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«Παροχή διευκρινίσεων»

Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 670/07-10-2019 έγγραφό σας.

1). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, που αφορά την αναζήτηση διευκρινήσεων ως 
προς το πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 97 «Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα 
υγρών καυσίμων» των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (Υ.Α 91394/2017, Β’ 2983) σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις των άρθρων 96 «Παράδοση υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα 
διαμερίσματα», 98 «Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για 
την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων» και 104 «Συνοδευτικά παραστατικά διακίνησης 
πετρελαίου για θέρμανση» της εν λόγω Υ.Α, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ’ 
αριθμ. 109034/2018 (Β’ 4913) όμοια Υ.Α., παραθέτουμε την άποψη της υπηρεσίας μας 
ως εξής:
Α) Το Δελτίο Διαδρομής του άρθρου 97 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ αφορά τα βυτιοφόρα 
μεταφοράς υγρών καυσίμων, εκδίδεται παράλληλα με τα λοιπά φορολογικά παραστατικά 
διακίνησης (π.χ: φορτωτική, δελτίο αποστολής) κατά τη φόρτωση του καυσίμου στο 
βυτιοφόρο στην εγκατάσταση της εταιρείας εμπορίας και συνοδεύει το προϊόν που 
προορίζεται να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις των πελατών της εταιρείας εμπορίας. 
Τούτο συνάγεται από την παρ. 4 του εν λόγω άρθρου, στο οποίο αναφέρεται: «…εφόσον 
ο πελάτης ανήκει στο δίκτυο διακίνησης της ίδιας της εταιρείας στην οποία ανήκει το 
καύσιμο και φέρει το εμπορικό της σήμα ….. και εφόσον πρόκειται για σφραγισμένα και 
μόνο διαμερίσματα, αλλιώς…», καθώς παράδοση με σφραγισμένα διαμερίσματα γίνεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 96 «Παράδοση υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα διαμερίσματα», 
κατά την παράδοση υγρών καυσίμων από τις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας 
στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας, ήτοι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3054/2002 
(Α’ 230), όπως ισχύει, στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών 
πετρελαίου θέρμανσης.



Β) Ειδικά για τη διανομή πετρελαίου για θέρμανση, είτε από πρατήρια υγρών καυσίμων, ή 
από εγκαταστάσεις μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης προς τελικούς καταναλωτές, ήτοι 
οικιακούς καταναλωτές, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις κλπ, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 97, 
αλλά το άρθρο 104, το οποίο περιγράφει τα συνοδευτικά παραστατικά του πετρελαίου για 
θέρμανση.
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