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επιςκευισ πλοίων που αναγνωρίηονται ωσ Ελεφκερα Τελωνειακά Συγκροτιματα και διαδικαςία 
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ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ των εργαςιών τουσ»  

  
 

                                                                     ΑΡΟΦΑΣΘ 
                         Ο  ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
 
Ζχοντασ  υπόψθ: 

1. Tισ διατάξεισ τθσ περ. α) τθσ παρ.8 του άρκρου 39 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ Αϋ265) «Εθνικόσ 
Τελωνειακόσ Κώδικασ», όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 103 
του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240) και ιςχφει, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Μζρουσ Πζμπτου του 
ιδίου νόμου.   

2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1,2,3,4,5,10,11,16,17,18,19,21,24, 25 παρ. 1 περ.β), υποπερ.δδ και 
περ. ε), υποπερ.ββ δεφτερο εδάφιο  παρ. 2, 28  του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ248) «Κφρωςη 
Κώδικα Φ.Π.Α.», όπωσ ιςχφει. 

3. Σθν αρικμ. Π.8272/4880/ΠΟΛ364/1987 Α.Τ.Ο. (ΦΕΚ Βϋ299) «Διαδικαςία απαλλαγισ από Φ.Π.Α. 
τθσ ειςαγωγισ και παράδοςθσ αγακϊν που τίκενται ςε κακεςτϊτα του δευτζρου εδαφίου τθσ 
περ. β) τθσ παρ.1 του άρκρου 21 του ν.1642/86 και των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςϋαυτά», 
όπωσ ιςχφει. 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 13 του ν. 849/1978(ΦΕΚ Αϋ232) «Περί παροχισ κινιτρων δια τθν 
ενίςχυςιν τθσ περιφερειακισ και οικονομικισ αναπτφξεωσ τθσ Χϊρασ». 

5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Αϋ/22.04.2005) 
«Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα». 

6. Σθν αρικ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Βϋ 130 και Βϋ 372) Απόφαςθ του Τπουργοφ 
Οικονομικϊν και του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό 
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ 
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ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαρ. α τθσ 
παρ.  του άρκρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Αϋ 94).  

7. Σθν αρικ. 1 τθσ 20-1-2016 (Τ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και 
διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου 
Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
Αϋ94), όπωσ ιςχφουν.  

8. Σισ διατάξεισ των άρκρων του Κεφαλαίου Αϋ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Αϋ94) «Επείγουςεσ 
διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 
μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν.  

9. Σισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ Βϋ968) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)». 

10. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ όρων και προχποκζςεων για τθ ςφςταςθ και λειτουργία των 
επιχειριςεων ναυπιγθςθσ και επιςκευισ πλοίων ωσ Ελεφκερα Σελωνειακά υγκροτιματα, ςτα 
οποία παραλαμβάνονται πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τουσ με 
απαλλαγι από τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. και θ οριςτικι απαλλαγι ι καταβολι αυτοφ κρίνεται 
με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 

11. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ 
του  Προχπολογιςμοφ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
 

             Α Ρ Ο Φ Α Σ Ι Η Ο Υ Μ Ε  

Κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ λειτουργία των επιχειριςεων ναυπιγθςθσ 
και επιςκευισ πλοίων που αναγνωρίηονται ωσ Ελεφκερα Σελωνειακά υγκροτιματα κακϊσ και 
θ διαδικαςία παραλαβισ πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν με απαλλαγι από τον αναλογοφντα 
Φ.Π.Α. ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τουσ, θ δε οριςτικι απαλλαγι ι καταβολι αυτοφ 
κρίνεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.                                                                
        

         Άρκρο 1 
                                                          Ρεδίο εφαρμογισ –Οριςμοί 
Η παροφςα ζχει εφαρμογι για τισ επιχειριςεισ ναυπιγθςθσ και επιςκευισ πλοίων που 
αναγνωρίηονται ωσ Ελεφκερα Σελωνειακά υγκροτιματα και παραλαμβάνουν ςτα πλαίςια 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τουσ αγακά με απαλλαγι από τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. Για τουσ 
ςκοποφσ τθσ παροφςασ νοοφνται ωσ:  
1. Ζργο:  ανάλθψθ υποχρζωςθσ τθσ επιχείρθςθσ, βάςει ςχετικισ ςφμβαςθσ  για τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν ναυπιγθςθσ, μετατροπισ, επιςκευισ και ςυντιρθςθσ πλοίου.  
2. Ρλοίο: ςκάφοσ μικουσ άνω των επτά και μιςό μζτρων (7,5μ ) κατά τθν ζννοια των 
διατάξεων του άρκρου 11 του ν.2859/2000.  
3.  Επιχειριςεισ ναυπιγθςθσ και επιςκευισ πλοίων:  α) Ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ 
Επιχειριςεισ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 περ.ςτ) του ν.3551/2007 (ΦΕΚ Αϋ76)  «Μητρώο 
Επιχειρήςεων ναυπήγηςησ, μετατροπήσ, επιςκευήσ και ςυντήρηςησ πλοίων»,  οι οποίεσ 
αναλαμβάνουν τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε ζναν ι και περιςςότερουσ από τουσ τομείσ 
ναυπιγθςθσ, μετατροπισ, επιςκευισ και ςυντιρθςθσ πλοίων ςτισ οποίεσ ζχει παραχωρθκεί 
νομίμωσ πρόςβαςθ ςτον αιγιαλό και χριςθ του αντίςτοιχου καλάςςιου χϊρου, β) 
Ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ Επιχειριςεισ που κατϋεφαρμογι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 
του ν. 3551/2007 εγγράφονται ςτο Ειδικό Μθτρϊο και δραςτθριοποιοφνται ςτθ 
ναυπιγθςθ,μετατροπι,επιςκευι και ςυντιρθςθ πλοίων με μεταλλικό περίβλθμα μικουσ κάτω 
των είκοςι τεςςάρων μζτρων (24 μ) και ςτισ οποίεσ ζχει παραχωρθκεί  πρόςβαςθ ςτον αιγιαλό 
και χριςθ του αντίςτοιχου καλάςςιου χϊρου, γ) Ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ Επιχειριςεισ που 
δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 3551/2007, οι οποίεσ αναλαμβάνουν τισ ωσ άνω 
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εργαςίεσ πλοίων καταςκευισ πζραν τθσ μεταλλικισ και ςτισ οποίεσ ζχει παραχωρθκεί ομοίωσ 
πρόςβαςθ ςτον αιγιαλό και χριςθ του αντίςτοιχου καλάςςιου χϊρου.  
 4.   Ελεφκερα Τελωνειακά Συγκροτιματα (Ε.Τ.Σ.) : νοοφνται οι χϊροι  του άρκρου 13 του 
ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) «Περί παροχήσ κινήτρων δια την ενίςχυςιν τησ περιφερειακήσ και 
οικονομικήσ αναπτφξεωσ τησ χώρασ»  ςτουσ οποίουσ λειτουργοφν οι επιχειριςεισ ναυπιγθςθσ 
και επιςκευισ πλοίων και ςτισ οποίεσ ζχει παραχωρθκεί νομίμωσ πρόςβαςθ ςτον αιγιαλό και 
χριςθ του αντίςτοιχου καλάςςιου χϊρου, και τα αγακά που ειςζρχονται ςε αυτοφσ ωσ πρϊτεσ 
και βοθκθτικζσ φλεσ και χρθςιμοποιοφνται από τισ επιχειριςεισ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν 
ναυπιγθςθσ,μετατροπισ, επιςκευισ και ςυντιρθςθσ πλοίων κακϊσ και θ παροχι υπθρεςιϊν 
που είναι ςχετικζσ με τα αγακά αυτά κατά το χρόνο παραμονισ τουσ εντόσ των χϊρων αυτϊν, 
απαλλάςςονται από τον αναλογοφντα Φ.Π.Α.  
5.    Τελωνείο Ελζγχου: το τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται ο χϊροσ  
ςτον οποίο  λειτουργεί θ επιχείρθςθ ωσ Ελεφκερο Σελωνειακό υγκρότθμα.  
6.   Αγακά:  οι πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ναυπιγθςθ, 
μετατροπι, επιςκευι και ςυντιρθςθ πλοίων.  
7.      Λογιςτικι Αποκικθσ:  το ςφςτθμα λογιςτικϊν καταχωριςεων ςε Ειδικό Βιβλίο Ζργου που 
τθρείται με θλεκτρονικό τρόπο, βάςει λογιςμικοφ λογιςτικϊν και εμπορικϊν καταχωριςεων,  
για τθν τελωνειακι παρακολοφκθςθ των αγακϊν. 
 

Άρκρο 2 
      Ρροχποκζςεισ χοριγθςθσ  Άδειασ Λειτουργίασ  Επιχείρθςθσ  ωσ Ε.Τ.Σ.  -  Δικαιολογθτικά    
1.       Για τθ λειτουργία επιχείρθςθσ  ναυπιγθςθσ και επιςκευισ πλοίων ωσ Ε.Σ.. απαιτείται θ 
χοριγθςθ από το Σελωνείο Ελζγχου  «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ω Ε.Σ..» (Τπόδειγμα 
του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ  II), μετά από ςχετικι ΑΙΣΗΗ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου 
(Τπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι).   
 
2.       Προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ τθσ «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ω Ε.Σ..» είναι  θ 
εγγραφι των επιχειριςεων ςτο Ειδικό Μθτρϊο που προβλζπεται ςτο ν. 3551/2007. Για τισ 
επιχειριςεισ που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 3551/2007, απαιτείται Άδεια 
Εγκατάςταςθσ και Λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ  των 
οικείων Περιφερειακϊν Ενοτιτων. 
 
3.       Για τθ χοριγθςθ τθσ «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ω Ε.Σ..» υποβάλλεται ΑΙΣΗΗ 
ςτo Σελωνείο Ελζγχου, ςτθν οποία αναφζρονται λεπτομερϊσ: 

 Σα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ (Επωνυμία, Δ/νςθ, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Τ.) 

 Η δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

 Οι χϊροι εγκατάςταςθσ  

 Σα καταςκευαηόμενα ι επιςκευαηόμενα είδθ πλοίων 
 
4.        Με τθν ΑΙΣΗΗ επιςυνάπτονται τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

 Σίτλοσ κυριότθτασ ι ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ  ι παραχϊρθςθσ τθσ εδαφικισ ζκταςθσ 

 Σοπογραφικό διάγραμμα τθσ προσ ζγκριςθ εδαφικισ ζκταςθσ  

 Σοπογραφικό διάγραμμα του/των κτιςμάτων εντόσ τθσ εδαφικισ ζκταςθσ 

 Αντίγραφο τθσ Απόφαςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 του ν. 3551/2007, για τισ 
επιχειριςεισ των περιπτϊςεων α) και β) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1  τθσ 
παροφςασ. 

 Αντίγραφο τθσ Άδειασ Εγκατάςταςθσ και Λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από τισ αρμόδιεσ 
Δ/νςεισ  Ανάπτυξθσ  των οικείων Περιφερειακϊν Ενοτιτων για τισ Επιχειριςεισ τθσ 
περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1  τθσ παροφςασ. 

 Σο τελευταίο εν ιςχφ καταςτατικό τθσ εταιρείασ και το ΦΕΚ δθμοςίευςθσ αυτοφ. 
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 Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ του αιτοφντοσ ι του νομίμου εκπροςϊπου, 
εάν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, προκειμζνου να γίνει αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ 
ποινικοφ μθτρϊου.  

 Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αποδεικτικό Αφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
τθσ επιχείρθςθσ. 
  

5.     Εφόςον κρίνεται ςκόπιμο, το Σελωνείο Ελζγχου, δφναται να ηθτά εγγράφωσ από τθν 
επιχείρθςθ, οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο κεωρεί απαραίτθτο για τθ χοριγθςθ τθσ «ΑΔΕΙΑ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ω Ε.Σ..». 
 
6.     Σο Σελωνείο Ελζγχου, αφοφ ελζγξει τθν αίτθςθ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτι δικαιολογθτικά, 
εκδίδει τθν  «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  Ω Ε.Σ..»  ςε τζςςερα (4) αντίτυπα και τθν 
καταχωρεί ςε Βιβλίο Αδειϊν. Σο αντίτυπο (1) παραδίδεται  ςτθν επιχείρθςθ, το αντίτυπο (2) 
παραμζνει ςτο Σελωνείο Ελζγχου, τα  αντίτυπα (3) και (4) αποςτζλλονται ςτισ Δ/νςεισ Ειδικϊν 
Φόρων Κατανάλωςθσ & Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ και Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν 
Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν,αντίςτοιχα. 
   
7.     ε περίπτωςθ που από τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά προκφπτει ότι, δεν πλθροφνται 
οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  Ω Ε.Σ..», το Σελωνείο 
Ελζγχου ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν επιχείρθςθ. 
 
                                                                     Άρκρο 3 
                     Είςοδοσ αγακών ςτο Ε.Τ.Σ.- Διαδικαςία ειςόδου και χρθςιμοποίθςθσ αγακών 
Α.   ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΡΑΑΔΟΣΘ 
 
1.       Η επιχείρθςθ υποβάλλει ςτο Σελωνείο Ελζγχου ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ του άρκρου 8 ν. 
1599/1986 και του άρκρου 3  παρ. 3 του ν. 2690/1999( Τπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ III), για 
τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ αγοράσ αγακϊν χωρίσ Φ.Π.Α., ανά προμθκευτι, επιςυνάπτοντασ 
ςχετικό Πίνακα (Τπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ IV) ςε τρία (3) αντίτυπα με τα πλιρθ ςτοιχεία 
του προμθκευτι των αγακϊν (ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία προμθκευτι, διεφκυνςθ, 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα, αρμόδια Δ.Ο.Τ., Α.Φ.Μ.) κακϊσ και τα αγακά κατά είδοσ και 
ποςότθτα  που πρόκειται να προμθκευτεί από τθν εςωτερικι αγορά.  
Με τθν ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ του προθγοφμενου εδαφίου δθλϊνει το ζργο, που βάςει ςχετικισ 
ςφμβαςθσ αναλαμβάνει θ  επιχείρθςθ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν  ςτο πλοίο, τα αγακά 
που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ εντόσ του Ε.Σ.. για το 
ςυγκεκριμζνο ζργο κακϊσ και τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλιρωςθσ αυτοφ. Επιπλζον, ςτθν 
ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ αναγράφεται, κατά περίπτωςθ, ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ/των ειδικισ/ϊν 
άδειασ/ϊν για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ναυπιγθςθσ, μετατροπισ, 
επιςκευισ και ςυντιρθςθσ πλοίου από τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι, ςε ιςχφ. 
 
2.     Σο Σελωνείο Ελζγχου εγκρίνει τθν επί τθσ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ αγορά αγακϊν χωρίσ 
Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογι του άρκρου 25 του ν. 2859/2000 και ενεργεί ςχετικι πράξθ ςτα τρία (3) 
αντίτυπα του επιςυναπτόμενου  Πίνακα. Σα δφο (2) κεωρθμζνα αντίτυπα παραδίδονται ςτθν 
επιχείρθςθ, εκ των οποίων το ζνα παραδίδεται από αυτι ςτον προμθκευτι των αγακϊν για 
τθν ζκδοςθ τιμολογίου χωρίσ Φ.Π.Α. Σο τρίτο (3) αντίτυπο παραμζνει ςτο Σελωνείο Ελζγχου 
για τθν ενθμζρωςθ του ςχετικοφ Ειδικοφ Φακζλου που τθρείται ςφμφωνα με το  άρκρο 8 τθσ 
παροφςασ.  
  
3.    Ο προμθκευτισ των αγακϊν παραδίδει τα αγακά, εκδίδει το ςχετικό τιμολόγιο με τθν 
ζνδειξθ «ΧΩΡΙ Φ.Π.Α., βάςει του άρκρου 25, παρ. 1, περ. δδ του ν.2859/2000». Ο 
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προμθκευτισ  τθρεί ςτο αρχείο του το ςχετικό τιμολόγιο κακϊσ και το κεωρθμζνο Πίνακα για 
ςκοποφσ φορολογικϊν και τελωνειακϊν ελζγχων. 
 
Β.   ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
 
1.  Η επιχείρθςθ υποβάλλει ςτο Σελωνείο Ελζγχου τθν ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ τθσ παραγράφου 
1 τθσ Ενότθτασ Α του παρόντοσ άρκρου με ςυνθμμζνο το ςχετικό Πίνακα ςε τρία (3) αντίτυπα 
(Τπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ IV) προκειμζνου να λάβει ζγκριςθ για τθν ειςαγωγι αγακϊν 
που προορίηονται να τεκοφν ςε κακεςτϊσ Ε.Σ.. με απαλλαγι από Φ.Π.Α. βάςει του άρκρου 
25, παρ. 1, περ. δδ)  του ν. 2859/2000. Σο Σελωνείο Ελζγχου ενεργεί ςχετικι πράξθ ςτα τρία (3) 
αντίτυπα του επιςυναπτόμενου Πίνακα, φυλάςςει ςτον Ειδικό Φάκελλο που τθρεί κατ’ 
εφαρμογι  του άρκρου 8 τθσ παροφςασ το ζνα (1) αντίτυπο και παραδίδει ςτθν επιχείρθςθ τα 
υπόλοιπα δφο (2), εκ των οποίων το ζνα υποβάλλεται, ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο, 
με τθ Διαςάφθςθ Ειςαγωγισ.  
 
2. Για τθν ειςαγωγι των αγακϊν υποβάλλεται από τθν επιχείρθςθ ςτο Σελωνείο 
Ειςαγωγισ, Διαςάφθςθ Ειςαγωγισ επιςυναπτομζνθσ, εκτόσ των λοιπϊν προβλεπόμενων 
υποςτθρικτικϊν εγγράφων (κζςθ 44),  τθν  ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ μετά του κεωρθμζνου αντιτφπου 
του Πίνακα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Επί τθσ Διαςάφθςθσ Ειςαγωγισ βεβαιϊνεται και 
ειςπράττεται κατά περίπτωςθ ο τυχόν οφειλόμενοσ ειςαγωγικόσ δαςμόσ. 
τθν περίπτωςθ που το Σελωνείο Ειςαγωγισ είναι διαφορετικό από το Σελωνείο Ελζγχου,το 
Σελωνείο Ειςαγωγισ αποςτζλλει υπθρεςιακά ςτο Σελωνείο Ελζγχου αντίγραφο τθσ 
Διαςάφθςθσ Ειςαγωγισ με ςυνθμμζνθ επί αυτοφ τθν ΑΙΣΗΗ –ΔΗΛΩΗ και το κεωρθμζνο 
αντίτυπο του ςυννθμμζνου Πίνακα, προσ ενθμζρωςθ του Ειδικοφ Φακζλου που τθρείται 
κατϋεφαρμογι του άρκρου 8 τθσ παροφςασ.  
 
Γ.       Η είςοδοσ των αγακϊν ςτο Ε.Σ.. πραγματοποιείται με βάςθ τα προβλεπόμενα από το         
ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Αϋ251) «Eλλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ 
διατάξεισ»  λογιςτικά ςτοιχεία (παραςτατικά) με παράλλθλθ ενθμζρωςθ των λογιςτικϊν 
βιβλίων.                                                 
 
Δ.      Οι  ΑΙΣΗΕΙ-ΔΗΛΩΕΙ λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου από το Σελωνείο Ελζγχου και  
καταχωροφνται  από τθν επιχείρθςθ ςτα λογιςτικά τθσ βιβλία που αφοροφν το ζργο. Κατά τα 
λοιπά τθροφνται τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. 
 
Ε.    ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΑΓΑΘΩΝ     
 
             Για τθ χρθςιμοποίθςθ των αγακϊν που ζχουν ειςαχκεί ςτο Ε.Σ.. με τθ διαδικαςία του 
παρόντοσ άρκρου ςυμπλθρϊνεται από τθν επιχείρθςθ ΔΕΛΣΙΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΓΑΘΩΝ,  ωσ 
το Τπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ V. Η ποςότθτα των αγακϊν του ΔΕΛΣΙΟΤ 
ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΓΑΘΩΝ πιςτϊνει ςτο Ειδικό Βιβλίο Ζργου τθν ποςότθτα των αγακϊν του 
ςυνθμμζνου επί τθσ αντίςτοιχθσ ΑΙΣΗΗ –ΔΗΛΩΗ Πίνακα. Με βάςθ τα ΔΕΛΣΙΑ 
ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΓΑΘΩΝ ενθμερϊνεται αυκθμερόν από τθν επιχείρθςθ το Ειδικό Βιβλίο 
Ζργου (Τπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ VIII ) που τθρείται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 7 τθσ 
παροφςασ. 
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         Άρκρο 4 

Ζξοδοσ από το Ε.Τ.Σ.- Υποβολι Τελωνειακών Ραραςτατικών 
Α. ΝΑΥΡΘΓΘΣΘ ΡΛΟΙΟΥ 
 
1.       Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ναυπιγθςθσ, υποβάλλεται, με κάκε πρόςφορο μζςο  
από τθν επιχείρθςθ ςτο Σελωνείο Ελζγχου «ΔΗΛΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ» (Τπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ VΙ), ςτθν οποία δθλϊνεται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου, όπωσ 
αυτό αναφζρεται ςτθν ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ. τθ «ΔΗΛΩΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ», αναγράφεται  θ θμερομθνία εξόδου/απόπλου από τουσ χϊρουσ του 
Ε.Σ..  
 
2.      Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου λαμβάνεται ζνασ από τουσ κατωτζρω προοριςμοφσ και  
υποβάλλεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωςθ τελωνειακό παραςτατικό, ωσ ακολοφκωσ: 
α.  Εξαγωγι.  Για τθν εξαγωγι υποβάλλεται κατά τον προβλεπόμενο χρόνο και ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, ΕΔΕ Εξαγωγισ. Για τα αγακά που ειςιχκθςαν ςτο Ε.Σ.. για τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν του πλοίου και τα οποία δεν χρθςιμοποιικθκαν τελικά, καταβάλλεται ο 
αναλογϊν ςε αυτά Φ.Π.Α. με τθν υποβολι Δ.Ε.Φ.Κ..  
β.  Αποςτολι ςε άλλο Κ-Μ τθσ Ε.Ε.  Για τθν αποςτολι ςε άλλο Κ-Μ υποβάλλεται ςτο Σελωνείο 
Ελζγχου Δ.Ε.Φ.Κ., το αργότερο ζωσ το τζλοσ του μεκεπόμενου μινα από τθν θμερομθνία τθσ 
«ΔΗΛΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ» και χορθγείται θ κατϋεφαρμογι του άρκρου 28 του 
ν.2859/2000 απαλλαγι από Φ.Π.Α. Με τθν ίδια Δ.Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται και ο Φ.Π.Α. που 
αναλογεί ςτα αγακά που δεν χρθςιμοποιικθκαν. 
γ.  Θζςθ ςε ανάλωςθ. Για τθ κζςθ ςε ανάλωςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, υποβάλλεται ςτο 
Σελωνείο Ελζγχου Δ.Ε.Φ.Κ., το αργότερο ζωσ το τζλοσ του μεκεπόμενου μινα από τθν 
θμερομθνία τθσ «ΔΗΛΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ» , για τθν καταβολι του οφειλόμενου 
Φ.Π.Α. ι για τθ χοριγθςθ τθσ οριςτικισ απαλλαγισ, ο οποίοσ υπολογίηεται επί τθσ 
φορολογθτζασ αξίασ με βάςθ το άρκρο 19 του ν.2859/2000. Ομοίωσ, με τθν ίδια Δ.Ε.Φ.Κ. 
καταβάλλεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί ςτα υλικά που δεν χρθςιμοποιικθκαν.  Η χοριγθςθ 
τθσ απαλλαγισ, πραγματοποιείται με τθν προςκόμιςθ των προβλεπόμενων από τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ δικαιολογθτικϊν από τα οποία αποδεικνφεται ο επαγγελματικόσ χαρακτιρασ του 
πλοίου, βάςει του οποίου παρζχεται θ δυνατότθτα απαλλαγισ από το Φ.Π.Α. κατϋεφαρμογι 
του άρκρου 27 του ν. 2859/2000. 
 
3.       τθν περίπτωςθ α) τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, υποβάλλεται ςτο Σελωνείο 
Ελζγχου, το αργότερο ςτο τζλοσ του μεκεπόμενου μινα από τθν θμερομθνία τθσ «ΔΗΛΩΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ», α. ο Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ και β. 
θ «ΔΗΛΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ». Από τα ςτοιχεία του Εκκακαριςτικοφ Λογαριαςμοφ 
προκφπτει θ εξαγωγι του πλοίου.   
τισ περιπτϊςεισ  β) και γ) τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, με τθν Δ.Ε.Φ.Κ.  
επιςυνάπτονται:  α. θ «ΔΗΛΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ», β. ο  Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ 
που τθρείται κατϋεφαρμογι του άρκρου 5 τθσ παροφςασ και γ. το προβλεπόμενο από τισ 
διατάξεισ του ν.4308/2014  φορολογικό ςτοιχείο που εκδίδεται από  τθν επιχείρθςθ προσ τον 
αντιςυμβαλλόμενο/πλοιοκτιτθ του πλοίου.  
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Β. ΕΡΙΣΚΕΥΘ/ΜΕΤΑΤΟΡΘ/ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΡΛΟΙΟΥ 
 
1.       Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν επιςκευισ/μετατροπισ/ςυντιρθςθσ, υποβάλλεται με 
κάκε πρόςφορο μζςο από τθν επιχείρθςθ ςτο Σελωνείο  Ελζγχου «ΔΗΛΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 
ΕΡΓΟΤ», ςτθν οποία δθλϊνεται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου, όπωσ αυτό αναφζρεται 
ςτθν ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ. τθ «ΔΗΛΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ» 
αναγράφεται θ θμερομθνία απόπλου/εξόδου του πλοίου από τουσ χϊρουσ του Ε.Σ.. 
 
2.      Για τθ χοριγθςθ τθσ οριςτικισ απαλλαγισ των αγακϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του ζργου ι  για τθν καταβολι του οφειλόμενου Φ.Π.Α. των 
αγακϊν που δεν χρθςιμοποιικθκαν τελικά ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο, υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. ςτο 
Σελωνείο Ελζγχου το αργότερο ζωσ το τζλοσ του μεκεπόμενου μινα από τθν θμερομθνία τθσ 
«ΔΗΛΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ». τθ Δ.Ε.Φ.Κ. επιςυνάπτονται: α. θ «ΔΗΛΩΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ»,  β. ο Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ που τθρείται κατϋεφαρμογι του 
άρκρου 5 τθσ παροφςασ, γ. το προβλεπόμενο από τισ διατάξεισ του ν.4308/2014 φορολογικό 
ςτοιχείο που εκδίδεται από τθν επιχείρθςθ προσ τον αντιςυμβαλλόμενο/πλοιοκτιτθ του 
πλοίου. Η χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ, πραγματοποιείται με τθν προςκόμιςθ των 
προβλεπόμενων από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ δικαιολογθτικϊν από τα οποία αποδεικνφεται ο 
επαγγελματικόσ χαρακτιρασ του πλοίου, βάςει του οποίου παρζχεται θ δυνατότθτα 
απαλλαγισ από το Φ.Π.Α. κατϋεφαρμογι του άρκρου 27 του ν. 2859/2000. 
 

Άρκρο 5 
                                                         Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ   
             Η επιχείρθςθ υποχρεοφται να ςυντάςςει Εκκακαριςτικό Λογαριαςμό (Τπόδειγμα 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ VII) ανά ζργο ςτον οποίο αναγράφονται και ςυςχετίηονται οι ΑΙΣΗΕΙ-
ΔΗΛΩΕΙ με τα τιμολόγια αγοράσ των αγακϊν και τισ Διαςαφιςεισ Ειςαγωγισ και με τισ 
αντίςτοιχεσ αναλϊςεισ των αγακϊν με βάςθ τα ΔΕΛΣΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΓΑΘΩΝ. 
Αναλυτικά ςτον Εκκακαριςτικό Λογαριαςμό ςυμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ, τουλάχιςτον τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Σα πλιρθ ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ 

 Ο αρικμόσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ του τιμολογίου τθσ επιχείρθςθσ προσ τον 
αντιςυμβαλλόμενο/πλοιοκτιτθ 

 Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου των ςχετικϊν με το ζργο  ΑΙΣΗΕΩΝ-ΔΗΛΩΕΩΝ και 
αντίςτοιχα ο αρικμόσ, θ θμερομθνία ζκδοςθσ των τιμολογίων αγοράσ αγακϊν, το 
ονοματεπϊνυμο/επωνυμία προμθκευτι 

 Ο αφξων αρικμόσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ του ΔΕΛΣΙΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 
ΑΓΑΘΩΝ/Πιςτωτικό θμείωμα 

 Σο MRN (αρικμόσ παραςτατικοφ) του ΕΔΕ Ειςαγωγισ αγακϊν και θ θμερομθνία αυτοφ 

 Σο MRN (αρικμόσ παραςτατικοφ) του ΕΔΕ Εξαγωγισ και θ θμερομθνία αυτοφ, με τθν 
αντίςτοιχθ επιβεβαίωςθ εξόδου, ςτισ περιπτϊςεισ ναυπιγθςθσ πλοίου 

 Ο Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων ςτον οποίο ζγινε εγγραφι 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ, ςτθν περίπτωςθ ναυπιγθςθσ πλοίου  

 τατιςτικι Διλωςθ (Intrastat), ςτθν περίπτωςθ ναυπιγθςθσ πλοίου  

 Ο αρικμόσ καταχϊρθςθσ TRANZIT LOG, ςτθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν πλοίου 
που βρίςκεται ςε κακεςτϊσ προςωρινισ ειςαγωγισ  

 υνολικι φορολογθτζα αξία προσ καταβολι Φ.Π.Α. 

 υνολικι φορολογθτζα αξία προσ απαλλαγι Φ.Π.Α. 
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Άρκρο 6 
Ραροχι  Υπθρεςιών ςτο Ε.Τ.Σ. 

           Η  απαλλαγι από το Φ.Π.Α. των υπθρεςιϊν που είναι ςχετικζσ με τισ παραδόςεισ 
αγακϊν που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν από τθν επιχείρθςθ που λειτουργεί ωσ Ε.Σ.. 
και των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε αγακά που βρίςκονται ςτο Ε.Σ..,  χορθγείται με τθ 
διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 τθσ αρικμ. πρωτ. Π.8272/4880/18-12-1987 (ΦΕΚ 
Βϋ299) Α.Τ.Ο., όπωσ ζχει τροποιθκεί και ιςχφει με τθν αρικμ.πρωτ. Δ.409/165 ΠΟΛ 
1115/29.03.1996 (ΦΕΚ Βϋ 301) Α.Τ.Ο. 
                                                 

Άρκρο 7 
Τθροφμενα βιβλία –Υποχρεώςεισ τθσ επιχείρθςθσ 

1. Η επιχείρθςθ τθρεί λογιςτικι αποκικθσ ςε Ειδικό Βιβλίο Ζργου για κάκε ζργο 
ξεχωριςτά, ςφμφωνα με το Τπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ VIII τθσ παροφςασ, ςτο οποίο 
αναγράφονται  τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ (Επωνυμία, Διεφκυνςθ, Α.Φ.Μ.,αρμόδια Δ.Ο.Τ., 
Αρικμόσ Άδειασ Λειτουργίασ, Σελωνείο Ελζγχου) και το οποίο τθρείται υποχρεωτικά με 
θλεκτρονικό τρόπο βάςει λογιςμικοφ λογιςτικϊν και εμπορικϊν καταχωριςεων και 
αποκθκεφεται ςε μορφι pdf ςε ψθφιακό δίςκο (CD) ο οποίοσ φζρει αρίκμθςθ και κεϊρθςθ 
από το Σελωνείο Ελζγχου. το βιβλίο του προθγοφμενου εδαφίου, καταχωροφνται αναλυτικά 
τα παραςτατικά ειςόδου των αγακϊν ςτο Ε.Σ.. και τα ςτοιχεία αυτϊν, τα παραςτατικά 
ανάλωςθσ/χρθςιμοποίθςθσ κακϊσ και τα παραςτατικά εξόδου από το Ε.Σ.., αντίςτοιχα.  Η 
επιχείρθςθ υποχρεοφται να αποκθκεφει τθ μθνιαία κίνθςθ του Ειδικοφ Βιβλίου Ζργου,  ςτον 
ψθφιακό δίςκο και το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από  το τζλοσ του 
μινα. Για ζργο που ολοκλθρϊνεται ςε χρονικό διάςτθμα λιγότερο του μθνόσ, θ κίνθςθ του 
Ειδικοφ Βιβλίου Ζργου αποκθκεφεται το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από 
τθν θμερομθνία διλωςθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου. 
   
2. Η λογιςτικι αποκικθσ πρζπει να απεικονίηει ανά πάςα ςτιγμι τθν πραγματικι 
κατάςταςθ των αγακϊν και να περιλαμβάνει κάκε μεταβολι ςτοιχείων. 
  
3. Η καταχϊρθςθ των παραςτατικϊν  πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
παρζχεται θ δυνατότθτα εξαγωγισ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τθ διενζργεια ελζγχου. 
  
4. Η επιχείρθςθ υποχρεοφται να τθρεί ςτο αρχείο τθσ ανά ζργο, τα δικαιολογθτικά που 
καταχωρεί ςτα λογιςτικά βιβλία βάςει των οποίων ςυντάςςει τον Εκκακαριςτικό Λογαριαςμό  
και χορθγείται θ απαλλαγι από τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. ι πραγματοποιείται θ καταβολι 
αυτοφ. 
 
5. Η επιχείρθςθ υποχρεοφται να λαμβάνει οποιοδιποτε πρόςκετο μζτρο κρίνεται 
αναγκαίο και  κα υποδείξει το Σελωνείο Ελζγχου με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ 
επίβλεψθσ κακϊσ και του ελζγχου για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου. 

 

6. Η επιχείρθςθ υποχρεοφται να ενθμερϊνει το Σελωνείο Ελζγχου για οποιαδιποτε 
αλλαγι  των ςτοιχείων βάςει των οποίων εκδόκθκε θ «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ω 
Ε.Σ..» και να προςκομίηει τα προβλεπόμενα για τθν τροποποίθςθ αυτισ  δικαιολογθτικά.  
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         Άρκρο 8 

  Ραρακολοφκθςθ -   Εποπτεία και ζλεγχοσ  - Κυρώςεισ 
1.  Σο Σελωνείο Ελζγχου τθρεί ςε Ειδικό Φάκελλο τισ ΑΙΣΗΕΙ-ΔΗΛΩΕΙ, τισ «ΔΗΛΩΕΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ» κακϊσ και τα κατά περίπτωςθ υποβαλλόμενα παραςτατικά ανά 
επιχείρθςθ και ανά ζργο. 

  
2. Οι ΑΙΣΗΕΙ-ΔΗΛΩΕΙ και οι «ΔΗΛΩΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ» καταχωροφνται 
αναλυτικά ςε κατάςταςθ ομοίωσ ανά επιχείρθςθ και ανά ζργο. 
 
3.    Η εποπτεία και ο ζλεγχοσ του Ε.Σ.. για τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ τθσ 
διαδικαςίασ διενεργείται από το Σελωνείο Ελζγχου. Οι ζλεγχοι που διενεργοφνται είναι 
φυςικοί και λογιςτικοί. 
 
4.    το Ε.Σ.. διενεργοφνται τακτικοί, ζκτακτοι και εκ των υςτζρων ζλεγχοι από το 
Σελωνείο Ελζγχου.  
Σακτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται κάκε ζξι μινεσ από το Σελωνείο Ελζγχου, βάςει των 
καταχωρθμζνων ςτο Ειδικό Βιβλίο ςτοιχείων που τθρείται από τθν επιχείρθςθ και των 
λογιςτικϊν αρχείων που τθρεί κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του ν. 4308/2014.  
Ζκτακτοσ ζλεγχοσ διενεργείται από το Σελωνείο Ελζγχου, τισ ΕΛ.Τ.Σ. ι οποιαδιποτε ελεγκτικι 
αρχι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων & Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ και δφναται να είναι 
είτε φυςικόσ είτε λογιςτικόσ. 
 
5.   Εάν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί θ μθ τιρθςθ των όρων και προχποκζςεων τθσ 
παροφςασ, εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 147 του ν. 2960/2001 
(ΦΕΚ Αϋ265) «Εκνικόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ». 

 
                                                                    Άρκρο 9 

                              Ανάκλθςθ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ. 
Η  «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ω Ε.Σ.»  ανακαλείται  από το Σελωνείο Ελζγχου που τθν 
εξζδωςε:  
α.  ςτισ περιπτϊςεισ που δεν πλθρείται πλζον κάποιοσ από τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
βάςει των οποίων εκδόκθκε, 
β.  ςτισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται θ μθ ορκι εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ θ 
οποία ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ διαφυγι καταβολισ του οφειλόμενου Φ.Π.Α., 
γ.    κατόπιν αίτθςθσ τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ που κατζχει τθν άδεια.  
Σο Σελωνείο Ελζγχου ςε κάκε περίπτωςθ βεβαιϊνει και ειςπράττει τον οφειλόμενο κατά τθ 
χρονικι ςτιγμι τθσ ανάκλθςθσ τθσ αδείασ Φ.Π.Α.     

 
                                                                          Άρκρο 10 
Επιςκευι/μετατροπι/ςυντιρθςθ πλοίου που βρίςκονται ςε κακεςτώσ προςωρινισ 
ειςαγωγισ 
   
              ε περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςε πλοίο που βρίςκεται ςε κακεςτϊσ προςωρινισ 
ειςαγωγισ χορθγείται απαλλαγι από Φ.Π.Α. βάςει των διατάξεων του άρκρου 25 του 
ν.2859/2000. Για τθ χοριγθςθ τθσ ωσ άνω απαλλαγισ εφαρμόηεται ανάλογα θ διαδικαςία που 
ορίηεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 3 ζωσ και 9 τθσ παροφςασ. Με τθν υποβολι τθσ 
Δ.Ε.Φ.Κ. εκτόσ των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν προςκομίηεται και αντίγραφο του 
«Δελτίου Κίνθςθσ» (TRANZIT LOG), θ ιςχφσ  και εγκυρότθτα του οποίου ελζγχεται από το 
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Σελωνείο Ελζγχου προκειμζνου να αποδεικνφεται θ υπαγωγι του πλοίου ςτο κακεςτϊσ 
προςωρινισ ειςαγωγισ.  

                                                                    
           Άρκρο 11 
              Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ καταργοφνται τα άρκρα 37 ζωσ 43 τθσ αρ.πρωτ. 
Σ.1400/10/00/20.03.2000 ( ΦΕΚ Βϋ418) Α.Τ.Ο. 
 

                                                                      Άρκρο 12 
     Τελικζσ διατάξεισ 
1.  Η ιςχφσ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ αρχίηει από 01/10/2017.  
2.   Η παροφςα Απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.   
 

                                                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ  
                                                                                                                     ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ 
                                                                                                                         ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
                                                                                                                          ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΘΣ  
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                                                                                     ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

                    ΑΙΤΘΣΘ  

ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ  

ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (Ε.Τ.Σ.) 

ΡΟΣ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………… 

1. ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  2. ΑΙΘ. ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

3. ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 

ΠΟΛΗ:                                                                                Aρ. :                                                                                            

Σ.Κ.: 

Α.Φ.Μ.:                                               ΔΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ:                                      FAX: 

E-mail: 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ ι ΕΡΙΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ 

ΕΙΔΘ ΡΛΟΙΩΝ 

5. ΧΩΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Ε.Τ.Σ.  

Εδαφικι ζκταςθ:                                                                       Πλικοσ κτιρίων: 

Περιοχι:                                                                                      τεγαςμζνοι χϊροι: 

Διεφκυνςθ:                                                                                  Αρ. 

Πόλθ                                                                                            Σ.Κ. 

6. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

Ναυπιγθςθ  - Μετατροπι – Επιςκευι- υντιρθςθ πλοίων 

7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 

8.ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ ΕΓΓΑΦΑ 

 

9. ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 

Τόποσ & Θμερομθνία 

 

Ο/Θ/ Αιτών/οφςα/Νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

                                                                                                         Υπογραφι 
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                                                                        ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 
 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ …………………………………………….. 
 

1 1. ΑΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Τ.Σ. Αρικ. Σροποποίθςθσ: 
Ημερομθνία  Τποβολισ Αίτθςθσ: 
Ημ/νία Ζναρξθσ Ιςχφοσ Σροπ/ςθσ: 

Ε

Ρ

Ι

Χ

Ε

Ι



Θ

Σ

Θ 

2. ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 

 

3. ΘΜΕ. ΕΝΑΞΘΣ: 

Δ/ΝΗ:                                                             Α.Φ.Μ.: 

Αρ.:                                                                   Σ.Κ.:                                  

ΠΟΛΗ:                                                             Δ.Ο.Τ.: 

E-mail:                                                              

4. ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΟ 

ΜΘΤΩΟ: 

ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ: 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ/ΕΡΙΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ ΡΛΟΙΑ: 

6. ΧΩΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Εδαφικι ζκταςθ:                                                                      Περιοχι: 

Διεφκυνςθ:                                                                                Αρ.                                                       Σ.Κ.                      

Πόλθ:                                                                                          τεγαςμζνοι χϊροι:                         Πλικοσ κτιρίων:    

 

7.ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 

9.ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 

10. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 11. ΘΕΩΘΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Kωδικόσ:  
Ονομαςία: 
Διεφκυνςθ: 
Σθλζφωνο: 
FAX: 
E-mail: 

Τόποσ:  
Θμερομθνία: 
                                         
  Υπογραφι: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               ΑΔΕΙΑ 
              ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ        
 ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ(Ε.Τ.Σ.) 

T.. 
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                                                                        ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 

 
 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                   
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ …………………………………………….. 

 

2 1. ΑΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Τ.Σ. Αρικ. Σροποποίθςθσ: 
Ημερομθνία  Τποβολισ : 
Ημ/νία Ζναρξθσ Ιςχφοσ Σροπ/ςθσ: 

Τ

Ε

Λ

Ω

Ν

Ε

Ι

Ο

   

Ε

Λ

Ε

Γ

Χ

Ο

Υ 

2. ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 

 

3. ΘΜΕ. ΕΝΑΞΘΣ: 

Δ/ΝΗ:                                                             Α.Φ.Μ.: 

Αρ.:                                                                   Σ.Κ.:                                  

ΠΟΛΗ:                                                             Δ.Ο.Τ.: 

E-mail:                                                              

4. ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΟ 

ΜΘΤΩΟ: 

ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ: 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ/ΕΡΙΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ ΡΛΟΙΑ: 

6. ΧΩΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Εδαφικι ζκταςθ:                                                                      Περιοχι: 

Διεφκυνςθ:                                                                                Αρ.                                                       Σ.Κ.                      

Πόλθ:                                                                                          τεγαςμζνοι χϊροι:                         Πλικοσ κτιρίων:    

 

7.ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 

9.ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 

10. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 11. ΘΕΩΘΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Kωδικόσ:  
Ονομαςία: 
Διεφκυνςθ: 
Σθλζφωνο: 
FAX: 
E-mail: 

Τόποσ:  
Θμερομθνία: 
                                         
  Υπογραφι: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                               ΑΔΕΙΑ 
              ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ        
 ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ(Ε.Τ.Σ.) 
 

T.. 
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                                                                        ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 
 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                     
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ……………………………………………… 
 

 

3 1. ΑΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Τ.Σ. Αρικ. Σροποποίθςθσ: 
Ημερομθνία  Τποβολισ : 
Ημ/νία Ζναρξθσ Ιςχφοσ Σροπ/ςθσ: 

Δ

Ι

Ε

Υ

Θ

Υ

Ν

Σ

Θ

 

Ε

Φ

Κ

 

Κ

Α

Ι 

Φ

Ρ

Α

  

2. ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 

 

3. ΘΜΕ. ΕΝΑΞΘΣ: 

Δ/ΝΗ:                                                             Α.Φ.Μ.: 

Αρ.:                                                                   Σ.Κ.:                                  

ΠΟΛΗ:                                                             Δ.Ο.Τ.: 

E-mail:                                                              

4. ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΟ 

ΜΘΤΩΟ: 

ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ: 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ/ΕΡΙΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ ΡΛΟΙΑ: 

6. ΧΩΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Εδαφικι ζκταςθ:                                                                      Περιοχι: 

Διεφκυνςθ:                                                                                Αρ.                                                       Σ.Κ.                      

Πόλθ:                                                                                          τεγαςμζνοι χϊροι:                         Πλικοσ κτιρίων:    

7.ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 

9.ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 

10. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 11. ΘΕΩΘΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Kωδικόσ:  
Ονομαςία: 
Διεφκυνςθ: 
Σθλζφωνο: 
FAX: 
E-mail: 

Τόποσ:  

Θμερομθνία: 

                                         

  Υπογραφι: 

 

                                                                  

        

 

 

                               ΑΔΕΙΑ 
              ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ        
 ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ(Ε.Τ.Σ.) 

T.. 

ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 
 

 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                              
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ……………………………………………… 

 

 

4 1. ΑΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Τ.Σ. Αρικ. Σροποποίθςθσ: 
Ημερομθνία  Τποβολισ : 
Ημ/νία Ζναρξθσ Ιςχφοσ Σροπ/ςθσ: 

Δ

Ι

Ε

Υ

Θ

Υ

Ν

Σ

Θ

 

Δ

Θ

Ε

Κ

Α 

2. ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 

 

3. ΘΜΕ. ΕΝΑΞΘΣ: 

Δ/ΝΗ:                                                             Α.Φ.Μ.: 

Αρ.:                                                                   Σ.Κ.:                                  

ΠΟΛΗ:                                                             Δ.Ο.Τ.: 

E-mail:                                                              

4. ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΟ 

ΜΘΤΩΟ: 

ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ: 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ/ΕΡΙΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΑ ΡΛΟΙΑ: 

6. ΧΩΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Εδαφικι ζκταςθ:                                                                      Περιοχι: 

Διεφκυνςθ:                                                                                Αρ.                                                       Σ.Κ.                      

Πόλθ:                                                                                          τεγαςμζνοι χϊροι:                         Πλικοσ κτιρίων:   

 

7.ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 

9.ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 

10. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 11. ΘΕΩΘΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Kωδικόσ:  
Ονομαςία: 
Διεφκυνςθ: 
Σθλζφωνο: 
FAX: 
E-mail: 

Τόποσ:  

Θμερομθνία: 

                                         

  Υπογραφι: 

 

                               ΑΔΕΙΑ 
                ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ     
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ  ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ(Ε.Τ.Σ.) 

T.. 

ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ 

 
ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άπθπο 8 Ν.1599/1986 και άπθπο 3 Ν. 2690/1999) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8, 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πεξηγξαθή αηηήκαηνο :  

ΠΡΟ(1): 
 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ  

Ο – Η Όλνκα: 
 

Επώλπκν: 
 

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Επώλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):  
 

Σόπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: 
 

ΑΦΜ 
 

Σόπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδόο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Σει:   Fax: 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Ε-mail): 
 

 

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ
(3)

 (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ διοικηηικήρ ππάξηρ): ε 

πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ.  

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:   

ΟΔΟ:                

ΑΡΙΘΜ: 

 ΣΚ:  

Σει:  Fax: 

 

 Ε- mail:  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

Η επηρείξεζε / λόκηκνο εθπξόζσπνο………………………………………………αλαιακβάλεη ην έξγν 

Ναππήγεζεο/Μεηαηξνπήο/ Επηζθεπήο /πληήξεζεο ηνπ πινίνπ ……………βάζεη ζρεηηθήο ζύκβαζεο ….θαη αηηνύκαη ηελ 

έγθξηζε αγνξάο/εηζαγσγήο αγαζώλ ρσξίο Φ.Π.Α. ηνπ ζπλεκκέλνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο IV. 

Σα αγαζά ηνπ ζπλεκκέλνπ Πίλαθα πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εληόο ηνπ Ειεπζέξνπ Σεισλεηαθνύ πγθξνηήκαηνο 

(Ε.Σ..) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ………. 

Αξηζκόο πξση. αδείαο/ώλ εθηέιεζεο εξγαζηώλ: 

1. ….. 

2. ….. 

Ηκεξνκελία:        /..   / 
 

                                                                              Ο  Δειώλ 

 

 
(Τπνγξαθή)  

 

ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ
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(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε (Δηαγξάθεηαη όηαλ δελ 

νξίδεηαη εθπξόζσπνο). 

(4) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο θαη 

ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΣΤΠΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ   

1. Πίλαθαο αγνξάο/εηζαγσγήο  

αγαζώλ ρσξίο ΦΠΑ  

(ζε 3 αληίηππα) 

      

2….. 

 

      

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 

 

 

 (Κελόο ρώξνο γηα ζπλέρηζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεο) 

 

  

Ο – Η Δειώλ 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

(6) Εμνπζηνδνηώ ηελ Τπεξεζία λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ.) γηα ηε 

δηεθπεξαίσζεο ππόζεζήο κνπ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΑΣ/ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ ΑΓΑΘΩΝ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. (ςε 3 αντίτυπα) 

 
                            Βάςει τθσ αρικμ. ……..       Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  
                                                                   
Ονοματεπώνυμο Ρρομθκευτι ι Επωνυμία/Χώρα Ειςαγωγισ : 
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: 
T. K. : 
Επαγγελματικι δραςτθριότθτα : 
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: 
Α.Φ.Μ.: 
 

Α/Α/                        ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

    

    

    

    

    

    

ΣΥΝΟΛΟ     

 
Τελωνείο Ελζγχου του Ε.Τ.Σ ……………..                                          Θμερομθνία  …./…../…… 
 
                                                                                                               Υπογραφι 
ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ 
Σφμφωνα με τθν αρικμ………………………………………………… Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ  
και κατ΄εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 25 του ν.2859/2000(ΦΕΚ Α΄248), 
τα ανωτζρω υλικά είναι αναγκαία και προορίηονται  
να χρθςιμοποιθκοφν εντόσ του Ε.Τ.Σ. τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ  για τθν 
ναυπιγθςθ/μετατροπι/επιςκευι/ςυντιρθςθ  
του πλοίου (Πνομα και κατθγορία)…………………………………………………………….  
με αρικμό νθολογίου*…., ςθμαίασ* …. και IMO*…    
 
Θμερομθνία  …./…../…… 
Θεώρθςθ Τελωνείου  Ελζγχου    

*υμπληρώνεται κατά περίπτωςη               

ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ
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ΡΑΑΤΘΜΑ  V 

ΔΕΛΤΙΟ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΓΑΘΩΝ 

                    ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ:                                                                                   Αφξων Αρικμόσ: 

                    ΕΓΟ:         

                                                      

Α/Α 

                ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ  

        ΡΟΣΟΤΘΤΑ         ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ  

     

     

     

     

     

     

 

                                                                                                                      ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ……./………/……. 

                                                                                                                                     Υπογραφι  

ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI 
 

   ΔΘΛΩΣΘ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ  
   ΕΓΟΥ «……………………………………………..» 

 

ΡΟΣ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

     ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

  
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………………….. 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 
2. ΕΙΔΟΣ/ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΟΥ-

ΕΡΙΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΟΥ ΡΛΟΙΟΥ  

Επωνυμία: 
3. ΑΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ     Ε.Τ.Σ. 

Διεφκυνςθ:             
Αρ.                     Σ.Κ.  
Πόλθ: 

4. ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ/ΑΡΟΡΛΟΥ 
 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΛΟΙΟΥ* 
- Πνομα και κατθγορία 
- Αρικμόσ Νθολογίου, ςθμαία και IMO 

 

Α.Φ.Μ.: 
Δ.Ο.Τ.: 
FAX: 
E-mail: 

          6.  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ ΕΓΟΥ 
Ο       Ο υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω τθν ολοκλιρωςθ του ζργου  

ναυπιγθςθσ/μετατροπισ/επιςκευισ/ 
             ςυντιρθςθσ πλοίου. 

 
      Τόποσ & Θμερομθνία……/…………/……… 
       Ο Δθλών 

       Εκπρόςωποσ τησ επιχείρηςησ 
 

 
 
 
 

*Συμπληρώνονται κατά περίπτωςη 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΘΣΘΣ  
 

ΑΙΘΜΟΣ  ΡΩΤ.:…………………………………….. 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ :…………/………………/………………. 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: ………………………………….. 
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                                                                                                                          ΡΑΑΤΘΜΑ VII 

                                                                                                            ΕΚΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ 

                                                                                                               ΕΓΟ «                                       » 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 
Α.Φ.Μ. 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ: 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.:                       
Αίτθςθ –Διλωςθ  

 

Τιμολόγιο Αγοράσ Αγακών           Ρρομθκευτισ  MRN  ΕΔΕ  Ειςαγωγισ 

 

Δελτίο  Χρθςιμοποίθςθσ  Αγακών  Ριςτωτικό Σθμείωμα 

      

      

      

      

      

      

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 

      
MRN ΕΔΕ Εξαγωγισ   

Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Ενδοκοινοτικών Ραραδόςεων  

Στατιςτικι Διλωςθ (INTRASTAT)  

TRANZIT LOG  

Τιμολόγιο προσ αντιςυμβαλλόμενο/πλοιοκτιτθ   

Συνολικι φορολογθτζα αξία προσ καταβολι Φ.Ρ.Α.   

Συνολικι φορολογθτζα αξία προσ απαλλαγι Φ.Ρ.Α.  
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                                                                                                                                          ΡΑΑΤΘΜΑ VIII  

                                                                                                                                        ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΟΥ*  

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 
Α.Φ.Μ.: 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ: 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: 

ΕΓΟ «                                               »   

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΑΘΩΝ  ΣΤΟ  Ε.Τ.Σ. 
ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘ 
  ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ 
        ΡΛΟΙΟ 

ΕΞΟΔΟΣ 
ΑΓΑΘΩΝ 
 ΑΡΟ Ε.Τ.Σ. 

 
 

 

Αίτθςθ-
Διλωςθ 
 

Τιμολόγιο Αγοράσ 
Αγακών/MRN 
ΕΔΕ Ειςαγωγισ  
 

Κωδικόσ  
Είδουσ  

Ρεριγραφι Μονάδα 
Μζτρθςθσ  

Ροςότθτα Αξία Δελτίο  
Χρθςιμοποίθςθσ  
Αγακών  

 Δελτίο 
Αποςτολισ/ 
Ριςτωτικό 
Σθμείωμα           

Ροςότθτα Υπόλοιπο 
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                                                                                                                                         ΡΑΑΤΘΜΑ VIII 
                                                                                                                                        ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΟΥ 

MRN ΕΔΕ Εξαγωγισ   
Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ   
Στατιςτικι Διλωςθ  
TRANZIT LOG  
Τιμολόγιο προσ αντιςυμβαλλόμενο  
Συνολικι φορολογθτζα αξία προσ καταβολι Φ.Ρ.Α.   
Συνολικι φορολογθτζα αξία προσ απαλλαγι Φ.Ρ.Α.  

 
*   Στο παρόν ΡΑΑΤΘΜΑ VIII  αποτελεί υπόδειγμα του ΕΙΔΙΚΟΥ ΒIBΛΙΟΥ ΕΓΟΥ,  το οποίο τθρείται υποχρεωτικά με θλεκτρονικό τρόπο 

     βάςει λογιςμικοφ λογιςτικών και εμπορικών καταχωριςεων   
      (άρκρο 7 τθσ παροφςασ)  
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