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ΘΕΜΑ 

 

: 

 
Παροχή οδηγιϊν ςχετικά με την αντιμετϊπιςη ιδιωτικϊν ςκαφϊν αναψυχήσ με 
ςημαία Ηνωμζνου Βαςιλείου μετά την ζξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε. 
 

ΧΕΣ. : Οι αρικ. Ε.2210/29.12.2020, Ε.2020/22.1.2021, Ε.2050/1.3.2021 και Ε.2067/26.3.2021 

εγκφκλιοι του Διοικθτι ΑΑΔΕ 

 

 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν, αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ, ςασ γνωρίηουμε 

τα ακόλουκα:  

1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ε.2067/26.3.2021 με τθν οποία τροποποιικθκε θ παρ 5 τθσ 

Ε.2050/2021 κακορίςτθκε ότι για τα ιδιωτικά ςκάφθ αναψυχισ με ςθμαία ΗΒ για τα οποία ζχει 

καταβλθκεί ο ΦΠΑ ςτθν Ε.Ε.27: 

α) δφναται να εξετάηεται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ θ ςυνδρομι των όρων εφαρμογισ των 

διατάξεων περί επανειςαγωγισ, μετά από αίτθςθ των ωσ άνω προςϊπων, θ οποία υποβάλλεται 

ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι, επιςυνάπτοντασ όλα τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία που 

αποδεικνφουν τθν ολοκλιρωςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ για τον Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ 

των εν λόγω ςκαφϊν ςτθν Ε.Ε. των 27 κρατϊν μελϊν και  

β) κατόπιν τθσ εξζταςθσ των όρων εφαρμογισ των διατάξεων επανειςαγωγισ, χωρίσ περαιτζρω 

διατυπϊςεισ, κα τυγχάνει εφαρμογισ το άρκρο 1 παρ.2 τθσ Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΥΟ (378/Β’) 
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όπωσ ιςχφει, και κα εκδίδεται Δελτίο Κίνθςθσ Αορίςτου Ιςχφοσ για τθν ελεφκερθ διακίνθςθ τουσ, 

με διατιρθςθ τθσ ςθμαίασ τουσ. 

2. Κατόπιν ερωτθμάτων αναφορικά με τθ μεταχείριςθ, κατά τθν διακίνθςθ ςτα Ελλθνικά 

καλάςςια φδατα, ιδιωτικϊν  πλοίων αναψυχισ που φζρουν ςθμαία Η.Β. και ζχουν καταβάλει 

ΦΠΑ ςτο Η.Β., και οδθγιϊν που ηθτικθκαν από τθν ΑΑΔΕ κζτοντασ εκ νζου το κζμα ςτα αρμόδια 

ενωςιακά όργανα, ςτο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ του καλάςςιου τουριςμοφ και διευκόλυνςθσ των  

χρθςτϊν ιδιωτικϊν πλοίων αναψυχισ, κακϊσ και απλοφςτευςθσ των ςχετικϊν τελωνειακϊν 

διαδικαςιϊν, με βάςθ επικαιροποιθμζνθ απάντθςθ που λάβαμε από τα εν λόγω ενωςιακά 

όργανα, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

Ιδιωτικά ςκάφθ αναψυχισ με ςθμαία ΗΒ για τα οποία ζχει καταβληθεί ο ΦΠΑ ςτο Η.Β. και πριν 

τισ 1.1.2021 ιταν ελλιμενιςμζνα ςτα φδατα τθσ Ε.Ε.27, τα οποία εξζρχονται μετά τθν θμερομθνία 

αυτι και επανζρχονται ςτα φδατα τθσ Ε.Ε.27, δφναται να υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 5 τθσ Ε.2050/21 εγκυκλίου ϊςτε να εξετάηεται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ θ 

ςυνδρομή των όρων εφαρμογήσ των διατάξεων περί επανειςαγωγήσ και να εκδίδεται Δελτίο 

Κίνηςησ (Transit Log) Αορίςτου Ιςχφοσ, εφόςον ςτθν αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν αρμόδια 

Τελωνειακι αρχι,  επιςυνάπτονται όλα τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία που αποδεικνφουν:  

α) τθν ολοκλιρωςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ για τον Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ των εν 

λόγω  ςκαφϊν ςτο Η.Β. πριν τθ 1.1.2021 και  

β) τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι τα εν λόγω ςκάφθ βρίςκονταν ελλιμενιςμζνα ςε ενωςιακά 

καλάςςια φδατα κατά τθν 31.12.2020. 

 

 

Ο Διοικητήσ τησ ΑΑΔΕ 

 

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

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

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη: 

1.Τελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ / Θεςςαλονίκθσ/ Αχαΐασ 

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

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

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

5.Υπουργείο Ναυτιλίασ  (για ενθμζρωςθ αρμόδιων λιμενικϊν αρχϊν) 

6.Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ αρ. 1 & 5  

7.Αποδζκτεσ Πίνακα Η’ 

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

9.Αποδζκτεσ Πίνακα ΚΓ αρ.3,7,9,12,13 

10. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Φορολογικισ Πολιτικισ & Δθμόςιασ Περιουςίασ 

 

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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