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 ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: 
Αθήνα,   28/09/2020 
Αριθ. Ρρωτ.:Ε.2153 
 
 
 
 
 
ΡΟΣ :    Ωσ προσ τον πίνακα διανομήσ 
 
 
 
 
 

Θζμα: «Παρζχονται οδθγίεσ για τθν ενιαία και ομοιόμορφθ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων, που αφοροφν 
ςτουσ όρουσ απαλλαγισ από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. κατά τον εφοδιαςμό αεροςκαφϊν με καφςιμα» 
 
Σχετ.: α) Η υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1130/09-09-2016 Εγκφκλιοσ Διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ 
β) Η υπ’ αρ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077995 ΕΞ 2018/18-5-2018 Εγκφκλιοσ Διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ 
γ) Η υπ’ αρ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1114519 ΕΞ 2017/26-7-2017 Εγκφκλιοσ Διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ  
δ) Η υπ’ αρ. Α.4052/266/9-2-2006 ΕΔΤΟ με κζμα «Εφοδιαςμόσ αεροςκαφϊν» 
ε) Η  υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1158/2-6-2018 Εγκφκλιοσ Διαταγι ΓΓΔΕ 
ςτ) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085199 ΕΞ 2017/31-05-2017 (ΦΕΚ 1998/Β’) Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ 
«Κακοριςμόσ Απλοποιθμζνθσ Διαδικαςίασ Εφοδιαςμοφ αεροςκαφϊν με καφςιμα - Σροποποίθςθ τθσ 
υπ. αρικμ. Σ.1940/41/14.04.2003 ΑΤΟΟ (ΦΕΚ 516/Β’) «Σελωνειακζσ διαδικαςίεσ εφοδιαςμοφ πλοίων, 
αεροςκαφϊν, διπλωματικϊν αποςτολϊν και λοιπϊν προοριςμϊν με τροφοεφόδια, καπνικά, καφςιμα 
κ.λπ., όπωσ ιςχφει» 
η) Η υπ’ αρ. Δ.81/16/Α0018/19.01.2006 ΕΔΤΟ με κζμα «Εφοδιαςμόσ πολιτικϊν αεροςκαφϊν με 
καφςιμα με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ.»    
 
 
ε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν Εγκυκλίων Διαταγϊν και με αφορμι ερωτιματα φορζων και 

τελωνειακϊν αρχϊν αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

 

 

 

http://www.aade.gr/
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Α. Πςον αφορά ςτον Φ.Ρ.Α.: 

1. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του Ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα ΦΠΑ» 

(εφεξισ «Κϊδικα ΦΠΑ»), απαλλάςςονται από το φόρο θ παράδοςθ και θ ειςαγωγι αεροςκαφϊν που 

προορίηονται μεταξφ άλλων για εκμετάλλευςθ από αεροπορικζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ εκτελοφν κυρίωσ 

διεκνείσ μεταφορζσ με κόμιςτρο κακϊσ και αντικειμζνων και υλικϊν εφόςον προορίηονται να 

ενςωματωκοφν ι να χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτά.  

Ωσ κυρίωσ διεκνείσ μεταφορζσ κεωροφνται αυτζσ που εκτελοφν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ από και προσ 

το εξωτερικό, εφόςον τα ζςοδα από τισ διεθνείσ μεταφορζσ υπερβαίνουν το πενήντα τοισ εκατό (50%) 

των ςυνολικών ετήςιων ακαθάριςτων εςόδων τουσ από αεροπορικζσ μεταφορζσ κατά τθν 

προθγοφμενθ τθσ παράδοςθσ ι ειςαγωγισ, διαχειριςτικι περίοδο. Επίςθσ απαλλάςςεται θ παράδοςθ 

και θ ειςαγωγι καυςίμων, λιπαντικϊν, τροφοεφοδίων και λοιπϊν αγακϊν που προορίηονται για τον 

εφοδιαςμό των πλοίων, πλωτϊν μζςων και αεροςκαφϊν, τα οποία απαλλάςςονται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ. 

χετικζσ οδθγίεσ ζχουν παραςχεκεί με τισ υπ’ αρ. 1051009/2119/669/0014/ΠΟΛ.1156/1997, 

1060218/2900/405/0014/ΠΟΛ.1155/1999 και ΠΟΛ.1158/2014 ΕΔΤΟ. 

 

2. Με τθν υπ’ αρ. 1060218/2900/405/0014/ΠΟΛ.1155/99 ΕΔΤΟ διευκρινίηεται ότι για τθν απόδειξθ 

πλιρωςθσ του όρου εκτζλεςθσ κυρίωσ διεκνϊν μεταφορϊν, απαιτείται βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ για τθ 

φορολογία τθσ αεροπορικισ εταιρείασ ΔΟΤ. Η βεβαίωςθ αυτι προςκομίηεται ςτο Σελωνείο, όταν 

πρόκειται για ειςαγωγι αεροςκάφουσ. Η ίδια βεβαίωςθ χρθςιμοποιείται προκειμζνου να χορθγθκοφν 

οι προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του ν. 2859/2000 απαλλαγζσ, ςτισ 

περιπτϊςεισ ειςαγωγισ ι παράδοςθσ αντικειμζνων, υλικϊν, καυςίμων, λιπαντικϊν, τροφοεφοδίων και 

λοιπϊν αγακϊν που προορίηονται για τον εφοδιαςμό των αεροςκαφϊν, τα οποία απαλλάςςονται με 

τισ διατάξεισ τθσ περ. β’ τθσ παραγρ. 1 του ίδιου άρκρου και νόμου. 

 

3. φμφωνα με τισ διατάξεισ: 

α. του άρκρου 3 του Κϊδικα ΦΠΑ, όπωσ ιςχφει, ςτο φόρο υπόκειται κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, 

θμεδαπό ι αλλοδαπό ι ζνωςθ προςϊπων, εφόςον αςκεί κατά τρόπο ανεξάρτθτο οικονομικι 

δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα από τον τόπο εγκατάςταςθσ, τον επιδιωκόμενο ςκοπό ι το αποτζλεςμα 

τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. 

β. τθσ παρ. 5 του άρκρου 14 του Κϊδικα ΦΠΑ, όπωσ ιςχφει, ο τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν μεταφοράσ 

επιβατϊν είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, κατά το μζροσ τθσ διαδρομισ που πραγματοποιείται ςτο 

εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

γ. τθσ παρ. 2 του άρκρου 36 του Κϊδικα ΦΠΑ, όπωσ ιςχφει, προβλζπεται ότι για κάκε υποκείμενο ςτον 

φόρο χρθςιμοποιείται ο μοναδικόσ αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.), ο οποίοσ 

χορθγείται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και ότι ςτουσ υποκείμενουσ ςτο 

φόρο, που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ο Α.Φ.Μ. χορθγείται 

με τθν υποβολι διλωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν.  

 

4. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 10 του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει, κάκε 

πρόςωπο, φυςικό ι νομικό, ι νομικι οντότθτα, που πρόκειται να αςκιςει δραςτθριότθτεσ 

επιχειρθματικοφ περιεχομζνου υποβάλλει διλωςθ ζναρξθσ ςτο φορολογικό μθτρϊο. Με τθν εγγραφι 

θ Φορολογικι Διοίκθςθ αποδίδει μοναδικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου ςε κάκε φορολογοφμενο. 
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5. Με τθν υπ’ αρ. ΠΟΛ.1125/8-9-16 Εγκφκλιο Διαταγι διευκρινίηεται ότι ςτισ υποχρεϊςεισ των 

υποκείμενων ςτο φόρο προςϊπων, εμπίπτει, μεταξφ άλλων, ςφμφωνα με το άρκρο 36 του 

Ν.2859/2000 "Κϊδικασ ΦΠΑ", θ απόκτθςθ μοναδικοφ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Μ) ςτο 

πλαίςιο τθσ ανάγκθσ να παρακολουκείται φορολογικά για ςκοποφσ βεβαίωςθσ και είςπραξθσ του 

φόρου κακϊσ και για κζματα διοικθτικισ επίλυςθσ διαφορϊν και παραβάςεων τθσ τελωνειακισ 

νομοκεςίασ ο υποκείμενοσ ςτο φόρο ειςαγωγζασ - εγκατεςτθμζνοσ ςε άλλο Κράτοσ-Μζλοσ τθσ Ε.Ε. 

 

 

6. Με τθν υπ’ αρ. 1130/09-09-2016 Εγκφκλιο Διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ, με τθν οποία κοινοποιικθκε θ 

αρικ. 148/2016 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ («Ν..Κ.»), θ οποία ζγινε 

αποδεκτι από τον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων διευκρινίηεται, ότι για τισ αλλοδαπζσ 

αεροπορικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ: α) είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, β) 

δραςτθριοποιοφνται ςτο εςωτερικό τθσ Χϊρασ και γ) πραγματοποιοφν πτιςεισ εντόσ του εςωτερικοφ 

τθσ Χϊρασ, κα απαιτείται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ, προκειμζνου για τθν εφαρμογι των 

προβλεπόμενων απαλλαγϊν από τον ΦΠΑ των αγακϊν και υπθρεςιϊν, θ βεβαίωςθ από τισ αρμόδιεσ 

Δ.Ο.Τ. Οι τελευταίεσ δε για τθ χοριγθςθ τθσ βεβαίωςθσ απαλλαγισ κα αξιολογοφν τθν 

πραγματοποίθςθ «κυρίωσ διεκνϊν πτιςεων», λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των εςόδων των 

αεροπορικϊν εταιρειϊν (εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ) για τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο.  

 

7. Με τθν αρ. Γ 1077995 ΕΞ 2018/18-5-2018 Εγκφκλιο Διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ, παρζχονται 

διευκρινίςεισ ςχετικά με τα υποςτθρικτικά ζγγραφα που υποβάλλονται κατά τον εφοδιαςμό 

μιςκωμζνων αεροςκαφϊν με καφςιμα, ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ και μόνο, κατά τισ οποίεσ ςτο 

Πιςτοποιθτικό Αερομεταφορζα του μιςκωτι δεν αναγράφεται το μιςκωμζνο αεροςκάφοσ (όπωσ ςτισ 

περιπτϊςεισ πλιρουσ μίςκωςθσ/Wet lease), ανεξαρτιτωσ του τόπου εγκατάςταςθσ τθσ μιςκϊτριασ 

αεροπορικισ εταιρείασ, ϊςτε να αποδεικνφεται θ νόμιμθ χριςθ και εκμετάλλευςθ του αεροςκάφουσ 

από τθν εφοδιαηόμενθ αεροπορικι εταιρεία και να εξετάηεται εν ςυνεχεία θ δυνατότθτα απαλλαγισ 

από τισ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.) ςφμφωνα με τισ ανωτζρω ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Κατόπιν των ανωτζρω: 

i. Αναφορικά με την υποχρζωςη προςκόμιςησ ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ βεβαίωςησ από τη ΔΟΥ 

προκειμζνου οι παραδόςεισ αγαθών ςε αεροςκάφη που χρηςιμοποιοφνται από δικαιοφχα απαλλαγήσ 

πρόςωπα να τφχουν απαλλαγήσ από ΦΠΑ 

 

α) Αεροπορικι εταιρία που δεν ζχει ζδρα οφτε μόνιμθ εγκατάςταςθ (υποκατάςτθμα) ςτθν Ελλάδα 

αλλά εκτελεί μεταξφ άλλων ι αποκλειςτικά πτιςεισ εςωτερικοφ. 

   

Από τα ανωτζρω κακίςταται ςαφζσ ότι αεροπορικι εταιρία, θ οποία δεν ζχει ζδρα οφτε μόνιμθ 

εγκατάςταςθ (υποκατάςτθμα) ςτθν Ελλάδα αλλά εκτελεί μεταξφ άλλων ι αποκλειςτικά πτιςεισ 

εςωτερικοφ  (π.χ. Ακινα - Ρόδοσ) με κόμιςτρο ι ζναντι τιμιματοσ, και ςυνεπϊσ δραςτθριοποιείται ςτο 

εςωτερικό τθσ χϊρασ αςκϊντασ ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα (π.χ. πτιςθ από Ακινα προσ 

Μφκονο), υποχρεοφται να αποκτιςει Α.Φ.Μ. για ςκοποφσ Φ.Π.Α., ωσ υποκείμενο ςτο φόρο νομικό 
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πρόςωπο, ιτοι θ υποχρζωςθ απόκτθςθσ ΑΦΜ γεννάται ςτθν περίπτωςθ που ζχει μεταξφ άλλων και 

ζςοδα από πτιςεισ που δεν μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ διεκνείσ. 

 

Επιπλζον, το Δικαςτιριο1 τθσ Ε.Ε. ζχει δεχκεί ότι οι προβλεπόμενεσ από τισ ανωτζρω διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ παραδόςεισ αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν ςε αεροςκάφθ που εκτελοφν πτιςεισ 

εςωτερικοφ, αλλά τα οποία χρθςιμοποιοφνται από αεροπορικζσ εταιρίεσ, που εκτελοφν κυρίωσ 

διεκνείσ μεταφορζσ με κόμιςτρο, απαλλάςςονται από τον Φ.Π.Α., κακϊσ κρίςιμο ςτοιχείο για τθν 

χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ είναι θ φφςθ των δραςτθριοτιτων που αςκεί κυρίωσ θ αεροπορικι εταιρία 

που χρθςιμοποιεί το αεροςκάφοσ,  κι όχι θ ςυγκεκριμζνθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται το 

ςυγκεκριμζνο αεροςκάφοσ. 

 

Αντίςτοιχθ κζςθ διατφπωςε και το Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ2, επιςθμαίνοντασ ότι το κριτιριο για 

τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από Φ.Π.Α. είναι θ φφςθ τθσ ςυνολικισ μεταφορικισ δραςτθριότθτασ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ αεροπορικισ εταιρίασ. 

 

υνεπϊσ, προκειμζνου να χορθγείται απαλλαγι από Φ.Π.Α. κατά τθν παράδοςθ αγακϊν ςε 

αεροςκάφοσ αλλοδαπισ αεροπορικισ εταιρίασ, που δεν είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 

αλλά δραςτθριοποιείται ςτο εςωτερικό αυτισ (οπότε δεν πραγματοποιεί κατά τεκμιριο μόνο πτιςεισ 

εξωτερικοφ αλλά εν τοισ πράγμαςι πραγματοποιεί και πτιςεισ εςωτερικοφ), πρζπει θ εταιρία: 

 

Α) να αποκτά ςτθ χϊρα μασ Α.Φ.Μ. για ςκοποφσ Φ.Π.Α. και 

 

Β) να υποβάλλεται ςτο Σελωνείο βεβαίωςθ εκδοκείςα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., περί πραγματοποίθςθσ 

από τθν αεροπορικι εταιρία - δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο, κυρίωσ διεκνϊν πτιςεων.  

 

Με τθν υπ’ αρ. 5014037/ΠΟΛ.1158/2-6-2014 Εγκφκλιο του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

επιςθμαίνεται, ότι θ αίτθςθ χοριγθςθσ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ κατατίκεται πριν τθ διενζργεια 

οποιαςδιποτε απαλλαςςόμενθσ προμικειασ αγακϊν ι υπθρεςιϊν και ςε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ 

τθσ εν λόγω βεβαίωςθσ πριν τθν ζκδοςθ του φορολογικοφ ςτοιχείου, θ πράξθ επιβαρφνεται με τον 

αναλογοφντα φόρο.  

 

-------- 

β) Αεροπορικι εταιρία που δεν ζχει ζδρα οφτε μόνιμθ εγκατάςταςθ (υποκατάςτθμα) ςτθν Ελλάδα 

αλλά εκτελεί διεκνείσ πτιςεισ, με ςτάςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, χωρίσ τθν διενζργεια μεταφοράσ 

(επιβίβαςθσ/αποβίβαςθσ) ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

 

Οι εν λόγω αεροπορικζσ εταιρίεσ δικαιοφνται τθσ απαλλαγισ από ΦΠΑ κατά τθν παράδοςθ των 

καυςίμων ςτα αεροςκάφθ τθσ, χωρίσ να υποχρεοφται να αποκτιςει ΑΦΜ ςτθ χϊρα μασ, εφόςον είναι 

ςε κζςθ να αποδείξει ςε οποιονδιποτε ζλεγχο : 

 

                                                           
1
 Cimber Air, ςκ. 27-30 

2
 Αρ. 148/2016 γνωμοδότθςθ ΝΚ (τμ.Βϋ), θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον ΓΓΔΕ 
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Α) τθν πραγματοποίθςθ μόνο διεκνϊν πτιςεων, ιτοι ότι δεν πραγματοποιεί πτιςεισ εςωτερικοφ ςτθν 

Ελλάδα (παρά μόνο ενδεχομζνωσ ςτάςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ για ανεφοδιαςμό) και 

Β) τθ μθ διενζργεια μεταφοράσ (επιβίβαςθσ ι/και αποβίβαςθσ) ςε άλλο ςθμείο ςτο εςωτερικό τθσ 

χϊρασ, διάφορο του τελικοφ δθλωκζντοσ προοριςμοφ του αεροςκάφουσ. 

 

Προσ το ςκοπό απλοφςτευςθσ και διευκόλυνςθσ τθσ διαδικαςίασ εφοδιαςμοφ των αεροςκαφϊν, που 

χρθςιμοποιοφνται από αεροπορικζσ εταιρίεσ, οι οποίεσ δεν διαθζτουν ΑΦΜ ςτην Ελλάδα, και 

ταυτόχρονα διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου, ςυμπλθρϊνεται  κατά τθ διαδικαςία 

εφοδιαςμοφ αεροςκαφϊν με καφςιμα ςτθ θζςθ 44 τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ ι τθσ διλωςθσ ΕΦΚ, 

κατά περίπτωςθ, ο νζοσ κωδικόσ «1771 για τισ διαςαφιςεισ εξαγωγισ» και «ΙΕ75 για τισ δθλϊςεισ 

ΕΦΚ», με τον οποίο κα δθλϊνεται από τον διαςαφιςτι θ ςυνδρομι των υπό Α) και Β) ανωτζρω 

προχποκζςεων, ιτοι θ πραγματοποίθςθ από τθν αεροπορικι εταιρία μόνο διεκνϊν πτιςεων και θ μθ 

διενζργεια μεταφοράσ (επιβίβαςθσ ι/και αποβίβαςθσ) ςε άλλο ςθμείο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, 

διάφορο του τελικοφ δθλωκζντοσ προοριςμοφ του αεροςκάφουσ. 

 

ε περίπτωςθ που θ αεροπορικι εταιρία δεν είναι ςε κζςθ να αποδείξει τα ανωτζρω και κατ’ 

ακολουκία δεν τθρεί τθ ςχετικι διαδικαςία, τότε θ εταιρία  που αιτείται του ατελοφσ εφοδιαςμοφ, κατ’ 

αρχιν δεν μπορεί να τφχει απαλλαγισ από ΦΠΑ, παρά μόνο εφόςον αποκτιςει ΑΦΜ και ςχετικι 

βεβαίωςθ τθσ ΔΟΤ περί πραγματοποίθςθσ κυρίωσ διεκνϊν πτιςεων, ςφμφωνα με το άρ. 27 παρ. 1 περ. 

β) και γ) του ν. 2859/2000. 

-------- 

Εξυπακοφεται, ότι ςε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ εκ των υςτζρων ελζγχου, αρμόδια για τθ 

διαπίςτωςθ τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων απαλλαγισ από ΦΠΑ κατά τον εφοδιαςμό είναι θ 

τελωνειακι αρχι, ςτθν οποία υποβάλλονται τα ςχετικά τελωνειακά παραςτατικά εφοδιαςμοφ. 

Προκειμζνου δε για τθν άρςθ τυχόν υπονοιϊν περί καταςτρατιγθςθσ των απαλλακτικϊν διατάξεων, 

δφναται θ τελωνειακι αρχι να αιτθκεί τθσ προςκόμιςθσ, για λογαριαςμό τθσ αιτοφμενθσ τθν απαλλαγι 

αεροπορικισ εταιρίασ, οποιουδιποτε πρόςφορου κατά περίπτωςθ εγγράφου, υποςτθρικτικοφ τθσ 

απαλλαγισ, κρίνει αναγκαίο, όπωσ ςχζδιο πτιςθσ, γενικό δθλωτικό, κατάςταςθ επιβαινόντων κ.ά.  

 

ii. Αναφορικά με την οικονομική εκμετάλλευςη του αεροςκάφουσ ςε περίπτωςη ναφλωςησ αυτοφ ςε 

ομάδεσ επιβατών (ιδιώτεσ ή επιχειρήςεισ).  

 

φμφωνα με το ΔΕΕ3, ςτθν ζννοια του όρου «διεκνείσ μεταφορζσ με κόμιςτρο» περιλαμβάνονται και οι 

διεκνείσ ναυλωμζνεσ πτιςεισ προσ κάλυψθ των αναγκϊν επιχειριςεων  και ιδιωτϊν.  Αντικζτωσ εάν τα 

αεροςκάφθ δεν προορίηονται για οικονομικι εκμετάλλευςθ εκ μζρουσ τθσ αεροπορικισ εταιρίασ ςτο 

πλαίςιο διεκνϊν μεταφορϊν, δεν μπορεί να χορθγθκεί θ αιτοφμενθ απαλλαγι από ΦΠΑ4. 

 

υνεπϊσ, δεδομζνου ότι θ ναφλωςθ αεροςκαφϊν από τθν αεροπορικι εταιρία αποτελεί άςκθςθ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ με ςκοπό το κζρδοσ και εφόςον τα ζςοδα τθσ εταιρίασ αυτισ από διεκνείσ 

μεταφορζσ, ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα ζςοδα από τισ ναυλωμζνεσ πτιςεισ, υπερβαίνουν το 

πενιντα τοισ εκατό (50%) των ςυνολικϊν ετιςιων ακακάριςτων εςόδων τουσ από αεροπορικζσ 

                                                           
3
 C-33/11, AOy, ςκ. 35 

4
 C-33/11, AOy, ςκ. 61 
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μεταφορζσ κατά τθν προθγοφμενθ τθσ παράδοςθσ ι ειςαγωγισ, διαχειριςτικι περίοδο, τότε κατ’ αρχιν 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ απαλλαγισ από ΦΠΑ κατά τθν παράδοςθ αγακϊν ςε 

αεροςκάφοσ αεροπορικισ εταιρίασ.  

 

ε κάκε περίπτωςθ, θ απαλλαγι από τον φόρο χορθγείται, εφόςον, κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ 

τελωνειακισ αρχισ, πρόκειται για άςκθςθ οικονομικισ/εμπορικισ δραςτθριότθτασ εκ μζρουσ τθσ 

εταιρίασ που είναι το δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο5. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι θ εφαρμογι των 

απαλλακτικϊν διατάξεων δεν δφναται να επεκτείνεται μζχρι του ςθμείου που να καλφπτει τθν 

καταχρθςτικι πρακτικι επιχειριςεων με ςκοπό δθλαδι τθν επίτευξθ φορολογικοφ πλεονεκτιματοσ με 

επίπλαςτεσ μεκοδεφςεισ6.  

 
Σζλοσ, ςε περίπτωςθ απόκτθςθσ αεροςκάφουσ όχι για ςκοποφσ αποκλειςτικισ χριςθσ του από 

αεροπορικι εταιρία που εκτελεί κυρίωσ διεκνείσ μεταφορζσ με κόμιςτρο αλλά για ςκοποφσ από κοινοφ 

με τθν εταιρία χριςθσ του από πρόςωπα που δεν ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ αεροπορικισ εταιρείασ ι εάν 

θ χριςθ του αεροςκάφουσ δεν αφορά ςτον εμπορικό χαρακτιρα τθσ εταιρείασ, ι ο ιδιοκτιτθσ τθσ 

αεροπορικισ εταιρείασ ι του αεροςκάφουσ ι άλλο ςχετιηόμενο με αυτοφσ πρόςωπο ζχει δικαίωμα να 

χρθςιμοποιιςει το αεροςκάφοσ υπό προνομιακοφσ όρουσ ςε ςχζςθ με κάκε άλλο πελάτθ τθσ εταιρείασ 

(π.χ. δωρεάν χριςθ αυτοφ), τότε θ παράδοςθ καυςίμων ςτθν ςυγκεκριμζνθ αεροπορικι εταιρία δεν 

μπορεί να τφχει απαλλαγισ από Φ.Π.Α. 

 
 
 
Β. Πςον αφορά  ςτον Ε.Φ.Κ.:  

Αναφορικά με τθν ζννοια τθσ ιδιωτικισ πτιςθσ αναψυχισ για τθν απαλλαγι από ΕΦΚ των καυςίμων 

που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αεροπλοΐα, εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του άρκρου 78 παράγραφοσ 1αϋ 

του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Αϋ), με τισ οποίεσ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία οι διατάξεισ 

του άρκρου 14 παράγραφοσ 1βϋ τθσ Οδθγίασ 2003/96/ΕΚ και ςφμφωνα με τισ οποίεσ απαλλάςςονται 

από τον ΕΦΚ τα ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

καφςιμα για τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ εκτόσ των ιδιωτικϊν πτιςεων αναψυχισ. Ωσ ιδιωτικι πτιςθ 

αναψυχισ νοείται θ χρθςιμοποίθςθ αεροςκάφουσ από τον ιδιοκτιτθ του ι το φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο το οποίο το χρθςιμοποιεί βάςει μιςκϊςεωσ ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, για μη 

εμπορικοφσ ςκοποφσ και γενικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων 

ή για την παροχή υπηρεςιών ζναντι αμοιβήσ ι για τισ ανάγκεσ των δθμοςίων αρχϊν». 

Περαιτζρω, θ Απόφαςθ του Δικαςτθρίου Ε.Ε. επί τθσ υπόκεςθσ C-79/10 (Systeme Helmholz GmbH) ςε 

ςχζςθ με το άρκρο 14, παράγραφοσ 1, ςτοιχείο β τθσ προαναφερόμενθσ Οδθγίασ 2003/96/EΚ για τθν 

απαλλαγι ενεργειακϊν προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται ωσ καφςιμο για αεροπορικζσ μεταφορζσ, 

ζκρινε ότι το είδοσ τθσ αεροπλοΐασ που εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ εξαιρζςεωσ αυτισ αφορά τθ 

χριςθ καυςίμου ςτισ περιπτϊςεισ που το αεροςκάφοσ χρθςιμοποιείται ευκζωσ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν εναζριασ μεταφοράσ ζναντι αμοιβήσ. Επομζνωσ, θ ζννοια τθσ «αεροπλοΐασ» επιτάςςει θ 

παροχι υπθρεςιϊν ζναντι αμοιβισ να είναι εγγενισ με τισ μετακινιςεισ του αεροςκάφουσ7.  

                                                           
5
 Βλ. ςχετικά Working Paper No 758, VAT Committee (Article 398 of Directive 2006/112/EC) 

6
 C-255/02, Halifax κ.λπ. κατά Commissioners of Customs & Excise, ςκ. 69 & 70 

7
 C-79/10 (Systeme Helmholz GmbH), ςκ. 21 
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Κατόπιν τοφτων, θ μόνθ δραςτθριότθτα που μπορεί να επωφελθκεί από τθν εν λόγω προβλεπόμενθ 

απαλλαγι για τα καφςιμα που χρθςιμοποιοφνται από αεροςκάφθ είναι θ άμεςη παροχή υπηρεςιών ςε 

τρίτουσ ζναντι αμοιβήσ. Οποιαδιποτε άλλθ χριςθ των αεροςκαφϊν ςτο πλαίςιο επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ, χωρίσ τθν άμεςθ παροχι υπθρεςιϊν ςτον καταναλωτι δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ 

για τθν απαλλαγι από ΕΦΚ.   

υνεπϊσ, και όςον αφορά ςτθν απαλλαγι από τον ΕΦΚ καυςίμων, προκειμζνου να αποδειχκεί θ 

νόμιμθ χριςθ και εκμετάλλευςθ του ςυγκεκριμζνου αεροςκάφουσ από τθν εφοδιαηόμενθ αεροπορικι 

εταιρεία πρζπει να εξετάηεται εάν ο αερομεταφορζασ εκμεταλλεφεται τα αεροςκάφθ για εμπορικοφσ 

ςκοποφσ (μεταφορά επιβατϊν, ταχυδρομείου ι εμπορευμάτων ζναντι αμοιβήσ ή/και μίςθωςησ) και το 

ςυγκεκριμζνο αεροςκάφοσ για το οποίο προορίηεται το καφςιμο, είναι ενταγμζνο ςτον ωσ άνω 

αερομεταφορζα για τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου πτθτικοφ ζργου και όχι διαφορετικοφ από αυτό για 

το οποίο του χορθγικθκε θ άδεια εκμετάλλευςθσ.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ  

ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ 

 

Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ 

1. Σελωνεία 

2. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ 

3. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ) τθσ Γ.Δ.ΗΕΛ.Δ (για τθν ενθμζρωςθ τθσ 

Ηλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ και του portal τθσ Α.Α.Δ.Ε) (e-mail : siteadmin@aade.gr) 

4. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ), Τποδιεφκυνςθ Βϋ: Απαιτιςεων και Ελζγχου 

Εφαρμογϊν Σελωνείων (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal του ICISnet)  

(e-mail: secr_icis@aade.gr) 

Β. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ 

1. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) 

2. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε) 

3. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

4. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων (Κ.Ε.Ε) (με τθν παράκλθςθ για τθν ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ) 

5. Αποδζκτεσ Πίνακα Ηϋ 

6.  Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα) E-mail: info@acci.gr 

7. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Σςιμιςκι 29, 54624  Θες/νίκθ) 

root@ebeth.gr 

8. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Πειραιϊσ (Λουδοβίκου 1 – Πλ.  Οδθςςοφ, 18531 
Πειραιάσ), E-mail: evep@pcci.gr  

9. φνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (.Ε.Ε.Π.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528 Ιλίςια), E–
mail: seepe@seepe.gr    

10. Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (Αμερικισ 10, 10671  Ακινα) 

mailto:siteadmin@aade.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:root@ebeth.gr
mailto:evep@pcci.gr
mailto:seepe@seepe.gr
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11. Ελλθνικά Πετρζλαια Α.Ε. (Χειμάρρασ 8Α, 15125 Μαροφςι 

12. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε. 
α) ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 
β) Ηρϊδου Αττικοφ 12Α, 15124 Μαροφςι, E-mail:  info@moh.gr 

13. Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ (Τ.Π.Α) 
 

Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε κ. Γ. Πιτςιλι 

2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ 

3. Γεν. Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ : 

- Δ/νςθ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α 

- Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

- Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

- Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 

4. Γεν. Δ/νςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ : 

- Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

5. Γεν. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ : 

- Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ), Τποδιεφκυνςθ Βϋ: Απαιτιςεων και Ελζγχου 

Εφαρμογϊν Σελωνείων 

- Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Σελωνειακϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Σ.Ε) 

6. Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία 
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