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Αυτοτελές Τμήμα 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
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106 79 - ΑΘΗΝΑ 

(Υπόψη κας Μ. Λυμπέρη) 

 

Θέμα: «Απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου» 

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. 3625/01.03.2022 κοινοβουλευτικό ερώτημα 

β) To με αρ.πρωτ. 29449ΕΞ2022/03.03.22 έγγραφό σας. 

 
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου του Βουλευτή κ. Κ. 

Βελόπουλου όπως διαβιβάστηκε με το σχετικό έγγραφό σας, σε θέματα αρμοδιότητας της 

Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 
Το ζήτημα που τίθεται στην εν λόγω ερώτηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα καύσιμα σχετίζεται με την τροποποίηση του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, καθώς 

συνδέεται με τη γενικότερη χάραξη της φορολογικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής βούλησης 

και προϋποθέτει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. 

 
Όσον αφορά στο αίτημα για μείωση του Φ.Π.Α. στα καύσιμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 98 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου όπως ισχύει, τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους 

συντελεστές Φ.Π.Α. μόνο στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών των 

κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο Παράστημα ΙΙΙ της ως άνω Οδηγίας. 

 
Οι ανωτέρω διατάξεις ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία της χώρας μας με το άρθρο 21 και 

το παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000),και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές 

εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α σε είδη πρώτης ανάγκης (προϊόντα διατροφής, 

φάρμακα, εμβόλια, κλπ). 
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Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο υπόκεινται ήδη σε μειωμένο 

συντελεστή Φ.Π.Α. 6% και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000. Αντίθετα 

το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης δεν περιλαμβάνεται στα είδη για τα οποία παρέχεται 

ευχέρεια από το ενωσιακό δίκαιο να υπαχθούν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. 

 
Τέλος, επισημαίνεται αφενός ότι οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) αποτελούν 

ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ περί Φ.Π.Α., του Συμβουλίου, στη νομοθεσία της 

χώρας μας, αφετέρου ότι η εφαρμογή της Οδηγίας αυτής είναι υποχρεωτική για τα Κράτη- 

Μέλη της Ε.Ε., οποιαδήποτε δε παρέκκλιση θα αποτελούσε παραβίαση του ενωσιακού δικαίου. 

 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
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