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ΘΕΜΑ : Παρϊδοςη αγαθών με απαλλαγό απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ που προορύζονται για 

τον εφοδιαςμϐ πλούων ναυτιλιακών εταιρειών, η διαχεύριςη των οπούων ϋχει ανατεθεύ ςε 

επιχειρόςεισ εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα βϊςει του Α.Ν.89/67 – Τόρηςη τελωνειακών 

διατυπώςεων εξαγωγόσ και τιμολϐγηςη τησ παρϊδοςησ αγαθών 

Με αφορμό ερωτόματα τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορϋων αναφορικϊ με τισ παραδϐςεισ  

(πωλόςεισ) αγαθών με απαλλαγό απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ που προορύζονται για τον εφοδιαςμϐ 

πλούων ναυτιλιακών εταιρειών, η διαχεύριςη των οπούων ϋχει ανατεθεύ ςε επιχειρόςεισ εγκατεςτημϋνεσ 

ςτην Ελλϊδα βϊςει του Α.Ν.89/67, διευκρινύζονται τα ακϐλουθα ωσ προσ την τιμολϐγηςη τησ παρϊδοςησ 

αγαθών και την τόρηςη τελωνειακών διατυπώςεων εξαγωγόσ για ςκοποϑσ ομοιϐμορφησ εφαρμογόσ : 

i. Παραδόςεισ αγαθών ωσ εφοδίων πλοίων με απαλλαγή από το φόρο προςτιθεμένησ αξίασ – 

τήρηςη τελωνειακών διατυπώςεων εξαγωγήσ  

Σϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 27 παρ. 1α και 1γ του Ν.2859/2000 «Κώδικασ ΦΠΑ», απαλλϊςςονται 

απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ η παρϊδοςη και η ειςαγωγό καυςύμων, λιπαντικών, τροφοεφοδύων και 

λοιπών αγαθών που προορύζονται για τον εφοδιαςμϐ πλούων τα οπούα εμπύπτουν ςτισ διατϊξεισ απαλλαγόσ 

τησ παρ.1α του ιδύου ϊρθρου καθώσ και η παρϊδοςη και ειςαγωγό αντικειμϋνων και υλικών που 

προορύζονται να ενςωματωθοϑν ό να χρηςιμοποιηθοϑν ςτα πλούα αυτϊ. 

Οι κατηγορύεσ πλούων των οπούων η ειςαγωγό και η παρϊδοςη τυγχϊνουν απαλλαγόσ απϐ το φϐρο εύναι: 

(α) πλούα που προορύζονται να χρηςιμοποιηθοϑν ςτη ναυςιπλοϏα ανοικτόσ θαλϊςςησ και τα οπούα 

εκτελοϑν μεταφορϊ επιβατών με κϐμιςτρο ό με τα οπούα αςκεύται εμπορικό, βιομηχανικό ό αλιευτικό 

δραςτηριϐτητα, 

(β) πλούα παρϊκτιασ αλιεύασ, 

(γ) πλούα που προορύζονται για διϊλυςη, 

(δ) πολεμικϊ πλούα και πλούα του Δημοςύου, 

(ε) ναυαγοςωςτικϊ και ϊλλα πλούα επιθαλϊςςιασ αρωγόσ.  

Η διαδικαςύα απαλλαγόσ απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ ρυθμύζεται βϊςει τησ Π.1591/1946/12.03.1987 

Α.Υ.Ο. και τησ Π.8271/4879/366/08.12.1987 Α.Υ.Ο. Για την απαλλαγό απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ 

κατϊ την παρϊδοςη αγαθών ωσ εφοδύων πλούων ςυνεπεύα εξϐδου αυτών απϐ καθεςτώτα αποθόκευςησ π.χ 

Ελεϑθερη Ζώνη, αποθόκη τελωνειακόσ αποθόκευςησ, φορολογικϋσ αποθόκεσ κ.λ.π, τυγχϊνει εφαρμογόσ 

το κατϊ περύπτωςη ιςχϑον κανονιςτικϐ πλαύςιο (ΠΟΛ.1026/2016, ΠΟΛ.1184/2018 κ.λ.π). 

http://www.aade.gr/
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Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 269 παρ.2γ του καν. αριθ. 952/2013 περύ θεςπύςεωσ Ενωςιακοϑ Τελωνειακοϑ 

Κώδικα ορύζεται ϐτι, για εμπορεϑματα τα οπούα απαλλϊςςονται, κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ απϐ ΦΠΑ ό 

ειδικϐ φϐρο κατανϊλωςησ, και παραδύδονται ωσ εφϐδια πλούων ό αεροςκαφών, ανεξαρτότωσ προοριςμοϑ 

του πλούου ό του αεροςκϊφουσ για τα οπούα απαιτεύται απϐδειξη του εφοδιαςμοϑ, τηροϑνται τελωνειακϋσ 

διατυπώςεισ εξαγωγόσ. 

Με την ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016 εγκϑκλιο διαταγό, διευκρινύζεται ϐτι, ϐςον αφορϊ τισ αρμοδιϐτητεσ 

των τελωνεύων εφοδιαςμοϑ και φϐρτωςησ καθώσ και την υποβολό, ςυμπλόρωςη, διϐρθωςη, τροποπούηςη, 

ακϑρωςη, επαλόθευςη του τελωνειακοϑ παραςτατικοϑ που χρηςιμοποιεύται για ςκοποϑσ εφοδιαςμοϑ 

(διαςϊφηςη -εξαγωγόσ), εφαρμϐζονται κατ΄αναλογύα οι διατϊξεισ περύ εξαγωγόσ αγαθών.  

Συνεπώσ, κατϊ την τόρηςη διατυπώςεων εξαγωγόσ με ςκοπϐ την παρϊδοςη αγαθών ωσ εφοδύων πλούων με 

απαλλαγό ΦΠΑ, η διαςϊφηςη εξαγωγόσ υποβϊλλεται απϐ τον πωλητό-εφοδιαςτό ό τον αγοραςτό-

παραλόπτη των αγαθών (την ναυτιλιακό εταιρεύα και δικαιοϑχο τησ απαλλαγόσ πρϐςωπο) και επύ αυτόσ, 

δηλώνεται. μεταξϑ ϊλλων, η αξύα και ο αριθμϐσ του τιμολογύου. 

Το ηλεκτρονικϐ μόνυμα επιβεβαύωςησ τησ ολοκλόρωςησ τησ διαδικαςύασ εφοδιαςμοϑ, το οπούο 

αποςτϋλλεται απϐ το τελωνεύο εφοδιαςμοϑ προσ τον ενδιαφερϐμενο οικονομικϐ φορϋα μϋςω του ICISnet, 

χρηςιμοποιεύται για ςκοποϑσ απαλλαγόσ απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ (ςχετ. Κεφϊλαιο 5 τησ αριθ. 

πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016 εγκυκλύου). 

ii. Νομικό καθεςτώσ ςύςταςησ και λειτουργίασ εταιρειών διαχείριςησ πλοίων και 

αντιπροςώπευςησ πλοιοκτητριών εταιρειών Α.Ν.89/67 (εφεξήσ «διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ») 

Βϊςει τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 1 του Α.Ν.89/67 και τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 25 του Ν.27/1975, 

γραφεύα ό υποκαταςτόματα αλλοδαπών επιχειρόςεων, οποιουδόποτε τϑπου ό μορφόσ, αςχολοϑμενα 

αποκλειςτικϊ με τη διαχεύριςη, εκμετϊλλευςη, ναϑλωςη, αςφϊλιςη, διακανονιςμϐ αβαριών, μεςιτεύα 

αγοραπωληςιών ό ναυπηγόςεων ό ναυλώςεων ό αςφαλύςεων πλούων με ελληνικό ό ξϋνη ςημαύα, πϊνω 

απϐ πεντακϐςιουσ (500) κϐρουσ ολικόσ χωρητικϐτητασ, εξαιρουμϋνων των επιβατηγών ακτοπλοώκών 

πλούων και των εμπορικών πλούων που εκτελοϑν εςωτερικοϑσ πλϐεσ, καθώσ και με την αντιπροςώπευςη 

πλοιοκτητριών εταιριών ό ναυλωτριών γυμνών πλούων (bareboatcharterers) ό μιςθωτριών εταιρειών 

πλούων υπϐ χρηματοδοτικό μύςθωςη (shiplessees), ϐπωσ και των επιχειρόςεων που ϋχουν ωσ αντικεύμενο 

εργαςιών τισ ύδιεσ με τισ παραπϊνω αναφερϐμενεσ δραςτηριϐτητεσ, δϑνανται να εγκαθύςτανται ςτην 

Ελλϊδα. κατϐπιν ϊδειασ που χορηγεύται με απϐφαςη του Υπουργοϑ Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ. 

η οπούα δημοςιεϑεται ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. 

Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 25 του ιδύου ωσ ϊνω νϐμου, εφαρμϐζονται ανϊλογα και ςτισ ημεδαπϋσ 

επιχειρόςεισ που ϋχουν ςαν αντικεύμενο εργαςιών αποκλειςτικϊ τισ προαναφερϐμενεσ εργαςύεσ ό 

υπηρεςύεσ. 

Όςον αφορϊ τα φορολογικϊ προνϐμια που απολαϑουν οι ωσ ϊνω εγκατεςτημϋνεσ ςτη χώρα μασ εταιρεύεσ, 

ςτην παρ.3 του ϊρθρου 27 του Ν.27/1975 ορύζεται ϐτι για την καταβολό του φϐρου προςτιθεμϋνησ αξύασ 

εφαρμογό ϋχουν οι διατϊξεισ του Ν.1642/1987 (νυν Ν.2859/2000 - κωδικοπούηςη Ν.1642/87). 

Η ανϊθεςη διαχεύριςησ πλούων ςτισ ωσ ϊνω εταιρεύεσ, δυνϊμει ςϑναψησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ, μεταξϑ αυτών 

και των ναυτιλιακών εταιρειών, καύτοι προςδύδει ςτο διαχειριςτό ευρεύασ γκϊμασ εξουςύεσ ωσ προσ τη 

διαχεύριςη του πλούου, δεν προςδύδει ςε αυτϐν την ιδιϐτητα του εκμεταλλευϐμενου του πλούου. Ειδικϐτερα, 

ο διαχειριςτόσ του πλούου δϑναται να ςυνϊπτει, μεταξϑ ϊλλων, και ςυμβϊςεισ για τον εφοδιαςμϐ των 

πλούων με τα αναγκαύα για την αςφϊλεια και τη λειτουργύα του πλούου αγαθϊ, εντοϑτοισ, ςυναλλϊςςεται 

με τουσ εφοδιαςτϋσ των πλούων και γενικϊ με τρύτουσ επ’ ονϐματι και για λογαριαςμϐ του πλοιοκτότη, 

γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι τα ϋννομα αποτελϋςματα κϊθε δικαιοπραξύασ που επιχειρεύται απϐ αυτϐν, ςτα 

πλαύςια των εξουςιών που διαθϋτει, αφοροϑν ευθϋωσ τον πλοιοκτότη ο οπούοσ εύναι το υποκεύμενο των 

δικαιωμϊτων και των υποχρεώςεων. Ο διαχειριςτόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να δηλώνει ρητϊ ϐτι ενεργεύ ςτο 

ϐνομα και για λογαριαςμϐ του πλοιοκτότη (as manager only). Η δόλωςη τησ βοϑληςησ του διαχειριςτό ϐτι 

ενεργεύ ςτο ϐνομα και για λογαριαςμϐ του πλοιοκτότη μπορεύ να εύναι και ςιωπηρό ότοι να ςυνϊγεται απϐ 
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τισ περιςτϊςεισ (ϊρθρο 211 ΑΚ). Συναφώσ, οι εταιρεύεσ διαχεύριςησ διαδραματύζουν ςημαντικϐ ρϐλο ςτην 

εκμετϊλλευςη του πλούου, πλην ϐμωσ, δεν αςκοϑν την εκμετϊλλευςη του πλούου.  

iii. Έκδοςη τιμολογίων παράδοςησ (πώληςησ) αγαθών ωσ εφοδίων πλοίων 

Όςον αφορϊ το θϋμα τησ τιμολϐγηςησ τησ παρϊδοςησ αγαθών ωσ εφοδύων πλούων απϐ προμηθευτϋσ προσ 

ναυτιλιακϋσ εταιρεύεσ, των οπούων τη διαχεύριςη ϋχουν αναλϊβει εταιρεύεσ εγκατεςτημϋνεσ βϊςει του 

Α.Ν.89/67, διευκρινύζεται ϐτι, κατϊ γενικό αρχό των Ελληνικών Λογιςτικών Προτϑπων (Ν.4308/2014), τα 

παραςτατικϊ των πωλόςεων εκδύδονται μεταξϑ των πρϊγματι αντιςυμβαλλομϋνων, θϋμα, ςε κϊθε 

περύπτωςη πραγματικϐ, το οπούο δϑναται να τεκμηριώνεται με την ϑπαρξη ςυμφωνιών. 

Συνεπώσ: 

(1) Σε περιπτώςεισ ϐπου απϐ τη ςυμφωνύα μεταξϑ τησ διαχειρύςτριασ εταιρεύασ και τησ πλοιοκτότριασ 

εταιρεύασ προκϑπτει ϐτι η διαχειρύςτρια εταιρεύα απλϊ μεςολαβεύ για την προμόθεια αγαθών για τον 

εφοδιαςμϐ των πλούων και δεν προβαύνει ςε διενϋργεια εμπορικών πρϊξεων, τα τιμολϐγια των 

προμηθευτών πρϋπει να εκδύδονται προσ τισ πλοιοκτότριεσ εταιρεύεσ (πρϊγματι ςυμβαλλϐμενοι) και 

επομϋνωσ θα πρϋπει να αναγρϊφονται ςε αυτϊ τα ςτοιχεύα τησ πλοιοκτότριασ εταιρεύασ (επωνυμύα, 

διεϑθυνςη, κ.λ.π) και τα ςτοιχεύα του πλούου (ϐνομα, αριθμϐσ και λιμϊνι νηολϐγηςησ κ.λ.π.), καθώσ και 

προαιρετικϊ η ϋνδειξη «Με τη μεςολϊβηςη τησ διαχειρύςτριασ εταιρεύασ (c/o care off) (επωνυμύα, 

διεϑθυνςη, ναυτιλιακό α.ν.89/67, Α.Φ.Μ.)».  

(2) Σε περιπτώςεισ που η πλοιοκτότρια εταιρύα ϋχει εκχωρόςει εξ ολοκλόρου τη διαχεύριςη των 

ποντοπϐρων πλούων ςτη διαχειρύςτρια εταιρύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ δυνατϐτητασ διενϋργειασ 

αγορών αγαθών απϐ τισ ύδιεσ που προορύζονται για τα πλούα αυτϊ, τϐτε τα τιμολϐγια των προμηθευτών 

πρϋπει να εκδύδονται ςτο ϐνομα τησ διαχειρύςτριασ εταιρύασ (επωνυμύα, διεϑθυνςη, Φ.Π.Α. κ.λπ., ςϑμφωνα 

με τα οριζϐμενα των διατϊξεων του ϊρθρου 9 του ν.4308/2014 αναφορικϊ με το περιεχϐμενο τιμολογύου), 

καθώσ αυτό λογύζεται ωσ πρϊγματι αντιςυμβαλλϐμενη, θϋμα ςε κϊθε περύπτωςη πραγματικϐ που πρϋπει να 

προκϑπτει απϐ τουσ ϐρουσ τησ ςχετικόσ ςυμφωνύασ και υπϐ την επιφϑλαξη των ςχετικών  με τισ 

διαχειρύςτριεσ πλούων διατϊξεων.  

Κατϐπιν των ανωτϋρω, με ςκοπϐ την ομοιϐμορφη εφαρμογό τησ διαδικαςύασ παρϊδοςησ αγαθών 

ωσ εφοδύων πλούων με απαλλαγό ΦΠΑ και των ςυναφών τελωνειακών διατυπώςεων εξαγωγόσ καθώσ και 

την απρϐςκοπτη ροό εφοδιαςμοϑ πλούων, κυρύωσ πλούων, υπϐ ελληνικό ό ξϋνη ςημαύα, που διενεργοϑν 

διεθνεύσ πλϐεσ, με παρακολοϑθηςη τησ διαδικαςύασ απϐ τισ αρμϐδιεσ τελωνειακϋσ αρχϋσ και τη διενϋργεια 

ελϋγχων, ςασ γνωρύζουμε τα ακϐλουθα: 

Α. Παραδόςεισ αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προςτιθεμένησ αξίασ ςε περίπτωςη που η 

διαχειρίςτρια εταιρεία αναλαμβάνει, βάςει ςχετικήσ ςύμβαςησ, τη διαχείριςη πλοίων και την 

αντιπροςώπευςη τησ πλοιοκτήτριασ εταιρείασ, ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ πλοιοκτήτριασ 

ναυτιλιακήσ εταιρείασ 

Α.1. Τποβολή τελωνειακού παραςτατικού από την διαχειρίςτρια εταιρεία 

Για την απαλλαγό απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ των παραδϐςεων αγαθών που προορύζονται για τον 

εφοδιαςμϐ πλούων, η υποβολό του οικεύου τελωνειακοϑ παραςτατικοϑ (διαςϊφηςη εξαγωγόσ) ςτην 

αρμϐδια τελωνειακό αρχό πραγματοποιεύται απϐ τη διαχειρύςτρια εταιρεύα με επιςυναπτϐμενο το 

τιμολϐγιο που ϋχει εκδοθεύ απϐ τον προμηθευτό προσ την ναυτιλιακό εταιρεύα (πλοιοκτότη-εφοπλιςτό-

εκμεταλλευτό και πρϊγματι αντιςυμβαλλϐμενο) ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ των Ελληνικών Λογιςτικών 

Προτϑπων και τισ οδηγύεσ τησ ενϐτητασ iii (1) τησ παροϑςασ. 
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Ειδικϐτερα, η διαςϊφηςη εξαγωγόσ ςυμπληρώνεται ωσ εξόσ :  

Θέςη 2-εφοδιαςτήσ : EORI διαχειρύςτριασ εταιρεύασ 

Θέςη 8-παραλήπτησ : ςτοιχεύα ναυτιλιακόσ εταιρεύασ (επωνυμύα, διεϑθυνςη κλπ) και  

ςτοιχεύα πλούου (ϐνομα, αριθμϐσ και λιμϊνι νηολϐγηςησ) 

Θέςη 44-ειδικέσ μνείεσ : Ν380 – Τιμολϐγιο. 

1768- ΑΦΜ διαχειρύςτριασ εταιρεύασ 

1769-ςϑμβαςη διαχειρύςτριασ και ναυτιλιακόσ 

 

Στην περύπτωςη αυτό, η διαχειρύςτρια εταιρεύα, πϋραν του ρϐλου τησ ωσ αντιπροςώπου τησ ναυτιλιακόσ 

εταιρεύασ, ενεργεύ, και ωσ διαςαφιςτόσ καθώσ υποβϊλλει  το τελωνειακϐ παραςτατικϐ εξαγωγόσ, γεγονϐσ 

που την καθιςτϊ υπεϑθυνη για την ακρύβεια και την πληρϐτητα των πληροφοριών που παρϋχονται ςτη 

διαςϊφηςη, τη γνηςιϐτητα, την ακρύβεια και την ιςχϑ κϊθε εγγρϊφου που ςυνοδεϑει τη διαςϊφηςη και την 

εκπλόρωςη ϐλων των υποχρεώςεων ςχετικϊ με την εκτϋλεςη των εγκεκριμϋνων πρϊξεων. 

Α.2. Τποβολή τελωνειακού παραςτατικού από την ναυτιλιακή εταιρεία 

Εφϐςον η εγκατεςτημϋνη εκτϐσ Ε.Ε ναυτιλιακό εταιρεύα-αγοραςτόσ των αγαθών και δικαιοϑχο απαλλαγόσ 

πρϐςωπο, επιλϋγει η υποβολό του τελωνειακοϑ παραςτατικοϑ (διαςϊφηςη εξαγωγόσ) ςτην αρμϐδια 

τελωνειακό αρχό να πραγματοποιηθεύ ςτο ϐνομϊ τησ, ορύζει ϋμμεςο τελωνειακϐ αντιπρϐςωπο τη 

διαχειρύςτρια εταιρεύα ό οποιοδόποτε ϊλλο πρϐςωπο το οπούο διαθϋτει με την ναυτιλιακό ςϑμβαςη 

αντιπροςώπευςησ και επιςυναπτϐμενο το τιμολϐγιο που ϋχει εκδοθεύ απϐ τον προμηθευτό προσ την 

ναυτιλιακό εταιρεύα ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ των Ε.Λ.Π και τισ οδηγύεσ τησ ενϐτητασ iii (1) τησ παροϑςασ. 

Ειδικϐτερα, η διαςϊφηςη εξαγωγόσ ςυμπληρώνεται ωσ εξόσ :  

Θέςη 2-εφοδιαςτήσ : EORI ναυτιλιακόσ εταιρεύασ 

Θέςη 8-παραλήπτησ : EORI και ςτοιχεύα ναυτιλιακόσ εταιρεύασ (επωνυμύα, διεϑθυνςη) ςτοιχεύα 

πλούου (ϐνομα, αριθμϐσ και λιμϊνι νηολϐγηςησ) 

Θέςη 14-αντιπρόςωποσ  EORI Διαχειρύςτριασ εταιρεύασ ό οποιουδόποτε προςώπου ϋχει οριςθεύ ωσ 

αντιπρϐςωποσ 

Θέςη 44-ειδικέσ μνείεσ : Ν380 - Τιμολϐγιο 

1768-ΑΦΜ διαχειρύςτριασ εταιρεύασ, εφϐςον ορύζεται ωσ αντιπρϐςωποσ 

 

Β. Παραδόςεισ αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προςτιθεμένησ αξίασ ςε περίπτωςη που η 

πλοιοκτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία έχει, βάςει ςχετικήσ ςύμβαςησ, εκχωρήςει εξ ολοκλήρου την 

εκμετάλλευςη του πλοίου ςτη διαχειρίςτρια εταιρεία 

Για την απαλλαγό απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ των παραδϐςεων αγαθών που προορύζονται για τον 

εφοδιαςμϐ πλούων, η υποβολό του οικεύου τελωνειακοϑ παραςτατικοϑ (διαςϊφηςη εξαγωγόσ) ςτην 

αρμϐδια τελωνειακό αρχό πραγματοποιεύται απϐ τη διαχειρύςτρια εταιρεύα με επιςυναπτϐμενο το 

τιμολϐγιο που ϋχει εκδοθεύ απϐ τον προμηθευτό προσ τη διαχειρύςτρια εταιρεύα ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ των 

Ε.Λ.Π και τισ οδηγύεσ τησ ενϐτητασ iii (2) τησ παροϑςασ. 
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Ειδικϐτερα, η διαςϊφηςη εξαγωγόσ ςυμπληρώνεται ωσ εξόσ :  

Θέςη 2-εφοδιαςτήσ : EORI διαχειρύςτριασ εταιρεύασ 

Θέςη 8-παραλήπτησ : EORI και ςτοιχεύα διαχειρύςτριασ εταιρεύα (επωνυμύα, διεϑθυνςη) και  

ςτοιχεύα πλούου (ϐνομα, αριθμϐσ και λιμϊνι νηολϐγηςησ) 

Θέςη 44-ειδικέσ μνείεσ : Ν380 - Τιμολϐγιο (ωσ ενϐτητα iii.2) 

1768- ΑΦΜ διαχειρύςτριασ εταιρεύασ 

1769-ςϑμβαςη διαχειρύςτριασ και ναυτιλιακόσ 

 

Πϋραν των ανωτϋρω, διευκρινύζεται ϐτι η παροϑςα εγκϑκλιοσ διαταγό δεν επηρεϊζει τισ οδηγύεσ που ϋχουν 

δοθεύ μϋχρι ςόμερα, ωσ προσ την τόρηςη τελωνειακών διατυπώςεων, ςτισ περιπτώωςεισ ϐπου το 

τελωνειακϐ παραςτατικϐ υποβϊλλεται απϐ ναυτιλιακϋσ εταιρεύεσ εγκατεςτημϋνεσ ςτη χώρα μασ ό απϐ τον 

προμηθευτό - εφοδιαςτό, υπϐ την προϒπϐθεςη βϋβαια ϐτι τα τιμολϐγια ϋχουν εκδοθεύ ςϑμφωνα με τισ 

διατϊξεισ των Ε.Λ.Π. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Δ.Ε 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδϋκτεσ Πύνακα Δ΄ 

2. Διεϑθυνςη Υποςτόριξησ Ηλεκτρονικών Υπηρεςιών (για ενημϋρωςη τησ «Ηλεκτρονικόσ Βιβλιοθόκησ») 

Email: siteadmin@aade.gr.  

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Υπηρεςύα Ερευνών και Διαςφϊλιςησ Δημοςύων Εςϐδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικόσ). 

2. Σ.Δ.Ο.Ε. – Κεντρικό Υπηρεςύα 

3. Περιφερειακϋσ Δ/νςεισ Σ.Δ.Ο.Ε. 

4. Φορολογικϋσ Περιφϋρειεσ και Δ.Ο.Υ 

5. Αποδϋκτεσ Πύνακα Η΄ 

6. Αποδϋκτεσ 2, 3 και 7 του Πύνακα ΙΒ΄ 

7. Εμπορικϐ και Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Θεςςαλονύκησ (Τςιμιςκό 29, 54624  Θες/νύκη),  

E-mail: root@ebeth.gr  

8. Εμπορικϐ και Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Πειραιώσ (Λουδοβύκου 1 – Πλ.  Οδηςςοϑ, 18531 Πειραιϊσ),  

E-mail: evep@pcci.gr  

9. Αποδϋκτεσ 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 27, 28, 29 και 32 Πύνακα ΙΣΤ΄ 

10. Αποδϋκτεσ Πύνακα ΚΓ΄ 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφεύο Διοικητό Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςϐδων  

2. Αυτοτελϋσ Τμόμα Υποςτόριξησ τησ Γεν. Δ/νςησ Τελωνεύων & Ε.Φ.Κ.  

3. Αυτοτελϋσ Τμόμα Υποςτόριξησ τησ Γεν. Δ/νςησ Φορολογικόσ Διούκηςησ 

4. Γεν. Δ/νςη Τελωνεύων & Ε.Φ.Κ : 

4.1 Δ/νςη ΕΦΚ & ΦΠΑ 

4.2 Δ/νςη Τελωνειακών Διαδικαςιών 

4.3 Δ/νςη Δαςμολογικών Θεμϊτων, Ειδικών Καθεςτώτων και Απαλλαγών 

4.4 Δ/νςη Στρατηγικόσ Τελωνειακών Ελϋγχων και Παραβϊςεων 
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5. Γεν. Δ/νςη Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ : 

5.1 Δ/νςη Επιχειρηςιακών Διαδικαςιών – Υποδιεϑθυνςη Απαιτόςεων και Ελϋγχου Εφαρμογών 

Τελωνεύων (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ/Β) 

5.2 Δ/νςη Ανϊπτυξησ Τελωνειακών, Ελεγκτικών και  Επιχειρηςιακών Εφαρμογών - Υποδιεϑθυνςη 

Ανϊπτυξησ Τελωνειακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε) 

6. Γεν. Δ/νςη Φορολογικόσ Διούκηςησ : 

6.1 Δ/νςη Εφαρμογόσ Άμεςησ Φορολογύασ 

6.2 Δ/νςη Εφαρμογόσ Έμμεςησ Φορολογύασ 

6.3 Δ/νςη Ελϋγχων 

7. Δ/νςη Νομικόσ Υποςτόριξησ Α.Α.Δ.Ε 
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