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Κέρκυρα, 16/09/2021 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 
 
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας έγγραφο του Διευθυντή Άμεσης Φορολογίας του 
Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά την αυτοτελή φορολόγηση των σκαφών έλξης 
θαλασσίων αλεξιπτώτων πάνω από επτά μέτρα που είναι γραμμένα στα νηολόγια 
πλοιαρίων των οικείων λιμενικών αρχών. 
 
 Καλούμε, λοιπόν, όλους όσους δραστηριοποιούνται με σκάφη τέτοια κατηγορίας (έλξη 
θαλασσίου αλεξιπτώτου με ενσωματωμένο βίντσι) να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό 
στο Σύνδεσμό μας τα στοιχεία που ζητάει η αρμόδια διεύθυνση φορολογίας.  
 
Ο Σύνδεσμός μας από την πρώτη στιγμή θεώρησε ότι αυτό το μέτρο (της αυτοτελούς 
φορολόγησης των χιλίων ευρώ) είναι παράνομο και με αλλεπάλληλα έγγραφα και 
παρεμβάσεις του ζήτησε την άμεση απόσυρσή του. 
 
 Ευελπιστούμε ότι οι προσπάθειές μας θα ευδοκιμήσουν και τελικά θα μπορέσουμε να 
απαλείψουμε την αυτοτελή φορολόγηση των χιλίων ευρώ για αυτή την κατηγορία σκαφών.  
 
Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι και θα συνεχίσουμε να 
ασκούμε πιέσεις για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.  

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα Γραφεία 
του Συνδέσμου (τηλ.: 2661038610, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00). 
 
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 

Ο  Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 
 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                    Θεριανός Φίλιππος 
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Αυτοτελής Φορολόγηση Πλοίων Δευτέρας Κατηγορίας του Νόμου 27/1975, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

Από: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (d12.admin@yo.syzefxis.gov.gr)

Προς: t.panelliniossyndesmos@yahoo.gr

Κοιν.: d12.admin@yo.syzefxis.gov.gr; d12.c@yo.syzefxis.gov.gr

Ημερομηνία: Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021, 11:40 π.μ. EEST

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. πρωτ.:233/12.4.2021 επιστολή-διαμαρτυρία σας.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, λόγω της ανάγκης πρόσθετων στοιχείων, προκειμένου να απαντήσουμε,

παρακαλούμε  όπως  μας  αποστείλετε  κατάσταση  με  τις  επιχειρήσεις  του  κλάδου  σας  οι  οποίες

δραστηριοποιούνται στην εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και η οποία  θα πρέπει να περιλαμβάνει

την επωνυμία, την διεύθυνση, τα τηλέφωνα, τον Α.Φ.Μ και την αρμόδια για τη φορολόγησή τους Δ.Ο.Υ.

Την  παραπάνω  κατάσταση  παρακαλούμε  να  την  αποστείλετε  στο  mail:

d12.c@yo.syzefxis.gov.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

(πληροφορίες Βλάχου Μαγ. Τηλ: 210-3375149)

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Φάκος

Προϊστάμενος  ΔΕΑΦ

Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα

Τηλ. : 210 - 33 75 192

ΦΑΞ : 210 - 33 75 001

With regards,

Georgios  Fakos

Head of Direct Taxation Implementation Directorate

Address : 10, Kar. Servias Street, P.S. 101 84, Athens, Greece

Tel : 210 - 33 75 192
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