
 

 

 ΠΟΛ.1024/24.1.2012  
Καθορισµός του τύπου και του περιεχοµένου της δήλωσης απόδοσης στις 
∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του 
Ε.Φ.Κ. µεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και 
θέρµανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ 
αυτής από τα υπόχρεα νοµικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 
του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994)  
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001− 265 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (152 Α΄). 
 
2. Την απόφαση Α΄5042638/13.10.2011 (2283Β΄) περί καθορισµού των όρων και των 
προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα 
νοµικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 
για σκοπούς θέρµανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόµιµης χρησιµοποίησης 
αυτού. 
 
3. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000 (248 Α΄). 
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 ν. 2093/1992 (181 Α΄). 
 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση των 
διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 
 
6. Την µε αριθµό Y 25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) απόφαση του 
Πρωθυπουργού µε την οποία καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονοµικών. 
 
7. Την ανάγκη καθορισµού του τύπου και του περιεχοµένου της δήλωσης απόδοσης 
στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του 
Ε.Φ.Κ. µεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών 
επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτής από τα υπόχρεα νοµικά πρόσωπα της 
παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος (ν. 2238/1994), που χρησιµοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) θέρµανσης για τη λειτουργία των κεντρικών συστηµάτων ή άλλων µέσων 
θέρµανσης αντί πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης. 
 
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων νοµικών προσώπων, για την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, µε υποβολή της δήλωσης και την καταβολή του 
Ε.Φ.Κ. και των λοιπών επιβαρύνσεων πέραν των Τελωνείων και στις ∆.Ο.Υ. 
 
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 



 

 

 αποφασίζουµε: 
 
1. Καθορίζουµε τον τύπο και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης της διαφοράς 
συντελεστών του Ε.Φ.Κ. µεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης και του Φ.Π.Α. 
και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτής, από τα υπόχρεα νοµικά 
πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994), όπως το υπόδειγµα που προσαρτάται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 
 
2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ της 
έδρας του υπόχρεου µέχρι την 20η Ιανουαρίου για καταναλωθείσες ποσότητες 
πετρελαίου θέρµανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 
προηγούµενου έτους και µέχρι την 20η Μαΐου για καταναλωθείσες ποσότητες 
πετρελαίου θέρµανσης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Απριλίου του ιδίου 
έτους. 
 
Μετά την είσπραξη του ποσού, ένα αντίτυπο επιστρέφεται στο φορολογούµενο. 
 
3. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εγκαταστάσεων του 
υπόχρεου µπορεί να χρησιµοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε µηχανογραφική 
από Η/Υ µε ίδια γραµµογράφηση η οποία θα επισυνάπτεται. 
 
4. Μέχρι να τυπωθεί το επισυναπτόµενο έντυπο θα µπορούν να χρησιµοποιούνται 
φωτοαντίγραφα αυτού. 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


