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ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

-Υπουργό κ. Χρήστο Σταικούρα 

Υφυπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο  

ΠΡΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
-Γενική Διεύθυνση Φορολογίας    (Γ.Δ.Φ.) 

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

-Υπουργό κ.  Άδωνι Γεωργιάδη  

-Υφυπουργό κ. Ιωάννη Τσακίρη 

-Ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Κ. Γεώργιο Ζερβό 

 

ΘΕΜΑ: «Αύξηση ορίου κύκλου εργασιών  πρατηρίων για φορολογικό έτος 2022» 

Αξιότιμοι κ.  Υπουργοί,  

Αξιότιμοι κ,. Υφυπουργοί, 

Αξιότιμε κ.  Γενικέ , 

Αξιότιμε κ.  Ειδικέ Γραμματέα,  
       Η ΠΟΛ 1003/31.12.2014 με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 

308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 

διατάξεις» ορίζει:   

«2.9 ..Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 30, οι επιχειρήσεις εμπορίας υγρών καυσίμων 

του νόμου 3054/2002 που εντάσσονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 

(δηλαδή όταν έχουν την νομική μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, 

ατομικής επιχείρησης, κλπ.) θεωρούνται πολύ μικρές οντότητες, με μόνη προϋπόθεση ότι ο 

κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2, δηλαδή το όριο των μικρών οντοτήτων (8.000.000 ευρώ). Για αλλαγή κατηγορίας 

απαιτείται υπέρβαση του ανωτέρω ορίου για δύο συνεχόμενες περιόδους», με εφαρμογή από 

1/1/2015.   
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Ωστόσο, η κλίμακα της φορολογικής κατάταξης κατηγορίας βιβλίων  στις σημερινές 

διαφοροποιημένες  συνθήκες του έτους 2022 απαιτεί αναπροσαρμογή, με αύξηση του ορίου 

ετήσιου κύκλου εργασιών πέραν των 10  εκατομμυρίων ευρώ (αντί  8 εκατομμυρίων)  για την 

μετάβαση από απλογραφικά (Β’ κατηγορίας) σε διπλογραφικά  (Γ΄ κατηγορίας)    βιβλία, λόγω της 

εκτόξευσης  των τιμών  καυσίμων, που επήλθε συνέπεια της υπάρχουσας ενεργειακής κρίσης.  

Η ανοδική πορεία στις ακόλουθες  ενδεικτικές ημερομηνίες της  εβδομαδιαίας μέσης 

πανελλαδικής λιανικής τιμής καυσίμων, ήτοι  αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου 

θέρμανσης, καταγράφονται στην εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

(fuelprices.gr) ως εξής: 

ΗΜ//ΝΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΕΤΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΕΤΡ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

26/12/2014 1,426 1,174 0,922 
23/01/2015 1,371 1,110 0,859 

01/01/2021 1,437 1,167 0,853 

14/01/2022 1,772 1,510 1,170 

25/3/2022 2,053 1,939 1,554 
28/10/2022 2,030 2120 1,392* 

*με κρατική επιδότηση 25 λεπτών & έκπτωση ΕΛΠΕ 7,5 λεπτών  

Ο πληθωρισμός επέδρασε  στην αύξηση τζίρου του λιανικού εμπορίου καυσίμων κίνησης. 

Επιβεβαιώνεται δε και από τα στοιχεία Ιουλίου 2022  σε σύγκριση με τον Ιούλιου 2021, τα οποία  

δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.  

Συνεπώς, εξαιτίας των  προαναφερθέντων, η  φορολογητέα ύλη των πρατηρίων έτους 2022 

θα αυξηθεί σημαντικά, σε σημείο να υπερβεί το όριο  της Β΄ κατηγορίας,  παρότι  τα πρατήρια 

εξακολουθούν να ασφυκτιούν οικονομικά,  επιβιώνοντας  εν μέσω διαρκών  αυξήσεων 

λειτουργικών εξόδων σε συνθήκες επιβολής πλαφόν με μοναδιαίο περιορισμό περιθωρίου  κέρδους 

των καυσίμων από τον Μάρτιο 2022 έως και τον Ιούνιο 2023.  

Για τους  λόγους αυτούς, ζητάμε την αύξηση   του ορίου τζίρου για την  μετάβαση σε 

διπλογραφικά βιβλία από  8.000.000€ σε τουλάχιστον  10.000.000€  για το φορολογικό έτος  2022, 

όπως αντιστοίχως, ομοίως αυξηθούν   και τα όρια πάσης φύσεως, από όποια πηγή και αν 

προέρχονται  επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων,  επιδοτούμενων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων,  (ΕΣΠΑ κλπ).  

Προσβλέπουμε στην άμεση θετική ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημά μας .  

Σας ευχαριστούμε 
Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
                        O Πρόεδρος                                                        Ο Γ. Γραμματέας 

            Κιουρτζής Θεμιστοκλής                                              Μαυράκης Ιωάννης 

                                 


