
Σελίδα 1 από 2  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Έχει υπογραφεί 
ψηφιακά από τον/την: 
MARIA LYMPERI 
2022-05-19 
14:36:27+03:00 

 
ΥΠΟΙΚ 19/05/2022 

Α. Π.: 68672 ΕΞ 2022 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ταχ. Δ/ νση : Χαρ.Τρικούπη 6-10 ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων 
Ταχ.Κώδικας : 106 79  Αθήνα  Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Πληροφορίες : Μ.Λυμπέρη  Τμήμα Ερωτήσεων 
Τηλέφωνο : 2131339778   

e-mail : m.lymperi@minfin.gr ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Κ.Βελόπουλο 
  Δια της Βουλής των Ελλήνων 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.3625/1.3.2022 Ερώτηση 
 

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ.πρωτ.3625/1.3.2022 Ερώτησης που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, 

σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της 

φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων. 

 
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής 
νομοθεσίας όπως και ελαφρύνσεις που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους. 

 
Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα 
την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και 
αλληλεγγύης καθώς και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας. 

 
Σχετικά αναφέρεται η ψήφιση προσφάτως του ν 4916/2022 (Α΄65) και ειδικότερα η θέσπιση 
οικονομικής ενίσχυσης για τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων λόγω 
αύξησης του ενεργειακού κόστους (αρ.81) και η επιδότηση του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής 
καύσης (DIESEL) κίνησης (αρ.82) .Περαιτέρω με το άρθρο 50 προβλέφθηκε ότι το πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης ( DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, 
καθορίζεται από την 1.1.2022 έως 31.12 2022 μηδενικός συντελεστής ΕΦΚ κατανάλωσης ανά 
χιλιόλιτρο . Τέλος με τον ίδιο νόμο (αρ.51) επήλθε η υπαγωγή των λιπασμάτων των κλάσεων ΔΚ 
3101,3102, 3103 και 3105 στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%. 

 
Επίσης, σας επισυνάπτουμε το με αριθμ.πρωτ.ΔΕΦΚ Α 1019683/9.3.2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΣΥΝ/ΝΑ: Δύο σελίδες 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Φ.Π.και Δ.Π. 
4. Δ.Φ.Π. 

5. ΑΤΚΕ 
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