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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ Γ΄
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΣΜΗΜΑ Ε΄
Σαχ. Δ/νςθ
Σαχ. Κϊδικασ
Πλθροφορίεσ

:
:
:

Καρ.ερβίασ 10
101 84 Ακινα
Ε. Μυλωνά / Α. Χρονά
Χ. Γεϊργα

Σθλζφωνο

:

E-Mail
Url

:

210.69.87.502 -505
210.69.87.409
ddtheka@aade.gr
finexcis@aade.gr

ΠΡΟ:

Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

www.aade.gr

Θζμα: «Παροχι διευκρινίςεων αναφορικά με εφοδιαςμό με απαλλαγι από φορολογικζσ
επιβαρφνςεισ καυςίμων που προορίηονται για τθ ςυντιρθςθ κρουαηιερoπλοίων ελλιμενιςμζνων ςε
ελλθνικά λιμάνια λόγω τθσ υγειονομικισ κρίςθσ COVID – 19»

ΧΕΣ.: (α) Οι από 29.6.2020 και 18.08.2020 επιςτολζσ (αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1087562/22.07.2020) τθσ
Ζνωςθσ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιερόπλοιων και Φορζων Ναυτιλίασ
(β) Οι αρικμ. πρωτ. Π. 3054/33/Α0018/17.6.2005 και Δ18Α 5016110 ΕΞ2013/23.4.2013 ΕΔΤΟ
(γ) Θ αρικμ. πρωτ. ΔΔΘΣΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016/20-10-2016 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ: ΨΘ42Θ-Ψ0Π)
(δ) Θ αρικ. πρωτ. 50411008/3329/23.10.2009 εγκφκλιοσ διαταγι

Με αφορμι τισ (α) ανωτζρω ςχετικζσ επιςτολζσ τθσ Ζνωςθσ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιερόπλοιων & Φορζων
Ναυτιλίασ κακϊσ και ανάλογα ερωτιματα από αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα
εφοδιαςμοφ με απαλλαγι από φορολογικζσ επιβαρφνςεισ με καφςιμο αναγκαίο για τθ ςυντιρθςθ των
κρουαηιεροπλοίων λόγω παραμονισ τουσ ςε ελλθνικοφσ λιμζνεσ και αναςτολισ τθσ δραςτθριότθτάσ
τουσ εξαιτίασ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ COVID – 19 και ζχοντασ υπόψθ:
Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ :

 Ωσ προσ τον ΕΦΚ καυςίμου :
(i) Με το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 10 του Ν. 438/76 (Α 256), όπωσ
αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του Ν.4714/20 (A 148), απαλλάςςονται από
τον δαςμό και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (ΕΦΚ) τα καφςιμα που προορίηονται για τον
εφοδιαςμό επαγγελματικϊν πλοίων, εφόςον πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν κίνθςθ, τθ
ςυντιρθςθ και τθν εκπλιρωςθ εν γζνει των ςκοπϊν για τουσ οποίουσ προορίηονται τα
ςυγκεκριμζνα πλοία, κακϊσ και τθν κάλυψθ των αναγκϊν των επιβαινόντων ςε αυτά.
(ii) Με τισ (β) ανωτζρω ςχετικζσ εγκφκλιεσ διαταγζσ ζχουν παραςχεκεί οδθγίεσ ςχετικά με τον
εφοδιαςμό επαγγελματικϊν πλοίων με απαλλαγι από τον ΕΦΚ καυςίμων όταν
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χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυντιρθςι τουσ κατά το χρονικό διάςτθμα που είναι
ακινθτοποιθμζνα λόγω ειδικϊν περιςτάςεων (κατάςχεςθ, απαγόρευςθ απόπλου, επίςχεςθ
εργαςίασ κλπ).
 Ωσ προσ τον Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΠΑ):
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27 του
Ν.2859/2000 «Κϊδικασ ΦΠΑ», απαλλάςςεται από το φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ θ παράδοςθ
και θ ειςαγωγι καυςίμων, που προορίηονται για τον εφοδιαςμό των πλοίων τα οποία
απαλλάςςονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ.
Με τισ διατάξεισ τθσ υποπερίπτωςθσ αα τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27
του ιδίου ωσ άνω νόμου, πλοία που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ ναυςιπλοΐα
ανοικτισ καλάςςθσ και τα οποία εκτελοφν μεταφορά επιβατϊν με κόμιςτρο ι με τα οποία
αςκείται εμπορικι, βιομθχανικι ι αλιευτικι δραςτθριότθτα εμπίπτουν, μεταξφ άλλων, ςτισ
κατθγορίεσ πλοίων των οποίων θ ειςαγωγι και θ παράδοςθ τυγχάνουν απαλλαγισ.
Ωσ πλοία που προορίηονται για τθ ναυςιπλοΐα ανοικτισ καλάςςθσ βάςει των διατάξεων του
ίδιου ωσ άνω άρκρου, κεωροφνται τα πλοία των οποίων το μζγιςτο εξωτερικό μικοσ του
κφτουσ είναι ίςο ι ανϊτερο των 12 μζτρων και τα οποία υπάγονται ςτισ οικίεσ Δαςμολογικζσ
Κλάςεισ και διενεργοφν δραςτθριότθτα κυρίωσ ςτθν ανοικτι κάλαςςα.
Με τθν ΠΟΛ. 1177/2018 ΚΤΑ κακορίςτθκαν οι όροι και οι προχποκζςεισ κακϊσ και κάκε
αναγκαία λεπτομζρεια για τον προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ «διενζργεια δραςτθριότθτασ κυρίωσ
ςτθν ανοιχτι κάλαςςα» ωσ αναγκαίασ προχπόκεςθσ για τθν απαλλαγι από το ΦΠΑ, μεταξφ
άλλων, τθσ παράδοςθσ και ειςαγωγισ καυςίμων που προορίηονται για τον εφοδιαςμό τουσ.
Βάςει τθσ παρ.3 του άρκρου 3 τθσ εν λόγω απόφαςθσ, κεωρείται ότι διενεργοφν ςε κάκε
περίπτωςθ δραςτθριότθτα κυρίωσ ςτθν ανοιχτι κάλαςςα τα πλοία που διενεργοφν κυρίωσ
διεκνείσ πλόεσ (εξωτερικοφ).
Παράλλθλα, με τθν ΠΟΛ. 1187/2018 απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ με τθν οποία κακορίςτθκε
διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ ανωτζρω απαλλαγισ, οι υποκείμενοι ςτο φόρο οι οποίοι δεν ζχουν
υποχρζωςθ απόκτθςθσ ΑΦΜ κακόςον δεν διενεργοφν δραςτθριότθτα ςτο εςωτερικό τθσ
χϊρασ, απαλλάςςονται κατά τθν παράδοςθ και ειςαγωγι αγακϊν ςτα πλοία τθσ
υποπερίπτωςθσ ααϋ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27 του Κϊδικα Φ.Π.Α.
εφόςον δθλϊνεται επί του τελωνειακοφ παραςτατικοφ ότι ο υποκείμενοσ ςτο φόρο πρόκειται
να χρθςιμοποιιςει τα εν λόγω αγακά ςτο πλαίςιο διενζργειασ δραςτθριότθτασ ςτθν ανοιχτι
κάλαςςα, γεγονόσ που αποδεικνφεται ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι ςε περίπτωςθ ελζγχου.
και ςυνεκτιμϊντασ :


τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που ζχουν διαμορφωκεί λόγω τθσ πανδθμίασ COVID – 19,



τθ φφςθ τθσ δραςτθριότθτασ και το χαρακτιρα των υπό εξζταςθ πλοίων (κρουαηιερόπλοια)

διευκρινίηεται ότι τα κρουαηιερόπλοια των οποίων θ εμπορικι δραςτθριότθτα ζχει αναςταλεί λόγω τθσ
υγειονομικισ κρίςθσ COVID – 19 και ωσ εκ τοφτου παραμζνουν ελλιμενιςμζνα ςτθ χϊρα μασ δφνανται
να εφοδιάηονται με καφςιμα με απαλλαγι από τον ΕΦΚ και το Φ.Π.Α. Οι αιτοφμενεσ ποςότθτεσ των
καυςίμων υπολογίηονται με βάςθ τθν θμεριςια κατανάλωςθ καυςίμων για τθ λειτουργία των
θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν του πλοίου, ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ του πλθρϊματοσ και τθσ
ςυντιρθςθσ του πλοίου εν γζνει.

Tζλοσ, ςυναφϊσ με τθν εφαρμογι τθσ (γ) ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου διαταγισ περί θλεκτρονικισ
υποβολισ των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ/εφοδιαςμοφ εγγράφων και του ςχετικοφ
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Παραρτιματοσ ΙΙΙ - Πίνακα ςυνθμμζνων τθσ διαςάφθςθσ δικαιολογθτικϊν εγγράφων, διευκρινίηεται ότι
ειδικά για τισ περιπτϊςεισ των ανωτζρω πλοίων που παραμζνουν ελλιμενιςμζνα λόγω τθσ
υγειονομικισ κρίςθσ COVID – 19, ςε αντικατάςταςθ του κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικφ απόδειξθσ
εμπορικοφ πλου, για τον εφοδιαςμό τουσ με καφςιμα με απαλλαγι από τον ΕΦΚ και το ΦΠΑ
υποβάλλονται τα ακλόλουκα δικαιολογθτικά:
1. Διλωςθ του πλοιοκτιτθ ι διαχειριςτι του πλοίου “Τπεφκυνθ Διλωςθ εφοδιαςμοφ λόγω
COVID-19” (ωσ ςυνθμμζνο Τπόδειγμα) και
2. Κατάςταςθ Πλθρϊματοσ (Crew list)
με ςυμπλιρωςθ ςτθ κζςθ 44 του παραςτατικοφ εξαγωγισ/εφοδιαςμοφ των τετραψιφιων
Κωδικϊν 1779: Και 1780: αντίςτοιχα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ ΛΟΓΩ COVID-19

ΠΡΟ/ TO :

TEΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΥΗ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ – CUSTOMS AUTHORITY

Όνομα/Name:

Επώνσμο/Surname:

ΌνομαΠλοίοσ /

IMO:

Name of Ship:
ΣύποςΠλοίοσ /

ημαία/Flag:

Type of Ship:
ΛιμάνιΑνατώρησης/

ΛιμάνιΚατάπλοσ/

Port of Departure:

Port of Arrival:

Σύπος Κασσίμοσ
και αιτούμενες
ποσότητες /
Type of fuel and
quantity:

O υπογεγραμμζνοσ Πλοίαρχοσ / Πλοιοκτιτθσ / Διαχειριςτισ του ανωτζρω πλοίου δθλϊνω υπεφκυνα ότι θ
εμπορικι δραςτθριότθτα του ωσ άνω επαγγελματικοφ πλοίου μεταφοράσ επιβατϊν ζχει αναςταλεί λόγω τθσ
ζκτακτθσ υγειονομικισ κρίςθσ COVID – 19 και παραμζνει ςε ελλθνικό λιμάνι με αποτζλεςμα οι αιτοφμενεσ
ποςότθτεσ καυςίμου να κρίνονται αναγκαίεσ για τθ λειτουργία των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν και τθν
ςυντιρθςθ του πλοίου και του πλθρϊματοσ εν γζνει.
Αναγνωρίηω ότι είμαι υπόλογοσ ςτθν Σελωνειακι Τπθρεςία και ότι θ μθ τιρθςθ και εφαρμογι των τελωνειακϊν
διατάξεων και διαδικαςιϊν εφοδιαςμοφ αποτελεί παράβαςθ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ που επιςφρει τθν
επιβολι κυρϊςεων ςτα πλαίςια των άρκρων 118, 119Α, 142 και επόμενα του Εκνικοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα
(Ν.2960/01).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The undersigned Master / Ship owner / Ship Manager of the above ship, I hereby declare that the commercial
activity of the above ship has been suspended due to the health crisis COVID - 19 and hence the ship is docked in
Greek ports. The above quantities of fuels are required for the fulfillment of the crew’s needs and the
maintenance of the above commercial ship in general.
I acknowledge that I am fully responsible to the Customs Authorities and non-compliance with customs rules and
procedures will impose penalty according to the provisions of articles 118, 119A, 142 et sec of Νational Customs
Code (Law 2960/2001).
Θμερομθνία/Date: ……/..…../20....
Ο – Θ Δθλ….../The Declarant

(Ιδιότθτα / Τπογραφι/ φραγίδα)
(Identity / Signature / Stamp)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1) ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ (για ενθμζρωςθ των τελωνείων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ)
2) ΟΛΕ ΟΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΑΡΧΕ
3) ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ, Email: elib_admin@aade.gr
4) ΔΙΕΠΙΔΙ-Τποδιεφκυνςθ Βϋ-Σμιμα Εϋ (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet),
p.bambali@aade.gr

e-mail:

Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1) Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2) Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3) Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικισ).
4) Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
5) Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
6) Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ ΑΑΔΕ
7) Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ
α) Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Δ/νςθ Οργάνωςθσ
8) Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΘΛΕΔ)
α) Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Σ.Ε.) Τποδ/νςθ Σελωνειακϊν Εφαρμογϊν
β) Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙΕΠΙΔΙ) – Τποδ/νςθ Βϋ
9) Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ
10) Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεςςαλονίκθσ
11) .Δ.Ο.Ε. – Κεντρικι Τπθρεςία
12) Περιφερειακζσ Δ/νςεισ .Δ.Ο.Ε.
13) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ
Γραφείο Τπουργοφ
Ακτι Βαςιλειάδθ ΠΤΛΘ Ε1-Ε2, Κεντρικοφ Λιμζνα Πειραιά 185 10
E-mail: dinethat@yna.gov.gr
14) YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Γραφείο Τπουργοφ
15) ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (.Ε.Ε.Π.Ε.)
Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 115 28 Ιλίςια (για ενθμζρωςθ των μελϊν του)
16) ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (για ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ)
Καραΐςκου 38 - 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑ
17) ΖΝΩΘ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
Aντωνίου Αμπατιζλου 10, 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑ,
E-mail: info@cruise-union.com
18) ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Ακτι Μιαοφλθ 65, 185 36 Πειραιάσ – Ελλάδα
E-mail: nee@nee.gr
19) ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ (ΕΝΩΘ) ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΧΡΘΣΩΝ
ΛΙΜΕΝΑ
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35 - Πειραιάσ
E-mail: psa@psa.gr
20) ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΘ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΩΝΠΑΠ)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35 - Πειραιάσ
E-mail: info@sonpap.gr
21) ΕΝΩΘ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (Ε.Ε.Ε.)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 85, 185 36 - Πειραιάσ
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr
22) ΕΝΩΘ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ
23) Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 81, 185 38 - Πειραιάσ
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E-mail: info@shortsea.gr
24) HELLENIC SHIPBROKERS ASSOCIATION
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 57, 185 35 - Πειραιάσ
E-mail: hsa@hsa.gr
Γ) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν – Σμ. Γ
4. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν – Σμ. Αϋ
5. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ – Σμ. Αϋ, Εϋ
6. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων & Παραβάςεων
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