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   ΘΕΜΑ   :   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΕΦΚ  

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Α.1072/5/3/19 καθώς  και τις διευκρινιστικές 

αποφάσεις Ε.2053/4/4/19 & Ε.2186/29/10/19, τις οποίες έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας, 

η διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης, θα γίνεται ΜΟΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  μέσω της σχετικής εφαρμογής ICISnet μέσω του υποσυστήματος : EIΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΕΦΚ (και με τους κωδικούς που χρησιμοποιείτε στο taxisnet) – μενού : Επιστροφές 

ΕΦΚ – Υποβολή αίτησης.                                                      

Στο άρθρο 2 της απόφασης καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων επιστροφής ΕΦΚ του 

πετρελαίου κίνησης(DIESEL). Ειδικότερα, οι δικαιούχοι επιστροφής υποχρεούνται να συντάσσουν 

αναλυτική κατάσταση με τα τιμολόγια αγοράς του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύτηκαν (που 

αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία ζητείται επιστροφή ΕΦΚ,)  και  για τα οποία υπάρχουν 

οι αντίστοιχες εγγραφές στα τηρούμενα λογιστικά τους βιβλία – υπόδειγμα  παραρτήματος 

απόφασης ΙΙα, για τα αρτοποιεία. Η κατάσταση αυτή συντάσσεται  υποχρεωτικά ηλεκτρονικά σε 

μορφή υπολογιστικού φύλλου και υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο άρθρο 4 της απόφασης. 

Στο άρθρο 3 παρ.1 αναφέρεται ότι η  ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής ΕΦΚ γίνεται ανά εξάμηνο ή 

ανά έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται σε 2 μήνες από τη λήξη του εξαμήνου                       

(δηλ. από 01/07 - 31/08) ή του έτους (δηλ. από 01/01 - 28/02) για τις ποσότητες του πετρελαίου 

κίνησης  που παρελήφθησαν από το αρτοποιείο.  Σύμφωνα με την παρ.2 από την επιχείρηση 

υποβάλλεται μια  αίτηση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκαταστημάτων. Εφόσον η επιχείρηση 

έχει υποκαταστήματα, τα σχετικά δικαιολογητικά συνυποβάλλονται στην ίδια αίτηση, 

ταξινομημένα ανά υποκατάστημα. Επίσης αν η λογιστική διαχείριση της επιχείρησης τηρείται σε 

διαφορετικό τόπο από την έδρα της, τότε στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της ηλεκτρονικής αίτησης 

πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της διεύθυνσης όπου τηρείται η λογιστική της διαχείριση. 

Στο άρθρο 4 παρ. 1 καθορίζονται τα στοιχεία της αίτησης καθώς και τα συνυποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά.  Ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα από 

το μενού : Ενέργειες «Αίτηση με συνημμένα αρχεία από οικονομικό φορέα – Δημιουργία 

συνυποβαλλόμενων αρχείων», όπου στο πεδίο «Επιχειρηματικό κλειδί» αναγράφεται το MRN της 

Αίτησης Επιστροφής ΕΦΚ.   Στην παρ. 2 προβλέπονται τα δικαιολογητικά που είναι κοινά  για όλες  

τις κατηγορίες δικαιούχων. Στις παρ. 3,4,5 και 6  καθορίζονται τα επιπλέον δικαιολογητικά για 

κάθε κατηγορία δικαιούχου. Τα αρτοποιεία υποχρεούνται στα δικαιολογητικά μόνο της παρ.3 
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και ειδικότερα : παρ.3.α :Υπεύθυνη Δήλωση-υπόδειγμα ΙΙΙ  -  παρ.3.β : δεν αφορά τα αρτοποιεία                  

παρ.3.γ: Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού που θα αναγράφει μόνο : α)την ωριαία κατανάλωση του 

λέβητα &  β) τη χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου. H βεβαίωση του μηχανικού υποβάλλεται 

την πρώτη φορά της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής ΕΦΚ καθώς και σε κάθε περίπτωση 

μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής της. Σε περίπτωση μη τροποποίησης ή μεταβολής,  

τότε στην υπεύθυνη δήλωση της παρ.3.α.  απλώς δηλώνετε ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης του 

μηχανικού δεν έχουν μεταβληθεί – παρ.3.δ. : δεν αφορά τα αρτοποιεία. 

Στο άρθρο 5 ορίζονται τα αρμόδια Τελωνεία για κάθε Νομό/Περιφέρεια  και διευκρινίζεται 

αναλυτικά ( Ε.2053/19 )  η χωρική αρμοδιότητα  κάθε Τελωνείου.   Σας εφιστούμε την προσοχή 

να κάνετε την αίτηση στο Τελωνείο που ανήκετε.    

Ειδικότερα,  στο  Α΄Τελωνείο  Πειραιά  ανήκουν  :    Δήμος Πειραιά,  Δήμος Νίκαιας - Ρέντη, 

Δήμος Κορυδαλλού, Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Δήμος Περάματος,  Δήμος Αγκιστρίου, 

Δήμος Αίγινας, Δήμος Κυθήρων, Δήμος Πόρου,  Δήμος  Σαλαμίνας,  Δήμος Σπετσών,  Δήμος 

Τροιζηνίας,  Δήμος Ύδρας  καθώς επίσης & ο νότιος τομέας Αθηνών : Δήμος Αγ.Δημητρίου, 

Δήμος Αλίμου, Δήμος Γλυφάδας, Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Δήμος Καλλιθέας,                     

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου,  Δήμος Ν.Σμύρνης,  Δήμος Π.Φαλήρου. 

Το Τελωνείο προκειμένου να αποδεχθεί ή να απορρίψει την ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής 

ΕΦΚ,  διενεργεί σχετικούς ελέγχους ( υποβολή αίτησης στο αρμόδιο τελωνείο,  υπαγωγή ή όχι της 

επιχείρησης στους δικαιούχους επιστροφής,  εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή, πληρότητα και 

επάρκεια της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών).     Στην περίπτωση που η 

αίτηση γίνει αποδεκτή, οριστικοποιείται (κατάσταση «Οριστικοποιημένη») και δημιουργείται 

αυτόματα μια Απόφαση επιστροφής ΕΦΚ (κατάσταση «Καταχωρημένη»). Στην περίπτωση 

απόρριψης από το Τελωνείο, η αίτηση περιέρχεται σε κατάσταση «Μη Αποδεκτή», 

συμπληρωμένη με τους λόγους απόρριψης από το Τελωνείο.  Το χρονικό διάστημα που μπορεί 

η αίτηση να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί ορίζεται σε 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής 

της.  Το αρμόδιο Τελωνείο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και για να προβεί στην έκδοση 

απόφασης επιστροφής, ελέγχει αν υπάρχουν γενικά  τυχόν οφειλές από την επιχείρηση. Αν δεν 

υπάρχουν οφειλές,  εκδίδεται απόφαση επιστροφής ΕΦΚ και το ποσό πιστώνεται στον 

τραπεζικό λογαριασμό που έχετε  δηλώσει. Αν όμως υπάρχουν οφειλές, γίνεται συμψηφισμός 

και το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στο δικαιούχο. 

Επειδή γίνεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, σας 

προτείνουμε να απευθυνθείτε στους λογιστές σας για σχετική βοήθεια, καθώς κάποιο λάθος ή 

παράλειψη εκ μέρους σας θα έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτησή σας.  Το Σωματείο, 

σε κάθε περίπτωση, είναι στη διάθεσή σας  για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις. 
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