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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα
διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων
και  άλλες  επείγουσες  ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων». 

Θέμα: Επιστροφή Ε.Φ.Κ αγροτικού πετρελαίου

Αιτιολογική Έκθεση

Το  συγκεκριμένο  μέτρο  επιστροφής  φόρου  στους  αγρότες  είναι  αναγκαίο  για  να
μειωθεί το κόστος παραγωγής το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα τον
Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφο.

Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρή σε σχέση με την επιβάρυνση
του  από  αντίστοιχες  φοροελαφρύνσεις  που  ισχύουν  για  άλλους  “επαγγελματίες”
(εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες κλπ).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα
διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων
και  άλλες  επείγουσες  ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων». 

Στο άρθρο 78, του τμήματος Α’, του κεφαλαίου Β’ προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:

5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγροτική
χρήση ο συντελεστής  Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)  ορίζεται  σε μηδέν  (0)
ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο
συντελεστής  Ε.Φ.Κ.  της  περίπτωσης  στ`  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  73  και
επιστρέφεται  το  ποσό  του  Ε.Φ.Κ.  που  υπολογίζεται  με  βάση  τη  διαφορά  του
συντελεστή της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω
οριζόμενου συντελεστή των μηδέν (0) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το ποσό επιστροφής ανά
δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
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Ως  αποκλειστική  χρήση  στη  γεωργία  θεωρείται  και  η  χρησιμοποίηση  πετρελαίου
εσωτερικής  καύσης  (DIESEL)  κινητήρων  από  αυτοκίνητα  τύπου  JEEP  γεωργικών
χρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α`)
και του άρθρου 3 του ν. 1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α`), τελωνισθέντα και ταξινομηθέντα ως
Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλών Χρήσεων μέχρι και την 31.12.1992 προβλεπόμενη
από το άρθρο 13 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α`) προθεσμία και εφοδιασμένα με τις
σχετικές  άδειες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.

Με  κοινές  αποφάσεις  των  Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς
επιστροφή  πρόσωπα,  οι  ποσότητες  για  τις  οποίες  υπολογίζεται  η  επιστροφή,  η
διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ., ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του
πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα
με  τη  παράγραφο  αυτή.  Επίσης,  με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Οικονομικών καθορίζεται  η αρμόδια για την επιστροφή Αρχή, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Οι προτείνοντες βουλευτές

Λαμπρούλης Γιώργος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κομνηνάκα Μαρία

Μανωλάκου Διαμάντω

Μαρίνος Γιώργος 

Παπαναστάσης Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας

Συντυχάκης Μανώλης
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