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ΠΡΟ:

Ωο Π.Γ.

ΘΔΜΑ: Παροτή οδηγιών για την απαλλαγή των σπότρεων της παρ. 2 τοσ άρθροσ 57 τοσ
ν.4646/2019 (Α΄201) από την σποτρεωτική καταβολή τοσ τέλοσς επιτηδεύματος τοσ άρθροσ 31
τοσ ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.4646/2019 επηβάιιεηαη ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ
ζε όια ηα ππό ειιεληθή ζεκαία αιηεπηηθά πινία θαη πινηάξηα, θαζώο θαη ζηα ξπκνπιθά ησλ νπνίσλ
ν ρξόλνο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε ππεξεζίεο ζαιαζζίσλ κεηαθνξώλ δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο
εθαηό (50%) ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. Από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ
ηέινπο εμαηξνύληαη ηα ακηγώο λαπαγνζσζηηθά πινία πνπ εθηεινύλ απνθιεηζηηθά εξγαζίεο
δηάζσζεο θαη ζαιάζζηαο αξσγήο.
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη ππόρξενη ζε
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο είλαη α) νη πινηνθηήηεο ή πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ησλ πινίσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν λενιόγην ή ιεκβνιόγην, αλεμάξηεηα από ηελ
θαηνηθία ή ηε δηακνλή ή ηελ έδξα απηώλ ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή, ή ν λόκηκνο εθπξόζσπόο
ηνπο πνπ έρεη απνδερζεί εγγξάθσο ηνλ δηνξηζκό ηνπ, β) θάζε πξόζσπν πνπ θαη` εληνιή ηνπ
πινηνθηήηε ή νπνηαζδήπνηε αξρήο ή από νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, δηαρεηξίδεηαη ην πινίν θαη
εηζπξάηηεη λαύινπο. Οη σο άλσ επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ έθαζηνο γηα ηελ
πιεξσκή ηνπ ηέινπο.
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3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη κε ηελ θαηαβνιή
ηνπ ηέινπο απηνύ εμαληιείηαη θάζε άιιε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ σο άλσ θπζηθώλ ή/θαη
λνκηθώλ πξνζώπσλ από θάζε θόξν, εηζθνξά, ηέινο, θξάηεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε θνξνινγηθήο
θύζεο επηβάξπλζε, εθηόο από ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο γηα ην εηζόδεκα από
ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ απηώλ. Ωο εηζόδεκα απαιιαζζόκελν λνείηαη θαη ε ππεξαμία
πξαγκαηνπνηνύκελε από εθπνίεζε πινίνπ, είζπξαμε αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο ή είζπξαμε από
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
4. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011, νη επηηεδεπκαηίεο θαη
νη αζθνύληεο ειεπζέξην επάγγεικα, εθόζνλ ηεξνύλ βηβιία Β’ ή Γ’ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β..,
ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή εηήζηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα
πνζά, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα, κεηαμύ άιισλ, κε ηνλ πιεζπζκό ησλ πόιεσλ πνπ αζθείηαη ε
εκπνξηθή επηρείξεζε, ζύκθσλα κε ηηο ίδηεο πην πάλσ δηαηάμεηο.
5. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ πην πάλσ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδνληαη, ξεηά, νη
πεξηπηώζεηο εμαηξέζεσλ από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο.
6. Σν ηΔ κε ηηο ππ’ αξηζκ. 2527/2013 θαη ηΔ 2563/2015 απνθάζεηο ηνπ έθξηλε όηη ην ηέινο
επηηεδεύκαηνο απνηειεί θόξν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ πληάγκαηνο, δηόηη ζεζπίζηεθε
γηα ηελ αύμεζε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ θαη πξνο εμππεξέηεζε θξαηηθώλ ελ γέλεη ζθνπώλ. Όπσο
αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ λόκνπ, ην ηέινο επηηεδεύκαηνο
επηβιήζεθε σο κέηξν αλαγθαίν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη,
ζπγθεθξηκέλα, πξνο ην ζθνπό ελίζρπζεο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ, ελόςεη ησλ δεκνζηνλνκηθώλ
ζπλζεθώλ πνπ δηέξρεηαη ε ρώξα, ζεζπίζζεθε δε ππό ηελ κνξθή - όπσο αλαθέξεηαη ζηελ σο άλσ
αηηηνινγηθή έθζεζε -ελόο «ειάρηζηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο» πξνεξρνκέλνπ από ηε δξαζηεξηόηεηα
εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ, κεηά ηε δηαπίζησζε από ηνλ λνκνζέηε όηη
πνιύ κεγάινο αξηζκόο ησλ ελ ιόγσ θαηεγνξηώλ θνξνινγνπκέλσλ δειώλνπλ θαζαξά θέξδε θάησ
ηνπ αθνξνινγήηνπ νξίνπ. Τπό ηα δεδνκέλα απηά, εθόζνλ δειαδή ε επίδηθε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε επηβιήζεθε γηα ηελ αύμεζε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ θαη, επνκέλσο, πξνο εμππεξέηεζε
θξαηηθώλ ελ γέλεη ζθνπώλ (αληηκεηώπηζε ησλ γεληθώλ δεκνζηνλνκηθώλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο) θαη
δελ θαηαβάιιεηαη έλαληη εηδηθήο αληηπαξνρήο, ήηνη έλαληη εηδηθώο παξερόκελεο δεκόζηαο
ππεξεζίαο πξνο ηνπο βαξπλόκελνπο κε απηό, παξά ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο σο ηέινο απνηειεί θόξν
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ πληάγκαηνο.
7. Δπηπιένλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηηο σο άλσ απνθάζεηο ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο σο
«θόξνο», ζπλάγεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ην άξζξν 31 ηνπ λ. 3986/2011 εληάζζεηαη ζην θεθάιαην Γ'
ηνπ λ. 3986/2011, πνπ ηηηινθνξείηαη «Φνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο».
8. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη πινηνθηήηεο ή πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ή θάζε πξόζσπν πνπ θαη΄ εληνιή ηνπ
πινηνθηήηε ή νπνηαζδήπνηε αξρήο ή από νπνηαδήπνηε άιιε αηηία δηαρεηξίδεηαη ην πινίν θαη εηζπξάηηεη
λαύινπο ησλ ξπκνπιθώλ πινίσλ ησλ νπνίσλ ν ρξόλνο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε ππεξεζίεο ζαιάζζησλ

2

ΑΔΑ: 6ΝΖ146ΜΠ3Ζ-87Μ

κεηαθνξώλ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο
είλαη ππόρξενη ζε θαηαβνιή ηέινπο επηηεδεύκαηνο.
9. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, νη ππόρξενη ζε θαηαβνιή ηέινπο ξπκνπιθώλ θαη αιηεπηηθώλ πινίσλ ηεο παξ.2
ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4646/2019, ην νπνίν επηβάιιεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ
θαη λόκνπ, απαιιάζζνληαη από ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.

3986/2011. Αληηζέησο, νη πινηνθηήηεο ή πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ή θάζε πξόζσπν πνπ θαη΄ εληνιή ηνπ
πινηνθηήηε ή νπνηαζδήπνηε αξρήο ή από νπνηαδήπνηε άιιε αηηία δηαρεηξίδεηαη ην πινίν θαη εηζπξάηηεη
λαύινπο ησλ ξπκνπιθώλ πινίσλ θαη είλαη ππόρξενη ζε θόξν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975 ή ηνπ
λ.4172/2013, θαηά πεξίπησζε, είλαη ππόρξενη ζε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο.
10. Σέινο δηεπθξηλίδεηαη όηη, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα/λνκηθέο νληόηεηεο πνπ

έρνπλ ζηελ θπξηόηεηά ηνπο ηόζν ξπκνπιθά πινία πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975 όζν
θαη ξπκνπιθά πινία πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.4646/2019,είλαη ππόρξενη
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο
3. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄,
ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
6. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο& Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα
7. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ)
Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ

2.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

3.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

4.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

5.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄
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