των 

αναγραφόμενων, επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, ποσοτήτων φυσικού 

αερίου. 

Σε περίπτωση που υπόχρεος υποβολής της ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. είναι ο Τελικός Πελάτης 

φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 55, του ν. 2960/2001, ο Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται 

βάσει της ποσότητας φυσικού αερίου που κατανάλωσε και προμηθεύτηκε αποκλειστικά για 

δική του χρήση σε σημείο διαφορετικό από το Σημείο Κατανάλωσης και η οποία προκύπτει 

από τη μέτρηση στο Σημείο Εξόδου/Παράδοσης που πραγματοποιούν οι Διαχειριστές 

Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, μειούμενη κατά την 

ποσότητα που προμηθεύτηκε από Προμηθευτή φυσικού αερίου σε Σημείο Κατανάλωσης.». 

2.. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«7. Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική 

στιγμή ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς και το ειδικό τέλος 5‰, όπως 

προβλέπεται από τον ν. 2093/1992 και τον ν. 2960/2001. 

Όταν υπόχρεος υποβολής της ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. είναι ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 55, του ν. 2960/2001, για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής αξίας 

επί της οποίας υπολογίζεται το ειδικό τέλος 5‰ λαμβάνονται υπόψη η καταναλωθείσα 

ποσότητα φυσικού αερίου, η οποία προκύπτει από τη μέτρηση στο Σημείο 



Εξόδου/Παράδοσης που πραγματοποιούν οι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή 

Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, μειούμενη κατά την ποσότητα που προμηθεύτηκε από 

Προμηθευτή φυσικού αερίου σε Σημείο Κατανάλωσης καθώς και η αναγραφόμενη 

μοναδιαία τιμή χρέωσης φυσικού αερίου στο παραστατικό πώλησης. 

Στην περίπτωση που Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου προμηθεύεται φυσικό αέριο, από 

περισσότερους του ενός προμηθευτές, κάθε παραστατικό πώλησης φυσικού αερίου που 

αυτοί εκδίδουν, συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμολογιακής αξίας επί της οποίας 

υπολογίζεται το ειδικό τέλος 5‰, κατ’ αναλογία της αναφοράς Τελικής Κατανομής 

Ποσοτήτων που εκδίδουν οι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής 

Φυσικού Αερίου. 

Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τους οικείους κατά περίπτωση φορολογικούς συντελεστές, επί 

του ποσού του Ε.Φ.Κ.». 

Άρθρο 2 

Έναρξη Ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Αυγούστου 2019 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 


