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Ισχύουσες ρυθμίσεις σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
καταβολή των Φορολογικών Επιβαρύνσεων (ΕΦΚ κλπ.) στα καύσιμα 

 
 
ΕΛΛΑ∆Α: οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών υποχρεούνται να προκαταβάλουν 
τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ καυσίμων. 
 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
Ο ΕΦΚ βεβαιώνεται στο σημείο εξόδου από την αποθήκη (εγκατάσταση ή 
διυλιστήριο) και πρέπει να δηλωθεί και να πληρωθεί στην αρμόδια Τελωνειακή 
Αρχή μέχρι την 25η του επομένου μηνός (με εξαίρεση τον Νοέμβριο που ο ΕΦΚ 
πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 20 ∆εκεμβρίου). 
 
ΒΕΛΓΙΟ 
Οι δασμοί βεβαιώνονται στην έξοδο των φορολογικών αποθηκών. Οι όροι 
πληρωμής ορίζονται από τη νομοθεσία στις 14 ημέρες. 
 
ΤΣΕΧΙΑ 
Η υποχρέωση για βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ καυσίμων εγείρεται κατά την 
έξοδο του προϊόντος από την φορολογική αποθήκη. Η Εταιρία υποχρεούται να 
υποβάλει δήλωση φόρου την 25η ημέρα μετά το τέλος της περιόδου φορολόγησης 
κατά την οποία υπήρξε η υποχρέωση για βεβαίωση και είσπραξη του φόρου. 
Ο φόρος είναι πληρωτέος την 40η ημέρα μετά το τέλος της φορολογικής περιόδου 
κατά την οποία υπήρξε η υποχρέωση για βεβαίωση και είσπραξη του φόρου. 
Ως φορολογική περίοδος νοείται ένας μήνας. 
Παράδειγμα 
Για τη διάθεση προϊόντων ελευθέρων φόρου οποτεδήποτε μεταξύ 0.01 πμ της 1ης 
Μαρτίου και 24.00 μμ της 31ης Μαρτίου, η δήλωση φόρου πρέπει να υποβληθεί 
μέχρι και τις 25 Απριλίου. Ο φόρος πρέπει να καταβληθεί μέχρι και τις 10 Μαΐου. 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
Οι ποσότητες δηλώνονται κάθε δέκα ημέρες, τρεις φορές τον μήνα και οι φόροι 
εισπράττονται ένα μήνα αργότερα την 6η, 16η και 26η (εκτός από τον 
διαφοροποιημένο ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται ένα μήνα αργότερα την 25η). 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο, η είσπραξη του ΕΦΚ από την αρμόδια 
Τελωνειακή Αρχή γίνεται την 10η ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την παράδοση. 
Τον Νοέμβριο και από την 1η έως την 18η ∆εκεμβρίου γίνεται την 27η ∆εκεμβρίου. 
Από την 19η έως την 31η ∆εκεμβρίου γίνεται την 10η Φεβρουαρίου. 
 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Ο ΕΦΚ βεβαιώνεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κατά την έξοδο του 
καυσίμου από την φορολογική αποθήκη (εγκατάσταση ή διυλιστήριο). Η πληρωμή 
γίνεται την 20η ημέρα του μήνα που έπεται της εξόδου από μία φορολογική 
αποθήκη. 
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ΙΤΑΛΙΑ 
Είναι υποχρεωτικό ο ΕΦΚ να εισπράττεται μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα από τη 
διάθεση των καυσίμων στην αγορά. 
Στην πράξη υπάρχει περιθώριο 30 ημερών κατά μέσο όρο. 
 
ΛΕΤΟΝΙΑ  
Η είσπραξη του ΕΦΚ γίνεται την 15η του επόμενου μήνα από την έξοδο από την 
φορολογική αποθήκη. 
 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Οι ειδικοί φόροι βεβαιώνονται και εισπράττονται για ένα μήνα κάθε φορά, στις 18 
του επομένου μήνα. Παράδειγμα: οι ειδικοί φόροι του Ιανουαρίου πληρώνονται 
στις 18 Φεβρουαρίου. 
Ο ΦΠΑ βεβαιώνεται και εισπράττεται για δύο μήνες κάθε φορά, μετά από ένα μήνα 
και δέκα μέρες. Ο ΦΠΑ του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου εισπράττεται στις 10 
Απριλίου, ο ΦΠΑ του Μαρτίου και του Απριλίου εισπράττεται στις 10 Ιουνίου και 
ούτω καθεξής. 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
Ο ΕΦΚ βεβαιώνεται στο σημείο εξόδου από την φορολογική αποθήκη 
(εγκατάσταση ή διυλιστήριο) αλλά εισπράττεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 
μέχρι την 25η του επόμενου μήνα. 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
• Ο ΕΦΚ βεβαιώνεται όταν το προϊόν εξάγεται από την εγκατάσταση. 
• Ο ΦΠΑ βεβαιώνεται όταν τιμολογείται ο πελάτης. 
• Και οι δύο φόροι υπολογίζονται μηνιαία μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του 

επόμενου μήνα. 
• Η πληρωμή των φόρων γίνεται τον επόμενο μήνα (πχ. οι πωλήσεις του 

Φεβρουαρίου θα γνωστοποιηθούν στην αρμόδια Αρχή μέχρι τις 2 Μαρτίου και 
οι φόροι θα εισπραχθούν από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή μέχρι την 1η 
Απριλίου). 

 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
Η πληρωμή γίνεται την 20η του επόμενου μήνα μετά την έξοδο από μια 
φορολογική αποθήκη. 
 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Βεβαιωμένοι φόροι, από την 15η ημέρα του «πρώτου» μήνα μέχρι την 14η ημέρα του 
«δεύτερου» μήνα εισπράττονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή στο τέλος του 
«δεύτερου» μήνα. Ουσιαστικά είναι 30 ημέρες κατά μέσο όρο. 
 


