
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. A.1060  
Διαδικασία απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και έλεγχος της νόμιμης χρή-

σης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των 

κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 που χρησιμο-

ποιούνται, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας, την ορυκτολογική κατεργα-

σία, τη χημική αναγωγή, την ηλεκτρολυτική και 

μεταλλουργική κατεργασία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των περ. ζ), η) και θ) της παρ. 1 του άρθρου 78 του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001,Α΄265), κα-
θώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 
78 του ιδίου κώδικα,

β) του Κεφαλαίου Α΄«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. 
δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του 
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) των Κεφαλαίων 2 και 3 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄251),

δ) των περ. (ε)και (κδ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγω-
γή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις» (Α΄179),

ε) της υπό στοιχεία Φ. 893/435/04-07-2007 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι 
και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και 
έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης, του λιθάνθρακα, 
λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ) που χρησιμοποιούνται για 
χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κα-
τεργασία» (Β΄1237),

στ) της υπό στοιχεία Φ.1816/1014/28-12-2006 από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. 
και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης, του λιθάνθρα-
κα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ) που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
καθώς και στην ορυκτολογική κατεργασία» (Β΄98/2007),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε-
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β΄372), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/
2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 
5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού 
Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη επικαιροποίησης των υπό στοιχεία 
Φ. 893/435/04-07-2007 (Β΄1237) και Φ.1816/1014/
28-12-2006 (Β΄98/2007) αποφάσεων του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με τις οποίες ρυθμίζεται η 
διαδικασία για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του λιθάν-
θρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που χρησιμοποιούνται, 
αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την 
ορυκτολογική κατεργασία, τη χημική αναγωγή, την ηλε-
κτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία καθώς και η 
διαδικασία παρακολούθησης της νόμιμης χρήσης των 
ανωτέρω που τελούν στην εν λόγω απαλλαγή.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) η διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής από 

τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη 
και οπτάνθρακα (κοκ) που χρησιμοποιούνται, αποκλει-
στικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για ορυ-
κτολογική κατεργασία, για χημική αναγωγή ηλεκτρολυ-
τική και μεταλλουργική κατεργασία, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων των περ. ζ), η) και θ) της παρ. 1 του άρθρου 
78 του ν. 2960/2001,

β) οι δικαιούχοι απαλλαγής από τον ανωτέρω ειδικό 
φόρο κατανάλωσης,

γ) οι αρμόδιες αρχές χορήγησης της απαλλαγής από 
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη 
και οπτάνθρακα (κοκ) για τις χρήσεις αυτές,

δ) οι διαδικασίες και οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγ-
χο της νόμιμης χρήσης των εν λόγω προϊόντων που 
παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης από τους δικαιούχους απαλλαγής, για τις 
χρήσεις αυτές.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι απαλλαγής - Αρμόδιες αρχές

1. Δικαιούχοι παραλαβής λιθάνθρακα, λιγνίτη και 
οπτάνθρακα (κοκ), με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, για τις κατωτέρω αναφερόμενες χρήσεις, 
είναι:

α) οι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργει-
ας της περ. (κδ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011,

β) οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
κυρίως για δική τους χρήση (αυτοπαραγωγοί) της περ. (ε) 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.4001/2011, οι οποίες χρη-
σιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα, αποκλειστικά, για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς τους,

γ) οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα εν λόγω προ-
ϊόντα, αποκλειστικά:

(γα) στην ορυκτολογική κατεργασία, στην έννοια της 
οποίας περιλαμβάνονται οι οικονομικές δραστηριότητες 
του κλάδου 23 «παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυ-
κτών προϊόντων» του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέ-
σπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων NACE— αναθεώρηση 2 και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του 
Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς το-
μείς» (L393), ή (γβ) για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική 
και μεταλλουργική κατεργασία.

2. Αρμόδια αρχή για την έγκριση παραλαβής της ετή-
σιας ποσότητας λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 
από τους δικαιούχους απαλλαγής, καθώς και την παρα-
κολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης αυτών, 
είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγονται οι παραγωγικές μονάδες του εκάστοτε δικαι-
ούχου, oριζόμενο στο εξής, ως τελωνείο ελέγχου.

3. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής από 
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη 

και οπτάνθρακα, καθώς και την αποδοχή των σχετικών 
τελωνειακών παραστατικών θέσης σε ανάλωση [Δήλω-
ση ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) ή Διασάφηση 
Εισαγωγής (ΕΔΕ)] προκειμένου για την παραλαβή των εν 
λόγω προϊόντων από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, 
είναι το τελωνείο στο οποίο υποβάλλονται τα τελωνειακά 
παραστατικά θέσης σε ανάλωση, οριζόμενο στο εξής ως 
τελωνείο παράδοσης.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις δικαιούχων απαλλαγής

Τα δικαιούχα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 που 
παραλαμβάνουν με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, υπο-
χρεούνται:

1. Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή «Βιβλίο Παραλα-
βής Προϊόντων Ορυκτού Άνθρακα με απαλλαγή από τον 
Ε.Φ.Κ.», σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος 
της παρούσας. Στο βιβλίο καταχωρούνται :

- το αρχικό ετήσιο απόθεμα λιθάνθρακα, λιγνίτη και 
οπτάνθρακα,

- οι ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 
που παραλαμβάνονται με απαλλαγή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης, τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά θέ-
σης σε ανάλωση (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) και τα παραστατικά δι-
ακίνησης,

- οι παραγόμενες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας ή 
έτοιμων προϊόντων βάσει των δελτίων παραγωγής και 
οι αντίστοιχες ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάν-
θρακα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους,

- το ετήσιο τελικό απόθεμα λιθάνθρακα, λιγνίτη και 
οπτάνθρακα.

Η καταχώριση των εγγραφών στο «Βιβλίο Παραλα-
βής Προϊόντων Ορυκτού Άνθρακα με απαλλαγή από τον 
Ε.Φ.Κ.», οριστικοποιείται (αποθήκευση σε μορφή pdf) και 
εκτυπώνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογια-
κών) και εκτυπώνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημε-
ρολογιακών ημερών από το τέλος κάθε μήνα. Οι μηνιαίες 
εκτυπώσεις του βιβλίου θεωρούνται από το τελωνείο 
ελέγχου και τηρούνται από τα δικαιούχα απαλλαγής 
πρόσωπα σε ενιαίο φυσικό αρχείο για δέκα (10) χρόνια.

Το παραπάνω βιβλίο μπορεί να υποκατασταθεί και 
από το τηρούμενο βιβλίο/λογιστικό αρχείο αποθεμά-
των, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Κεφαλαίου 2 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄251).

2. Να υποβάλουν στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, έως 
την 31η Μαρτίου κάθε έτους, «Ετήσια Κατάσταση παρε-
ληφθεισών ποσοτήτων ορυκτού άνθρακα», σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα ΙΙ του Παραρτήματος της παρούσας. 
Η κατάσταση συμπληρώνεται, βάσει του τηρούμενου 
βιβλίου της προηγούμενης παραγράφου και καταγράφο-
νται οι ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 
που τέθηκαν σε ανάλωση, ανά παραστατικό θέσης σε 
ανάλωση (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ), το προηγούμενο έτος, καθώς 
και το τυχόν απόθεμα αυτών την 31η Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους.

3. Να καταθέτουν στο τελωνείο ελέγχου πάγια εγγύ-
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ηση (χρηματική ή τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβό-
λαιο), ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ποσού ίσου με 
το 5% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί 
στις ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 
που παρελήφθησαν με απαλλαγή, κατά το προηγούμε-
νο έτος. Εάν δεν υπάρχει παραλαβή λιθάνθρακα, λιγνί-
τη ή οπτάνθρακα το προηγούμενο έτος, το ποσό της 
πάγιας εγγύησης υπολογίζεται επί της εγκριθείσας από 
το Τελωνείο Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 4, απαλλασσόμενης από τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης ποσότητας των εν λόγω προϊόντων. 
Το Τελωνείο Ελέγχου χορηγεί στο δικαιούχο απαλλαγής 
πρόσωπο σχετική βεβαίωση, στην οποία αναφέρονται 
τα στοιχεία του δικαιούχου της απαλλαγής, ο αριθμός 
αναφοράς (GRN) της πάγιας εγγύησης, η διάρκεια ισχύος, 
καθώς και το ποσό αυτής.

Σε περίπτωση δικαιούχου απαλλαγής που λειτουργεί 
περισσότερες από μία παραγωγικές μονάδες, οι οποίες 
υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών τε-
λωνείων ελέγχου, κατατίθενται ξεχωριστές πάγιες εγγυ-
ήσεις σε κάθε τελωνείο ελέγχου, για κάθε μία μονάδα.

Εναλλακτικά και αντί της πάγιας εγγύησης, δύναται να 
κατατεθεί στο τελωνείο παράδοσης, μεμονωμένη εγγύη-
ση (χρηματική ή τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο), 
ποσού ίσου με το 10% του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη κάθε φορά με 
απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ποσότητα 
των ανωτέρω προϊόντων.

Εάν το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, είναι κάτοχος 
Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) (L 269), 
κατατίθεται μειωμένη εγγύηση, κατά 50%, σε σχέση με 
τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν, στο πλαίσιο παρα-
κολούθησης της νόμιμης χρήσης των απαλλασσόμενων 
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ως άνω προϊόντων 
που παραλαμβάνουν, οποιονδήποτε έλεγχο τακτικό ή 
έκτακτο, φυσικό ή λογιστικό, από τις αρμόδιες τελωνει-
ακές ελεγκτικές αρχές.

5. Να ενημερώνουν το τελωνείο ελέγχου για οποιαδή-
ποτε μεταβολή επέλθει στη λειτουργία της επιχείρησης 
η οποία επηρεάζει τη δυναμικότητά της, εντός τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά 
την οποία επήλθε η μεταβολή.

Άρθρο 4
Υποβολή δικαιολογητικών - 
Καθορισμός απαλλασσομένων ποσοτήτων - 
Απόφαση έγκρισης παραλαβής

1. Τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παρ. 1 του 
άρθρου 2, προκειμένου να παραλάβουν λιθάνθρακα, 
λιγνίτη και οπτάνθρακα, με απαλλαγή από τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης, κατ’ εφαρμογή των περ. ζ), η) και 
θ) της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.2960/2001, οφείλουν 
να λάβουν σχετική έγκριση, υποβάλλοντας στο αρμόδιο 
τελωνείο ελέγχου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, 
για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής ποσότητας λιθάν-
θρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, με απαλλαγή από τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης, στην οποία αναφέρονται τα 
παρακάτω στοιχεία:

- Η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και τα στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, e-mail) της επιχείρησης.

- Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της.
- Ο τόπος εγκατάστασης (θέση) του σταθμού παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή της μονάδας παραγωγής 
της επιχείρησης, καθώς και του χώρου αποθήκευσης του 
λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα.

- Η αιτούμενη ποσότητα κατ’ έτος λιθάνθρακα, λι-
γνίτη και οπτάνθρακα που απαιτείται για την κάλυψη 
των παραγωγικών αναγκών του σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή της μονάδας παραγωγής της 
επιχείρησης, για τα επόμενα τρία έτη.

- Συνοπτική περιγραφή του τρόπου χρησιμοποίησης 
των απαλλασσόμενων ποσοτήτων, κατά την παραγωγική 
διαδικασία, πλην των περιπτώσεων παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

- Η παραγόμενη κατ’ έτος ποσότητα ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (Kwh) για τους δικαιούχους της περ. β) της παρ. 1 
του άρθρου 2 ή τα παραγόμενα κατ’ έτος έτοιμα προ-
ϊόντα για τους δικαιούχους της περ. γ) της παρ. 1 του 
άρθρου 2.

β) Γενικό πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκ-
προσώπησης.

γ) Για τους δικαιούχους των περιπτώσεων α) και β) της 
παρ. 1 του άρθρου 2, αντίγραφο της άδειας εγκατάστα-
σης και της άδειας λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπα-
ραγωγής, καθώς και της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομο-
θεσία.

δ) Για τους δικαιούχους της περ. γ) τα παρ. 1 του άρ-
θρου 2, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρη-
σης της οικείας Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερει-
ακής Ενότητας.

2. Ο προϊστάμενος του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου, 
μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1, προ-
βαίνει στη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από 
τουλάχιστον έναν Τελωνειακό υπάλληλο και έναν Χημικό 
υπάλληλο που ορίζεται από την κατά τόπο αρμόδια Χη-
μική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), 
κατόπιν σχετικής αίτησης του τελωνείου ελέγχου. Σε πε-
ρίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή δύναται να 
ζητήσει τη συνδρομή αρμόδιου μηχανικού της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

3. Η επιτροπή, μετά την εξέταση των δικαιολογητικών 
της παρ. 1, προβαίνει σε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της 
αιτούσας την απαλλαγή επιχείρησης, προκειμένου να 
διαπιστώσει ότι αυτή εμπίπτει στα δικαιούχα απαλλαγής 
πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 και να καθορίσει την 
ετήσια ποσότητα λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, 
την οποία δύναται να παραλάβει, με απαλλαγή από τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα επόμενα τρία έτη, βάσει 
της παραγωγικής δυναμικότητας της.

Για τον καθορισμό της ανωτέρω ετήσιας ποσότητας 
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του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου η επιτροπή λαμ-
βάνει υπόψη της τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλι-
σμό, την ακολουθούμενη παραγωγική διαδικασία, τις 
ποσότητες των απαλλασσόμενων προϊόντων που χρη-
σιμοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη, τις σχετικές 
εκθέσεις ελέγχου, όσον αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν ήδη παραλάβει με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, στοιχεία παραγγελιών ή συναφθέντων 
συμβολαίων του έτους, στο οποίο αναφέρεται η αιτού-
μενη ποσότητα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο 
δύναται να ζητηθεί από την επιτροπή.

4. Η επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών 
ενεργειών της, συντάσσει έκθεση έλεγχου στην οποία 
αναφέρονται τα στοιχεία, βάσει των οποίων καθορίστηκε 
η ετήσια ποσότητα λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 
που δύναται να παραλάβει, με απαλλαγή από τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης, η δικαιούχος επιχείρηση. Ο προϊ-
στάμενος του τελωνείου ελέγχου, με βάση την ανωτέ-
ρω έκθεση ελέγχου εκδίδει απόφαση για την «Έγκριση 
Παραλαβής Ενεργειακών Προϊόντων με απαλλαγή από 
τον Ε.Φ.Κ.», για τις απαλλασσόμενες ανά έτος ποσότητες, 
για τα επόμενα τρία έτη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα IΙΙ 
του Παραρτήματος της παρούσας. Η απόφαση κοινο-
ποιείται στην δικαιούχο επιχείρηση και στην αρμόδια 
Χημική Υπηρεσία.

5. Για τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της περ. α) 
της παρ. 1 του άρθρου 2, δεν απαιτείται συγκρότηση 
επιτροπής για τον καθορισμό των ποσοτήτων λιθάνθρα-
κα, λιγνίτη και οπτάνθακα που δύναται να παραλάβουν, 
με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και 
η απόφαση για την «Έγκριση Παραλαβής Ενεργειακών 
Προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» εκδίδεται από 
τον προϊστάμενο του τελωνείου ελέγχου, βάσει των υπο-
βληθέντων δικαιολογητικών της παρ. 1.

6. Στην περίπτωση που το δικαιούχο απαλλαγής πρό-
σωπο διαθέτει περισσότερες από μία μονάδες παρα-
γωγής, οι οποίες λειτουργούν αυτοτελώς, καθορίζεται 
για κάθε μια από αυτές, η ετήσια ποσότητα λιθάνθρακα, 
λιγνίτη και οπτάνθρακα που δύναται να παραλάβει με 
απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και εκδί-
δονται ξεχωριστές αποφάσεις «Έγκρισης Παραλαβής 
Ενεργειακών Προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» 
κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

7. Με αίτηση του δικαιούχου απαλλαγής προς το αρμό-
διο τελωνείο ελέγχου, δύναται να επανακαθοριστούν οι 
απαλλασσόμενες ποσότητες που έχουν καθορισθεί στην 
σχετική απόφαση «Έγκρισης Παραλαβής Ενεργειακών

Προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.», εφόσον υπο-
βληθούν στοιχεία που τεκμηριώνουν την αύξηση των 
παραγωγικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή, το 
τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην έκδοση νέας απόφα-
σης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες 
παραγράφους.

Άρθρο 5
Διαδικασία παραλαβής ενεργειακών προϊόντων 
με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. - Ενέργειες του 
Τελωνείου Παράδοσης

1. Για την παραλαβή της ποσότητας λιθάνθρακα, λιγνί-
τη και οπτάνθρακα, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης που έχει καθορισθεί στην απόφαση της 
παρ. 4 του άρθρου 4, το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο 
υποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο παράδοσης τελωνεια-
κό παραστατικό θέσης σε ανάλωση (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ).

2. Με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση, το δικαιούχο 
απαλλαγής πρόσωπο συνυποβάλλει ηλεκτρονικά αντί-
γραφο της εκδοθείσας από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου 
απόφασης «Έγκρισης Παραλαβής Ενεργειακών Προϊό-
ντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.».

3. Πλέον των ανωτέρω, το δικαιούχο απαλλαγής πρό-
σωπο καταθέτει εγγύηση (χρηματική ή τραπεζική ή 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο), ποσού ίσου με το 10% του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στην παρα-
λαμβανόμενη με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ποσότητα των 
προϊόντων που αναγράφεται στο παραστατικό θέσης 
σε ανάλωση.

Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί πάγια εγγύηση 
στο τελωνείο ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 3, συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά με 
το παραστατικό θέσης σε ανάλωση η προβλεπόμενη 
στην εν λόγω διάταξη βεβαίωση του Τελωνείου Ελέγχου. 
Εάν το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο είναι κάτοχος 
Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα κα-
τατίθεται μειωμένη εγγύηση σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 3.

4. Σε περίπτωση που, βάσει της ίδιας ως άνω απόφα-
σης, έχουν παραληφθεί ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη, 
ή οπτάνθρακα, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατα-
νάλωσης από άλλο Τελωνείο Παράδοσης, υποβάλλονται 
αντίγραφα των σχετικών παραστατικών τελωνισμού.

5. Το τελωνείο παράδοσης παρακολουθεί σε ιδιαίτερο 
αρχείο, τα σχετικά με την παράδοση του λιθάνθρακα, 
λιγνίτη και οπτάνθρακα παραστατικά, μέχρι την ολο-
κλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρήσης τους. Για τη 
διευκόλυνση του ελέγχου αυτού, το τελωνείο παράδοσης, 
εφόσον είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου, γνω-
στοποιεί σε αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο, τους αριθμούς 
αναφοράς (MRN) των παραστατικών θέσης σε ανάλωση.

Άρθρο 6 
Έλεγχος νόμιμης χρήσης

1. Για την διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του λιθάν-
θρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που παραλαμβάνονται 
από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παρ. 1 του 
άρθρου 2, πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) φορά 
ανά έτος, από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, λογιστι-
κός και φυσικός έλεγχος. Ο έλεγχος διενεργείται από 
επιτροπή που συγκροτείται από το τελωνείο ελέγχου, 
ύστερα από την έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου και 
αποτελείται από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους με 
τη σύμπραξη ενός (1) χημικού υπαλλήλου της οικείας 
υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον 
κρίνεται ότι η συμμετοχή του είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου.

2. Ο ετήσιος έλεγχος της νόμιμης χρήσης των απαλ-
λασσομένων ποσοτήτων λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάν-
θρακα διενεργείται για κάθε παραγωγική μονάδα της 
επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη 
χρήση των παραληφθεισών ποσοτήτων, με απαλλαγή 
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από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καθώς και η ύπαρξη 
τυχόν αποθεμάτων, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
και πρόκειται να συνυπολογιστούν στην νέα απόφαση 
έγκρισης της παρ.4 του άρθρου 4.

Κατά τον έλεγχο λαμβάνονται υπόψη, τα στοιχεία του 
δεύτερου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 4, οι υποβλη-
θείσες ετήσιες καταστάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3, τα 
φορολογικά βιβλία/αρχεία και στοιχεία, όπως προβλέ-
πονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα απο-
τελέσματα της φυσικής απογραφής των αποθεμάτων για 
τα εν λόγω προϊόντα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις 
της ελεγχόμενης επιχείρησης.

3. Με την ολοκλήρωση του ετήσιου ελέγχου συντάσσε-
ται σχετική έκθεση έλεγχου με τα αποτελέσματα αυτού, 
η οποία υποβάλλεται στο τελωνείο ελέγχου. Αντίγραφο 
της έκθεσης ελέγχου κοινοποιείται στο τελωνείο παρά-
δοσης, σε περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό από 
το τελωνείο ελέγχου και στη οικεία Χημική Υπηρεσία, σε 
περίπτωση που συμμετείχε στον έλεγχο.

4. Εφόσον από τον ετήσιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι 
ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που 
παρελήφθησαν, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., χρησιμο-
ποιήθηκαν, νομίμως, το τελωνείο παράδοσης προβαίνει 
στην αποδέσμευση των μεμονωμένων εγγυήσεων που 
έχουν κατατεθεί σε αυτό και στην περίπτωση που έχει 
κατατεθεί πάγια εγγύηση στο τελωνείο ελέγχου, αυτό 
προβαίνει στην αποδέσμευσή της.

Το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει, αμελλητί, εγγράφως 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ελεγχόμενη 
επιχείρηση, για τα αποτελέσματα του ελέγχου και την 
αποδέσμευση ή μη της κατατεθείσας εγγύησης.

5. Μετά από αίτηση της δικαιούχου απαλλαγής επιχεί-
ρησης δύναται να πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος 
νόμιμης χρήσης για τις παραληφθείσες ποσότητες, με 
βάση συγκεκριμένα παραστατικά θέσης σε ανάλωση. 
Το τελωνείο ελέγχου πραγματοποιεί τον παραπάνω 
έλεγχο, με την προσκόμιση σε αυτό των σχετικών με τις 
παραλαβές φορολογικών και λοιπών στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη διενέργεια του λογιστικού ελέγχου. Ο 
έλεγχος ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογια-
κών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
με την σύνταξη σχετικής έκθεσης έλεγχου, με τα απο-
τελέσματα αυτού, αντίγραφό της οποίας κοινοποιείται 
στο τελωνείο παράδοσης, σε περίπτωση που αυτό είναι 
διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου. Εφόσον από τον 
έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνί-
τη και οπτάνθρακα που παρελήφθησαν με απαλλαγή 
από τον Ε.Φ.Κ. χρησιμοποιήθηκαν, νομίμως, το τελωνείο 
παράδοσης, προβαίνει στην λύση/αποδέσμευση των 
μεμονωμένων εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί σε αυτό, 
για τις αναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με τα ως άνω 
συγκεκριμένα παραστατικά (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ).

6. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους των παρ. 
1 και 5, διαπιστωθεί ότι οι παραληφθείσες ποσότητες 
του λιθάνθρακα, λιγνίτη ή οπτάνθρακα δεν χρησιμο-
ποιήθηκαν, νομίμως, συνολικά ή εν μέρει, το τελωνείο 
παράδοσης, βάσει της έκθεσης ελέγχου, προβαίνει στη 
βεβαίωση και είσπραξη των αναλογούντων φορολο-
γικών επιβαρύνσεων, εφαρμοζομένων ταυτοχρόνως 
των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 119Α του 
ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λα-
θρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α του 
ίδιου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

7. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δε δύναται να χρη-
σιμοποιήσει ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη ή οπτάνθρα-
κα, τις οποίες έχει παραλάβει βάσει σχετικών αποφάσεων 
έγκρισης της παρ. 4 του άρθρου 4, οι εν λόγω ποσότητες 
μπορούν, κατόπιν έγκρισης του τελωνείου ελέγχου, να 
διατεθούν σε άλλα δικαιούχα ή μη απαλλαγής πρόσωπα.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές - Λοιπές διατάξεις

1. Αιτήσεις για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής πο-
σότητας λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα με απαλλα-
γή από τον Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περ. 
ζ), η) και θ) της παρ.1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, 
οι οποίες έχουν υποβληθεί, πριν την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, εξετάζονται με βάση τα οριζόμενα στις 
υπό στοιχεία Φ.893/435/04-07-2007 και Φ.1816/1014/
28-12-2006 αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών.

2. Τα πρακτικά, βάσει των οποίων εγκρίθηκαν από 
τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου, οι απαλλασσόμενες από 
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ποσότητες λιθάνθρα-
κα, λιγνίτη και οπτάνθρακα και έχουν συνταχθεί, κατ’ 
εφαρμογή των υπό στοιχεία Φ. 893/435/04-07-2007 και 
Φ.1816/1014/28-12-2006 αποφάσεων του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εξακολουθούν να ισχύουν, 
έως την λήξη τους, με την επιφύλαξη των περιπτώσε-
ων, κατά τις οποίες απαιτείται επαναπροσδιορισμός των 
απαλλασσόμενων ποσοτήτων, οπότε και εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της παρούσας.

3. Για την τακτοποίηση από τα τελωνεία παράδοσης 
των παραστατικών θέσης σε ανάλωση, (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) 
του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, με απαλλα-
γή από τον Ε.Φ.Κ. και την αποδέσμευση των σχετικών 
εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας, θα τηρηθεί η διαδικασία, 
όπως αυτή προβλέπεται στις υπό στοιχεία Φ.893/435/
04-07-2007 και Φ.1816/1014/28-12-2006 αποφάσεις του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
κάθε άλλη προγενέστερη σχετική απόφαση.
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Άρθρο 8 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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*02025372405220012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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