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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.7477/16-9-2022 ερώτηση
Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.7477/16-9-2022 ερώτησης, που κατέθεσαν οι  Βουλευτές 

του Πίνακα Διανομής,  σας γνωρίζουμε  ότι:

Αναφορικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), στο Νόμο 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) Εθνικός 

Τελωνειακός Κώδικας, όπως ισχύει, έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/96/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία προβλέπονται οι ελάχιστοι συντελεστές του ΕΦΚ που 

υποχρεώνονται να επιβάλλουν τα κράτη - μέλη στα ενεργειακά προϊόντα.

 Με την Α.1115/22-8-2022 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του 

Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

καθορίζονται: α) Oι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για 

το έτος 2022, β) τα δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ, γ) τα κριτήρια για τον 

προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του 

φόρου, δ) η αρμόδια για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ αρχή και ε) ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης 

του πετρελαίου κινητήρων. 

Με την υπ’ αρ. αρ. 600/102813/2022  Κοινή Υπουργική Απόφαση  με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης 

στους Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4919/2022 (Α΄71)» 

(Β΄1852), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 938/176385/2022 (Β΄ 

3273), καθορίστηκαν μεταξύ άλλων  οι δικαιούχοι  της ενίσχυσης. 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίες πληρούν 

τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας. 

«1. Είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι 

και τις 30/06/2022 ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, για τα οποία ισχύουν επιπλέον και τα 

εξής:
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α) Έχουν κατά την 31η.3.2022 κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα 
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020, ή το 2021, εφόσον πρόκειται για 
πρόσωπα ή οντότητες με έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. εντός του 2021, 
όπως αυτά προκύπτουν από την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ), έναν από τους 
ακόλουθους:
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής
1.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών
1.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών
1.44 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων
1.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων
1.46 Εκτροφή χοίρων
1.47 Εκτροφή πουλερικών
01.49 Εκτροφή άλλων ζώων
β) ή έχουν κατά την 31η.03.2022 κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το 

φορολογικό έτος 2020, ή το 2021, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα ή οντότητες με έναρξη εργασιών 

στο φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. εντός του 2021, όπως αυτά προκύπτουν από το έντυπο Ε3 

της οικείας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕ), τον ΚΑΔ «01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές 

δραστηριότητες» και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 

(εφεξής δήλωση ΟΣΔΕ) του έτους 2021

(γ) ή είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2001 και έχουν δηλώσει την 

ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στη δήλωση ΟΣΔΕ του έτους 2021.».

Επομένως δεν αποκλείεται κάποιος κτηνοτρόφος από τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης μόνο 

λόγω του ότι στην έναρξη επαγγέλματος οι ΚΑΔ της κτηνοτροφίας ήταν δευτερεύοντες, διότι η 

κρατική ενίσχυση δίδεται και για τους ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα καθώς και για τον 

ΚΑΔ «01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» εφόσον έχει δηλωθεί η ύπαρξη ζωικού 

κεφαλαίου στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής 

πολιτικής και μελετά βελτιώσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται 

όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από 

φορείς και συλλόγους. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική 

λαμβάνονται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ομαλή δημοσιονομική 

πορεία της χώρας και τη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο.

Επίσης για την πληρότητα της απάντησης σας επισυνάπτουμε το με αριθμ.πρωτ.ΔΕΦΚΦ Α 

1094460/30-9-2022 Έγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

                                                                                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Συν.σελ.(2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αβραμάκης Αντωνίου Ελευθέριος
Αραχωβίτης Γεωργίου Σταύρος
Αυγέρη Πέτρου Θεοδώρα (Δώρα)
Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Ιωάννη Χρήστος
Γκαρά Γεωργίου Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Δημητρίου Ιωάννης
Ηγουμενίδης Εμμανουήλ Νικόλαος
Καλαματιανός Χρήστου Διονύσιος-Χαράλαμπος
Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα)
Κάτσης Σπυρίδωνος Μάριος
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος
Λάππας Ευαγγέλου Σπυρίδωνας
Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
Μαμουλάκης Αντωνίου Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Βασιλείου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μουζάλας Ευστράτιου Ιωάννης
Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Δημητρίου Ιωάννης
Παπανάτσιου Στέργιου Αικατερίνη
Πέρκα Χαράλαμπου Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης
Σαρακιώτης Αθανασίου Ιωάννης
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Ευαγγέλου Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία
Τόλκας Χαράλαμπου Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Αλέξανδρος (Αλέκος)
Τσίπρας Ηρακλή Γεώργιος
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Φωτίου Βασιλείου Θεανώ
Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
4. Υπηρεσία Συντονισμού



Σελίδα 4 από 4


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: ΥΠΟΙΚ 24/10/2022
Α. Π.: 154644 ΕΞ 2022 
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-10-24T06:57:05+0300


	



