INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.22 14:57:43
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΒΦΜ46ΜΠ3Ζ-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΔΑ:
Αθήνα,
18 Μαΐου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077995ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ Γ΄
2. Δ/ΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΚΑΙ
Φ.Π.Α. - ΣΜΗΜΑ Ε΄
Ταχ. Δ/νςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Ρλθροφορίεσ

:
:
:

Καρ. Σερβίασ 10
101 84 Ακινα
Ε. Μυλωνά
Α. Ραπανικολάου

Τθλζφωνο

:

Fax

:

210.69.87.502
210.69.87.471
210.69.87.506
210.6987.408

E-Mail

:

Url

:

ΠΡΟ:

ΩΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ

d18a@2001.syzefxis.gov.gr
finexcis@otenet.gr
www.aade.gr

Θζμα: Ραρζχονται διευκρινίςεισ ςχετικά με τα υποςτθρικτικά ζγγραφα που υποβάλλονται κατά τον
εφοδιαςμό μιςκωμζνων αεροςκαφϊν με καφςιμα»
ΧΕΣ.: (α) Θ με αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 137648ΕΞ2017/26.07.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΨ546ΜΡ3Η-ΘΛΓ) Εγκφκλιοσ
Διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ με κζμα Κοινοποίηςη τησ αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199
ΕΞ2017/31.05.2017(ΦΕΚ 1998/Β) Απόφαςησ Α.Α.Δ.Ε. «Καθοριςμόσ Απλοποιημζνησ Διαδικαςίασ
Εφοδιαςμοφ Αεροςκαφών με καφςιμα- Τροποποίηςη τησ υπ’ αριθμ.Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο.
(ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακζσ διαδικαςίεσ εφοδιαςμοφ πλοίων, αεροςκαφών. .. κ.λ.π.», όπωσ ιςχφει
(ΑΔΑ: 6315Η-Γ67)
(β) Θ υπ’ αρ. Δ.81/16/Α0018/19.01.2006 ΕΔΥΟ με κζμα «Εφοδιαςμόσ πολιτικϊν αεροςκαφϊν με
καφςιμα με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ.»
(γ) Το με αρ. πρωτ. Δ2/Γ/1144/26.12.2017 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ - Γενικι
Δ/νςθ Αερομεταφορϊν - Δ/νςθ Ρτθτικϊν Ρροτφπων (ΥΡΑ)
(δ) Θ υπ’ αρ. Α.4052/266/9-2-2006 ΕΔΥΟ με κζμα «Εφοδιαςμόσ αεροςκαφϊν»
Σε ςυνζχεια τθσ (α) ανωτζρω ςχετικισ Εγκυκλίου Διαταγισ Διοικθτι ΑΑΔΕ με τθν οποία
παραςχζκθκαν οδθγίεσ προσ όλεσ τισ τελωνειακζσ αρχζσ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ αρικμ. ΔΔΘΕΚΑ
Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. για τθν απλοποιθμζνθ διαδικαςία εφοδιαςμοφ
αεροςκαφϊν με καφςιμα και κατόπιν γραπτϊν και προφορικϊν ερωτθμάτων φορζων και τελωνειακϊν
αρχϊν αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
1.
Πςον αφορά ςτθν ιςχφουςα φορολογικι μεταχείριςθ από πλευράσ ΕΦΚ των καυςίμων που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν αεροπλοΐα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 78 παράγραφοσ 1αϋ του ν.
2960/2001 (ΦΕΚ 265/Αϋ), όπωσ ιςχφει, με τθν οποία ζχουν ενςωματωκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία οι
διατάξεισ του άρκρου 14 παράγραφοσ 1βϋ τθσ Οδθγίασ 2003/96/ΕΚ, απαλλάςςονται από τον ΕΦΚ τα
«ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα για τισ
αεροπορικζσ μεταφορζσ εκτόσ των ιδιωτικϊν πτιςεων αναψυχισ. Ωσ ιδιωτικι πτιςθ αναψυχισ νοείται θ
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χρθςιμοποίθςθ αεροςκάφουσ από τον ιδιοκτιτθ του ι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο το
χρθςιμοποιεί βάςει μιςκϊςεωσ ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, για μθ εμπορικοφσ ςκοποφσ και γενικότερα
όταν δεν πρόκειται για τθ μεταφορά επιβατϊν ι εμπορευμάτων ι για τθν παροχι υπθρεςιϊν ζναντι
αμοιβισ ι για τισ ανάγκεσ των δθμοςίων αρχϊν».
Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τθ (β) ανωτζρω ςχετικι ΕΔΥΟ κατά τον εφοδιαςμό των ανωτζρω
δικαιοφχων αεροςκαφϊν, υποβάλλονται ςτο Τελωνείο Εφοδιαςμοφ :
α. Το Ριςτοποιθτικό νθολόγθςθσ του αεροςκάφουσ (Certificate of Registration) που εκδίδεται από
τθ χϊρα ςτθν οποία είναι νθολογθμζνο το αεροςκάφοσ *με κωδικό ςυνθμμζνου ςτθ διαςάφθςθ εξαγωγισ
υποςτθρικτικοφ εγγράφου «1828»+,
β. Το Ριςτοποιθτικό Αερομεταφορζα (Αir Operator Certificate) που εκδίδει θ αεροπορικι αρχι τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ο αερομεταφορζασ αςκεί επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα και από το οποίο προκφπτει ότι
ο αερομεταφορζασ που αιτείται τον ατελι εφοδιαςμό, εκμεταλλεφεται αεροςκάφθ για εμπορικοφσ
ςκοποφσ και ότι το ςυγκεκριμζνο αεροςκάφοσ, για το οποίο προορίηεται το καφςιμο, είναι ενταγμζνο ςτον
ωσ άνω αερομεταφορζα για τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου αυτοφ πτθτικοφ ζργου [με κωδικό
ςυνθμμζνου ςτθ διαςάφθςθ εξαγωγισ υποςτθρικτικοφ εγγράφου «1829»] και
γ. Θ Άδεια Εκμετάλλευςθσ Αερομεταφορζα (Operating License), εφόςον από το Ριςτοποιθτικό
Αερομεταφορζα δεν προκφπτει θ εκτζλεςθ δθμόςιων μεταφορϊν *με κωδικό ςυνθμμζνου ςτθ διαςάφθςθ
εξαγωγισ υποςτθρικτικοφ εγγράφου «1755»+.
2.
Πςον αφορά ςτθν ιςχφουςα φορολογικι μεταχείριςθ από πλευράσ ΦΡΑ των καυςίμων που
προορίηονται για τον εφοδιαςμό αεροςκαφϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 των άρκρων 27 του Ν.
2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα ΦΡΑ», οι οποίεσ ενςωμάτωςαν τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, απαλλάςςονται από το φόρο θ παράδοςθ και θ ειςαγωγι αεροςκαφϊν
που προορίηονται μεταξφ άλλων για εκμετάλλευςθ από αεροπορικζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ εκτελοφν κυρίωσ
διεκνείσ μεταφορζσ με κόμιςτρο κακϊσ και αντικειμζνων και υλικϊν εφόςον προορίηονται να
ενςωματωκοφν ι να χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτά (περ. α’)
Ωσ κυρίωσ διεκνείσ μεταφορζσ κεωροφνται αυτζσ που εκτελοφν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ από και
προσ το εξωτερικό, εφόςον τα ζςοδα από τισ διεθνείσ μεταφορζσ υπερβαίνουν το πενήντα τοισ εκατό
(50%) των ςυνολικών ετήςιων ακαθάριςτων εςόδων τουσ από αεροπορικζσ μεταφορζσ κατά τθν
προθγοφμενθ τθσ παράδοςθσ ι ειςαγωγισ, διαχειριςτικι περίοδο. Επίςθσ απαλλάςςεται θ παράδοςθ και
θ ειςαγωγι καυςίμων, λιπαντικϊν, τροφοεφοδίων και λοιπϊν αγακϊν που προορίηονται για τον
εφοδιαςμό των πλοίων, πλωτϊν μζςων και αεροςκαφϊν, τα οποία απαλλάςςονται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ (περ. γ’).
Σχετικζσ οδθγίεσ ζχουν παραςχεκεί με τισ υπ’ αρ. 1051009/2119/669/0014/ΡΟΛ.1156/1997,
1060218/2900/405/0014/ΡΟΛ.1155/1999 και ΡΟΛ.1158/2014 ΕΔΥΟ.
Επίςθσ ςφμφωνα με τθ κζςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. ςτθν υπόκεςθ C-33/11 A Oy, το μόνο
κρίςιμο κριτιριο για τθν απαλλαγι από ΦΡΑ, είναι θ διαπίςτωςθ αν το επίμαχο αεροςκάφοσ
χρθςιμοποιείται από αεροπορικι εταιρεία που εκτελεί κυρίωσ διεκνείσ αεροπορικζσ μεταφορζσ με
κόμιςτρο.
Επιπλζον ςφμφωνα με τθν (δ) ςχετικι ΕΔΥΟ για τισ μθ εγκατεςτθμζνεσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ
αεροπορικζσ εταιρείεσ, για τισ οποίεσ δεν μπορεί να προςκομιςκεί θ ςχετικι βεβαίωςθ τθσ ΔΟΥ κακόςον
δεν διενεργοφν πτιςεισ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ νθολόγθςθσ
και πιςτοποιθτικοφ αερομεταφορζα, από τα οποία να προκφπτει θ ςχετικι νομιμοποίθςθ για τθ χοριγθςθ
απαλλαγισ από Φ.Ρ.Α..
3.
Επίςθσ ςφμφωνα με το υπ’ αρ. Δ2/Γ/1144/2-2-2018 ζγγραφο τθσ Υ.Ρ.Α. (γϋ ςχετικό) ςτο
Ριςτοποιθτικό Αερομεταφορζα τθσ μιςκϊτριασ αεροπορικισ εταιρείασ αναγράφονται τα υπό όρουσ (dry
lease) μιςκωμζνα αεροςκάφθ τουσ. Πμωσ, ςε περιπτϊςεισ πλιρουσ μίςκωςθσ αεροςκαφϊν (wet lease) τα
τελευταία δεν περιλαμβάνονται ςτο Ριςτοποιθτικό Αερομεταφορζα τθσ μιςκϊτριασ αεροπορικισ
εταιρείασ, οπότε το γεγονόσ ότι το ςυγκεκριμζνο αεροςκάφοσ το εκμεταλλεφεται θ ςυγκεκριμζνθ
μιςκϊτρια αεροπορικι εταιρεία αποδεικνφεται από τα ςχετικά μιςκωτιρια ςυμβόλαια, αντίγραφα των
2
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οποίων βρίςκονται τόςο εντόσ των αεροςκαφϊν όςο και ςτο ςχετικό τμιμα τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ
Αεροπορίασ.
Κατόπιν των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ περιπτϊςεισ μιςκωμζνων αεροςκαφϊν, κατά τισ
οποίεσ ςτο Ριςτοποιθτικό Αερομεταφορζα του μιςκωτι δεν αναγράφεται το μιςθωμζνο αεροςκάφοσ
(όπωσ ςτισ περιπτώςεισ πλήρουσ μίςθωςησ / Wet lease) ανεξαρτιτωσ του τόπου εγκατάςταςθσ τθσ
μιςκϊτριασ αεροπορικισ εταιρείασ - προκειμζνου να αποδειχκεί θ νόμιμθ χριςθ και εκμετάλλευςθ του
ςυγκεκριμζνου αεροςκάφουσ από τθν εφοδιαηόμενθ αεροπορικι εταιρεία και να εξετάηεται θ δυνατότθτα
απαλλαγισ από τισ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ (Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α.) ςφμφωνα με τισ ανωτζρω ιςχφουςεσ
διατάξεισ - πρζπει κατά τον εφοδιαςμό των ανωτζρω αεροςκαφϊν με καφςιμα να υποβάλλεται με την
Ανακεφαλαιωτική Διαςάφηςη το μζροσ εκείνο τησ ςφμβαςησ μίςθωςησ, από το οποίο προκφπτουν ποια
είναι τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, το μιςκωμζνο αεροςκάφοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ *με κωδικό
ςυνθμμζνου ςτθ διαςάφθςθ εξαγωγισ υποςτθρικτικοφ εγγράφου «1891»+.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (Για άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ)
2. Πλεσ οι Τελωνειακζσ Αρχζσ
3. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ «Θλεκτρονικισ
Βιβλιοκικθσ») Email: siteadmin@aade.gr.
4. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου Τμιμα Α (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet)
Email: p.bampali@aade.gr
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1) Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
2) Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
3) Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικισ).
4) Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων (ΑΘΘΝΑ)
5) Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου (Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ)
6) Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
7) Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
8) Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Τμιμα Βϋ
γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
δ) Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
9) Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων & ΕΦΚ
α) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ
β) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ
10) Σ.Δ.Ο.Ε. –Κεντρικι Υπθρεςία
11) Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Σ.Δ.Ο.Ε.
12) Γενικι Διεφκυνςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ
Δ/νςθ Ενεργειακϊν Βιομθχανικϊν και Χθμικϊν Ρροϊόντων
13) Υπουργείο Μεταφορϊν και Υποδομϊν
α) Γραφείο Υπουργοφ
E-mail: gram-ypourgou@yme.gov.gr
β) Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ
αα) Γραφείο Διοικθτι
E-mail: governor@hcaa.gr
γ) Διεφκυνςθ Αερολιμζνων
E-mail: d3@hcaa.gr
14) Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ
α) Γραφείο Υπουργοφ
Ε-mail: minister@mod.mil.gr, gram_yetha@mod.mil.gr
15) Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν 18510 Ρειραιάσ),
E-mail: geniko.protokolo@statistics.gr
16) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα),
E-mail: info@acci.gr
17) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Τςιμιςκι 29, 54624 Θες/νίκθ),
E-mail: root@ebeth.gr
18) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Λουδοβίκου 1 – Ρλ. Οδθςςοφ, 18531
Ρειραιάσ), E-mail: evep@pcci.gr
19) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 18532 Ρειραιάσ),
E-mail: oete@oete.gr
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20) Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιϊσ (Τςαμαδοφ 38, 18531 Ρειραιάσ),
E-mail: sepa@otenet.gr
21) Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (Κουντουριϊτου 13, 54625 Θες/νίκθ),
E-mail: info@seth.gr
22) Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β. (Ξενοφϊντοσ 5, 10557 Ακινα),
E-mail: info@sev.org.gr
23) Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Σ.Ε.Ε.Ρ.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528
Ιλίςια), E–mail: seepe@seepe.gr
24) Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Αμερικισ 10, 10671 Ακινα)
25) Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε. (Χειμάρρασ 8Α, 15125 Μαροφςι)
E-mail: fpapageorgiou@helpe.gr
26) MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
α) ΔΙΥΛΙΣΤΘΙΑ ΚΟΙΝΘΟΥ Α.Ε.
β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α, 15124 Μαροφςι, E-mail: info@moh.gr
27) ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΥΚΤΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ (Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2 – ΡΥΓΟΣ ΑΘΘΝΩΝ11527, ΑΘΘΝΑ), Ε-mail: s.panagopoulou@eko.gr
28) Αποδζκτεσ Ρίνακα Θ (Σφλλογοι Λογιςτϊν και Εκτελωνιςτϊν)
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν, Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ
4. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
5. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΡΑ, Τμιματα Αϋ, Εϋ
6. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων
7. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου
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