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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ. 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΨΝ ΘΕΜΑΣΨΝ, 

ΕΙΔΙΚΨΝ ΚΑΘΕΣΨΣΨΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΨΝ  

ΣΜΗΜΑ  Γ΄ 

 ΑΔΑ:  

Αθήνα, 25-10-2021 

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2200 

Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας 10  ΠΡΟ Ψ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Σαχ. Κώδικας : 101 84  Αθήνα 

Πληροφορίες 

Σηλέφωνο 

: Β. Σερζής 

210.69.87. 503 

E-Mail : ddtheka@aade.gr  

Url : www.aade.gr 

 

ΘΕΜΑ:  Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 της αριθ. Α. 1293/23-

12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων 

θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. 

Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β’ 516)» «Σελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, 

αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, 

καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ» (Β’ 5882) 

 

χετ: (α) Η αριθ.  Α.1293/23-12-2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882)  

(β) Η αριθ. 134430/04.03.2011 ΚΤΑ του Τφυπουργού Οικονομικών και του Τπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων  με θέμα «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β’ 

392) όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 5756/21 ΚΤΑ (Β’ 3453/29-7-2021). 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΗ 

Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ 

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος από την αλιεία και 

του συνολικού ετήσιου εισοδήματος φυσικών προσώπων αλιέων για τις ανάγκες θεώρησης 

του Βιβλίου Ατελείας από τις Αρμόδιες Σελωνειακές  Αρχές 

Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ  

Προσδιορισμός εισοδήματος που προέρχεται από την αλιεία 

Προσδιορισμός εισοδήματος που δεν προέρχεται από την αλιεία 

Προσδιορισμός συνολικού ετήσιου εισοδήματος φυσικών προσώπων αλιέων που 

δραστηριοποιούνται στην αλιεία 
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Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Σο πεδίο εφαρμογής αφορά: 

1. Σα φυσικά πρόσωπα αλιέων που δραστηριοποιούνται στην παράκτια και στη μέση 

αλιεία.  

2. Οι αρμόδιες Σελωνειακές Αρχές θεώρησης των Βιβλίων ατελείας  

 

Με αφορμή αναφορές Σελωνειακών Αρχών σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 2 της (α) 

ανωτέρω σχετικής  Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της (β) 

ανωτέρω σχετικής ΚΤΑ που διέπουν τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος, 

παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις  σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος από την 

αλιεία και του συνολικού ετήσιου εισοδήματος φυσικών προσώπων αλιέων, που κρίνονται 

αναγκαίες για τη θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας:  

 

Οι αρμόδιες Σελωνειακές Αρχές θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας οφείλουν να εξετάζουν τα 

παρακάτω : 

1. Σο εισόδημα που προέρχεται από την αλιεία και ειδικότερα: 

α)  Η αλιεία να δηλώνεται ως «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας» αλλά και ως «Κ.Α.Δ. 

που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» στο Ε3.  

β) Σο ύψος του εισοδήματος από την αλιεία  όπως αυτό προκύπτει από τα ακαθάριστα έσοδα 

που δηλώνει ο συναλλασσόμενος. 

β) Συχόν επιδοτήσεις του κράτους που έχουν σκοπό την ενίσχυση της δραστηριότητας της 

αλιείας προσμετρώνται ως εισοδήματα σχετικά με την αλιεία. 

2. Σο εισόδημα που δεν προέρχεται από την αλιεία: 

 Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 2 της (β) ανωτέρω σχετικής ΚΤΑ, για τον 

υπολογισμό του εισοδήματος που θα συγκριθεί με το εισόδημα από την αλιεία προσμετρώνται 

μόνο όσα προέρχονται από:  

 την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις 

 βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, 

 ελευθέρια επαγγέλματα, 

 μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία, 

 συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.). 

3.  Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της (β) ανωτέρω σχετικής ΚΤΑ στο εισόδημα που 

συγκρίνεται με το εισόδημα από την αλιεία δεν προσμετρώνται  τα ακόλουθα: 

α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη 

περιουσία και εισόδημα από μισθώματα). 

β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης 

περιουσίας και τίτλων). 

γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό 

διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, 

τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΥΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α' 85). 
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δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή 

Γυναικείων υνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΥΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α' 85). 

ε) υντάξεις ΕΥΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 

(Α 85) και συντάξεις λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 

4387/2016 (Α' 85) των ασφαλισμένων στον ΕΥΚΑ, πρώην ΟΓΑ.  

στ) Αντιμισθίες, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων και αρχών των 

Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις 

συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά 

(εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων. 

ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, διατροφής τέκνων, το κοινωνικό μέρισμα, το εξωιδρυματικό 

επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με 

αναπηρίες. 

4.  Για τις ανάγκες του άρθρου 2 της (α) ανωτέρω σχετικής Απόφασης, ως συνολικό ετήσιο 

εισόδημα φυσικών προσώπων αλιέων νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων της παραγράφου 

1 και 2 ανωτέρω. 

υνεπώς, οι αρμόδιες Σελωνειακές Αρχές οφείλουν να προβαίνουν σε θεώρηση του Βιβλίου 

Ατελείας  εφόσον προηγουμένως διαπιστωθεί ότι  το εισόδημα που προέρχεται από την αλιεία,  

όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 είναι μεγαλύτερο από το εισόδημα που δεν 

προέρχεται από την αλιεία, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, όταν δηλαδή το 

εισόδημα από την αλιεία αντιστοιχεί στο 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός 

του.  

Οι αρμόδιες Σελωνειακές αρχές θεώρησης Βιβλίων Ατελείας οφείλουν στην πιστή τήρηση των 

ανωτέρω. 

 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

    

        ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ 

 ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ 

 ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

 

Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1) ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΕ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ (για ενημέρωση των τελωνείων της αρμοδιότητάς τους) 

2) ΟΛΕ ΟΙ ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΕ ΑΡΦΕ  

3) Δ/νση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ.) της ΓΔ.ΗΛΕ.Δ. για 

ενημέρωση της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» e-mail: siteasmin@aade.gr 

 

 

Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1) Γραφείο Τπουργού Οικονομικών  

2) Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών  

3) Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ 

4) Διεύθυνση Νομικής Τποστήριξης της ΑΑΔΕ 

5) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης  

α)  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

β)  Δ/νση Οργάνωσης 

6)  Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) 

7)  Διεύθυνση Ανάπτυξης Σελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Σ.Ε.), 

Τποδ/νση Σελωνειακών Εφαρμογών  

 8)  ΔΙΕΠΙΔΙ-Τποδ/νση Β΄ - Σμήμα Η΄ 

9) YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΨΝ  

       α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΛΙΕΙΑ  Δ/ΝΗ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΤΣΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ 

       Λεωφ.υγγρού 150, 176 71  ΚΑΛΛΙΘΕΑ, E-mail: syg001@minagric.gr;  

10)  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΨΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

         Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύνσεων 

         ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΛΙΕΙΑ 

         Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2,  ΠΕΙΡΑΙΑ -185 10, Ε-mail:  dlp@yna.gov.gr 

11) Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Σσαμαδού 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάς 

12) ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Κουντουριώτου 13 – Σ.Κ. 54626 - Θεσσαλονίκη 

13) ύλλογος Εκτελωνιστών – Σελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (Τ.Ε.Σ.Α.Π.Α.) 

(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Σσαμαδού 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάς 

14) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΨΗ ΠΛΟΙΚΣΗΣΨΝ ΠΑΡΑΚΣΙΨΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΨΝ ΑΛΙΕΤΣΙΚΨΝ ΚΑΥΨΝ 

 E-mail: panepes@gmail.com 

15) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΨΗ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΨΝ ΜΕΗ ΑΛΙΕΙΑ (Π.Ε.Π.Μ.Α.) 

 Πολυτεχνείου 25 Ν. Μηχανιώνα – Θεσσαλονίκη 

 E-mail: pepma@the.forhtnet.gr 

 

Γ)  ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

2. Αυτοτελές Σμήμα Τποστήριξης της Γεν. Δ/νσης Σελωνείων & Ε.Υ.Κ.  

3. Αυτοτελές Σμήμα Τποστήριξης της Γεν. Δ/νσης Υορολογικής Διοίκησης  

4. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Υορολογίας  

5. Δ/νση Εφαρμογής  Άμεσης Υορολογίας 

6. Δ/νση Ελέγχων – Σμήμα Ζ΄ 

7. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών –   Σμ. Γ΄ 

8. Δ/νση Σελωνειακών Διαδικασιών 

9. Δ/νση ΕΥΚ & ΥΠΑ – Σμήματα Α΄και  Ε΄ 

10. Δ/νση τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων  
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