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ΘΕΜΑ: Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 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  τθσ 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»  

 
                                                                    ΑΠΟΦΑΘ 
                       Ο  ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ  
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 78 παράγραφοσ 1β) του ν. 2960/01 «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» 
(ΦΕΚ 265/Αϋ), με τισ οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτθν εκνικι νομοκεςία οι διατάξεισ του άρκρου 
14 παρ. 1γ) τθσ Οδθγίασ 2003/96/ΕΚ «Σχετικά με τθν αναδιάρκρωςθ του κοινοτικοφ πλαιςίου 
φορολογίασ των ενεργειακϊν προϊόντων και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ».   

2. Τισ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ του πζμπτου εδαφίου του άρκρου 40 και του δεφτερου εδαφίου 
τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 78 του ν. 2960/2001.  

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 438/76  (ΦΕΚ 256 Αϋ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του ν. 4256/14 «Τουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 92/Αϋ) όπωσ ιςχφει.  

5. Τισ διατάξεισ του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Αϋ/251) περί των «Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων, 
ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν. 

6. Τισ διατάξεισ τθσ αρ. πρωτ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Βϋ) «Τελωνειακζσ 
διαδικαςίεσ εφοδιαςμοφ πλοίων, αεροςκαφϊν, διπλωματικϊν αποςτολϊν και λοιπϊν 
προοριςμϊν με τροφοεφόδια, καπνικά, καφςιμα κλπ», όπωσ ιςχφει. 

7. Τισ διατάξεισ τθσ αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Ρροχποκζςεισ, 
δικαιολογθτικά και διαδικαςία απαλλαγισ από τον ΕΦΚ που αναλογεί ςτα καφςιμα των 
βοθκθτικϊν ςκαφϊν Θαλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ» όπωσ ιςχφει. 
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8. Τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. ΔΤΔ Δ 5030364ΕΞ2014/30-12-2014 Απόφαςθσ ΓΓΔΕ «Κεντρικόσ 
Διαχειριςτισ και Θλεκτρονικζσ Ειςπράξεισ και Επιςτροφζσ Τελωνείων» (ΦΕΚ 3675/Βϋ/31-12-
2014).  

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

10.  Τισ διατάξεισ τθσ αρ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 Απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 130 και Βϋ 372) «Μεταβίβαςθ 
αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του 
Υπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με 
τισ διατάξεισ τθσ υποπαρ. α τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Αϋ 94), όπωσ 
ιςχφουν.  

11. Τισ διατάξεισ τθσ αρ. πρωτ. ΡΟΛ.1209/14-11-2018 (ΦΕΚ  5092/Β’) ΚΥΑ «Κακοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ καταχϊρθςθσ και μεταβολισ των ςτοιχείων από τα υπόχρεα πρόςωπα για τθ 
λειτουργία του μθτρϊου τουριςτικϊν πλοίων και μικρϊν ςκαφϊν του αρ. 2 του ν.4256/14 και 
λοιπά κζματα για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι αυτοφ».  

12. Τθν αρικ. 1 τθσ 20-1-2016 πράξθσ του Υπουργικοφ Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογι και 
διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 
Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016 
(ΦΕΚ Αϋ94) και τθν με αρικμ. 39/3/30-11-2017 Απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/20-12-2017), «Ανανζωςθ κθτείασ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.».  

13. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν 
εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν.  

14. Τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. πρωτ. Δ ΟΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ 968/Αϋ) Απόφαςθσ του 
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

15. Το αρικμ. πρωτ. 2/23406/ΔΛΓΚ-Αϋ/15-3-2018 ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Θθςαυροφυλακίου 
& Δθμοςιονομικϊν Κανόνων του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ αναφορικά με τθν αλλαγι 
τθσ διαδικαςίασ καταβολισ των επιςτροφϊν  ΕΦΚ καυςίμων ςε δικαιοφχουσ. 

16. Τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ εφοδιαςμοφ πλοίων και βοθκθτικϊν ςκαφϊν 
μονάδων καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ με καφςιμα από ελεφκερα αποκζματα για τθν 
απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν και τθν ανάγκθ κακιζρωςθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
επιςτροφισ του ΕΦΚ και απόδοςθσ των ποςϊν ςτουσ δικαιοφχουσ μζςω των τραπεηικϊν τουσ 
λογαριαςμϊν. 

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

 
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Σροποποίηςη τησ αριθμ. Σ.1940/41/2.5.2003 ΑΤΟΟ (ΦΕΚ 516 Β’) 

Άρθρο 1 

1. Οι παράγραφοι 1 ζωσ και 4 του άρκρου 19 τθσ αρικμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ, 

αντικακίςτανται ωσ ακολοφκωσ: 
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«ΑΡΘΡΟ 19 
ΕΦΟΔΙΑΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΙΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  

 

1. Εφοδιαςμόσ των δικαιοφχων ατελείασ ςκαφϊν 
α) Θ χοριγθςθ καυςίμων από ελεφκερα αποκζματα, επιτρζπεται μόνον, εφόςον, ςτισ περιοχζσ 
εφοδιαςμοφ δεν υπάρχουν αφορολόγθτα καφςιμα ι ειδικζσ περιςτάςεισ υπαγορεφουν 
διαφορετικι αντιμετϊπιςθ οι οποίεσ εξετάηονται από το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν αίτθςθσ του 
ενδιαφερομζνου.  
 
β) Οι ποςότθτεσ καυςίμων από ελεφκερα αποκζματα, με τισ οποίεσ μποροφν να εφοδιάηονται τα 
πλοία με το ςφςτθμα τθσ επιςτροφισ, για μεν τα αλιευτικά ςκάφθ είναι οι αναφερόμενεσ ςτο 
άρκρο 17 τθσ παροφςασ, ενϊ για τισ λοιπζσ κατθγορίεσ των  επαγγελματικϊν πλοίων ιςχφουν οι 
ποςοτικοί και λοιποί περιοριςμοί που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 16 τθσ 
παροφςασ. 
 
γ) Σε περιπτϊςεισ, επαρκϊσ αιτιολογθμζνεσ, ιδιαίτερα εκείνεσ που αφοροφν τα μικρά αλιευτικά 
ςκάφθ παράκτιασ αλιείασ, επιτρζπεται ο εφοδιαςμόσ με ςυμπλθρωματικζσ ποςότθτεσ καυςίμων, 
που μεταγγίηονται ςε εφεδρικι δεξαμενι, ι ςε δοχεία που βρίςκονται επί του ςκάφουσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 17 παρ. 1 τθσ παροφςασ.  
 
δ) Για τον εφοδιαςμό των δικαιοφχων ατελείασ αλιευτικϊν ςκαφϊν, επαγγελματικϊν πλοίων 
αναψυχισ, των τουριςτικϊν θμερόπλοιων, των καλάςςιων ταξί και των πλοίων - πλωτϊν μζςων 
του Λιμενικοφ Σϊματοσ και τθσ Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ από ελεφκερα αποκζματα καυςίμων με 
επιςτροφι του ΕΦΚ, το δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο ενθμερϊνει το Τελωνείο Φόρτωςθσ για 
τθν ποςότθτα, τον τόπο και τον χρόνο του εφοδιαςμοφ. Το Τελωνείο Φόρτωςθσ ενθμερϊνει το 
Βιβλίο Αναγγελίασ και Ρραγματοποίθςθσ Εφοδιαςμϊν που τθρείται ςτο Τελωνείο  ορίηοντασ τον 
τελωνειακό υπάλλθλο που κα παραςτεί κατά τθ φόρτωςθ του καυςίμου, ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ 
παρουςία αυτοφ κακίςταται δυνατι. Στισ περιπτϊςεισ όπου δεν παρζχεται δυνατότθτα παρουςίασ 
τελωνειακοφ υπαλλιλου, ο εφοδιαςμόσ πραγματοποιείται χωρίσ τθν παρουςία αυτοφ, με 
αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ του Βιβλίου Αναγγελίασ και Ρραγματοποίθςθσ Εφοδιαςμϊν για τουσ 
λόγουσ αυτοφσ. 

Στισ περιπτϊςεισ όπου δεν παρζχεται δυνατότθτα παρουςίασ τελωνειακοφ υπαλλιλου κατά τθ 
φόρτωςθ του καυςίμου το δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο οφείλει να ςυμπλθρϊςει με ευκφνθ 
του τα πεδία εγγραφισ του Βιβλίου Ατελειϊν του ςκάφουσ που αφοροφν τθ δικαιοφμενθ 
παραδοκείςα ποςότθτα καυςίμων, με ειδικι μνεία αναφορικά  με τθν παράδοςθ του καυςίμου 
χωρίσ παρουςία τελωνειακοφ υπαλλιλου. 

ε) Ο εφοδιαςμόσ των ανωτζρω ςκαφϊν ενεργείται με τθν ζκδοςθ των προβλεπόμενων λογιςτικϊν 
ςτοιχείων αξίασ (παραςτατικά) ι/και αξίασ – διακίνθςθσ του καυςίμου. Εφόςον κατά τον 
εφοδιαςμό των ανωτζρω ςκαφϊν παρίςταται τελωνειακόσ υπάλλθλοσ, ελζγχει τισ παραδιδόμενεσ 
ποςότθτεσ καυςίμων βάςει των δικαιοφμενων ποςοτικϊν ορίων και ςυμπλθρϊνει τα πεδία 
εγγραφισ του Βιβλίου Ατελειϊν του ςκάφουσ που αφοροφν τθν παραδοκείςα ποςότθτα 
καυςίμων.  
 

2. Σελωνείο Τποβολήσ Αίτηςησ και Επιςτροφήσ ΕΦΚ  
 
α) Αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ είναι το τελωνείο του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙΙΙ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ βάςει του Νομοφ ι τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 
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όπου βρίςκεται θ κατοικία του δικαιοφχου φυςικοφ προςϊπου ι θ ζδρα του δικαιοφχου νομικοφ 
προςϊπου.  
β) Αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ τθσ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ ειδικά για τα πλωτά μζςα του 
Λιμενικοφ Σϊματοσ και τθσ Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ ορίηεται το Δ’ Τελωνείο Επίβλεψθσ 
Συγκροτθμάτων Ρειραιά. 
 
3. Τποχρεϊςεισ δικαιοφχων επιςτροφήσ του ΕΦΚ καυςίμων  
 
Για τθν επιςτροφι ΕΦΚ καυςίμων ο αιτϊν υποβάλλει θλεκτρονικά τθν αίτθςι του ςτο κατά 
περίπτωςθ αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ. Θ αίτθςθ 
επιςτροφισ ΕΦΚ καυςίμων υποβάλλεται τζςςερισ φορζσ ετθςίωσ και ςυγκεκριμζνα μζχρι το τζλοσ 
των μθνϊν Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Θ αίτθςθ αφορά όλουσ τουσ 
εφοδιαςμοφσ που πραγματοποιικθκαν το προθγοφμενο τρίμθνο από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ με 
τα αντίςτοιχα παραςτατικά που ζχουν εκδοκεί για το ίδιο διάςτθμα. Θ ωσ άνω αίτθςθ δφναται να 
υποβάλλεται και ανά θμερολογιακό εξάμθνο, για μεν το πρϊτο εξάμθνο μζχρι το τζλοσ του μθνόσ 
Ιουλίου για δε το δεφτερο εξάμθνο μζχρι το τζλοσ Ιανουαρίου του επόμενου ζτουσ. 

α) Με τθν αίτθςθ ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικά θλεκτρονικά τα ακόλουκα δικαιολογθτικά για 
όλα τα δικαιοφχα απαλλαγισ ΕΦΚ πρόςωπα :  

i. Τα παραςτατικά (τιμολόγια) προμικειασ του καυςίμου που αντιςτοιχοφν ςτισ 
παραλθφκείςεσ ποςότθτεσ καυςίμων για το χρονικό διάςτθμα που καταλαμβάνει θ αίτθςθ  
επιςτροφισ ΕΦΚ.  

ii. Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Ραραςτατικϊν καυςίμων βάςει των οποίων ο ςυναλλαςςόμενοσ 
αιτείται επιςτροφισ ΕΦΚ, ωσ Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ.  

iii. Θ/οι Σελίδα/εσ του Θμερολογίου Κίνθςθσ για το χρονικό διάςτθμα που καταλαμβάνει θ 
αίτθςθ  επιςτροφισ ΕΦΚ καυςίμων.  

iv. Θ πρϊτθ ςελίδα του Βιβλίου Ατελειϊν που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ 
αρχισ, θ ςελίδα ςτθν οποία υπάρχει θ ετιςια κεϊρθςθ κακϊσ και οι ςελίδεσ που 
περιλαμβάνουν τισ εγγραφζσ εφοδιαςμϊν καυςίμων που ζχουν πραγματοποιθκεί και για 
τισ οποίεσ ο ςυναλλαςςόμενοσ αιτείται επιςτροφισ ΕΦΚ. 

 
β) Επιπρόςκετα των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν υποβάλλονται, ανά κατθγορία πλοίου, τα 
ακόλουκα δικαιολογθτικά: 
 
αα) Επαγγελματικά πλοία αναψυχισ: 

i.  Ναυλοςφμφωνο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι. 
ii.  Άδεια επαγγελματικοφ πλοίου αναψυχισ των διατάξεων του Ν. 4256/14 (ΦΕΚ 92/Α’). 

iii.  Ραραςτατικά (τιμολόγια) ςφμφωνα με τα Εκνικά Λογιςτικά Ρρότυπα του ν.4308/14 (ΦΕΚ Α 
251/24-11-2014), για τθν αμοιβι από τθν εκτζλεςθ των ςυγκεκριμζνων ναυλοςυμφϊνων 
(παροχι υπθρεςιϊν). 

iv.  Κατάςταςθ επιβατϊν. 
 

 ββ) Επαγγελματικά τουριςτικά θμερόπλοια για τα οποία ζχουν εκδοκεί άδειεσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4256/2014 και παραμζνουν 
ςε ιςχφ : 

i. Άδεια Εκτζλεςθσ καλάςςιων Εκδρομϊν. 
ii. Αντίγραφο Άδειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4256/14 (ΦΕΚ 92/Α’).  
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iii. Κατάςταςθ από τθν οποία προκφπτει θ καταχϊρθςθ των εςόδων ςτα προβλεπόμενα από 
τισ κείμενεσ διατάξεισ βιβλία βάςει των παραςτατικϊν αξίασ από τθν παροχι των 
ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν. 

 
   γγ) Λοιπζσ περιπτϊςεισ επαγγελματικϊν τουριςτικϊν θμερόπλοιων: 

i.  Ρρωτόκολλο Γενικισ Επικεϊρθςθσ (Ρ.Γ.Ε.) ι Ριςτοποιθτικό Αςφαλείασ (Ρ.Α.) ι Άδεια 
Εκτζλεςθσ Ρλόων. 

ii.  Υπεφκυνθ διλωςθ προσ τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι αναφορικά με τθν περιοχι 
δραςτθριοποίθςθσ του επαγγελματικοφ τουριςτικοφ θμερόπλοιου. 

iii.  Βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ ι εκτφπωςθ προςωποποιθμζνθσ 
πλθροφόρθςθσ αναφορικά με τθν ζναρξθ δραςτθριότθτασ.  

iv.  Κατάςταςθ από τθν οποία προκφπτει θ καταχϊρθςθ των εςόδων ςτα προβλεπόμενα από 
τισ κείμενεσ διατάξεισ βιβλία βάςει των παραςτατικϊν αξίασ από τθν παροχι των 
ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν. 

 
δδ) Θαλάςςια ταξί: 

i.  Ρρωτόκολλο Γενικισ Επικεϊρθςθσ (Ρ.Γ.Ε.). 
ii.  Άδεια καλάςςιου ταξί. 

iii.  Ζγγραφο Εκνικότθτασ. 
iv.  Κατάςταςθ από τθν οποία προκφπτει θ καταχϊρθςθ των εςόδων ςτα προβλεπόμενα από 

τισ κείμενεσ διατάξεισ βιβλία βάςει των παραςτατικϊν αξίασ από τθν παροχι των 
ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν.  

 
4. Ενζργειεσ του αρμόδιου Σελωνείου Τποβολήσ Αίτηςησ και Επιςτροφήσ ΕΦΚ  
 
Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ προβαίνει ςτθν αποδοχι ι απόρριψθ 
τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ. 
 
Α) Απόρριψη / Αποδοχή τησ αίτηςησ: 
  
Το Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ προβαίνει ςτον ζλεγχο:  
i)  τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ και Επιςτροφισ ΕΦΚ, 
ii)  τθσ υπαγωγισ του αιτοφντα ςε ζνα από τα δικαιοφχα επιςτροφισ ΕΦΚ πρόςωπα, 
iii)  τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, και 
iv)  τθσ υποβολισ των προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν.  
  
Θ αίτθςθ γίνεται αποδεκτι, εφόςον ςυντρζχουν όλα τα αμζςωσ ανωτζρω κριτιρια, άλλωσ 
απορρίπτεται άμεςα και ο αιτϊν ενθμερϊνεται για τθν αποδοχι ι απόρριψθ τθσ αίτθςισ του.  
 
Β) Ζλεγχοι– υμψηφιςμοί Οφειλϊν: 
 
1. Ζλεγχοι   
 
Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ μετά τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ και 
πριν τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ Επιςτροφισ προβαίνει ςτον ζλεγχο: 
 
i) των ςυνυποβαλλόμενων τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2 του 

παρόντοσ άρκρου για τθ διαπίςτωςθ τθσ πλιρωςθσ των όρων και προχποκζςεων επιςτροφισ του 

ΕΦΚ καυςίμων και ηθτεί τθν υποβολι τυχόν πρόςκετων ςτοιχείων που αφοροφν ςτον ζλεγχο.   
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ii) τθσ φπαρξθσ τυχόν τελωνειακϊν, φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν του δικαιοφχου 
απαλλαγισ προςϊπου.  
 
2. Συμψθφιςμοί οφειλϊν 
 
Εφόςον διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν τελωνειακζσ, φορολογικζσ ι/και αςφαλιςτικζσ οφειλζσ του 
δικαιοφχου επιςτροφισ ΕΦΚ προςϊπου, διενεργείται ςυμψθφιςμόσ του ποςοφ προσ επιςτροφι με 
τισ τυχόν οφειλζσ προσ: i) τισ Τελωνειακζσ 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) Ζκδοςη Απόφαςησ Επιςτροφήσ ΕΦΚ 
 
Με τθν ολοκλιρωςθ του ςυμψθφιςμοφ, όπου απαιτείται, και εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ, το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ 
ΕΦΚ προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ για τθν καταβολι του ποςοφ επιςτροφισ με πίςτωςθ 
του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν αρικμ. ΔΤΔ Δ 
5030364 ΕΞ 30-12-2014 Απόφαςθ ΓΓΔΕ: «Κεντρικόσ  Διαχειριςτισ και Θλεκτρονικζσ Ειςπράξεισ και 
Επιςτροφζσ Τελωνείων».  
 
Στθν Απόφαςθ αναφζρονται:  
i. Το Συνολικό ποςό επιςτροφισ ΕΦΚ, προ τυχόν ςυμψθφιςμϊν  

ii. Το ποςό ςυμψθφιςμοφ με τυχόν τελωνειακζσ, φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ οφειλζσ του 
δικαιοφχου και  

iii. Το Τελικό ποςό επιςτροφισ προσ το δικαιοφχο μετά τουσ τυχόν ςυμψθφιςμοφσ.»  
 

2. Στθν αρικμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ, μετά τα παραρτιματα Ι και ΙΙ προςτίκενται 
Ραραρτιματα ΙΙΙ και IV, ωσ ακολοφκωσ : 
 

«ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ  

Πίνακασ αρμόδιων Σελωνείων Τποβολήσ τησ Αίτηςησ και Επιςτροφήσ του ΕΦΚ 

 

A/A 

 

ΣΕΛΩΝΕΙΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΘ ΕΦΚ 

 

ΝΟΜΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1 ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΕΒΡΟΤ/ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

ΡΟΔΟΠΘ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

 

2 

 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

ΔΡΑΜΑ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

ΞΑΝΘΘ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

3 ΣΕΩΝ ΕΡΡΩΝ/ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ/ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

4 ΒΕΟΙΑΣ ΘΜΑΘΙΑ/ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5 Γϋ ΕΦΚΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΚΙΛΚΙ/ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

6 ΣΚΥΔΑΣ ΠΕΛΛΑ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

7 ΚΑΤΕΙΝΘΣ ΠΙΕΡΙΑ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

8 

 

 

ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

ΚΑΣΟΡΙΑ/ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΟΗΑΝΘ/ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑ/ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 

10 ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΠΡΩΣΙΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 

 

11 

 

 

ΡΕΒΕΗΑΣ 

ΠΡΕΒΕΗΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 

ΑΡΣΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 

ΛΕΤΚΑΔΑ /ΡΕΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

 12 ΚΕΚΥΑΣ ΚΕΡΚΤΡΑ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

  

 

 

13 

 

 

 

ΡΑΤΑΣ 

ΑΧΑΪΑ/ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ/ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΛΕΙΑ//ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΗΑΚΤΝΘΟΤ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

ΦΩΚΙΔΑ/ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

14 ΝΑΥΡΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ/ΡΕΙΦ.ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΑ/ΡΕΙΦ.ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

15 ΚΟΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ/ ΡΕΙΦ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 

16 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΘΝΙΑ/ ΡΕΙΦ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 

ΛΑΚΩΝΙΑ/ ΡΕΙΦ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 

17 ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΡΙΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 ΣΡΙΚΑΛΩΝ/ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΡΔΙΣΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

18 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΘΙΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΦΘΙΩΣΙΔΑ/ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ/ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

19 ΟΙΝΟΘΣ ΒΟΙΩΣΙΑ/ΡΕΙΦ.ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

20 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΤΒΟΙΑ/ ΡΕΙΦ.ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

21 ΑΘΘΝΩΝ ΑΣΣΙΚΘ/ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΟΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ 

 

22 

 

Αϋ ΡΕΙΑΙΑ 

ΑΣΣΙΚΘ/ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΕΣ ΡΕΙΑΙΩΣ ΚΑΙ 
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ΝΘΣΩΝ 

23 ΔϋΤΕΣ ΡΕΙΑΙΑ ΑΣΣΙΚΘ/ ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ 

24 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΣΣΙΚΘ/ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

25  ΛΑΥΙΟΥ ΑΣΣΙΚΘ/ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ 
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΘΣ 

26  

ΣΥΟΥ 

ΚΤΚΛΑΔΩΝ/ΡΕΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΜΟΤ/ΡΕΙΦ. ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  

27 ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ ΛΕΒΟΤ/ΡΕΙΦ.ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

28 ΧΙΟΥ ΧΙΟΤ /ΡΕΙΦ.ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

29 ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ/ΠΕΡΙΦ.ΝΟΣΙΟΤ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 

30 ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΘΤΘΣ 

 ΛΑΙΘΙΟΤ/ΡΕΙΦ.ΚΘΤΘΣ 

31 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ/ ΡΕΙΦ.ΚΘΤΘΣ 

 ΡΕΘΤΜΝΟΤ/ ΡΕΙΦ.ΚΘΤΘΣ            » 

 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV 
 

 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

Ονοματεπϊνυμο πλοιοκτιτθ/Επωνυμία επιχείρθςθσ:  

Πνομα πλοίου: 

 

 
 
 
 

Α/Α ΑΙΘΜΟΣ ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΜΕ/ΝΙΑ 

ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΟΣ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

1     

2     

3     

4     

….     

….                            » 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Σροποποίηςη τησ αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΤΟΟ (ΦΕΚ 215/Βϋ)   
 

Άρθρο 2 

 
1.  Το άρκρο 3 τθσ αρικμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

 
«Άρθρο 3 

Διαδικαςία εφοδιαςμοφ με καφςιμα από ελεφθερα αποθζματα 
 

«1. Ο εφοδιαςμόσ των ςκαφϊν των μονάδων καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ με καφςιμα από 
ελεφκερα αποκζματα (φορολογθμζνα καφςιμα) με επιςτροφι του ΕΦΚ, επιτρζπεται μόνον, 
εφόςον ςτισ περιοχζσ εφοδιαςμοφ δεν υπάρχουν αφορολόγθτα καφςιμα ι ειδικζσ περιςτάςεισ  
υπαγορεφουν διαφορετικι αντιμετϊπιςθ, οι οποίεσ εξετάηονται από το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν 
αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

2. Για τον εφοδιαςμό των δικαιοφχων ατελείασ ςκαφϊν των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ από 
ελεφκερα αποκζματα καυςίμων με επιςτροφι του ΕΦΚ, το δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο 
ενθμερϊνει το Τελωνείο Φόρτωςθσ για τθν ποςότθτα, τον τόπο και τον χρόνο του εφοδιαςμοφ. Το 
Τελωνείο Φόρτωςθσ ενθμερϊνει το Βιβλίο Αναγγελίασ και Ρραγματοποίθςθσ Εφοδιαςμϊν που 
τθρείται ςτο Τελωνείο  ορίηοντασ τον τελωνειακό υπάλλθλο που κα παραςτεί κατά τθ φόρτωςθ 
του καυςίμου, ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ παρουςία αυτοφ κακίςταται δυνατι. Στισ περιπτϊςεισ 
όπου δεν παρζχεται δυνατότθτα παρουςίασ τελωνειακοφ υπαλλιλου, ο εφοδιαςμόσ 
πραγματοποιείται χωρίσ τθν παρουςία αυτοφ, με αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ του Βιβλίου Αναγγελίασ 
και Ρραγματοποίθςθσ Εφοδιαςμϊν για τουσ λόγουσ αυτοφσ. 

Στισ περιπτϊςεισ όπου δεν παρζχεται δυνατότθτα παρουςίασ τελωνειακοφ υπαλλιλου κατά τθ 
φόρτωςθ του καυςίμου το δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο οφείλει να ςυμπλθρϊςει με ευκφνθ 
του τα πεδία εγγραφισ του Βιβλίου Ατελειϊν του ςκάφουσ που αφοροφν τθ δικαιοφμενθ 
παραδοκείςα ποςότθτα καυςίμων, με ειδικι μνεία αναφορικά  με τθν παράδοςθ του καυςίμου 
χωρίσ παρουςία τελωνειακοφ υπαλλιλου. 
 
3. Ο εφοδιαςμόσ των ανωτζρω ςκαφϊν ενεργείται με τθν ζκδοςθ των προβλεπόμενων λογιςτικϊν 
ςτοιχείων αξίασ (παραςτατικά) ι/και αξίασ διακίνθςθσ του καυςίμου. Εφόςον κατά τον εφοδιαςμό 
των ανωτζρω ςκαφϊν παρίςταται τελωνειακόσ υπάλλθλοσ, ελζγχει τισ παραδιδόμενεσ ποςότθτεσ 
καυςίμων βάςει των δικαιοφμενων ποςοτικϊν ορίων του άρκρου 4 τθσ παροφςασ και 
ςυμπλθρϊνει τα πεδία εγγραφισ του Βιβλίου Ατελειϊν του ςκάφουσ που αφοροφν τθν 
παραδοκείςα ποςότθτα καυςίμων, αφοφ προθγουμζνωσ ελζγξει και το θμερολόγιο κίνθςθσ 
κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι. 
 
4. Αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ είναι το τελωνείο του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι τθσ παροφςασ Απόφαςθσ βάςει του Νομοφ ι τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ όπου 
βρίςκεται θ κατοικία του δικαιοφχου φυςικοφ προςϊπου ι θ ζδρα του δικαιοφχου νομικοφ 
προςϊπου.  
Για τθν επιςτροφι του ΕΦΚ ο αιτϊν υποβάλλει θλεκτρονικά τθν αίτθςι του ςτο κατά περίπτωςθ 
αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. Θ αίτθςθ επιςτροφισ ΕΦΚ 
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καυςίμων υποβάλλεται τζςςερισ φορζσ ετθςίωσ και ςυγκεκριμζνα μζχρι το τζλοσ των μθνϊν 
Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Θ αίτθςθ αφορά όλουσ τουσ εφοδιαςμοφσ που 
πραγματοποιικθκαν το προθγοφμενο τρίμθνο από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Θ ωσ άνω αίτθςθ 
δφναται να υποβάλλεται και ανά θμερολογιακό εξάμθνο, για μεν το πρϊτο εξάμθνο μζχρι το τζλοσ 
του μθνόσ Ιουλίου, για δε το δεφτερο εξάμθνο μζχρι το τζλοσ Ιανουαρίου του επόμενου ζτουσ. 
 
Με τθν αίτθςθ υποβάλλονται  θλεκτρονικά τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:  

i. Τα παραςτατικά (τιμολόγια) του καυςίμου που αφοροφν τθν παραλαμβανόμενθ κάκε φορά 
ποςότθτα καυςίμων.  

ii. Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Ραραςτατικϊν καυςίμων βάςει των οποίων ο ενδιαφερόμενοσ 
αιτείται επιςτροφισ ΕΦΚ, ωσ Ραράρτθμα ΙΙ  τθσ παροφςασ.  

iii. Θ/οι ςελίδα/εσ του Θμερολογίου Κίνθςθσ για το χρονικό διάςτθμα που καταλαμβάνει θ 
αίτθςθ επιςτροφισ ΕΦΚ καυςίμων. 

iv. Θ πρϊτθ ςελίδα του Βιβλίου Ατελειϊν κεωρθμζνθ, θ ςελίδα ςτθν οποία υπάρχει θ ετιςια 
κεϊρθςθ κακϊσ και οι ςελίδεσ που περιλαμβάνουν τισ εγγραφζσ εφοδιαςμϊν καυςίμων που 
ζχουν πραγματοποιθκεί και για τισ οποίεσ αιτείται επιςτροφισ ΕΦΚ. 

 
5. Επιπλζον των δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο οι ενδιαφερόμενοι 
υποβάλλουν θλεκτρονικά για τθν επιςτροφι του ΕΦΚ καυςίμων τα δικαιολογθτικά που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ. 
 
6. Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ 
ενζργειεσ : 
 
Α) Απόρριψη / Αποδοχή τησ αίτηςησ: 
  
Το Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ προβαίνει ςτον ζλεγχο:  
i)  τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ και Επιςτροφισ ΕΦΚ, 
ii)  τθσ υπαγωγισ του αιτοφντα ςε ζνα από τα δικαιοφχα επιςτροφισ ΕΦΚ πρόςωπα , 
iii)  τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, και 
iv)  τθσ υποβολισ των προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν  
 
Θ αίτθςθ γίνεται αποδεκτι, εφόςον ςυντρζχουν όλα τα αμζςωσ ανωτζρω κριτιρια, άλλωσ 
απορρίπτεται άμεςα και ο αιτϊν ενθμερϊνεται για τθν αποδοχι ι απόρριψθ τθσ αίτθςισ του. 
 
Β) Ζλεγχοι– υμψηφιςμοί Οφειλϊν: 
 
1. Ζλεγχοι  
 
Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ ΕΦΚ μετά τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ και 
πριν τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ Επιςτροφισ προβαίνει ςτον ζλεγχο: 
 
i) των ςυνυποβαλλόμενων τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ δικαιολογθτικϊν των παραγράφων 4 και 5 

του παρόντοσ άρκρου για τθ διαπίςτωςθ τθσ πλιρωςθσ των όρων και προχποκζςεων επιςτροφισ 

του ΕΦΚ καυςίμων και ηθτεί τθν υποβολι τυχόν πρόςκετων ςτοιχείων που αφοροφν ςτον ζλεγχο.  

ii) τθσ φπαρξθσ τυχόν τελωνειακϊν, φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν του δικαιοφχου 
απαλλαγισ προςϊπου.  
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2. Συμψθφιςμοί οφειλϊν 
 
Εφόςον διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν τελωνειακζσ, φορολογικζσ ι/και αςφαλιςτικζσ οφειλζσ του 
δικαιοφχου επιςτροφισ ΕΦΚ προςϊπου, διενεργείται ςυμψθφιςμόσ του ποςοφ προσ επιςτροφι με 
τισ τυχόν οφειλζσ προσ: i) τισ Τελωνειακζσ 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) Ζκδοςη Απόφαςησ Επιςτροφήσ ΕΦΚ 
 
Με τθν ολοκλιρωςθ του ςυμψθφιςμοφ, όπου απαιτείται και εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ, το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ 
ΕΦΚ προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ για τθν καταβολι του ποςοφ επιςτροφισ με πίςτωςθ 
του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν αρικμ. ΔΤΔ Δ 
5030364 ΕΞ 30-12-2014 Απόφαςθ ΓΓΔΕ: «Κεντρικόσ  Διαχειριςτισ και Θλεκτρονικζσ Ειςπράξεισ και 
Επιςτροφζσ Τελωνείων». 
Στθν Απόφαςθ αναφζρονται: 
 
i. Το Συνολικό ποςό επιςτροφισ ΕΦΚ, προ τυχόν ςυμψθφιςμϊν. 

ii. Το ποςό ςυμψθφιςμοφ με τυχόν τελωνειακζσ, φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ οφειλζσ του 
δικαιοφχου και  

iii. Το Τελικό ποςό επιςτροφισ προσ το δικαιοφχο, μετά τουσ τυχόν ςυμψθφιςμοφσ.»  
 
 
2.  Στθν αρικμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ προςτίκενται Ραραρτιματα I & II ωσ ακολοφκωσ : 
 

«ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι  

Πίνακασ αρμόδιων Σελωνείων Τποβολήσ τησ Αίτηςησ και Επιςτροφήσ του ΕΦΚ 

 

A/A 

 

ΣΕΛΩΝΕΙΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΘ ΕΦΚ 

 

ΝΟΜΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1 ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΕΒΡΟΤ/ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

ΡΟΔΟΠΘ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

 

2 

 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

ΔΡΑΜΑ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

ΞΑΝΘΘ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΑΚΘΣ 

3 ΣΕΩΝ ΕΡΡΩΝ/ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ/ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

4 ΒΕΟΙΑΣ ΘΜΑΘΙΑ/ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5 Γϋ ΕΦΚΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΙΛΚΙ/ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

6 ΣΚΥΔΑΣ ΠΕΛΛΑ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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7 ΚΑΤΕΙΝΘΣ ΠΙΕΡΙΑ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

8 

 

 

ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

ΚΑΣΟΡΙΑ/ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΟΗΑΝΘ/ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑ/ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 

10 ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΠΡΩΣΙΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 

 

11 

 

 

ΡΕΒΕΗΑΣ 

ΠΡΕΒΕΗΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 

ΑΡΣΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 

ΛΕΤΚΑΔΑ /ΡΕΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

 12 ΚΕΚΥΑΣ ΚΕΡΚΤΡΑ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

  

 

 

13 

 

 

 

ΡΑΤΑΣ 

ΑΧΑΪΑ/ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ/ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΛΕΙΑ//ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΗΑΚΤΝΘΟΤ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

ΦΩΚΙΔΑ/ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

14 ΝΑΥΡΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ/ΡΕΙΦ.ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΑ/ΡΕΙΦ.ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

15 ΚΟΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ/ ΡΕΙΦ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 

16 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΘΝΙΑ/ ΡΕΙΦ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 

ΛΑΚΩΝΙΑ/ ΡΕΙΦ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 

17 ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΡΙΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 ΣΡΙΚΑΛΩΝ/ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΡΔΙΣΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

18 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΘΙΑ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΦΘΙΩΣΙΔΑ/ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ/ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

19 ΟΙΝΟΘΣ ΒΟΙΩΣΙΑ/ΡΕΙΦ.ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

20 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΤΒΟΙΑ/ ΡΕΙΦ.ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

21 ΑΘΘΝΩΝ ΑΣΣΙΚΘ/ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΟΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ 

 

22 

 

Αϋ ΡΕΙΑΙΑ 

ΑΣΣΙΚΘ/ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΕΣ ΡΕΙΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΝΘΣΩΝ 

23 ΔϋΤΕΣ ΡΕΙΑΙΑ ΑΣΣΙΚΘ/ ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ 
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ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ 

24 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΣΣΙΚΘ/ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

25  ΛΑΥΙΟΥ ΑΣΣΙΚΘ/ΡΕΙΦ.ΕΝΟΤΘΤΑ 
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΘΣ 

26  

ΣΥΟΥ 

ΚΤΚΛΑΔΩΝ/ΡΕΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΜΟΤ/ΡΕΙΦ. ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  

27 ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ ΛΕΒΟΤ/ΡΕΙΦ.ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

28 ΧΙΟΥ ΧΙΟΤ /ΡΕΙΦ.ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

29 ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ/ΠΕΡΙΦ.ΝΟΣΙΟΤ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 

30 ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ/ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΘΤΘΣ 

 ΛΑΙΘΙΟΤ/ΡΕΙΦ.ΚΘΤΘΣ 

31 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ/ ΡΕΙΦ.ΚΘΤΘΣ 

 ΡΕΘΤΜΝΟΤ/ ΡΕΙΦ.ΚΘΤΘΣ            » 

 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ II 
 

 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

Ονοματεπϊνυμο πλοιοκτιτθ/Επωνυμία επιχείρθςθσ:  

Πνομα πλοίου: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΑΙΘΜΟΣ ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΜΕ/ΝΙΑ 

ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΟΣ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

1     

2     

3     

4     

….     

….                            » 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ  
 

Άρθρο 3 
Μεταβατικζσ Διατάξεισ 

 
1. Για τισ αιτιςεισ επιςτροφισ ΕΦΚ που ζχουν υποβλθκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, 
για τισ οποίεσ ζχει ολοκλθρωκεί ο ζλεγχόσ τουσ και εκκρεμεί θ ζκδοςθ των αποφάςεων 
επιςτροφισ από τα αρμόδια Τελωνεία Επιςτροφισ, όπωσ ορίηονταν ςτο άρκρο 19 τθσ Τ. 
1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ και ςτο άρκρο 3 τθσ αρικμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ πριν τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ τθσ παροφςασ, τα εν λόγω Τελωνεία Επιςτροφισ προβαίνουν ςτθν ζκδοςθ των ςχετικϊν  
αποφάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα για τθν άμεςθ καταβολι των ποςϊν 
επιςτροφισ ΕΦΚ ςτουσ δικαιοφχουσ.   
 
Για τισ ωσ άνω εκκρεμείσ αιτιςεισ επιςτροφισ ΕΦΚ το Τελωνείο Επιςτροφισ καταχωρεί τα ςτοιχεία 
τθσ αίτθςθσ ςτθ  λειτουργία «Επιςτροφζσ ΕΦΚ – δθμιουργία Απόφαςθσ Επιςτροφισ ΕΦΚ», τθσ 
θλεκτρονικισ εφαρμογισ του ICISnet, ςυμπλθρϊνοντασ, εκτόσ των άλλων, ςτο πεδίο: «Αρικμόσ 
χειρόγραφθσ καταχϊρθςθσ», τον ςχετικό αρικμό πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Στθ 
ςυνζχεια ακολουκείται θ διαδικαςία επιςτροφισ ΕΦΚ που προβλζπεται ςτθν παροφςα Απόφαςθ. 
Για τθν θλεκτρονικι πλθρωμι των ανωτζρω αιτιςεων απαιτείται θ προςκόμιςθ, με κάκε 
πρόςφορο μζςο, για μεν τα φυςικά πρόςωπα, αντίγραφο τθσ ςχετικισ ςελίδασ του βιβλιαρίου 
τραπζηθσ, για δε τα νομικά πρόςωπα, αντίγραφο τραπεηικοφ λογαριαςμοφ τθσ 
επιχείρθςθσ/ιδρφματοσ, όπου αναγράφεται θ επωνυμία και ο αρικμόσ ΙΒΑΝ του τραπεηικοφ 
λογαριαςμοφ.  
 
2. Για τισ αιτιςεισ επιςτροφισ ΕΦΚ που ζχουν υποβλθκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, 
για τισ οποίεσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί ο ζλεγχόσ τουσ, τα  Τελωνεία Φόρτωςθσ, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ  του ελζγχου ςφμφωνα με τα ιςχφοντα πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ 
Απόφαςθσ, αποςτζλλουν ςτο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ τθσ 
παροφςασ Απόφαςθσ, τθν αίτθςθ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτι δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επιςτροφισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου. 
Σε περίπτωςθ που το Τελωνείο Φόρτωςθσ, είναι και το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ και 
Επιςτροφισ ΕΦΚ, εκδίδει Απόφαςθ Επιςτροφισ ΕΦΚ ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

 
Άρθρο 4 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ  
 
1. Οι παράγραφοι 5 & 7 του άρκρου 19  τθσ αρικμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ, καταργοφνται. 
2. Τα Υποδείγματα 2 «ΑΙΤΘΣΘ», 3 «ΜΘΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ» και 4 «ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ» τθσ 
αρικμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ, καταργοφνται.  
3. Τα Υποδείγματα 1 «ΑΙΤΘΣΘ-ΔΘΛΩΣΘ» και 2 «ΕΞΑΜΘΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ» τθσ αρικμ. Δ. 
179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ,  καταργοφνται. 
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Άρθρο 5 

Θμερομηνία Ιςχφοσ 
 
1. Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςισ τθσ ςτθν Εφθμερίδα 
τθσ Κυβερνιςεωσ.   
 
2. Θ παροφςα Απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

 
 
 

  Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΑΔΕ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ 

   

 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ  
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Εκνικό Τυπογραφείο  
2. (Για δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ) 
3. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (Για άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ 

τουσ) 
4. Πλεσ οι Τελωνειακζσ Αρχζσ 
5. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ 

«Θλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ») Email: siteadmin@aade.gr.  
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ  
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν  
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν  
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ  
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Τελωνείων & ΕΦΚ  
3. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν – Τμ. Γϋ 
4. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
5. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΡΑ 
6. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ραραβάςεων & Ελζγχων 
7. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου  
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