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ΘΕΜΑ: «Τροποποίθςθ του άρκρου 11 τθσ αρικμ. ΡΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφαςθσ 

Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Προι και προχποκζςεισ για τθ ςφςταςθ και 

λειτουργία επιχειριςεων ναυπιγθςθσ και επιςκευισ πλοίων που αναγνωρίηονται ωσ Ελεφκερα 

Τελωνειακά Συγκροτιματα και διαδικαςία απαλλαγισ από ΦΡΑ για τισ πρώτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ 

που παραλαμβάνουν οι επιχειριςεισ ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ των εργαςιών τουσ». 

                                                                                        ΑΡΟΦΑΣΗ 
                               Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Ζχοντασ  υπόψθ: 

1. Tισ διατάξεισ τθσ περ. α) τθσ παρ.8 του άρκρου 39 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Αϋ) «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 103 του  ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 
240/ Α') και ιςχφει, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Μζρουσ Ρζμπτου του ιδίου νόμου. 

2. Τισ 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 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.», όπωσ 
ιςχφει. 

3. Τθν αρικμ. ΡΟΛ.1101/04-07-2017(ΦΕΚ 2540/Βϋ) Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. «Προι και προχποκζςεισ για 
τθ ςφςταςθ και λειτουργία επιχειριςεων ναυπιγθςθσ και επιςκευισ πλοίων που αναγνωρίηονται ωσ 
Ελεφκερα Τελωνειακά Συγκροτιματα και διαδικαςία απαλλαγισ από Φ.Ρ.Α. για τισ πρϊτεσ και 
βοθκθτικζσ φλεσ που παραλαμβάνουν οι επιχειριςεισ  ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τουσ». 

4. Τθν αρικμ. Ρ.8271/4879/ΡΟΛ366/18-12-1987 (ΦΕΚ 3/Βϋ) Α.Υ.Ο. «Διαδικαςία απαλλαγισ από το Φ.Ρ.Α. 
ςκαφϊν (πλοίων και πλωτϊν μζςων γενικά), που προβλζπεται από τισ διατάξεισ των περιπτ. α, γ, δ, ε, και 
θ τθσ παρ. 1 του αρκ. 22, κακϊσ και τθσ περιπτ. α τθσ παρ. 1 του αρκ. 20 του Νομ. 1642/86», όπωσ 
ιςχφει. 

5. Τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Τ.1400/10/20-03-2000(ΦΕΚ 418/Βϋ) Α.Υ..Ο. «Τελωνειακζσ διαδικαςίεσ 
εφοδιαςμοφ πλοίων, αεροςκαφϊν, διπλωματικϊν αποςτολϊν κ.λ.π.» 

6. 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». 

7. Τθν αρικ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Βϋ 130 και Βϋ 372) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και 
του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε 

http://www.aade.gr/


και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαρ. α τθσ παρ. του άρκρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ  
94/Αϋ).  

8. Τθν αρικ. 1 τθσ 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ 
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ), όπωσ ιςχφουν.  

9. Τισ διατάξεισ των άρκρων 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.  

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

11. Τθν ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ περιπτϊςεων καταςκευισ πλοίων και ναυπθγθμάτων, οι οποίεσ  κατά τθν  
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αρικμ. ΡΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Βϋ) Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. είχαν 
υπαχκεί ςτθν προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ των άρκρων 37 ζωσ 43 τθσ αρικμ. Τ.1400/10/00/20-03-
2000 (ΦΕΚ 418/Βϋ) Α.Υ.Ο. διαδικαςία.  

12. 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.). 
        
 

   Άρκρο 1     

1.  Ο τίτλοσ του άρκρου 11 τθσ αρικμ. ΡΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Βϋ) Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 

αντικακίςταται  ωσ ακολοφκωσ: «Καταργοφμενεσ – Μεταβατικζσ διατάξεισ».                                             

2. Στο άρκρο 11 τθσ αρικμ. ΡΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Βϋ) Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 
προςτίκενται εδάφια δεφτερο και επόμενα ωσ ακολοφκωσ:                                                               
«Για τισ καταςκευζσ πλοίων και ναυπθγθμάτων, που κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, ζχουν ιδθ 

υπαχκεί ςτθν προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ  τθσ αρικμ. Τ.1400/10/00/20.03.2000 (ΦΕΚ 418/Βϋ) Α.Υ.Ο.  

διαδικαςία και δεν ζχει οριςτικοποιθκεί θ ατζλεια των απαιτοφμενων υλικϊν καταςκευισ τουσ, τα 

άρκρα 37 ζωσ 43 τθσ αμζςωσ ωσ άνω Α.Υ.Ο. εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 

ατζλειασ. Τα υπό καταςκευι πλοία και ναυπθγιματα δφνανται να μεταφερκοφν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ τουσ ςε χϊρουσ άλλου ναυπθγείου,  με άδεια τθσ αρμόδιασ τελωνειακισ αρχισ που ζχει 

χορθγιςει τθν ζγκριςθ τθσ ατζλειασ  θ οποία εκδίδεται κατόπιν αίτθςθσ τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρίασ.  

Στθν περίπτωςθ αυτι ο φάκελοσ ατζλειασ του πλοίου αποςτζλλεται ςτθν τελωνειακι αρχι ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα τθσ οποίασ κα ςυνεχιςκεί θ ναυπιγθςθ του πλοίου ενθμερϊνοντασ ςχετικά και τισ 

αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ., τθρουμζνων αναλόγωσ κατά τα λοιπά των διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ 

διατάξεισ των αρικμ Τ.1400/10/00/20-03-2000 (ΦΕΚ 418/Β’)  και Ρ.8271/4879/ΡΟΛ.366/18-12-1987 

(ΦΕΚ 3/Βϋ) Α.Υ.Ο.»                                                         

        Άρκρο 2 
           
Η  απόφαςθ αυτι  να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  
  
          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ 

                                                                                                                         ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  

                                                                                                                       ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ  

  

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 

Εκνικό Τυπογραφείο 

(Για δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ) 

 

Β. ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν 



2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

 

Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ  

    Δθμοςίων Εςόδων κ. Γ.Ριτςιλι 

2. Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ  

    Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κασ Ειρ.Γιαλοφρθ 

3. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α.-Τμιμα Εϋ 

4. Δ/νςθ Δ.Θ.Ε.Κ.Α. –Τμιμα Γϋ 

                                                                                                              

 


