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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:      1. Η αρικ. Ε.2210/29.12.2020 εγκφκλιοσ του Διοικθτι ΑΑΔΕ 
  2. Η αρικ. Ε.2020/22.1.2021 εγκφκλιοσ του Διοικθτι ΑΑΔΕ 
 

ε ςυνζχεια ερωτθμάτων πολιτϊν και τελωνειακϊν αρχϊν, αναφορικά  με τθν μεταχείριςθ ιδιωτικϊν 

ςκαφϊν αναψυχισ με ςθμαία Η.Β., τα οποία ανικουν ςε πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςτθ χϊρα μασ ι ςτο 

εςωτερικό άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:  

1. Σο Ηνωμζνο Βαςίλειο (ΗΒ) από 1/1/2021 αποχϊρθςε από τθν ενιαία αγορά και τθν τελωνειακι 

ζνωςθ τθσ ΕΕ, με αποτζλεςμα θ διακίνθςθ των εμπορευμάτων από τθ χϊρα μασ προσ το ΗΒ και το 

αντίκετο να αντιμετωπίηεται διαδικαςτικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται θ διακίνθςθ 

εμπορευμάτων από και προσ τρίτεσ χϊρεσ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθν υποχρεωτικι πλζον τιρθςθ 

τελωνειακϊν διατυπϊςεων για εμπορεφματα με προοριςμό ι προζλευςθ το ΗΒ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των μεταφορικϊν μζςων όπωσ τα ςκάφθ αναψυχισ. 

2. φμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ όπωσ διατυπϊνονται ςε  κείμενο που 

αναρτικθκε ςτο επίςθμο ιςτότοπό τθσ με τίτλο «2021-brexit-top-50-faq» με μορφι ερωτοαπαντιςεων, 

τα ςκάφθ αναψυχισ που βρίςκονται ελλιμενιςμζνα ςε χϊρα  τθσ Ε.Ε. ι πλζουν ςτα ενωςιακά χωρικά 

φδατα κατά το χρόνο λιξθσ τθσ μεταβατικισ περιόδου (31/12/2020), διατθροφν τον ενωςιακό  

χαρακτιρα τουσ μζχρι τθν ζξοδο από αυτό. ε περίπτωςθ εξόδου των ςκαφϊν από τα ενωςιακά χωρικά 

φδατα και επανειςόδου μετά τισ 31/12/2020 ςε αυτά, αντιμετωπίηονται ωσ ςκάφθ τρίτθσ χϊρασ.  

3. Με βάςθ τα ανωτζρω και τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ τελωνειακισ νομοκεςίασ αλλά και το 

εκνικό νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο,  με τισ   αρικ. Ε.2210/29-12-2020 και Ε.2020/22.1.2021 
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εγκυκλίουσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., δόκθκαν οι απαραίτθτεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν δυνατότθτα 

χριςθσ του κακεςτϊτοσ προςωρινισ ειςαγωγισ μετά τθν λιξθ τθσ ωσ άνω μεταβατικισ περιόδου, για 

τα ςκάφθ αναψυχισ με ςθμαία ι νθολόγιο Η.Β., ταξινομθμζνα ςτο όνομα προςϊπου εγκατεςτθμζνου 

εκτόσ του εδάφουσ τθσ ΕΕ και χρθςιμοποιοφνται από πρόςωπο εγκατεςτθμζνο εκτόσ του τελωνειακοφ 

εδάφουσ τθσ ΕΕ, τα οποία: 

α) ειςζρχοντα προςωρινά ςτθ χϊρα μασ μετά τισ 31.12.2020 ι 

β) ωσ ελλιμενιςμζνα πριν τισ 31.12.2020, εξιλκαν των ενωςιακϊν χωρικϊν υδάτων και επανειςζρχονται 

ςτθν Ε.Ε. μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία. 

4.  τισ περιπτϊςεισ ιδιωτικϊν ςκαφϊν αναψυχισ με ςθμαία Η.Β. ι νθολόγιο Η.Β., τα οποία ανικουν ςε 

πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςτθ χϊρα μασ ι ςτο εςωτερικό άλλου κράτουσ μζλουσ και τα οποία πριν τισ 

31.12.2020 ιταν  ελλιμενιςμζνα ςτθ χϊρα μασ ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ, ςτθ ςυνζχεια εξιλκαν 

των ενωςιακϊν χωρικϊν υδάτων και επανειςζρχονται ςτθν Ε.Ε. μετά τθν εν λόγω  θμερομθνία 

ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Επιτροπισ κατά τθν επανείςοδό τουσ, αντιμετωπίηονται ωσ ςκάφθ 

τρίτθσ χϊρασ, ενϊ  παράλλθλα δεν τυγχάνουν εφαρμογισ οι διατάξεισ περί προςωρινισ ειςαγωγισ.  

5.  Κατόπιν των ανωτζρω, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Σισ διευκρινίςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ περί τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ διατάξεων 

επανειςαγωγισ προκειμζνου για ςκάφθ που ζχουν αγοραςτεί ι καταςκευαςτεί  ςτθν Ε.Ε. 

και ζχουν καταβάλει το ΦΠΑ ςτθν Ε.Ε.27 

  Σο γεγονόσ ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ  υπάρχουν ςκάφθ που ανικουν ςε πρόςωπα  

εγκατεςτθμζνα ςτο εςωτερικό τθσ Ε.Ε., τα οποία ζχουν διατθριςει τθν ςθμαία του Η.Β.,  

ζχουν καταβάλει τον αναλογοφντα ΦΠΑ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε.27 κατά τθν αγορά τουσ  

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

χωρίσ τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ ςφνκετων τελωνειακϊν διαδικαςιϊν  

 Κατά τθν ςυνικθ διακίνθςι τουσ, μεταξφ και ελλθνικϊν λιμζνων, τα εν λόγω ςκάφθ,  

πλζουν τόςο ςε εκνικά όςο και διεκνι φδατα 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 τθσ Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΤΟ (378/Β’) όπωσ ιςχφει, 

ςχετικά με τθν ζκδοςθ Δελτίου Κίνθςθσ Αορίςτου ιςχφοσ για ςκάφθ με νθολόγιο ι ςθμαία 

τρίτθσ χϊρασ και πλοιοκτιτθ με μόνιμθ κατοικία τθν Ελλάδα ι άλλο ΚΜ με τθν προχπόκεςθ 

ότι ζχουν καταβλθκεί για αυτά οι αναλογοφντεσ δαςμοί  και φόροι, 

ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

Για τα ιδιωτικά ςκάφη αναψυχήσ με ςημαία ΗΒ για τα οποία ζχει ολοκληρωθεί η φορολογική 

υποχρζωςη ςτην Ε.Ε.27, από εγκατεςτημζνα ςτη χϊρα μασ ή ςε άλλο ΚΜ πρόςωπα και για τα οποία 

δεν τυγχάνουν εφαρμογήσ οι διατάξεισ περί προςωρινήσ ειςαγωγήσ, 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:  

α) όλα τα δικαιολογθτικά  ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν καταβολι του φόρου από τα ίδια ωσ άνω 

πρόςωπα ςτθν Ε.Ε., κακϊσ και  

β) υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 ότι δεν ζχει επιςτραφεί ο φόροσ αυτόσ είτε από τθ χϊρα μασ είτε 

από άλλο ΚΜ.  
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Κατόπιν τθσ εξζταςθσ των ανωτζρω όρων, χωρίσ περαιτζρω διατυπϊςεισ, κα τυγχάνει εφαρμογισ  το 

άρκρο 1 παρ.2 τθσ Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΤΟ (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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 
1.Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ –Θεςςαλονίκθσ- Αχαΐασ  
2.Σελωνεία Αϋ& Βϋ τάξθσ 
3. ΕΛ.Τ.Σ. Αττικισ/ Θεςςαλονίκθσ 
 
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ: 

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

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

3. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α  

4. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

5. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

6. Δ/νςθ Εφαρμογισ  Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

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

8.Τπουργείο Ναυτιλίασ (για ενθμζρωςθ αρμόδιων λιμενικϊν αρχϊν) 
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