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ΑΠΟΦΑΘ 

O ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Σον  Κανονιςμό (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου «για 
τθ κζςπιςθ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα» και ιδιαίτερα τα άρκρα 89.8, 182, 226, 
227, 233. 

2. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) 2446/2015 τθσ Επιτροπισ για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ  (ΕΕ) 
952/2013 και ιδιαίτερα τα άρκρα 24, 25, 27, 28, 150. 

mailto:d19diadi@otenet.gr
mailto:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ



 

2 

 

3. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) 2447/2015 τθσ Επιτροπισ για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων 
εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/2013 και ιδιαίτερα τα 

άρκρα  233-235, 282, 321. 

4. Σισ διατάξεισ του ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179/Αϋ) «Για τθ λειτουργία Ενεργειακϊν Αγορϊν 
Θλεκτριςμοφ και Φυςικοφ Αερίου, για Ζρευνα, Παραγωγι και δίκτυα μεταφοράσ 
Τδρογονανκράκων και άλλεσ ρυκμίςεισ», άρκρα 1-2 και 60-93. 

5. Σισ διατάξεισ του ν.4217/2013 (ΦΕΚ 267/Αϋ)  «Κφρωςθ υμφωνίασ Φιλοξενοφςασ Χϊρασ 
μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ TRANS ADRIATIC PIPELINE AG», όροι 12 
ΦΟΡΟΙ, 13 ΕΙΑΓΩΓΕ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕ  και 16 ΑΔΕΙΕ ΑΡΧΘ.  

6. Σο ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Π.Α.» και ιδίωσ τα άρκρα 10 , 17, 20, 
23, 24 και 60. 

7. Σο ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», άρθρα 21 παρ. 3, 33 

παρ.2, 34, 179 παρ.2 και 180 παρ. 2.  
8. Σθν αρικμ. ΔΣΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/01-02-2018 (ΦΕΚ 538/Βϋ) Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ 

με κζμα «Σελωνειακζσ Απλουςτεφςεισ-Απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ/Εγγραφι ςτισ 
λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι» θ οποία κοινοποιικθκε με τθν αρικμ. ΔΣΔ Α 
1063847 ΕΞ 2018/23-04-2018 Εγκφκλιο Διοικθτι ΑΑΔΕ.  

9. Σθν αρικμ. Σ.4039/139/Α0019/05-09-2007 ΑΤΟ (ΦΕΚ 1879/Βϋ) «Απλουςτευμζνεσ 
διαδικαςίεσ κατά τθ διακίνθςθ και ειςαγωγι φυςικοφ αερίου μζςω δικτφου αγωγϊν και 
υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου που μεταφζρεται δια καλάςςθσ», όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν αρικμ. Σ.4981/161/Α0019/29-10-2007 ΑΤΟ (ΦΕΚ 2169/Βϋ). 

10. Σθν αρικμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968/Βϋ) Απόφαςθ Διοικθτι 
ΑΑΔΕ, με κζμα «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

11. Σθν αρικμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (ΦΕΚ 130/Βϋ και 372/Βϋ) απόφαςθ του 
Τπουργοφ Οικονομικϊν και του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων 
ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου 
Οικονομικϊν» όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 41 παρ. 3α) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ), όπωσ ιςχφουν. 

12. Σθν αρικμ. 1 τθσ 20-1-2016 (Τ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι 
και διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του 
Τπουργείου Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 41 παρ. 10 του 
ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ), όπωσ ιςχφουν. 

13. Σισ διατάξεισ του κεφαλαίου Αϋ «φςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ), όπωσ ιςχφουν και ειδικότερα του άρκρου 2, παρ. 2, περ. δ). 

14. Σθν ανάγκθ αναμόρφωςθσ τθσ ιςχφουςασ τελωνειακισ διαδικαςίασ διακίνθςθς,   κζςθσ 
ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και εξαγωγισ φυςικοφ αερίου μζςω ςτακερϊν 
εγκαταςτάςεων (δίκτυο αγωγϊν), με ςτόχο οι ςχετικζσ διατυπϊςεισ να εναρμονίηονται 
πλιρωσ με τισ ενωςιακζσ και εκνικζσ διατάξεισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ, κακϊσ και 
τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου, με τθν παράλλθλθ διαςφάλιςθ των δθμοςιονομικϊν 
ςυμφερόντων.  

15. Σο γεγονόσ ότι θ παροφςα απόφαςθ δεν προκαλεί δαπάνθ για τον προχπολογιςμό του  
Κράτουσ. 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

Άρθρο 1 

κοπόσ - Πεδίο εφαρμογήσ 

 

Α.   Αντικείμενο τθσ παροφςασ απόφαςθσ αποτελεί το φυςικό αζριο που διακινείται ςτθ χϊρα 

μασ, τίκεται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία ι εξάγεται μζςω ςτακερϊν εγκαταςτάςεων μεταφοράσ 

(δίκτυο αγωγϊν) υπό τθ διαχείριςθ είτε του Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΔΕΦΑ) είτε 

Ανεξάρτθτου υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου. 

Β.  Με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Απόφαςθ και ςτισ 

αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ κακορίηονται τα ακόλουκα:   

1. Απλουςτευμζνθ διαδικαςία διαμετακόμιςθσ, ςε εφαρμογι του άρκρου 321 του 

Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/2015, για το φυςικό αζριο που διακινείται ςτθ χϊρα μασ 

μζςω ςτακερϊν εγκαταςτάςεων μεταφοράσ (δίκτυο αγωγϊν) από διαχειριςτζσ είτε του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου είτε Ανεξάρτθτου υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου. 

2.   Απλουςτευμζνθ διαδικαςία κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία του φυςικοφ αερίου που 

διακινείται ςτθ χϊρα μασ μζςω ςτακερϊν εγκαταςτάςεων μεταφοράσ (δίκτυο αγωγϊν) από 

διαχειριςτζσ είτε του Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου είτε Ανεξάρτθτου υςτιματοσ 

Φυςικοφ Αερίου και τίκεται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με τθ λιξθ τθσ απλουςτευμζνθσ 

διαδικαςίασ διαμετακόμιςθσ. 

3.  Απλουςτευμζνθ διαδικαςία κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και ανάλωςθσ του φυςικοφ 

αερίου καφςθσ που καταναλϊνεται ςτθ χϊρα μασ  για τθ λειτουργία αγωγοφ και τίκεται ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία, με τθ λιξθ τθσ απλουςτευμζνθσ διαδικαςίασ διαμετακόμιςθσ. 

4. Απλουςτευμζνθ διαδικαςία εξαγωγισ του φυςικοφ αερίου.  

 

Γ. Ειδικότερα κακορίηονται:  

1. Οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ για τθν διαμετακόμιςθ, κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και  

εξαγωγι του φυςικοφ αερίου, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ, τον ζλεγχο εφαρμογισ των 

υφιςτάμενων διατάξεων και τουσ εκ των υςτζρων ελζγχουσ. 
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2. Για τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ αυτισ κακορίηονται ωσ αρμόδιοι φορείσ για τθν πιςτοποίθςθ 

των ποςοτιτων φυςικοφ αερίου ο Διαχειριςτισ του Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου ι ο 

Διαχειριςτισ του Ανεξάρτθτου υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου. 

 

3. Θ  πιςτοποίθςθ των ποςοτιτων του φυςικοφ αερίου κακϊσ και του φυςικοφ αερίου καφςθσ 

γίνεται με ςχετικι βεβαίωςθ που χορθγείται κατά περίπτωςθ είτε από τον Διαχειριςτι του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου είτε από  Διαχειριςτι Ανεξάρτθτου υςτιματοσ Φυςικοφ 

Αερίου. 

 

Άρθρο  2 

Οριςμοί 

 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ νοοφνται ωσ: 

«Φυςικό Αζριο»: Σο καφςιμο αζριο που εξάγεται από γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ και αποτελείται 

κυρίωσ από μεκάνιο (τουλάχιςτον 75% ςε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνκρακεσ 

υψθλότερου μοριακοφ βάρουσ και ενδεχομζνωσ από μικρζσ ποςότθτεσ αηϊτου, διοξειδίου του 

άνκρακα, οξυγόνου και ίχνθ άλλων ενϊςεων και ςτοιχείων, ςτο οποίο μπορεί να ζχουν προςτεκεί 

και οςμθτικζσ ουςίεσ. Ωσ Φυςικό Αζριο νοείται το ανωτζρω μίγμα ςε οποιαδιποτε κατάςταςθ και 

αν περιζλκει, με μεταβολι των φυςικϊν ςυνκθκϊν, όπωσ ςυμπίεςθ, ψφξθ ι οποιαδιποτε άλλθ 

μεταβολι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υγροποίθςθσ (Τγροποιθμζνο Φυςικό Αζριο − ΤΦΑ). 

 

«Διαχειριςτισ Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου ΑΕ (ΔΕΦΑ ΑΕ)» : Ο Διαχειριςτισ του ΕΦΑ, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 67 του ν.4001/2011. 

     

 «Ανεξάρτθτοι Διαχειριςτζσ υςτιματοσ» : Οι διαχειριςτζσ που πιςτοποιοφνται κατά τα οριηόμενα 

ςτα άρκρα 14 και 15 τθσ Οδθγίασ 2009/73/ΕΚ και ςτα άρκρα 13 και 14 τθσ Οδθγίασ 2009/72/ΕΚ. 

 

«Διαχειριςτισ υςτιματοσ Ενζργειασ» : Σα νομικά πρόςωπα που αςκοφν, κατά τισ διατάξεισ του 

ν.4001/18-8-2011 (ΦΕΚ 179/Αϋ), κακικοντα Διαχειριςτι του ΕΦΑ, ι Διαχειριςτι του ΑΦΑ ι 

Διαχειριςτι του υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

 

 «Εκνικό φςτθμα Φυςικοφ Αερίου (ΕΦΑ)» : Σο φςτθμα Φυςικοφ Αερίου που ορίηεται ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του ν.4001/2011. 
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 «Ανεξάρτθτο φςτθμα Φυςικοφ Αερίου (ΑΦΑ)» : φςτθμα Φυςικοφ Αερίου που δεν εντάςςεται 

ςτο Εκνικό φςτθμα Φυςικοφ Αερίου (ΕΦΑ) ανεξαρτιτωσ διαςφνδεςθσ με το φςτθμα αυτό. 

 

«Βαςικζσ Δραςτθριότθτεσ Φυςικοφ Αερίου» : Θ παροχι υπθρεςιϊν Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου, 

Διανομισ Φυςικοφ Αερίου, Εγκατάςταςθσ Τγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου (ΤΦΑ) και 

Εγκατάςταςθσ Αποκικευςθσ Φυςικοφ Αερίου. 

«Διαχειριςτισ ΑΦΑ» : Ο κάτοχοσ Άδειασ Διαχείριςθσ ΑΦΑ. 

 

 «Δίκτυο Διανομισ» : Οι αγωγοί, οι εγκαταςτάςεισ αποςυμπίεςθσ και μετριςεων και ο 

εξοπλιςμόσ και οι εγκαταςτάςεισ ελζγχου και ςυντιρθςθσ που προορίηονται για Διανομι ι που 

απαιτοφνται για τθ διοχζτευςθ του Φυςικοφ Αερίου από φςτθμα Μεταφοράσ προσ τισ 

εγκαταςτάςεισ καταναλωτϊν. 

 

 «φςτθμα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου» : Οι αγωγοί και οι κλάδοι πίεςθσ ςχεδιαςμοφ άνω των 

19 barg, οι εγκαταςτάςεισ μετριςεων, ςυμπίεςθσ και αποςυμπίεςθσ, ο εξοπλιςμόσ και οι 

εγκαταςτάςεισ ελζγχου και ςυντιρθςθσ, που απαιτοφνται για τθ μεταφορά Φυςικοφ Αερίου από 

τα ςθμεία ζγχυςθσ προσ άλλο φςτθμα Φυςικοφ Αερίου, Δίκτυο Διανομισ ι εγκαταςτάςεισ 

Πελατϊν. 

 

«τακερζσ εγκαταςτάςεισ μεταφοράσ» : νοοφνται τα τεχνικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ςυνεχι μεταφορά αγακϊν όπωσ ο θλεκτριςμόσ, το φυςικό αζριο και το πετρζλαιο. 

«Αζριο πλιρωςθσ» : Είναι το φυςικό αζριο που εγχζεται εντόσ του αγωγοφ κατά το ςτάδιο τθσ 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ με ςκοπό να διατθρεί ςυγκεκριμζνθ πίεςθ ςτον αγωγό, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία του. Σο αζριο αυτό κα παραμζνει διαρκϊσ εντόσ του 

αγωγοφ για ολόκλθρο το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του,  δθλαδι δε κα καταναλϊνεται. 

«Αζριο Καφςθσ» : Είναι το φυςικό αζριο που κα χρθςιμοποιείται για τεχνικοφσ ςκοποφσ και 

απαιτείται για τθ λειτουργία των ςτακμϊν ςυμπίεςθσ και κερμοπομπϊν, οι οποίοι αποτελοφν 

τμιμα του ςυςτιματοσ μεταφοράσ φυςικοφ αερίου.   

«Αζριο εμπορικισ χριςεωσ» : είναι το φυςικό αζριο που μεταφζρεται μζςω του αγωγοφ για 

εμπορικοφσ ςκοποφσ για λογαριαςμό των πελατϊν.  
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Άρθρο  3 

Ζκδοςη άδειασ απλουςτευμζνων διαδικαςιών για τα καθεςτώτα τησ διαμετακόμιςησ, θζςησ ςε 

ελεφθερη κυκλοφορία και εξαγωγήσ 

 

Α.  Για το κακεςτϊσ τθσ διαμετακόμιςθσ οι οικονομικοί φορείσ δφνανται να υποβάλλουν 

αίτθςθ ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ τθροφνται οι κφριεσ 

λογιςτικζσ καταχωρίςεισ τουσ για χοριγθςθ άδειασ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν μεταφοράσ 

εμπορευμάτων μζςω ςτακερϊν εγκαταςτάςεων μεταφοράσ (δίκτυο αγωγϊν), ςφμφωνα με το 

άρκρο 321 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/2015. 

τθν άδεια περιλαμβάνονται οι προχποκζςεισ τιρθςθσ διαδικαςιϊν, οι χρθςιμοποιοφμενοι 

μετρθτικοί ςτακμοί κακϊσ και ειδικότεροι όροι που αφοροφν ςτον ςυγκεκριμζνο φορζα. 

Για εμπορεφματα που μεταφζρονται μζςω ςτακερϊν μεταφορικϊν εγκαταςτάςεων δεν 

απαιτείται εγγφθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 89 παράγραφοσ 8 του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα 

Καν (ΕΕ) 952/2013.  

 

Β.  Για τα κακεςτϊτα κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και εξαγωγισ, οι οικονομικοί φορείσ 

δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ για τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του 

διαςαφιςτι με απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων, ςφμφωνα με το 

άρκρο 182 του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα Καν (ΕΕ) 952/2013.  

τθν αρικμ. ΔΣΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφαςθ κακορίηονται τα ζγγραφα και 

πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ (άρκρο 3), κακϊσ και οι αρμόδιεσ 

αρχζσ αξιολόγθςθσ των κριτθρίων και ζκδοςθσ των αδειϊν (άρκρο 2).  

Δεν απαιτείται ςφςταςθ εγγφθςθσ για τθ χριςθ τθσ άδειασ για τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτισ 

λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του διαςαφιςτι ςτθν ειςαγωγι, κακϊσ θ ειςαγωγι του φυςικοφ αερίου 

δεν επιβαρφνεται με ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ και απαλλάςςεται από τισ λοιπζσ επιβαρφνςεισ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΟΤ ΔΙΑΚΙΝΕΙΣΑΙ ΣΘ ΧΩΡΑ ΜΑ ΜΕΩ ΣΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ -ΔΙΚΣΤΑ ΑΓΩΓΩΝ- 

 

Άρθρο 4 

Απλουςτευμζνη διαδικαςία διαμετακόμιςησ 
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Εφαρμόηεται θ απλουςτευμζνθ διαδικαςία διαμετακόμιςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 321 

του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/2015 για το φυςικό αζριο που ειςζρχεται, εξζρχεται και 

διακινείται ςτθ χϊρα μασ μζςω ςτακερϊν εγκαταςτάςεων μεταφοράσ (δίκτυο αγωγϊν) των 

οικονομικϊν φορζων, οι οποίοι, ωσ φορείσ εκμετάλλευςθσ των ςτακερϊν εγκαταςτάςεων 

μεταφοράσ, ζχουν τθν ιδιότθτα των δικαιοφχων του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ. 

 

Θ τιρθςθ των διατυπϊςεων του κακεςτϊτοσ και ο ζλεγχόσ τουσ από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ 

αρχζσ πραγματοποιείται με: 

Α) τθν αποτφπωςθ των κατάλλθλων εγγραφϊν ςε Ειδικά για το ςκοπό αυτό Βιβλία, 

προςαρμοηόμενα ςτισ ανάγκεσ των οικονομικϊν φορζων και ςτισ ανάγκεσ επιτιρθςθσ των 

εμπορευμάτων από τισ τελωνειακζσ αρχζσ, (ςχετικά Τποδείγματα 1 και 2 παρατίκενται ςτο 

Παράρτθμα τθσ παροφςασ) και, 

Β) τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων τελωνειακϊν διαδικαςιϊν για τθν λιξθ και τθν εκκακάριςθ 

των κινιςεων διαμετακόμιςθσ που ζχουν τελωνεία αναχϊρθςθσ ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλα κράτθ 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και χϊρεσ κοινισ διαμετακόμιςθσ. 

 

Άρθρο 5 

 

Απλουςτευμζνη διαδικαςία θζςησ ςε ελεφθερη κυκλοφορία  του φυςικοφ αερίου και του 

φυςικοφ αερίου καφςησ 

 

Εφαρμόηεται θ απλουςτευμζνθ διαδικαςία εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του 

διαςαφιςτι χωρίσ γνωςτοποίθςθ προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων ςτο Σελωνείο για το φυςικό 

αζριο που ειςάγεται από τρίτεσ χϊρεσ ι χϊρεσ κοινισ διαμετακόμιςθσ, κακϊσ και για το φυςικό 

αζριο καφςθσ που καταναλϊνεται ςτθ χϊρα μασ για τθ λειτουργία αγωγοφ και ακολουκεί τθ λιξθ 

του απλουςτευμζνου κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ, ιτοι :  

1.      Θζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία φυςικοφ αερίου 

Α.     Καταχϊριςθ ςτα Λογιςτικά Βιβλία των ποςοτιτων του φυςικοφ αερίου που τίκενται ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία, με βάςθ τισ μετριςεισ των φορζων εκμετάλλευςθσ των ςτακερϊν 

εγκαταςτάςεων μεταφοράσ φυςικοφ αερίου, οι οποίοι είναι διαχειριςτζσ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Μεταφοράσ ι Ανεξάρτθτων υςτθμάτων φυςικοφ αερίου. 
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Οι εγγραφζσ αυτζσ περιλαμβάνουν τα υποχρεωτικά ςτοιχεία τθσ Γνωςτοποίθςθσ Λογιςτικισ 

Εγγραφισ τφπου R, χωρίσ να απαιτείται θ γνωςτοποίθςι τθσ ςτο αρμόδιο Σελωνείο και θ 

καταχϊριςθ των εμπορευμάτων ςτα λογιςτικά βιβλία ιςοδυναμεί με άδεια παραλαβισ τουσ.  

Β.      Θλεκτρονικι υποβολι τθσ ανακεφαλαιωτικισ διαςάφθςθσ τφπου Η ςτο αρμόδιο Σελωνείο 

ςε προκεςμία από τθν 1θ ζωσ τθ 10θ θμζρα του επόμενου τθσ ειςαγωγισ μινα για το ςφνολο τθσ 

παραλθφκείςασ ποςότθτασ που αφορά τον προθγοφμενο μινα. Με τθν ανακεφαλαιωτικι 

διαςάφθςθ Η υποβάλλονται  το τιμολόγιο αγοράσ του φυςικοφ αερίου κακϊσ και οι βεβαιϊςεισ 

των ειςερχόμενων ποςοτιτων φυςικοφ αερίου που χορθγοφνται από τουσ κατά περίπτωςθ 

αρμόδιουσ φορείσ.  

2.   Θζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία αερίου καφςθσ που καταναλϊνεται ςτθ χϊρα μασ για τθ 

λειτουργία αγωγοφ.    

Α.  Καταχϊριςθ ςτα Λογιςτικά Βιβλία των ποςοτιτων του φυςικοφ αερίου καφςθσ που 

καταναλϊνεται ςτθ χϊρα μασ με βάςθ τισ μετριςεισ των φορζων εκμετάλλευςθσ των ςτακερϊν 

εγκαταςτάςεων μεταφοράσ φυςικοφ αερίου οι οποίοι είναι διαχειριςτζσ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Μεταφοράσ ι Ανεξάρτθτων υςτθμάτων φυςικοφ αερίου. 

Οι εγγραφζσ αυτζσ περιλαμβάνουν τα υποχρεωτικά ςτοιχεία τθσ Γνωςτοποίθςθσ Λογιςτικισ 

Εγγραφισ τφπου R, χωρίσ να απαιτείται θ γνωςτοποίθςι τθσ ςτο αρμόδιο Σελωνείο και θ 

καταχϊριςθ των εμπορευμάτων ςτα λογιςτικά βιβλία ιςοδυναμεί με άδεια παραλαβισ τουσ.  

Β.   Θλεκτρονικι υποβολι ςτο αρμόδιο Σελωνείο τθσ ανακεφαλαιωτικισ διαςάφθςθσ τφπου Η 

ςε προκεςμία από τθν 1θ ζωσ τθ 10θ θμζρα του επόμενου τθσ ειςαγωγισ μινα για το ςφνολο τθσ 

ποςότθτασ του φυςικοφ αερίου καφςθσ που αφορά τον προθγοφμενο μινα. Με τθν 

ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ Η υποβάλλονται το τιμολόγιο αγοράσ, από το οποίο κα προκφπτει θ 

αξία του φυςικοφ αερίου καφςθσ, κακϊσ και οι βεβαιϊςεισ των ειςερχόμενων ποςοτιτων του 

φυςικοφ αερίου ανά τιμολόγιο αγοράσ και οι βεβαιϊςεισ με τα δεδομζνα τθσ μζτρθςθσ των 

ποςοτιτων του αερίου καφςθσ που χορθγοφνται από τουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ.  

3.    Για τθ βεβαίωςθ, είςπραξθ, ι απαλλαγι του ΦΠΑ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

διατάξεισ τθσ εκνικισ, ενωςιακισ και περί ΦΠΑ νομοκεςίασ. Για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

φορολογθτζασ αξίασ για τθν επιβολι του ΦΠΑ κατά τθν ειςαγωγι εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ 

του άρκρου 20 του Ν. 2859/2000 «Κϊδικασ ΦΠΑ» . 

4. Σα Λογιςτικά Βιβλία κακϊσ και όλα τα δικαιολογθτικά των εγγραφϊν τθροφνται για 

χρονικό διάςτθμα δζκα (10) ετϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο Βϋ «Σιρθςθ αρχείου 

των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων» τθσ αρικμ. ΔΣΔ Α 1184721 
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ΕΞ2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/B/30-12-2016) ΑΤΟ και οπωςδιποτε για όςο χρόνο εκκρεμεί 

ςχετικι υπόκεςθ ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων ι του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ. 

 

Άρθρο 6  

Απλουςτευμζνη διαδικαςία εξαγωγήσ φυςικοφ αερίου  

 

Για τθν εξαγωγι φυςικοφ αερίου μζςω ςτακερϊν εγκαταςτάςεων μεταφοράσ (δίκτυο αγωγϊν), 

εφαρμογι ζχουν τα ακόλουκα:  

1. Καταχϊριςθ ςτα Λογιςτικά Βιβλία του εξαγωγζα, πριν τθν υποβολι τθσ ανακεφαλαιωτικισ 

διαςάφθςθσ ςτο αρμόδιο Σελωνείο, πλζον των άλλων υποχρεωτικϊν ςτοιχείων, των ποςοτιτων 

φυςικοφ αερίου που τίκενται ςε κακεςτϊσ εξαγωγισ, με βάςθ τισ βεβαιϊςεισ των εξερχόμενων 

ποςοτιτων που παρζχονται από τον Διαχειριςτι του Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου ι τουσ  

Διαχειριςτζσ των Ανεξάρτθτων υςτθμάτων Φυςικοφ Αερίου.  

2. Τποβολι ανακεφαλαιωτικισ διαςάφθςθσ, από τθν 1θ ζωσ τθ 10θ  θμζρα του επόμενου τθσ 

εξαγωγισ μινα, για το ςφνολο τθσ εξαχκείςασ ποςότθτασ που αφορά τον προθγοφμενο μινα. Με 

τθν ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ υποβάλλονται το τιμολόγιο πϊλθςθσ του φυςικοφ αερίου 

κακϊσ και οι βεβαιϊςεισ των ποςοτιτων του φυςικοφ αερίου από τον αρμόδιο φορζα 

πιςτοποίθςθσ του φυςικοφ αερίου.  

3. Σο αρμόδιο Σελωνείο, ςε μθνιαία βάςθ, ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ 

των απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν προβαίνει ςτουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ ϊςτε να 

διαςταυρϊνει τισ βεβαιϊςεισ των εξαγόμενων ποςοτιτων φυςικοφ αερίου του Διαχειριςτι του  

Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου ι των κατά περίπτωςθ διαχειριςτϊν των Ανεξάρτθτων 

υςτθμάτων Φυςικοφ Αερίου με τα αντίςτοιχα τιμολόγια πϊλθςθσ για τισ ποςότθτεσ αυτζσ.  

4. Θ παράδοςθ φυςικοφ αερίου που εξάγεται εκτόσ τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ε.Ε. 

απαλλάςςεται από το ΦΠΑ βάςει των διατάξεων του άρκρου 24 του ν. 2859/2000.  

Για τθν απαλλαγι από το ΦΠΑ τθσ παράδοςθσ του φυςικοφ αερίου που ενεργείται από 

υποκείμενο ςτο φόρο πωλθτι-εξαγωγζα προσ αγοραςτι εγκατεςτθμζνο εκτόσ Ε.Ε. απαιτοφνται :  

- βεβαιϊςεισ του Διαχειριςτι του  Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου ι των κατά περίπτωςθ 

διαχειριςτϊν των Ανεξάρτθτων υςτθμάτων Φυςικοφ Αερίου για τισ εξαχκείςεσ ποςότθτεσ 

φυςικοφ αερίου, 
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- τιμολόγια πϊλθςθσ που αφοροφν τισ βεβαιωμζνεσ από  το Διαχειριςτι του  Εκνικοφ υςτιματοσ 

Φυςικοφ Αερίου ι των κατά περίπτωςθ διαχειριςτϊν των Ανεξάρτθτων υςτθμάτων Φυςικοφ 

Αερίου εξαχκείςεσ ποςότθτεσ φυςικοφ αερίου, 

-Αποδεικτικό εξόδου του φυςικοφ αερίου από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. όπωσ προκφπτει 

από το θλεκτρονικό μινυμα ΙΕ 599 «Γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ εξαγωγισ». 

 

Άρθρο 7 

 

υνεργαςία των Σελωνειακών Αρχών με τον Διαχειριςτή Ελληνικοφ υςτήματοσ Μεταφοράσ  

Φυςικοφ Αερίου (ΔΕΦΑ ΑΕ) και τουσ Διαχειριςτζσ των Ανεξάρτητων υςτημάτων Φυςικοφ 

Αερίου  

 

Ο διαχειριςτισ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου και οι διαχειριςτζσ των 

Ανεξάρτθτων υςτθμάτων Φυςικοφ Αερίου διακζτουν αξιόπιςτα ςυςτιματα μζτρθςθσ των 

ποςοτιτων του φυςικοφ αερίου ςφμφωνα με το ν.4001/2011 και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διεκνείσ προδιαγραφζσ ϊςτε να εξαςφαλίηουν τεχνικά τθν ακρίβεια των 

διενεργοφμενων μετριςεων. 

Θζτουν ςτθ διάκεςθ του αρμόδιου Σελωνείου και των άλλων αρμόδιων Ελεγκτικϊν Αρχϊν, 

οποιοδιποτε ςτοιχείο ι ζγγραφο ηθτθκεί, ςτα πλαίςια διενζργειασ εκ των υςτζρων ελζγχων και  

παρζχουν κάκε δυνατι διευκόλυνςθ για τθν καταμζτρθςθ των ποςοτιτων ςτα αρμόδια 

τελωνειακά όργανα. 

Αποςτζλλουν ςτο αρμόδιο Σελωνείο που κακορίηεται ςτο Άρκρο 8 τθσ παροφςασ, μθνιαία 

ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ, ζωσ το τζλοσ του επόμενου μινα, με το ςφνολο των ποςοτιτων 

φυςικοφ αερίου που ειςιχκθςαν/εξιχκθςαν από/προσ τρίτεσ χϊρεσ ι χϊρεσ κοινισ 

διαμετακόμιςθσ  ανά ειςαγωγζα/εξαγωγζα, προκειμζνου να διευκολφνονται οι διενεργοφμενοι 

ζλεγχοι και διαςταυρϊςεισ. 

 

Άρθρο 8 

Οριςμόσ αρμόδιασ Σελωνειακήσ αρχήσ 

 

Αρμόδιο Σελωνείο για τθν υπαγωγι του φυςικοφ αερίου ςε κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ, κζςθσ ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία και εξαγωγισ, τθ βεβαίωςθ, είςπραξθ ι απαλλαγι των αναλογουςϊν 

δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ απλουςτευμζνθσ διαδικαςίασ, τον 
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ζλεγχο εφαρμογισ των υφιςτάμενων διατάξεων και τουσ εκ των υςτζρων ελζγχουσ ορίηεται το 

Σελωνείο Ελευςίνασ. 

 

Άρθρο 9 

Τποχρεώςεισ του αρμόδιου Σελωνείου  

 

 Σο Σελωνείο Ελευςίνασ, ωσ αρμόδιο για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ ςφμφωνα με το 

άρκρο 8: 

Λαμβάνει τισ μθνιαίεσ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ ειςαγόμενων/εξαγόμενων ποςοτιτων από 

τον Διαχειριςτι του Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου ι τουσ διαχειριςτζσ  των Ανεξάρτθτων 

υςτθμάτων Φυςικοφ Αερίου και διαςταυρϊνει ότι οι ειςαγωγείσ/εξαγωγείσ που 

περιλαμβάνονται ςε αυτζσ ζχουν τθριςει ορκά τισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ για τθν 

ειςαγωγι/εξαγωγι του φυςικοφ αερίου που προβλζπονται ςτα Άρκρα 5 και 6 τθσ παροφςασ. 

Ελζγχει τθν ορκι τιρθςθ των διατυπϊςεων που αφοροφν ςτο κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΑΡΑΒΑΕΙ - ΚΤΡΩΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ - ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

Άρθρο 10  

Παραβάςεισ-Κυρώςεισ 

 

Κάκε παρζκκλιςθ από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ κεωρείται ωσ τελωνειακι παράβαςθ, θ οποία, 

υπό τθν επιφφλαξθ των περί λακρεμπορίασ διατάξεων, αντιμετωπίηεται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ του Εκνικοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα. 

 

Άρθρο 11 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

 

Μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ παροφςασ απόφαςθσ καταργοφνται: 

1. H αρικμ. Σ. 4039/139/Α0019/5-9-2007 ΑΤΟ (ΦΕΚ 1879/Βϋ)  «Απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ 

κατά τθ διακίνθςθ και ειςαγωγι φυςικοφ αερίου μζςω δικτφου αγωγϊν και 

υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου που μεταφζρεται δια καλάςςθσ». 
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2. Θ αρικμ. Σ.4981/161/Α0019/29-10-2007 ΑΤΟ (ΦΕΚ 2169/Βϋ) με τθν οποία τροποποιικθκε 

θ αρικμ. Σ.4039/139/Α0019/5-9-2007 ΑΤΟ ωσ προσ το αρμόδιο Σελωνείο για τθν υπαγωγι 

του φυςικοφ και υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και ανάλωςθ, 

βεβαίωςθ, είςπραξθ ι απαλλαγι των αναλογουςϊν δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων, 

ελζγχου εφαρμογισ των υφιςτάμενων διατάξεων και των εκ των υςτζρων ελζγχων. 

 
Άρθρο 12 

Σελικζσ διατάξεισ 

 

1. Θ παροφςα Απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.   

2. Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ αρχίηει από τθν δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ 
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           ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ 

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Εκνικό Συπογραφείο 
(Για τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ) 
 
Β.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
 
Γ.ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 
1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ 
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων και ΕΦΚ 
3. Διεφκυνςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν/Σμιματα Αϋκαι Βϋ  
4. Διεφκυνςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ/Σμιματα Αϋκαι Εϋ 

5. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων/Σμιμα Δϋ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΜΕΣΑΚΟΜΙΘ ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΟΟΣΘΣΩΝ  ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 

Α/Α 
ΘΜ/ΝΙΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΚΟΜΒΟ 

ΧΩΡΑ 

ΑΠΟΣΟΛΘ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΠΑΡΑΛΘΠΣΘ 
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ 

ΕΝΩΙΑΚΟ 

ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 
ΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΑΘΕΣΩ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΜΕΣΑΚΟΜΙΘ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΟΟΣΘΣΩΝ  ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 

Α/Α 
ΘΜ/ΝΙΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΚΟΜΒΟ 

ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΠΑΡΑΛΘΠΣΘ 

ΕΝΩΙΑΚΟ 

ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΠΟΟΣΘΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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