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Θζμα: «Κοινοποίηςη των άρθρων 10 και 15 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148
Α’/31.07.2020) – Tροποποίηςη του άρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α’) και οδηγίεσ
εφαρμογήσ»
Κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τα άρκρα 10 και 15 τον ν. 4714/2020,
«Φορολογικζσ παρεμβάςεισ για την ενίςχυςη τησ αναπτυξιακήσ διαδικαςίασ τησ ελληνικήσ
οικονομίασ, ενςωμάτωςη ςτην ελληνική νομοθεςία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, ςυνειςφορά
Δημοςίου για την αποπληρωμή δανείων πληγζντων δανειοληπτών λόγω των δυςμενών
ςυνεπειών τησ νόςου COVID-19 και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ο νόμοσ αυτόσ δθμοςιεφκθκε ςτο
Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ με το αρικμ. 148, τεφχοσ Αϋ τθσ 31.07.2020 και ςασ
γνωρίηουμε κατά λόγο αρμοδιότθτασ τα ακόλουκα:

Α. Άρθρο 10: Σροποποίηςη του άρθρου 10 του ν.438/1976-Απαλλαγζσ από δαςμοφσ, Ειδικό
Φόρο Κατανάλωςησ υπό όρουσ των ειδών για τον εφοδιαςμό επαγγελματικών πλοίων
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 4714/2020 αντικακίςταται θ παράγραφοσ 3 του άρκρου
10 του ν. 438/1976 ωσ εξισ:
1. Με το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 10 του ν. 438/1976 προβλζπεται ότι:
«Απαλλάςςονται από τον δαςμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ και τον Φόρο Κατανάλωςθσ,
κατά περίπτωςθ, είδθ τα οποία προορίηονται για τον εφοδιαςμό επαγγελματικϊν πλοίων,
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εφόςον πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν κίνθςθ, τθ ςυντιρθςθ και τθν εκπλιρωςθ εν
γζνει των ςκοπϊν για τουσ οποίουσ προορίηονται τα ςυγκεκριμζνα πλοία, κακϊσ και τθν κάλυψθ
των αναγκϊν των επιβαινόντων ςε αυτά».
Ειδικότερα, με τθν κοινοποιοφμενθ διάταξθ ο γενικόσ όροσ «λοιπζσ φορολογίεσ», ο οποίοσ
προβλεπόταν ςτθν προϊςχφουςα διάταξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 10 του ν. 438/76,
αντικακίςταται για τθν αςφάλεια δικαίου με τθ ρθτι αναφορά ςτθν απαλλαγι από το δαςμό,
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςησ και τον Φόρο Κατανάλωςησ, κατά περίπτωςθ, των ειδϊν που
προορίηονται για τον εφοδιαςμό επαγγελματικϊν πλοίων.
2. Με τισ περιπτ. α) ζωσ ςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 10 του ν. 438/1976 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει προβλζπεται το ςφνολο των ειδϊν για τα οποία χορθγοφνται
απαλλαγζσ από δαςμό, Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ και Φόρο Κατανάλωςθσ. Σα είδθ αυτά ζχουν
ωσ ακολοφκωσ:
« α) Τροφοεφόδια, ζτοιμα προσ κατανάλωςθ αλκοολοφχα ποτά, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο

79 του ν. 2960/2001 (Αϋ 265), βιομθχανοποιθμζνα καπνά που αναφζρονται ςτο άρκρο 94 του ν.
2960/2001, τα προϊόντα που αναφζρονται ςτο άρκρο 53Α του ν. 2960/2001, κακϊσ και λοιπά
είδθ που καταναλϊνονται επί του πλοίου.
β) Καφςιμα και λιπαντικά.
γ) Μζςα ςυνεννόθςθσ και τθλεπικοινωνίασ.
δ) Μθχανζσ, εξαρτιματα, ανταλλακτικά, εργαλεία και λοιπόσ εξοπλιςμόσ για τισ ανάγκεσ του
πλοίου.
ε) Έπιπλα και ςκεφθ.
ςτ) Μζςα ψυχαγωγίασ πλθρϊματοσ και επιβατϊν, εκτόσ των τυχερϊν παιγνίων».
υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω ιςχφουςα διάταξθ του ανωτζρω νόμου:
i. Επιπλζον των τροφοεφοδίων, καυςίμων και λιπαντικϊν, για τα οποία ιςχφει θ
δαςμοφορολογικι απαλλαγι ανά περίπτωςθ είδουσ, προβλζφκθκαν τα είδθ που κρίνονται
απαραίτθτα για τον εξοπλιςμό, εφοπλιςμό και τθν κάλυψθ των αναγκϊν του πλοίου εν γζνει και
των επιβαινόντων ςε αυτό, με γνϊμονα τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ που ςχετίηεται με τον κλάδο των εφοδιαςτικϊν επιχειριςεων
και κατ’ επζκταςθ τθσ ναυτιλίασ.
ii. Για τα είδθ που προβλζπεται απαλλαγι από δαςμό και τα οποία υπάγονται ςτα Ειδικά
Κακεςτϊτα τθσ Σελωνειακισ Αποταμίευςθσ και τθσ Σελειοποίθςθσ προσ Επανεξαγωγι ςφμφωνα
με το άρκρο 211 του Καν.(ΕΕ) 952/2013 και πρόκειται να παραδοκοφν ωσ εφόδια, τθροφνται
διατυπϊςεισ επανεξαγωγισ.
Επιςθμαίνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαλλαγι αφορά αποκλειςτικά ςτον δαςμό τρίτθσ χϊρασ
(erga omnes), ςυνεπϊσ οι λοιποί δαςμοί (όπωσ προςωρινόσ ι οριςτικόσ δαςμόσ αντιντάμπινγκ,
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αντιςτακμιςτικόσ δαςμόσ, μζτρο διαςφάλιςθσ ι πρόςκετοσ δαςμόσ) καταβάλλονται με κζςθ ςε
ελεφκερθ κυκλοφορία, όταν τα εν λόγω εμπορεφματα προορίηονται να παραδοκοφν ωσ εφόδιο
ςε πλοίο το οποίο δεν εξζρχεται του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ ΕΕ.
iii. Επιπλζον των τροφοεφοδίων για τα οποία χορθγείται απαλλαγι από δαςμό, ΕΦΚ και Φόρο
Κατανάλωςθσ ανά περίπτωςθ είδουσ προςτίκενται και τα λοιπά είδθ που καταναλϊνονται επί
του πλοίου.
iv. Για τθν αςφάλεια δικαίου και τθν αποςαφινιςθ τθσ ζννοιασ του όρου των τροφοεφοδίων
τθσ περίπτωςθσ (α) του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 10 του ανωτζρω
νόμου, αναφζρονται ρθτά μεταξφ των ειδϊν που καταναλϊνονται επί του πλοίου και τα
ακόλουκα είδθ:
- τα ζτοιμα προσ κατανάλωςθ αλκοολοφχα ποτά, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 79 του ν.
2960/2001 (Αϋ 265),
- τα βιομθχανοποιθμζνα καπνά που αναφζρονται ςτο άρκρο 94 του ν. 2960/2001 και
- τα προϊόντα που αναφζρονται ςτο άρκρο 53Α του ν. 2960/2001.
3. Με τισ περιπτ. 1) ζωσ 8) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 10 του ν. 438/1976 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει οι ανωτζρω αναφερόμενεσ δαςμοφορολογικζσ απαλλαγζσ
χορθγοφνται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ επαγγελματικϊν πλοίων:
« (1) Στα υπό ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία πλοία κακαρισ χωρθτικότθτασ δζκα (10) τουλάχιςτον

κόρων, που εκτελοφν πλόεσ εξωτερικοφ.
(2) Στα υπό ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία αλιευτικά πλοία υπερπόντιασ αλιείασ.
(3) Στα υπό ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία πλοία κακαρισ χωρθτικότθτασ δζκα (10) τουλάχιςτον κόρων
που εκτελοφν μικτοφσ πλόεσ. Η απαλλαγι για τα είδθ τθσ περ. α) χορθγείται μόνο για τουσ πλόεσ
που εκτελοφνται ςτο εξωτερικό.
(4) Στα υπό ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία πλοία κακαρισ χωρθτικότθτασ δζκα (10) τουλάχιςτον κόρων
που εκτελοφν πλόεσ εςωτερικοφ, με εξαίρεςθ τα είδθ τθσ περ. α).
(5) Στα αναγνωριςμζνα από τισ διατάξεισ ωσ επαγγελματικά τουριςτικά πλοία ι πλοιάρια
ανεξαρτιτου χωρθτικότθτασ, με εξαίρεςθ τα είδθ τθσ περ. α).
(6) Στα υπό ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία πλοία, ανεξαρτιτωσ χωρθτικότθτασ, που εκτελοφν
καλάςςιεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ι εργαςίεσ εκμετάλλευςθσ καλάςςιου υπόγειου πλοφτου, με
εξαίρεςθ τα είδθ τθσ περ. α).
(7) Στα αλιευτικά και ςπογγαλιευτικά ςκάφθ, ανεξαρτιτωσ χωρθτικότθτασ, με εξαίρεςθ τα είδθ
τθσ περ. α).
(8) Στα άλλα πλοία, πλωτά μζςα και εν γζνει ναυπθγιματα υπό ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία,
κακαρισ χωρθτικότθτασ πζντε (5) τουλάχιςτον κόρων, για τισ επί κζρδει εργαςίεσ που
πραγματοποιοφν, εκτόσ λιμζνα, με εξαίρεςθ τα είδθ τθσ περ. α).».
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Με τισ ανωτζρω κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ, ςτισ κατθγορίεσ δικαιοφχων επαγγελματικϊν
πλοίων προςτίκεται θ υπό ςτοιχείο 2 νζα κατθγορία των αλιευτικών πλοίων υπερπόντιασ
αλιείασ υπό ελληνική ή ξζνη ςημαία, ςτθν οποία χορθγείται απαλλαγι από τισ
προαναφερόμενεσ δαςμοφορολογικζσ απαλλαγζσ κατά περίπτωςθ είδουσ.
Ειδικότερα, ωσ αλιευτικά πλοία υπερπόντιασ αλιείασ νοοφνται τα αλιευτικά πλοία υπό ελλθνικι
ι ξζνθ ςθμαία ςτα οποία ζχει εκδοκεί Άδεια από τθν αρμόδια ελλθνικι ι αλλοδαπι
αδειοδοτοφςα αρχι για τθν ζγκριςθ υπερπόντιασ αλίευςθσ.
Εξυπακοφεται ότι θ απαλλαγι από τον δαςμό, τον ΕΦΚ και το Φόρο Κατανάλωςθσ των ειδϊν
τθσ περίπτωςθσ α) τθσ παραγράφου 3 τθσ κοινοποιοφμενθσ διάταξθσ, θ οποία χορθγείται ςτισ
κατθγορίεσ των επαγγελματικϊν πλοίων όταν αυτά εκτελοφν πλόεσ εξωτερικοφ, δεν κα πρζπει
να ςυγχζεται με τουσ λοιποφσ όρουσ και προχποκζςεισ χοριγθςθσ απαλλαγισ λοιπϊν
φορολογιϊν με βάςθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ.
Β. Άρθρο 15 «Καταργοφμενεσ διατάξεισ» :
Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 10 του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α’), θ οποία προζβλεπε εκνικά τθ
χριςθ του κακεςτϊτοσ ειδικοφ προοριςμοφ, καταργείται, δεδομζνου ότι το κακεςτϊσ αυτό
διζπεται από το ενωςιακό δίκαιο και ςυνεπϊσ παρζλκει θ ςχετικι εκνικι ρφκμιςθ.
Με νεϊτερθ εγκφκλιο κα παραςχεκοφν περαιτζρω οδθγίεσ για τθν εκκακάριςθ των ειδικϊν
κακεςτϊτων ςτθν περίπτωςθ που μθ ενωςιακά εμπορεφματα προορίηονται για παράδοςθ ωσ
εφόδια ςε πλοία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
 ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ (για ενθμζρωςθ των τελωνείων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ)
 ΟΛΕ ΟΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΑΡΧΕ
 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Email: elib_admin@aade.gr
 ΔΙΕΠΙΔΙ-Τποδιεφκυνςθ Βϋ-Σμιμα Εϋ (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet), e-mail:
p.bambali@aade.gr
Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1) Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2) Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3) Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικισ).
4) Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
5) Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
6) Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ ΑΑΔΕ
7) Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ
α) Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Δ/νςθ Οργάνωςθσ
8) Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΗΛΕΔ),
α) Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Σ.Ε.) - Τποδ/νςθ Σελωνειακϊν Εφαρμογϊν
β) Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙΕΠΙΔΙ) – Τποδ/νςθ Βϋ
9) Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ
10) Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεςςαλονίκθσ
11) .Δ.Ο.Ε. –Κεντρικι Τπθρεςία
12) Περιφερειακζσ Δ/νςεισ .Δ.Ο.Ε.
13) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Γενικι Διεφκυνςθ Βιϊςιμθσ Αλιείασ - Διεφκυνςθ Αλιευτικισ Πολιτικισ & Αλιευτικϊν
Πόρων
Λ. υγγροφ 150 - 176 71 Καλλικζα
14) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
(με τθν παράκλθςθ για ενθμζρωςθσ των Περιφερειϊν και Περιφερειακϊν Ενοτιτων /
Τπθρεςίεσ Αλιείασ)
15) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Ακτι Βαςιλειάδθ ΠΤΛΗ Ε1-Ε2, Κεντρικοφ Λιμζνα Πειραιά 185 10
E-mail: dinethat@yna.gov.gr
16) ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (για ενθμζρωςθ των μελϊν του)
Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 10671, Ακινα
17) ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ (για ενθμζρωςθ των μελϊν του)
Λουδοβίκου 1, 18531 ΠΕΙΡΑΙΑ
18) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΕΦΟΔΙΑΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΠΕΠΕ)
ΛΟΤΔΟΒΙΚΟΤ 1, ΣΚ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑ
e-mail:info@ship-supplies.gr

19) φνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (.Ε.Ε.Π.Ε.)
Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 115 28 Ιλίςια (για ενθμζρωςθ των μελϊν του)
20) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ
Καραΐςκου 38 - 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Ακτι Μιαοφλθ 65, 185 36 Πειραιάσ – Ελλάδα
E-mail: nee@nee.gr
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21) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ (ΕΝΩΗ) ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΩΝ ΛΙΜΕΝΑ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35 - Πειραιάσ
Fax: 210 4134810
E-mail: psa@psa.gr
22) ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΩΝΠΑΠ) (μζςω μθνφματοσ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35 - Πειραιάσ
Fax: 210 4114521
E-mail: info@sonpap.gr
23) ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (Ε.Ε.Ε.) (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 85, 185 36 - Πειραιάσ
Fax: 210 4291166
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr
24) ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ (μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου)
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 81, 185 38 - Πειραιάσ
Fax: 210 42 80184
E-mail: info@shortsea.gr
25) HELLENIC SHIPBROKERS ASSOCIATION
Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Μιαοφλθ 57, 185 35 - Πειραιάσ
Fax: 210 4220057
E-mail: hsa@hsa.gr
26) GREEK YACHTING ASSOCIATION
Ελευκερίου Βενιηζλου 235-237,
17563 Παλαιό Φάλθρο
E-mail: info@gya.gr
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 Τποςτιριξθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
4. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν
5. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
6. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ
7. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων & Παραβάςεων
8. ΓΔΗΛΕΔ
α) ΔΑΣΕ
β) ΔΙΕΠΙΔΙ-Τποδ/νςθ Βϋ - Σμιμα Ηϋ
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