
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1201 
     Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδο-
σης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοί-
ων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
ν. 4646/2019 (Α΄201), καθορισμός των δικαιολο-
γητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμο-
γή των διατάξεων αυτών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 σχετικά με τον 

προσδιορισμό και καταβολή τέλους ρυμουλκών και 
αλιευτικών πλοίων (Α΄201).

2. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.

3. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114).

4. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

5. Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

6. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπως ισχύει.

7. Της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων [2] του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Β’ 130 και Β’ 372) και της υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 
ΕΞ2013/25.9.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β’ 2417), όπως τροποποιήθηκαν, 

συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

8. Της υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση  του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

10. Της υπ’ αρ. 339 απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπου-
λο» (Β’ 3051/26.7.2019).

11. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

12. Της παρ. 1 του άρθρου 1 (Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
στο Υπ. Οικονομικών) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

13. Της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901) και

β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης τέλους
ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης τέλους που 
επιβάλλεται επί του συνόλου των υπό ελληνική σημαία 
αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και ρυμουλ-
κών πλοίων των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης 
σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών δεν υπερβαίνει το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δρα-
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στηριοποίησής τους, έχει όπως τα δύο σχετικά υποδείγ-
ματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα (έντυπα 
Α και Ρ αντίστοιχα).

Άρθρο 2
Διαδικασία και προθεσμία υποβολής δήλωσης 
και βεβαίωση του τέλους

1. Οι πλοιοκτήτες τα πλοία των οποίων είναι εγγεγραμ-
μένα στο νηολόγιο ή λεμβολόγιο ή βιβλίο εγγραφής μι-
κρών σκαφών (ΒΕΜΣ), την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους 
(με πρώτη εφαρμογή την 31/12/2020), υποβάλλουν 
δήλωση απόδοσης του τέλους για το έτος αυτό μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου του 
επόμενου έτους (με πρώτη εφαρμογή τον Μάρτιο του 
2021) σε έντυπη μορφή, όπως τα δύο (2) συνημμένα 
υποδείγματα Α και Ρ. Αρμόδια φορολογική αρχή για την 
υποβολή της δήλωσης του τέλους αυτού είναι η αρμό-
δια αρχή για τη βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης 
κατηγορίας. Με την υποβολή της δήλωσης του τέλους 
γίνεται άμεσος προσδιορισμός αυτού και η καταβολή του 
γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις στο έτος υποβολής 
της δήλωσης και ειδικότερα, μέχρι την τελευταία εργάσι-
μη ημέρα των μηνών Ιουνίου και Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Τα έσοδα από το τέλος αλιευτικών και ρυμουλκών 
πλοίων καταχωρούνται στον ΚΑΕ 1150601001 και στα 
είδη φόρων 1279 και 1280 αντίστοιχα.

2. Ειδικά, οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων που εί-
ναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο ή λεμβολόγιο ή βιβλίο 
εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ), την 31η Δεκεμβρί-
ου κάθε έτους (με πρώτη εφαρμογή την 31/12/2020), 
υποχρεούνται πριν την υποβολή των δηλώσεων του τέ-
λους να υποβάλλουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους (με πρώτη εφαρμογή τον Φεβρουάριο 
του 2021), στην ίδια ως άνω αρμόδια φορολογική αρχή 
υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάσταση με τα 
στοιχεία όλων των ρυμουλκών πλοίων κυριότητάς τους, 
από την οποία να προκύπτουν τα υπαγόμενα και μη στο 
τέλος πλοία. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης και 
της κατάστασης των ρυμουλκών πλοίων είναι σύμφωνα 
με τα συνημμένα υποδείγματα 1 και 2 της παρούσας.

Άρθρο 3
Τρόπος προσδιορισμού του χρόνου
δραστηριοποίησης των ρυμουλκών στις
θαλάσσιες μεταφορές

Το τέλος επιβάλλεται από τη νηολόγηση των πλοίων 
ή την εγγραφή στο βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών 
(ΒΕΜΣ) και μέχρι το χρόνο που λαμβάνει χώρα το γεγο-
νός που επιβάλλει τη διαγραφή τους από αυτά.

Για την επιβολή του τέλους στα ρυμουλκά πλοία ο 
χρόνος δραστηριοποίησής τους αμιγώς σε υπηρεσίες 
θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να μην υπερβαίνει το πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστη-
ριοποίησής τους μέσα στο έτος εκμετάλλευσης (φορο-
λογική περίοδος). Ο χρόνος αναμονής των ρυμουλκών 
μέσα στο έτος εκμετάλλευσης εξομοιώνεται ως προς το 
είδος των υπηρεσιών (θαλάσσιων μεταφορών ή μη) με 
τον χρόνο δραστηριοποίησης του είδους των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν μέχρι να τεθούν σε αναμονή, οι οποί-
ες μπορεί να συνιστούσαν ή όχι θαλάσσιες μεταφορές. Ο 
προσδιορισμός του χρόνου δραστηριοποίησης γίνεται 
με βάση τα αναγραφόμενα στο θεωρημένο ημερολόγιο 
του πλοίου για όλη τη φορολογική περίοδο.

Με ανάλογο τρόπο γίνεται και ο προσδιορισμός του 
χρόνου αναμονής του ρυμουλκού σε κάθε έτος εκμετάλ-
λευσής του από την έναρξη του έτους μέχρι την πρώτη 
παρασχεθείσα υπηρεσία του πλοίου στο έτος αυτό. Ο 
χρόνος αναμονής της περιόδου αυτής σε κάθε έτος εξο-
μοιώνεται με το είδος της τελευταίας παρασχεθείσας υπη-
ρεσίας του πλοίου σε κάθε προηγούμενο έτος αντίστοιχα.

Οι υπηρεσίες ρυμούλκησης που εκτελούνται σε λιμέ-
νες, καθώς και οι υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε αυτο-
κινούμενο σκάφος, προκειμένου να προσλιμενιστεί ή να 
διέλθει διώρυγα δεν αποτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων 
μεταφορών.

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρού-
νται τα αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν απο-
κλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις αναγνώρισης αργίας του πλοίου-
δικαιολογητικά

Σε περίπτωση πλήρους αποδεδειγμένης αργίας λόγω 
έλλειψης εργασιών ή επισκευής του πλοίου άνω των εί-
κοσι (20) συνεχών ημερών ανά έτος εκμετάλλευσης, το 
τέλος μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες αργίας. Για τη μεί-
ωση αυτή απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στην 
αρμόδια φορολογική αρχή, καθώς και η έγκριση αυτής 
πριν την υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης 
απόδοσης του τέλους για το έτος που έλαβε χώρα η αργία.

Με την υποβολή της σχετικής αίτησης στην αρμόδια 
φορολογική αρχή, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό της 
αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής αρχής ή ελλείψει αυ-
τών πιστοποιητικό αλλοδαπής αρχής του τόπου ναυλοχί-
ας του πλοίου επίσημα μεταφρασμένο και σε περίπτωση 
έλλειψης όλων των ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο του 
ημερολογίου του πλοίου, όπου προβλέπεται η τήρησή 
του από τις διατάξεις του Κ.Δ.Ν.Δ.

Άρθρο 5
Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

1. Για τα ρυμουλκά πλοία με την υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας συνυποβάλλονται 
αντίγραφο του θεωρημένου ημερολογίου του πλοίου 
από το οποίο προκύπτει ο χρόνος δραστηριοποίησής 
του σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και στην περί-
πτωση που υφίσταται νέα καταμέτρηση της ιπποδύναμης 
αυτού, συνυποβάλλονται επιπλέον α) αντίγραφο του εγ-
γράφου εθνικότητας του πλοίου ή του πιστοποιητικού κυ-
ριότητας αυτού και β) αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής 
Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε) ή Άδειας Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π) 
του πλοίου, ώστε να αποτυπωθεί στη δήλωση του τέλους 
ρυμουλκών η τελευταία καταμέτρηση της ιπποδύναμής 
τους. Τα παραστατικά α) και β) συνυποβάλλονται και κατά 
την υποβολή της δήλωσης του τέλους ρυμουλκών.

2. Για τα αλιευτικά πλοία με τη δήλωση απόδοσης του 
τέλους υποβάλλεται αντίγραφο του εγγράφου εθνικό-
τητας του πλοίου ή του πιστοποιητικού κυριότητας αυ-
τού, ενημερωμένο από πιστοποιητικό καταμέτρησης του 
πλοίου στην περίπτωση που υφίσταται νέα καταμέτρηση 
του μήκους αυτού και Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρη-
σης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άδεια εκτέλεσης 
πλόων της αρμόδιας λιμενικής αρχής σε ισχύ.
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Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την εκμετάλλευση ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων από την 1η Ιανουαρίου 
2020 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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