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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ &ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 

 ΑΔΑ: 
 
 
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020  
 
Αριθ. Πρωτ.:Ε. 2003 ΤΜΗΜΑ Α΄  

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10  ΠΡOΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Ταχ. 
Κώδικας 

: 10184 Αθήνα    
Πληροφορί
ες 

: Μ. Προγουλάκη    
Τηλέφωνο :  2106987419    
FAX : 2106987408    
e-mail : finexcis@aade.gr     
url : www.aade.gr      
              
       

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 4759/2020(ΦΕΚ 245 Α΄) με τίτλο 
''Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις'' 

 
 

Κοινοποιούνται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 163 του εν θέματι νόμου 

με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 73, του ν.2960/2001 και ειδικότερα η υποπερ. 1 της 

περ. κα), της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 αναφορικά με τη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας 

με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021.  

 

Α. Νομοθετικό πλαίσιο 

 

Συγκεκριμένα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρηματικής χρήσης για καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης, 

βάσει κλίμακας κατανάλωσης ανά έτος ως ακολούθως: 

 

για κατανάλωση από 0 έως και 

10.000 MWh 

          5€/ MWh 

για κατανάλωση μεγαλύτερη από 

10.000 ΜWh        

          2€/ MWh 

 

Αναφορικά με τη φορολόγηση τω υπόλοιπων  καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, συνεχίζουν να ισχύουν τα 

οριζόμενα  στην υποπερ. 1, της περ. κα),  καθώς και στην υποπερ. 2 της περ. κα). 

 

mailto:finexcis@aade.gr
http://www.aade.gr/
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Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω και μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης 

του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 

Β. Υποχρεώσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Οι εκάστοτε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας: 

 

α) οφείλουν να προσαρμόζουν την τιμολόγησή τους στους καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης, εκδίδοντας 

αναλόγως τα παραστατικά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τα κατωτέρω: 

 για τις πρώτες 10.000 MWh από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, επιβάλλεται συντελεστής Ε.Φ.Κ. 

5€/MWh, 

 όταν καταναλωτής μέσης και υψηλής τάσης επιτυγχάνει εντός του ίδιου έτους  κατανάλωση 10.000 

MWh, τότε αλλάζει ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. και για κάθε υπερβάλλουσα από την ως άνω κατανάλωση 

MWh, ο συντελεστής  μειώνεται από 5€/MWh σε 2€/ΜWh.  

 

β) έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν από την αρχή κάθε έτους τις καταναλώσεις των 

καταναλωτών/πελατών τους και οφείλουν να αναπροσαρμόζουν τη τιμολόγησή τους λαμβάνοντας  υπόψη 

τους ως άνω συντελεστές αναλόγως του επιπέδου κατανάλωσης.  

γ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2960/2001, μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα 

από την έκδοση των εν λόγω παραστατικών προμήθειας, και με βάση αυτά, υποβάλλουν τις Συγκεντρωτικές 

Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. για τους πελάτες τους.  

 

Οι ως άνω προμηθευτές υποβάλλουν μία Δήλωση Ε.Φ.Κ. για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των 

πελατών τους μέχρι τις 10.000 MWh και ξεχωριστή δεύτερη Δήλωση Ε.Φ.Κ. για τις καταναλώσεις άνω των 

10.000 MWh.  Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. της ηλεκτρικής ενέργειας 

βάσει της περ. θ’  του άρθρου 78 του ν.2960/200 η οποία χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική 

και μεταλλουργική κατεργασία, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα συμμετέχει στην κλίμακα της 

υποπερ. 1 της περ. κα) της παρ. 1 του ίδιου νόμου, είναι μόνο το μέρος της μη απαλλασσόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας που καταναλώνουν οι εν λόγω επιχειρήσεις, ήτοι ηλεκτρική ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται στις 

ως άνω χρήσεις και επομένως δεν απαλλάσσεται.  

 

Γ. Υποχρεώσεις Διαχειριστών Δικτύου Διανομής ή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Στην περίπτωση που καταναλωτής προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από περισσότερους του ενός 

προμηθευτές, ο αρμόδιος  Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να 

αποστέλλει συνολικά μηνιαία στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους προμηθευτές, ώστε 

να είναι δυνατή η παρακολούθηση από αυτούς της συνολικής κατανάλωσης από την αρχή κάθε έτους του 

καταναλωτή/πελάτη τους και η αναπροσαρμογή της τιμολόγησής τους. 

 

Επιπλέον, σε περίπτωση που καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας αλλάξει προμηθευτή κατά τη διάρκεια ενός  

έτους, τότε ο αρμόδιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να 

ενημερώσει τον διάδοχο προμηθευτή για τη μέχρι στιγμή κατανάλωση του εν λόγω καταναλωτή από την αρχή 

του εν λόγω έτους. 
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Δ. Έλεγχοι. 

 

Για τη διευκόλυνση των ελέγχων, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τηρούν αρχείο σε μηνιαία βάση 

παρακολούθησης των καταναλωτών/πελατών τους μέσης και υψηλής τάσης με τις καταναλώσεις τους από 

την 1/1 κάθε έτους μέχρι και την 31/12 του έτους αυτού, το οποίο υποβάλλεται στην ΕΛΥΤ Αττικής μέχρι την 

31η Ιανουαρίου του επόμενους έτους από το έτος στο οποίο αναφέρεται το εν λόγω αρχείο. Στα ως άνω 

αρχεία παρακολούθησης κατανάλωσης πρέπει να αναφέρονται τα σχετικά παραστατικά προμήθειας της 

ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι Δηλώσεις ΕΦΚ με τις οποίες έχουν αποδοθεί οι σχετικές φορολογικές 

επιβαρύνσεις σε μηνιαία βάση. 

Για την διασταύρωση των ανωτέρω στοιχείων οι Διαχειριστές Συστήματος ή Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας αποστέλλουν στην  ΕΛΥΤ Αττικής, τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας  από 1/1 μέχρι 31/12 

έκαστου έτους, ανά μήνα και ανά καταναλωτή μέσης και υψηλής τάσης,  μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του 

επόμενους έτους από το έτος αναφοράς των εν  λόγω στοιχείων.   

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στις αριθμ: α) ΔΕΦΚ 5025778 ΕΞ2010 (ΦΕΚ 1001 ΄Β) ΑΥΟ αναφορικά με 

τους όρους και τις διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των 

λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προμήθεια αυτής προς κατανάλωση 

και β) ΔΕΦΚ 5025777ΕΞ2010 (ΦΕΚ Β΄ 989) ΚΥΑ περί καθορισμού των στοιχείων που διαβιβάζονται στην 

αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Αναφορικά με τους Εθνικούς Πρόσθετους Κωδικούς(Ε.Π.Κ.) φορολογίας που χρησιμοποιούνται κατά την 

υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. για την ηλεκτρική ενέργεια, σας γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκαν ο ΕΠΚ 1146 με 

περιγραφή «ΕΦΚ και λοιπή φορολογία- επιχειρηματική χρήση Μέση και Υψηλή τάση μέχρι 10.000MWh» ο 

οποίος θα υπολογίζει ΕΦΚ 5€/ΜWh και ο ΕΠΚ 1147 με περιγραφή «ΕΦΚ και λοιπή φορολογία- επιχειρηματική 

χρήση Μέση και Υψηλή τάση 10.000MWh και άνω» ο οποίος θα υπολογίζει ΕΦΚ 2€/ΜWh. 

 

Σημειώνεται ότι ο ΕΠΚ 1096 θα παραμείνει ενεργός για ορισμένο χρονικό διάστημα παράλληλα με τους δύο 

νέους ΕΠΚ που δημιουργήθηκαν (1146 και 1147), προκειμένου να υποβληθούν και οι τελευταίες Δηλώσεις 

ΕΦΚ που αφορούν σε καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 31/12/2020. 

 
 
  

 
 

 
Ο Διοικητής 

της 
Α.Α.Δ.Ε. 

 
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
 
Α. Αποδέκτες για ενέργεια: 
1. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄, εκτός του αριθ. 3 αυτού 

2. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. (για ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης), 

e-mail: siteadmin@aade.gr 

3. Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.),  Υποδιεύθυνση Β΄ - Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων της 

Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., (για την ανάρτηση στο portal ICISnet) e-mail: secr_icis@aade.gr 
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Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 

2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 

3. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)  

4. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

5. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής – Θεσσαλονίκης 

6. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

7. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) 

8. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε. 

9. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 

10. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γενική Δ/νση Ενέργειας (Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα) 

 Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας  

11. Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Πειραιώς 46 ΤΚ 18510 - Πειραιάς 

12. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ίωνος Δραγούμη 46, 11528, Ιλίσια 

13. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 

Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας 

Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής – Τμήμα Προδιαγραφών και Σχέσεων με το Δημόσιο - 

Χειμάρας 8Α, 15125 

14. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

β) Ηρώδου Αττικού 12Α ,15 124 Μαρούσι. 

15. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 18531 – Πειραιάς 

16. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Κουντουριώτου 13 – Τ.Κ. 54626 - Θεσσαλονίκη 

17. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.)  

(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 18531 – Πειραιάς 

18. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 105 63 –Αθήνα, e-mail: oee@oe-e.gr 

19. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ακαδημίας 6, TK 106 71 – Αθήνα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 

20. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα ,e-mail: info@acc.gr 

21. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Τσιμισκή 29,  ΤΚ 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Fax: 370114 -370166,  e-mail: root@ebeth.gr 

22. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Αμερικής 10 Τ.Κ. 10671 Αθήνα  

23. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Πλ. Μοριχόβου 1 Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη 

24. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος 382 21 

25. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, e-mail:info@sev.org.gr 
26. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 
27. ΓΣΕΒΕΕ 
Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, e-mail: info@gsevee.gr 
28.ΑΔΜΗΕ ΑΕ.  
Δυρραχίου 89& Κηφισού, 10443, Αθήνα     
(με την παράκληση να ενημερώσει τους Χρήστες Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ) 

mailto:info@gsevee.gr
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29.ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 
 Λ. Συγγρού 23, 117 43 Αθήνα και Λ. Συγγρού 24, 117 43 Αθήνα 
(με την παράκληση να ενημερώσει τους Χρήστες Διανομής του δικτύου τους) 

30. Διαχειριστής Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
Τομέας Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.  
190 19 Σπάτα, Κτίριο Διοίκησης (17) 
 (με την παράκληση να ενημερώσει τους Χρήστες Διανομής του δικτύου τους) 
 

Γ. Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Δ/νσης Τελωνείων κα Ε.Φ.Κ.  
3. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

α) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 
β) Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 
γ) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών 
δ) Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ 

 


