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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 

 
 

 
 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
1) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ  
ΣΜΗΜΑ Δ’ 

2) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ  
ΣΜΗΜΑ Eϋ 

 ΑΔΑ: 
Αθήνα, 03/12/2018 
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Δ 1181621 ΕΞ 2018 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 10 ΠΡΟ  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Δ.Ντουντουνάκθσ 

Ε.Μανωλαράκθσ, 
Α.Παπανικολάου, 

Σθλζφωνο : 210-6987508, -501, -471 
Fax : 210-6987506, -408 
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr,  

vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr 
Url : www.aade.gr 
 
 

Θζμα: «Παρζχονται οδθγίεσ για τθν ενιαία και ομοιόμορφθ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων, που αφοροφν ςτθ 

δραςτθριοποίθςθ επαγγελματικϊν ςκαφϊν  αναψυχισ ςτθ χϊρα μασ κακϊσ επίςθσ ςτθν  είςοδό τουσ ςε 

αυτι με ςκοπό τθν επιςκευι τουσ». 

 

χετ: α) Σο αρικμ. πρωτ. 3100.2/12145/2018/14-2-2018 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Λιμζνων, 

Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν  Επενδφςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ 

(ΤΝΑΝΠ)  με κζμα «Διατάξεισ του ν.4256/2014(Α’ 92)» (αρ. ειςερχ. ΑΑΔΕ 1029631/23-2-2018) 

β) Η αρικμ. πρωτ. 3133.1-3/18868/2018/12-3-2018 ΕΔΤΟ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Λιμζνων, 

Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν  Επενδφςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ 

(ΤΝΑΝΠ)  με κζμα «Σροποποιιςεισ του ν.4256/2014 με τισ διατάξεισ του ν. 4504/2017 (Α’ 184) 

 γ) Σο υπ’ αρ. 12199/15-3-2018 ζγγραφο τθσ Σελωνειακισ Περιφζρειασ Αττικισ (αρ. ειςερχ. ΑΑΔΕ 

1046119/22-3-2018) 

δ) Η από 12-4-2018 επιςτολι του ωματείου Ναυτικϊν Πρακτόρων Αττικισ-Πειραιϊσ  (αρ. ειςερχ. 

ΑΑΔΕ 1058772/18-4-2018)  

ε) Η από 1-8-2018 επιςτολι του υνδζςμου Ιδιοκτθτϊν Ναυπθγείων και Εργοδοτϊν Ναυπθγϊν 

Πειραιϊσ (Περάματοσ) (αρ. ειςερχ. ΑΑΔΕ 1121936/10-8-2018). 

                 

  

 

Με αφορμι τα ανωτζρω ςχετικά ζγγραφα αλλά και ανάλογα προφορικά ερωτιματα από τισ 

τελωνειακζσ αρχζσ αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 
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Α. Δραςτηριοποίηςη επαγγελματικϊν ςκαφϊν αναψυχήσ ςτη χϊρα μασ 

1. Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του ν.4256/2014, όπωσ ιςχφει, 

προβλζπεται ότι θ εκτζλεςθ ςφμβαςθσ ναφλωςθσ, ςτθν οποία ο τόποσ παράδοςθσ και ο τόποσ 

επαναπαράδοςθσ του πλοίου αναψυχισ βρίςκονται ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια, επιτρζπεται ςτα ακόλουκα 

πλοία αναψυχισ: α) υπό ςθμαία ελλθνικι ι άλλου κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ., κακϊσ και β) 

υπό ςθμαία κράτουσ εκτόσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ., ολικοφ μικουσ άνω των τριάντα πζντε (35) μζτρων, 

εφόςον είναι καταςκευαςμζνα κατά το μεγαλφτερο μζροσ τουσ από μζταλλο ι πλαςτικό. 

Προκειμζνου να επιτρζπεται ςτα πλοία τθσ περίπτωςθ αυτισ να εκτελοφν ςφμβαςθ ναφλωςθσ 

κατά τα ανωτζρω απαιτείται πζραν των άλλων, θ τιρθςθ των λοιπϊν διατάξεων του ν.4256/2014 που 

αφοροφν τθν ζκδοςθ επαγγελματικισ άδειασ ι τθν καταχϊρθςθ ςτο e-Μθτρϊο. 

 

2. Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του ν.4256/2014, όπωσ ιςχφει μετά 

τθν τροποποίθςι τθσ από τθν παρ. 1 του άρκ. 136 του ν. 4504/2017 (ΦΕΚ184 Α’/29-11-17)   προβλζπεται 

ότι: «Η εκτζλεςθ ςφμβαςθσ ναφλωςθσ από επαγγελματικό πλοίο αναψυχισ με ςθμαία κράτουσ - μζλουσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Χ. ι ςθμαίασ εκτόσ τθσ Ε.Ε. επιτρζπεται, μόνο όταν ο τόποσ επιβίβαςθσ και 

αποβίβαςθσ των επιβατϊν του πλοίου αναψυχισ βρίςκεται ςτθν αλλοδαπι. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, τα 

πλοία αυτά δεν αναγνωρίηονται ςτθν ελλθνικι επικράτεια ωσ επαγγελματικά πλοία αναψυχισ αλλά ωσ 

ιδιωτικά και υποχρεοφνται ςε ζκδοςθ Δελτίου Κίνθςθσ Πλοίων Αναψυχισ (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ι Δελτίου Κίνθςθσ 

(transit log).» 

Η διάταξθ αυτι αποςκοπεί ςτθν αποςαφινιςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των πλοίων 

αναψυχισ που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ επαγγελματικά βάςει του δικαίου τθσ αλλοδαπισ και εκτελοφν 

πλόεσ ςτα ελλθνικά χωρικά φδατα. Eπιςθμαίνεται, λοιπόν, ότι τα ςκάφθ αυτά διατθροφν τον 

επαγγελματικό τουσ χαρακτιρα και επιτρζπεται να εκτελοφν ςφμβαςθ ολικισ ναφλωςθσ ςτθν Ελλάδα, 

μόνο εφόςον ο τόποσ  επιβίβαςησ και αποβίβαςησ των επιβατϊν του πλοίου αναψυχήσ βρίςκεται ςτην 

αλλοδαπή.  

ε περίπτωςθ όμωσ που θ χριςθ των εν λόγω ςκαφϊν είναι ιδιωτικι  οπότε  και δεν  μποροφν να 

αναγνωριςτοφν ωσ επαγγελματικά πλοία αναψυχισ από τθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, τότε κα εκδίδεται 

Δελτίο Κίνθςθσ Πλοίων Αναψυχισ (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ι Δελτίο Κίνθςθσ (Transit log) μόνο  με τον όρο ότι 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ των κείμενων διατάξεων. Ειδικότερα, και όςον αφορά το Δελτίο Κίνθςθσ 

(Transit log), το οποίο αποτελεί τελωνειακό παραςτατικό, αυτό εκδίδεται μόνο εφόςον πρόκειται για 

ςκάφοσ αναψυχισ, δηλαδή για μεταφορικό μζςο ιδιωτικήσ χρήςησ, και πλθροφνται οι λοιπζσ 

προχποκζςεισ των διατάξεων. Εφιςτάται ςυνεπϊσ θ προςοχι των τελωνειακϊν αρχϊν ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ τιρθςθ των κείμενων διατάξεων κατά τθν ζκδοςθ του Δελτίου Κίνθςθσ (transit log) ςτθν 

ανωτζρω περίπτωςθ και προκειμζνου να αποφευχκεί το ενδεχόμενο ζκδοςθσ Δελτίου Κίνθςθσ ςε ςκάφοσ 

που δεν ζχει ιδιωτικι αλλά εμπορικι χριςθ.  

Προσ επίρρωςθ των ανωτζρω υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10, 

παράγραφοσ 3, του ν. 4256/2014 κάκε πλοίο αναψυχισ ιδιωτικισ χριςθσ με ςθμαία ι νθολόγιο τρίτθσ 

χϊρασ ι ειδικοφ φορολογικοφ εδάφουσ του Παραρτιματοσ ΙΙ του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ), με τον οποίο 

ενςωματϊκθκε θ Οδθγία 2006/112/ΕΚ του υμβουλίου, το οποίο καταπλζει ςε ελλθνικά λιμάνια, 

προκειμζνου να διακινείται ςτα ελλθνικά φδατα, εφοδιάηεται από τθν αρμόδια Σελωνειακι Αρχι, κατά τθν 

είςοδό του ςτθ χϊρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνθςθσ (Transit Log), ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ φορολογικζσ 

και τελωνειακζσ διατάξεισ. 
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Β. Επιςκευή επαγγελματικϊν ςκαφϊν αναψυχήσ 

χετικά με τθν επιςκευι ςκαφϊν αναψυχισ παρζχεται  θ δυνατότθτα υπαγωγισ τουσ ςτο Ειδικό 

Κακεςτϊσ τθσ Σελειοποίθςθσ προσ Επανεξαγωγι ςφμφωνα με τθν αρ. ΔΔΘΣΟΚ Δ 5014467/2015 

Απόφαςθ ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1522/Βϋ) όπου κακορίηεται θ διαδικαςία ςχετικά με τθν υπαγωγι εμπορευμάτων 

ςτο κακεςτϊσ  με ςκοπό τθν επιςκευι και επανεξαγωγι τουσ, χωρίσ τθ χοριγθςθ ςχετικισ ζγκριςθσ από 

τθν Σελωνειακι Περιφζρεια για λόγουσ  απλοφςτευςθσ και επιτάχυνςθσ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν.  

 

 

                Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ  
   ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 
           ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Tελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ (για ενζργεια και ενθμζρωςθ των Σελωνείων αρμοδιότθτάσ τθσ) 
2. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αχαΐασ και Θεςςαλονίκθσ (για ενθμζρωςθ των Σελωνείων τθσ 

αρμοδιότθτασ τουσ) 
3. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ «Ηλεκτρονικισ 

Βιβλιοκικθσ»)  
E-mail: siteadmin@aade.gr 

 
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν κ. Ευκ. Σςακαλϊτου 
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κασ Κ. Παπανάτςιου 
3. Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικισ). 
4. Δ/νςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων 
5. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου  
6. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
7. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ ΑΑΔΕ 
8. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ 
γ) Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ . 
δ) Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν 

9. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων & ΕΦΚ 
α) Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ 
β) Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεςςαλονίκθσ 

10. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 18532 Πειραιάσ),E-mail: oete@oete.gr  
11. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Πειραιϊσ (Σςαμαδοφ 38, 18531 Πειραιάσ),E-mail: sepa@otenet.gr  
12. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (Κουντουριϊτου 13, 54625 Θες/νίκθ), E-mail: info@seth.gr 
13. Αποδζκτεσ Πίνακα Η (φλλογοι Λογιςτϊν και Εκτελωνιςτϊν) 
14. ωματείο Ναυτικϊν Πρακτόρων Αττικισ-Πειραιϊσ (Α. Μιαοφλθ 17-19, 18535 Πειραιάσ) 
15. φνδεςμοσ Ιδιοκτθτϊν Ναυπθγείων και Εργοδοτϊν Ναυπθγϊν Πειραιϊσ (Περάματοσ) (Λ. 

Δθμοκρατίασ 82-88, 18863, Πζραμα). 
16. Ομοςπονδία Ναυτικϊν Πρακτόρων Ελλάδασ (Ακτι Μιαοφλθ 81, 18538, Πειραιάσ) 
 

 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Γ. Πιτςιλι 
2. Γραφείο Γενικισ Δ/ντριασ Σελωνείων και Ε.Φ.Κ. κ. Ε. Γιαλοφρθ 
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4. Δ/νςεισ ΑΑΔΕ: ΔΣΔ, ΔΣΕΠ, ΔΗΣ, ΔΕΦΚ, ΔΔΘΕΚΑ  
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