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ΠΡΟΣ:
1) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λόντου 8, 106 81, Αθήνα
Fax: +30 210 3301977
E-mail: info@obe.gr
2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ίωνος Δραγούμη 46, 115 28 Αθήνα
Fax: 210 7245.172
Email: seepe@seepe.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Υπουργείο Εξωτερικών
Διεύθυνση Εθιμοτυπίας
Fax: 210 3683269

ΘΕΜΑ: Αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης καυσίμων κινητήρων των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται
στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και από
αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5010879ΕΞ/09-03-2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 729/Β΄), όπως έχει
τροποποιηθεί με την αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5044764ΕΞ2012/11-12-2012 (ΦΕΚ 3307/Β΄) όμοια.
β) Οι αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5022501 ΕΞ2011/18-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΙΗ-ΖΦ) και Δ18Α
50031189ΕΞ2013/ 24-1-2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ -02Ω) κοινοποίησης των ανωτέρω υπό σημείο
α) ΑΥΟ.
Με αφορμή σχετικό αίτημα που μας διαβιβάστηκε από υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών αναφορικά με υπενθύμιση των διατάξεων που αναφέρονται στο θέμα για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων στη χώρα μας πρεσβειών / προξενείων /
αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών και του προσωπικού τους αντίστοιχα, όσον αφορά τη
διαδικασία που αναφέρεται στο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την α) ανωτέρω σχετική Απόφαση αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5010879 ΕΞ/09.03.2011 ΑΥΟ,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί με τις β) ανωτέρω σχετικές
Εγκυκλίους με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία
παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές,
καθώς και αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς και το προσωπικό αυτών, αντίστοιχα, για τις
ανάγκες κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω ΑΥΟ η
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παραλαβή καυσίμων κινητήρων από τα ανωτέρω δικαιούχα πρόσωπα πραγματοποιείται βάσει
ατομικών βιβλιαρίων (κουπονιών) από τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε τιμή χωρίς τον Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης. Στη συνέχεια, για τις παραληφθείσες κατά τα ανωτέρω ποσότητες καυσίμων
χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών
συμψηφιστική ατέλεια ως προς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εκ νέου ενημέρωση των μελών σας
αναφορικά με την ανωτέρω ισχύουσα διαδικασία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
- Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Τελωνείων και ΕΦΚ
- Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων – Τμήμα Γ’
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