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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

Θέμα: Βιβλίο παραλαβής και διακίνησης υγραερίου 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ εξέδωσε Απόφαση  (ΦΕΚ 
2113 Β/8-7-16) με την οποία υποχρεώνει τους πρατηριούχους σε τήρηση 
Βιβλίου παραλαβής και διακίνησης υγραερίου με σκοπό να συλλάβει, όπως 
αναφέρει, κάθε προσπάθεια πώλησης υγραερίου άλλων χρήσεων με χαμηλό 
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ως υγραέριο κίνησης το οποίο έχει υψηλό 
ΕΦΚ. 
Η ημερομηνία ισχύος είναι από 8/7/2016! Όμως μέχρι στιγμής τα Τελωνεία 
δεν σφραγίζουν τέτοια βιβλία. Ούτε και στο εμπόριο υπάρχουν παρόμοια. Η 
ΟΒΕ θα σας ενημερώσει για το πότε αρχίζει η πραγματική εφαρμογή και για 
τα βιβλία. 
 
Ειδικότερα η Απόφαση για τα πρατήρια αναφέρει: 
Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις πρατηριούχων 
1. Τα πρατήρια υγραερίου κινητήρων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο 
παραλαβής και διακίνησης υγραερίου θεωρημένο από την αρμόδια 
Τελωνειακή Αρχή, στο οποίο θα καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες οι 
παραλαμβανόμενες με βάση τα δελτία αποστολής/τιμολόγια - δελτία 
αποστολής ποσότητες υγραερίου σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική 
θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C, η επωνυμία και το ΑΦΜ 
της προμηθεύτριας εταιρείας εμπορίας υγραερίου, ο αριθμός του δελτίου 
αποστολής/τιμολογίου -δελτίου αποστολής, καθώς και το απόθεμα της 
δεξαμενής πριν την παραλαβή. Στο βιβλίο καταχωρούνται επίσης οι ενδείξεις 
του μετρητή κάθε διανομέα μετά την παράδοση υγραερίου κινητήρων από τις 
εταιρείες εμπορίας υγραερίου και οι ενδείξεις των μετρητών όλων των 
διανομέων υγραερίου κινητήρων κατά το κλείσιμο του πρατηρίου. Εφόσον το 
πρατήριο διανυκτερεύει, καταγράφονται οι ενδείξεις των μετρητών κατά τη 12η 
νυχτερινή ώρα. 
2. Πριν την έναρξη λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου κινητήρων 
υποβάλλονται από τον πρατηριούχο στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου 
τα ακόλουθα: 
α) Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, 
β) Αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» της παρ. 5 του 
άρθρου 105 της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων 
ΔΙΕΠΠΥ», 
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γ) Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου, στην οποία καταγράφονται οι 
αρχικές ενδείξεις των μετρητών ολικής καταγραφής (totaliser), 
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου στην οποία καταγράφεται για κάθε 
διανομέα υγραερίου που διαθέτει το πρατήριο, εάν οι ενδείξεις μέτρησης είναι 
σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία ή σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C. Σε 
τυχόν αλλαγή της λειτουργίας του διανομέα υγραερίου από μετρήσεις σε λίτρα 
με αναγωγή στους 15 °C, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία ή και το 
αντίστροφο, υποβάλλεται εκ νέου Υπεύθυνη  
Δήλωση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του σχετικού Δελτίου Ελέγχου 
Ρύθμισης και Σφράγισης, στο οποίο καταγράφεται η διασφάλιση, μέσω 
κατάλληλης σφράγισης, του απαραβίαστου του σημείου ρύθμισης αυτόματης 
αναγωγής της θερμοκρασίας (ATC). 
Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του πρατηριούχου παραμένει στο 
πρατήριο, συνοδευτικά στα προβλεπόμενα στοιχεία που τηρούνται στο 
φάκελο τεκμηρίωσης της παρ. 3 του άρθρου 107 της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α2-
718/2014. 
3. Στις περιπτώσεις αλλαγής των ενδείξεων των μετρητών ολικής καταγραφής 
χωρίς αντίστοιχη πώληση υγραερίου, λόγω αποκατάστασης βλάβης αυτών ή 
αντικατάστασης τους από νέους καθώς και λόγω ρύθμισης του διανομέα 
(λιτρομέτρηση), ο πρατηριούχος ενημερώνει άμεσα το βιβλίο της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναγράφοντας τις ενδείξεις του 
μετρητή πριν και μετά τις εργασίες και παράλληλα υποβάλλει στην αρμόδια 
Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, εντός 10 ημερών: 
α) Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου με τις ενδείξεις του μετρητή πριν και 
μετά τις εργασίες, 
β) αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» του 
εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109 της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α2-
718/2014, όπου προβλέπεται, στο οποίο έχει καταγραφεί ο σειριακός αριθμός 
του παλαιού μετρητή και ο σειριακός αριθμός του καινούργιου. 
4. Στα πρατήρια υγραερίου τηρείται κατάσταση, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 
τύπου excel), με τις παρα-ληφθείσες ποσότητες υγραερίου κινητήρων, η 
οποία θα ενημερώνεται σε συνεχή βάση, και θα παραδίδεται υποχρεωτικά 
στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, σε κάθε περίπτωση που αυτή 
ζητηθεί. Στην ως άνω κατάσταση καταχωρούνται τα στοιχεία σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Β της παρούσας. 
 
Η Απόφαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΟΒΕ  
 
 

Συναδελφικά , 
 

 
 


