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ΘΔΜΑ : «Έληαμε θαη απεηθόληζε ηεο αζθάιηζεο ησλ Ναπηηθώλ ζηελ
Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε ( ΑΠΓ) θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4387/2016 »
αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 παξ. 6 θαη 7 , 51 παξ.
1, 53 παξ. 1 εδαθ. Σ΄ θαη 100 Α ηνπ Ν.4387/2016 (ΦΔΚ 85/η.Α΄/12-52016) «Ενιαίο ύζηημα Κοινωνικήρ Αζθάλειαρ- Μεηαππύθμιζη αζθαλιζηικού
– ζςνηαξιοδοηικού ζςζηήμαηορ – Ρςθμίζειρ θοπολογία ειζοδήμαηορ και
ηςσεπών
παιγνίων
και
άλλερ
διαηάξειρ»
θαζώο
θαη
ηελ
ππ’αξηζκ.Φ.80000/νηθ.46214/1903 Τ.Α (ΦΔΚ 3677/η.Β΄/19-10-2017)
«Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε θαη θαηαβνιή εηζθνξώλ Ναπηηθώλ» θαη ζαο
παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο:
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I.

ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΝΑΣ ΣΟΝ Δ.Φ.Κ.Α.
(άξζξα 51 θαη 53 Ν.4387/2016)

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 1 εδαθ. Σ’ ηνπ Ν.4387/2016, ην
Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν (Ν.Α.Σ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κεθαιαίνπ
Γπηώλ θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Αλεξγίαο – Αζζελείαο Ναπηηθώλ (ΚΑΑΝ),
εληάρζεθε από 1/1/2017 ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., ζύκθσλα δε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 51 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λόκνπ ην Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν (Ν.Α.Σ.)
δηαηήξεζε θαη κεηά ηελ έληαμή ηνπ, απηνηειή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα γηα
ηελ άζθεζε ησλ κε αζθαιηζηηθώλ ηνπ αξκνδηνηήησλ.

II. ΠΟΟΣΑ ΔΙΦΟΡΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΗ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΦΟΡΩΝ - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΝΑΣ
Όπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 6 ηνπ
Ν.4387/2016, ηα πνζνζηά εηζθνξώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ππάγνληαη ή ζα
ππάγνληαλ βάζεη ησλ γεληθώλ ή εηδηθώλ ή θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ , όπσο
ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ , ζην ΝΑΣ , ππνινγίδνληαη
κεληαίσο επί ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξνο από ηνλ
πξνβιεπόκελν ζηελ ηζρύνπζα ή ηελ ηειεπηαία ηζρύζαζα Δ ηνπ θιάδνπ,
πιένλ ησλ επηδνκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 84 θαη 85 ηνπ Ν.913/1978.
Οη εηζθνξέο θαηαβάιινληαη αλά ηξίκελν.
Καηά ζπλέπεηα, ηα ηζρύνληα πνζνζηά εηζθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί
ΝΑΣ δηαηάμεηο ππέξ Κύξηαο Αζθάιηζεο, Κεθαιαίνπ Αλεξγίαο - Αζζέλεηαο
Ναπηηθώλ (ΚΑΑΝ), πξώελ Κεθαιαίνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ναπηηθώλ
(ΚΔΑΝ) θαη πξώελ Σακείσλ Πξνλνίαο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΣΠΑΔΝ,
ΣΠΚΠΔΝ) ηνπ ΔΣΔΑΔΠ, Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Οηθνγελεηαθώλ Δπηδνκάησλ
Ναπηηθώλ (ΔΛΟΔΝ), Δζηίαο Ναπηηθώλ (ΔΝ), Κεθαιαίνπ Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο
(ΚΝΔ), Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΝΔΔ), θαηά πνζνζηά όπσο απηά
ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 792/1978 (Α',220) όπσο απηόο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016 όπσο
απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :
ΠΟΟΣΑ ΚΡΑΣΗΕΩΝ Ε ΠΛΟΙΑ ΜΕ:

ΚΤΡΘΑ ΑΦΑΛΘΗ
1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΑΙΑ& ΤΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΑΣ
(ΗΜΑΙΑ ΕΝΣΟ ΕΕ)

ΤΜΒΕΒΛΗΜΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΑΣ

( ΗΜΑΙΑ ΕΚΣΟ Ε.Ε. )

ΠΟΟΣΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ

ΠΟΟΣΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΩΝ
ΕΘΦΟΡΩΝ

ΠΟΟΣΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ

ΠΟΟΣΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΩΝ
ΕΘΦΟΡΩΝ

9,00%

14,00%

23,00%

11,00%

18,00%

29,00%

3,50%

7,00%

3,50%

3,50%

7,00%

4,00%

4,00%

ΑΝΕΡΓΘΑ (Γ.Ε.Ν.Ε. + Ο.Ν.)
ΑΘΕΝΕΘΑ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ. + Ο.Ν.)

2.

ΕΠΘΚΟΤΡΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ

3,50%

3.

ΕΦ' ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΗ

4,00%

4.

ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΑ ΕΠΘΔΟΜΑΣΑ (ΕΛΟΕΝ)

1,00%

2,00%

3,00%

1,00%

2,00%

5.

ΕΣΘΑ ΝΑΤΣΘΚΩΝ

0,35%

0,18%

0,53%

0,35%

0,18%

6.

ΝΑΤΣΘΚΗ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ (Κ.Ν.Ε.)

ΠΟΑ ΑΝΑ Κ.Ο.Υ.
(Ν. 996/23.12.79)

7.

ΝΑΤΣΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ (Ν.Ε.Ε.)

ΠΟΑ ΑΝΑ Κ.Ο.Υ.
(Τ.Α. 1117.32.2/1/93/23.3.93)

ΠΟΑ ΑΝΑ Κ.Ο.Υ.

ΠΟΑ ΑΝΑ Κ.Ο.Υ.
(Ν. 996/23.12.79)

(Ν.
996/23.12.79)
ΠΟΑ ΑΝΑ Κ.Ο.Υ.
(Τ.Α. 1117.32.2/1/93/23.3.93)

2

4,00%

-

ΠΟΑ ΑΝΑ Κ.Ο.Υ.
(Τ.Α. 1117.32.2/1/93/23.3.93)

3,00%
0,53%
ΠΟΑ ΑΝΑ Κ.Ο.Υ.
(Ν. 996/23.12.79)
ΠΟΑ ΑΝΑ Κ.Ο.Υ.
(Τ.Α. 1117.32.2/1/93/23.3.93)
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III. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ( ΑΠΓ) ΝΑΤΣΙΚΩΝ

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 7 ηνπ Ν.4387/2016 νξίδεηαη όηη,
νη εηζθνξέο ησλ Ναπηηθώλ δειώλνληαη από ηνλ εξγνδόηε ζηελ
Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.), ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα ζην η.
ΙΚΑ-ΔΣΑΜ λνκνζεζία αλαιόγσο εθαξκνδόκελεο.
Καη’ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, εμεδόζε ε ππ’αξηζκ. Φ.80000/νηθ.46214/ 1903
Τ.Α « Αναλςηική Πεπιοδική Δήλωζη και καηαβολή ειζθοπών Ναςηικών»,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξνβιέπνληαη ηα θάησζη:

1. ΤΠΟΥΡΔΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΓ ΝΑΤΣΙΚΩΝ

H Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε Ναπηηθώλ (ΑΠΓΝ) ζπκπιεξώλεηαη θαη
ππνβάιιεηαη από θάζε εξγνδόηε - πινίν πνπ απαζρνιεί πξόζσπα
(απνγεγξακκέλνπο λαπηηθνύο) ππνθείκελα ζηελ θύξηα αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ θαη
ησλ θνξέσλ (ΔΣΔΑΔΠ, ΔΛΟΔΝ, ΔΝ, ΚΝΔ, ΝΔΔ, όπσο αλαθέξνληαη θαησηέξσ
Κεθάλαιο 10 ηηρ παπούζηρ) ηηο εηζθνξέο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηεη ή
ζπλεηζπξάηηεη ην ΝΑΣ.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιόγσ Τ.Α. σο ππόρξενη
ππνβνιήο ΑΠΓ Ναπηηθώλ νξίδνληαη:
α. Κάζε Πινηνθηήηεο ή Δθνπιηζηήο ή Δθπξόζσπνο ή Γηαρεηξηζηήο ή
Γηεπζπληήο ή Πξάθηνξαο ή Δθθαζαξηζηήο, πνπ εθκεηαιιεύεηαη πινίν κε
ειιεληθή ζεκαία ή ζεκαία ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Διιεληθνύ ζαιάζζηνπ ρώξνπ,
θαζώο θαη ησλ πινίσλ κε μέλε ζεκαία πνπ ζπκβάιινληαη κε ην Ναπηηθό
Απνκαρηθό Σακείν (NAT), γηα ην πξνζσπηθό πνπ ππάγεηαη, ζύκθσλα κε ηηο
θαηαζηαηηθέο ηνπ δηαηάμεηο, ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ NAT,
β. νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ησλ λαπηηθώλ θαη νη λόκηκνη εθπξόζσπνί
ηνπο,
γ. νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπο, γηα ην πξνζσπηθό
πνπ ππάγεηαη, ζύκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπ δηαηάμεηο, ζηελ αζθάιηζε
ηνπ πξώελ NAT,
δ. ε Πινεγηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,
3
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ε. νη Αλώηαηεο ρνιέο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ θαη ηα Κέληξα Δπηκόξθσζεο
ηειερώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, γηα ην πξνζσπηθό πνπ ππάγεηαη, ζύκθσλα
κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπ δηαηάμεηο, ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ NAT.

2. ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΑ ( άξζξν2 Τ.Α.)
Οη δηαηάμεηο θνηλνπνηνύκελεο Τπνπξγηθήο απόθαζεο εθαξκόδνληαη γηα
ηνπο λαπηηθνύο, δειαδή ηνπο απνγεγξακκέλνπο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο λαπηηθνύο ή ηνπο θαηέρνληεο
πηζηνπνηεηηθό λαπηηθήο ηθαλόηεηαο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ησλ ρσξώλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο:
1.

Έιιελεο ή θαη ππεθόνπο ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ απνηεινύλ
κέιε ζπγθξνηεκέλνπ πιεξώκαηνο πινίνπ κε Διιεληθή ζεκαία ή ζεκαία
ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ησλ
νξίσλ ηνπ Διιεληθνύ ζαιάζζηνπ ρώξνπ, θαζώο θαη ησλ πινίσλ κε μέλε
ζεκαία πνπ ζπκβάιινληαη κε ην Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν (NAT).

2.

Πξνέδξνπο, Γξακκαηείο θαη Σακίεο ησλ λνκίκσο αλαγλσξηζκέλσλ
νξγαλώζεσλ ησλ λαπηηθώλ θαη ηνπο λόκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαζώο
θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηελ Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ
Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό.

3.

Αξρηπινηάξρνπο θαη Αξρηκεραληθνύο λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ.

4.

Αξρηπινεγνύο, πινεγνύο θαη ην βνεζεηηθό πξνζσπηθό ησλ πινεγηθώλ
ζηαζκώλ.

5.

Καζεγεηέο θαη Γηεπζπληέο πνπδώλ ησλ Αλσηάησλ ρνιώλ Δκπνξηθνύ
Ναπηηθνύ.

6.

Πνπ εξγάδνληαη ζε πινία, κε εθνδηαζκέλα πξνζσξηλά κε λαπηνιόγην,
πνπ βξίζθνληαη ζε παξνπιηζκό ή αξγία.

7.

Πνπ απαζρνινύληαη ζε πινία εθνδηαζκέλα κε θαηαζηάζεηο ηνπ λ.
2575/1998 (Α', 23) πνπ επέρνπλ ζέζε λαπηνινγίνπ.

8.

Κάζε άιιν πξόζσπν πνπ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ NAT.
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3. ΜΗΣΡΩΟ ΔΙΦΔΡΟΝΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ
ην Μεηξών
πεξηιακβάλνληαη :

Δηζθεξόλησλ

Δξγνδνηώλ

κέζσ

ΑΠΓ

Ναπηηθώλ

α. Σν Μεηξών Πινίσλ.
β. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο πνπ απαζρνινύλ λαπηηθνύο.
γ. Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο.
δ. Η Πινεγηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, νη Αλώηαηεο ρνιέο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ θαη ηα Κέληξα
Δπηκόξθσζεο ηειερώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ.

4. ΜΗΣΡΩΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ

ην Μεηξών Αζθαιηζκέλσλ Ναπηηθώλ θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ
πξνζώπσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ NAT, ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη πεξηιακβάλεη:
1. Μεηξών Δξγάηνπ ζαιάζζεο (ΜΔΘ)
2. Αξηζκόο Μεηξώνπ Ναπηηθνύ (ΑΜΗΝΑ)
3. Αξηζκόο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (AMΚΑ)
4. Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΦΜ)
5. Δπώλπκν
6. Όλνκα
7. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο
8. Φύιν
9. Όλνκα Παηξόο
10. Δζληθόηεηα
11. Ηκεξνκελία Απνγξαθήο Ναπηηθνύ
12. Κσδηθόο Ληκεληθήο Αξρήο έθδνζεο Ναπηηθνύ Φπιιαδίνπ
13. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν, ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν).
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5. ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΣΗΝ
ΑΠΓ ΝΑΤΣΙΚΩΝ

Η ΑΠΓ Ναπηηθώλ πεξηέρεη :
1.
Σνλ θσδηθό ηύπν ΑΠΓ Ναπηηθώλ
2.

Σελ πεξίνδν απαζρόιεζεο - αλαθνξάο ηεο ΑΠΓ

3.

Σνλ αξηζκό ζήκαηνο ρνξήγεζεο λαπηνινγίνπ ή ειεπζεξνπινΐαο

4.

Σα ζηνηρεία ησλ εηζθεξόλησλ, δειαδή:









Κσδηθόο Αξηζκόο Πινίνπ
Δίδνο Πινίνπ
Αξηζκό Νενινγίνπ ή ΙΜΟ ή Πηζηνπνηεηηθό ή Άδεηα Κπξηόηεηαο
Όλνκα Πινίνπ
Ιδηόηεηα ππόρξενπ ζη. ΑΦΜ ππόρξενπ
Ολνκαηεπώλπκν
ηνηρεία Τπόρξενπ

5.

Σα ζηνηρεία ησλ αζθαιηζκέλσλ, δειαδή:



Μεηξών Δξγάηνπ ζαιάζζεο (ΜΔΘ)
Αξηζκόο Μεηξώνπ Ναπηηθνύ (ΑΜΗΝΑ)
Αξηζκόο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ)
Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΦΜ)
Δπώλπκν
Δζληθόηεηα
Όλνκα
Όλνκα Παηξόο
Ηκεξνκελία Γέλλεζεο
Φύιν
Κσδηθόο εμαίξεζεο
Δηδηθόηεηα βάζεη πξνζόλησλ
Δηδηθόηεηα λαπηνιόγεζεο
Ηκεξνκελία πξόζιεςεο
Ηκεξνκελία απόιπζεο
Αηηηνινγία απόιπζεο
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6. ΣΡΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΓ ΝΑΤΣΙΚΩΝ

α. Η ΑΠΓ Ναπηηθώλ ππνβάιιεηαη κέζσ δηαδηθηύνπ, θάζε κήλα, ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.nat.gr.
β. Η ΑΠΓ Ναπηηθώλ ζπλαξηάηαη κε ηελ ρνξήγεζε λαπηνινγίνπ από ηηο
ππεξεζίεο ηνπ NAT θαη δεκηνπξγεί εκεξνιόγην ππνβνιήο ησλ ΑΠΓ κε βάζε
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ εθάζηνηε εμακεληαίνπ λαπηνινγίνπ.
Καηά ζπλέπεηα, ε 1ε έσο θαη ε 5ε ΑΠΓ Ναπηηθώλ ππνβάιινληαη από
ηελ 1ε έσο θαη ηελ 10ε εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα ηεο απαζρόιεζεο θαη ε 6ε
ΑΠΓ Ναπηηθώλ ππνβάιιεηαη κε ηελ ιήμε ηνπ λαπηνινγίνπ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη , θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο παξνύζεο ΑΠΓΝ,
νξίδεηαη σο θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο γηα ηα λαπηνιόγηα πνπ
ρνξεγήζεθαλ από 01/07/2017 κέρξη 30/11/2017, ε 31/12/2017 ρσξίο
πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο ππνβνιήο .

7. ΣΤΠΟΙ ΑΠΓ ΝΑΤΣΙΚΩΝ
Οη ηύπνη ηεο ΑΠΓ Ναπηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη είλαη νη εμήο:
1. Καλνληθή (θσδ. 01): Πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία απαζρόιεζεο ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο θαη ππνβάιιεηαη ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
παξνύζεο απόθαζεο.
2. πκπιεξσκαηηθή (θσδ. 04): Αθνξά ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιηπώλ
ζηνηρείσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππνβιεζείζεο Καλνληθήο θαη
ππνβάιιεηαη ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνύζεο.
3. Δπαλππνβνιή (θσδ. 03): Τπνβάιιεηαη γηα ηελ δηόξζσζε ησλ ιαζώλ πνπ
εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ή ηνλ έιεγρν ηεο ΑΠΓ Ναπηηθώλ θαη
γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνλ εηζθέξνληα.

8. ΚΤΡΩΔΙ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ ΜΗ ΤΠΟΒΟΛΗ-ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΓ ΝΑΤΣΙΚΩΝ

ηνπο Τπόρξενπο ππνβνιήο ΑΠΓ Ναπηηθώλ πνπ:
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α. Γελ ππνβάιινπλ Α.Π.Γ Ναπηηθώλ, επηβάιιεηαη πξόζζεηε επηβάξπλζε
εηζθνξώλ πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 45% επί ηνπ πνζνύ ησλ εηζθνξώλ
πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Α.Π.Γ ή ηηο Α.Π.Γ πνπ είραλ ππνρξέσζε λα
ππνβάινπλ.
β. Τπνβάιινπλ εθπξόζεζκα ηελ ΑΠΓ Ναπηηθώλ, επηβάιιεηαη επηβάξπλζε
εηζθνξώλ 3% επί ηνπ πνζνύ ησλ εηζθνξώλ πνπ πξνθύπηεη από απηή,
πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο
γηα ηελ ππνβνιή ηεο επόκελεο θαηά πεξίπησζε ΑΠΓ θαη πξνζαπμάλεηαη
θαηά 1% κεληαίσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο θάζε
επόκελεο θαηά πεξίπησζε ΑΠΓ θαη κέρξη 30% ζπλνιηθά.
γ. Τπνβάιινπλ ηελ ΑΠΓ Ναπηηθώλ κε αλαθξηβή ζηνηρεία απαζρόιεζεο,
αζθάιηζεο, επηβάιιεηαη επηβάξπλζε εηζθνξώλ πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό
30% επί ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθύπηεη κεηαμύ ησλ εηζθνξώλ
πνπ δειώζεθαλ θαη ησλ εηζθνξώλ πνπ ππνινγίδνληαη κεηά από ηνλ
έιεγρν.
δ. Γηα ηελ κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ ηεο ΑΠΓ Ναπηηθώλ
επηβάιιεηαη πξνζαύμεζε επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ θαηαβνιήο ζύκθσλα κε
ηνλ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ.
ε. Η κε ππνβνιή ΑΠΓ Ναπηηθώλ επηθέξεη ηελ άξζε ηεο ειεπζεξνπινΐαο
ηνπ πινίνπ.

9. ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΙΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΘΔΜΙΔ

Α. Με ηελ ππνβνιή θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο ΑΠΓ Ναπηηθώλ, ην ειεθηξνληθό
ζύζηεκα εθδίδεη απηόκαηα απνδεηθηηθό παξαιαβήο θαη ηαπηόηεηα πιεξσκήο
πνπ πεξηέρεη:
1. Σελ πεξίνδν ππνβνιήο.
2. Σα ζηνηρεία ηνπ Δηζθέξνληνο.
3. Σα ζηνηρεία ησλ απαζρνινύκελσλ λαπηηθώλ θαη ην ρξόλν απαζρόιεζεο.
4. Αλάιπζε πνζώλ εηζθνξώλ, θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, εθάπαμ
παξνρήο, νηθνγελεηαθώλ επηδνκάησλ, Κεθαιαίνπ Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο,
Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη Δζηίαο Ναπηηθώλ, εξγαδνκέλσλ θαη
εξγνδνηώλ.
5. Σν ζύλνιν ησλ άλσ εηζθνξώλ.
6. Σν λόκηζκα ππνινγηζκώλ.
7. Σελ ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηηο εμαηξέζεηο.
8. Σηο ζπλνιηθέο εηζθνξέο εξγνδόηε θαη εξγαδόκελνπ.
9. Σηο ηπρόλ νθεηιέο αλεμόθιεησλ ΑΠΓ Ναπηηθώλ ή πηζησηηθώλ ππνινίπσλ.
10. Σα ηπρόλ πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο.
11. Σν ζύλνιν θαηαβνιήο ζε Δπξώ.
12. Σελ εκεξνκελία ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.
8
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13. Σελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο ΑΠΓ.
14. Σελ κεηαηξεπόκελε αμία θαηαβνιήο ζε αμία μέλνπ λνκίζκαηνο (Γνιάξην
ΗΠΑ ή Λίξα Αγγιίαο).
15. Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ.
16. Σνλ θσδηθό εληνιήο Πιεξσκήο (RF).
Β. Η θαηαιεθηηθή πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ ηεο ΑΠΓ Ναπηηθώλ
νξίδεηαη σο παξαθάησ:
1. Γηα ηελ 1ε, 2ε, θαη 3ε ΑΠΓ Ναπηηθώλ, ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία
θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αληίζηνηρεο 3εο ΑΠΓ Ναπηηθώλ.
2. Γηα ηελ 4ε, 5ε θαη 6ε ΑΠΓ Ναπηηθώλ, ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία θαηαβνιήο
ησλ εηζθνξώλ ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 6εο ΑΠΓ
Ναπηηθώλ.
3. ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηελ
ΑΠΓ Ναπηηθώλ, ζε μέλν λόκηζκα (Γνιάξηα ΗΠΑ ή Λίξεο Αγγιίαο), ε αμία
ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ ζε Δπξώ, όπσο απηή
θαζνξίδεηαη από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά ηελ εκεξνκελία
θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηα λαπηνιόγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ από 01/07/2017 έσο
θαη 30/09/2017 σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ
κελώλ Ινπιίνπ έσο θαη επηεκβξίνπ 2017 νξίδεηαη ε 31/12/2017 ρσξίο
πξόζζεηα ηέιε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο.
Γηα λαπηνιόγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ από 01/10/2017 σο θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ νξίδεηαη ε 10/01/2018.

10. ΔΙΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΗΛΩΝΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΑΠΓ ΝΑΤΣΙΚΩΝ –
ΤΠΟΥΡΔΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΙΦΟΡΩΝ

1. ηελ ΑΠΓ Ναπηηθώλ δειώλνληαη εηζθνξέο, όπσο αλεθέξζε αλσηέξσ ππέξ
Κύξηαο Αζθάιηζεο, Κεθαιαίνπ Αλεξγίαο - Αζζέλεηαο Ναπηηθώλ (ΚΑΑΝ),
πξώελ Κεθαιαίνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ναπηηθώλ (ΚΔΑΝ) θαη πξώελ
Σακείσλ Πξνλνίαο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΣΠΑΔΝ, ΣΠΚΠΔΝ) ηνπ ΔΣΔΑΔΠ,
Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Οηθνγελεηαθώλ Δπηδνκάησλ Ναπηηθώλ (ΔΛΟΔΝ), Δζηίαο
Ναπηηθώλ (ΔΝ), Κεθαιαίνπ Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΝΔ) θαη Ναπηηθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΝΔΔ).
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2. Τπόρξενη παξαθξάηεζεο, απόδνζεο θαη θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ είλαη νη
ππόρξενη ππνβνιήο ηεο ΑΠΓ Ναπηηθώλ, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηεο
θνηλνπνηνύκελεο Τ.Α .( Κεθάλαιο 1 ηηρ παπούζαρ) .
Οη εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 6 ηνπ
λ. 4387/2016.

11. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΑΠΓ ΝΑΤΣΙΚΩΝ
Δάλ κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο ΑΠΓ Ναπηηθώλ θαη ηνλ
έιεγρν απηήο εληνπηζζνύλ από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ιάζε ή παξαιείςεηο,
ην ζύζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ ππνβνιή ηεο αιιά ηε δηόξζσζή ηεο.
Με ηελ θαηάζεζε, κεηά ηε ιήμε ηνπ λαπηνινγίνπ ζην NAT, δηελεξγείηαη
έιεγρνο ηαπηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνβιεζέλησλ ΑΠΓ Ναπηηθώλ, κε ην
πεξηερόκελν ηνπ λαπηνινγίνπ.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 Α ηνπ Ν.4445/2016 νξίζηεθε όηη ,ε
δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 38 εθαξκόδεηαη ζηα λαπηνιόγηα πνπ
ρνξεγνύληαη από 1/7/2017 θαη εθεμήο.
Καηά ζπλέπεηα, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ΑΠΓ Ναπηηθώλ εθαξκόδεηαη
ζηα λαπηνιόγηα πνπ ρνξεγνύληαη από 1.7.2017 θαη εθεμήο. Γηα ηα
λαπηνιόγηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί έσο ηηο 30.06.2017 θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο,
θαζώο θαη γηα ηηο εθθξεκείο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή εθθαζαξίζεηο
λαπηνινγηώλ, εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη θείκελεο πεξί πξώελ NAT
δηαηάμεηο.
Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο, ζαο παξαζέηνπκε ζπλεκκέλν Παξάξηεκα κε
ζρεηηθό παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο εκεξνινγίνπ ππνβνιήο ΑΠΓΝ θαη ζαο
ελεκεξώλνπκε όηη Δγρεηξίδην κε νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ΑΠΓΝ
είλαη
δηαζέζηκν
ζηελ
δηεύζπλζε
http://www.nat.gr/site/categories/ypoboli_apd.csp.

ςν.: Παπάπηημα
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΔΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΙΟ Κ. ΜΠΑΚΑΛΔΞΗ

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ
ΜΑΡΙΑ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

ΓΙΑΝΟΜΗ

Γξ. θ. Γηνηθεηή
dioikitis@efka.gov.gr
Γξ. θ. θ. Τπνδηνηθεηώλ
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr
Γξ. θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr
Τπνπξγείν Δξγαζίαο ,Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
ηαδίνπ 29, 10110 Αζήλα
asfmis@ggka.gr
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Αθηή Βαζηιεηάδε Δ1- Δ2, 185 10 Πεηξαηάο
info@yen.gr & ddy.b@yna.gov.gr
Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ
Αθηή Μηανύιε 85, 18537 Πεηξαηάο
ugs@ath.forthnet.gr
Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν – Ν.Α.Σ.
Γηεύζπλζε Δλεκεξόηεηαο Πινίσλ
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 1, 185 31 Πεηξαηάο
diefporwn@nat.gr
Αλάδνρνο Ο.Π../η. Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ.
Παηεζίσλ 12, Αζήλα
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ
Κάληγγνο 27 , 10682 Αζήλα
pol@otenet.gr
Έλσζε Φνξνηερληθώλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ
Ινπιηαλνύ 42-46, 10434 Αζήλα
efeea@otenet.gr
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Φνξνηερληθώλ
Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ Διιάδαο
Ινπιηαλνύ 42-46, 10434 Αζήλα
info@pofee.gr
Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο
Νίθεο 4, 10248 Αζήλα
tee@central.tee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Δημιοσργία ημερολογίοσ σποβολής ΑΠΔΝ.

Για παπάδειγμα, ρνξεγείηαη Ναπηνιόγην ηελ 4/12/2017. ην ζήκα πνπ εθδίδεηαη
γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ λαπηνινγίνπ ππάξρεη ελζσκαησκέλν ην εκεξνιόγην πνπ
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη λα πιεξσζνύλ νη ΑΠΓΝ πνπ ην ζπλνδεύνπλ .
Η πξώηε (1ε) ΑΠΓΝ (γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 4/12/2017 έσο
31/12/2017 ) ππνβάιιεηαη από ηελ 1/1/2018 έσο 10/1/2018.
Η δεύηεξε (2ε) ΑΠΓΝ (γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/1/2018 έσο
31/1/2018 ππνβάιιεηαη από 1/2/2018 έσο 10/2/2018.
Η ηξίηε (3ε) ΑΠΓΝ (γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/2/2018 έσο
28/2/2018) ππνβάιιεηαη από ηελ 1/3/2018 έσο 10/03/2018 , νπόηε θαη πξέπεη λα
θαηαβιεζνύλ νη εηζθνξέο ηνπ Α΄ηξηκήλνπ.
πγρξόλσο κε ηελ ππνβνιή ηεο θάζε ΑΠΓΝ εθδίδεηαη θαη απνδεηθηηθό
ππνβνιήο ην νπνίν παξάιιεια πεξηιακβάλεη θαη ην πνζό ησλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ θαη επέρεη ζέζε γξακκαηίνπ εθόζνλ θαηαβιεζεί ην πνζόλ πνπ
αλαγξάθεη.
Η ηέηαξηε ( 4ε) ΑΠΓΝ (γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/3/2018 έσο
31/3/2018) ππνβάιιεηαη από ηελ 1/4/2018 έσο 10/4/2018.
Η πέκπηε (5ε) ΑΠΓΝ (γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/4/2018 έσο
30/4/2018) ππνβάιιεηαη από ηελ 1/5/2018 έσο 10/5/2018.
Η έθηε (6ε) ΑΠΓΝ (γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/5/2018 έσο
31/5/2018) ππνβάιιεηαη ηελ 3/06/2018 ζπκπίπηεη κε ηε ιήμε ηνπ
λαπηνινγίνπ θαη πξέπεη λα εμνθιεζεί άκεζα πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ζήκα
γηα λέν λαπηνιόγην ή λα θιείζεη ην ππάξρνλ ( όπσο ηζρύεη κέρξη ζήκεξα).
Η κε ππνβνιή ΑΠΓΝ επηθέξεη απαγόξεπζε απόπινπ, ή άξζε ηεο
ειεπζεξνπινΐαο ηνπ πινίνπ.
2.Υποβολή ΑΠΔΝ και καταβολή εισυορών.
Οη εξγνδόηεο ππνρξενύληαη ζε κεληαία ππνβνιή ΑΠΓΝ (ζύκθσλα κε ην άξζξν
38 παξ.7 ηνπ Ν.4387/2016) θαη ζε ηξηκεληαία πιεξσκή ( άξζξν 38 παξ. 6 ηνπ
Ν.4387/2016).
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