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Σε  απάντηση  της  με  αρ.  πρωτ.  566/30.11.2022  αναφοράς,  η  οποία  διαβιβάστηκε  στην
υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σχετικά με την επιστροφή του  ειδικού φόρου
κατανάλωσης  πετρελαίου  εσωτερικής  καύσης  (DIESEL)  κινητήρων σε  γεωργό  ειδικού
καθεστώτος - ετεροεπαγγελματία, σας γνωρίζουμε, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, τα
ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,  για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL)
κινητήρων, της περ. στ'  της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά  στη  γεωργία  καθορίζεται,  από  την  1η  Ιανουαρίου  2022  έως  και  την  31η
Δεκεμβρίου 2022, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο. Για το
διάστημα ισχύος του μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε
ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της
περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο με
τον ως άνω οριζόμενο συντελεστή [άρθρο 50 του ν. 4916/2022 (Α΄65)].

2.  Κατ’  εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου εκδόθηκε  η υπό στοιχεία Α.1115/22-08-2022
κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή
της ΑΑΔΕ (Β΄ 4485), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α. 1118/29-08-2022 (Β΄4579)
και Α.1164/21-11-2022 (Β΄6016) όμοιες  με τις οποίες καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022.
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3.  Ειδικότερα,  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου   2  της  ως  άνω  απόφασης  προβλέπεται  ότι
δικαιούχοι  επιστροφής  του  ειδικού  φόρου  κατανάλωσης  πετρελαίου  εσωτερικής  καύσης
(DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα
τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2021 και 2022, έχουν
εγγραφεί  στο  Μητρώο  Αγροτών  και  Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων  (ΜΑΑΕ)  από  την  1η
Ιανουαρίου 2022 έως και την 30η Οκτωβρίου 2022 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του
«επαγγελματία  αγρότη»  ή  του  «επαγγελματία  αγρότη  ως  νεοεισερχόμενου  στον  αγροτικό
τομέα». 

Όσον  αφορά το  ζήτημα της ένταξης  των  γεωργών  ειδικού  καθεστώτος  στους  δικαιούχους
επιστροφής  του  ειδικού  φόρου  κατανάλωσης  πετρελαίου  εσωτερικής  καύσης  (DIESEL)
κινητήρων,  που τίθεται στην εν λόγω αναφορά,  δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας
μας.

                                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                                          ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ  
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