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Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015  
 
 
Προς το 
Υπουργείο Οικονομικών 
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τρύφων Αλεξιάδη 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

Κοινοποίηση: 
- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Μπάκα 
- Διαρκή Επιτροπή για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Υπόψη Προέδρου κ. Κωσταντίνου Καραμάνη 
 
Θέμα:  Τα πρατήρια υγρών καυσίμων να συνεχίσουν να τηρούν απλογραφικά 
βιβλία με τη συνέχιση ένταξής τους στις πολύ μικρές οντότητες ανεξαρτήτως 
κύκλου εργασιών. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
Η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στα επιχειρήματα με βάση τα οποία εκδόθηκε 
η απόφαση ΠΟΛ.1022/21-1-215, η οποία ορίζει : 
 «1. Η οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, η οποία έχει 

ως αντικείμενο δραστηριότητας:  
α) την εμπορία υγρών καυσίμων (βενζίνη-πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ή 

υγραέριο κίνησης) του Νόμου 3054/2002, ή 

β) την χονδρική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων,  

εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 στην 

κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.» 

 

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων με τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων και 
προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. , Ε.Ε. κλπ.) τόσο με τις προϊσχύουσες διατάξεις 
του ΚΦΑΣ, όσο και του Κ.Β.Σ., εντάσσονταν σε τήρηση απλογραφικών 
βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων. 
 
Η συγκεκριμένη εξαίρεση βασιζόταν και εξακολουθεί να ισχύει : ότι ο τζίρος 
των πρατηρίων υγρών καυσίμων για την βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, το 
πετρέλαιο θέρμανσης και το υγραέριο κίνησης περιέχει κατά 85% σχεδόν 
φόρους του Κράτους ( ΕΦΚ, κλπ).  
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Επιπλέον τα πρατήρια υγρών καυσίμων με τη καθολική εφαρμογή του 
συστήματος εισροών εκροών παρουσιάζουν όλες ανεξαιρέτως τις πωλήσεις 
των καυσίμων και συνεπώς δεν συντρέχει κανένας λόγος να μεταταγούν στη 
τήρηση διπλογραφικών βιβλίων δηλαδή να φύγουν από τις πολύ μικρές 
οντότητες και να πάνε στις μικρές. 
 
Μια τέτοια υποχρέωση θα δημιουργήσει  υψηλό λογιστικό κόστος σε μια 
περίοδο όπου τουλάχιστον ποσοστό 30% των πρατηρίων υγρών καυσίμων 
της χώρας έχουν βάλει λουκέτο. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι και με απλογραφικά βιβλία, το 
καθαρό κέρδος εξάγεται με λογιστικό τρόπο κάτω και από την εγγύηση που 
προσφέρει το σύστημα εισροών εκροών (υπόψη ότι κανένα άλλο είδος και 
επιχείρηση ελέγχεται με παρόμοιο τρόπο στου συστήματος εισροών εκροών),  
παρακαλούμε πολύ όπως ανανεώσετε την ΠΟΛ1022/21-1-2015 με μόνιμη 
παραμονή των πρατηρίων υγρών καυσίμων στα απλογραφικά βιβλία. 
Επίσης υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ζητήσει άμεση συνάντηση μαζί σας την 
οποία παρακαλούμε να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν. 
 
 
 
 
 

 


