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Ποιοι είναι οι μηχανισμοί;

Άπαξ έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας βάσει της αύξησης του μικτού περιθωρίου 

κέρδους από τη συμμετοχή έκαστης μονάδας στην 

αγορά για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 

έως και την 30ή Ιουνίου 2022. 

1

Ανώτατο όριο στα αγοραία έσοδα των παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας και διανομή των πλεοναζόντων 

εσόδων από εισόδημα συμφόρησης στους τελικούς 

πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή από την 

1η Δεκεμβρίου 2022 έως την 30η Ιουνίου 2023.

2

Υποχρεωτική προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης 

στα πλεονάζοντα κέρδη εταιρειών και μονίμων 

εγκαταστάσεων στους τομείς του αργού πετρελαίου, 

του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και των 

διϋλιστηρίων για το οικονομικό έτος 2022 ή/και το 

οικονομικό έτος 2023.
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Οι μηχανισμοί και οι Α.Π.Ε.

Πηγή Ενέργειας

• Λιγνιτικές μονάδες

• Υδροηλεκτρικές μονάδες

• Μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου

• Μονάδες φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου

• Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

• Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ που δεν υπόκεινται σε σχήμα κρατικής 

ενίσχυσης

Πηγή Ενέργειας
• Αιολική ενέργεια

• Ηλιακή ενέργεια (ηλιακή θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή)

• Γεωθερμική ενέργεια

• Υδροηλεκτρική ενέργεια χωρίς ταμιευτήρα 

• Καύσιμα βιομάζας (εξαιρουμένου του βιομεθανίου)

• Απόβλητα

• Πυρηνική ενέργεια

• Λιγνίτης 

• Προϊόντα αργού πετρελαίου

• Τύρφη

Έκτακτη εισφορά

Υπολογίζεται ανά μήνα, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 

έως και την 30ή Ιουνίου 2022, με την επιβολή συντελεστή 90%.

Ανώτατο όριο (cap)

Υπολογίζεται σε 180€/MWh παραγόμενης ενέργειας στα αγοραία 

έσοδα, εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2022 έως την 30η 

Ιουνίου 2023.

Νομοθεσία
● Ανακοίνωση Ευρ. Επιτροπής ‘‘REPowerEU’’ (8 Μαρτίου 2022)

● Ψήφισμα του ΕΚ για ‘‘τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 

του πολέμου στην Ουκρανία, για την Ε.Ε.’’ (19 Μαΐου 2022)

● N. 4936/2022 (ΦΕΚ Α’ 105/27.05.2022)

● ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890 (ΦΕΚ B’ 4658/05.09.2022)

Νομοθεσία

● ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1854 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης 

Οκτωβρίου 2022 σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για 

την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας
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Ευρωπαϊκές πρακτικές φορολόγησης των «αναπάντεχων» κερδών 
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The role of green taxes 

and incentives in 

achieving net zero and 

climate ambitions

Many organisations are at an 

early stage in thinking about how 

green taxes and incentives impact 

their net zero and climate targets. 

Currently, many do not have clear 

visibility of the costs of complying 

with green taxes or of the potential 

benefits of green incentives. 

The tracker is a starting point to 

help provide insight to clients, so 

they can factor the impact of 

green taxes and incentives into 

their overall corporate climate and 

business strategies.

Ηνωμένο Βασίλειο

Στις 26 Μαΐου 2022, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα 

νέο φόρο επί των κερδών των εταιρειών πετρελαίου 

και φυσικού αερίου. O ενεργειακός φόρος επιβάλλεται 

κατά 25% επί των κερδών και αφορά κέρδη που 

έχουν προκύψει πριν ή μετά τις 26 Μαΐου 2022.

Ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ήδη 

υπόκειται σε ονομαστικό φορολογικό συντελεστή 40% 

επί των κερδών που γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Συνεπώς, ο νέος φόρος θα αυξήσει τον ονομαστικό 

φορολογικό συντελεστή σε 65%.

Ωστόσο, η νέα νομοθεσία προβλέπει μια «επενδυτική 

επιχορήγηση» που επιτρέπει στις φορολογούμενες 

εταιρείες ενέργειας να λάβουν φορολογική απαλλαγή 

έως και 91.25 πένες στερλίνας όταν επανεπενδύουν 

τα κέρδη τους στον τομέα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συζητείται η επέκταση του μηχανισμού έως το 2028 

και από ποσοστό 25% σε 30%.  

Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. 

Στην Ιταλία, προβλέπεται φόρος 

«αλληλεγγύης» 25% και υπολογίζεται επί 

της διαφοράς των κερδών το διάστημα 1η 

Οκτωβρίου 2021 έως 31η Απριλίου 2022 σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα κατά το 

προηγούμενο έτος (1η Οκτωβρίου 2020 –

31η Απριλίου 2021) δεδομένου ότι η εν 

λόγω διαφορά είναι μεγαλύτερη του 10%. Ο 

φόρος δεν εκπίπτει.

Στη Ρουμανία, προβλέπεται φόρος 

80% ως διαφορά επί του μέσου μηνιαίου 

καθαρού κέρδους από την πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας και των 450 RON (€91)

/ MWh, μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2021 – 31ης 

Μαρτίου 2022 και 1ης Απριλίου 2022 - 31ης 

Μαρτίου 2023.

Στην Ισπανία, επιβάλλεται φόρος 1.2% στις 

εταιρείες ενέργειας με ετήσιο τζίρο 

μεγαλύτερο του €1,000,000,000 κατά το 

2019. Ο φόρος δεν εκπίπτει.

Μια

επισκόπηση
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Σας ευχαριστώ!
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