Ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής του τέλους
διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Σας ενημερώνουμε ότι στις 30.09.2016 δημοσιεύτηκε ο ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016). Στο άρθρο 15 παρ. 11 του νόμου
δίνεται παράταση στην προθεσμία καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής κατά τα δύο πρώτα
έτη εφαρμογής του, 2015 και 2016. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου όλοι οι υπόχρεοι καταβολής τέλους να έχουν
γνώση, του νέου καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ, που τέθηκε σε ισχύ µε τη δημοσίευση του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ήτοι μετά την
21.07.2016 προθεσμία καταβολής του ετήσιου τέλους 2015, όπως ορίστηκε µε την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/οικ.180321/01.07.2016 – ΑΔΑ :
6ΦΤΧ4653Π8-132 (και τροποποιήθηκε με την όμοιά της ΥΑ ΑΠΕΗΛ/οικ. 182191/18.08.2016 – ΑΔΑ : 61Ψ74653Π8-ΒΓ4) και να δοθεί
εύλογος χρόνος ώστε να καταβάλλουν το οφειλόμενο τέλος, εφόσον έχουν τη βούληση να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια,
υπό το καθεστώς που διαμορφώνεται µε το νέο καθεστώς στήριξης ΑΠΕ.
Ειδικότερα για το τέλος διατήρησης του 2015 η περίοδος καταβολής παρατάθηκε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ενώ για το
τέλος διατήρησης του 2016 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.
Τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης έτους 2015, σύμφωνα με τον Τροποποιημένο Οριστικό Πίνακα, καταβάλλονται
από τους υπόχρεους, υπέρ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στον λογαριασμό με τα ακόλουθα στοιχεία:
Τράπεζα Πειραιώς
Κατάστημα Παπαστράτου, Πειραιάς
Λογαριασμός: 5107-075839-704
ΙΒΑΝ: GR28 0172 1070 0051 0707 5839 704
Ως Αιτιολογία αναγράφεται ο κωδικός ΑΔ-ΧΧΧΧΧ που προσδιορίζει κάθε άδεια παραγωγής στο ειδικό μητρώο της ΡΑΕ.
Υπενθυμίζουμε ότι η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους
σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπέρ του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού του άρθρ. 40, ν. 2773/1999 (Α΄286) και άρθρ. 143, ν.
4001/2011 (Α΄179), εισήχθη με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και εξασφαλίζει για ώριμα έργα που
καταβάλλουν το τέλος τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ενώ αποθαρρύνει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που κατέχουν
άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.
Δείτε εδώ το κείμενο του Ν. 4425/2016.

