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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ 

 

Ορισµένες από τις ισχύουσες νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή από 

εγκύκλιες διαταγές καθιστούν απαγορευτικό από ελληνικές επιχειρήσεις 

τον εφοδιασµό ορισµένων πλοίων, ενώ άλλες δηµιουργούν εµπόδια τα 

οποία αυξάνουν το κόστος του εφοδιασµού και µειώνουν την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εφοδιαστικών επιχειρήσεων. 

Πρέπει να τονισθεί ότι η δηµιουργία συνθηκών που αποτρέπουν τον 

εφοδιασµό πλοίων από ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις δεν είναι 

ζηµιογόνες µόνο για τα συµφέροντα των εφοδιαστικών επιχειρήσεων, των 

παραγωγών – κατασκευαστών των προϊόντων και της εθνικής οικονοµίας 

µε τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στην απασχόληση και σε άλλους τοµείς, 

αλλά έχουν και αρνητικά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. 

Παραθέτουµε τα προβλήµατα αυτά. 

Οι διατάξεις που δηµιουργούν τα προβλήµατα µπορεί να είναι είτε 

νοµοθετικού χαρακτήρα και να απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση, είτε 

κανονιστικού ή διοικητικού χαρακτήρα και να απαιτείται ρύθµιση µε 

Απόφαση ή Εγκύκλιο ∆ιαταγή. 

 

 

 

Νοµοθετικές διατάξεις που καθιστούν απαγορευτικό τον εφοδιασµό 
πλοίων – Περιπτώσεις που απαγορεύουν τον εφοδιασµό 
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1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ∆ΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΦΚ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΕΦΟ∆ΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 3Β) 4 ΤΟΥ Ν 438/76 
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. 

                      
 
Νοµική κατάσταση 
 

1.1.1.       Για ∆ασµό    και     Ε.Φ.Κ. 
     Με το Ν. 2386/96 άρθρο 14 παρ. 4 (ΦΕΚ 43/Α) καταργήθηκε η 

απαλλαγή από δασµό και ΕΦΚ για τα τροφοεφόδια που προβλέπονταν στο 

άρθρο 10 παρ. 3β)4 του Ν. 438/76 για τα επαγγελµατικά τουριστικά πλοία 

παρόλο που εκτελούν πλόες εξωτερικού. Η ίδια κατάργηση 

επαναλαµβάνεται µε το Ν. 3182/2003 άρθρο 42 (ΦΕΚ 220/Α).  

 

1.1.2.     Για Φόρο Προστιθεµένης Αξίας 

     Παρόλο που το άρθρο 27 του Ν. 2859/00 καλύπτει την απαλλαγή για 

όλα τα εφόδια και για όλα τα πλοία, δεν εφαρµόζεται η προβλεπόµενη 

απαλλαγή από τα τελωνεία όσον αφορά τα επαγγελµατικά τουριστικά 
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πλοία όταν αποπλέουν για το εξωτερικό. Έτσι, επειδή τα τελωνεία, 
παρασυρόµενα από το άρθρο 10 του Ν. 438/76, απαγορεύουν τον 
εφοδιασµό των επαγγελµατικών τουριστικών πλοίων γραµµών 

εξωτερικού µε κοινοτικά τροφοεφόδια µε απαλλαγή όχι µόνο για τα 

υποκείµενα σε δασµούς και ΕΦΚ εµπορεύµατα, αλλά και για εκείνα που 
υπόκεινται µόνο σε ΦΠΑ (π.χ. λαχανικά – φρούτα – αναψυκτικά). Με 

το αριθ. 166/17-9-2015 έγγραφο µας ζητήσαµε  από την αρµόδια ∆/νση 

ΦΠΑ – ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονοµικών να δοθούν σχετικές οδηγίες 

στα τελωνεία ώστε να επιτρέπουν την απαλλαγή από ΦΠΑ των εφοδίων 

που παραδίδονται στα ως άνω πλοία, αλλά µέχρι σήµερα δεν εκδόθηκε 
η σχετική εγκύκλιος. Προφορικά µας δόθηκε η εξήγηση ότι το θέµα 

εκκρεµεί λόγω της εµπλοκής που παρουσιάζεται στα κρουαζιερόπλοια, τα 

οποία ως γνωστόν, κάνουν ως επί το πλείστον κυκλικά ταξίδια (π.χ. 

Μύκονο – Σαντορίνη – Ρόδος – Κουσάντασι), δηλαδή πρώτα 

προσεγγίζουν δύο – τρία ελληνικά νησιά και στη συνέχεια προσεγγίζουν 

Τρίτη χώρα (Τουρκία). Η εµπλοκή αυτή σχετίζεται µε την χορήγηση 

απαλλαγής ΦΠΑ ή όχι για τα τροφοεφόδια που καταναλώνονται κατά το  

διάστηµα ταξιδιού εντός των ελληνικών νησιών που προσεγγίζουν ή αν θα 

πρέπει η απαλλαγή να χορηγείται µόνο για το διάστηµα της διαδροµής από 

το τελευταίο ελληνικό νησί  µέχρι το ξένο λιµάνι. 

     Στις αιτιάσεις αυτές θέλουµε να επισηµάνουµε το γεγονός ότι τα 

αφορολόγητα εφόδια που παραλαµβάνονται από τα κρουαζιερόπλοια σε 

τουρκικά λιµάνια καταναλώνονται καθόλη τη διαδροµή τόσο από Τουρκία 

προς Ελλάδα όσο και αντίστροφα, χωρίς να έχει τεθεί θέµα απαλλαγής από 

ΦΠΑ κατά την προσέγγιση των πλοίων αυτών σε ένα ή περισσότερα 

ελληνικά λιµάνια. Εκφράζουµε την εύλογη απορία. Γιατί θα πρέπει να 

ευνοούνται τα τουρκικά εφόδια που παραδίδονται σε κρουαζιερόπλοια και 

καταναλώνονται απαλλαγµένα από κάθε φορολογική επιβάρυνση κατά τη 

διάρκεια ταξιδίου σε ελληνικά νησιά! 
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1.1.3.    Συνέπειες της ρύθµισης 
 

     Αποτέλεσµα των ως άνω ρυθµίσεων ή της πληµµελούς εφαρµογής των 

ισχυουσών διατάξεων (ΦΠΑ) είναι να µην εφαρµόζονται οι δασµολογικές 

και φορολογικές απαλλαγές και ως εκ τούτου τα επαγγελµατικά 

τουριστικά πλοία γραµµών εξωτερικού να µην εφοδιάζονται από 
ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις και αναγκαστικά να επιλέγουν να 
εφοδιάζονται µε απαλλαγή από δασµό και λοιπούς φόρους, από 
εφοδιαστές της Τουρκίας ή των άλλων κρατών µελών της ΕΕ, µε όλες 

τις αρνητικές συνέπειες για τις ελληνικές επιχειρήσεις εφοδιασµού πλοίων 

και την εθνική οικονοµία. 

 

1.1.4.    Πρόταση επίλυσης του προβλήµατος 
 

 Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος θα πρέπει να γίνει 

• Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 438/76 ώστε να προβλέπεται 

απαλλαγή από δασµό και ΕΦΚ για τα τροφοεφόδια που 

παραδίδονται σε επαγγελµατικά τουριστικά πλοία µε τελικό 

προορισµό ξένα λιµάνια. 

• Έκδοση εγκυκλίου προς τα τελωνεία να επιτρέπουν την απαλλαγή 

από ΦΠΑ των τροφοεφοδίων που παραδίδονται σε επαγγελµατικά 

τουριστικά πλοία που εκτελούν ταξίδια µε προορισµό ξένα λιµάνια 

ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πριν από το ξένο λιµάνι 

επισκέπτονται και άλλα ελληνικά λιµάνια. 
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2. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ  

 

 

 
 

2.1.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 438/76 όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 603/77 άρθρο 3 (ΦΕΚ 162/Α) και το Ν. 

3182/03 άρθρο 42 (ΦΕΚ 220/Α) και τροποποιήθηκε από το Ν. 

3583/07 άρθρο 2 παρ. 12 (ΦΕΚ 142/Α) ρυθμίζεται ο 

εφοδιασμός πλοίων με απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό και 

ΕΦΚ.Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2859/00 (κώδικας 

ΦΠΑ) ρυθμίζεται ο εφοδιασμός πλοίων με απαλλαγή από 

ΦΠΑ.Με τις διατάξεις αυτές είτε ρητά είτε με τον τρόπο που 

ερμηνεύονται από την τελωνειακή διοίκηση καθορίζονται 

ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες δεν επιτρέπεται ο 

εφοδιασμός πλοίων με απαλλαγή από δασμούς, Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης ή ΦΠΑ. 

 

2.1.2. Περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει απαγόρευση για απαλλαγή 

από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είναι: 
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• Τα τροφοεδόδια που παραδίδονται σε αλιευτικά πλοία που 

αλιεύουν εκτός των χωρικών υδάτων (Ν .438/76 άρθρο 10 3.β) 6). 

 

2.1.3. Περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει απαγόρευση για απαλλαγή 

από ΦΠΑ είναι: 

 

• Τα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε αλιευτικά ή που αλιεύουν 

εκτός των χωρικών υδάτων.  Η απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται από 

τις τελωνειακές αρχές χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογία, καθόσον 

από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2859/00 Περί Κώδικα ΦΠΑ 

προβλέπεται όπως και για τα λοιπά πλοία η απαλλαγή των 

τροφοεφοδίων από ΦΠΑ. Η τελωνειακές αρχές προφανώς 

παρασύρονται από την απαγόρευση του άρθρου 10 του Ν. 438/76 

που ισχύει για τον ΕΦΚ. 

 

• Με τις ως άνω απαγορεύσεις καθίσταται αδύνατος ο εφοδιασμός 

πλοίων με τροφοεφόδια, καθόσον η προσαύξηση του κόστους των 

εμπορευμάτων με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (για τα 

αλκοολούχα ποτά και τα τσιγάρα) και με τον ΦΠΑ για όλα τα 

εμπορεύματα, δημιουργεί τέτοιο κόστος που αποτρέπει τους 

διαχειριστές των πλοίων από το να κάνουν τη σχετική παραγγελία 

σε Έλληνες εφοδιαστές και τους οδηγεί στο να προμηθεύονται τα 

αντίστοιχα είδη από εφοδιαστές άλλων χωρών. Έτσι, οι ελληνικές 

εφοδιαστικές επιχειρήσεις χάνουν πωλήσεις και τον αντίστοιχο 

κύκλο εργασιών που θα μπορούσαν να επιτύχουν αν ίσχυαν οι 

απαλλαγές από τους ισχύοντες φόρους για τα ως άνω πλοία. 

 

• Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων 

έθεσε το θέμα της άδικης νομοθεσίας για τις ελληνικές 

εφοδιαστικές επιχειρήσεις με πλήρως αιτιολογημένη πρόταση 

από το 2013 αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Επί πλέον για την 

απαλλαγή από ΦΠΑ των αλιευτικών και επαγγελματικών 

τουριστικών πλοίων στείλαμε ειδική επιστολή με αριθ. 166/17-9-
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2015 στην οποία αναφέραμε ότι η μη απαλλαγή των 

τροφοεφοδίων αποτελεί παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 

27 του Ν. 2859/00 και ότι θα έπρεπε να δοθούν εντολές στα 

τελωνεία να επιτρέπουν τον εφοδιασμό αλιευτικών. 

 

 

• Ενώ για τους Έλληνες εφοδιαστές πλοίων υπάρχουν οι ως άνω 

απαγορεύσεις, τελευταία διαπιστώθηκε ότι αλιευτικά πλοία  και 

κρουαζιερόπλοια τα οποία έχουν ενοικιάσει  τους χώρους τους 

(πχ καταστήματα, barκλπ) σε τρίτα                                                                                                                

πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται τα ως άνω τροφοεφόδια 

από εφοδιαστές άλλων κρατών μελών ακόμη και όταν 

βρίσκονται σε ελληνικά λιμάνια. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι 

επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών (Ιταλία) εφοδιάζουν 

πρόσφατα αλιευτικά πλοία σε λιμάνι της Κρήτης με τσιγάρα 

αφορολόγητα. Προς απόδειξη αυτού έχουμε στη διάθεσή σας 4 

αντίγραφα Συνοδευτικών Εγγράφων Διασαφήσεων Εξαγωγής που 

κατατέθηκαν στην Ιταλία και τακτοποιήθηκαν με βεβαίωση 

εξόδου από ελληνικό τελωνείο. 

Έτσι, ενώ με τις ως άνω διατάξεις απαγορεύεται η απαλλαγή από 

τους ισχύοντες φόρους  (ΦΠΑ και ΕΦΚ) για τις ελληνικές 

εφοδιαστικές επιχειρήσεις, δεν ισχύει η ίδια απαγόρευση για τα 

τροφοεφόδια (τσιγάρα) που παραδίδονται σε αλιευτικά πλοία,που 

σταθμεύουν σε ελληνικά λιμάνια, από ιταλικές επιχειρήσεις. 

Πιστεύουμε ότι ανάλογες πράξεις εφοδιασμού πλοίων σε ελληνικά 

λιμάνια από ανταγωνιστικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις  άλλων 

κρατών μελών γίνονται και σε άλλες περιπτώσεις για τις οποίες 

στην Ελλάδα εφαρμόζονται είτε ρητά είτε ερμηνευτικά 

απαγορεύσεις απαλλαγής από δασμολογικές και φορολογικές 

επιβαρύνσεις, ενώ τέτοιες απαγορεύσεις δεν ισχύουν σε άλλα 

κράτη μέλη. 
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• Το γεγονός αυτό δημιουργεί αισθήματα αδικίας καιαγανάκτησης, 

καθόσον οι απαγορευτικές διατάξεις για την απαλλαγή των 

τροφοεφοδίων πλοίων ισχύουν μόνο για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών 

ευνοούνται και εφοδιάζουν τα αντίστοιχα πλοία με απαλλαγή από 

ΦΠΑ και ΕΦΚ σε πλοία που βρίσκονται σε ελληνικά λιμάνια. 

 

• Θεωρούμε αδιανόητο να ενισχύονται εφοδιαστές άλλων κρατών 

μελών επιτρέποντας να εφοδιάζουν με τροφοεφόδια πλοία που 

σταθμεύουν σε ελληνικά λιμάνια για τα οποία υπάρχει ρητή ή 

ερμηνευτική απαγόρευση απαλλαγής από ΦΠΑ και ΕΦΚ, τη στιγμή 

που αυτό απαγορεύεται για τις ελληνικές εφοδιαστικές 

επιχειρήσεις. 

 

• Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού προτείνουμε τα εξής: 

� Είτε να αλλάξετε τις ισχύουσες διατάξεις ή την ερμηνεία αυτών και 

να επιτρέψετε τον εφοδιασμό των ως άνω πλοίων με απαλλαγή 

από τους ισχύοντες φόρους και από ελληνικές εφοδιαστικές 

επιχειρήσεις 

� Είτε να θεσπίσετε διατάξεις με τις οποίες να  απαγορεύεται η 

παράδοση εφοδίων με τελωνειακά παραστατικά (διασαφήση 

εξαγωγής) που κατατίθενται από εφοδιαστικές επιχειρήσεις σε 

άλλα κράτη μέλη και με τα οποία τα σχετικά εμπορεύματα 

παραδίδονται με απαλλαγή από ΦΠΑ και ΕΦΚ σε πλοία που 

ελλιμενίζονται σε ελληνικά λιμάνια. 
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3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ 
ΦΠΑ ΟΤΑΝ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΑΙ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
(BAR, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ  

 

3.1.1. Νοµική κατάσταση 
 

Συνήθως, σε πολλά πλοία, οι πλοιοκτήτες αναθέτουν σε εξειδικευµένες 

επιχειρήσεις την εκµετάλλευση ορισµένων χώρων των πλοίων ως 

καταστήµατα παροχής υπηρεσιών (εστιατόρια, µπαρ, ΚΑΕ κλπ) στο 

πλήρωµα ή στους επιβάτες. Αυτές οι επιχειρήσεις δρουν στο πλοίο αντί 

του πλοιοκτήτη και πρέπει να έχουν όλες τις δυνατότητες εφοδιασµού των 

καταστηµάτων τους όπως θα είχε ο πλοιοκτήτης αν εκµεταλλεύονταν ο 

ίδιος το χώρο αυτόν. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2859/00 που ρυθµίζει την απαλλαγή 

από ΦΠΑ των εφοδίων που παραδίδονται σε πλοία, καθώς και µε το άρθρο 

10 του Ν. 438/76 που ρυθµίζει την απαλλαγή από ΕΦΚ και δασµό των 

εφοδίων πλοίων, δεν τίθεται κανένας όρος σχετικά µε το πρόσωπο που 
εµφανίζεται στο τιµολόγιο πώλησης ως αγοραστής των εφοδίων.  
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Σε κάποιο έγγραφο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης που προκλήθηκε από 

ερώτηµα τελωνειακής αρχής διατυπώθηκε η άποψη ότι δεν παρέχεται 

δυνατότητα απαλλαγής από ΦΠΑ– ΕΦΚόταν η πώληση των εφοδίων 

γίνεται σε πρόσωπα άλλα από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή. Η άποψη 

αυτή βασίσθηκε σε ερµηνεία της Απόφασηςτου ∆ικαστηρίου της ΕΕ  C-

181/2004, η οποία, σύµφωνα µε την ελληνική µετάφραση, στην 

αιτιολογική σκέψη 22 αναφέρει ότι η για την απαλλαγή από ΦΠΑ η 

παροχή υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται στον εφοπλιστή και όχι σε 

προηγούµενο στάδιο.Ο όρος «εφοπλιστής» µεταφράσθηκε, κατά τη 

γνώµη µας λανθασµένα, από τον χρησιµοποιούµενο στο αγγλικό κείµενο 

όρο “operator”, η έννοια του οποίου είναι ευρύτερη και περιλαµβάνει 

όλους τους φορείς που διαχειρίζονται είτε ολόκληρο το πλοίο είτε µέρος 

αυτού. Ουσιαστικά ο ενοικιαστής µε το συµφωνητικό που υπογράφει µε 

τον εφοπλιστή αποκτά τα δικαιώµατα του πλοιοκτήτη.  

Έτσι καθιερώθηκε στις τελωνειακές υπηρεσίες µία απαγόρευση 

απαλλαγής από ΦΠΑ – ΕΦΚ των εφοδίων που πωλούνται σε διαχειριστές 

εστιατορίων, bar, καταστηµάτων που βρίσκονται µέσα στα 

κρουαζιερόπλοια και τα οποία παραχωρούνται από τον ίδιο τον 

πλοιοκτήτη σε άλλα πρόσωπα.  

Παρόλο που για το θέµα αυτό δόθηκε µία απάντηση από την αρµόδια 

υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, δέχεται µεν ότι µε τις διατάξεις του 

άρθρου 148 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ δεν απαγορεύουν την πώληση σε 

οποιοδήποτε φορέα εγκατεστηµένο στο πλοίο, αλλά συµµερίζεται τις 

απόψεις της ελληνικής τελωνειακής διοίκησης για λόγους που σχετίζονται 

µε την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, λόγω της δυνατότητας των 

φορέων αυτών να ασκούν και άλλες δραστηριότητες στο εσωτερικό της 

χώρας,  θεωρούµε ότι η άτυπη αυτή ρύθµιση έρχεται σε αντίθεση µε τις 

διατάξεις της οδηγίας και του άρθρου 27 του Ν. 2859/00. Η δε 

κατανάλωση των εφοδίων επί του πλοίου διασφαλίζεται από το αυστηρό 

πλαίσιο επιτήρησης των εφοδίων που ισχύει στην χώρα µας.  

Ερευνήσαµε αν παρόµοια απαγόρευση εφαρµόζεται σε άλλα κράτη µέλη 

και µέχρι σήµερα δε διαπιστώσαµε σε κανένα κράτος µέλος παρόµοια 
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ρύθµιση. Αντίθετα παρουσιάζεται το φαινόµενο να πραγµατοποιούνται 

εφοδιασµοί σε κρουαζιερόπλοια που προσεγγίζουν σε ελληνικά λιµάνια 

από εφοδιαστές εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ χωρίς να 

τίθεται από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές θέµα αν ο αγοραστής των 

εφοδίων είναι ένα άλλο πρόσωποαπό το πλοίο κι όχι ο πλοιοκτήτης.  

 

3.1.2. Συνέπειες της ρύθµισης 
 

Η επιβάρυνση µε ΦΠΑ και ΕΦΚ των εφοδίων που παραδίδονται σε 

πρόσωπα που εκµεταλλεύονται χώρους (bar, καταστήµατα κ.λπ.) του 

πλοίου οδηγεί σε απαγόρευση εφοδιασµού µε αποτέλεσµα 

• Εκτρέπεται ο εφοδιασµός από τις ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις 
σε  
επιχειρήσεις άλλων κρατών µελών ή τρίτων χωρών.  

• Από πληροφορίες διαπιστώσαµε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ως άνω 
επιχειρήσεις εφοδιάζονται όταν προσεγγίζουν ελληνικούς λιµένες από 
εφοδιαστές πλοίων άλλων κρατών µελών χωρίς να τίθεται κανένα 
πρόβληµα από την ελληνική τελωνειακή διοίκηση. 

• Απώλεια πωλήσεων και µείωση του κύκλου εργασιών για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, προς όφελος ξένων εφοδιαστικών 
επιχειρήσεων. 

 

 

3.1.3. Πρόταση επίλυσης του προβλήµατος 
 

� Για την επίλυση του προβλήµατος θα πρέπει να επανεξετασθεί και 

να ανακληθεί η σχετική διαταγή ώστε να επιτρέπεται η απαλλαγή 

από ΦΠΑ, ΕΦΚ, ∆ασµό των εφοδίων που παραδίδονται στα 

κρουαζιερόπλοια, ανεξάρτητα από τον φορέα του πλοίου στον οποίο 

γίνεται η πώληση των εφοδίων.  
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4. Με την παρ. 3 Αριθμ. Ε1042/77/9.3.2007 Εγκύκλιο 

επιχειρείται για πρώτη φορά ανατροπή του θεσμικού 

πλαισίου και της τηρούμενης πρακτικής για όλους τους 

εφοδιαστές.  

 

 

Η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. παρέχεται εφόσον τα τροφοεφόδια 

παραδίδονται απευθείας σε δικαιούχα απαλλαγής πλοία και το 

προβλεπόμενο από τις διατάξεις της Τ. 1940/41/14-4-2003 Α.Υ.Ο. 

παραστατικό εφοδιασμού, κατά την κανονική και την απλοποιημένη 

διαδικασία εφοδιασμού, αναφέρει το όνομα των εκπροσώπων του 

πλοίου (πλοιοκτήτη, εφοπλιστή), ως δικαιούχων της ατέλειας.  

Ως εκ τούτου η παράδοση τροφοεφοδίων σε τρίτα πρόσωπα, πλην αυτών 

που εκπροσωπούν το πλοίο, δεν εμπίπτει στην προβλεπόμενη απαλλαγή 

από τον Ε.Φ.Κ.  

Επιπλέον, τα τροφοεφόδια που παραλαμβάνονται από τα ως άνω 

δικαιούχα απαλλαγής πλοία, δύνανται να διατίθενται απευθείας από 

αυτά μόνο σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (τα πληρώματα και τους 

επιβάτες) για κατανάλωση επί του πλοίου και η παραχώρηση τους σε 

τρίτα πρόσωπα, όπως στην προκειμένη περίπτωση σε επιχειρήσεις που 

μισθώνουν και εκμεταλλεύονται τα καταστήματα των πλοίων, δύνανται 

μόνο από έγγραφη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και πληρωμή 

των αναλογούντων επιβαρύνσεων. 
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15 

 

 

5. ΞΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΝΑΤΟ 

 

Δεν προβλέπεται ρητή απαλλαγή από δασμούς, ΕΦΚ (άρθρο 10 Ν. 

438/76) ή ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν. 2859/00) για τα τροφοεφόδια που 

παραγγέλλονται από ξένα πολεμικά πλοία εκτός χωρών ΝΑΤΟ. Για τον 

ΦΠΑ υπάρχει ρητή διάταξη στην οδηγία 2006/112/ΕΚ που επιτρέπει την 

απαλλαγή για τα εφόδια που παραδίδονται σε ξένα πολεμικά πλοία που 

αναχωρούν για ξένο λιμάνι ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι σε χώρα του 

ΝΑΤΟ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ:  

• Εκτρέπεται ο εφοδιασμός από τις ελληνικές εφοδιαστικές 

επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών ή τρίτων 

χωρών 

• Απώλεια πωλήσεων και μείωση του κύκλου εργασιών για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, προς όφελος ξένων εφοδιαστικών 

επιχειρήσεων. 
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• Τα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε πολεμικά πλοία που 

αναχωρούν για λιμάνι εκτός της χώρας, εκτός χωρών ΝΑΤΟ (μη 

πρόβλεψη στο άρθρο 10 του Ν. 438/76).Πρέπει να επισημανθεί ότι 

για τα πολεμικά πλοία έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες 

σχετικές επιστολές και οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως 

πληροφορηθήκαμε, υπέβαλαν στο  γραφείο του Υπουργού 

αντίστοιχες εισηγήσεις για τροποποίηση του νόμου (ΔΘΤΟΚ 

53237/12-10-2015 αριθ. φακέλου 435). Όμως μέχρι σήμερα δεν 

έγινε καμία σχετική ενέργεια. 

• Τα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε πολεμικά πλοία που 

ανήκουν σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ που αναχωρούν για λιμάνι εκτός 

της χώρας. Η απαγόρευση αυτή υφίσταται παρά τη ρητή 

πρόβλεψη στο άρθρο 148 της οδηγίας 112/2006/ΕΚ. Για το θέμα 

αυτό ρωτήθηκε η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης 

Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

η οποία απάντησε θετικά. Η αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

έκαναν σχετική εισήγηση (ΔΕΦΚΦΔ52086/2-7-2015) για 

τροποποίηση του νόμου χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει σχετική 

ενέργεια. 

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 438/76 και του άρθρου 27 

του Ν. 2859/00. Ο φάκελος βρίσκεται στο γραφείο του Αν. Υπουργού 

Οικονομικών. 

Για το θέμα αυτό υπάρχει στο γραφείο του Αν. Υπουργού Οικονομικών 

φάκελος με αριθμό 435 και αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ53237/12-10-

2015. Θέμα του φακέλου: «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. 
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6. Θέµατα που ανέκυψαν από την εφαρµογή του άρθρου 53 Α  του 
Ν. 2960/01 για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και τις 
Αποφάσεις ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 για το υγρό ηλεκτρονικού 
τσιγάρου και ∆ΕΦΚΦ 1188105/2016  για τα προϊόντα καφέ, που 
εκδόθηκαν για την εφαρµογή αυτού. 

                  

 

6.1.1.  Παρατηρήσεις στο περιεχόµενο του άρθρου 53 Α του Ν. 
2960/01 για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα  

 

Με το αναφερόµενο στο θέµα άρθρο επιβλήθηκε Φόρος Κατανάλωσης 

στα προϊόντα: 

α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα 

του κωδικού Συνδυασµένης Ονοµατολογίας 85437090 ή σε ειδικούς 

περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια µίας χρήσης που προορίζονται να 

ενσωµατωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία 

κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092. 

β) Στον καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 

00.  



 

18 

 

γ) Στον µη καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00 και 0901 

12 00.  

δ) Στο στιγµιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00.  

ε) Στα παρασκευάσµατα µε βάση τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή 

συµπυκνώµατα του καφέ ή µε βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. EX 2101 

12 92 και 2101 12 98.  

Στο ίδιο άρθρο καθορίζονται ορισµένα θέµατα σχετικά µε την είσπραξη 

του Φόρου Κατανάλωσης ή µε την αναστολή αυτού κατά τη διακίνηση και 

την αποθήκευση των ως άνω προϊόντων σε εγκεκριµένους χώρους. 

 

6.1.2.  Παραλείψεις 

 

Όµως πρέπει να αναφερθούν ορισµένες παραλείψεις ρυθµίσεων  οι οποίες 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οµαλή λειτουργία της διακίνησης και 
εµπορίας των ως άνω προϊόντων. 

-  Παραλείφθηκε η ρύθµιση της απαλλαγής από τον φόρο των ως 

άνω προϊόντων όταν αυτά παραδίδονται σε πλοία για τα οποία 

προβλέπεται απαλλαγή από εισαγωγικό δασµό, Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης για τα πετρελαιοειδή, τα αλκοολούχα ποτά και τα 

καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και ΦΠΑ (άρθρα 68 Ε.Τ.Κ, άρθρο 10 

Ν. 438/76 όπως έχει τροποποιηθεί και άρθρο 27 Ν. 2859/00 ΦΠΑ) 

Η µη πρόβλεψη απαλλαγής οδηγεί σε επιβάρυνση αυτών των προϊόντων 

κατά τον εφοδιασµό πλοίων µε αποτέλεσµα να χαθούν πωλήσεις λόγω 
του αυξηµένου κόστους και να γίνουν οι εφοδιασµοί από εφοδιαστές 
άλλων κρατών µελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών. 

Μία τέτοια εξέλιξη θα έχει οδυνηρά αποτελέσµατα για τον κλάδο των 

επιχειρήσεων εφοδιασµού πλοίων, καθόσον θα χαθούν πελάτες οι οποίοι 

προµηθεύονται επί σειρά ετών τα ως άνω προϊόντα και ιδιαίτερα τον καφέ 

από ελληνικές επιχειρήσεις. 
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-  Παραλείφθηκε επίσης να ρυθµισθεί η δυνατότητα αναστολής των 

εισαγοµένων από τρίτες χώρες προϊόντων, όταν αυτά υπάγονται σε 

Ειδικά Τελωνειακά καθεστώτα της τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή, της τελωνειακής αποταµίευσης, της ελεύθερης 
ζώνης, της προσωρινής εξαγωγής και της διαµετακόµισης,  ή 

όπως ορίζεται στο άρθρο 54 ΕΤΚ παρ. 4 για τα υποκείµενα σε ΕΦΚ 

προϊόντα διαδικασίες ή καθεστώτα αναστολής. 

Η παράλειψη αυτή οδηγήσει τα τελωνεία στην επιβολή του Φόρου 

Κατανάλωσης κατά τον εκτελωνισµό των ως άνω προϊόντων σε ένα από 

τα ως άνω τελωνειακά ειδικά καθεστώτα και θα δηµιουργήσει προβλήµατα 

στις εµπορικές και µεταποιητικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη 

διακίνηση, µεταποίηση, εµπορία και εξαγωγή των προϊόντων αυτών µε 

συνέπεια να µειώνεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να 

αποφεύγεται η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων στην ελληνική 

επικράτεια. 

 

6.1.3.  Πρόταση για διόρθωση της δηµιουργηθείσας κατάστασης 

 

Για την οµαλοποίηση της κατάστασης θα πρέπει άµεσα να γίνει 

τροποποίηση του άρθρου 53 Α του Ν. 2960/01 για τον Εθνικό Τελωνειακό 

Κώδικα (Ε.Τ.Κ.).  

Κατά τη γνώµη µας η ρύθµιση µπορεί να γίνει µε προσθήκη στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 53 Α ενός εδαφίου στο οποίο θα αναφέρεται: 

«Οι διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4  του παρόντος νόµου για την αναστολή 

του φόρου κατά τη υπαγωγή των εισαγοµένων προϊόντων σε τελωνειακή 

διαδικασία ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής, καθώς και οι διατάξεις του 

άρθρου 68 παρ 3 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και στα 

προϊόντα του παρόντος άρθρου» 

Επειδή θεωρούµε ότι η νοµοθετική διαδικασία για την θέσπιση της ως άνω 

διάταξης είναι δυνατό να απαιτήσει µεγάλο χρονικό διάστηµα, θεωρούµε 

σκόπιµο να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος διαταγή µε την οποία θα δίνονται 

σαφείς οδηγίες στα τελωνεία για να επιτρέπουν τον εφοδιασµό πλοίων 
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σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 438/76 όπως τροποποιήθηκε µέχρι 

σήµερα µε απαλλαγή των εφοδίων από εισαγωγικό δασµό, Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης και από τον Φόρο Κατανάλωσης του άρθρου 53 Α ΕΤΚ, 

καθώς και την αναστολή του φόρου αυτού κατά την υπαγωγή 
εισαγοµένων προϊόντων του άρθρου 53 Α κατά την υπαγωγή 
εµπορευµάτων σε τελωνειακά καθεστώτα ή διαδικασίες αναστολής. 

 

6.1.4. Παρατηρήσεις στις Αποφάσεις µε τις οποίες ρυθµίζονται τα 
διαδικαστικά θέµατα λειτουργίας του φόρου 

 

Για τα διαδικαστικά θέµατα λειτουργίας του Φόρου Κατανάλωσης 

εκδόθηκαν δύο Υπουργικές Αποφάσεις:  

Α) Η αριθ.  ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 για το υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου 

και η αριθ. ∆ΕΦΚΦ 1188105/2016 για τα προϊόντα καφέ. 

Οι δύο αυτές Αποφάσεις διαφοροποιούνται σηµαντικά από τις ισχύουσες 

Αποφάσεις Φ. 883/99 που ρυθµίζει τον τρόπο αναγνώρισης και 

λειτουργίας του Εγκεκριµένου Αποθηκευτή και Φ. 639/02 που ρυθµίζει 

τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης για τα 

υποκείµενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προϊόντα (πετρελαιοειδή, 

αλκοολούχα ποτά και καπνοβιοµηχανικά προϊόντα).  

Η διαφοροποίηση είναι σε πολλά σηµεία περισσότερο επιβαρυντική για τις 

επιχειρήσεις, αφού πολλές διατάξεις (τήρηση λογιστικής, ετήσια 

απογραφή κλπ) θεσπίζουν γραφειοκρατικές διαδικασίες περισσότερο 

πολύπλοκες από αυτές που ισχύουν για τα υποκείµενα σε ΕΦΚ προϊόντα. 

Κατά τη γνώµη µας οι διαδικαστικές ρυθµίσεις για τη λειτουργία του 

φόρου του άρθρου 53 Α ΕΤΚ θα µπορούσε να γίνουν µε τροποποίηση των 

δύο Υπουργικών Αποφάσεων αφήνοντας τις διατάξεις που ισχύουν για 
τον ΕΦΚ να λειτουργήσουν και για τον Φόρο Κατανάλωσης, όπως 

είναι η αναγνώριση της φορολογικής αποθήκης, η τήρηση της λογιστικής 

αποθήκης, και θεσπίζοντας όπου απαιτείται πρόσθετες διατάξεις για τα 

θέµατα που παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα, όπως είναι η είσοδος στη 
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φορολογική αποθήκη, η διακίνηση από µια φορολογική αποθήκη σε άλλη 

και όπου χρειάζεται ειδική ρύθµιση. 

 

6.1.5. Παρατηρήσεις στην έκδοση δύο διαφορετικών αποφάσεων για 
τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο άρθρο 53 Α ΕΤΚ 

 

Οι δύο Αποφάσεις ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 για το υγρό ηλεκτρονικού 

τσιγάρου και ∆ΕΦΚΦ 1188105/2016 για τα προϊόντα καφέ παρουσιάζουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους, ρυθµίζοντας διαφορετικά τα 

διαδικαστικά θέµατα µιάς ενιαίας νοµοθετικής διατάξης όπως είναι το 

άρθρο 53 Α ΕΤΚ. 

Οι σηµαντικότερες διαφορές είναι: 

1. Στην Απόφαση ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 για το υγρό ηλεκτρονικού 

τσιγάρου υπάρχουν οι εξής ρυθµίσεις που δεν υπάρχουν στην 

∆ΕΦΚΦ 1188105/2016 για τα προϊόντα καφέ. 

- Στο άρθρο 5 παρ. 1 παρέχεται η δυνατότητα συναποθήκευσης στη 

φορολογική αποθήκη που εγκρίθηκε για τα υγρά ηλεκτρονικού 

τσιγάρου και άλλων ενωσιακών προϊοντων που δεν υπόκεινται σε 

ΕΦΚ.  

Με την παράγραφο 2 επιτρέπεται να συναποθηκεύονται τα υγρά 

ηλεκτρονικού τσιγάρου µε βιοµηχανοποιηµένα καπνά σε φορολογική 

αποθήκη Εγκεκριµένου Αποθηκευτή µε τροποποίηση της άδειας αυτού και 

προσθήκη του ως άνω προϊόντος σ’ αυτήν. 

Αντίθετα οι ως άνω διευκολύνσεις δεν προβλέπονται στην ∆ΕΦΚΦ 

1188105/2016 για τα προϊόντα καφέ µε αποτέλεσµα οι εγκεκριµένοι  

αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών που επιθυµούν να θέσουν στην 

φορολογικής τους αποθήκη προϊόντα καφέ, θα πρέπει να αναγνωρίσουν 

ξεχωριστό χώρο ως φορολογική αποθήκη µε έκδοση νέας άδειας.  

Η διάκριση αυτή σε βάρος των προϊόντων καφέ δεν αιτιολογείται νοµικά 

και θα έχει σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων που εµπορεύονται προϊόντα καφέ 
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Θεωρούµε ότι ανάλογη διάταξη µε αυτήν του άρθρου 5 της ∆ΕΦΚΦ 

1182030/2016 για το υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου µπορεί να περιληφθεί 

και στη ∆ΕΦΚΦ 1188105/2016 για τα προϊόντα καφέ. 

- Στο άρθρο 8 προβλέπεται δυνατότητα παραγωγής υγρών 

ηλεκτρονικού τσιγάρου από εγκεκριµένο αποθηκευτή που έχει 

λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης για λογαριασµό άλλου 

προσώπου που έχει την ιδιότητα του εγκεκριµένου αποθηκευτή των 

προϊόντων αυτών ή των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.  

Αντίθετα ∆εν προβλέπεται στη ∆ΕΦΚΦ 1188105/2016 για τα προϊόντα 

καφέ παρόµοια διευκόλυνση. ∆εν κατανοούµε το λόγο της διάκρισης 

αυτής. 

 

2. Στην Απόφαση ∆ΕΦΚΦ 1188105/2016 για τα προϊόντα καφέ υπάρχουν 

οι εξής ρυθµίσεις που δεν υπάρχουν στην ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 για το 

υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου 

- Στο άρθρο 7 προβλέπεται η δυνατότητα σε πρόσωπα που δεν έχουν λάβει 

άδεια φορολογικής αποθήκης να παραλαµβάνουν προϊόντα καφέ από άλλο 

κράτος µέλος ή από Τρίτη χώρα µε θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και να 

τα τοποθετούν µε καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη άλλου 

προσώπου.  

Αντίθετα την ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 για το υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου 

δεν υπάρχει ανάλογη ρύθµιση και δεν κατανοούµε το λόγο αυτής της 

διάκρισης. 

- Στο άρθρο 12 προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής εξόδου από 

τη φορολογική αποθήκη των προϊόντων καφέ για τοποθέτηση επ’ 

αυτών διαφηµηστικού υλικού και την επαναφορά αυτών στη 

φορολογική αποθήκη. 

Αντίθετα , στην ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 για το υγρό ηλεκτρονικού 

τσιγάρου δεν υπάρχει ανάλογη ρύθµιση και δεν κατανοούµε το λόγο αυτής 

της διάκρισης. 
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- Στο άρθρο 14 προβλέπεται η υποβολή στο τέλους κάθε έτους 

κατάστασης αποθεµάτων στην οποία θα αναφέρονται κατά είδος  

• Οι ποσότητες καφέ που εισήλθαν και εξήλθαν µε αναφορά των 

σχετικών παραστατικών εισόδου και εξόδου 

• Οι ποσότητες κατά είδος που µεταφέρονται στο επόµενο έτος 

Ερωτάται: Γιατί η απογραφή θεωρείται σηµαντική για τον καφέ, αλλά δεν 

θεωρείται σηµαντική και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται στην ∆ΕΦΚΦ 

1182030/2016 ΑΥΟ για τα υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου και 

διερωτώµαστε σε τι θα εξυπηρετήσει µία ακόµη γραφειιοκρατική 

διαδικασία, όταν µε την τήρηση της λογιστικής αποθήκης που βασίζεται 

στα πραγµατικά παραστατικά εισόδου και εξόδου των εµπορευµάτων, το 

τελωνείο ελέγχου έχει όλα τα στοιχεία για να πραγµατοποιεί τους ελέγχους 

που προβλέπονται από τις διατάξεις; 

6.1.6. ∆ιαφορές στη νοµική βάση των δύο Αποφάσεων 

 

Εκτός από τις ως άνω ουσιαστικές διαφορές, οι δύο αποφάσεις 

παρουσιάζουν διαφορές και στη νοµική βάση η οποία αποτελεί την 

αιτιολόγηση για τη θέσπιση των εκτελεστικών διατάξεων. 

Στην ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 ΑΥΟ για τα υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου 

αναφέρεται ως νοµική βάση το άρθρο 53 Α και στη συνέχεια τα άρθρα 55, 

56, 62, 63, 64, 109, 111 και 119 Α του Ν. 2960/01 για τον Εθνικό 

Τελωνειακό Κώδικα (Ε.Τ.Κ.) 

Στη ∆ΕΦΚΦ 1188105/2016 για τα προϊόντα καφέ αναφέρεται ως νοµική 

βάση το άρθρο 53 Α και στη συνέχεια τα άρθρα 56, 109 και 119 Α του Ν. 

2960/01 για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (Ε.Τ.Κ.) 

Επί πλέον στη ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 ΑΥΟ για τα υγρά ηλεκτρονικού 

τσιγάρου αναφέρονται στα «έχοντας υπόψη» οι Αποφάσεις 

∆.634/435/29.04.1993 Α.Υ.Ο., περί διαδικασίας έκπτωσης Φ.Π.Α, 

Φ.639/447/2002 (ΦΕΚ 1109/Β΄) Α.Υ.Ο.Ο., «Σύσταση και λειτουργία 

φορολογικών αποθηκών και Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β’) Α.Υ.Ο. 

«Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριµένου αποθηκευτή» οι 
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οποίες δεν αναφέρονται στη ∆ΕΦΚΦ 1188105/2016 για τα προϊόντα 
καφέ. 

 

 

6.1.7.  Συµπέρασµα – προτάσεις 

 

 

Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω  ζητούµε, πέρα από τις 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες για διόρθωση των νοµοθετικών παραλείψεων 

που αναφέρονται στα σηµεία 2 και 3, να προβείτε σε αναθεώρηση των δύο 

αποφάσεων,  εντάσσοντας τις σχετικές διατάξεις στις ήδη υπάρχουσες και 

λειτουργούσες Αποφάσεις Φ. 639/02 και Φ. 883/09  µε προσθήκη όπου 

απαιτείται ειδικών διατάξεων για το Φόρο  Κατανάλωσης των προϊόντων 

του άρθρου 53Α  Ε.Τ.Κ σε σχέση µε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των 

προϊόντων του άρθρου 53 Ε.Τ.Κ. 

Αν αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό, θεωρούµε απαραίτητο να ενοποιηθούν 

οι δύο Αποφάσεις ∆ΕΦΚΦ 1182030/2016 ΑΥΟ για τα υγρά ηλεκτρονικού 

τσιγάρου και ∆ΕΦΚΦ 1188105/2016 για τα προϊόντα καφέ σε µία ώστε να 

υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση των διαδικαστικών θεµάτων όλων των 

προϊόντων του άρθρου 53 Α Ε.Τ.Κ 
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7. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 270 ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ (ΚΑΝ. 952/2013) ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (GUIDELINES) ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (TAXUD) 

              

7.1.1. Νοµική κατάσταση 
 

Για όλα τα µη ενωσιακά εφόδια, εκτός από τα τροφοεφόδια, η διαδικασία 

εφοδιασµού καθορίζεται µε την εγκύκλιο ∆17Ε 5005535/2013 και την 

αριθ. ΠΟΛ 1100/2013 ΑΥΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ειδικού 

Προορισµού. Με τις ρυθµίσεις αυτές ο εφοδιαστής θα πρέπει, προκειµένου 

να τύχει απαλλαγής από δασµό και ΦΠΑ, να εφαρµόσει δύο διαδικασίες: 

Μία για την απαλλαγή από δασµό µε την κατάθεση διασάφησης εισαγωγής 

µε ειδικό προορισµό και µία για την απαλλαγή από ΦΠΑ µε την κατάθεση 

διασάφησης εξαγωγής. Επί πλέον πρέπει να ζητήσει άδεια Ειδικής 

Αποθήκης πέραν της αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης, προκειµένου 

να µην επιβαρυνθούν τα εµπορεύµατα µε ΦΠΑ, επισύροντας επί πλέον 

διαδικασίες και διοικητικό κόστος. 
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Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι για τα  µη ενωσιακά 

εµπορεύµατα που διακινούνται µέσω ελεύθερης ζώνης Πειραιά δεν 

εφαρµόζεται η ως άνω εγκύκλιος και ο εφοδιασµός πλοίων 

πραγµατοποιείται µε διαδικασία ειδικού προορισµού χωρίς να 

εφαρµόζεται η προβλεπόµενη από την ως άνω εγκύκλιο επιβάρυνση µε 

ΦΠΑ. Αυτό προκαλεί άνιση µεταχείριση µεταξύ των επιχειρήσεων που 
εφοδιάζουν πλοία µε εµπορεύµατα από τελωνειακά καθεστώτα 
τελωνειακής αποταµίευσης και εκείνων που εφοδιάζουν πλοία µέσω 
ελεύθερης ζώνης. 

Οι ως άνω ρυθµίσεις έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ενωσιακού 

Τελωνειακού Κώδικα όπως αυτές ερµηνεύονται µε το παράρτηµα Β΄των 

κατευθυντήριων γραµµών για την εξαγωγή, στις οποίες αναφέρεται ρητά 

ότι για τα εφόδια όλων των κατηγοριών (τρόφιµα, ποτά, µηχανές 

ανταλλακτικά και µέρη πλοίων κλπ) όταν αυτά είναι µη ενωσιακά, 

εφαρµόζεται η διαδικασία της επανεξαγωγής και όχι του ειδικού 

προορισµού.  

 

7.1.2. Συνέπειες της ρύθµισης. 
 

Με τις ως άνω ρυθµίσεις δηµιουργούνται οι εξής αρνητικές συνθήκες 

εφοδιασµού πλοίων: 

• Επιβάρυνση των εφοδιαστικών επιχειρήσεων µε περιττές διπλές 
τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς και µε τη διαδικασία της αναγνώρισης 

ειδικής αποθήκης για την παραµονή των εµπορευµάτων από τη στιγµή που 

ολοκληρωθεί η υπαγωγή σε καθεστώς ειδικού προορισµού µέχρι την 

κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής (45 ηµέρες), η οποία επισύρει 

ξεχωριστό διοικητικό κόστος. 

• Μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εφοδιαστικών 

επιχειρήσεων που οδηγεί σε µείωση πωλήσεων. 

 

7.1.3. Πρόταση επίλυσης του προβλήµατος 
 



 

27 

 

� Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος θα πρέπει να εφαρµοσθεί 

το παράρτηµα Β΄ των κατευθυντήριων γραµµών (guidelines) της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης και να 

θεωρηθούν οι ισχύουσες σήµερα ρυθµίσεις της αριθ. ∆17Ε 

5005535/2013 Ε∆ΥΟ και της ΠΟΛ 1100/2013 ΑΥΟ ως αντίθετες 

µε τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 

952/2013). 

Θεωρούµε ότι οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 

κατισχύουν κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης και κατά συνέπεια η 

διαδικασία της επενεξαγωγής θα πρέπει να εφαρµόζεται για όλα τα εφόδια 

ανεξάρτητα αν αυτά προορίζονται για τη λειτουργία, την επισκευή, τη 

συντήρηση και τον εξοπλισµό του πλοίου ή για τις ανάγκες του 

πληρώµατος και των επιβατών. Η µόνη τροποποίηση που θα χρειασθεί 

είναι του άρθρου 1 της αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟ στο οποίο πρέπει να γίνει 

διαγραφή της φράσης «πλην εκείνων που διέπονται από τις διατάξεις 
του ειδικού προορισµού», ώστε να ενοποιηθεί η διαδικασία εφοδιασµού 

πλοίων για όλα τα εµπορεύµατα σε µία απόφαση και να παύσει η διάσπαση 

του εφοδιασµού σε είδη που προορίζονται για µεταποίηση, συντήρηση ή 

λειτουργία του πλοίου και για άλλα είδη (τροφοεφόδια) που προορίζονται 

για το πλήρωµα ή τους επιβάτες. 
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8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ 
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 

 

8.1.1. Νοµική κατάσταση 

 

Υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν εµπορεύµατα 

τρίτων χωρών για λογαριασµό επιχειρήσεων εγκατεστηµένων σε τρίτες 

χώρες. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης και 

προώθησης των προϊόντων στα πλοία κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη 

αυτών που είναι εγκατεστηµένος σε Τρίτη χώρα. 

Με την αριθ. ∆ΕΦΚΦ ∆ 5024074/18-11-2015 διαταγή ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ορίζεται φορολογικός αντιπρόσωπος και 

το τιµολόγιο πώλησης που εκδίδεται σε Τρίτη χώρα να αναφέρει το ΑΦΜ 

του φορολογικού αντιπροσώπου. 

Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η αναφορά της ως άνω διαταγής στο 

άρθρο 36 του Ν. 2859/00 Κώδικα ΦΠΑ είναι άστοχη καθόσον ο ορισµός 
φορολογικού αντιπροσώπου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό απαιτείται 
όταν ο εγκατεστηµένος σε Τρίτη χώρα θα πρέπει να ενεργεί ως 
υποκείµενος ΦΠΑ πράξεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ στο εσωτερικό της 
χώρας. Στην προκειµένη περίπτωση η παράδοση των εφοδίων σε πλοία 

γραµµών εξωτερικού απαλλάσσεται πλήρως από κάθε φορολογική 

επιβάρυνση, οπότε ο ορισµός του φορολογικού αντιπροσώπου είναι χωρίς 
καµία σηµασία εφόσον αυτός δεν θα κάνει καµία φορολογική 
διατύπωση. 

 

8.1.2. Συνέπειες της ρύθµισης 
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Η υποχρέωση αυτή δηµιουργεί προβλήµατα στην οµαλή διεξαγωγή της 

σχετικής οικονοµικής δραστηριότητας, καθόσον οι εγκατεστηµένες σε 

τρίτες χώρες επιχειρήσεις που ασκούν την εµπορική δραστηριότητα µέσω 

της ελληνικής επιχείρησης δεν επιθυµούν να ορίζουν φορολογικό 

αντιπρόσωπο, δεδοµένου ότι δεν ασκούν καµία επιχειρηµατική 

δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας, µε αποτέλεσµα να επιδιώκουν 

την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας από άλλο 

κράτος µέλος της ΕΕ όπου δεν ζητούν τον ορισµό φορολογικού 

αντιπροσώπου για απαλλασσόµενες πράξεις. 

Επί πλέον η ρύθµιση αυτή, θέτοντας τέτοιους όρους στη διακίνηση 

εµπορευµάτων µέσω της χώρας µας,  στρέφεται εναντίον του 

διαµετακοµιστκού εµπορίου µέσω της Ελλάδας και εξουδετερώνει τα 

γεωγραφικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας για την προσέλκυση πράξεων 

διαµετακόµισης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιο – 

Ανατολικής Ευρώπης. 

 

8.1.3. Πρόταση επίλυσης του προβλήµατος 
� Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος θα πρέπει να εφαρµοσθούν 

οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και 

συγκεκριµένα η διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του καν. 

2015/2446 στην οποία δίνεται ο ορισµός του εξαγωγέα, σύµφωνα 

µε τον οποίο ως εξαγωγέας µπορεί να θεωρείται το πρόσωπο που 

έχει την εξουσία να αποφασίσει ότι τα εµπορεύµατα µπορούν να 

µεταφερθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.  

∆εδοµένου ότι για τον εφοδιασµό πλοίων εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις διατυπώσεις εξαγωγής ο ίδιος ορισµός πρέπει να 

εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις εφοδιασµού πλοίων. Συνεπώς η 

ελληνική επιχείρηση που διαχειρίζεται τα εµπορεύµατα για λογαριασµό 

εγκατεστηµένων σε Τρίτη χώρα προσώπων, µπορεί να ενεργεί ως 

εξαγωγέας εφόσον του έχει δοθεί συµβατικά η δυνατότητα να αποφασίζει 

για την προώθηση των προϊόντων σε πλοία που απαλλάσσονται από κάθε 

δασµολογική και φορολογική επιβάρυνση. 
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9. ΕΥΝΟΪΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 
ΕΦΟ∆ΙΑΖΟΥΝ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΖΟΥΝ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ. 

 

9.1.1. Νοµική κατάσταση 
 

Με την αριθ. ΠΟΛ 1026/2016 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

∆ηµοσίων Εσόδων παρέχεται η δυνατότητα να απαλλάσσεται από ΦΠΑ η 

πώληση εγχωρίων εµπορευµάτων τα οποία εναποτίθενται σε ελεύθερη 

ζώνη. Τα εµπορεύµατα αυτά έχουν πάρει απαλλαγή από ΦΠΑ πριν ακόµη 

προωθηθούν σε πλοία οπότε οι επιχειρήσεις διακίνησης αυτών βρίσκονται 

σε πλεονεκτικότερη θέση δεδοµένου ότι τα προωθούν σε πλοία ή εξαγωγή 

χωρίς να έχουν επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ.  

Αντίθετα οι φορείς που διακινούν τα ίδια εµπορεύµατα εκτός της 

ελεύθερης ζώνης δεν µπορούν να έχουν το πλεονέκτηµα της απαλλαγής 

από ΦΠΑ ακόµη και αν τοποθετούν αυτά σε αποθήκη τελωνειακής 

αποταµίευσης.  
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Η επιλογή της απαλλαγής από ΦΠΑ των εγχωρίων εµπορευµάτων µόνο 

κατά την εναπόθεση αυτών σε ελεύθερη ζώνη και ο αποκλεισµός της ίδιας 

µεταχείρισης για τα εµπορεύµατα που εναποτίθενται σε αποθήκες 

τελωνειακής αποταµίευσης,, εκτός της µεροληπτικής µεταχείρισης υπέρ 
των επιχειρήσεων που δρουν µέσα στην ελεύθερη ζώνη, δηµιουργεί και 

νοµική διαφοροποίηση των ελευθέρων ζωνών έναντι των αποθηκών 

τελωνειακής αποταµίευσης, ενώ ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (καν. 

952/2013 άρθρο 210) θεωρεί τόσο τις ελεύθερες ζώνες όσο και τις 

αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης ως δύο ισοδύναµα τελωνειακά 

καθεστώτα που εξυπηρετούν την δραστηριότητα της αποθήκευσης 

εµπορευµάτων. 

Πέραν αυτών, η διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 2859/00 που προβλέπει την 

απαλλαγή από ΦΠΑ αναφέρεται τόσο σε αποθήκες τελωνειακής 
αποταµίευσης όσο και σε ελεύθερες ζώνες.  

 

 

9.1.2. Συνέπειες της ρύθµισης 
 

Η ρύθµιση αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται εκτός ελεύθερης ζώνης και χρησιµοποιούν 

εγχώρια προϊόντα τα οποία είναι ήδη επιβαρυµένα µε ΦΠΑ. Η µη παροχή 

δυνατότητας απαλλαγής από ΦΠΑ µε εναπόθεση αυτών σε αποθήκες 

τελωνειακής αποταµίευσης, υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να εκταµιεύουν 

ένα σηµαντικό ποσό για ΦΠΑ το οποίο, ακόµη και αν επιστραφεί, αυτό θα 

γίνει µετά από παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος. 

 

9.1.3. Πρόταση επίλυσης του προβλήµατος 
 

� Για την εξισορρόπηση της κατάστασης, θα πρέπει να τροποποιηθεί 

η αριθ. ΠΟΛ 1026/2016 Απόφαση και να περιληφθεί η 
δυνατότητα απαλλαγής από ΦΠΑ των εγχωρίων εµπορευµάτων 
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µε την εναπόθεση αυτών τόσο σε ελεύθερη ζώνη όσο και σε 
αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης.   

 

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων από τις ρυθμίσεις της 

αριθ. ΠΟΛ 1026/16-2-2016 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε, με την οποία 

περιορίζεται η απαλλαγή από ΦΠΑ για την παράδοση εγχωρίων 

εμπορευμάτων μόνο για την είσοδο αυτών σε ελεύθερη ζώνη, 

παραγνωρίζοντας το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης. 

Με την αριθ. ΠΟΛ 1026/16-2-2016 (ΦΕΚ 577/Β) Απόφασή σας ρυθμίζεται 

η διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ των μη κοινοτικών και εγχωρίων 

εμπορευμάτων κατά τη θέση αυτών σε ελεύθερη ζώνη.  Η Απόφαση 

αυτή αναφέρει ως νομική βάση τα άρθρα 5, 10, 17, 19, 20, 25  και 60 του 

Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ».  

Εξετάζοντας τα άρθρα 10 και 25 βλέπουμε ότι : 

• Με το άρθρο 10 ρυθμίζεται το θέμα της εισόδου των μη 

κοινοτικών εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα 

με την παράγραφο 3 αυτού εάν τα μη κοινοτικά εμπορεύματα 

έχουν υπαχθεί από τη στιγμή της εισόδου τους σε ένα από τα 

καθεστώτα που αναφέρονται στα εδάφια αα) και ββ) της 

περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 25 δηλαδή σε 

καθεστώς ελεύθερης ζώνης, ελεύθερης αποθήκης ή 

τελωνειακής αποταμίευσης η εισαγωγή αυτών 

πραγματοποιείται στην Ελλάδα κατά τη στιγμή της εξόδου 

από τα ως άνω καθεστώτα. Στην ουσία με το άρθρο αυτό δεν 

γεννάται η οφειλή του ΦΠΑ εισαγωγής κατά το διάστημα που 

τα εμπορεύματα παραμένουν σε ένα από τα ως άνω 

τελωνειακά καθεστώτα. 

• Με το άρθρο 25 του ίδιου νόμου περίπτωση β) αα) 

παράγραφος 1) προβλέπεται η απαλλαγή από ΦΠΑ της 
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παράδοσης εμπορευμάτων τα οποία προορίζονται να 

υπαχθούν σε ελεύθερη ζώνη ή τελωνειακή αποταμίευση.  

Όπως βλέπουμε από τις ως άνω διατάξεις οι νομοθετικές ρυθμίσεις 

απαλλαγής τόσο για τον ΦΠΑ εισαγωγής όσο και για τον ΦΠΑ παράδοσης 

αναφέρονται στα καθεστώτα της ελεύθερης ζώνης και της τελωνειακής 

αποταμίευσης. Επομένως θα έπρεπε και η απόφαση ΠΟΛ 1026/2016 που 

εκδόθηκε με βάση τις ως άνω διατάξεις, να ρυθμίζει τη διαδικασία της 

ως άνω απαλλαγής τόσο για την θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη 

ζώνη όσο και για την θέση αυτών σε τελωνειακή αποταμίευση. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα της απαλλαγής από ΦΠΑ για την 

παράδοση των εγχωρίων προϊόντων σε τελωνειακή αποταμίευση και 

ελεύθερη ζώνη ρυθμίζονταν από την αριθ. Τ. 5370/43/24-12-1986 (ΦΕΚ 

913/Β). Οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν από την αριθ. 

1000887/2569/3/ΠΟΛ 1004/2-1-1997  (ΦΕΚ 20/Β/19-1-1997). Ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων βλέποντας τη διάταξη του 

άρθρου 11 «καταργούμενες διατάξεις» της αριθ. ΠΟΛ 1026/2016 

απόφασης με την οποία ορίζεται ότι η αριθ. Τ. 5370/43/24-12-1986 ΑΥΟ 

καταργείται κατά το μέρος που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, 

πίστεψε ότι αφήνονται περιθώρια εφαρμογής της απόφασης αυτής 

(Τ.5370/43/24-12-1986 ΑΥΟ) κατά το μέρος που ρυθμίζει την απαλλαγή 

σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης. Για να βεβαιωθεί έθεσε 

σχετικό ερώτημα στις αρμόδιες Διευθύνσεις. Η απάντηση που δόθηκε με 

το αριθ. ΔΕΦΚΦ Δ 1086369/3-6-2016  έγγραφο (συνημμένο) αναφέρει 

ότι η αριθ. Τ. 5370/43/24-12-1986 ΑΥΟ καταργήθηκε με την αριθ. 

1000887/2569/3/ΠΟΛ 1004/2-1-1997  (ΦΕΚ 20/Β/19-1-1997). Πέραν 

αυτού για να αποκλείσει την εφαρμογή εθνικής ρύθμισης για απαλλαγή 

από ΦΠΑ των παραδόσεων εγχωρίων εμπορευμάτων που υπάγονται σε 

καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης επικαλείται τον κανονισμό 

952/2013 (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας) χωρίς να μας αναφέρουν τη 

σχετική διάταξη, με τον οποίο ορίζεται ότι στο καθεστώς της τελωνειακής 

αποταμίευσης μπορούν να υπάγονται μη ενωσιακά εμπορεύματα με 

αναστολή καταβολής δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων και χωρίς 

εξέταση μέτρων εμπορικής πολιτικής, καθώς και ενωσιακά εμπορεύματα 
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βάσει διατάξεων ενωσιακής νομοθεσίας που διέπει συγκεκριμένους 

τομείς ή με στόχο να τύχουν του ευεργετήματος της επιστροφής ή 

διαγραφής εισαγωγικών δασμών. 

Στην απάντηση αυτή θα πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής: 

• Η αριθ. Τ. 5370/43/24-12-1986 ΑΥΟ που ρύθμιζε την απαλλαγή 

από ΦΠΑ της παράδοσης εγχωρίων εμπορευμάτων τόσο σε 

αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης όσο και σε ελεύθερες ζώνες 

πράγματι καταργήθηκε για την απαλλαγή από ΦΠΑ των εγχωρίων 

εμπορευμάτων,  τόσο για την τελωνειακή αποταμίευση όσο και για 

τις ελεύθερες ζώνες, με την αριθ. 1000887/2569/3/ΠΟΛ 1004/2-1-

1997  (ΦΕΚ 20/Β/19-1-1997) ΑΥΟ, η οποία θέσπισε το καθεστώς 

της φορολογικής αποθήκης για την απαλλαγή από ΦΠΑ των 

εγχωρίων εμπορευμάτων (άρθ. 26 του Ν. 2859/2000). Ως εκ 

τούτου δεν χρειαζόταν να καταργηθεί με την αριθ. ΠΟΛ 1026/2016 

ΑΥΟ.  

• Η  διάταξη του άρθρου 237 του καν. 952/2013 αναφέρεται στα 

Ειδικά Καθεστώτα Αποθήκευσης στα οποία περιλαμβάνονται  δύο 

Ειδικά Καθεστώτα:  

Α) Το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης που 

αναφέρεται στα άρθρα 240, 241 και 242 και  

Β)  Το καθεστώς της ελεύθερης ζώνης που αναφέρεται στα 

άρθρα 243 – 249. Επομένως αυτά που αναφέρονται για το 

καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης ισχύουν και για το 

καθεστώς της ελεύθερης ζώνης. Αν λοιπόν με βάση αυτές τις 

διατάξεις δεν επιτρέπεται η απαλλαγή από ΦΠΑ της 

παράδοσης εγχωρίων εμπορευμάτων που τίθενται σε 

καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, δεν θα έπρεπε να 

επιτρέπεται ούτε για τη θέση αυτών σε ελεύθερη ζώνη. Κατά 

τη γνώμη μας η διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ των εγχωρίων 

εμπορευμάτων δεν πηγάζει από τις διατάξεις του Ενωσιακού 

Τελωνειακού Κώδικα , αλλά από τις διατάξεις της οδηγίας 
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2006/112/ΕΚ περί ΦΠΑ οι οποίες υλοποιούνται με τις διατάξεις 

του Ν. 2859/00 «Κώδικας ΦΠΑ». 

• Η ρύθμιση της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ μόνο για την 

θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, θεωρούμε ότι 

συνιστά μεροληπτική μεταχείριση υπέρ των οικονομικών φορέων 

που έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης στο χώρο της ελεύθερης 

ζώνης  και σε βάρος των οικονομικών φορέων οι οποίοι διαθέτουν 

αποθηκευτικούς χώρους που λειτουργούν με το καθεστώς της 

τελωνειακής αποταμίευσης. Με την μεροληπτική αυτή 

μεταχείριση στρεβλώνεται ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός σε 

βάρος των εγκατεστημένων στο εσωτερικό της χώρας 

επιχειρήσεων εξαγωγής και εφοδιασμού πλοίων και προς όφελος 

των εγκατεστημένων εντός της ελεύθερης ζώνης Πειραιά 

αλλοδαπών κυρίως επιχειρήσεων, οι οποίες εκμεταλλευόμενες 

την ως άνω απόφαση παραλαμβάνουν και διαθέτουν εγχώρια 

εμπορεύματα αφορολόγητα τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται 

ως εφόδια πλοίων με ευνοϊκότερους όρους από τις 

εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας επιχειρήσεις εξαγωγής 

και εφοδιασμού πλοίων. 

• Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι η ΠΟΛ 1026/2016 Απόφαση πρέπει 

να συμπεριλάβει στις διατάξεις τη διαδικασία απαλλαγής από 

ΦΠΑ κατά τη θέση εγχωρίων εμπορευμάτων στο καθεστώς της 

τελωνειακής αποταμίευσης το οποίο, μαζί με το καθεστώς της 

ελεύθερης ζώνης αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 210 περ. β) του  

Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το ένα από τα δύο Ειδικά 

Καθεστώτα αποθήκευσης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 25 παρ. 

1 β) αα) του Ν. 2859/00 «Κώδικα ΦΠΑ» μαζί με την ελεύθερη ζώνη. 

Αν θεωρείτε ότι η απαλλαγή από ΦΠΑ των εγχώριων προϊόντων 

για το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης απαγορεύεται 

από τις ισχύουσες διατάξεις, τότε θα πρέπει να καταργηθεί η ΠΟΛ 

1026/2016, καθόσον και για τις ελεύθερες ζώνες ισχύει η ίδια 

απαγόρευση. 
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• Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί µία ακόµη άνιση µεταχείριση µεταξύ 

των εφοδιαστών πλοίων οι οποίοι εφοδιάζουν πλοία µε µη κοινοτικά 

εµπορεύµατα τα οποία βρίσκονται αποθηκευµένα είτε σε αποθήκες 

τελωνειακής αποταµίευσης είτε σε ελεύθερες ζώνες: 

Όταν τα εµπορεύµατα διακινούνται από αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης µε 

κατάθεση διασάφησης Ειδικού Προορισµού, ο εφοδιαστής είναι αναγκασµένος είτε 

να καταβάλει τον ΦΠΑ και στη συνέχεια να εφαρµόσει τη διαδικασία εξαγωγής, 

(∆17Ε5005535/2013 Ε∆ΥΟ) είτε να ζητήσει την αναγνώριση Ειδικής Αποθήκης 

προκειµένου να µην καταβάλει ΦΠΑ υπό τον όρο ότι θα κατατεθεί διασάφηση 

εξαγωγής µέσα σε 45 ηµέρες (ΑΥΟ ΠΟΛ 1100/2013). 

Αντίθετα, όταν τα εµπορεύµατα διακινούνται από αποθήκες που βρίσκονται µέσα σε 

ελεύθερη ζώνη µε κατάθεση διασάφησης Ειδικού Προορισµού δεν ζητείται από 

τονεφοδιαστή να καταβάλει ΦΠΑ και συνεπώς δεν εξαναγκάζεται να ζητήσει την 

αναγνώριση Ειδικής Αποθήκης και όλη τη διαδικασία κατάθεσης δύο τελωνειακών 

παραστατικών που εφαρµόζεται για τους εφοδιασµούς από αποθήκες τελωνειακής 

αποταµίευσης. 

� Θεωρούµε ότι θα πρέπει να εξαλειφθεί η ως άνω ανισότητα είτε εφαρµόζοντας 

τις διατάξεις µε τον ίδιο τρόπο τόσο για τους εφοδιασµούς που 

πραγµατοποιούνται από αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης όσο και για τους 

εφοδιασµούς από ελεύθερη ζώνη. 
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10. ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΕΙ∆ΩΝ ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

 

10.1.1. Νοµική κατάσταση 

Οι εφοδιαστές στα πλαίσια προώθησης των προϊόντων τους επιθυµούν να 

χορηγούν κάποιες µικροποσότητες εµπορευµάτων χωρίς αξία. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις τα τελωνεία παρά το γεγονός ότι τα εµπορεύµατα αυτά 

παραδίδονται µε τα προβλεπόµενα φορολογικά και τελωνειακά έγγραφα, 

ζητούν την είσπραξη δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων επικαλούµενοι 

την αριθ. ∆ 17 5031695/23-7-2010 ∆ΥΟ. Η διαταγή αυτή,  µε την οποία 

παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική µεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των 

εφοδιασµών πλοίων, στην τελευταία παράγραφο αναφέρει ότι «…δεν 

επιτρέπεται η δωρεάν διάθεσή τους και ο προµηθευτής οφείλει να εκδίδει 

τιµολόγιο µε αξία όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του Ν. 2859/00 ανεξάρτητα 

από την ενδεχόµενη απαλλαγή που δικαιολογείται εντός των εντός των 

πλαισίων της αναγκαιότητας για την παράδοση σε δικαιούχα πλοία…». 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Ν. 2859/00  ορίζεται: «Στη 

φορολογητέα αξία δεν περιλαµβάνονται: α) Οι χορηγούµενες στον 

αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα 

οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν…» 

 

10.1.2. Συνέπειες  της ως άνω ρύθµισης 

 

Ως γνωστόν η διάθεση εφοδίων άνευ αξίας αποτελούν συνήθη πρακτική 

στην εµπορική δραστηριότητα, για προσέλκυση πελατών και αύξηση του 

κύκλου εργασιών των εµπορικών επιχειρήσεων, καθώς και για λόγους 

γευστικής δοκιµής κ.λπ.. 

Στον τοµέα του εφοδιασµού πλοίων γραµµών εξωτερικού η δωρεάν 

διάθεση ορισµένων µικροποσοτήτων δεν µεταβάλλει το καθεστώς της 

απαλλαγής που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του 
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Ν. 438/76 για το δασµό και τον ΕΦΚ  ή του άρθρου 27 του Ν. 2859/00 για 

τον ΦΠΑ, εφόσον τα είδη αυτά καταναλώνονται επί του πλοίου. 

Η χρέωση  των ειδών που παραδίδονται ως δώρα µε οποιαδήποτε 

φορολογική επιβάρυνση παρεµβάλλει σοβαρά εµπόδια στην άσκηση της 

εµπορικής δραστηριότητας µε αποτέλεσµα να µη µπορεί ο επιχειρηµατίας 

να ασκήσει την εµπορική του πολιτική και να αναγκάζεται να επινοήσει 

άλλους τρόπους, όπως είναι π.χ. η έκδοση αντίστοιχου πιστωτικού 

τιµολογίου.  

 

10.1.3. Πρόταση επίλυσης του προβλήµατος. 
� Θα πρέπει να εκδοθεί εγκύκλιος διαταγή µε την οποία να δίνονται 

σαφέστερες οδηγίες προς τα τελωνεία ώστε να µην επιβάλλουν ΦΠΑ ή 

άλλες επιβαρύνσεις στα εφόδια που προσφέρονται άνευ αξίας στους 

διαχειριστές πλοίων τα οποία είναι δικαιούχοι απαλλαγής. 
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11. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ. 

 

11.1.1. Νοµική κατάσταση 

 

Τα εµπορεύµατα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 

(πετρελαιοειδή, αλκοολούχα ποτά και καπνοβιοµηχανικά προϊόντα) 

µπορούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις να παραµένουν σε 

αναγνωρισµένη φορολογική αποθήκη µε αναστολή του Ειδικού φόρου 

Κατανάλωσης. Υπεύθυνος για την παραµονή των εµπορευµάτων στη 

φορολογική αποθήκη είναι ο Εγκεκριµένος Αποθηκευτής. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1 α) αα) και δ) του Ν. 2859/00 Κώδικα 

ΦΠΑ απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση και ενδοκοινοτική 

απόκτηση προϊόντων τα οποία προορίζονται: 

• να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης, 

ελεύθερης ζώνης ή ενεργητικής τελειοποίησης 

• να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του Ν. 2960/01 

εφόσον πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 53 του ιδίου νόµου 

(πετρελαιοειδή, αλκοολούχα ποτά και καπνοβιοµηχανικά 

προϊόντα)για τα οποία προβλέπεται υπαγωγή σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκης από κοινοτικές διατάξεις (οδηγία 

2008/118/ΕΚ που αντικατέστησε την οδηγία 92/12/ΕΟΚ). 
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Στη διάρκεια της παραµονής στα ως άνω καθεστώτα  τα εµπορεύµατα 

µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο παράδοσης µε απαλλαγή από ΦΠΑ 

µε διατήρηση της κατάστασης που προβλέπεται από το συγκεκριµένο 

καθεστώς (µεταβίβαση σε άλλο πρόσωπο). 

Αυτό σηµαίνει ότι τα εµπορεύµατα, παρόλο που αλλάζουν δικαιούχο 

πρόσωπο, εξακολουθούν να παραµένουν στο ανασταλτικό καθεστώς της 

τελωνειακής αποταµίευσης, της ελεύθερης ζώνης ή της φορολογικής 

αποθήκης. 

Υπεύθυνος έναντι του τελωνείου για οποιαδήποτε παρατυπία ή παράβαση 

σχετικά µε την σωστή διαχείριση των εµπορευµάτων εξακολουθεί να 

παραµένει ο εγκεκριµένος διαχειριστής της ελεύθερης ζώνης ή της 

τελωνειακής αποταµίευσης ή ο εγκεκριµένος αποθηκευτής της 

φορολογικής αποθήκης µέσα στην οποία πρέπει να βρίσκονται τα 

εµπορεύµατα. 

Ο νέος δικαιούχος που προκύπτει από την παράδοση (µεταβίβαση) µπορεί 

να δώσει τον προορισµό που επιθυµεί µε την κατάθεση του 

προβλεπόµενου τελωνειακού παραστατικού και την εφαρµογή της 

προβλεπόµενης διαδικασίας για τον διδόµενο προορισµό. Με το 

παραστατικό που κατατίθεται από τον νέο δικαιούχο πιστώνεται ανάλογη 

ποσότητα της τηρούµενης από τον εγκεκριµένο αποθηκευτή λογιστικής 

αποθήκης.  

 

11.1.2. Εφαρµογή των ως άνω διατάξεων  

 

Μέχρι το 2009 η ως άνω διαδικασία µεταβίβασης και πίστωσης της 

λογιστικής αποθήκης µε παραστατικά των νέων δικαιούχων παραλαβής 

των εµπορευµάτων πραγµατοποιούνται χωρίς κανένα πρόβληµα, χωρίς να 

εξετάζεται αν ο νέος δικαιούχος είχε άδεια εγκεκριµένου αποθηκευτή ή 

όχι. 

Με την αριθ. 503642/2895/10-9-2009 ∆ιαταγή της 17ης ∆/νσης Τµήµα Ε 

∆ιαταγή προς το Α΄Τελωνείο Πειραιά δόθηκαν οδηγίες να απαλλάσσεται 

η ως άνω µεταβίβαση µόνο όταν ο αγοραστής των εµπορευµάτων είναι 
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εγκεκριµένος αποθηκευτής, ενώ στις περιπτώσεις που ο αγοραστής δεν 

είναι εγκεκριµένος αποθηκευτής η πώληση θεωρείται ως προγενέστερο 

στάδιο του εφοδιασµού για το οποίο δεν προβλέπεται σύµφωνα µε το 

άρθρο 27 του Ν. 2859/00 απαλλαγή από ΦΠΑ. 

Είναι φανερό ότι µε τη διαταγή αυτή γίνεται σύγχυση των διατάξεων του 

άρθρου 25 µε το άρθρο 27 του Ν. 2859/00. 

Ανάλογες οδηγίες για απαλλαγή από ΦΠΑ µόνο σε περιπτώσεις που η 

µεταβίβαση γίνεται σε πρόσωπα που κατέχουν  άδεια εγκεκριµένου 

αποθηκευτή δόθηκαν και µε την αριθ. ∆. 17 Ε 5004905/2013 Εγκύκλιο. 

Η µεταβίβαση εµπορευµάτων εντός της φορολογικής αποθήκης που 

προβλέπεται στο άρθρο 25 δεν συνδέεται µε την προοπτική εφοδιασµού 

πλοίων. Τον προορισµό των εµπορευµάτων τον αποφασίζει ο νέος 

δικαιούχος και µπορεί να είναι είτε εφοδιασµός πλοίων είτε εξαγωγή είτε 

παράδοση σε άλλους προορισµούς για τους οποίους προβλέπεται 

απαλλαγή (διπλωµατικές αποστολές ή άλλα δικαιούχα απαλλαγής από 

ΦΠΑ πρόσωπα). 

Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 2859/00 δεν 

εξαρτά την απαλλαγή από ΦΠΑ από το αν ο αγοραστής έχει άδεια 

εγκεκριµένου αποθηκευτή. Το µόνο που απαιτεί είναι η διατήρηση της 

κατάστασης που προβλέπεται από κάθε καθεστώς (τελωνειακή 

αποταµίευση, ελεύθερη ζώνη, φορολογική αποθήκη).  

Αν υπήρχε τέτοιος όρος τότε θα έπρεπε να εφαρµόζεται και στα 

τελωνειακά καθεστώτα της τελωνειακής αποταµίευσης και της ελεύθερης 

ζώνης. Όµως στα καθεστώτα αυτά δεν εφαρµόζεται αντίστοιχος όρος 

ύπαρξης σχετικής άδειας στους αγοραστές των αντίστοιχων 

εµπορευµάτων και η µεταβίβαση γίνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 

 

11.1.3. Οικονοµικές επιπτώσεις 

 

Ο ως άνω περιορισµός δηµιουργεί αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις στις 

οικονοµικές δραστηριότητες που συνδέονται µε το εµπόριο αλκοολούχων 

ποτών και καπνικών προϊόντων, καθόσον πολλοί έµποροι λαµβάνουν 
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παραγγελίες για εφοδιασµό πλοίων ή εξαγωγή αλκοολούχων ποτών 

συνήθως και επειδή δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη, λόγω της 

περιπτωσιακής άσκησης τέτοιων συναλλαγών απευθύνονται σε 

επιχειρήσεις που διαθέτουν τα αντίστοιχα αλκοολούχα ποτά σε 

φορολογικές αποθήκες. Στην ουσία ζητούν να αγοράσουν τα 

συγκεκριµένα αλκοολούχα ποτά εντός της φορολογικής αποθήκης και στη 

συνέχεια να καταθέσουν το παραστατικό που προβλέπεται για τον 

συγκεκριµένο προορισµό που θα δώσουν (εφοδιασµός πλοίου, εξαγωγή 

κλπ) 

Η επιβάρυνση µε ΦΠΑ σύµφωνα µε τις ως άνω διαταγές αποτρέπει τους 

αγοραστές αυτούς να πραγµατοποιήσουν την αγορά από φορολογική 

αποθήκη της Ελλάδας και επιλέγουν είτε να βρουν τα αντίστοιχα µη 

ενωσιακά  εµπορεύµατα σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης  ή 

ελεύθερη ζώνη ή, εφόσον επιθυµούν µόνο ενωσιακά εµπορεύµατα, 

απευθύνονται σε φορολογική αποθήκη άλλου κράτους µέλους, όπου δεν 

εφαρµόζονται οι ως άνω περιορισµοί. Η άλλη επιλογή είναι να µην 

πραγµατοποιήσουν τη συγκεκριµένη συναλλαγή λόγω των ως άνω 

προβληµάτων. 

Στην ουσία από τις ως άνω διαταγές εµποδίζεται η εξωστρεφής εµπορική 

δραστηριότητα και χάνονται πωλήσεις οι οποίες θα µπορούσαν να 

αυξήσουν τον κύκλο εργασιών των ελληνικών εµπορικών επιχειρήσεων.  

Είναι ευνόητο ότι το κενό αυτό καλύπτεται από εµπορικές επιχειρήσεις 

άλλων κρατών µελών ή τρίτων χωρών στις οποίες προσφεύγει ο 

ενδιαφερόµενος διαχειριστής πλοίου ή πελάτης σε τρίτη χώρα, 

προκειµένου να προµηθευτεί τα ως άνω αγαθά. 
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12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΦΚ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ - ΜΠΥΡΕΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΛΠ ΚΑΙ 
ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΥΟ Φ. 883/99 ΟΠΩΣ 
ΙΣΧΥΕΙ. 
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12.1.1. Νοµική κατάσταση 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της αριθ. Φ. 883/99 ΑΥΟ, η εγγύηση 

υπολογίζεται στο 4% του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης επί 

του συνόλου του ΕΦΚ που αναλογεί στα προϊόντα που διακινήθηκαν κατά 

το προηγούµενο έτος προς φορολογικές αποθήκες άλλων εγκεκριµένων 

αποθηκευτών σε άλλα Κράτη-Μέλη ή στο εσωτερικό της χώρας, 
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περιλαµβανοµένων και των Κ.Α.Ε., διατέθηκαν ως εφόδια πλοίων και 

αεροσκαφών ή εξάχθηκαν σε τρίτες χώρες. 

     Λόγω του µεγάλου όγκου των εµπορευµάτων που διακινούνται κατά τη 

διάρκεια ενός έτους και  του συνόλου του ΕΦΚ που αναλογεί στα 

διακινηθέντα κατά το προηγούµενο έτος εµπορεύµατα και ειδικότερα 

λόγω της µεγάλης αύξησης των συντελεστών ΕΦΚ που έγινε τα τελευταία 

χρόνια και της επέκτασης του ΕΦΚ σε άλλα εµπορεύµατα (κρασί κλπ), το 

ποσό της εγγύησης ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, µε συνέπεια να 

αυξάνει το κόστος των διακινουµένων υποκειµένων σε ΕΦΚ 

εµπορευµάτων (αλκοολούχα ποτά και καπνικά) και να µειώνει την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εφοδιαστικών επιχειρήσεων. 

     Η εγγύηση αυτή πρέπει να είναι µόνο οικονοµική (χρηµατική, 

τραπεζική ή ασφαλιστικής εταιρίας). ∆εν επιτρέπεται η εγγύηση από άλλο 

εκτός τράπεζας ή ασφαλιστικής εταιρίας, πρόσωπο. Έχοντας δε υπόψη ότι 

οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν παρέχουν εγγυήσεις για δασµούς και φόρους, 

οι µόνες εγγυήσεις που λειτουργούν είναι η κατάθεση χρηµάτων στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και η εγγυητική επιστολή τράπεζας, 

το κόστος της οποίας είναι αρκετά υψηλό. 

 

12.1.2. Συνέπειες της ρύθµισης. 

     Λόγω της υψηλής εγγύησης επιβαρύνεται αρκετά το κόστος των 

υποκειµένων σε ΕΦΚ εµπορευµάτων µε συνέπεια να έχουµε απώλεια ή 

µείωση πωλήσεων λόγω µείωσης της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων εφοδιασµού πλοίων µε αλκοολούχα ποτά (µπύρες κρασιά 

κλπ) και καπνικά προϊόντα. 

12.1.3. Πρόταση επίλυσης του προβλήµατος 

     Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος θα πρέπει να γίνει εφαρµογή 

για την εγγύηση της φορολογικής αποθήκης ανάλογων κανόνων που 

προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (καν. 952/2013, καν. 

2015/2446) για το καθεστώς της τελωνειακής αποταµίευσης µε τους 

οποίους παρέχεται η δυνατότητα σε αξιόπιστους φορείς να µειώνεται το 

ποσό της εγγύησης στο 30%, στο 50% ή ακόµη και στο 100%. Η Οδηγία 
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2008/118/ΕΚ που ρυθµίζει σε Ενωσιακό επίπεδο τη λειτουργία των 

Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, αφήνει στα κράτη µέλη να ρυθµίσουν το 
θέµα της εγγύησης, χωρίς να υπαγορεύει τον τρόπο λειτουργίας της 

εγγύησης. 
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13. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας χρήσης 

απλουστευμένης διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων - Διαδικασία 

εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με εφόδια πλην καυσίμων 

και λιπαντικών-Επιτήρηση και έλεγχος εφοδίων επί του πλοίου. 


