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ΘΕΜΑ: Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 56 ηος
ν.4607/2019 (Α΄65) ζσεηικά με ηο Νέο ςνςποζσεηικό ηος Ελληνικού Δημοζίος με ηη
Ναςηιλιακή Κοινόηηηα.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο Δ.2071/2019 εγθπθιίνπ, κε ηελ νπνία
θνηλνπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4607/2019, ζαο παξέρνπκε
ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4607/2019 θπξψλεηαη θαη έρεη ηζρχ λφκνπ, απφ ηε
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ην «Νέν πλππνζρεηηθφ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ κε ηε Ναπηηιηαθή Κνηλφηεηα», αλαθνξηθά κε ηε Νέα Οηθεηνζειή Παξνρή
απνηεινχκελν απφ έληεθα (11) «ΑΡΘΡΑ», θαζψο θαη ην Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα απηνχ.
2. Με ηα ΑΡΘΡΑ 1ν, 2ν θαη 3ν ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ, δηάξθεηαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, νξίδεηαη
φηη ηα θπζηθά πξφζσπα, θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, ηειηθνί κέηνρνη ή εηαίξνη ή
πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πινίσλ ππφ ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, κε
πξνυπφζεζε ηε δηαρείξηζε απηψλ (ησλ ππφ μέλε ζεκαία πινίσλ) απφ εηαηξεία πνπ έρεη
εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, δεζκεχνληαη
λα θαηαβάινπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην Νέα Οηθεηνζειή Παξνρή θαζνξηδφκελε ζε ζηαζεξφ
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ησλ εηζαγφκελσλ ζηελ Διιάδα πνζψλ, πξνεξρφκελσλ
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απφ εηζνδήκαηα εθ κεξηζκάησλ ησλ σο άλσ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ. Η Παξνρή απηή
αλαιακβάλεηαη γηα πξψηε θνξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ
ΆΡΘΡΟΤ 4νπ ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ, γηα ηα εηζνδήκαηα εθ κεξηζκάησλ πνπ απνθηψληαη
ζην έηνο 2018 πνπ δειψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζην
έηνο 2019.
Με ηελ θαηαβνιή ηεο Παξνρήο απηήο εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ θάζε θφξν,
εηζθνξά, ηέινο, θξάηεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε θνξνινγηθήο θχζεο επηβάξπλζε, θαζψο θαη
απφ ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο γηα ην παγθφζκην εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα
ησλ παξαπάλσ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ (εηζαγφκελα θαη κε).
Οη δηαηάμεηο ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ θαηαιακβάλνπλ θαη ηα εηζνδήκαηα (ππεξαμία) απφ ηελ
εθπνίεζε ησλ κεηνρψλ ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ ή ησλ εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ (holding
companies) πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηα εηζνδήκαηα (ππεξαμία) απφ ηελ εθπνίεζε
ηνπ πινίνπ ή απφ είζπξαμε αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία απφ ηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ πινηνθηήηε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ
ΑΡΘΡΟΤ 3νπ ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
λ.27/1975, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ηα φζα έρνπλ δηεπθξηληζζεί κε ηελ
εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 32/1975, κε ηελ νπνία εξκελεχηεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ
λ.27/1975.
3. Με βάζε ηα ΑΡΘΡΑ 4ν θαη 5ν ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ, ε Νέα Οηθεηνζειήο Παξνρή
πξνζδηνξίδεηαη εηεζίσο θαηά ηνλ ρξφλν εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγηθψλ θαηνίθσλ Διιάδαο, δηθαηνχρσλ ησλ λαπηηιηαθψλ
κεξηζκάησλ, κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηε ζπκπιήξσζε ζε
ηδηαίηεξν θσδηθφ απηήο ησλ πνζψλ ησλ εηζαγνκέλσλ κεξηζκάησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, φπσο
νξίδεηαη ζηελ Α.1201/2019 Απφθαζε Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ., ην πνζφ ησλ εηζαρζέλησλ κεξηζκάησλ
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο ζηνπο θσδηθνχο 299-300 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Δληχπνπ Δ1, κε ηίηιν «Ειζατθένηα μερίζμαηα
πλοιοκηηηριών εηαιρειών ποσ θορολογούνηαι με ηον ν.4607/2019». Σα πνζά απηά
θνξνινγνχληαη κε δέθα ηνηο εθαηφ (10%), απαιιάζζνληαη απφ ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο
ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ.4172/2013 θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεθκεξίσλ (εκεδαπήο
θαη αιινδαπήο). Η ελ ιφγσ Παξνρή θαηαβάιιεηαη ζηηο πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ
εηζνδήκαηνο θαη παξαθνινπζείηαη κε ηνλ ΚΑΔ 1150601001.
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Σα κε εηζαρζέληα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ ηα πην πάλσ θπζηθά πξφζσπα, θνξνινγηθνί
θάηνηθνη Διιάδαο, απφ ηηο σο άλσ πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο, δειψλνληαη απφ ηνπο ππφρξενπο
ζηνπο θσδηθνχο 435-436 ηνπ Δληχπνπ Δ1 κε ηίηιν «Μη ειζατθένηα μερίζμαηα πλοιοκηηηριών
εηαιρειών ποσ θορολογούνηαι με ηον ν.4607/2019» γηα ζθνπνχο θάιπςεο δαπαλψλ
απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αιινδαπή ή απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ζηελ εκεδαπή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηίκεκα θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή. εκεηψλεηαη φηη,
φηαλ ην ηίκεκα θαηαβάιιεηαη ζηελ αιινδαπή, ελψ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν βξίζθεηαη ζηελ
εκεδαπή, επηιέγεηαη, θαηά ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθψλ ηνπ Πίλαθα 5.2., ε
έλδεημε «θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζηελ αιινδαπή (ζρεηηθή ε Α.1201/2019 Απφθαζε Γηνηθεηή
Α.Α.Γ.Δ). Σα πνζά απηά απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 27/1975, θαζψο θαη απφ ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ.4172/2013, κε
βάζε ηελ παξ. 2 ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 3νπ ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ (άξζ. 56 ηνπ λ.4607/2019).
Μεξίζκαηα ηα νπνία αξρηθά είραλ δεισζεί κε ην Νέν πλππνζρεηηθφ σο κε εηζαρζέληα ζηνπο
θσδηθνχο 435-436 ηνπ εληχπνπ Δ1 θαη ζε επφκελν έηνο εηζαρζνχλ (κέξνο ή φιν ην πνζφ
απηψλ θαηά πεξίπησζε), δειψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο 299-300 ηνπ εληχπνπ Δ1 κε ηίηιν
«Ειζατθένηα μερίζμαηα πλοιοκηηηριών εηαιρειών ποσ θορολογούνηαι με ηον ν.4607/2019». Σα
πνζά απηά θνξνινγνχληαη κε δέθα ηνηο εθαηφ (10%), απαιιάζζνληαη απφ ηελ εηδηθή εηζθνξά
αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ.4172/2013 θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεθκεξίσλ
(εκεδαπήο θαη αιινδαπήο). Η αλαγξαθή απηή γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πνζά απηά
δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δαπαλψλ απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ
αιινδαπή ή απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εκεδαπή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
ηίκεκα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή.
4. Γηα φζεο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975 αζρνινχκελεο κε ηε δηαρείξηζε πινίσλ
ππφ ειιεληθή ή μέλε ζεκαία πνπ αλήθνπλ ζε αιινδαπέο θαη εκεδαπέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο
δελ έρνπλ ππνγξάςεη ην Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, ηα εηζαρζέληα ζηελ
Διιάδα κεξίζκαηα ησλ πινηνθηεηξηψλ απηψλ εηαηξεηψλ πνπ δηαλέκνληαη ζε θπζηθά πξφζσπα,
θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο Διιάδνο, δειψλνληαη απφ ηνπο ππφρξενπο ζηνπο θσδηθνχο 659-660
ηνπ Δληχπνπ Δ1 ζηελ επηινγή κε ηίηιν «Ειζατθένηα μερίζμαηα πλοιοκηηηριών εηαιρειών ποσ
δεν θορολογούνηαι με ηον ν. 4607/2019, καθώς και μερίζμαηα ημεδαπών πλοιοκηηηριών
εηαιρειών» (ζρεη. ε Α.1201/2019 Απφθαζε Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ.) Σα πνζά απηά απαιιάζζνληαη
απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975, ππφθεηληαη ζε εηζθνξά
αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ. 4172/2013 θαη θαιχπηνπλ ηα ηεθκήξηα φισλ ησλ
πεξηπηψζεσλ. Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο ινηπέο
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εκεδαπέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνγξάςεη ην Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ
ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ.
Σα κε εηζαρζέληα ζηελ Διιάδα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηηο παξαπάλσ πινηνθηήηξηεο
εηαηξείεο ηα θπζηθά πξφζσπα, θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, δειψλνληαη απφ ηνπο
ππφρξενπο ζηνπο θσδηθνχο 649-650 ηνπ Δληχπνπ Δ1 κε ηίηιν «Μη ειζατθένηα μερίζμαηα
πλοιοκηηηριών εηαιρειών ποσ δεν θορολογούνηαι με ηον ν. 4607/2019». Σα πνζά απηά
απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975, ππφθεηληαη
ζε εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ. 4172/2013, φκσο θαιχπηνπλ δαπάλεο
απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αιινδαπή ή απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ζηελ εκεδαπή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηίκεκα θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή. εκεηψλεηαη φηη
φηαλ ην ηίκεκα θαηαβάιιεηαη ζηελ αιινδαπή ελψ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν βξίζθεηαη ζηελ
εκεδαπή, επηιέγεηαη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθψλ ηνπ Πίλαθα 5.2. ε
έλδεημε «θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζηελ αιινδαπή (ζρεη. ε Α.1201/2019 Απφθαζε Γηνηθεηή
Α.Α.Γ.Δ).
Μεξίζκαηα ηα νπνία αξρηθά είραλ δεισζεί σο κε εηζαρζέληα ζηνπο θσδηθνχο 649-650 ηνπ
έληππνπ Δ1 θαη ζε επφκελν έηνο εηζαρζνχλ (κέξνο ή φιν ην πνζφ απηψλ θαηά πεξίπησζε),
αλαγξάθνληαη ην έηνο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηελ Διιάδα ζηνπο θσδηθνχο 781-782 ηνπ έληππνπ
Δ1 κε ηίηιν «Υξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δάλεηα,
δσξεέο, θιπ», πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ θαη ηεθκήξηα δηαβίσζεο θαη απφθηεζεο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εκεδαπή, αιιά πεξαηηέξσ λα κελ ππαρζνχλ εθ λένπ ζηελ εηδηθή
εηζθνξά αιιειεγγχεο. Η αλαγξαθή απηή γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πνζά απηά δελ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δαπαλψλ απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ
αιινδαπή ή απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εκεδαπή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
ηίκεκα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή.
Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα πινηνθηεηξηψλ
εηαηξεηψλ, θαζψο θαη κε ζέκαηα απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αιινδαπή απφ
θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο Διιάδαο θαη απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εκεδαπή ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην ηίκεκα θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φζα
αλαθέξνληαη ζηηο ΠΟΛ 1106/2014 θαη Δ.2008/2019 εγθπθιίνπο καο αληίζηνηρα.
5. Με βάζε ην ΑΡΘΡΟ 6ν ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ, ε δέζκεπζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
γηα ηελ θαηαβνιή ηεο Νέαο Οηθεηνζεινχο Παξνρήο πξνυπνζέηεη νη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο
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πινίσλ ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ, λα έρνπλ ππνγξάςεη ην Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ.
Δπνκέλσο, δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο, νη νπνίεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έρνπλ ππνγξάςεη ην
Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ ή δελ έρνπλ ζπζηαζεί ή
εγθαηαζηαζεί, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ, δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 56 ηνπ λ.4607/2019. Μπνξνχλ, σζηφζν, εθφζνλ επηζπκνχλ, λα πξνζρσξήζνπλ ζε
κεηαγελέζηεξν ρξφλν. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θπζηθά πξφζσπα δηθαηνχρνη κεξηζκάησλ
πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ θαηαβάιινπλ ηε Νέα Οηθεηνζειή Παξνρή κε ηε θνξνινγηθή δήισζε
(Έληππν Δ1) ηνπ έηνπο ηεο πξνζρψξεζεο ζην Νέν πλππνζρεηηθφ (ήηνη ηνπ ρξφλνπ
ππνγξαθήο ηνπ Ιδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην ΆΡΘΡΟ 4 ν ηνπ Νένπ
πλππνζρεηηθνχ).
6. Με ην ΑΡΘΡΟ 7ν ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ νξίδεηαη φηη ην ζπλνιηθφ πξνζδηνξηζζέλ πνζφ
ηεο Νέαο Οηθεηνζεινχο Παξνρήο εμεηάδεηαη αλά δηεηία θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ
πνζνχ ησλ 80.000.000 επξψ, δειαδή 40.000.000 επξψ αλά έηνο απηήο. Σπρφλ έιιεηκκα
πνζνχ ζε έλα έηνο ηεο ελ ιφγσ δηεηίαο ζπκςεθίδεηαη κε ηπρφλ πιεφλαζκα κφλν απφ ην άιιν
έηνο απηήο. Δθφζνλ, κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ πνζψλ ησλ δχν (2) εηψλ, δελ έρεη θαιπθζεί
πιήξσο ην έιιεηκκα ηφηε απηφ θαιχπηεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο πνπ
έρνπλ ππνγξάςεη ην Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, κε επηκεξηζκφ απηνχ
αλαινγηθά, κε βάζε ηνλ θφξν πινίσλ πνπ πξνθχπηεη (πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ κεηψζεσλ
απηνχ) γηα θάζε πινίν, κε ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ηνπ θφξνπ πινίσλ ηεο πξψηεο
θαηεγνξίαο ηνπ λ.27/1975 ζην επφκελν ηεο δηεηίαο έηνο.
Δίλαη απηνλφεην φηη, ζε πεξίπησζε χπαξμεο ειιείκκαηνο θαη ζηα δχν έηε ηεο δηεηίαο, ην
άζξνηζκα ηνπ ειιείκκαηνο απηνχ θαιχπηεηαη απφ ηηο δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο θαηά ηα αλσηέξσ
θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηπρφλ πιεφλαζκα άιιεο δηεηίαο.
Σν πνζφ ηνπ ειιείκκαηνο πνπ αλαινγεί ζε θάζε δηαρεηξηδφκελν πινίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα
ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Γ.ΗΛΔ.Γ. γηα ηνλ θφξν πινίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο, ηα νπνία
παξέρνληαη ζηε Γ.Ο.Τ Πινίσλ Πεηξαηά εληφο ηνπ κελφο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί
ην επφκελν ηεο δηεηίαο έηνο. Η Γ.Ο.Τ Πινίσλ Πεηξαηά πξνβαίλεη ζε πξάμε Γηνηθεηηθνχ
Πξνζδηνξηζκνχ, εθδίδνληαο «Σαπηφηεηα Οθεηιήο» κε βάζε ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη ε παξνρή
εθάπαμ, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο απηήο θαη
παξαθνινπζείηαη κε ηνλ ΚΑE 1150601001.
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ, παξαηίζεηαη παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ Νένπ
πλππνζρεηηθνχ ζε πεξίπησζε χπαξμεο ειιείκκαηνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (Έληππν Δ1) γηα ηελ πξψηε δηεηία 2019-2020
(θνξνινγηθά έηε 2018-2019):
Γεδνκέλα παξαδείγκαηνο:
Με βάζε ην πξνζδηνξηζζέλ πνζφ ηεο Νέαο Οηθεηνζεινχο Παξνρήο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο
2018, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζην έηνο 2019 θαη
δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο παξ.2 ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 7νπ, ππάξρεη έιιεηκκα χςνπο
10.000.000 επξψ (40.000.000 – 30.000.000), ελψ ζην επφκελν έηνο πιεφλαζκα χςνπο
5.000.000 επξψ (45.000.000 – 40.000.000).
Δπηπιένλ, απφ ηηο δειψζεηο θφξνπ πινίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο ηνπ λ. 27/1975 ζην έηνο 2021,
ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ ηνλ θφξν πινίσλ είλαη 73.000.000 επξψ, φπσο απηφ
δηακνξθψζεθε πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ κεηψζεσλ ηνπ θφξνπ απηνχ.
Σξφπνο θάιπςεο ηνπ ειιείκκαηνο:
Καηά ηνλ πξψην έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ, ζην έηνο 2021, δηαπηζηψζεθε
έιιεηκκα ζηηο δειψζεηο (Δ1) ηεο δηεηίαο 2019-2020 χςνπο 5.000.000 επξψ (10.000.000
έιιεηκκα – 5.000.000 πιεφλαζκα). Σν έιιεηκκα απηφ θαιχπηεηαη απφ ηηο δηαρεηξίζηξηεο
εηαηξείεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι θαη γηα θάζε
πινίν ηνπο σο αθνινχζσο:
Έζησ φηη ζε έλα πινίν θαηά ην έηνο 2021 αληηζηνηρεί θφξνο πινίσλ 20.000 επξψ. Σν έιιεηκκα
πνπ αλαινγεί ζε απηφ είλαη 1.370 επξψ (5.000.000 Υ 20.000 / 73.000.000).
Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηαλέκεηαη ην ππφινηπν πνζφ ηνπ ειιείκκαηνο ζηηο δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, γηα θάζε πινίν πξψηεο
θαηεγνξίαο απηψλ, αλάινγα κε ηνλ θφξν ησλ πινίσλ απηψλ πνπ αλαινγεί ζην έηνο 2021.
7. Σέινο, κε ηα ΑΡΘΡΑ 8ν, 9ν, 10ν θαη 11ν ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ ξπζκίδνληαη δεηήκαηα
αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε θαηαβνιήο ηεο Νέαο Οηθεηνζεινχο Παξνρήο, ηε δπλαηφηεηα
ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ Νένπ πλππνζρεηηθνχ, ην δίθαην πνπ δηέπεη απηφ, θαζψο θαη ηνλ
ηξφπν επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
I. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄
2. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Α.Α.Γ.Δ.)
3. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ
Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
II. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
3. Απνδέθηεο πίλαθα Η΄ (εθηφο 4,10 θαη 11)
4. Απνδέθηεο πίλαθα ΙΒ΄(5 θαη 7)
5. Απνδέθηεο πίλαθα ΚΓ΄
III. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Α.Α.Γ.Δ.
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ
4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο
5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
6. Γξαθείν Αλ. Πξντζηακέλεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Φνξνινγίαο
7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Γ΄, Α΄
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