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Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 ΠΡΟΣ : 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & 
ΕΦΚ

ΚΟΙΝ:
1. Α’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΦΚ & ΕΦΟΔΙΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
-ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΕΦΚ
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ  & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
 

Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

: Α. Χρονά
210 6987505

Fax : 210 6987506
E-Mail : d  18a@2001.syzefxis.gov.gr  
Url : www.aade.gr

Θέμα:  «Σχετικά  με  την  υποβολή  Εγγράφου  Εθνικότητας  ως  υποστηρικτικό  των  ανακεφαλαιωτικών
διασαφήσεων εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού»

Σχετ.:  α) Η αρ. Τ.1940/41/2003 (Β΄ 516) Α.Υ.Ο.Ο. «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων,
αεροσκαφών,  διπλωματικών  αποστολών  και  λοιπών  προορισμών  με  τροφοεφόδια,  καπνικά,
καύσιμα κ.λπ.»
β)  Η  αριθ.:  ΔΤΔ  Α  5022456  ΕΞ  2015/23.10.2015  Εγκύκλιο  Διαταγή  της  Γενικής  Διευθύντριας
Τελωνείων & ΕΦΚ
γ) Το αρ. πρωτ. 8305/22.08.2022 έγγραφο της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής
δ)  Το  αρ.  πρωτ.  16656/24-06-2022  έγγραφο του  Α’  Τελωνείου  Εισαγωγής,  Ε.Φ.Κ.  &  Εφοδίων
Πειραιά 
ε) Το αριθ. Πρωτ. 1172/26.10.2022 (αρ.πρωτ. 1101563ΕΙ/31.10.2022) υπόμνημα του Πανελλήνιου
Συλλόγου Εφοδιαστών και Εξαγωγέων

Η διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με τροφοεφόδια  και  λοιπά εφόδια πραγματοποιείται  κατά
βάση με απλοποιημένη διαδικασία –αντί της συνήθους– με χρήση Δελτίων Παράδοσης Εφοδίων
(Δ.Π.Ε.), κατόπιν έκδοσης ειδικής έγκρισης σε αναγνωρισμένες εφοδιαστικές επιχειρήσεις για την
ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εφοδιαστικών αναγκών των πλοίων ιδίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες [άρθρα 10-14 της ανωτέρω α) σχετικής ΑΥΟΟ (Β΄516)]. 

Το αργότερο μέσα στο επόμενο δίμηνο από τον μήνα που πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός των
πλοίων  με  τα  τροφοεφόδια  ή  τα  λοιπά  εφόδια  υποβάλλεται  στο  Τελωνείο  Εφοδιασμού
Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμού (Σ.Π.Ε.) το οποίο συντάσσεται με βάση τα αντίτυπα του
Δ.Π.Ε. 
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Η  τοποθέτησή  σας  ότι  δεν  απαιτείται  η  προσκόμιση  του  εγγράφου  εθνικότητας  από  την
εφοδιαστική  επιχείρηση  μαζί  με  το  Σ.Π.Ε.  κατά  τη  χρήση  της  απλοποιημένης  διαδικασίας
εφοδιασμού με τροφοεφόδια βρίσκει σύμφωνη την Υπηρεσία μας καθόσον το Παράρτημα ΙΙΙ της
β)  ανωτέρω  σχετικής  εγκυκλίου  προβλέπει  την  υποχρεωτική  ηλεκτρονική  υποβολή
υποστηρικτικών δικαιολογητικών της διασάφησης εξαγωγής τύπου Α ή Β & Χ κατά  τη συνήθη
διαδικασία  εφοδιασμού  πλοίων  με  καύσιμα και  δεν  εφαρμόζεται  κατά  την  απλοποιημένη
διαδικασία εφοδιασμού με τροφοεφόδια. 

Όσον αφορά στο ερώτημα που τίθεται στο γ) ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας σε σχέση με την
απαίτηση προσκόμισης του εγγράφου εθνικότητας στο Τελωνείο Φόρτωσης, σας γνωρίζουμε ότι
ο  προβλεπόμενος  στο  άρθρο  12  «Διαδικασία  Εφοδιασμού»  της  α)  ανωτέρω  ΑΥΟΟ
δειγματοληπτικός  φυσικός έλεγχος που δύναται  να διενεργηθεί   από το Τελωνείο Φόρτωσης
συνίσταται στον έλεγχο της τήρησης διατυπώσεων για  την αναγκαιότητα των εφοδίων,  ήτοι
στο είδος και στην ποσότητα εφοδίων που κρίνονται απαραίτητα για την ικανοποίηση αναγκών
του εφοδιαζόμενου πλοίου με βάση τα προσκομιζόμενα Δ.Π.Ε. (άρθρο 1 παρ. 2 της α) ανωτέρω
ΑΥΟΟ).

Περαιτέρω και όσον αφορά στο δ) ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Α’ Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ.
& Εφοδίων Πειραιά και ειδικότερα στην αναφορά της παρ. 5 του άρθρου 11 της α) ανωτέρω
ΑΥΟΟ,  σας  γνωρίζουμε  ότι  η  συγκεκριμένη διάταξη αφορά εν  γένει  στον  τρόπο  έκδοσης  και
συμπλήρωσης των Δ.Π.Ε. από την εφοδιαστική επιχείρηση και δεν καθιερώνει την απαίτηση εκ
μέρους της τελωνειακής αρχής εφοδιασμού της υποχρεωτικής προσκόμισης κάθε φορά του
συγκεκριμένου υποστηρικτικού εγγράφου κατά τον χρόνο υποβολής των Σ.Π.Ε. Εξυπακούεται
ότι  η  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  δύναται  να  ζητήσει  την  προσκόμιση  οποιουδήποτε
υποστηρικτικού κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων.

Επιπλέον, όσον αφορά το θέμα της ορθής συμπλήρωσης της ένδειξης (ΕΧ) ή (CO) στο πεδίο 1α
της διασάφησης εξαγωγής επισημαίνουμε ότι  τα Δ.Π.Ε.  σύμφωνα με τα Παραρτήματα της α)
ανωτέρω σχετικής ΑΥΟΟ περιλαμβάνουν όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση σε σχέση με τα
στοιχεία του πλοίου π.χ. σημαία και ΙΜΟ του πλοίου κλπ καθιστώντας δυνατή την εξακρίβωση
από τις τελωνειακές αρχές της ορθής συμπλήρωσης του πεδίου 1α του Σ.Π.Ε. 

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  προκύπτει  ότι  το  ισχύον  κανονιστικό  πλαίσιο  που  αφορά  την
απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με τροφοεφόδια προβλέπει μόνο την απαίτηση
προσκόμισης των Δ.Π.Ε. συνοδευόμενα του Σ.Π.Ε. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Εσωτερική διανομή 
-Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ
-Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ 
-Διεύθυνση ΕΦΚ & ΦΠΑ-Τμήμα Ε’
-Διεύθυνση ΔΘΕΚΑ – Τμήμα Γ’
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