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ΘΕΜΑ: Αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.- Υποχρέωση ή μη έκδοσης 
φορολογικών στοιχείων 
 
Απαντώντας στο από 20-11-2012 έγγραφό σας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των 
αλιέων για πώληση αλιευμάτων, που πραγματοποιούνται απευθείας στα σκάφη τους 
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012), σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα: 
Επισημαίνεται ότι, οι αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα και οι σπογγαλιείς, από 1-1-
1997 δεν ανήκουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του 
Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (εγκ. 
10610061/346/ΠΟΛ.1180/3.6.1997), όμως με βάση την Υπουργική Απόφαση Α.Υ.Ο. 
1145339/6602/140/ΠΟΛ.1320/30.12.1998 από 1-1-1999 οι επιχειρήσεις παράκτιας 
αλιείας, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται σ' αυτήν, οι οποίες εκμεταλλεύονται 
σκάφη μέχρι 12 μέτρα και οι επιχειρήσεις σπογγαλιείας υπάγονται στο ειδικό κατ' 
αποκοπή καθεστώς Φ.Π.Α. και έχουν μόνο τις προαναφερόμενες στην παρ. 1 του 
παρόντος, υποχρεώσεις των προσώπων με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 
4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως και τις ισχύουσες από 1-1-2013 διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αλιείς σε ελληνικά χωρικά ύδατα που υπάγονται σε 
ειδικό καθεστώς του Φ.Π.Α. δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση 
στοιχείων με εξαίρεση το δελτίο αποστολής όπως ορίζεται ρητά στην παρ. 3 του 
άρθρου 5 του 
Κ.Φ.Α.Σ. 
Η Δ/νση Φ.Π.Α. στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις τυχόν δικές 
της ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς της. 
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