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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Λόντου 8 10681 Αθήνα  Τηλ.:(210) 3810783-4  Fax.: (210)3301977 

E-Mail: info@obe.gr 

 

ΑΠ : 6996 

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου  2016 

 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

 

Θέμα: Το βιβλίο υγραερίου σχεδιασμένο σύμφωνα με τη νομοθεσία 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Λόγω ανησυχιών πολλών συναδέλφων για την έγκαιρη και σωστή τήρηση του βιβλίου 

υγραερίου κίνησης, σας ενημερώνουμε για τα εξής. 

 

 Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΟΒΕ, η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ (ΓΓΔΕ) εξέδωσε και κοινοποίησε οδηγίες πάνω στην αρχική αποφαση και 

παράλληλα ικανοποίησε το γραπτό αίτημα της ΟΒΕ για παράταση εφαρμογής του 

βιβλίου  υγραερίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 (αριθμ. ΔΕΦΚΦ A 1126381 ΕΞ 2016).  

 

 Η παράταση ζητήθηκε προκειμένου να μας δοθεί ο εύλογος χρόνος για την σωστή και 

πλήρως νομότυπη σχεδίαση του βιβλίου, με δυνατότητα εκτός από χειρόγραφη τήρηση 

να γίνεται και ηλεκτρονικά για να περιλαμβάνει και την ξεχωριστή κατάσταση που 

ορίζει η απόφαση.  

 Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα πρατήρια που διαθέτουν υγραέριο πρέπει να 

συμμορφωθούν με όσα αναφέρει η Απόφαση  αριθμ. ΔΕΦΚΦ A 1096142 ΕΞ 2016 

(ΦΕΚ 2113 Β/8.7.16): «Έλεγχος και  παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των 

υγραερίων που τίθενται σε  ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων». 

 Η ΟΒΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της www.obe.gr  τα πρότυπα σχέδια - γραφήματα του 

βιβλίου και της κατάστασης παραλαβών σε μορφή EXEL, τις οποίες υπέβαλε και στη  

ΓΓΔΕ.  

 

 Κάθε συνάδελφος ή ο λογιστής του, μπορεί να τυπώσει αυτοτελώς το βιβλίο και αφού το 

αριθμήσει, το σφραγίσει με τη σφραγίδα του πρατηρίου και το δέσει, μπορεί να το 

σφραγίσει στο Τελωνείο όπως προβλέπεται.  

 

 Διευκρινίζουμε ότι: 

α. Το βιβλίο αποτελείται από δύο σελίδες (συνεχόμενες αριστερά - δεξιά) που φέρουν  

     τον ίδιο αριθμό σελίδας. Το περιεχόμενο του αφού τυπωθεί και θεωρηθεί από το 

     τελωνείο, θα τηρείται χειρόγραφα.  

β.  Ισχύει η Κατάσταση που προβλέπει η παρ. 4 του Αρ. 2 της ανωτέρω Απόφασης του 

     Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων η οποία θα τηρείται χωριστά, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. 

 

Προσοχή: για ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου: 
Η ΟΒΕ ζήτησε από τη ΓΓΔΕ όπως δοθεί η δυνατότητα και ηλεκτρονικής τήρησης του 

βιβλίου που προβλέπεται για το χειρόγραφο, ώστε να συγχωνευθεί και να τηρείται 

ταυτόχρονα και η ηλεκτρονική κατάσταση παραλαβών υγραερίου. Η πρόταση έγινε για να 

μειωθεί όσο είναι δυνατόν η γραφειοκρατία στην εγγραφή των στοιχείων, δύο φορές. 
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Συγκεκριμένα θα θεωρούνται στο τελωνείο σελίδες (κινητά φύλλα) με την σφραγίδα του 

πρατηριούχου και θα εκτυπώνεται πάνω σε αυτά η ηλεκτρονική καταχώρηση από το αρχείο 

τύπου Excel. 

Έτσι στην περίπτωση αυτή (της ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου) μόνη της η αριστερή 

σελίδα του, θα αποτελεί και την «Κατάσταση Παραληφθεισών Ποσοτήτων Υγραερίου 

Κινητήρων του Πρατηρίου», που ορίζει να τηρείται ηλεκτρονικά, η παρ. 4. Αρ. 4 της 

υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016   ΦΕΚ 2113 Β/8.7.16)  Απόφασης του Γ. Γ. 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 

Αφού πάρουμε την απάντηση επί αυτού, θα ενημερωθείτε αμέσως για τον παραπάνω 

τρόπο τήρησής του. 

 

Η ΟΒΕ θα τυπώσει βιβλία και ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΩΡΕΑΝ στους συναδέλφους σε όλη 

την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραγγείλουν το βιβλίο στο τηλέφωνο 210 

3820870 ή στο e-mail: info@obe.gr 

 

Η ΟΒΕ ζήτησε από τη ΓΓΔΕ όπως δοθεί η δυνατότητα και ηλεκτρονικής τήρησης του 

βιβλίου που προβλέπεται για το χειρόγραφο, πέρα από την τήρηση ηλεκτρονικής κατάστασης 

παραλαβών υγραερίου. Η πρόταση έγινε για να μειωθεί όσο είναι δυνατόν η γραφειοκρατία 

στην εγγραφή των στοιχείων. Εφόσον η απάντηση είναι θετική θα ενημερωθείτε αμέσως για 

τον τρόπο και τη διαδικασία τήρησής του. 

 

Σας επισυνάπτουμε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα γραφήματα προς ενημέρωσή σας 

 

Συναδελφικά, 
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