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       ΑΔΑ:  
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Ακινα      26 Μαρτίου  2021        

Αρικ. πρωτ.:   E.2067 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 10 ΠΡΟ :   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

    101 84 ΑΘΗΝΑ 

Πλθροφορίεσ : Γ.Τοφντα  

Σθλζφωνο : 210 69.87.417 

Fax : 210 69.87.408 

E-Mail : vat-customs@aade.gr 

Url : www.aade.gr 

                                   
   

Θζμα: Παροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ ιδιωτικϊν ςκαφϊν αναψυχισ με ςθμαία 
Ηνωμζνου Βαςιλείου μετά τθν ζξοδο του Η.Β. από τθν Ε.Ε. 
 
χετ:     Οι αρικμ Ε.2210/29.12.2020,Ε.2020/22.1.2021 και  Ε. 2050/1.3.2021 εγκφκλιοι  του Διοικθτι ΑΑΔΕ 

 
Κατόπιν των ανωτζρω ςχετικϊν οδθγιϊν και νεϊτερων αιτθμάτων αναφορικά με το πεδίο 

εφαρμογισ τθσ Ε.2050/21 εγκυκλίου και προσ περαιτζρω διευκρίνιςθ τθσ τελωνειακισ και 

φορολογικισ αντιμετϊπιςθσ  των ςκαφϊν με ςθμαία Η.Β. ςασ γνωρίηουμε ότι αντικακίςταται θ 

παράγραφοσ 5 τθσ Εγκυκλίου  Ε. 2050/2021 ωσ ακολοφκωσ : 

«5.  Κατόπιν των ανωτζρω, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 τθ δυνατότθτα εφαρμογισ διατάξεων επανειςαγωγισ προκειμζνου για ςκάφθ που ζχουν αγοραςτεί ι 

καταςκευαςτεί ςτθν Ε.Ε. και ζχουν καταβάλει το ΦΠΑ ςτθν Ε.Ε.27, 

 το γεγονόσ ότι υπάρχουν ςκάφθ που διακινοφνται ςτθ χϊρα μασ, τα οποία ζχουν διατθριςει τθν 

ςθμαία του Η.Β., και ζχουν καταβάλει τον αναλογοφντα ΦΠΑ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε.27 κατά τθν αγορά 
τουσ, 

 τθν ανάγκθ τθσ απρόςκοπτθσ διακίνθςθσ των ωσ άνω ςκαφϊν ςτα ελλθνικά χωρικά φδατα χωρίσ τθν 

υποχρζωςθ τιρθςθσ ςφνκετων τελωνειακϊν διαδικαςιϊν, 

 το γεγονόσ ότι κατά τθν ςυνικθ διακίνθςι τουσ, μεταξφ και ελλθνικϊν λιμζνων, τα εν λόγω ςκάφθ, 

πλζουν τόςο ςε εκνικά όςο και διεκνι φδατα, 

 τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 τθσ Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΥΟ (378/Β’) όπωσ ιςχφει, ςχετικά με τθν 

ζκδοςθ Δελτίου Κίνθςθσ Αορίςτου ιςχφοσ για ςκάφθ με νθολόγιο ι ςθμαία τρίτθσ χϊρασ με τθν 
προχπόκεςθ ότι ζχουν καταβλθκεί για αυτά οι αναλογοφντεσ δαςμοί και φόροι, 
ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

http://www.aade.gr/
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Για τα ιδιωτικά ςκάφθ αναψυχισ με ςθμαία ΗΒ για τα οποία ζχει καταβλθκεί ο ΦΠΑ ςτθν Ε.Ε.27, 
δφναται  να εξετάηεται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ θ ςυνδρομι των όρων εφαρμογισ των διατάξεων 
περί επανειςαγωγισ, μετά από αίτθςθ των ωσ άνω προςϊπων, που κα υποβάλλεται ςτθν αρμόδια 
τελωνειακι αρχι, ςτθν οποία κα επιςυνάπτονται όλα τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία που αποδεικνφουν 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ για τον Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ των εν λόγω 
ςκαφϊν ςτθν Ε.Ε. των 27 κρατϊν μελϊν. 
 
Κατόπιν τθσ εξζταςθσ των όρων εφαρμογισ των διατάξεων επανειςαγωγισ, χωρίσ περαιτζρω 
διατυπϊςεισ, κα τυγχάνει εφαρμογισ το άρκρο 1 παρ.2 τθσ Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΥΟ (378/Β’) όπωσ 
ιςχφει, και κα εκδίδεται Δελτίο Κίνθςθσ Αορίςτου Ιςχφοσ για τθν ελεφκερθ διακίνθςθ τουσ, με διατιρθςθ 
τθσ ςθμαίασ τουσ.» 
 

                                                                                                    
     

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

 

                                                                                             

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 

Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ αρ. 4 (Τελωνεία Α’ & Β’ τάξθσ) 
 

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ: 

1.Τελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ / Θεςςαλονίκθσ/ Αχαΐασ 

2.Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ 

3.Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ 

4.Επιτελικι Υπθρεςία Τελωνειακϊν Ελζγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) 

5.Υπουργείο Ναυτιλίασ  (για ενθμζρωςθ αρμόδιων λιμενικϊν αρχϊν) 

6.Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ αρ. 1 & 5  

7.Αποδζκτεσ Πίνακα Η’ 

8.Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΒ’ αρ. 2,3,5,7,11 

9.Αποδζκτεσ Πίνακα ΚΓ αρ.3,7,9,12,13 

10. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Φορολογικισ Πολιτικισ & Δθμόςιασ Περιουςίασ 

 

Γ. Εςωτερικι Διανομι 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Γ. Πιτςιλι  

2. Γραφείο Γεν. Δ/ντθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ κ. Κων. Μουρτίδθ 

3. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α  

4. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

5. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

6. Δ/νςθ Εφαρμογισ  Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

7. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 
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