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                     ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ   ΑΓΑ 4
 
Α 3ΩΖ- 2Ξ  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                 ΦΔΚ Β΄   1038      ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ                                   

1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ       Αζήλα,        26    Απξηιίνπ   2011 

 ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ  ΘΔΜΑΣΩΝ                                           

 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ                                 ΠΟΛ. 1091-27/4/2011 

  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ                                    

  ΣΜΖΜΑ A’                                                                          

  Σασ.Γ/νζη     :Καπ. επβίαρ 10                                           

  Σασ.Κώδικαρ:10184 ΑΘΖΝΑ                                                   ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ.     

  Σηλέθωνο     :210- 33 75 314,5,6.                                                

2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ                                                         

   ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ (Γ.Γ.Π..)   

  ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ  

  Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) 

   Σηλέθωνο      :   210 – 480 31  27 

 

 

ΘΔΜΑ:  Σύπορ και πεπιεσόμενο ηηρ Οπιζηικήρ Γήλωζηρ Απόδοζηρ  Φόπος 

Μιζθωηών Τπηπεζιών (Φ.Μ.Τ. - Ένηςπο Δ12-Φ-01.015Α) από αμοιβέρ πος 

καηαβλήθηκαν ζε αξιωμαηικούρ και μέλη καηώηεπος πληπώμαηορ πλοίος. 

                                            

                                              Α Π Ο Φ Α  Ζ 

                                   Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009(ΦΔΚ 213 Α΄)πεξί αλαζύζηαζεο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 
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2. Τελ κε αξηζκό Γ6Α 142500ΔΞ 2010/26.10.2010 (ΦΔΚ 1725 Β΄)θνηλή απόθαζε 

ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη 

αξκνδηόηεηεο ζηνλ Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ 

3.  Τηο δηαηάμεηο  ησλ παξαγξάθσλ  3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 

151Α’). 

4.  Τηο δηαηάμεηο  ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ   

λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α’).  

5. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2753/1999 (ΦΔΚ 249Α’). 

6. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

                                           Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

1. Οξίδνπκε όηη,  ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν  ηεο νξηζηηθήο δήισζεο (Έληππν Δ12-

Φ-01.015Α) κε ηα πνζά θόξνπ εηζνδήκαηνο, ηειώλ ραξηνζήκνπ θαη  Ο.Γ.Α. 

ραξηνζήκνπ (θαηά πεξίπησζε), πνπ παξαθξαηήζεθαλ από ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαηεο 

ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε αμησκαηηθνύο θαη κέιε θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο 

πινίνπ, έρεη όπσο ην ζρεηηθό ππόδεηγκα ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. 

2. Η δηακόξθσζε ηεο δνκήο θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ ηεο νξηζηηθήο δήισζεο 

Φ.Μ.Υ.   είλαη απηή πνπ νξίδεηαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

3. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηεο παξνύζαο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα νξηζηηθέο 

δειώζεηο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ, θαηά πεξίπησζε.  

4. Παξέρεηαη ε επρέξεηα ρξεζηκνπνίεζεο κεραλνγξαθηθά ζρεδηαζκέλνπ εληύπνπ, 

εθόζνλ απηό πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξώηε θαη ζηηο 

επόκελεο ζειίδεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εληύπνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο παξνύζαο. 

5. Υπόρξενη (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θνηλνπξαμίεο θηι.) πνπ θαηέβαιαλ ηαθηηθέο 

ή έθηαθηεο  ακνηβέο ζε αμησκαηηθνύο  θαη  κέιε θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο πινίνπ, 

γηα πάλσ από 29 πξόζσπα, νθείινπλ λα ζπκπιεξώλνπλ θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ απαξαηηήησο ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ δεύηεξε 

ζειίδα  ηνπ εγθεθξηκέλνπ εληύπνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο παξνύζαο. 

6. Η νξηζηηθή δήισζε απόδνζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο (Έληππν Δ12-Φ-01.015Α) από 

ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε αμησκαηηθνύο θαη κέιε 

θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο πινίνπ ππνβάιιεηαη ζηελ δεκόζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία 
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ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ν ιηκέλαο λενιόγεζεο ηνπ πινίνπ θαηά 

πεξίπησζε (άξζξν 20 λ.27/1975) ζε δύν   αληίηππα, από ηα νπνία ην έλα 

παξακέλεη ζε απηήλ θαη ην  άιιν απνζηέιιεηαη ζηελ Γ.Γ.Π.Σ. ζηελ Γηεύζπλζε 

Δθαξκνγώλ Η/Υ (Γ30) ζπλνδεπόκελν  θαηά πεξίπησζε, είηε από ην δεύηεξν 

αληίηππν ησλ εθδνζεηζώλ βεβαηώζεσλ απνδνρώλ είηε από  καγλεηηθό κέζν, ην 

νπνίν πεξηέρεη ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ.  

7. Οξηζηηθέο δειώζεηο Φ.Μ.Υ. πνπ ππνβάιινληαη θαηά δηάθνξν ηξόπν από ηνλ 

νξηδόκελν ζηελ παξνύζα απόθαζε, δελ παξάγνπλ θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα. 

8. Η πξνζεζκία ππνβνιήο είλαη απηή πνπ νξίδεηαη κε ηηο  δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.2238/1994, δειαδή κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο 

δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ Μαξηίνπ θάζε έηνπο θαη γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 

2011, ε 31
ε
 Μαξηίνπ. 

9. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

          Ακπιβέρ  Ανηίγπαθο                                           Ο     ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ                   

Ζ  Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ                          ΓΖΜΖΣΡΖ  ΚΟΤΔΛΑ                 

 

 

 

 

 

 


