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Θέµα:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

«Αναστολή εφαρµογής µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2019 των διατάξεων της
της Α. 1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949/Β’/20.03.2019) απόφασης ∆ιοικητή
Α.Α.∆.Ε. για τις αµοιβές των πληρωµάτων των εµπορικών πλοίων»

Σας παρέχουµε συνηµµένως την υπ’ αριθµ. Α. 1176 / 03.05.2019 Απόφαση του ∆ιοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.), όπως δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
(Β’ 1509/06.05.2019) µε την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά µε την αναστολή
εφαρµογής, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2019 των διατάξεων της οικείας Απόφασης Α.
1099/18.03.2019 (ΦΕΚ 949/Β’/20.03.2019) [και υπό τον τίτλο ‘Καθορισµός του
ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης
απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις’].
Ειδικότερα και λόγω της ιδιαιτερότητας της φορολογίας των αµοιβών των πληρωµάτων
των εµπορικών πλοίων και της ανάγκης διατήρησης της οµαλής λειτουργίας των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, όπως ρητώς αναφέρεται,
προβλέπεται ότι «Για το χρονικό διάστηµα (από την έναρξη εφαρµογής για το
φορολογικό έτος 2019 µέχρι και την καθορισθείσα ηµεροµηνία 31.12.2019) ο
παρακρατούµενος φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013 από µισθωτή εργασία για τα (υπόχρεα) πρόσωπα αποδίδονται από τους
υποχρέους µε χειρόγραφες δηλώσεις ανά πλοίο και µε αναλυτικές εγγραφές ανά
εργαζόµενο (…).
Οµοίως, η οικεία δήλωση αποδίδεται χειρογράφως και στην περίπτωση µεταβίβασης ή
εγγραφής υποθήκης του πλοίου, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 19 του ν. 27/1975, µετά την
κατάθεση της οποίας χορηγείται η σχετική βεβαίωση από την αρµόδια ∆ΟΥ.
Για οιαδήποτε άλλη εξέλιξη, ειδικώς για τις σχετικές προθεσµίες υποβολής της δήλωσης,
θα σας κρατούµε απολύτως ενήµερους.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
Συν. 1
Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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