
 

 

  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

 Δ/ΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ & Φ.Π.Α. 

ΣΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 ΑΔΑ:  

Ακινα, 15 Ιουνίου 2020 

Αρικ. πρωτ.: Ε. 2088 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 10  ΠΡΟ : Ωσ Πίνακασ Διανομισ 

Σαχ. Κώδικασ : 101 84  Ακινα 

Πλθροφορίεσ : Χ. Γεϊργα 

Σθλζφωνο : 21069.87.409,469 

Fax : 210.69.87.408 

E-Mail : vat-customs@2001. 

syzefxis.gov.gr 

Url : www.aade.gr 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν απαλλαγι ι μθ από Φ.Π.Α. κατά τθν παράδοςθ καυςίμων και 

λιπαντικϊν που πραγματοποιοφνται προσ εταιρείεσ – μεςάηοντεσ, μθ εγκατεςτθμζνεσ ςτο εςωτερικό τθσ 

χϊρασ, και προορίηονται για τον εφοδιαςμό πλοίων τα οποία απαλλάςςονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27 Ν. 2859/2000 «Κϊδικασ Φ.Π.Α» - Εφαρμογι τθσ 

απόφαςθσ του Δικαςτιριου τθσ Ε.Ε (υπόκεςθ C-526/13, Fast Bunkering Klaipeda) 

 

Κατόπιν γραπτϊν και  προφορικϊν ερωτθμάτων τελωνειακϊν αρχϊν και οικονομικϊν φορζων  αναφορικά 

με το αντικείμενο του κζματοσ, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

i. Νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο – νομολογία ΔΕΕ και ερμηνευτικέσ εγκφκλιοι 

Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27 του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα 

Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ 248 Α’), όπωσ ιςχφει, με τον οποίο ενςωματϊνονται ςτο εκνικό δίκαιο 

οι διατάξεισ του άρκρου 148 παράγραφοσ α τθσ οδθγίασ 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (αναδιατφπωςθ 

οδθγίασ 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προβλζπεται ότι απαλλάςςεται του φόρου θ παράδοςθ και θ 

ειςαγωγι, μεταξφ άλλων,  καυςίμων και λιπαντικϊν, που προορίηονται για τον εφοδιαςμό των πλοίων, τα 

οποία απαλλάςςονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27 του 

ίδιου νόμου. 

Οι κατθγορίεσ πλοίων των οποίων θ ειςαγωγι και θ παράδοςθ τυγχάνουν απαλλαγισ από το φόρο 

αναφζρονται ρθτά ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 27 του Κϊδικα ΦΠΑ και είναι οι 

ακόλουκεσ : 

http://www.aade.gr/
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αα) πλοία που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ ναυςιπλοΐα ανοικτισ καλάςςθσ και τα οποία 

εκτελοφν μεταφορά επιβατϊν με κόμιςτρο ι με τα οποία αςκείται εμπορικι, βιομθχανικι ι αλιευτικι 

δραςτθριότθτα, 

ββ) πλοία παράκτιασ αλιείασ, 

γγ) πλοία που προορίηονται για διάλυςθ, 

δδ) πολεμικά πλοία και πλοία του Δθμοςίου, 

εε) ναυαγοςωςτικά και άλλα πλοία επικαλάςςιασ αρωγισ.  

Η διαδικαςία απαλλαγισ από το φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ ρυκμίηεται βάςει τθσ Π.1591/1946/12.03.1987 

Α.Υ.Ο. και Π.8271/4879/366/08.12.1987 Α.Υ.Ο ςε ςυνδυαςμό με τθν ΠΟΛ.1187/2018 Απόφαςθ Διοικθτι 

Α.Α.Δ.Ε., ιδίωσ για τα πλοία που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ναυςιπλοϊα ανοικτισ καλάςςθσ. 

 

Κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 269 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα-καν. αρικ. 952/2013 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εμπορεφματα απαλλαςςόμενα από ΦΠΑ ι ειδικό φόρο 

κατανάλωςθσ που παραδίδονται για τον εφοδιαςμό αεροςκαφϊν ι πλοίων, ανεξαρτιτωσ προοριςμοφ του 

αεροςκάφουσ ι του πλοίου, για τα οποία απαιτείται απόδειξθ του εφοδιαςμοφ πραγματοποιοφνται με 

τθν τιρθςθ τελωνειακϊν διατυπϊςεων εξαγωγισ. Το θλεκτρονικό μινυμα επιβεβαίωςθσ τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ εφοδιαςμοφ χρθςιμοποιείται για ςκοποφσ απαλλαγισ από το φόρο 

προςτικεμζνθσ αξίασ (ςχετ. Κεφάλαιο 5 τθσ αρικ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016 εγκυκλίου). 

 

Για παραδόςεισ αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν ςε πλοία, το Δικαςτιριο τθσ Ε.Ε με τισ υποκζςεισ C-

185/89, Velker και υποκζςεισ C-181/04 ζωσ C-183/04, Elmeka ζχει δεχκεί ότι θ απαλλαγι Φ.Π.Α αφορά 

μόνο παραδόςεισ  αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν προσ τον ίδιο τον εφοπλιςτι για τθν κάλυψθ των 

άμεςων αναγκϊν των πλοίων. Βάςει του ςκεπτικοφ των δφο δικαςτικϊν αποφάςεων, θ απαλλαγι ΦΠΑ 

δεν μπορεί να καλφψει παραδόςεισ αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν που πραγματοποιοφνται ςε 

προγενζςτερο, πριν το τελικό, ςτάδιο τθσ εμπορικισ αλυςίδασ. 

Στθν ίδια κατεφκυνςθ κινοφνται οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ επιτροπισ ΦΠΑ κακϊσ και οι οδθγίεσ που 

ζχουν δοκεί από τθν Ελλθνικι Διοίκθςθ προσ τισ τελωνειακζσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ (ςχετ. 

αρικ. πρωτ. : Δ17Ε 5004905 ΕΞ/08.02.2013, Δ17Α 5005535 ΕΞ/14.02.2013 Ε.Δ.Υ.Ο, ΠΟΛ.1094/2007 

εγκφκλιοι) ςτισ οποίεσ αναφζρεται ότι, προκειμζνου τα είδθ, τα αντικείμενα και τα υλικά που προορίηονται 

για τον εφοδιαςμό πλοίων, να τφχουν απαλλαγισ από το Φ.Π.Α, πρζπει το φορολογικό ςτοιχείο (Τιμολόγιο 

πϊλθςθσ ι Δελτίο Αποςτολισ - Τιμολόγιο) που εκδίδεται από τον προμθκευτι - εφοδιαςτι, να αφορά 

άμεςα τθν πλοιοκτιτρια ναυτιλιακι εταιρία. 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Ν.2859/2000 «Κϊδικασ ΦΠΑ», παράδοςθ αγακϊν κεωρείται 

κάκε πράξθ με τθν οποία μεταβιβάηεται το δικαίωμα να διακζτει κάποιοσ ωσ κφριοσ ενςϊματα κινθτά 

αγακά. 

Βάςει τθσ παραγράφου 2 του ιδίου άρκρου, κατά τθν πϊλθςθ ι αγορά αγακϊν από παραγγελιοδόχο που 

ενεργεί ςτο όνομά του, κεωρείται ότι ςυντελείται παράδοςθ αγακϊν μεταξφ αυτοφ και του παραγγελζα. 
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Στθν περίπτωςθ αυτι ο παραγγελιοδόχοσ κεωρείται, κατά περίπτωςθ, αγοραςτισ ι πωλθτισ ωσ προσ τον 

παραγγελζα. 

Στθν παράγραφο 1 του άρκρου 8 του ν. 4308/2014  (ΦΕΚ 251 Α’) «Eλλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, ςυναφείσ 

ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ» προβλζπεται ότι το «τιμολόγιο» είναι το ςτοιχείο που εκδίδεται από τθν 

υποκείμενθ ςε αυτόν το νόμο οντότθτα για κάκε πϊλθςθ αγακϊν και παροχι υπθρεςιϊν, εντόσ τθσ χϊρασ 

ι άλλθσ χϊρασ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι προσ άλλθ χϊρα, κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυναλλαγισ που υπόκειται ςε Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.), βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 

ii. Απόφαςη Δ.Ε.Ε (υπόθεςη C-526/13 “Fast Bunkering Klaipėda”)  

Ειδικότερα, ςτθν απόφαςθ Δ.Ε.Ε C-526/13 “Fast Bunkering Klaipėda”, το Δ.Ε.Ε. επανζλαβε τθν βαςικι 

αρχι, ότι θ απαλλαγι που προβλζπεται ςτθν παράγραφο α του άρκρου 148 τθσ Οδθγίασ, δεν ιςχφει ωσ 

προσ τισ παραδόςεισ αγακϊν προοριηόμενων για τον εφοδιαςμό πλοίων, οι οποίεσ γίνονται ςε μεςάηοντεσ 

που ενεργοφν επ’ ονόματί τουσ, ακόμθ και αν, κατά τον χρόνο τθσ παραδόςεωσ, είναι εκ των προτζρων 

γνωςτι και δεόντωσ πιςτοποιθμζνθ θ χριςθ για τθν οποία προορίηονται τα αγακά και ζχουν υποβλθκεί 

ςτισ φορολογικζσ αρχζσ όλα τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με τθν οικεία εκνικι ρφκμιςθ.  

Εντοφτοισ, το Δικαςτιριο επεςιμανε ότι, υπό περιςτάςεισ όπωσ αυτζσ τθσ υποκζςεωσ τθσ κφριασ δίκθσ, θ 

εν λόγω απαλλαγι (ςτισ παραδόςεισ αγακϊν προοριηόμενων για τον εφοδιαςμό πλοίων, οι οποίεσ 

γίνονται ςε μεςάηοντεσ) από ΦΠΑ μπορεί να τυγχάνει εφαρμογισ, εάν θ μεταβίβαςθ ςτουσ ωσ άνω 

μεςάηοντεσ τθσ κυριότθτασ αγακϊν που προορίηονται για τα πλοία ανοικτισ καλάςςθσ, ςφμφωνα με τουσ 

ςχετικοφσ κανόνεσ του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου, επζρχεται το νωρίτερο ταυτόχρονα με τθ ςτιγμι, 

κατά τθν οποία οι εφοπλιςτζσ μποροφν πλζον να διακζτουν, ςτθν πράξθ, τα αγακά αυτά ωσ κφριοι, το 

οποίο βζβαια αποτελεί αντικείμενο ελζγχου και απόδειξθσ. 

Επιπροςκζτωσ, υπό το φωσ των κατευκυντιριων οδθγιϊν, που εκδόκθκαν από τθν επιτροπι ΦΠΑ με 

αφορμι τθν απόφαςθ ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ “Fast Bunkering Klaipėda” και με ςτόχο τθν ομοιόμορφθ και 

εναρμονιςμζνθ εφαρμογι από όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαλλαγισ, επιςθμαίνεται από τθν 

εν λόγω επιτροπι αρχικά ο κανόνασ, ότι θ απαλλαγι από Φ.Π.Α. εφαρμόηεται ςτθν τελικι πράξθ 

παράδοςθσ αγακϊν προσ τον εφοπλιςτι ι πλοιοκτιτθ, ο οποίοσ τα χρθςιμοποιεί για τον εφοδιαςμό των 

πλοίων του.  

Άλλωςτε, όπωσ τονίηει θ ίδια επιτροπι, θ απόφαςθ του ΔΕΕ πρζπει να ειδωκεί υπό το πρίςμα των 

πραγματικϊν περιςτατικϊν ςτα οποία ςτθρίχκθκε το Δικαςτιριο και να ερμθνευκεί ςτενά, μόνο για τισ 

περιπτϊςεισ εκείνεσ, που αποδεικνφεται ότι θ μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ τθσ κυριότθτασ των καυςίμων, 

ςφμφωνα με το εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο, προσ τον μεςάηοντα λαμβάνει χϊρα το νωρίτερο τθν ίδια 

χρονικι ςτιγμι, κατά τθν οποία ο εφοπλιςτισ ι πλοιοκτιτθσ αποκτά το δικαίωμα να διακζτει ο ίδιοσ εν 

τοισ πράγμαςι τα αγακά, ωσ κφριοσ.  

Κατόπιν των ανωτέρω ςυνάγονται τα εξήσ: 

(α) Κατ’ αρχιν, και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι απαλλαγζσ από ΦΠΑ ςυνιςτοφν αυτοτελείσ ζννοιεσ του 

δικαίου τθσ Ζνωςθσ οι οποίεσ ειςάγουν παρζκκλιςθ από τθν αρχι φορολόγθςθσ κάκε πράξθσ παράδοςθσ 
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αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν εξ επαχκοφσ αιτίασ από υποκείμενο ςτο φόρο και ωσ εκ τοφτου πρζπει να 

ερμθνεφονται ςτενά αλλά ταυτόχρονα να εφαρμόηονται ομοιόμορφα ςε ολόκλθρθ τθν Ζνωςθ1, είναι  

ςαφζσ, ότι θ απαλλαγι από Φ.Π.Α. κατά τθν παράδοςθ καυςίμων και λιπαντικϊν που προορίηονται για 

τον εφοδιαςμό πλοίων ιςχφει αποκλειςτικϊσ και μόνο ωσ προσ  τθν τελικι παράδοςθ των αγακϊν και δεν 

επιτρζπεται να καλφπτει παραδόςεισ αγακϊν πραγματοποιοφμενεσ ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ εμπορίασ.  

(β) Κατά ςυνζπεια, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ παράδοςθ των καυςίμων και λιπαντικϊν  

διενεργείται προσ μεςάηοντεσ (ενδιάμεςουσ) που ενεργοφν ςτο όνομά τουσ, ακόμθ κι αν θ τελικι χριςθ 

των αγακϊν είναι δεόντωσ πιςτοποιθμζνθ και αποδεικνφεται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, κατ’ αρχιν θ απαλλαγι 

δεν ιςχφει για τθν πράξθ αυτι, διότι θ ςυνιςτά πράξθ παράδοςθσ (βάςει ςφμβαςθσ εντολισ προσ αγορά 

και πϊλθςθ) και προθγείται τθσ τελευταίασ παράδοςθσ των εν λόγω αγακϊν προσ τθν δικαιοφχο 

πλοιοκτιτρια εταιρεία.  

(γ) Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, τα πραγματικά περιςτατικά των οποίων προςομοιάηουν με αυτά τθσ 

υπόκεςθσ “Fast Bunkering Klaipėda”, εφόςον δθλαδι: 

 θ μεταβίβαςθ, ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου, ςε μεςάηοντεσ 

του δικαιϊματοσ τθσ κυριότθτασ των εν λόγω αγακϊν που προορίηονται για τον εφοδιαςμό πλοίων 

δικαιοφχων απαλλαγισ από ΦΠΑ, δεν ζχει επζλκει  μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι, κατά τθν οποία οι 

εφοπλιςτζσ/πλοιοκτιτεσ μποροφν πλζον να διακζτουν, ςτθν πράξθ, τα αγακά αυτά ωσ κφριοι (για 

παράδειγμα δεν ζχουν εκδοκεί τιμολόγια πϊλθςθσ προσ τον μεςάηοντα πριν τθν υλικι πράξθ 

παράδοςθσ των καυςίμων ςτον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι, κατά τθν οποία δφναται να προςδιοριςτεί και 

θ επακριβισ παραδοκείςα ποςότθτα) και ταυτόχρονα 

 δεν μπορεί να νοθκεί ότι τα καφςιμα και τα λιπαντικά μποροφν να  «διατεκοφν» για χριςθ άλλθ εκτόσ 

από τθν κατανάλωςι τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλοίο, ςτο οποίο ζχουν παραδοκεί,  

τότε θ παράδοςθ των αγακϊν κεωρείται ότι ςυντελείται -από πλευράσ ΦΠΑ- κατά τθ χρονικι ςτιγμι, που 

ο ζχων τθν εκμετάλλευςθ του πλοίου είναι ςε κζςθ ςτθν πραγματικότθτα να διακζτει τα αγακά (καφςιμα 

ι λιπαντικά) ωσ κφριοσ, οπότε και πρζπει να επιβλθκεί ο φόροσ ι να κεμελιωκεί απαλλαγι από αυτόν, 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ περί απαλλαγισ από ΦΠΑ διατάξεισ. 

Προκειμζνου λοιπόν να κεωρθκεί θ μεταβίβαςθ ςτον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι του δικαιϊματοσ διάκεςθσ 

των αγακϊν ςαν να ιταν κφριοσ, για ςκοποφσ ΦΠΑ ωσ απαλλαςςόμενθ πράξθ παράδοςθσ των αγακϊν, 

πρζπει και τα φορολογικά ςτοιχεία, που εκδίδονται, προσ τον μεςάηοντα να εκδίδονται μετά τθν εν τοισ 

πράγμαςι υλικι παράδοςθ ςτον ζχοντα τθν εκμετάλλευςθ του πλοίου και απόκτθςθ από τον τελευταίο 

τθσ αποκλειςτικισ εξουςίασ διάκεςθσ των αγακϊν. Συνεπϊσ, το κρίςιμο ςτοιχείο για τθν κεμελίωςθ του 

δικαιϊματοσ απαλλαγισ από ΦΠΑ ωσ κεωροφμενθσ τελικισ πράξθσ παράδοςθσ προσ τον πλοιοκτιτθ, 

είναι το γεγονόσ ότι θ μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ κυριότθτασ επί του αγακοφ ςτον μεςάηοντα με τθν 

ζκδοςθ του φορολογικοφ ςτοιχείου πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ζχει ςυντελεςκεί μετά τθν εν τοισ 

πράγμαςι μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ διάκεςθσ ςτον πλοιοκτιτθ ι εφοπλιςτι..  
                                                           
1
 Αποφάςεισ Elmeka (C-181/04 ζωσ C-183/04) ςκ. 15, Velker International Oil Company(C-185/89), ςκ. 19, Unterpertinger (C-212/01), ςκ. 34, 

Cimber Air (C-382/02), ςκ. 25, Fast Bunkering Klaipėda (C-526/13), ςκ. 41 
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Επιπροςκζτωσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ διάκεςθ των καυςίμων και των λιπαντικϊν ςτο πλοίο, θ 

μεταφορά και θ φόρτωςθ των καυςίμων και λιπαντικϊν πρζπει να πραγματοποιείται απευκείασ από τισ 

εγκαταςτάςεισ του υποκείμενου ςτο φόρο προςϊπου (φορολογικι αποκικθ ι αποκικθ τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ) προσ το δικαιοφχο απαλλαγισ πλοίο χωρίσ να παρεμβάλλεται ενδιαμζςωσ περαιτζρω 

αποκικευςθ ι υλικι διακίνθςθ του καυςίμου ςε άλλο πρόςωπο. Ωσ εκ τοφτου, οι τελωνειακζσ 

διατυπϊςεισ εξαγωγισ τθροφνται από τθν εταιρεία εμπορίασ πετρελαιοειδϊν ι λιπαντικϊν επί τθσ οποίασ 

κα γίνεται μνεία ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ με τθν εταιρεία – μεςάηοντα και ςτο οικείο τιμολόγιο. 

Είναι ςθμαντικό να τονιςκεί ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ οποία αποτελεί εξαιρετικι περίπτωςθ, πρζπει να 

διαςφαλίηεται ότι δεν υφίςταται δυνατότθτα αλλαγισ χριςθσ του παραδιδόμενου αγακοφ από τον 

μεςάηοντα οφτε και κίνδυνοσ διαφυγισ πόρων τθσ Ε.Ε. και δθμοςίων εςόδων.  

Συνοψίηοντασ, θ εφαρμογι τθσ απόφαςθσ του Δ.Ε.Ε απαιτεί ςυςταλτικι ερμθνεία κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ επιτροπισ, ςυνεπώσ εφαρμόηεται αποκλειςτικά και μόνο : 

 ςε παραδόςεισ καυςίμων και λιπαντικϊν ςε πλοία, χωρίσ δυνατότθτα επζκταςθσ του πεδίου 

εφαρμογισ τθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου ςε άλλεσ κατθγορίεσ αγακϊν, 

 ςε μεταφορά (φυςικι διακίνθςθ) των καυςίμων και λιπαντικϊν από τθν εταιρεία εμπορίασ 

πετρελαιοειδϊν ι λιπαντικϊν απευκείασ προσ το πλοίο μετά τθν ζξοδο από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

φορολογικισ αποκικθσ ι αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, χωρίσ να μεςολαβεί περαιτζρω 

αποκικευςθ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ φόρτωςθ του καυςίμου ςτο πλοίο και να αποφεφγονται 

καταςτρατθγιςεισ με διάκεςθ του καυςίμου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ςε άλλεσ χριςεισ, 

 θ παράδοςθ καυςίμων και λιπαντικϊν από τθν εταιρεία πετρελαιοειδϊν να περιορίηεται ςε μία 

εταιρεία μεςάηοντα, εγκατεςτθμζνθ ςε άλλο Κράτοσ Μζλοσ ι τρίτθ χϊρα, με τθν οποία θ εταιρεία 

εμπορίασ πετρελαιοειδϊν διακζτει ςυμβατικι υποχρζωςθ θ οποία κα πρζπει να αποδεικνφεται ςτισ 

τελωνειακζσ αρχζσ, 

 θ ζκδοςθ του τιμολογίου παράδοςθσ (πϊλθςθσ) προσ τθν εταιρεία – μεςάηοντα να πραγματοποιείται 

το νωρίτερο ταυτόχρονα με τθ ςτιγμι κατά τθν οποία ο πλοιοκτιτθσ μπορεί πλζον να διακζτει, ςτθν 

πράξθ, τα αγακά αυτά ωσ κφριοσ ιτοι κατά το χρόνο τθσ φόρτωςθσ του καυςίμου ςτο πλοίο ϊςτε τα 

ςχετικά φορολογικά ςτοιχεία να αντικατοπτρίηουν περιπτϊςεισ όπωσ εκείνεσ τθσ υπόκεςθσ του 

Δικαςτθρίου, 

 οι τελωνειακζσ διατυπϊςεισ εξαγωγισ τθροφνται με τθν προβλεπόμενθ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ 

διαδικαςία από τθν εταιρεία εμπορίασ πετρελαιοειδϊν ι λιπαντικϊν. Επί τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ 

(εφοδιαςμοφ), μνεία γίνεται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ με τθν εταιρεία – μεςάηοντα κακϊσ και ςτο οικείο 

τιμολόγιο παράδοςθσ (πϊλθςθσ) των καυςίμων και λιπαντικϊν το οποίο ζχει εκδοκεί το νωρίτερο 

ταυτόχρονα με τθ χρονικι ςτιγμι τθσ φόρτωςθσ των καυςίμων και λιπαντικϊν ςτο πλοίο.  

Διευκρινίηεται επίςθσ ότι :  

 τα ανωτζρω δεν ιςχφουν ςε περίπτωςθ όπου οι εταιρείεσ μεςάηοντεσ εδρεφουν ςτο εςωτερικό τθσ 

χϊρασ, διακζτουν ΑΦΜ και μποροφν να αποδίδουν ΦΠΑ ςτο Δθμόςιο και να αςκοφν το δικαίωμα 

ζκπτωςθσ του φόρου.  
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 ςε περίπτωςθ όπου το τιμολόγιο παράδοςθσ (πϊλθςθσ) καυςίμων εκδίδεται από τθν εταιρεία 

εμπορίασ πετρελαιοειδϊν προσ τθν πλοιοκτιτρια εταιρεία και θ εταιρεία μεςάηοντασ εκδίδει 

τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν κακϊσ δεν ενεργεί βάςει ςφμβαςθσ εντολισ προσ αγορά και πϊλθςθ 

δεν τίκεται κάποιο κζμα ςτθν εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ διαδικαςίασ παράδοςθσ καυςίμων ςτισ 

τελωνειακζσ αρχζσ. 

Επίςθσ, τα ανωτζρω δεν επθρεάηουν τισ οδθγίεσ τθσ Διοίκθςθσ για περιπτϊςεισ παράδοςθσ προϊόντων 

υποκείμενων ςε ΕΦΚ που πραγματοποιοφνται εντόσ φορολογικισ αποκικθσ. Εξυπακοφεται δθλ. ότι, ςε 

οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ παράδοςθσ υποκείμενων ςε ΕΦΚ προϊόντων που πραγματοποιείται εντόσ 

φορολογικισ αποκικθσ του ν. 2960/2001 εφαρμογισ τυγχάνουν οι διατάξεισ του άρκρου 25 περ. δ παρ. 1 

του Κϊδικα ΦΠΑ ςε ςυνδυαςμό με τισ διευκρινίςεισ, που ζχουν παραςχεκεί με τθν αρικ. πρωτ. 

Δ17Ε5004905 ΕΞ2013/8-2-13 ΕΔΥΟ.  

Ειδικότερα, με αρικ. πρωτ. Δ17Ε/5004905/ΕΞ2013/8-2-13 ΕΔΥΟ διευκρινίςκθκε όςον αφορά ςτον  

εφοδιαςμό πλοίων και αεροςκαφϊν με εμπορεφματα υποκείμενα ςε ΕΦΚ, ότι απαλλάςςεται από ΦΠΑ θ 

παράδοςθ των υποκείμενων ςε ΕΦΚ προϊόντων, που πραγματοποιείται εντόσ φορολογικισ αποκικθσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν.2859/00, εφόςον οι ςυναλλαςςόμενοι είναι πρόςωπα που 

δφνανται να διακζτουν και να διακινοφν υποκείμενα ςε ΕΦΚ προϊόντα υπό τθν ιδιότθτα του εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι και τα προϊόντα παραμζνουν ςτθν ίδια κατάςταςθ, δθλαδι εντόσ του ιδίου αναςταλτικοφ 

κακεςτϊτοσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ.  

Τζλοσ, ςε κάκε περίπτωςθ επιςθμαίνεται ότι αρμόδιο για τθν πλιρωςθ των όρων και προχποκζςεων για 

τθν χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ Φ.Π.Α. βάςει των πραγματικϊν περιςτατικϊν και των δικαιολογθτικϊν που 

υποβάλλονται κάκε φορά είναι θ τελωνειακι αρχι ςτθν οποία πραγματοποιείται ο εφοδιαςμόσ. 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Δ.Ε 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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