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Θζμα : α) Σροποποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 11, 14 και 40 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ
Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Βϋ 3/8.1.1988). β) Διαδικαςία επιςτροφισ του ΦΠΑ για πράξεισ που
διενιργθςαν οι εκμεταλλευτζσ πλοίων παράκτιασ αλιείασ από 26.10.2018.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:
α) Σθσ παραγράφου 2 του άρκρου 27 του Κϊδικα Φ.Π.Α. (κφρωςθ με το ν.2859/2000 – ΦΕΚ Αϋ
248/07.11.2000), όπωσ ιςχφει, β) τισ περιπτϊςεισ α και γ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27 του
Κϊδικα Φ.Π.Α.
2. Σισ διατάξεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ Σ.1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ Βϋ 516/2.5.2003), όπωσ ιςχφουν.
3. Σισ διατάξεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Βϋ 3/8.1.1988), όπωσ ιςχφουν.
4. Σισ διατάξεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ Π.1591/1546/4.3.1987 (ΦΕΚ Βϋ113/12.3.1987), όπωσ ιςχφουν.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 269 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρίκμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου, τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013, για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα
(L269/10.10.2013).
6. Σισ διατάξεισ του καν. αρικ. (ΕΟΚ) αρικ. 2658/87 του υμβουλίου για τθ δαςμολογικι και ςτατιςτικι
ονοματολογία και το κοινό δαςμολόγιο, όπωσ ιςχφουν (L 256/07.09.1987),
7. Σισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ «φςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Πρϊτου του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 94/27.05.2016) και
ειδικότερα των άρκρων 1,2,13,14,17 και 41, όπωσ ιςχφουν.
8. Σθν αρικμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Βϋ 968/22.3.2017 και 1238/10.4.2017) Απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε τροποποιικθκε και ιςχφει.
9. Σθν αρικμ. 1 τθσ 20.01.2016 (Τ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) Πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και
διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου
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Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του άρκρου
41 του ν.4389/2016 και τθν αρικμ. 39/3 τθσ 30-11-2017 (Τ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαςθ του
υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων».
10. Σθν αρικ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Βϋ130/28.1.2013 και Βϋ372/19.2.2013) Απόφαςθ του
Τπουργοφ Οικονομικϊν και του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ ιςχφει,
και ειδικότερα τθσ παραγράφου 44 του άρκρου 2 αυτισ, όπωσ προςτζκθκε με τθν Δ6Α 1196756 ΕΞ
2013/23.12.2013 (Βϋ3317) Απόφαςθ του Τπουργοφ και του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, ςε ςυνδυαςμό
με τισ διατάξεισ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν.
11. Σθν ανάγκθ τροποποίθςθσ τθσ Π.8271/4879/18.12.1987 απόφαςθσ με ςκοπό να αντιμετωπιςκοφν
προβλιματα που ζχουν ανακφψει κατά τθ διαδικαςία παράδοςθσ αγακϊν ςε πλοία παράκτιασ
αλιείασ.
12. Σο γεγονόσ ότι θ Απόφαςθ αυτι δεν ςυνεπάγεται δαπάνθ για τον προχπολογιςμό τθσ ΑΑΔΕ,
δεδομζνου ότι κεςπίηει διαδικαςία εφαρμογισ διατάξεων του Κϊδικα Φ.Π.Α.
Αποφαςίηουμε
Άρκρο 1
Σροποποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 11, 14 και 40 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ
Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988)
1. Οι διατάξεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Βϋ3/8.1.1988),
τροποποιοφνται ωσ εξισ:
α) Ο τίτλοσ του Κεφαλαίου Γ αντικακίςταται ωσ εξισ :
«Παράδοςθ υλικϊν και αντικειμζνων που προορίηονται να ενςωματωκοφν ι να χρθςιμοποιθκοφν ςε
πλοία τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27 του Κϊδικα ΦΠΑ κακϊσ και παράδοςθ
καυςίμων, λιπαντικϊν, τροφοεφοδίων και λοιπϊν αγακϊν που προορίηονται για τον εφοδιαςμό των
ανωτζρω πλοίων»
β) Σο άρκρο 11 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Για τθν απαλλαγι από το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ τθσ παράδοςθσ αγακϊν που προορίηονται
να ενςωματωκοφν ι χρθςιμοποιθκοφν ςε πλοία που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των απαλλαγϊν τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 27 του Κϊδικα ΦΠΑ κακϊσ και τθσ παράδοςθσ καυςίμων, λιπαντικϊν,
τροφοεφοδίων και λοιπϊν αγακϊν που προορίηονται για τον εφοδιαςμό των ανωτζρω πλοίων και
δικαιοφνται αυτϊν των απαλλαγϊν βάςει τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27
εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ Π. 1591/1546/4.3.87 Α.Τ.Ο., όπωσ ιςχφουν ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ
τθσ ενωςιακισ τελωνειακισ νομοκεςίασ περί τιρθςθσ τελωνειακϊν διατυπϊςεων εξαγωγισ.
2. Κατ’ εξαίρεςθ τθσ παραγράφου 1, για τθν απαλλαγι από το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ των
ανωτζρω παραδόςεων αγακϊν:
α) οι διατάξεισ των άρκρων 12 ζωσ 14 τθσ παροφςασ απόφαςθσ δφνανται να εφαρμόηονται για τθν
παράδοςθ υλικϊν και αντικειμζνων που προορίηονται να ενςωματωκοφν ι να χρθςιμοποιθκοφν ςε πλοία
παράκτιασ αλιείασ
β) οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 19 τθσ απόφαςθσ Σ.1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ Βϋ
516/2.5.2003), όπωσ ιςχφει, εφαρμόηονται εφόςον ςτισ περιοχζσ εφοδιαςμοφ δεν υπάρχουν αφορολόγθτα
καφςιμα ι ειδικζσ περιςτάςεισ υπαγορεφουν διαφορετικι αντιμετϊπιςθ, οι οποίεσ κα εξετάηονται από το
αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου.
Οι εκάςτοτε αγοραηόμενεσ ποςότθτεσ καυςίμων, ςφμφωνα με το ωσ άνω δελτίο απαλλαγισ, υπόκεινται
ςτουσ προβλεπόμενουσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ ποςοτικοφσ περιοριςμοφσ.»
γ) Σο άρκρο 14 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Προκειμζνου ο προμθκευτισ των υλικϊν και αντικειμζνων να μθν επιβαρφνει με φόρο τθν αξία
αυτϊν κατά τθν παράδοςι τουσ, ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται από τισ επόμενεσ παραγράφουσ.
2. Ο υποκείμενοσ ςτο φόρο, εκδίδει και προςκομίηει ςτον προμθκευτι των αγακϊν το οριηόμενο
από τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 3 του άρκρου 12 τθσ παροφςασ, ειδικό διπλότυπο δελτίο για τθν
αγορά των αναγραφομζνων ς` αυτό αγακϊν χωρίσ φόρο.
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Ειδικά οι υποκείμενοι ςτο φόρο εκμεταλλευτζσ πλοίων παράκτιασ αλιείασ, προςκομίηουν ςτον
προμθκευτι των αγακϊν, επιπρόςκετα τα εξισ:
α) Φωτοαντίγραφο τθσ προβλεπόμενθσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ
θ οποία πρζπει να είναι ςε ιςχφ.
β)Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν ι άλλο ςτοιχείο από το οποίο να αποδεικνφεται ότι ο
εκμεταλλευτισ είναι υποκείμενοσ ςτο «Κανονικό Κακεςτϊσ» και ζχει δθλϊςει τθ διενζργεια αλιευτικισ
δραςτθριότθτασ, ι υποκείμενοσ ςτο «Ειδικό κατ` αποκοπι κακεςτϊσ Φ.Π.Α. αλιζων».
3. Ο προμθκευτισ εκδίδει το τιμολόγιο ι άλλο νόμιμο παραςτατικό πϊλθςθσ με τθν ζνδειξθ
«ΧΩΡΙ ΦΠΑ ωσ Α.Τ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.87» εφόςον προςκομίηεται από τον λιπτθ των αγακϊν ειδικό
διπλότυπο δελτίο με τθν ίδια ι προγενζςτερθ θμερομθνία. Σο ειδικό διπλότυπο δελτίο επιςυνάπτεται ςτο
παραςτατικό πϊλθςθσ. το παραςτατικό πϊλθςθσ αναγράφονται πζραν των λοιπϊν απαραίτθτων
ςτοιχείων:
- ο αρικμόσ του πιο πάνω δελτίου αγοράσ εφοδίων και
- το όνομα, το είδοσ και ο αρικμόσ νθολογίου του ςκάφουσ, ςτισ περιπτϊςεισ που θ παράδοςθ
ενεργείται κατευκείαν ς` αυτό.»
δ) Θ παρ. 1 του άρκρου 40 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ, πλοία που εμπίπτουν ςτο πεδίο
εφαρμογισ των απαλλαγϊν του άρκρου 27 του Κϊδικα ΦΠΑ νοοφνται τα πλοία που υπάγονται ςτισ
οικείεσ δαςμολογικζσ διακρίςεισ του καν. αρικ. (ΕΟΚ) 2658/87 του υμβουλίου για τθ δαςμολογικι και
ςτατιςτικι ονοματολογία και το κοινό δαςμολόγιο, όπωσ ιςχφει.»
Άρκρο 2
Διαδικαςία επιςτροφισ του ΦΠΑ
για πράξεισ που διενιργθςαν οι εκμεταλλευτζσ πλοίων παράκτιασ αλιείασ από 26.10.2018
Οι υποκείμενοι ςτο φόρο που υπάγονται ςτο άρκρο 40 του Κϊδικα ΦΠΑ και τθν εφαρμογι των
απαλλαγϊν του άρκρου 27 του Κϊδικα ΦΠΑ, δικαιοφνται επιςτροφισ του ΦΠΑ, για πράξεισ που
διενζργθςαν ωσ λιπτεσ αγακϊν και υπθρεςιϊν και ο φόροσ κατζςτθ απαιτθτόσ από 26.10.2018 ζωσ και
τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ, λόγω επιβάρυνςθσ των παραςτατικϊν πϊλθςθσ με ΦΠΑ, εάν για τισ ανωτζρω
πράξεισ αυτζσ δεν εκδοκεί πιςτωτικό τιμολόγιο λόγω εςφαλμζνθσ χρζωςθσ.
Θ επιςτροφι διενεργείται με τθν αναγραφι του ΦΠΑ που επιβάρυνε τα ανωτζρω παραςτατικά
πϊλθςθσ ςτθν ζκτακτθ διλωςθ, αρχικι ι τροποποιθτικι, που υποβάλλεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν ΠΟΛ 1010/2015, με τθν επιφφλαξθ των περί παραγραφισ διατάξεων. Σα ανωτζρω ποςά
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ζκτακτθ διλωςθ που αφορά τθν εξάμθνθ περίοδο εντόσ τθσ οποίασ ο φόροσ
κακίςταται απαιτθτόσ.
Σο τυχόν πιςτωτικό υπόλοιπο τθσ ζκτακτθσ διλωςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, κεωρείται ωσ
αίτθςθ επιςτροφισ και διεκπεραιϊνεται από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Τ., αφοφ καλζςει εγγράφωσ τον
υποκείμενο ςτο φόρο, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία και τον χρόνο που προβλζπεται ςτθ παρ. 2 του άρκρου
14 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ, να προςκομίςει αντίγραφα των παραςτατικϊν πϊλθςθσ που
εκδόκθκαν με ΦΠΑ. Εν ςυνεχεία αφοφ γίνει επαλικευςθ του περιεχομζνου των ανωτζρω παραςτατικϊν
πϊλθςθσ με το υπόλοιπο τθσ ζκτακτθσ διλωςθσ ΦΠΑ τθσ αντίςτοιχθσ εξάμθνθσ περιόδου, προβαίνει ςτθν
ζκδοςθ ΑΦΕΚ για τθν επιςτροφι του αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ φόρου.
Άρκρο 3
Ιςχφσ και εφαρμογι
1. Οι περιπτϊςεισ αϋ, βϋ και γϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ απόφαςθσ ιςχφουν
από 3.6.2019.
2. Θ περίπτωςθ δϋτθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 και το άρκρο 2 τθσ παροφςασ απόφαςθσ
ιςχφουν από τθ δθμοςίευςι τθσ.
3. Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΣΙΛΗ
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ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ, πλθν του αρικ. 2
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν κ. Ευκλ. Σςακαλϊτου
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Αικ. Παπανάτςιου
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Βϋ
4. Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ, μόνο αρικ. 2
5. Αποδζκτεσ Πίνακα Ηϋ
6. Αποδζκτεσ Πίνακα Θϋ
7. Αποδζκτεσ Πίνακα Θϋ, μόνο αρικ. 4 περ. α και κ, 10, 17 και 18
8. Αποδζκτεσ Πίνακα Ι
9. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΑϋ, μόνο αρικ. 2
10. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΒϋ
11. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΣϋ
12. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΘϋ
13. Αποδζκτεσ Πίνακα Κϋ
14. Αποδζκτεσ Πίνακα ΚΓϋ
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε
2. Αυτοτελζσ τμιμα Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ
3. Αυτοτελζσ τμιμα Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
4. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
5. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
6. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν
7. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων
8. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου
9. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
10. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
11. Δ/νςθ Ελζγχων
12. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων
13. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
14. Δ/νςθ Οργάνωςθσ

