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ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ Α
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ Α
ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
ΣΜΗΜΑ Γ΄
Σαρ. Δ/λζε

: Καξ. εξβίαο 10

Σ.Κ.

: 101 84

Σειέθσλν

: 210 3375149

FAX

: 210 3375001

ΠΡΟ: Ωρ Πίνακαρ Διανομήρ

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 22 ηος Ν. 3943/2011 ζσεηικά
με ηην πποζαύξηζη ποζών θόπος και ειζθοπάρ πλοίων Α΄
καηηγοπίαρ με αναπποζαπμογή ηων ζςνηελεζηών θόπος και ειζθοπάρ
αςηών για ηην πενηαεηία 2011-2015.»

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λόκνπ Ν. 3943/31-3-2011 (ΦΕΚ 66Α΄) νξίδεηαη
όηη ηα πνζά θόξνπ θαη εηζθνξάο αλά θ.ν.ρ. ησλ πινίσλ Α' θαηεγνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη
από ηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 27/1975 αληίζηνηρα
πξνζαπμάλνληαη θαηά ηέζζεξα ηνηο εθαηό (4%) εηεζίσο, γηα ηελ πεληαεηία 2011-2015.
Επίζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά ηέζζεξα ηνηο εθαηό (4%) εηεζίσο, γηα ηελ ίδηα
πεληαεηία, ε εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη ππέξ ηνπ ΝΑΣ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 29/1975, ζηα ππό μέλε ζεκαία πινία, ειιεληθώλ
ζπκθεξόλησλ, πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην ΝΑΣ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 27/1975 επηβάιιεηαη κόλν ζηα Α'
θαηεγνξίαο πινία πνπ έρνπλ λενινγεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 27/1975, γηα ηελ
θάιπςε ηεο δαπάλεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία από ην
Κξάηνο.
Καη' εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ θαη από ηελ πεληαεηία πνπ άξρηζε από
ην επόκελν έηνο ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λ. 27/1975 θαη ηνπ λ.29/1975 κέρξη θαη ζήκεξα ηα
πνζά θόξσλ θαη εηζθνξάο ηνπ λ.27/1975 θαη ηεο εηζθνξάο ηνπ λ. 29/1975 αληίζηνηρα,
πξνζαπμάλνληαη εηεζίσο θαηά 4%.
Με ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λόκνπ απηνύ (πξνζαύμεζε
θαηά 4%) νη λένη ζπληειεζηέο θόξνπ θαη εηζθνξάο πνπ επηβάιινληαη ζηα πινία, γηα ην
έηνο 2011, δηακνξθώλνληαη αληίζηνηρα όπσο ν παξαθάησ πίλαθαο:
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Φόπορ πλοίος. Α΄ καηηγ. νηολ/νηων
μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος ν.27/1975
ΤΝΣΕΛΕΣΕ
ΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΟΙΟΤ Δνιιάξηα Η.Π.Α
αλά θ.ν.ρ.
1) Από 0-4 εηώλ
1,293
2) Από 5-9 εηώλ
2,318
3) Από 10-19 εηώλ
2,269
4) Από 20-29 εηώλ
2,147
5) Από 30 θαη άλσ
1,659

Ειζθοπά πλοίος Α΄ καηηγ. νηολ/νηων
ππιν ηην έναπξη ιζσύορ ηος ν.27/1975
ΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΟΙΟΤ
1) Από 0-4 εηώλ
2) Από 5-9 εηώλ
3) Από 10-19 εηώλ
4) Από 20-29 εηώλ
5) Από 30 θαη άλσ

ΦOPOΛOΓlKO
ΤΝΣΕΛΕΣΗ
1,293
2,318
1,952
1,830
1,220

Είλαη απηνλόεην όηη ε παξαπάλσ πξνζαύμεζε ζα επηβιεζεί αλαιόγσο θαη γηα ηα επόκελα
ηέζζεξα έηε κέρξη ηε ιήμε ηεο πεληαεηίαο (2011-2015).
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο πξντζη. ηεο γξακκαηείαο
Αθξηβέο αληίγξαθν
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΕΛΑ
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