
1040 /28-02-2020 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1119/02.04.2020): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 

«Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην 

ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης 

αξίας» 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 1119/02.04.2020, Α. 1040, η οποία έχει το εξής Θέμα, και 

αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: 

 

Αριθμ. 1040 

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «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 κοινής υπουργικής απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΟΛ 1177/2018 (ΦΕΚ Β’ 4420/ 04-10-2018) 

«Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην 

ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας», 

όπως ισχύει. 

3. 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». 

4. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής …». 

5. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 

6. Το π.δ. 13/2018 (Α΄26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». 

7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9.7.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών». 

9. Την 339/18.7.2019 (Β΄ 3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο», όπως ισχύει. 



10. 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. 

11. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (ΦΕΚ 

Β΄968/22.03.2017), όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, την 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 

689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

καθώς και την 5294 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) 

με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 

13. Την ανάγκη τροποποίησης των μεταβατικών διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018, όπως 

ισχύει, λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών 

εφαρμογών με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την ομαλή εφαρμογή των 

οριζομένων στην απόφαση αυτή. 

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 7 της ΠΟΛ 1177/2018 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την ημερολογιακή περίοδο από 1.4.2018 έως και 31.12.2019 και για τις χορηγηθείσες 

απαλλαγές της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 εντός της περιόδου αυτής 

θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα 

πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή 

θάλασσα». 

Άρθρο 2 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020 

Οι Υπουργοί 

Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής 

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  

και Υφυπουργός Οικονομικών  

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 


