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ΠΡΟ

Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

Θζμα: Οδηγίεσ εφαρμογήσ τησ αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφαςησ Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και
προχποκζςεισ για τθ ςφςταςθ και λειτουργία επιχειριςεων ναυπιγθςθσ και επιςκευισ πλοίων που
αναγνωρίηονται ωσ Ελεφκερα Τελωνειακά Συγκροτιματα και διαδικαςία απαλλαγισ από Φ.Π.Α. για
τισ πρώτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ που παραλαμβάνουν οι επιχειριςεισ ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ των
εργαςιών τουσ»
χετ: Θ αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1118/27.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΘΡΞ46ΜΠ3Η-9ΚΘ) εγκφκλιοσ διαταγή

Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ με τθν οποία κοινοποιικθκε προσ ενθμζρωςθ και εφαρμογι θ
αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφαςη Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2540/Β) (ΑΔΑ: 6Ω3Η46ΜΡ3Η-0Ε)
και με τθν οποία κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ ςφςταςθ και λειτουργία των
επιχειριςεων ναυπιγθςθσ και επιςκευισ πλοίων που αναγνωρίηονται ωσ Ελεφκερα Τελωνειακά
Συγκροτιματα(Ε.Τ.Σ.) κακϊσ και θ διαδικαςία παραλαβισ πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν με απαλλαγι
από τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α. ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τουσ και για τα οποία θ οριςτικι
απαλλαγι ι καταβολι αυτοφ κρίνεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, παρζχονται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ
εφαρμογισ:
Ωσ προσ το Άρθρο 1
Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 1 κακορίηεται το πεδίο εφαρμογήσ και δίδονται οι οριςμοί ( Ζργο, Ρλοίο,
Επιχειριςεισ ναυπιγθςθσ και επιςκευισ πλοίων κ.λ.π.), για τθν εφαρμογι τθσ αρικμ.
ΡΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.. Ειδικότερα, ωσ προσ τθν παράγραφο 3β) αναφορικά
με τισ Ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ Επιχειριςεισ οι οποίεσ κατϋ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5
του ν. 3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α) «Μθτρϊο επιχειριςεων ναυπιγθςθσ, μετατροπισ, επιςκευισ και
ςυντιρθςθσ πλοίων» εγγράφονται προαιρετικά ςτο Ειδικό Μθτρϊο επιςθμαίνεται ότι, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν υπαγωγι τουσ ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ, τθν αναγνϊριςι τουσ δθλαδι
ωσ Ε.Τ.Σ. είναι θ εγγραφι τουσ ςτο εν λόγω Μθτρϊο. Οι Ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ Επιχειριςεισ τθσ
παραγράφου 3γ) υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ εν λόγω Απόφαςθσ, χωρίσ να απαιτείται θ εγγραφι τουσ
ςτο Ειδικό Μθτρϊο κακόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 3551/2007, απαιτείται
όμωσ Άδεια Εγκατάςταςθσ και Λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ εν ιςχφ από τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ
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των οικείων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων (ςχετικό και το Άρκρο 2 παρ.2). Εξυπακοφεται ότι, ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ παροφςασ εμπίπτουν μόνο οι επιχειριςεισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθ χϊρα μασ.
Ωσ προσ το Άρθρο 2

Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 2 κακορίηονται οι προχποθζςεισ για τη χορήγηςη Άδειασ Λειτουργίασ
Επιχείρηςησ ωσ Ε.Σ.. Ειδικότερα προβλζπεται θ κατάκεςθ ςχετικισ Αίτθςθσ και των
ςυνυποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν (τίτλοσ κυριότθτασ, τοπογραφικό διάγραμμα τθσ εδαφικισ
ζκταςθσ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι, Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αποδεικτικό
Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ υποβάλλεται από όλεσ τισ επιχειριςεισ ναυπιγθςθσ και επιςκευισ
πλοίων προκειμζνου να αναγνωριςκοφν ωσ Ε.Τ.Σ.

Ωσ προσ το Άρθρο 3

Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 3 κακορίηεται θ διαδικαςία ειςόδου των αγαθών ςτο Ε.Σ.. καθώσ και
η χρηςιμοποίηςη αυτών.
Ειδικότερα, για τθν είςοδο (παράδοςθ ι ειςαγωγι) των αγακϊν ςτο Ε.Τ.Σ. απαιτείται θ υποβολι ςτο
Τελωνείο Ελζγχου Αίτθςθσ-Διλωςθσ με ςυνθμμζνο ςχετικό Ρίνακα ςτον οποίο αναγράφονται τα
αγακά που κα χρθςιμοποιθκοφν εντόσ του Ε.Τ.Σ. ωσ πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ για τθν εκτζλεςθ
των εργαςιϊν ςτο πλοίο. Στθν Αίτθςθ-Διλωςθ αναγράφονται επιπλζον, ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ
ολοκλιρωςθσ του ζργου κακϊσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ ειδικισ άδειασ, θ οποία είναι μια
για κάκε περίπτωςθ εργαςίασ ναυπιγθςθσ, μετατροπισ, επιςκευισ, ςυντιρθςθσ και χορθγείται από
τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι κατϋ εφαρμογι τθσ αρικμ. 8312.23Β/12/09/09 (ΦΕΚ 1132/Β) Κ.Υ.Α.
Απόφαςθσ Υπουργϊν Ανάπτυξθσ-Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Όροι,
προχποθζςεισ και απαιτοφμενα δικαιολογητικά για την χορήγηςη των αδειών εκτζλεςησ εργαςιών
ναυπήγηςησ, μετατροπήσ, επιςκευήσ, ςυντήρηςησ πλοίων». Το Τελωνείο Ελζγχου εγκρίνει τθν
αγορά αγακϊν προκειμζνου αυτά να παραδοκοφν από τον προμθκευτι ι να ειςαχκοφν από τθν
επιχείρθςθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Ευνόθτο είναι ότι, θ εν λόγω διαδικαςία απαλλαγισ από Φ.Ρ.Α. αφορά τισ
παραδόςεισ (πωλιςεισ) αγακϊν προσ τθν επιχείρθςθ που ζχει αναγνωριςκεί ωσ Ε.Τ.Σ. (με τθν
ζκδοςθ τιμολογίου πϊλθςθσ προσ αυτι) ι τθν ειςαγωγι αγακϊν από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ.
Στθν περίπτωςθ ειςαγωγισ αγακϊν, ςτθ Διαςάφθςθ Ειςαγωγισ, ςτθ Θζςθ 44 ,ςτο Ρεδίο «Κωδικόσ
Ατζλειασ» τθσ Καρτζλασ «Είδη» ςυμπλθρϊνεται ο αντίςτοιχοσ Κωδικόσ Ατελείασ Χ34 «Απαλλαγι
από Φ.Ρ.Α. αγακϊν που ειςάγονται από επιχειριςεισ που ζχουν αναγνωριςτεί ωσ Ε.Τ.Σ. ( άρκρο 25
ν.2859/2000 - ΡΟΛ.1101/4-7-2017 Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.).
Εξυπακοφεται ότι, οι διατάξεισ του Εκνικοφ ι Ενωςιακοφ Δικαίου ( όπωσ διατάξεισ Ειδικοφ
Κακεςτϊτοσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ) εφαρμόηονται ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ
παροφςασ.
Πςον αφορά τθ χρηςιμοποίηςη των αγαθών προβλζπεται Δελτίο Χρθςιμοποίθςθσ Αγακϊν, ςτο
οποίο αναγράφονται οι ποςότθτεσ που χρθςιμοποιικθκαν. Το Δελτίο Χρηςιμοποίηςησ Αγαθών
ςυντάςςεται πριν τθν χρθςιμοποίθςθ αυτϊν ϊςτε ςε κάκε ζλεγχο ςτισ αποκικεσ των
εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ να απεικονίηεται θ πραγματική κατάςταςη των αποθεμάτων. Στθ
ςυνζχεια εντόσ τθσ θμζρασ ςυςχετίηονται οι ποςότθτεσ των χρθςιμοποιθκζντων αγακϊν με τισ
ποςότθτεσ τθσ αντίςτοιχθσ Αίτθςθσ –Διλωςθσ με τθν οποία ειςιχκθςαν ςτο Ε.Τ.Σ. Θ ςυςχζτιςθ αυτι
πραγματοποιείται με τθν καταχϊρθςθ του Δελτίου Χρθςιμοποίθςθσ Αγακϊνn ςτο Ειδικό Βιβλίο
Ζργου.
Εφιςτάται θ προςοχι ςτθν αυκθμερόν καταχϊρθςθ του Δελτίου Χρθςιμοποίθςθσ Αγακϊν ςτο Ειδικό
Βιβλίο Ζργου του άρκρου 7 τθσ εν λόγω Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.
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Ωσ προσ το Άρθρο 4
I. Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 4 κακορίηεται θ διαδικαςία εξόδου από το Ε.Σ.. καθώσ και η
υποβολή των κατά περίπτωςη τελωνειακών παραςτατικών. Ειδικότερα, θ ζξοδοσ από το Ε.Τ.Σ.
διενεργείται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, είτε Ναυπιγθςθσ (Κεφ. Α) είτε Επιςκευισ/
Μετατροπισ/ Συντιρθςθσ (Κεφ. Β) για τθν οποία υποβάλλεται Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου ςτο
Τελωνείο Ελζγχου ςτθν οποία δθλϊνεται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ζργου και αναγράφεται θ
θμερομθνία εξόδου/απόπλου του πλοίου από τουσ χϊρουσ του Ε.Τ.Σ. Θ εν λόγω Διλωςθ λαμβάνει
ςχετικό αρικμό πρωτοκόλλου. Το Τελωνείο οφείλει να ελζγχει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τθν
πορεία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλιρωςθσ του ζργου που
ζχει δθλωκεί επί τθσ Αίτθςθσ –Διλωςθσ από τθν επιχείρθςθ.
A. Ναυπήγηςη πλοίου. Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ναυπιγθςθσ λαμβάνεται προοριςμόσ
(εξαγωγι, αποςτολι ςε άλλο Κ-Μ τθσ Ε.Ε., κζςθ ςε ανάλωςθ) και υποβάλλεται προσ το Τελωνείο
Ελζγχου το προβλεπόμενο κατά περίπτωςθ τελωνειακό παραςτατικό.
 Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ εξαγωγήσ υποβάλλεται κατά τον προβλεπόμενο χρόνο και
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ περί εξαγωγισ διατάξεισ, ΕΔΕ Εξαγωγισ. Για τα αγακά που
ειςιχκθςαν ςτο Ε.Τ.Σ. για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του πλοίου και τα οποία δεν
χρθςιμοποιικθκαν τελικά, καταβάλλεται ο αναλογϊν ςε αυτά Φ.Ρ.Α. με τθν υποβολι
Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ και Λοιπϊν Φορολογιϊν (Δ.Ε.Φ.Κ.).
Το αργότερο ζωσ το τζλοσ του μεκεπόμενου μινα από τθν θμερομθνία τθσ Διλωςθσ
Ολοκλιρωςθσ Ζργου, υποβάλλεται ςτο Τελωνείο Ελζγχου ο Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ
του άρκρου 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, θ Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου και θ Δ.Ε.Φ.Κ.
για τθν καταβολι του Φ.Ρ.Α. των αγακϊν που δεν χρθςιμοποιικθκαν και ςυνεπϊσ τίκενται
ςε ανάλωςθ.
 Στισ περιπτϊςεισ αποςτολήσ ςε άλλο Κ-Μ τησ Ε.Ε καθώσ και θζςησ ςε ανάλωςη
υποβάλλεται ςτο Τελωνείο Ελζγχου Δ.Ε.Φ.Κ., το αργότερο ζωσ το τζλοσ του μεθεπόμενου
μήνα από την ημερομηνία τησ Δήλωςησ Ολοκλήρωςησ Ζργου.
Ωσ θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ του ζργου λαμβάνεται θ δθλωκείςα ςτθ Θζςθ 6 τθσ Διλωςθσ Ολοκλιρωςθσ
Ζργου του Ραραρτιματοσ VI τθσ Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. Στθ Δ.Ε.Φ.Κ. επιςυνάπτονται θ
Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου, ο Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ κακϊσ και το προβλεπόμενο
από τισ διατάξεισ του ν.4308/2014 φορολογικό ςτοιχείο.
 Με τθ Δ.Ε.Φ.Κ. χορθγείται θ κατά περίπτωςθ προβλεπόμενθ απαλλαγι από Φ.Ρ.Α. κατϋ
εφαρμογι του άρκρου 28 του ν.2859/2000 ςτθν περίπτωςθ αποςτολισ ςε άλλο Κ-Μ, ενϊ
ςτθν περίπτωςθ κζςθσ ςε ανάλωςθ χορθγείται απαλλαγι κατϋεφαρμογι του άρκρου 27 του
ιδίου νόμου εφόςον για το πλοίο πλθροφνται οι προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ (π.χ.
επαγγελματικόσ χαρακτιρασ, δραςτθριοποίθςθ ςτθν ανοικτι κάλαςςα κ.λ.π.). Για τθν
απόδειξθ του επαγγελματικοφ χαρακτιρα του πλοίου και τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ
προςκομίηονται ςτο Τελωνείο Ελζγχου τα προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
δικαιολογθτικά ζγγραφα, όπωσ π.χ. επαγγελματικι άδεια ςε ιςχφ.
 Ο Φ.Ρ.Α. υπολογίηεται επί τθσ φορολογθτζασ αξίασ με βάςθ το άρκρο 19 παρ.1 του
ν.2859/2000, δθλαδι με βάςθ το τιμολόγιο πϊλθςθσ που εκδίδεται για τθ ςυναλλαγι αυτι.
 Με τθν ίδια Δ.Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται και ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί ςτα αγακά που δεν
χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ναυπιγθςθσ του πλοίου. Θ φορολογθτζα
αξία αυτϊν διαμορφϊνεται με βάςθ τθν αξία των τιμολογίων που ζχουν εκδοκεί από τουσ
προμθκευτζσ των αγακϊν αυτϊν.

Για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ., εκτόσ των οδθγιϊν που ζχουν παραςχεκεί με τισ ςχετικζσ
εγκυκλίουσ διαταγζσ, εφαρμόηονται και τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτον Ρίνακα του ςυνθμμζνου
Ραραρτιματοσ.
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Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι, το Τελωνείο Ελζγχου οφείλει να διαπιςτϊνει τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγωγισ
ι τθσ ενδοκοινοτικισ παράδοςθσ (αποςτολι ςε άλλο Κ-Μ τθσ Ε.Ε.) του πλοίου, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ περί εξαγωγισ ι ενδοκοινοτικισ παράδοςθσ διατάξεισ, κακόςον για τθν πραγματοποίθςθ
αυτϊν απαιτείται θ φυςικι διακίνθςθ του πλοίου (ςχετ. Θζςθ 4 Θμερομθνία εξόδου/απόπλου τθσ
Διλωςθσ Ολοκλιρωςθσ Ζργου του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ VI τθσ Απόφαςθσ).

Β. Επιςκευή / Μετατροπή / υντήρηςη πλοίου.
Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν
επιςκευισ/μετατροπισ/ςυντιρθςθσ, υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. ςτο Τελωνείο Ελζγχου το αργότερο ζωσ το
τζλοσ του μεθεπόμενου μήνα από τθν θμερομθνία τθσ Διλωςθσ Ολοκλιρωςθσ Ζργου. Στθ Δ.Ε.Φ.Κ.
επιςυνάπτονται θ Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου, ο Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ κακϊσ και το
προβλεπόμενο από τισ διατάξεισ του ν.4308/2014 φορολογικό ςτοιχείο. Με τθ Δ.Ε.Φ.Κ. χορθγείται θ
κατά περίπτωςθ προβλεπόμενθ απαλλαγι από Φ.Ρ.Α. κατϋ εφαρμογι του άρκρου 27 του ν.
2859/2000, εφόςον για το πλοίο πλθροφνται οι προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ (π.χ. επαγγελματικόσ
χαρακτιρασ, δραςτθριοποίθςθ ςτθν ανοικτι κάλαςςα κ.λ.π.). Θ φορολογθτζα αξία για τον
υπολογιςμό του Φ.Ρ.Α. των αγακϊν διαμορφϊνεται με βάςθ τθν αξία των τιμολογίων που ζχουν
εκδοκεί από τουσ προμθκευτζσ των αγακϊν αυτϊν.
Για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ., εκτόσ των οδθγιϊν που ζχουν παραςχεκεί με τισ ςχετικζσ
εγκυκλίουσ διαταγζσ, εφαρμόηονται και τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτον Ρίνακα του ςυνθμμζνου
Ραραρτιματοσ.
II. Ππωσ διαφαίνεται από τα ανωτζρω με τθν εν λόγω διαδικαςία παραλαμβάνονται αγακά που
χρθςιμοποιοφνται για ναυπιγθςθ ι επιςκευι/μετατροπι/ςυντιρθςθ πλοίων ανεξάρτθτα εάν αυτά
απαλλάςςονται από τον προβλεπόμενο Φ.Ρ.Α. Θ χοριγθςθ ι μθ τθσ απαλλαγισ από το Φ.Ρ.Α. για
τισ μεν περιπτϊςεισ εξαγωγήσ / αποςτολήσ ςε άλλο Κ-Μ εξαρτάται από τον προοριςμό του πλοίου
(άρκρα 24 και 28 ν.2859/2000) ενϊ για τισ περιπτϊςεισ θζςησ ςε ανάλωςη και
επιςκευήσ/μετατροπήσ/ςυντήρηςησ εξαρτάται από τον επαγγελματικό χαρακτήρα του πλοίου και
τισ λοιπζσ προχποθζςεισ που κζτουν οι ςχετικζσ απαλλακτικζσ διατάξεισ (άρκρο 27 ν.2859/2000).
Για παράδειγμα, με τθν εν λόγω απαλλακτικι διαδικαςία μπορεί να καταςκευαςκεί ιδιωτικό ςκάφοσ
αναψυχισ για το οποίο μετά τθν ολοκλιρωςι του καταβάλλεται ο Φ.Ρ.Α. εφόςον τίκεται ςε
ανάλωςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι απαλλάςςεται εφόςον αποτελεί αντικείμενο εξαγωγισ ι
ενδοκοινοτικισ παράδοςθσ.
IIΙ. Τα αγακά που ζχουν ειςαχκεί ςτο Ε.Τ.Σ. με τισ Αιτιςεισ –Δθλϊςεισ και δεν χρθςιμοποιικθκαν
για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν του ςυγκεκριμζνου ζργου επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
πραγματοποίθςθ εργαςιϊν άλλου ζργου μόνο εφόςον για τα αγακά αυτά υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. και
καταβάλλεται ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα.
Ωσ προσ το Άρθρο 5
Με τισ διατάξεισ του ϋΑρκρου 5, προβλζπεται θ ςφνταξθ από τθν επιχείρθςθ Εκκαθαριςτικοφ
Λογαριαςμοφ ανά ζργο ςτον οποίο ςυςχετίηονται οι Αιτιςεισ-Δθλϊςεισ με τα τιμολόγια αγοράσ των
αγακϊν από το εςωτερικό τθσ χϊρασ και τισ Διαςαφιςεισ Ειςαγωγισ με τισ αντίςτοιχεσ αναλϊςεισ
των αγακϊν με βάςθ τα Δελτία Χρθςιμοποίθςθσ Αγακϊν/Ριςτωτικά Τιμολόγια και καταχωροφνται
όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (όπωσ ςτοιχεία επιχείρθςθσ, αρικμοί Δελτίων Χρθςιμοποίθςθσ κ.λ.π.).
Στο ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι, ςτθ ςτιλθ “Δελτίο Χρθςιμοποίθςθσ Αγακϊν” ςυμπλθρϊνονται
ςυνοπτικά οι αρικμοί των Δελτίων που αντιςτοιχοφν ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ και όχι αναλυτικά όπωσ
αντίςτοιχα προβλζπεται ςτο Ειδικό Βιβλίο Ζργου. Ο Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ ςυμπλθρϊνεται
κατά περίπτωςθ ανάλογα με το Ζργο που ζχει αναλάβει θ επιχείρθςθ είτε ναυπιγθςθσ είτε
επιςκευισ/μετατροπισ/ςυντιρθςθσ πλοίου.
4
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Για παράδειγμα:
 ςτθν περίπτωςθ ναυπιγθςθσ πλοίου με προοριςμό τθν Εξαγωγι ςε τρίτθ χϊρα
ςυμπλθρϊνεται το MRN Εξαγωγισ, το τιμολόγιο προσ τον αντιςυμβαλλόμενο /πλοιοκτιτθ, θ
ςυνολικι φορολογθτζα αξία προσ απαλλαγι Φ.Ρ.Α. με τθν αξία του πλοίου κακϊσ και θ
ςυνολικι φορολογθτζα αξία προσ καταβολι Φ.Ρ.Α. για τα αγακά που δεν
χρθςιμοποιικθκαν, όπωσ ςχθματικά παρατίκεται ωσ κατωτζρω:

MRN ΕΔΕ Εξαγωγήσ
X
Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Ενδοκοινοτικών Παραδόςεων
τατιςτική Δήλωςη (INTRASTAT)
TRANZIT LOG
Σιμολόγιο προσ αντιςυμβαλλόμενο/πλοιοκτήτη
υνολική φορολογητζα αξία προσ καταβολή Φ.Π.Α.
υνολική φορολογητζα αξία προσ απαλλαγή Φ.Π.Α.



Χ
X
X

ςτθν περίπτωςθ επιςκευισ/μετατροπισ/ςυντιρθςθσ πλοίου ςυμπλθρϊνεται το τιμολόγιο
προσ τον αντιςυμβαλλόμενο /πλοιοκτιτθ, θ ςυνολικι φορολογθτζα αξία των προσ απαλλαγι
Φ.Ρ.Α. αγακϊν κακϊσ και θ ςυνολικι φορολογθτζα αξία των προσ καταβολι Φ.Ρ.Α. αγακϊν
(αγακά που δεν χρθςιμοποιικθκαν/ αγακά που χρθςιμοποιικθκαν ςε μθ δικαιοφχο
απαλλαγισ πλοίο), όπωσ ςχθματικά παρατίκεται ωσ κατωτζρω:
MRN ΕΔΕ Εξαγωγήσ
Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Ενδοκοινοτικών Παραδόςεων
τατιςτική Δήλωςη (INTRASTAT)
TRANZIT LOG
Σιμολόγιο προσ αντιςυμβαλλόμενο/πλοιοκτήτη
υνολική φορολογητζα αξία προσ καταβολή Φ.Π.Α.
υνολική φορολογητζα αξία προσ απαλλαγή Φ.Π.Α.

Χ
X
X

Ωσ προσ το Άρθρο 6
Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 6, προβλζπεται θ απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεςιών που είναι
ςχετικζσ με τισ παραδόςεισ αγακϊν που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν από τθν επιχείρθςθ που
λειτουργεί ωσ Ε.Τ.Σ. και των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε αγακά που βρίςκονται ςτο Ε.Τ.Σ. και
χορθγείται με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 τθσ αρικμ. πρωτ. Ρ.8272/4880/18-121987 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 299/Β), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με τθν αρικμ. Δ.409/165 ΡΟΛ 1115/293-1996 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 301/Β).
Ωσ προσ το Άρθρο 7
Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 7, προβλζπονται τα βιβλία που τηρεί η επιχείρηςη για τθν
παρακολοφκθςθ του ζργου και κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ αυτισ.
Ειδικότερα, θ επιχείρθςθ τθρεί λογιςτικι αποκικθσ ςε Ειδικό Βιβλίο Ζργου ςφμφωνα με το
Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ VIII τθσ Απόφαςθσ, ςτο οποίο καταχωροφνται τα παραςτατικά
ειςόδου αγακϊν ςτο Ε.Τ.Σ. και τα ςτοιχεία αυτϊν, τα παραςτατικά ανάλωςθσ/χρθςιμοποίθςθσ
κακϊσ και τα παραςτατικά εξόδου αυτϊν από το Ε.Τ.Σ.
Το Ειδικό Βιβλίο ζργου τθρείται υποχρεωτικά με θλεκτρονικό τρόπο. Θ μθναία κίνθςθ αποκθκεφεται
ςε μορφι pdf ςε ψθφιακό δίςκο (CD) με αρίκμθςθ και κεϊρθςθ του Τελωνείου Ελζγχου, εντόσ
πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από το τζλοσ του μινα.
5

ΑΔΑ: 63Φ346ΜΠ3Ζ-ΦΗ3
Στο Ειδικό Βιβλίο Ζργου καταχωρείται αναλυτικά ανά Αίτθςθ-Διλωςθ/Τιμολόγιο/ΕΔΕ Ειςαγωγισ
κάκε αγακό (κωδικόσ είδουσ, περιγραφι, μονάδα μζτρθςθσ, ποςότθτα, αξία), θ ποςότθτα του
οποίου πιςτϊνεται με τθν ποςότθτα που χρθςιμοποιείται ι εξάγεται από το Ε.Τ.Σ. με κάκε Δελτίο
Χρθςιμοποίθςθσ Αγακϊν/Δελτίο Αποςτολισ/ Ριςτωτικό Τιμολόγιο, ϊςτε ανά πάςα χρονικι ςτιγμι
να απεικονίηεται το υπόλοιπο τθσ αποκικθσ. Εξυπακοφεται ότι, τα ςτοιχεία όπωσ π.χ. MRN
Εξαγωγισ, Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ ςυμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ.
Επιπλζον, από τα λογιςτικά βιβλία τθσ επιχείρθςθσ και από τα τθροφμενα παραςτατικά ςτοιχεία
πρζπει να προκφπτει αναλυτικά θ φορολογθτζα αξία των αγακϊν που προζρχεται από ειςαγωγζσ
και εκείνθ που προζρχεται από αγορζσ από το εςωτερικό τθσ χϊρασ και αναγράφεται ακροιςτικά
ςτον Εκκακαριςτικό Λογαριαςμό είτε ωσ «Συνολικι Φορολογθτζα αξία προσ καταβολι Φ.Ρ.Α.» είτε
«Συνολικι Φορολογθτζα αξία προσ απαλλαγι Φ.Ρ.Α.».
Επιςθμαίνεται ότι, θ επιχείρθςθ τθρεί ςτο αρχείο τθσ ανά ζργο τα δικαιολογθτικά που καταχωρεί
ςτα λογιςτικά τθσ βιβλία με βάςθ τα οποία ςυντάςςει τον Εκκακαριςτικό Λογαριαςμό, για τθν
καταβολι ι τθν απαλλαγι από Φ.Ρ.Α.
Θ επιχείρθςθ ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των ςτοιχείων βάςει των οποίων εκδόκθκε θ ‘Αδεια
Λειτουργίασ τθσ ωσ Ε.Τ.Σ. υποχρεοφται να ενθμερϊςει το Τελωνείο Ελζγχου και να προςκομίςει τα
ςχετικά δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ νζασ τροποποιθμζνθσ άδειασ.
Ωσ προσ το Άρθρο 8
Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 8, κακορίηεται ο τρόποσ παρακολοφθηςησ, η εποπτεία και ο
ζλεγχοσ των επιχειρήςεων που λειτουργοφν ωσ Ε.Σ.. και προβλζπονται οι ςχετικζσ κυρώςεισ ςε
περίπτωςθ μθ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων τθσ εν λόγω Απόφαςθσ.
Ειδικότερα θ παρακολοφκθςθ, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ διενεργείται από το Τελωνείο Ελζγχου, το
οποίο τθρεί ςε Ειδικό Φάκελο για κάκε επιχείρθςθ και ζργο αυτισ ξεχωριςτά τισ Αιτιςεισ–
Δθλϊςεισ, τισ Δθλϊςεισ Ολοκλιρωςθσ Ζργου κακϊσ και τα ςχετικά παραςτατικά. Επιπλζον, όπωσ
προαναφζρκθκε το Τελωνείο Ελζγχου οφείλει να ελζγχει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τθν πορεία
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλιρωςθσ του ζργου που ζχει
δθλωκεί επί τθσ Αίτθςθσ–Διλωςθσ από τθν επιχείρθςθ.
Οι ζλεγχοι που διενεργοφνται ςτο Ε.Τ.Σ. είναι τακτικοί, ζκτακτοι και εκ των υςτζρων ζλεγχοι και τα
αποτελζςματα αυτϊν κα πρζπει να ςυςχετίηονται με τα ςτοιχεία του Ειδικοφ Φακζλου που τθρείται
από το Τελωνείο Ελζγχου.
Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα θ ςοβαρότθτα και θ ςθμαντικότθτα των ελζγχων από τισ αρμόδιεσ αρχζσ
για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου κακόςον θ απαλλαγι από Φ.Ρ.Α. παρζχεται
αρχικά και οριςτικοποιείται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.

Ωσ προσ το άρθρο 9
Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 9, προβλζπονται οι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ανακαλείται η Άδεια
Λειτουργίασ τησ Επιχείρηςησ ωσ Ε.Σ.. και επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ ανάκλθςθσ
βεβαιϊνεται και ειςπράττεται ο Φ.Ρ.Α. που οφείλεται εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι.
Ωσ προσ το άρθρο 10
Οι διατάξεισ του άρκρου 10, αφοροφν τισ περιπτϊςεισ επιςκευήσ/μετατροπήσ/ςυντήρηςησ ςε
Ε.Σ.. πλοίου που βρίςκεται ςε καθεςτώσ προςωρινήσ ειςαγωγήσ και κατϋ εφαρμογι του άρκρου
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25 του ν.2859/2000 χορθγείται απαλλαγι από το Φ.Ρ.Α. για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε αυτά.
Συγκεκριμζνα και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ εφαρμόηεται θ διαδικαςία των άρκρων 3 ζωσ και 9 τθσ
Απόφαςθσ. Με τθν υποβολι τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. για τθν χορθγοφμενθ απαλλαγι από Φ.Ρ.Α. προςκομίηεται
απαραίτθτα αντίγραφο του Δελτίου Κίνθςθσ (TRANZIT LOG), o αρικμόσ του οποίου αναγράφεται
ςτον Εκκακαριςτικό Λογαριαςμό και ςτο Ειδικό Βιβλίο Ζργου. Εφιςτάται ιδιαιτζρωσ θ προςοχι ςτο
Τελωνείο Ελζγχου να εξετάηει τθν ιςχφ και εγκυρότητα του Δελτίου Κίνθςθσ.

Ωσ προσ το άρθρο 11
Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 11, καταργοφνται οι διατάξεισ των άρθρων 37 ζωσ και 43 τησ αριθμ.
πρωτ. Σ.1400/10/0020.03.2000 (ΦΕΚ 418/Β) Α.Τ.Ο. που αφοροφν τισ καταςκευζσ πλοίων
(κακοριςμόσ Επιτροπισ, ςχετικι ζκκεςθ γνωμοδότθςθσ, προςωρινό Βιβλίο Ατελειϊν, επιμζτρθςθ
και οριςτικοποίθςθ τθσ ατζλειασ). Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι, θ διαδικαςία που ορίηεται από τθν εν
λόγω Α.Υ.Ο. και αφορά τισ Επιςκευζσ Πλοίων (Άδεια επιςκευισ πλοίου - Δελτίο Αποςτολισ Εξόφλθςθ Άδειασ), εξακολουκεί να ιςχφει αυςτηρά και μόνο ςτισ περιπτϊςεισ αντικειμζνων που
παραλαμβάνονται από το πλοίο για επιςκευι και επαναφζρονται ςε αυτό επιςκευαςμζνα.
Εφαρμογι τθσ εν λόγω διαδικαςίασ για τθν προμικεια αγακϊν από το εςωτερικό τθσ χϊρασ με
απαλλαγι από Φ.Ρ.Α., δεν επιτρζπεται.
Ωσ προσ το άρθρο 12
Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 12 ορίηεται ότι ζναρξη ιςχφοσ τησ αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017
Απόφαςησ Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., είναι η 01.10.2017.

Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ
ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ
ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΚΑΒΒΑΔΑ ΙΩΑΝΝΘ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ
2. Τελωνεία Αϋ, Βϋ& Γϋ τάξθσ
3. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ «Θλεκτρονικισ
Βιβλιοκικθσ»)
4. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου (για ανάρτθςθ ςτο Portal του Ιcisnet)
Β.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ
Γπαθείο Υποςπγού Οικονομικών κ. Δςκλ.Τζακαλώηος
Γπαθείο Υθςποςπγού καρ Αικ.Παπανάηζιος

Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ
Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ
Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων (Δ.Ο.Σ.)
Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
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9. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
10. Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Σχζςεων Γ.Γ.Δ.Ε.
11. Δ.Ο.Υ. Ρλοίων
12. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ
α) Γραφείο κ. Υφυπουργοφ
β) Γραφείο κ. Γεν.Γραμματζα Βιομθχανίασ
γ) Γεν.Γραμματεία Βιομθχανίασ
Δ/νςθ Βιομθχανικισ Ρολιτικισ
13. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
α) Γραφείο κ. Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
β) Γεν.Γραμματζα Λιμζνων, Λιμενικισ Ρολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων
Δ/νςθ Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων και Θαλάςςιου Τουριςμοφ
14. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
15. Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιά
16. Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
17. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
18. Αποδζκτεσ Ρίνακα ΚΓϋ (Ενϊςεισ Επαγγελματικϊν Ναυτικϊν Μεταφορϊν)
19. Αποδζκτεσ Ρίνακα Θϋ (Σφλλογοι Λογιςτϊν και Εκτελωνιςτϊν)
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γπαθείο Γιοικηηή Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων Δζόδων κ. Γ. Πιηζιλή
Γπαθείο Γενικήρ Γιεςθύνηπιαρ Τελωνείων και Δ.Φ.Κ., καρ Διπ. Γιαλούπη
Γ/νζη Τελωνειακών Γιαδικαζιών
Γ/νζη Γαζμολογικών Θεμάηων, Διδικών Καθεζηώηων και Απαλλαγών Τμήμαηα Α΄, Β΄,Γ΄,Γ΄
Γ/νζη Σηπαηηγικήρ Τελωνειακών Δλέγσων και Παπαβάζεων
Γ/νζη Ηλεκηπονικού Τελωνείος
Γ/νζη Δθαπμογήρ Έμμεζηρ Φοπολογίαρ
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ΑΔΑ: 63Φ346ΜΠ3Ζ-ΦΗ3
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ
( ΧΕΣ. άρθρο 4 ΠΟΛ 1101/2017 Απόφαςη Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.)

ΝΑΤΠΘΓΘΘ ΠΛΟΙΟΤ
ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΟΡΙΜΟ

ΕΔΕ Εξαγωγήσ

ΠΕΔΙΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘ
ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΑΠΟ ΦΠΑ
ΠΛΟΙΟΤ

Θ ςυμπλιρωςθ γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ περί εξαγωγισ διατάξεισ

(άρκρο 24 ν.2859/2000)
ΕΞΑΓΩΓΘ
Άρκρο 4
Κεφ.Α
Παρ.2α

ΔΕΦΚ
Εάν υπάρχουν μθ
χρθςιμοποιθκζντα υλικά,
υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ.

ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΦΠΑ
ΑΓΑΘΩΝ
ςτθν περίπτωςθ αγαθών
που
δεν
χρθςιμοποιικθκαν για τθν
εκτζλεςθ
εργαςιϊν
ναυπιγθςθσ

ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΑΠΟ Φ.Π.Α.
ΠΛΟΙΟΤ
ΔΕΦΚ
ΑΠΟΣΟΛΘ Ε
ΑΛΛΟ ΚΡΑΣΟΜΕΛΟ ΣΘ
Ε.Ε.

Υποβάλλεται ΔΕΦΚ για το
πλοίο. Με τθν ίδια ΔΕΦΚ
(BIS) καταβάλλεται και ο
Φ.Ρ.Α. για τα αγακά που
δεν χρθςιμοποιικθκαν

Άρκρο 4
Κεφ.Α
Παρ.2β

Άρκρο 4
Κεφ.Α
Παρ.2γ

Υποβάλλεται ΔΕΦΚ για το
πλοίο. Με τθν ίδια ΔΕΦΚ
(BIS) καταβάλλεται και ο
Φ.Ρ.Α. για τα αγακά που
δεν χρθςιμοποιικθκαν

Θζςη 33 (Κωδικόσ Εμπορεφματοσ) : 99309900
Θζςη 37α (Κακεςτϊσ )
: 48 00
Θζςη 55 (Μονάδεσ φορολόγθςθσ) : 0
Θζςη 56 (Φορολογθτζα αξία) : Θ αξία των αγακϊν που
δεν χρθςιμοποιικθκαν
Εκτόσ των λοιπϊν πεδίων τθσ ΔΕΦΚ που προβλζπονται
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςυμπλθρϊνονται τα
ακόλουκα πεδία ωσ εξισ:
Θζςη 33 (Κωδικόσ Εμπορεφματοσ) : Κωδικόσ ΣΟ πλοίου
Θζςη 37α (Κακεςτϊσ )
: 48 00
Θζςη 37β (Ατζλεια)
: Χ31
Θζςη 55 (Μονάδεσ φορολόγθςθσ) : 1
Θζςη 56 (Φορολογθτζα αξία) : Θ αξία του πλοίου

ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΦΠΑ
ΑΓΑΘΩΝ
ςτθν περίπτωςθ αγαθών
που δεν
χρθςιμοποιικθκαν για τθν
εκτζλεςθ εργαςιϊν
ναυπιγθςθσ

ΔΕΦΚ

ΘΕΘ Ε
ΑΝΑΛΩΘ

(άρκρα 25 & 28
ν.2859/2000)

Εκτόσ των λοιπϊν πεδίων τθσ ΔΕΦΚ που προβλζπονται
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςυμπλθρϊνονται τα
ακόλουκα πεδία ωσ εξισ:

Θζςη 33 (Κωδικόσ Εμπορεφματοσ) : 99309900
Θζςη 37α (Κακεςτϊσ )
: 48 00
Θζςη 55 (Μονάδεσ φορολόγθςθσ) : 0
Θζςη 56 (Φορολογθτζα αξία) : Θ αξία των αγακϊν που
δεν χρθςιμοποιικθκαν

ΑΠΑΛΛΑΓΘ
Φ.Π.Α
(ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΑΠΑΛΛΑΓΘ
ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΠΛΟΙΟ)

Εκτόσ των λοιπϊν πεδίων τθσ ΔΕΦΚ που προβλζπονται
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςυμπλθρϊνονται τα
ακόλουκα πεδία ωσ εξισ:

(Άρκρα
25
ν.2859/2000)

Θζςη 33 (Κωδικόσ Εμπορεφματοσ) : Κωδικόσ ΣΟ πλοίου
Θζςη 37α (Κακεςτϊσ )
: 48 00
Θζςη 37β (Ατζλεια)
: Χ32
Θζςη 55 (Μονάδεσ φορολόγθςθσ) : 1
Θζςη 56 (Φορολογθτζα αξία) : Θ αξία του πλοίου

&

27

ΚΑΣΑΒΟΛΘ Φ.Π.Α. (ΜΘ
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ
ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΑΠΟ Φ.Π.Α.
ΠΛΟΙΟ)

ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΦΠΑ
ΑΓΑΘΩΝ
ςτθν περίπτωςθ αγαθών
που δεν
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Θζςη 33 (Κωδικόσ Εμπορεφματοσ) : Κωδικόσ ΣΟ πλοίου
Θζςη 37α (Κακεςτϊσ )
: 48 00
Θζςη 55 (Μονάδεσ φορολόγθςθσ) : 1
Θζςη 56 (Φορολογθτζα αξία) : Θ αξία του πλοίου

Θζςη 33 (Κωδικόσ Εμπορεφματοσ) : 99309900
Θζςη 37α (Κακεςτϊσ )
: 48 00
Θζςη 55 (Μονάδεσ φορολόγθςθσ) : 0
Θζςη 56 (Φορολογθτζα αξία) : Θ αξία των αγακϊν που

ΑΔΑ: 63Φ346ΜΠ3Ζ-ΦΗ3
χρθςιμοποιικθκαν για τθν
εκτζλεςθ εργαςιϊν
ναυπιγθςθσ

δεν χρθςιμοποιικθκαν

ΕΠΙΚΕΤΘ/ΜΕΣΑΣΡΟΠΘ/ΤΝΣΘΡΘΘ ΠΛΟΙΟΤ
ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ

ΠΕΔΙΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘ

ΚΑΣΑΒΟΛΘ Φ.Π.Α. ΑΓΑΘΩΝ
ΔΕΦΚ

Άρκρο 4
Κεφ.Β
Παρ.2

Υποβάλλεται ΔΕΦΚ ςτθν
περίπτωςθ
καταβολισ
Φ.Ρ.Α. Με τθν ίδια ΔΕΦΚ
(BIS)
χορθγείται
απαλλαγι από τον Φ.Ρ.Α.
για τα αγακά που
χρθςιμοποιικθκαν
για
τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν
ςε δικαιοφχο απαλλαγισ
πλοίο.

ςτθν περίπτωςθ αγαθών που
χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτζλεςθ
εργαςιϊν
επιςκευισ/μετατροπισ/ςυντιρθςθσ
ςε ΜΘ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΡΑΛΛΑΓΘΣ
ΡΛΟΙΟ
ΚΑΣΑΒΟΛΘ Φ.Π.Α. ΑΓΑΘΩΝ
ςτθν περίπτωςθ αγαθών που δεν
χρθςιμοποιικθκαν για εργαςίεσ
επιςκευισ/μετατροπισ/ςυντιρθςθσ
του πλοίου

Εκτόσ των λοιπϊν πεδίων τθσ ΔΕΦΚ που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
ςυμπλθρϊνονται τα ακόλουκα πεδία ωσ εξισ:
Θζςη 33 (Κωδικόσ Εμπορεφματοσ) : 99309900
Θζςη 37α (Κακεςτϊσ )
: 48 00
Θζςη 55 (Μονάδεσ φορολόγθςθσ) : 0
Θζςη 56 (Φορολογθτζα αξία) : Θ αξία των
αγακϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτο μθ
δικαιοφχο απαλλαγισ πλοίο ι και που δεν
χρθςιμοποιικθκαν

ΑΠΑΛΛΑΓΘ Φ.Π.Α. ΑΓΑΘΩΝ
-που χρθςιμοποιικθκαν για εργαςίεσ
επιςκευισ/μετατροπισ/ςυντιρθςθσ
ςε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΡΑΛΛΑΓΘΣ ΡΛΟΙΟ
(άρκρα 25 & 27 ν.2859/2000)
-που χρθςιμοποιικθκαν για εργαςίεσ
επιςκευισ/μετατροπισ/ςυντιρθςθσ
ςε πλοίο που βρίςκεται ςε κακεςτϊσ
προςωρινισ ειςαγωγισ

Θζςη 33 (Κωδικόσ Εμπορεφματοσ) : 99309900
Θζςη 37α (Κακεςτϊσ )
: 48 00
Θζςη 37β (Ατζλεια)
: Χ33 ι Χ35
για το κακεςτϊσ προςωρινισ ειςαγωγισ
Θζςη 55 (Μονάδεσ φορολόγθςθσ) : 0
Θζςη 56 (Φορολογθτζα αξία): Θ αξία των
αγακϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτο
δικαιοφχο απαλλαγισ πλοίο

(άρκρα 10,17 & 25 ν.2859/2000)

Περιγραφή Κωδικών Ατελείασ :
Χ31: Απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά τη ναυπήγηςη πλοίου εντόσ Ε.Σ.. που αποτελεί αντικείμενο ενδοκοινοτικήσ παράδοςησ (άρθρα
25 και 28 ν.2859/2000 –ΠΟΛ 1101/2017 Απόφαςη Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.)
Χ32: Απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά τη ναυπήγηςη πλοίου εντόσ Ε.Σ.. δικαιοφχου απαλλαγήσ πλοίου (άρθρα 25 και 27 ν.2859/2000
–ΠΟΛ 1101/2017 Απόφαςη Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.)

Χ33: Απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά την επιςκευή/μετατροπή/ςυντήρηςη δικαιοφχου απαλλαγήσ πλοίου (άρθρα 25 και 27
ν.2859/2000–ΠΟΛ 1101/2017 Απόφαςη Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.)
Χ35: Απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά την επιςκευή/μετατροπή/ςυντήρηςη πλοίου που βρίςκεται ςε καθεςτώσ προςωρινήσ ειςαγωγήσ
( άρθρα 10,17 και 25 ν.2859/2000- ΠΟΛ 1101/2017 Απόφαςη Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.)
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