
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας 
λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθή-
κευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτω-
ση, ενεργειακών προϊόντων. 

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1138050/4885/
1436/Α0014/ΠΟΛ. 1338/30.12.1996 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής 
από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγμα-
τοποιείται από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστη-
μένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - 
ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της 
Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα 
από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους - Μέλους»
(Β’ 18/1997).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1109 (1)
Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις έκδοσης 
άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέ-
σων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, 
κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων.  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 33, 55, 56, 63, 64, 109, 112, 119Α και 

της παρ. 8 του άρθρου 178 του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 7 ,της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υποπερ. ιστιστ. της περ. α. της παρ. 7 του άρ-
θρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση Διατάξεων του 
ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 137), 

δ) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), 

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’ 126), 
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και 

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Δ.0ΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» (Β’ 4738).

5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και 
τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ.2020/17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων». 

6. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογι-
κής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία 
αυτής» (Β’ 2745).

7. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-07-2017 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκε-
κριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744).
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8. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/
27-1-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμο-
γή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» 
(Β’ 810).

9. Την υπό στοιχεία Α. 1230/14-10-2021 κοινή από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας 
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασίες και προδια-
γραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης 
εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις 
αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προ-
ϊόντων.  Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και κα-
ταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής 
δεδομένων.  Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που 
παρέχονται από το σύστημα αυτό» (Β’ 4904, διόρθωση 
σφάλματος Β’ 5000).

10. Την υπό στοιχεία 0004170ΕΞ2015/15-12-2015 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Οικονομικών, του Υφυπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Διαδικασίες και προδιαγραφές 
εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστη-
μάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά 
μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών.  Εγκα-
τάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης 
και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού 
θέσης (Global Positioning System-GPS). Δημιουργία 
Κέντρου Συντονισμού στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οι-
κονομικών.  Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, 
λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις με-
ταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής 
δεδομένων.  Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρ-
μογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοι-
χείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό» (Β’ 2722).

11. Την υπό στοιχεία ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ2016/
27-04-2016 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός προδιαγραφών 
και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μετα-
φοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών 
μέσων» (Β’ 1262).

12. Την υπό στοιχεία Τ.3473/31/Γ0019/14-08-2002 ΕΔΥΟ 
«Διαδικασία αναγνώρισης των δεξαμενόπλοιων- σλεπίων 
ως αποθηκών αποταμίευσης, ως φορολογικών αποθηκών 
και ως μεταφορικών-εφοδιαστικών μέσων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Τ.4005/25/Γ0019/21.08.2008 
ΕΔΥΟ «Διαδικασία αναγνώρισης των δεξαμενοπλοίων-
σλεπίων ως αποθηκών αποταμίευσης, ως φορολογικών 
αποθηκών και ως μεταφορικών-εφοδιαστικών μέσων».

13.Την υπό στοιχεία Α.1087/30.06.2022 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός 
παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού 
συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδια-
στικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, ορισμός 
του ποσού των προστίμων, καθώς και της διαδικασίας και 
των οργάνων επιβολής και είσπραξης αυτών, κατ’ εφαρμο-

γή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230)» 
(Β’ 3487).

14. Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών, των 
όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης άδειας λειτουρ-
γίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, δια-
κίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών 
προϊόντων, καθώς και των αρμόδιων αρχών έκδοσης και 
ελέγχου της άδειας λειτουργίας.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση 
άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων απο-
θήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, 
ενεργειακών προϊόντων, καθώς και οι αρμόδιες αρχές για 
την έκδοση και τον έλεγχο της άδειας λειτουργίας. 

2. Η παρούσα εφαρμόζεται στα πλωτά μέσα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, τη διακίνηση 
ενεργειακών προϊόντων και τον εφοδιασμό πλοίων με 
ναυτιλιακό καύσιμο ή λιπαντικά έλαια και υπάγονται σε 
μία από τις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο 
δραστηριότητάς τους:

α) Πλωτά αποθηκευτικά μέσα,
β) πλωτά μεταφορικά μέσα,
γ) πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού 

καυσίμου,
δ) πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων. 

Άρθρο 2
 Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται:
1. Πλωτά Μέσα: τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες με-

ταφοράς υγρών φορτιών (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη, 
τα οποία εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Πλωτά αποθηκευτικά μέσα: Τα δεξαμενόπλοια και οι 
φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκι-
νούμενες ή μη, μόνιμα αγκυροβολημένα, χωρίς δυνατό-
τητα μετακίνησης τους, παρά μόνο μετά από άδεια της 
αρμόδιας τελωνειακής αρχής και αναγνωρισμένα: αα) ως 
ιδιωτικές αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 
1026126 ΕΞ2017/27-1-2017 απόφαση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής 
αποταμίευσης» ή αβ) ως ειδικές φορολογικές αποθήκες 
που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υποκείμενων 
ενεργειακών προϊόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

β) Πλωτά μεταφορικά μέσα: Τα δεξαμενόπλοια και οι 
φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτο-
κινούμενες ή μη που μεταφέρουν:

(βα) υποκείμενα ενεργειακά προϊόντα από και προς 
φορολογική αποθήκη ή από και προς ιδιωτική αποθήκη 
τελωνειακής αποταμίευσης.
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(ββ) ελεύθερα ενεργειακά προϊόντα εντός της ελλη-
νικής επικράτειας.

γ) Πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού 
καυσίμου: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μετα-
φοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη 
που μεταφέρουν:

(γα) ναυτιλιακό καύσιμο, προκειμένου να παραδοθεί, 
ως εφόδιο πλοίου, εντός της ελληνικής επικράτειας,

(γβ) ναυτιλιακό καύσιμο από και προς φορολογική 
αποθήκη ή από και προς ιδιωτική αποθήκη τελωνεια-
κής αποταμίευσης.

δ) Πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων: Τα δε-
ξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες υγρών φορτίων (σλέπια) 
αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν:

(δα) Λιπαντικά έλαια, προκειμένου να παραδοθούν, ως 
εφόδιο πλοίου, εντός της ελληνικής επικράτειας,

(δβ) λιπαντικά έλαια προς και από εγκαταστάσεις πε-
τρελαιοειδών εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Ενεργειακά προϊόντα: Τα προϊόντα που ορίζονται 
στο άρθρο 72 του ν. 2960/2001.

3. Υποκείμενα ενεργειακά προϊόντα: τα ενεργειακά προϊ-
όντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής 
των, κατά περίπτωση, δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. 

4. Ελεύθερα ενεργειακά προϊόντα: τα ενεργειακά προ-
ϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολο-
γικές επιβαρύνσεις.

5. Ναυτιλιακό καύσιμο: Το πετρέλαιο εσωτερικής καύ-
σης πλοίων και το ντίζελ πλοίων, καθώς και το πετρέ-
λαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ) που χρησιμοποιού-
νται για τους εφοδιασμούς πλοίων, όπως ορίζονται στις 
υπό στοιχεία ΑΧΣ 128/2016 (Β’ 3958) και ΑΧΣ 53/2015 
(Β’ 987/2016) αποφάσεις.

6. Φορολογική Αποθήκη: Ο χώρος, στον οποίο αποθη-
κεύονται, υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών 
επιβαρύνσεων, προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2.8.2017 απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

7. Ιδιωτική Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης: 
Εγκεκριμένος από τις τελωνειακές αρχές χώρος και 
υποκείμενος στον έλεγχό τους που προορίζεται για την 
τελωνειακή αποταμίευση μη ενωσιακών εμπορευμάτων 
με αναστολή καταβολής δασμοφορολογικών επιβαρύν-
σεων, για απεριόριστο χρονικό διάστημα από τον δια-
χειριστή της αποθήκης.

8. Σύστημα αυτόματου προσδιορισμού ταυτότητας 
πλοίων (Αutomatic identification system -AIS): Η συ-
σκευή αυτόματης αναγνώρισης και γεωγραφικού εντοπι-
σμού πλωτού μέσου που πληροί τα πρότυπα απόδοσης 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

9. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών: Το 
σύστημα παρακολούθησης εισροών -εκροών ναυτιλια-
κών καυσίμων που εγκαθίσταται στα πλωτά εφοδιαοτι-
κά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, σύμφωνα 
με τις υπό στοιχεία 4170 ΕΞ 2015/16.12.2015 και 1160 ΕΞ 
2016/28.04.2016 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

10. Πλοιοκτήτρια εταιρεία: Η εταιρεία, στην οποία ανή-
κει κατά κυριότητα το πλωτό μέσο.

11. Διαχειρίστρια εταιρεία: Η εταιρεία που έχει συνάψει 
σύμβαση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, για τη διαχείριση 
του πλωτού μέσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ, 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 3 
Αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης άδειας 
λειτουργίας πλώτου μέσου - Αρμόδια Τελωνεία 
ελέγχου

1. Αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση της 
άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου, πλην της κατηγορί-
ας του πλωτού αποθηκευτικού μέσου που λειτουργεί, 
ως ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, και 
ανάλογα με τον τόπο ελλιμενισμού τους είναι το Δ’ ΤΕΣ 
Πειραιά, το Γ’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης και το Τελωνείο 
Πατρών. 

2. α. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας πλωτών απο-
θηκευτικών μέσων, ως ιδιωτικών αποθηκών τελωνειακής 
αποταμίευσης, αρμόδιες τελωνειακές αρχές είναι η Τε-
λωνειακή Περιφέρεια Αττικής, η Τελωνειακή Περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης και το Τελωνείο Πατρών. 

β. Για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 
αρμόδια Τελωνεία ελέγχου είναι το Δ’ ΤΕΣ Πειραιά, το Γ 
Τελωνείο Θεσσαλονίκης και το Τελωνείο Πατρών. 

Άρθρο 4 
Γενικά δικαιολογητικά έκδοσης άδειας 
λειτουργίας πλωτού μέσου

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας 
του πλωτού μέσου, υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή 
αρχή, αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας πλωτού 
μέσου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος. 
Σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση για τη διαχεί-
ριση πλωτού μέσου, μεταξύ πλοιοκτήτριας και διαχειρί-
στριας εταιρείας, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από 
τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλωτού μέσου.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαι-
ολογητικά:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου απο-
δεικτικού στοιχείου ταυτότητας του νομίμου εκπροσώ-
που της εταιρείας.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επι-
τηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφό-
ρησης του Taxisnet που περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις 
δραστηριότητες της εταιρείας.

γ) Γενικό πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ), καθώς και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκ-
προσώπησης.

δ) Ιδιωτικό Συμφωνητικό, μεταξύ πλοιοκτήτριας και 
διαχειρίστριας εταιρείας, σε περίπτωση διαχείρισης του 
πλωτού μέσου μέσω εφοπλισμού.

ε) Έγγραφο Εθνικότητας πλωτού μέσου.
στ) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Φορτηγού 

Πλοίου, εκτός της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1, για την 
καταλληλότητα και αρτιότητα του τεχνικού εξοπλισμού 
ή Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας.

ζ) Αντίγραφο ογκομετρικών πινάκων δεξαμενών. 
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Άρθρο 5 
Πρόσθετα δικαιολογητικά για την έκδοση 
άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων

Πλέον των γενικών δικαιολογητικών του άρθρου 4, για 
την έκδοση άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου, συνυπο-
βάλλονται με την αίτηση του άρθρου 4, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, ανά κατηγορία, πλωτού μέσου:

1. Για τα πλωτά αποθηκευτικά μέσα:
α) Άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τον καθο-

ρισμό μόνιμης θέσης ελλιμενισμού.
β) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού 

συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών σύμφωνα τα ορι-
ζόμενα στην περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 
1160/2016 κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Τεχνικό σχέδιο, που περιλαμβάνει:
γα) Τα σημεία σφράγισης, όπως αποτυπώνονται στο αριθ-

μημένο δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 
της υπ’ αρ. 1160/2016 κοινής υπουργικής απόφασης,

γβ) τα υποδεικνυόμενα σημεία σφράγισης των σωλη-
νογραμμών/οδεύσεων που παρέχουν πρόσβαση σε κάθε 
δεξαμενή, καθώς και των προσβάσεων στις δεξαμενές 
καυσίμων (καπάκια, βάνες αναρρόφησης και ανθρωπο-
θυρίδες) σε βάνες ή και αντλίες που δεν είναι αναγκαίες 
για τη φόρτωση και εκφόρτωση των καυσίμων και πρέπει 
να απομονωθούν,

γγ) τα υποδεικνυόμενα σημεία των προσβάσεων στις 
δεξαμενές καυσίμων που κρίνονται αναγκαίες για τη 
φόρτωση και εκφόρτωση των καυσίμων,

γδ) τα υποδεικνυόμενα σημεία των προσβάσεων στις 
δεξαμενές αποβλήτων (slops).

2. Για τα πλωτό μεταφορικά μέσα:
α) Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινω-

νιακού σταθμού Πλοίου, στην οποία θα υπάρχει κατα-
χωρισμένη η συσκευή AIS.

β) Γενική διάταξη και σχέδιο χωρητικότητας δεξαμενών. 
3. Για τα πλωτά εφοδιαοτικά - μεταφορικά μέσα ναυ-

τιλιακού καυσίμου:
α) Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινω-

νιακού σταθμού Πλοίου, στην οποία θα υπάρχει κατα-
χωρισμένη η συσκευή AIS.

β) Πιστοποιητκό Συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού συ-
στήματος ελέγχου εισροών-εκροών σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 
1160/2016 κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Τεχνικό σχέδιο που περιλαμβάνει:
γα) τα σημεία σφράγισης, όπως αποτυπώνονται στο αριθ-

μημένο δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 
της υπ’ αρ. 1160/2016 κοινής υπουργικής απόφασης, 

γβ) τα υποδεικνυόμενα σημεία σφράγισης των σωληνο-
γραμμώνοδευσεων που παρέχουν πρόσβαση σε κάθε δεξα-
μενή καθώς και των προσβάσεων στις δεξαμενές καυσίμων 
(καπάκια, βάνες αναρρόφησης και ανθρωποθυρίδες) σε 
βάνες ή και αντλίες που δεν είναι αναγκαίες για τη φόρτωση 
και εκφόρτωση των καυσίμων και πρέπει να απομονωθούν,

γγ) τα υποδεικνυόμενα σημεία των προσβάσεων στις 
δεξαμενές καυσίμων που κρίνονται αναγκαίες για τη 
φόρτωση και εκφόρτωση των καυσίμων, 

γδ) τα υποδεικνυόμενα σημεία των προσβάσεων στις 
δεξαμενές αποβλήτων (slops).

4. Για τα εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων:
α) Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινω-

νιακού σταθμού Πλοίου, στην οποία θα υπάρχει κατα-
χωρισμένη η συσκευή AIS.

β) Γενική διάταξη και σχέδιο χωρητικότητας δεξαμενών. 

Άρθρο 6 
Έλεγχος δικαιολογητικών - Αυτοψία - 
Έκδοση Πρακτικού καταλληλότητας

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας λει-
τουργίας πλωτού μέσου, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του 
παρόντος, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Στον έλεγχο των δικαιολογητικών των άρθρων 4 και 
5, και διενεργεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού 
μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και της 
φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας.

β) Στη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου για την έκδοση 
Πρακτικού Καταλληλότητας σημείων σφράγισης πλωτού 
μέσου.

Το κλιμάκιο ελέγχου απαρτίζεται από:
- Δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους της αρμόδιας τε-

λωνειακής αρχής,
- έναν (1) μηχανολόγο μηχανικό που ορίζεται από την 

κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, κατόπιν 
σχετικής αίτησης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και

- έναν (1) χημικό υπάλληλο που ορίζεται από την κατά 
τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου 
του Κράτους (ΓΧΚ), κατόπιν σχετικής αίτησης της αρμό-
διας τελωνειακής αρχής.

2. Το κλιμάκιο ελέγχου, με την επιφύλαξη της παρ. 3, 
προβαίνει σε αυτοψία του πλωτού μέσου και διενεργεί 
τους ακόλουθους ελέγχους:

α) Του κενού φορτίου του πλωτού μέσου,
β) των σημείων σφράγισης, βάσει του υποβληθέντος 

τεχνικού σχεδίου της περ. γ) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 
5 στην περίπτωση πλωτού μέσου των περ. α) και γ) της 
παρ. 2 του άρθρου 1,

γ) της ανάγκης τυχόν πρόσθετων σημείων σφράγισης,
δ) του εμπορικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορί-

ας, σε εμφανές σημείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υποπερ. αα της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 15 του 
ν. 3054/2002,

ε) του ειδικού σήματος τετραγώνου σχήματος και 
στις δύο (2) πλευρές, με κίτρινο χρώμα στο εσωτερικό 
και κόκκινο χρώμα στο περίγραμμά του, διαστάσεων 
ενός τετραγωνικού μέτρου (lm χ lm) και σφραγίζει όλα 
τα σημεία που δεν είναι αναγκαία για τη φόρτωση και 
εκφόρτωση καυσίμου και πρέπει να απομονωθούν για 
την αποφυγή παράνομης διαφυγής καυσίμου, πλην των 
σημείων των πλωτών εφοδιαστικών - μεταφορικών μέ-
σων ναυτιλιακού καυσίμου που έχουν σφραγισθεί από 
τον κοινοποιούμενο οργανισμό, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην υπ’ αρ. 1160/2016 κοινή υπουργική απόφαση.

Με το πέρας των προαναφερομένων ενεργειών, το κλι-
μάκιο ελέγχου συντάσσει Πρακτικό Καταλληλότητας των 
σημείων σφράγισης του πλωτού μέσου, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα III του Παραρτήματος και το διαβιβάζει στην 
αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας λειτουργίας 
του πλωτού μέσου.
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3. Ειδικά για την περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουρ-
γίας πλωτών αποθηκευτικών μέσων, ως ιδιωτικών απο-
θηκών τελωνειακής αποταμίευσης, το κλιμάκιο ελέγχου 
της περ. β) της παρ. 1 του παρόντος, συγκροτείται από 
το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της περ. β. της παρ. 2 του 
άρθρου 3 και πέραν των ενεργειών της παρ. 2 του παρό-
ντος, προβαίνει και στις ενέργειες για τη σύνταξη έκθεσης 
επάρκειας και καταλληλότητας, κατά τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-01-2017 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, το πρακτι-
κό καταλληλότητας των σημείων σφράγισης του πλωτού 
μέσου διαβιβάζεται και στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.

Άρθρο 7 
Έκδοση/τροποποίηση 
άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου

1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιο-
λογητικών, της αυτοψίας και της έκδοσης Πρακτικού 
Καταλληλότητας, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3, προβαίνει, με την επιφύλαξη 
της παρ. 3 του παρόντος, στην έκδοση της άδειας λει-
τουργίας πλωτού μέσου, βάσει του Υποδείγματος II του 
Παραστήματος.

2. Η άδεια λειτουργίας πλωτού μέσου, εκτυπώνεται σε 
τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων:

- Δύο (2) αντίτυπα παραδίδονται στην αιτηθείσα πλοι-
οκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία, εκ των οποίων το ένα 
φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρείας και το άλλο στο 
πλωτό μέσο,

- ένα (1) αντίτυπο παραμένει στο Τελωνείο έκδοσης 
της άδειας λειτουργίας του πλωτού και

- ένα (1) αντίτυπο αποστέλλεται στην Διεύθυνση Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβά-
σεων, για την ενημέρωσή της.

Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας πλωτών 
αποθηκευτικών μέσων, ως ιδιωτικών αποθηκών τελω-
νειακής αποταμίευσης, ένα επιπλέον αντίτυπο αποστέλ-
λεται και στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της περ. β. της 
παρ. 2 του άρθρου 3.

3. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε τροποποί-
ηση των προβλεπόμενων στα άρθρα 4 και 5 δικαιολο-
γητικών, ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας ή 
διαχειρίστριας εταιρείας του πλωτού μέσου, οφείλει να 
υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας 
λειτουργίας του πλωτού μέσου, τα επικαιροποιημένα δι-
καιολογητικά. Εφόσον η τροποποίηση αφορά σε στοιχεία 
που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του πλωτού 
μέσου, υποβάλλεται αίτηση για τροποποίηση της άδειας 
λειτουργίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του παραρτήμα-
τος, με μνεία στο πεδίο «παρατηρήσεις» για τα στοιχεία 
της άδειας που τροποποιούνται και στη συνέχεια εκδίδε-
ται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή τροποποίηση της 
άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 8 
Ανάκληση -Προσωρινή αφαίρεση 
της άδειας λειτουργίας

1. Η άδεια λειτουργίας των πλωτών μέσων ανακαλεί-
ται, με απόφαση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, στις 
παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μετά από αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου της 
πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας,

β) παροπλισμού του πλωτού μέσου, για χρονικό διά-
στημα, άνω των δώδεκα (12) μηνών,

γ) ανάκλησης, αναστολής, ακύρωσης της άδειας λειτουρ-
γίας της ιδιωτικής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, 
για την κατηγορία των πλωτών αποθηκευτικών μέσων,

δ) ανάκλησης, ακύρωσης της άδειας φορολογικής 
αποθήκης, για την κατηγορία των πλωτών αποθηκευ-
τικών μέσων. 

2. Η άδεια λειτουργίας των πλωτών μέσων αφαιρείται 
προσωρινά, με απόφαση της αρμόδιας τελωνειακής αρ-
χής, στις περιπτώσεις:

α) Παραβάσεων εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστή-
ματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά-
μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1087/30.06.2022 (Β’ 3487) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Παροπλισμού του πλωτού μέσου, για χρονικό διά-
στημα, από ένα (1) έως δώδεκα (12) μήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9 
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

1. Άδειες λειτουργίας πλωτών μέσων που έχουν εκδοθεί, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.3473/31/Γ0019/2002 ΕΔΥΟ, 
επανεκδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, 
με την επιφύλαξη της παρ. 2. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας 
πλωτών μέσων οφείλουν, εντός (3) τριών μηνών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση για 
έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα άρ-
θρα 4 και 5, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 3.

2. Για την έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην παρούσα, των πλωτών εφοδι-
αστικών  - μεταφορικών μέσων ναυτιλιακού καυσίμου 
που έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
εισροών-εκροών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
1160/2016 κοινή υπουργική απόφαση, δεν πραγματοποι-
ούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 6 ενέργειες για την έκ-
δοση του πρακτικού καταλληλότητας και, ως εκ τούτου, δεν 
απαιτείται η εκ νέου έκδοση πρακτικού καταλληλότητας.

3. Άδειες λειτουργίας πλωτών μέσων που έχουν εκδο-
θεί, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.3473/31/Γ0019/2002 
ΕΔΥΟ, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των 
νέων αδειών λειτουργίας, από τις αρμόδιες τελωνειακές 
αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, η αρμόδια τελωνειακή 
αρχή που έχει εκδώσει άδεια λειτουργίας πλωτού μέσου 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.3473/31/Γ0019/2002 
ΕΔΥΟ, προβαίνει σε ανάκλησή της.

5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε άλλη 
προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες,τις 
προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, για την έκδοση 
άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων απο-
θήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, 
ενεργειακών προϊόντων, καταργείται.
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Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Ο Υφυπουργός   Ο Διοικητής
Οικονομικών   της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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    Αριθμ. Α.1108 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1138050/4885/

1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασης 

του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία απαλ-

λαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που 

πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο 

εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς 

αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο 

εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχω-

ρεί για Τρίτη Χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλ-

λου Κράτους -Μέλους» (Β’ 18/1997).  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(ν. 2859/2000, Α’ 248) και ειδικότερα της περ. β’ της παρ. 1 
και την παρ. 2 του άρθρου 24.

2. Το άρθρο 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
3. Την υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ. 

1338/30-12-1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(Β’ 18/1997).

4. Την υπό στοιχεία Α 1138/2020 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και 
κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» 
(Β’ 2470).

5. Tην υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικο-
νομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυ-
ασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

6. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα τα άρθρα 
1, 2, 13, 14, 17 και 41. 

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

8. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου 
οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται με βάση 
την απόφαση αυτή, να θεωρούνται και ψηφιακά για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εται-
ρειών λιανικής πώλησης και προώθησης του εξαγωγικού 
εμπορίου.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Υποχρεώσεις πωλητών

Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/
Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομικών. (Β΄18/1997) προστίθεται περ. ε’ 
ως εξής:

«ε. Να υποβάλλει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης στην 
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες και 
λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.).

Οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) έχουν συγκε-
κριμένο μορφότυπο και αρίθμηση, την ένδειξη TAXFREE, 
με περιγραφή των ειδών (γραμμή-γραμμή), και επιπλέον 
πεδία:

- Επωνυμία επιχείρησης.
- ΑΦΜ επιχείρησης.
- Ονοματεπώνυμο αγοραστή-ταξιδιώτη.
- Αρ. Διαβατηρίου.
- Χώρα έκδοσης διαβατηρίου.
- Χώρα/Tόπος κατοικίας.
- Αξία και ΦΠΑ ανά είδος.
- Αριθμός απόδειξης.
- Συνολική αξία απόδειξης.
- Ημερομηνία έκδοσης απόδειξης.»

Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 7 της υπό στοιχεία 1138050/4885/

1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (Β΄18/1997) προστίθεται νέο 
άρθρο 7Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α
1. Η επιβεβαίωση της εξόδου των αγαθών, που απο-

τελούν αντικείμενο λιανικών πωλήσεων από πρόσωπα 
εγκατεστημένα στη χώρα μας, σε ταξιδιώτες τρίτων 
χωρών από τα τελωνεία εξόδου της χώρας μας, στις 
περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων περί έμμεσης 
απαλλαγής, δύναται να πραγματοποιείται με ψηφιακή 
θεώρηση των ΑΛΠ, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών 
των προσώπων του άρθρου 7. Η Ψηφιακή θεώρηση των 
ΑΛΠ διενεργείται κατά την έξοδο των ταξιδιωτών από τη 
χώρα, σε τελωνειακά ελεγχόμενους χώρους.

2. Η ψηφιακά θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης 
επιστρέφεται στον πωλητή των αγαθών εντός της προ-
βλεπόμενης στο άρθρο 4 προθεσμίας και ο πωλητής εκ-
δίδει το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 πιστωτικό στοιχείο 
λιανικής και επιστρέφει στον αγοραστή - ταξιδιώτη το 
ποσό του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές του.
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3. Η ψηφιακή θεώρηση της ΑΛΠ αποτελεί ένα σύνολο 
δεδομένων και δύναται να πραγματοποιείται με ξεχωρι-
στό στοιχείο άμεσα συσχετιζόμενο με αυτή και πρέπει να 
περιέχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ημερομηνία Θεώρησης - επιβεβαίωσης εξόδου των 
αγαθών.

- Μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός της πράξης θε-
ώρησης.

- Τη Χώρα με το πρόθεμα GR και Ελληνικό Τελωνείο 
εξόδου.

- Αριθμός ΜΑΡΚ της ΑΛΠ.
- Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ΑΛΠ.
- ΑΦΜ Πωλητή.
- Την επωνυμία του διαμεσολαβητή.»

Άρθρο 3 
Έναρξη λειτουργίας των εφαρμογών 
ψηφιακής θεώρησης.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, ανακοινώνει με σχετική εγκύκλιο την ημε-
ρομηνία έναρξης της ψηφιακής θεώρησης μέσω 
των ηλεκτρονικών εφαρμογών των διαμεσολαβη-
τών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 1138050/4885/

1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (Β΄18/1997).

Άρθρο 4 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η υποχρέωση των πωλητών βάσει του άρθρου 1 
της παρούσας εφαρμόζεται το αργότερο έως 31.12.2022

2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 2, τυγχάνουν εφαρμογής 
για τις περιπτώσεις των ΑΛΠ, για τις οποίες τηρείται η 
υποχρέωση της υποβολής στην ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA της Α.Α.Δ.Ε., βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 
1 της παρούσας.

Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη-

μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022

Ο Διοικητής

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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*02043181208220012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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