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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

4 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4420

Αριθμ. ΠΟΛ 1177

Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς
χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως
ισχύει.

2. Τις διατάξεις της οδηγίας αριθµ. 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινό σύστηµα του φόρου προστιθεµένης άξιας (L
347/11.12.2006), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 148.

3. Τις διατάξεις του Κανονισµού 2658/87 του Συµβουλίου, όπως ισχύει, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό
δασµολόγιο (L 256 της 07/09/1987).

4. Τις διατάξεις του ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της συµφωνίας που αφορά
την εφαρµογή του Μέρους ΧΙ της Σύµβασης», όπως ισχύει,(ΦΕΚ Α΄136/23.06.1995).

5. Τις διατάξεις του α.ν. 230/1936 περί καθορισµού αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδος (ΦΕΚ Α΄ 450/13.10.1936).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 139 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261/3.10.1973).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 49/2005 «Ενσωµάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, δηµιουργία
κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωση» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.3.2005), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 92/14.1.2014).

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄3696/ 15.11.2016) «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονοµικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄181/ 23.11.2017) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄94/27.5.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

13. Την ανάγκη εξειδίκευσης κριτηρίων για τον προσδιορισµό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα».

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:

Ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον προσδιορισµό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας
κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στην ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και της παράδοσης και εισαγωγής αντικειµένων και υλικών
που προορίζονται να ενσωµατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν στα πλοία αυτά κατά τον εφοδιασµό τους.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Για τα πλοία που εκτελούν µεταφορά επιβατών µε κόµιστρο ή µε τα οποία ασκείται εµπορική, ή βιοµηχανική, ή αλιευτική δραστηριότητα,
τυγχάνουν εφαρµογής οι απαλλαγές των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον διενεργούν
δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα απόφαση, καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις της
περ. α΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου σχετικά µε τα πλοία αυτά.

2. Ως εµπορική ή βιοµηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα νοείται και η επαγγελµατική χρήση του πλοίου για ιδία χρήση χωρίς την ύπαρξη
αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί το πλοίο.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. «Ανοιχτή θάλασσα»: Θαλάσσιος χώρος πέραν των 6 ναυτικών µιλίων από τη φυσική ακτογραµµή της ηπειρωτικής ή νησιωτικής Χώρας –
εύρος αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας.

2. «Προκαθορισµένος πλους»: Ταξίδι για το οποίο ο λιµένας άφιξης έχει προσδιοριστεί πριν την έναρξη αυτού.

3. «Δροµολογηµένο πλοίο»: Πλοίο που δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε τακτική ή έκτακτη γραµµή εσωτερικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2932/2001, όπως ισχύει.

4. «Ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα»: Προκαθορισµένος πλους εσωτερικού που η διανυθείσα απόσταση µεταξύ του λιµένα αναχώρησης και του
λιµένα άφιξης, ή µεταξύ δύο διαδοχικών λιµένων στην περίπτωση που µεσολαβούν εν- διάµεσοι λιµένες, είναι µεγαλύτερη των 12 ναυτικών
µιλίων. Ειδικά στην περίπτωση δροµολογηµένων πλοίων ή ηµερόπλοιων του ν. 4256/2014 θεωρείται ως ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα ο
πλους που η διανυθείσα απόσταση από το λιµένα αναχώρησης έως και την επιστροφή του σε αυτόν είναι µεγαλύτερη των 24 ναυτικών
µιλίων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενδιάµεσων λιµένων.

Τα ανωτέρω ισχύουν, εφόσον το πλοίο δεν παραµένει για το σύνολο της διανυθείσας απόστασης στα εγχώρια ύδατα. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση που ο λιµένας αναχώρησης και ο λιµένας άφιξης και όλοι οι τυχόν εν- διάµεσοι λιµένες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, ή στο
ίδιο νησί.

Άρθρο 3

Διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορισµένους πλόες θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για
µια συγκεκριµένη ηµερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια στην ανοιχτή θάλασσα και σε διεθνείς προορισµούς, σε ποσοστό άνω του
70% των συνολικών ταξιδιών τους για την περίοδο αυτή, χωρίς να εξετάζεται καµία άλλη προϋπόθεση αναφορικά µε το σύνολο των µιλίων
που διανύονται στην ανοιχτή θάλασσα.

2. Τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για µία
συγκεκριµένη ηµερολογιακή περίοδο, εφόσον άνω του 50% της συνολικά διανυόµενης απόστασης για την εν λόγω περίοδο, βάσει των
ναύλων που πραγµατοποιούν, διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα. Στην περίπτωση που τα πλοία αυτά χρησιµοποιούνται και ως
επαγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια, βάσει του ίδιου νόµου, στον ανωτέρω υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη και οι διανυόµενες αποστάσεις
που διενεργούνται από την δραστηριότητά τους αυτή.

3. Θεωρείται ότι διενεργούν σε κάθε περίπτωση δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία που διενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες
(εξωτερικού) καθώς και τα αλιευτικά πλοία.

4. Θεωρείται ότι δεν διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα:

α) Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως ηµερόπλοια του ν. 4256/2014. Κατ’ εξαίρεση, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του
άρθρου 3 και του άρθρου 4 της παρούσας, τα πλοία αυτά θεωρείται ότι µπορεί να διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα,
εάν από τη δήλωση της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 προκύπτει ότι διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περ. 4 του άρθρου 2.

β) Οι λέµβοι (λάντζες) του Γεν. Κανονισµού Λιµένα αρ. 17.

γ) Οι βυθοκόροι και τα συναφή µε αυτά πλοία.

δ) Τα πλωτά εφοδιαστικά µέσα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, καυσίµων, λιπαντικών και πετρελαιοειδών αποβλήτων, που δραστηριοποιούνται
εντός και πέριξ λιµένων.

ε) Τα θαλάσσια ταξί του Γεν. Κανονισµού Λιµένα αρ. 16. στ) Τα πλοία που χρησιµοποιούνται σε λίµνες ή ποτάµια.
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ζ) Τα οστρακοκαλλιεργητικά πλοία καθώς και τα πλοία υποστήριξης ιχθυοκαλλιεργιών και βατραχοτροφίας.

η) Τα φουσκωτά σκάφη ανεξαρτήτως µήκους, πλην των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014. θ) Τα πλοία αναψυχής εκτός των
επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014, τα πλοία που χρησιµοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισµό, τα εκπαιδευτικά πλοία που
ανήκουν σε ναυτικούς οµίλους, ναυτικά σωµατεία ή άλλες ενώσεις που προωθούν την ναυσιπλοΐα αναψυχής, καθώς και τα συναφή µε αυτά.

5. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου λαµβάνονται υπόψη οι πλόες που διενεργούνται για ιδία επαγγελµατική χρήση του πλοίου χωρίς
την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί, ενώ δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως
στην ανοιχτή θάλασσα οι πλόες που πραγµατοποιούνται για ιδιωτική χρήση ή για τις ανάγκες µετακίνησης, επισκευής, συντήρησης, κατασκευής
ή άλλων εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή πλεύση και λειτουργία του πλοίου.

Άρθρο 4

Απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Η απόδειξη πραγµατοποίησης ταξιδιού ή χρήσης του πλοίου στην ανοιχτή θάλασσα πραγµατοποιείται µε χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων
αυτόµατης αναγνώρισης (AIS) (κατηγορίας Α), το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ, όπως αναφέρεται στα άρθρα 6 και 6α
της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, η οποία έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε το π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α΄ 66), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Οι υποκείµενοι στο φόρο που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, έχουν υποχρέωση εγκατάστασης, σε κάθε πλοίο που
εκµεταλλεύονται, συστηµάτων αυτόµατης αναγνώρισης (AIS) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 προκειµένου να αποδεικνύεται η
πραγµατοποίηση δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, ανεξάρτητα εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 49/2005. Το
AIS πρέπει να διατηρείτε πάντοτε σε λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διεθνείς συµφωνίες, κανόνες ή πρότυπα προ- βλέπουν
την προστασία των σχετικών µε τη ναυσιπλοΐα πληροφοριών ή την ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες.

3. Υπό την επιφύλαξη τήρησης των προβλέψεων τήρησης της εµπιστευτικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 24 του π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α΄ 66)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στα πλαίσια αρµοδιοτήτων του ως Εθνική Αρµόδια Αρχή
για το SafeSeaNet, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22α και το Παράρτηµα ΙΙΙ του ανωτέρω διατάγµατος, παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία
της παραγράφου 1 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων η οποία αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.

4. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δηµιουργείται ηλεκτρονική εφαρµογή αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων
της παραγράφου 1, προ- κειµένου για την διαπίστωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3, ανά ηµερολογιακή περίοδο. Η εφαρµογή χρησιµοποιείται από τις αρµόδιες
φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας αυτής.

Άρθρο 5

Διαλειτουργική Πλατφόρμα Ανταλλαγής Δεδομένων

Για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 4 χρησιµοποιείται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν από τα συστήµατα αυτόµατης αναγνώρισης (AIS) και η
Διαδικτυακή Πλατφόρµα Ανταλλαγής Δεδοµένων (IMDatE – Intergrated Maritime Data Environment) του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), ως περιγράφεται στην παρ. 2.2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α΄ 66), όπως ισχύει, κατόπιν
χορήγησης παροχής πρόσβασης από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 6

Διαδικασία απόδειξης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Ο υποκείµενος που κάνει χρήση των απαλλαγών του άρθρου 1 της παρούσας για µια συγκεκριµένη ηµερολογιακή περίοδο, έχει
υποχρέωση να υποβάλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δήλωση, απολογιστικά, για κάθε πλοίο, µε την οποία
δηλώνει ότι για την εν λόγω ηµερολογιακή περίοδο πραγµατοποίησε δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι µη εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της
Χώρας υποκείµενοι στο φόρο οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ/ΦΠΑ για την διενεργούµενη δραστηριότητά τους στο
εσωτερικό της Χώρας.

Από την δήλωση αυτή πρέπει να προκύπτει εάν για ολόκληρη την ηµερολογιακή περίοδο το σκάφος χρησιµοποιήθηκε µε τον ίδιο τρόπο ή
αντίστοιχα προέκυψε διαφορετική χρήση του σκάφους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3.

2. Ειδικά για τα πλοία της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας που πραγµατοποιούν κυρίως διεθνείς πλόες συνυποβάλλεται µε την ανωτέρω
δήλωση αντίγραφο του ΦΕΚ της εγκριτικής πράξης νηολόγησης των πλοίων που έχουν νηολογηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13
του ν.δ. 2687/1953 (Α΄317) ή, σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσον αφορά πλοία τα οποία φέρονται
διαχειριζόµενα από γραφεία εταιρειών εγκατεστηµένων στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄77), ενώ για τα αλιευτικά
πλοία συνυποβάλλεται η σχετική άδεια αλιείας µε τη διάκριση εάν αφορά υπερπόντια αλιεία.

Ως πλοία που ενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες θεωρούνται τα πλοία τα οποία νηολογούνται µε εγκριτική πράξη κοινή υπουργική απόφαση στη
βάση του αρ. 13 του ν.δ. 2687/53 (Α΄ 317) ή διαχειρίζονται από γραφεία εταιριών εγκατεστηµένων στην Ελλάδα βάσει του αρ. 25 του ν.



9/10/2018 ΠΟΛ. 1177/2018 (19/9/2018)-Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα γι…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=80E4367AD9988A40.1D031AEA53&version=2018/09/19 4/5

27/1975 (Α΄77), τα οποία διενεργούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες, καθώς και τα πλοία που έχουν εφοδιασθεί µε πιστοποιητικά αξιοπλοΐας
διεθνών πλόων, βάσει των αντίστοιχων Διεθνών Συµβάσεων (SOLAS, MARPOL, Load Lines).

Ως πλοία υπερπόντιας αλιείας θεωρούνται τα αλιευτικά πλοία που διαθέτουν άδειες αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων του άρθρου 59 του ν.
4235/2014 και της κοινής υπουργικής απόφασης 4023/64557/16.05.2014. Από την ανωτέρω βεβαίωση καθώς και την άδεια αλιείας ή
υπερπόντιας αλιείας πρέπει να προκύπτει η ηµεροµηνία που αυτές αφορούν.

3. Ειδικά για τα πλοία της παρ. 1 του άρθρου 3 συνυποβάλλεται µε την ανωτέρω δήλωση «κατάσταση πραγµατοποιηθέντων ταξιδιών» για
ολόκληρη την ηµερολογιακή περίοδο, στην οποία θα αναγράφονται, ανά ταξίδι, η ηµεροµηνία, ο λιµένας αναχώρησης, ο λιµένας
προορισµού και η διανυθείσα απόσταση, ενώ για το σύνολο της ηµερολογιακής περιόδου θα αναγράφονται το σύνολο των ταξιδιών που
πραγµατοποιήθηκαν καθώς και ο αριθµός αυτών που πραγµατοποιήθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.

Τα πλοία αυτά εάν διενεργούν αποκλειστικά δραστηριότητα βάσει συµβατικών υποχρεώσεων τους αντί της ανωτέρω κατάστασης
συνυποβάλλουν τα παραστατικά που εκδίδονται ή τις συµβάσεις συµβολαίων - ναυλο- συµφώνων που συνάπτονται για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τους αυτών. Ειδικά τα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηµαταγωγά πλοία τα οποία είναι δροµολογηµένα, αντί της ανωτέρω
κατάστασης συνυποβάλλουν τη δήλωση δροµολόγησής τους καθώς και τυχόν σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας.

4. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, µεταξύ των οποίων ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής
των ανωτέρω δηλώσεων και καταστάσεων, η ηµερολογιακή περίοδος που αυτές αφορούν, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της διενεργούµενης
δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου.

Άρθρο 7

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για το ηµερολογιακό έτος 2018, προκειµένου για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, λαµβάνεται
υπόψη η δραστηριότητα που πραγµατοποιείται από κάθε πλοίο από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως την 31η Δεκεµβρίου 2018. Ο
υποκείµενος ωστόσο έχει δικαίωµα να συνυπολογίσει το σύνολο της δραστηριότητάς που πραγµατοποίησε από την έναρξη του
ηµερολογιακού έτους και έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει την διενέργεια της
δραστηριότητάς του κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.

2. Ειδικά για το ηµερολογιακό έτος 2018 τα πλοία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 τα οποία δεν έχουν υποχρέωση χρησιµοποίησης
ηλεκτρονικών συστηµάτων αυτόµατης αναγνώρισης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας,
θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για το ηµερολογιακό έτος αυτό, εφόσον προσκοµίζουν αναφορές, ανά
ναύλο, από ηλεκτρονικά συστήµατα αυτόµατης αναγνώρισης θαλάσσιου στίγµατος (AIS) άλλων από αυτών του άρθρου 4, ή λοιπά στοιχεία,
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι, το 70% των πραγµατοποιηθέντων ναύλων έχει διενεργηθεί στην ανοιχτή θάλασσα, ήτοι για καθένα από
τους ναύλους αυτούς έχει διενεργηθεί ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα.

3. Για την ηµερολογιακή περίοδο από 1.4.2018 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές του άρθρου 27 παρ.
1 περ. α΄ υποπερ. αα΄εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία
της περίπτωσης (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.

Άρθρο 8

Λοιπά θέματα

Η αποθήκευση των δεδοµένων που απαιτούνται για την απόδειξη της χρήσης στην ανοιχτή θάλασσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της
παρούσας, πραγµατοποιείται για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτή του χρόνου παραγραφής της αξίωσης του Δηµοσίου για
τη βεβαίωση του φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονοµικών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


