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Ωσ Πίνακασ Διανομισ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη τησ αρ. πρωτ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφαςησ Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με
θζμα «Τροποποίηςη τησ υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακζσ διαδικαςίεσ
εφοδιαςμοφ πλοίων, αεροςκαφών, διπλωματικών αποςτολών και λοιπών προοριςμών με
τροφοεφόδια, καπνικά, καφςιμα κλπ» και τησ αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β)
«Προχποθζςεισ, δικαιολογητικά και διαδικαςία απαλλαγήσ από τον ΕΦΚ που αναλογεί ςτα καφςιμα
των βοηθητικών ςκαφών θαλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ», όπωσ ιςχφει

Κοινοποιοφμε τθν με αρ. πρωτ. Α 1070/22.02.2019 Απόφαςη Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο
ΦΕΚ με αρικμό 679, Σεφχοσ Β, αναρτικθκε ςτον ιςτότοπο «Διαφγεια» με αρικμό ΑΔΑ: Ψ4Σ746ΜΠ3Ζ-ΠΔΧ
και ιςχφει από 28.02.2019, προσ ενθμζρωςθ και εφαρμογι.
Ειδικότερα, με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ επζρχονται τροποποιιςεισ ςτα άρκρα 19 και 3 των αρικμ.
Σ.1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ 516/Β) και Δ. 179/7/7.2.2005 (ΦΕΚ 215/Β) ΑΤΟΟ αντίςτοιχα επί των οποίων
διευκρινίηονται τα ακόλουκα:
1. Ωσ προσ τον εφοδιαςμό των δικαιοφχων ατελείασ ςκαφϊν:
α) Παρζχεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ καυςίμου από ελεφκερα αποκζματα με τθ διαδικαςία επιςτροφισ
ΕΦΚ ςτισ περιοχζσ εφοδιαςμοφ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχουν αφορολόγθτα καφςιμα ι λόγω ειδικϊν
περιςτάςεων. Με τον όρο «ειδικζσ περιςτάςεισ», νοοφνται θ απόςταςθ ι θ δυςκολία προςζγγιςθσ των
δικαιοφχων προςϊπων ςτισ περιοχζσ όπου υπάρχουν αφορολόγθτα καφςιμα, θ τυχόν ςφναψθ ςφμβαςθσ –
πλαιςίου του δικαιοφχου απαλλαγισ προςϊπου με πρατθριοφχο, οι οποίεσ κα πρζπει να αναγράφονται
ςτθν αίτθςθ του ενδιαφερομζνου και να εξετάηονται από το αρμόδιο Σελωνείο, προκειμζνου να εγκρικεί ο
εφοδιαςμόσ καυςίμων από ελεφκερα αποκζματα.
β) Σα δικαιοφχα επιςτροφισ πρόςωπα οφείλουν να ενθμερϊνουν το Σελωνείο Φόρτωςθσ με κάκε
πρόςφορο μζςο για τθν ποςότθτα, τον τόπο και τον χρόνο του επικείμενου εφοδιαςμοφ. Επίςθσ, το
Σελωνείο Φόρτωςθσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει το Βιβλίο Αναγγελίασ και Πραγματοποίθςθσ
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Εφοδιαςμϊν που τθρείται ςε αυτό, ορίηοντασ τον τελωνειακό υπάλλθλο που κα παραςτεί κατά τθ
φόρτωςθ του καυςίμου, ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ παρουςία αυτοφ κακίςταται δυνατι. τισ περιπτϊςεισ
όπου δεν παρζχεται δυνατότθτα παρουςίασ τελωνειακοφ υπαλλιλου, ο εφοδιαςμόσ πραγματοποιείται
χωρίσ τθν παρουςία αυτοφ, με αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ του Βιβλίου Αναγγελίασ και Πραγματοποίθςθσ
Εφοδιαςμϊν για τουσ λόγουσ αδυναμίασ παρουςίασ αυτοφ.
γ) Επιςθμαίνεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ εφοδιαςμοφ καυςίμων από ελεφκερα αποκζματα χωρίσ τθν
παρουςία τελωνειακοφ υπαλλιλου κατά τθ φόρτωςθ, θ ςυμπλιρωςθ των πεδίων εγγραφισ του Βιβλίου
Ατελειϊν του ςκάφουσ κα διενεργείται εφεξισ με ευκφνθ του δικαιοφχου απαλλαγισ προςϊπου, με
ςυμπλιρωςθ από τον ίδιο ςτο πεδίο «Τπογραφι Ελεγκτι» του Βιβλίου Ατελειϊν τθσ ζνδειξθσ «χωρίσ
παρουςία τελωνειακοφ υπαλλιλου». Επιπλζον, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ το δικαιοφχο επιςτροφισ
πρόςωπο οφείλει να μεριμνά ϊςτε θ παραλθφκείςα ποςότθτα καυςίμων να εμπίπτει ςτουσ ποςοτικοφσ
και λοιποφσ περιοριςμοφσ των ποςοτιτων καυςίμων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 16 - 17 και 4
των αρικμ. Σ. 1940/41/2003 και Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΤΟΟ, αντίςτοιχα.
δ) τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ παρίςταται τελωνειακόσ υπάλλθλοσ κατά τθ διαδικαςία εφοδιαςμοφ
των ςκαφϊν, τα προβλεπόμενα λογιςτικά ςτοιχεία αξίασ (παραςτατικά) ι/και αξίασ – διακίνθςθσ του
καυςίμου, εφεξισ δεν κα κεωροφνται από τον τελωνειακό υπάλλθλο.
2. Ωσ προσ το αρμόδιο Σελωνείο Τποβολήσ τησ Αίτηςησ και Επιςτροφήσ Ε.Φ.Κ.
Με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ διευρφνεται ο αρικμόσ των αρμόδιων Σελωνείων Τποβολισ τθσ Αίτθςθσ
Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. και ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ ςε τριάντα ζνα (31) αρμόδια Σελωνεία
Α’ Σάξθσ, τα οποία αναφζρονται ςτουσ Πίνακεσ των Παραρτθμάτων τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, αντί
των δζκα (10) Σελωνειακϊν Αρχϊν όπωσ ορίηονταν ςτθν καταργθκείςα παράγραφο 7 του άρκρου 19
τθσ αρικμ. Σ.1940/41/14.4.2003 Α.Τ.Ο.Ο. Σο φυςικό/νομικό πρόςωπο επιλζγει ωσ αρμόδιο Σελωνείο
Τποβολισ το Σελωνείο, βάςει του Νομοφ ι τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ όπου βρίςκεται θ κατοικία του ι θ
ζδρα του, αντίςτοιχα.
3. Ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων επιςτροφήσ ΕΦΚ καυςίμων.
Με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ κακιερϊνεται θ θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων επιςτροφισ ΕΦΚ
ωσ ακολοφκωσ και ςυνεπϊσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ, ιτοι τθν 28.02.2019 και εφεξισ δεν
κα γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ Επιςτροφισ ΕΦΚ ςε φυςικι μορφι :
 Κακορίηεται θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ Αίτθςθσ Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ ςτο ICISnet, μζςω του
υποςυςτιματοσ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ» από το μενοφ «Επιςτροφζσ Ε.Φ.Κ. - Τποβολή
Αίτηςησ Επιςτροφήσ Ε.Φ.Κ.», θ οποία υποβάλλεται ζωσ και τζςςερισ φορζσ εντόσ του ζτουσ από
το φυςικό/νομικό πρόςωπο ςτο αρμόδιο Σελωνείο Τποβολισ τθσ Αίτθςθσ και ζκδοςθσ τθσ
Απόφαςθσ Επιςτροφισ ΕΦΚ και ςυγκεκριμζνα μζχρι το τζλοσ των μθνϊν Ιανουαρίου, Απριλίου,
Ιουλίου και Οκτωβρίου. Θ αίτθςθ αφορά όλουσ τουσ εφοδιαςμοφσ που πραγματοποιικθκαν τουσ
τρεισ προθγοφμενουσ θμερολογιακοφσ μινεσ από τον μινα που υποβάλλεται θ αίτθςθ κάκε φορά
(πχ αίτθςθ που υποβάλλεται τον μινα Ιανουάριο κα πρζπει να αφορά εφοδιαςμοφσ που
πραγματοποιικθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα από 1 Οκτωβρίου μζχρι 31 Δεκεμβρίου). Ομοίωσ,
ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ μζχρι το τζλοσ του μθνόσ Ιανουαρίου ι
Ιουλίου βάςει τθσ προβλεπόμενθσ ανά εξάμθνθσ υποβολισ, αυτι πρζπει να αφορά εφοδιαςμοφσ
που πραγματοποιικθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα από 1 Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου του
προθγοφμενου ζτουσ ι από 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου αντίςτοιχα. Ειδικότερα για τθν πρϊτθ
εφαρμογι τθσ εν λόγω διαδικαςίασ, οι αιτιςεισ κα υποβλθκοφν μζχρι το τζλοσ του μθνόσ
Απριλίου 2019 και κα γίνονται δεκτά τιμολόγια που αφοροφν ςε εφοδιαςμοφσ που ζχουν
πραγματοποιθκεί από τθν 1θ Ιουλίου 2018 μζχρι τθν 31θ Μαρτίου 2019.
Εφιςτάται θ προςοχι των αιτοφντων τθσ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ ϊςτε να επιλζγεται ορκά το κακ’φλθν
αρμόδιο τελωνείο, κακϊσ θ υποβολι ςε αναρμόδιο Σελωνείο αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ
αίτθςθσ.
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 Οδθγίεσ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. από τον δικαιοφχο παρζχονται ςτον ςφνδεςμο:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10615277.
 Θ υποβολι των υποςτθρικτικϊν δικαιολογθτικϊν του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που αιτείται
τθν επιςτροφι ΕΦΚ γίνεται θλεκτρονικά και καταργείται θ φυςικι προςκόμιςθ αυτϊν ςτο αρμόδιο
Σελωνείο.
 Κακιερϊνεται θ κατάρτιςθ και υποβολι υγκεντρωτικοφ Πίνακα Σιμολογίων Καυςίμων ςτον οποίο
αναφζρονται οι αρικμοί και τα ςτοιχεία των παραπάνω τιμολογίων που αντιςτοιχοφν ςτισ
παραλθφκείςεσ ποςότθτεσ καυςίμων για το χρονικό διάςτθμα που καταλαμβάνει θ αίτθςθ
επιςτροφισ ΕΦΚ και καταργείται θ υποχρζωςθ του Μθνιαίου Δελτίου Παραλαβισ Καυςίμων και
Εξαμθνιαίου Δελτίου Παραλαβισ Καυςίμων για τισ περιπτϊςεισ των ςκαφϊν καλάςςιασ
υδατοκαλλιζργειασ.
4. Ωσ προσ τισ ενζργειεσ του αρμόδιου Σελωνείου Τποβολήσ τησ Αίτηςησ και Επιςτροφήσ Ε.Φ.Κ.
Με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ ορίηεται εφεξισ ωσ αρμόδιο Σελωνείο, τόςο για τθ διαχείριςθ τθσ
αίτθςθσ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ., όςο για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ
επιςτροφισ Ε.Φ.Κ και τθν θλεκτρονικι πλθρωμι του ποςοφ επιςτροφισ του δικαιοφχου με απευκείασ
πίςτωςθ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του, το Σελωνείο Τποβολήσ τησ Αίτηςησ και Επιςτροφήσ ΕΦΚ.
Α. Ωσ προσ την Απόρριψη / Αποδοχή τησ Αίτηςησ :
Σο αρμόδιο Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ προβαίνει:
 ςτθ αναηιτθςθ των Αιτιςεων από το Τποςφςτθμα Ε.Φ.Κ, μζςω τθσ λειτουργίασ «Επιςτροφζσ
Ε.Φ.Κ.-Παραςτατικά-Αίτθςθ»,
 ςτον τυπικό ζλεγχο αναφορικά με τθν:
i) υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο αρμόδιο Σελωνείο Τποβολισ και Επιςτροφισ ΕΦΚ,
ii) υπαγωγι του αιτοφντα ςε ζνα από τα δικαιοφχα επιςτροφισ ΕΦΚ πρόςωπα,
iii) προκεςμία υποβολισ τθσ αίτθςθσ,
iv) υποβολι των προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν και
 ςτθν αποδοχι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, εφόςον ςυντρζχουν τα παραπάνω, άλλωσ ςτθν
απόρριψθ αυτισ, ςυμπλθρϊνοντασ τουσ λόγουσ απόρριψθσ οπότε και ο αιτϊν ενθμερϊνεται
αυτόματα με ςχετικά μθνφματα από το θλεκτρονικό ςφςτθμα.
ε περίπτωςθ αποδοχισ, θ αίτθςθ οριςτικοποιείται και δθμιουργείται αυτόματα θ Απόφαςθ Επιςτροφισ
Ε.Φ.Κ (ςε κατάςταςθ «Καταχωρθμζνθ») με προςυμπλθρωμζνα τα πεδία, όπωσ είχαν ςυμπλθρωκεί από
τον αιτοφντα επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του.
ε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ Αίτθςθσ από το τελωνείο, θ Αίτθςθ περιζρχεται ςε κατάςταςθ «Μη
Αποδεκτή» ςυμπλθρωμζνθ με τουσ λόγουσ απόρριψθσ από το Σελωνείο για τθν ενθμζρωςθ του αιτοφντα.
Β. Ωσ προσ την διενζργεια ελζγχων – υμψηφιςμοί οφειλϊν:
1. Ζλεγχοι:
Σο αρμόδιο Σελωνείο Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. προβαίνει ςτουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ πριν τθν ζκδοςθ τθσ
Απόφαςθσ Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. για τον εκάςτοτε αιτοφντα και ειδικότερα ελζγχει εάν:
 ζχουν υποβλθκεί όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ανά κατθγορία πλοίου για τθν τιρθςθ των
όρων και προχποκζςεων που ορίηονται ςτθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ που δικαιολογοφν τθ
χοριγθςθ επιςτροφισ του Ε.Φ.Κ,
 οι παραδιδόμενεσ ποςότθτεσ εμπίπτουν ςτουσ ποςοτικοφσ και λοιποφσ περιοριςμοφσ ςφμφωνα με
τα άρκρα 16 - 17 και 4 των Σ. 1940/41/14.4.2003 & Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΤΟΟ. Ειδικότερα, το
αρμόδιο τελωνείο, πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Επιςτροφισ, καταχωρεί μζςω του μενοφ
«Επιςτροφζσ Ε.Φ.Κ. – Λοιπζσ Λειτουργίεσ- Δθμιουργία Ετιςιασ Δικαιοφμενθσ Ποςότθτασ
Καυςίμων» τθν ετιςια δικαιοφμενθ ποςότθτα καυςίμου που αναλογεί ςτο εκάςτοτε πλοίο για το
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αντίςτοιχο θμερολογιακό ζτοσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Επιςθμαίνεται ότι, θ ςυνολικι
ποςότθτα καυςίμου για τθν οποία κα εκδοκοφν μία ι περιςςότερεσ Αποφάςεισ Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.
για ζνα πλοίο μζςα ςτο θμερολογιακό ζτοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν Δικαιοφμενθ Ποςότθτα
το ίδιο ζτοσ για το εν λόγω πλοίο.
 ζχουν ςυμπλθρωκεί δεόντωσ οι αντίςτοιχεσ εγγραφζσ του Βιβλίου Ατελειϊν.
ε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο των ςυνυποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκοφν παραλιψεισ ι
αςάφειεσ, το αρμόδιο Σελωνείο δφναται να ηθτιςει με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο τθν υποβολι από τον
αιτοφντα τυχόν ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων/δικαιολογθτικϊν.
Μόλισ ολοκλθρωκοφν οι παραπάνω ενζργειεσ ελζγχου, το αρμόδιο Σελωνείο προβαίνει ςτον υπολογιςμό
του ςυνολικοφ δικαιοφμενου ποςοφ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ, ο οποίοσ γίνεται με βάςθ τουσ ςυντελεςτζσ που
ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία αγοράσ των καυςίμων.
2. υμψηφιςμοί οφειλϊν :
Εφόςον διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν τελωνειακζσ, φορολογικζσ ι/και αςφαλιςτικζσ οφειλζσ του
δικαιοφχου επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. προςϊπου, διενεργείται ςυμψθφιςμόσ του ςυνολικοφ ποςοφ
επιςτροφισ με τισ τυχόν οφειλζσ προσ:
i) τισ Σελωνειακζσ Αρχζσ και τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 83 του
ν.δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α’) Κ.Ε.Δ.Ε. όπωσ ιςχφει και
ii) τουσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο Ι.Α.2, του ν.4254/2014
(ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014) όπωσ ιςχφει.
Γ. Ωσ προσ την ζκδοςη τησ Απόφαςησ Επιςτροφήσ Ε.Φ.Κ.
Με τθν ολοκλιρωςθ των προαναφερόμενων ελζγχων και τθ διενζργεια των ςυμψθφιςμϊν, όταν
απαιτείται, το αρμόδιο Σελωνείο προβαίνει:
 ςτθν καταχϊρθςθ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα αναλυτικά των τυχόν ποςϊν ςυμψθφιςμοφ ανά
δθμόςιο φορζα,
 ςτθν καταχϊρθςθ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του τελικοφ ποςοφ επιςτροφισ προσ το δικαιοφχο
πρόςωπο, το οποίο προκφπτει μετά τθν απομείωςθ των ποςϊν ςυμψθφιςμοφ, εφόςον υφίςτανται
οφειλζσ
 ςτθν εκτφπωςθ τθσ υπό ζκδοςθ Απόφαςθσ Επιςτροφισ ΕΦΚ προκειμζνου να υπογραφεί από τον
Προϊςτάμενο του αρμόδιου Σελωνείου Τποβολισ και Επιςτροφισ ΕΦΚ,
 ςτθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. (κατάςταςθ «Οριςτικοποίθςθ»), θ οποία
κοινοποιείται ςτον δικαιοφχο. Με τθν Οριςτικοποίθςθ από το αρμόδιο τελωνείο, δθμιουργοφνται
αυτόματα ςτο υποςφςτθμα «Λογιςτικισ και Σαμειακισ Διαχείριςθσ», τόςα Λογιςτικά θμειϊματα
Επιςτροφισ, όςοι είναι και οι δικαιοφχοι ςτθν εν λόγω Απόφαςθ, προκειμζνου να
πραγματοποιθκοφν οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ ςτον δικαιοφχο ι/και ςτον/ςτουσ φορζα/φορείσ
ςυμψθφιςμοφ. Αυτζσ οι πλθρωμζσ γίνονται με παρόμοιο τρόπο και ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται για τισ επιςτροφζσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων. Ειδικότερα, πρζπει να δίνεται
ιδιαίτερθ προςοχι ςτον προβλεπόμενο χρονικό περιοριςμό ϊςτε να μθν αποςτζλλονται εντολζσ
πλθρωμισ πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ πριν το τζλοσ του κάκε μινα. Επιπλζον, ο δικαιοφχοσ
ενθμερϊνεται με μθνφματα, μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ, τόςο για τα Λογιςτικά
θμειϊματα Επιςτροφισ, όςο και για τισ τυχόν καταβολζσ ςε φορείσ του Δθμοςίου με το ποςό που
αποδίδεται ςε αυτοφσ, κακϊσ και για τθν ολοκλιρωςθ των πλθρωμϊν αυτϊν.
5. ΑΚΤΡΩΗ ΤΠΟ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΣΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ.
τισ περιπτϊςεισ που θ αίτθςθ Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. ζχει γίνει αποδεκτι από το αρμόδιο Σελωνείο Τποβολισ
και Επιςτροφισ ΕΦΚ και κατά τθ διαδικαςία ελζγχου διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται οι όροι και
προχποκζςεισ ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ, το αρμόδιο Σελωνείο προβαίνει ςτθν ακφρωςθ
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τθσ υπό ζκδοςθσ Απόφαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, ο αιτϊν ενθμερϊνεται αυτόματα με θλεκτρονικό
μινυμα για τουσ λόγουσ ακφρωςθσ τθσ υπό ζκδοςθ Απόφαςθσ.
6. Ωσ προσ τισ Μεταβατικζσ Διατάξεισ
Για τισ αιτιςεισ που υποβλικθκαν μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, ιτοι
μζχρι 28.02.2019 και οι οποίεσ :
(α) ζχουν διαβιβαςκεί από το Σελωνείο Φόρτωςθσ ςε Σελωνείο Επιςτροφισ αρμόδιο με βάςθ το άρκρο 19
τθσ Σ. 1940/41/2.5.2003 ΑΤΟΟ ι το άρκρο 3 τθσ αρικμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΤΟΟ όπωσ ίςχυε πριν τθν
κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ, τότε το εν λόγω Σελωνείο κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ κατά ςειρά
ενζργειεσ ελζγχου, ζγκριςθσ του ποςοφ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ ςτο δικαιοφχο φυςικό/νομικό πρόςωπο και
οριςτικοποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ Επιςτροφισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ κοινοποιοφμενθσ
Απόφαςθσ,
(β) δεν ζχουν διαβιβαςκεί από το Σελωνείο Φόρτωςθσ ςτο αρμόδιο Σελωνείο Τποβολισ Αίτθςθσ και
Επιςτροφισ ΕΦΚ ςφμφωνα με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ, κα πρζπει να διαβιβαςτοφν ςτο εν λόγω
Σελωνείο, ϊςτε να προβεί ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ κατά ςειρά ενζργειεσ ελζγχου, ζγκριςθσ του ποςοφ
επιςτροφισ Ε.Φ.Κ ςτο δικαιοφχο φυςικό/νομικό πρόςωπο και οριςτικοποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ,
(γ) βρίςκονται ςε φυςικι μορφι ςε Σελωνείο Φόρτωςθσ, το οποίο αποτελεί αρμόδιο Σελωνείο Τποβολισ
τθσ αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ ςφμφωνα με τον Πίνακα Αρμόδιων Σελωνείων Τποβολισ τθσ Αίτθςθσ και
Επιςτροφισ του ΕΦΚ τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, δεν κα απαιτείται διαβίβαςθ τθσ αίτθςθσ
επιςτροφισ και των δικαιολογθτικϊν αυτισ. Σο εν λόγω Σελωνείο κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ
κατά ςειρά ενζργειεσ ελζγχου, ζγκριςθσ του ποςοφ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ ςτο δικαιοφχο φυςικό/νομικό
πρόςωπο και οριςτικοποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 3 τθσ
κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1)
2)
3)
4)

Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ (για ενθμζρωςθ τελωνείων τθσ αρμοδιότθτασ τουσ)
Σελωνειακζσ Αρχζσ
Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ «Θλεκτρονικισ
Βιβλιοκικθσ»), E-mail: siteadmin@aade.gr
Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου - Σμιμα Αϋ (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet)
E-mail: p.bampali@aade.gr

Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)

23)

Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν κ. Ευκ. Σςακαλϊτου
Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κασ Κ. Παπανάτςιου
Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικισ).
Δ/νςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων
Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ ΑΑΔΕ
Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ
γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
δ) Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν
Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων & ΕΦK
α) Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ
β) Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεςςαλονίκθσ
.Δ.Ο.Ε. –Κεντρικι Τπθρεςία
Περιφερειακζσ Δ/νςεισ .Δ.Ο.Ε.
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΘ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΘΘ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γενικι Διεφκυνςθ Βιϊςιμθσ Αλιείασ
Διεφκυνςθ Αλιευτικισ Πολιτικισ 7 Αλιευτικϊν Πόρων
Λ. υγγροφ 150 - 176 71 Καλλικζα
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
(με τθν παράκλθςθ για ενθμζρωςθσ των Περιφερειϊν και Περιφερειακϊν Ενοτιτων Τπθρεςίεσ Αλιείασ
Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Μζςθσ Αλιείασ (Π.Ε.Π.Μ.Α.)
Πολυτεχνείου 25 Ν. Μθχανιϊνα - Θεςςαλονίκθ
E-mail: pepma@the.forthnet.gr
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ
ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Ακτι Βαςιλειάδθ ΠΤΛΘ Ε1-Ε2
Κεντρικοφ Λιμζνα Πειραιά 185 10
E-mail: dinethat@yna.gov.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΩΝ (για ενθμζρωςθ των μελϊν του)
Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 10671, Ακινα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ (για ενθμζρωςθ των μελϊν του)
Λουδοβίκου 1, 18531 ΠΕΙΡΑΙΑ
φνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (.Ε.Ε.Π.Ε.)
Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 115 28 Ιλίςια (για ενθμζρωςθ των μελϊν του).
Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ελλθνικϊν καφϊν Σουριςμοφ (Ε.Π.Ε..Σ.) για ενθμζρωςθ των μελϊν του
Μαρίνα Ηζασ, Κτίριο Διοίκθςθσ, 18536, Πειραιάσ
E-mail: epest@epest.gr
ωματείο Ιδιοκτθτϊν Σουριςτικϊν Επαγγελματικϊν καφϊν Άνευ Πλθρϊματοσ (για ενθμζρωςθ των μελϊν του)
(.Ι.Σ.Ε..Α.Π.) Μαρίνα Αλίμου, 17455, Άλιμοσ
E-mail: sitesaphellas@gmail.com
Πανελλινια Ζνωςθ Επαγγελματικϊν Σουριςτικϊν Θμερόπλοιων (Π.ΕΝ.Ε.Σ.Θ..) (για ενθμζρωςθ των μελϊν του)
Πλάτωνοσ 12, 18534, Πειραιάσ
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E-mail: penetis2001@yahoo.gr
24) ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΕΝΩΘ ΠΛΟΙΟΚΣΘΣΩΝ ΠΑΡΑΚΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ
E-mail: panepes@gmail.com
25) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ
Καραΐςκου 38 - 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑ
26) φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν – Πειραιά
Σςαμαδοφ 38 - 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑ
27) φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ
Κουντουριϊτου 13 -543 25 Θες/νίκθ
28) ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Ακτι Μιαοφλθ 65
185 36 Πειραιάσ – Ελλάδα
Σθλ: +30 210 429 3827
Fax: +30 210 429 3831
E-mail: nee@nee.gr
29) ΤΝΔΕΜΟ ΙΔΙΟΚΣΘΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ ΑΝΕΤ ΠΛΘΡΩΜΑΣΟ (.Ι.Σ.Ε..Α.Π.) (μζςω
μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Μαρίνα Αλίμου, 17455 - Άλιμοσ
Σθλ./Fax: 210 9841531
Email: info@sitesap.gr , sitesaphellas@gmail.com
30) ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ (ΕΝΩΘ) ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΧΡΘΣΩΝ ΛΙΜΕΝΑ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35 - Πειραιάσ
Σθλ.: 210 4113114
Fax: 210 4134810
E-mail: psa@psa.gr
31) ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΘ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΩΝΠΑΠ) (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35 - Πειραιάσ
Σθλ.: 210 4222651, 4224651
Fax: 210 4114521
E-mail: info@sonpap.gr
32) ΕΝΩΘ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (Ε.Ε.Ε.) (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 85, 185 36 - Πειραιάσ
Σθλ.: 210 4291159-65
Fax: 210 4291166
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr
33) ΕΝΩΘ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 81, 185 38 - Πειραιάσ
Σθλ.: 210 45 25 567, 45 26236
Fax: 210 42 80184
E-mail: info@shortsea.gr
34) HELLENIC SHIPBROKERS ASSOCIATION (και μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 57, 185 35 - Πειραιάσ
Σθλ.: 210 4220055
Fax: 210 4220057
E-mail: hsa@hsa.gr
35) ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΕΝΩΘ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Κολοκοτρϊνθ 102 - 104, ΣΚ 185 35 - Πειραιάσ
Σθλ.: 210-4133743, 4118862
Fax: 210 4179 251
E-mail: info@pepen.gr
36) GREEK YACHTING ASSOCIATION (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Ελευκερίου Βενιηζλου 235-237,
17563 Παλαιό Φάλθρο
Σθλ: +30 210 9811717
E-mail: info@gya.gr
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Γ) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ τθσ ΑΑΔΕ
4. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν – Tμ. Γϋ
5. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
6. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ
7. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων & Παραβάςεων
8. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου – Σμ. Δ’

[8]

