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Θέμα: Παροτή διεσκρινίζεων για ηη διαδικαζία ηλεκηρονικής σποβολής ηροποποιηηικών 
δηλώζεων θόροσ πλοίων πρώηης καηηγορίας ηοσ ν. 27/1975 όπως ιζτύει μεηά ηην 
ηροποποίηζή ηοσ με ηο άρθρο 44 ηοσ ν. 4465/2017.  
 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 

1. Με ηελ ΠΟΛ 1022/16-2-2017 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ νξίζηεθαλ ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ησλ ειεθηξνληθώλ δειώζεσλ θόξνπ πινίσλ 

πξώηεο θαηεγνξίαο ηνπ λ. 27/1975, ν ηξόπνο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ ηνπ θόξνπ ησλ πινίσλ 

απηώλ, ν ρξόλνο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ απηώλ θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ θαζώο θαη ηα 

ππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά, γηα δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη από 1/1/2017 θαη αθνξνύλ ζε 

θνξνινγηθέο πεξηόδνπο από ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο. Δηδηθόηεξα, κε ηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο απηήο νξίδεηαη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ 

νη νπνίεο ππνβάιινληαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ TAXISnet, είλαη 
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ππνρξεσηηθή ε πξνζθόκηζε ζηελ Γ.Ο.Υ. ησλ θαηά πεξίπησζε ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο Aπόθαζεο απηήο εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο.  

2. Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4465/2017 αληηθαηαζηάζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 27/1975 θαη ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνύ, κε ηηο 

νπνίεο νξίδεηαη όηη ν θόξνο θαη ε εηζθνξά θαηαβάιινληαη ζε δνιάξηα Η.Π.Α ή ζε ιίξεο Αγγιίαο 

θαηόπηλ επηινγήο ηνπ ππόρξενπ ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε επξώ κε βάζε ηελ ηηκή αλαθνξάο 

ηνπο έλαληη ηνπ επξώ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (ΔΚΤ) θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο 

ηεο δήισζεο, θαζώο επίζεο όηη ηα πνζά θόξνπ θαη εηζθνξάο πνπ κε ηελ ππνβνιή 

ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ κεηώλνπλ ηα βεβαησζέληα πνζά ησλ αξρηθώλ δειώζεσλ 

ζπκςεθίδνληαη κε ηπρόλ νθεηιόκελν θόξν ή εηζθνξά θαη αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα, 

επηζηξέθνληαη ζε επξώ κε βάζε ηελ ηηκή αλαθνξάο ηεο ΔΚΤ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο 

αξρηθήο δήισζεο. 

  3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4174/2013, όπσο ηζρύεη, νξίδεηαη όηη  

αλ ν θνξνινγνύκελνο δηαπηζηώζεη όηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε ζηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε πεξηέρεη ιάζνο ή παξάιεηςε, ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή 

δήισζε. Αλ ε ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε ππνβιεζεί εληόο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο, ηόηε θαη ε ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε επέρεη ζέζε 

αξρηθήο δήισζεο θαη ζεσξείηαη όηη θαη νη δύν, αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθή έρνπλ ππνβιεζεί 

εκπξόζεζκα. Τξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ έθδνζε 

εληνιήο ειέγρνπ από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ή κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν ηεο αξρηθήο δήισζεο κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο πεξί 

εθπξόζεζκεο δήισζεο. 

 4. Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη όηη άκεζνο 

πξνζδηνξηζκόο θόξνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκόο θόξνπ πνπ πξνθύπηεη ρσξίο πεξαηηέξσ ελέξγεηα, 

ηαπηόρξνλα κε ηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο. Ο θνξνινγνύκελνο δύλαηαη λα ηξνπνπνηεί 

ηε δήισζή ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Κώδηθα, θαηαβάιινληνο ηελ επηπιένλ δηαθνξά 

θόξνπ ή δηθαηνύκελνο επηζηξνθή ηνπ ππεξβάιινληνο θόξνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ 

Κώδηθα, έσο ηελ έθδνζε εληνιήο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ. Ο άκεζνο πξνζδηνξηζκόο θόξνπ πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ππνθαζηζηά ηνλ αξρηθό άκεζν πξνζδηνξηζκό 

θόξνπ. 

5. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, κε ηελ ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθώλ ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ 

θόξνπ πινίσλ πξώηεο θαηεγνξίαο ηνπ λ. 27/1975, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4465/2017, γίλεηαη 

άκεζνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόξνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ λ. 4174/2013.  

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ν ππόρξενο θαηαρσξεί ζε εηδηθό πεδίν 

ηεο εθαξκνγήο ηνλ ιόγν ππνβνιήο ηεο δήισζεο . 
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Η ηαπηόηεηα νθεηιήο, ζηνηρεία δόζεσλ, ηπρόλ επηβαξύλζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο θ.α., εκθαλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή «Πξνζσπνπνηεκέλε Πιεξνθόξεζε» 

ηνπ TAXISnet. 

Η αξκόδηα Γ.Ο.Υ. Πινίσλ Πεηξαηά ελεκεξώλεηαη ειεθηξνληθά από ηελ Γ.ΗΛΔ.Γ κε 

ηίηινπο ρξέσζεο θαη έθπησζεο (ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο θαη ΑΦΔΚ), κεηά ηελ νξηζηηθή 

ππνβνιή θάζε ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θόξνπ πινίσλ. Γηα ηηο εθπξόζεζκεο δειώζεηο θόξνπ 

πινίσλ βεβαηώλνληαη ηα πξνβιεπόκελα πξόζηηκα ηνπ λ. 4174/2013 από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. 

κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε απηήο από ηε Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(Γ.ΗΛΔ.Γ.) ηεο Α.Α.Γ.Δ.. 

Η Γ.ΗΛΔ.Γ. ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. γηα όιεο ηηο ππνβιεζείζεο ηξνπνπνηεηηθέο 

δειώζεηο, ζε κεληαία βάζε. 

Σην ζρεηηθό πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο Γ.ΗΛΔ.Γ. ηεξνύληαη ηα δεδνκέλα ησλ 

ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ, όπσο έρνπλ ππνβιεζεί από ηνπο ππόρξενπο κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ TAXISnet. 

6. Καη΄ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ηα πξόζηηκα πνπ επηβάιινληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ θόξνπ πινίσλ πξώηεο θαηεγνξίαο ηνπ λ. 27/1975, είλαη ηα 

εμήο: 

α) Σε εθπξόζεζκε ππνβνιή αξρηθώλ ή ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ επηβάιινληαη ηα 

πξόζηηκα ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4174/2013. 

β) Σε εθπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ πινίσλ ππνινγίδνληαη νη ηόθνη ηεο εθπξόζεζκεο 

θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4174/2013 (ζρεηηθή ΠΟΛ. 1252/2015 εγθύθιηνο ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ.). 

γ) Σε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4174/2013. 

 

 

                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

 

                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Γ.Ο.Υ.  Πινίσλ Πεηξαηά 

2. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Α.Α.Γ.Δ. 

3. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζην 

δηθηπαθό ηόπν θαη ηελ Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο Α.Α.Γ.Δ.) 
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1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

5. Γξαθείν θ. Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α’, Β', Γ’, Γ’  

8. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

9. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 
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