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Θζμα: Παροχή οδηγιϊν ςχετικά με την αντιμετϊπιςη ιδιωτικϊν ςκαφϊν αναψυχήσ 
ελλιμενιςμζνων ςτη χϊρα με ςημαία Ηνωμζνου Βαςιλείου ςτα οποία υψϊνεται Ελληνική 
ςημαία. 
 
χετ:     Οι αρικμ Ε.2210/29.12.2020, Ε.2020/22.1.2021, Ε. 2050/1.3.2021 και Ε.2067/26.3.21  
εγκφκλιοι  του Διοικθτι ΑΑΔΕ 
 
Κατόπιν ερωτθμάτων ςχετικά με τισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ και τθν φορολογικι  αντιμετϊπιςθ 
των ςκαφϊν με ςθμαία Η.Β. που ιταν ελλιμενιςμζνα ςτθ χϊρα μασ πριν τισ 1.1.2021,  ςτα οποία 
πρόκειται να υψωκεί Ελλθνικι ςθμαία , ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 
 
Το Ηνωμζνο Βαςίλειο από 1/1/2021 αποχϊρθςε από τθν ενιαία αγορά και τθν τελωνειακι 
ζνωςθ και αποτελεί πλζον «τρίτθ χϊρα», με αποτζλεςμα θ  διακίνθςθ των εμπορευμάτων από 
τθ χϊρα μασ προσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο και το αντίκετο, να αντιμετωπίηεται διαδικαςτικά με τον 
ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται θ διακίνθςθ εμπορευμάτων από και προσ τρίτεσ χϊρεσ, γεγονόσ 
που ςυνεπάγεται τθν υποχρεωτικι πλζον τιρθςθ τελωνειακϊν διαδικαςιϊν και διατυπϊςεων, 
ςφμφωνα με τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα.  
 
Όςον αφορά τα ςκάφθ με ςθμαία ΗΒ, με βάςθ τα άρκρα 41 και 47 τθσ Συμφωνίασ για τθν 
αποχϊρθςθ του Ηνωμζνου Βαςιλείου τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εφόςον πριν τθν αποχϊρθςθ του ΗΒ (1.1.2021), βρίςκονταν 
ελλιμενιςμζνα ι ζπλεαν ςε φδατα τθσ ΕΕ, και ςυνεχίηουν μετά τθν εν λόγω θμερομθνία να 
πλζουν ςτο εςωτερικά καλάςςια φδατα διατθροφν τον ενωςιακό χαρακτιρα και ςφμφωνα  με 
τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τισ ανωτζρω ςχετικζσ εγκυκλίουσ, δεν υποχρεοφνται ςε κανενόσ 
είδουσ τελωνειακι διατφπωςθ για όςο χρονικό διάςτθμα βρίςκονται ςτθν ωσ άνω κατάςταςθ 
(ωσ προσ τον ελλιμενιςμό τουσ ι τθν πλεφςθ τουσ ςτα εςωτερικά καλάςςια φδατα). 
 
Ωσ εκ τοφτου, για τα ωσ άνω ςκάφθ, εφόςον υποβάλλονται αιτιματα για τθν φψωςθ Ελλθνικισ 
ςθμαίασ ςτο πλαίςιο των κείμενων διατάξεων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και 
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Νθςιωτικισ Πολιτικισ, δεν απαιτοφνται περαιτζρω τελωνειακζσ διατυπϊςεισ  όςον αφορά τθν 
φορολογικι αντιμετϊπιςι τουσ, ιτοι, δεν απαιτείται θ υποβολι των ςχετικϊν παραςτατικϊν για 
τθν καταβολι ι απαλλαγι ΦΠΑ ειςαγωγισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι: 

 κατά το χρόνο ελλιμενιςμοφ τουσ πριν τισ 31.12.2020, τα ςκάφθ αυτά είχαν ολοκλθρϊςει 
τθν φορολογικι τουσ υποχρζωςθ όςον αφορά τον ΦΠΑ ςτθν Ε.Ε., δθλαδι κατά το 
χρονικό ςθμείο εκείνο ςτθν Ε.Ε. 28 και  

 δεν ζχουν εξζλκει των Ελλθνικϊν χωρικϊν υδάτων μζχρι τθν υποβολι του ςχετικοφ 
αιτιματοσ και ςυνεπϊσ δεν ζχουν απολζςει τον ενωςιακό τουσ χαρακτιρα.  

 
                                                                    

     
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

                                                                                            
Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 

Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ αρ. 4 (Τελωνεία Α’ & Β’ τάξθσ) 
 

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη: 

1. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Φορολογικισ Πολιτικισ & Δθμόςιασ Περιουςίασ 

3.Τελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ / Θεςςαλονίκθσ/ Αχαΐασ 

4.Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ 

5..Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ 

6. Επιτελικι Υπθρεςία Τελωνειακϊν Ελζγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) 

7.Υπουργείο Ναυτιλίασ  (για ενθμζρωςθ αρμόδιων λιμενικϊν αρχϊν) 

8.Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ αρ. 1 & 5  

9. Αποδζκτεσ Πίνακα Η’ 

10.Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΒ’ αρ. 2,3,5,7,11 

11.Αποδζκτεσ Πίνακα ΚΓ αρ.3,7,9,12,13 

 

Γ. Εςωτερική Διανομή 

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

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

3. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α  

4. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

5. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

6. Δ/νςθ Εφαρμογισ  Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

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