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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

                                       KATEΠΕΙΓΟΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                             Αζήλα,    15    Φεβξνπαξίνπ 2011  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ                        

I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 

& ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ  

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ                           ΠΟΛ:  1030 

ΣΜΖΜΑ Α’ 

ΗΗ. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ 

    ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

    Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ 

    ΣΜΖΜΑ Α’ 

 

Σαρ. Γ/λζε    : Καξ. εξβίαο 10                              ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. 

Σαρ. Κώδηθαο: 101 84 ΑΘΖΝΑ 

Πιεξνθνξίεο : 

Σειέθωλν     : 3375316 

 

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο ζπκπιήξωζεο ηνπ Δηδηθνύ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ γηα εηζνδήκαηα 

αμηωκαηηθώλ θαη εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ. 

 

1. Ο ππνινγηζκόο θαη ε εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ από ηε Γ.Γ.Π.., όζνλ 

αθνξά ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ νηθνλ. έηνπο 

2011, κε εηζνδήκαηα αμηωκαηηθώλ θαη εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ 

λαπηηθνύ, πξνϋπνζέηεη ηε ζπκπιήξωζε από ηηο Γ.Ο.Τ. ηνπ εληύπνπ κε ηνλ ηίηιν 

"ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γήιωζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο". 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην έληππν  απηό ζπκπιεξώλεηαη κόλν κε ηηο ακνηβέο ηωλ 

αμηωκαηηθώλ θαη ηνπ εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ θαη όρη 

κε ηηο ακνηβέο ηνπ ηπηάκελνπ πξνζωπηθνύ πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, γηα ηηο νπνίεο 

θαηαξγήζεθε ν εηδηθόο ηξόπνο θνξνιόγεζεο θαη από 1.1.2010 θαη κεηά  

θνξνινγνύληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 
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 Σν Δηδηθό Δλεκεξωηηθό Γειηίν (Δ.Δ.Γ.) ζπληάζζεηαη ζε δύν αληίηππα, από ηα 

νπνία ην έλα ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηε δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζα 

ζπξξαθεί κε απηή ζην επάλω αξηζηεξό κέξνο ηεο ηξίηεο ζειίδαο ηεο δήιωζεο γηα λα 

ζηαιεί ζηε Γ.Γ.Π.. θαη ην άιιν ζα παξακείλεη ζην θάθειν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζηε 

Γ.Ο.Τ. 

 ε πεξίπηωζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήιωζεο κε εηζνδήκαηα 

αμηωκαηηθώλ θαη εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, πξέπεη λα 

ζπκπιεξώλεη κόλνο ηνπ ν θνξνινγνύκελνο ην Δ.Δ.Γ., ζύκθωλα κε όζα αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνύζα. 

 Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπηωζε ζπκπιήξωζεο ηνπ Δ.Δ.Γ. (από 

ηνπο ππαιιήινπο ηωλ Γ.Ο.Τ. ή ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξνινγνύκελνπο), πξέπεη 

απαξαίηεηα λα ζεκεηώλεηαη «Υ» ζηελ έλδεημε «ΝΑΗ» απέλαληη από ηνπο θωδηθνύο 

αξηζκνύο 911-912 ηνπ πίλαθα 2 (Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία) ηεο δήιωζεο. 

 Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηωλ θνξνινγηθώλ δειώζεωλ νηθνλ. έηνπο 2011 ηωλ πην 

πάλω ππνρξέωλ, ηωλ νπνίωλ ηα εηζνδήκαηα θνξνινγνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ 

παξαγξάθωλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. όπωο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή 

ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3842/2010, πξέπεη λα 

ζπκπιεξωζνύλ νη νηθείεο ελδείμεηο ηνπ Δ.Δ.Γ. 

 Με ηηο δηαηάμεηο απηέο  νξίδεηαη όηη νη ακνηβέο πνπ απνθηνύλ από 1.1.2010 θαη 

κεηά  νη αμηωκαηηθνί  θαη ην εκεδαπό  θαηώηεξν πιήξωκα ηνπ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, 

από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε εκπνξηθά πινία, θνξνινγνύληαη κε ζπληειεζηή 6% 

(έλαληη 3% ζην παξειζόλ) θαη 3% (έλαληη 1% ζην παξειζόλ), αληίζηνηρα. 

 Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 34 

ηνπ λ. 2768/1999 είρε θαηαξγεζεί ε εηζθνξά Ο.Γ.Α. πνπ αλαινγεί ζην θόξν ηωλ 

ακνηβώλ αμηωκαηηθώλ θαη εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ. 

 Ζ ζωζηή ζπκπιήξωζε ηνπ Δ.Δ.Γ. παίδεη πξωηαξρηθό ξόιν γηα ηελ νξζή 

εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ. 

2. Δηδηθόηεξα γηα ηε ζπκπιήξωζε ηωλ ελδείμεωλ ηνπ Δ.Δ.Γ. παξέρνληαη νη 

αθόινπζεο νδεγίεο: 

 α) Απέλαληη από ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 255 - 256, ζα γξαθηνύλ 

αζξνηζηηθά νη θαζαξέο απνδνρέο,  πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί κέζα ζην 2010 ζε επξώ, 

θαη ζε μέλν λόκηζκα (κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε επξώ). 
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Σνλίδεηαη όηη ε ζπκπιήξωζε ηωλ θωδηθώλ αξηζκώλ 255 - 256 ηνπ Δ.Δ.Γ. ζα 

γίλεη κε ηελ νξζή κεηαθνξά ηωλ πνζώλ ηωλ θαζαξώλ απνδνρώλ αζξνηζηηθά,  ηα 

νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ νηθεία βεβαίωζε ηωλ απνδνρώλ, πνπ ζπλππνβάιιεηαη 

κε ηε δήιωζε θόξνπ εηζνδήκαηνο, αλεμάξηεηα από ην ζπληειεζηή θόξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε από ηηο απνδνρέο ηνπο (1% θαη 3% γηα ην εκεδαπό θαηώηεξν 

πιήξωκα θαη 3% θαη 6% γηα ηνπο αμηωκαηηθνύο ηνπ ΔΝ). 

 β) Απέλαληη από ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 257 - 258, ζα γξαθηεί 

αζξνηζηηθά ν θόξνο πνπ αλαινγεί,  όπωο απηόο αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζηήιε ηωλ 

βεβαηώζεωλ απνδνρώλ, αλεμάξηεηα από ην ζπληειεζηή θόξνπ πνπ έρεη 

παξαθξαηεζεί. 

 γ)  ηελ πεξίπηωζε αμηωκαηηθνύ ή εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο 

εκπνξηθνύ πινίνπ, ν νπνίνο ππεξεηεί ζε πινίν κε μέλε ζεκαία θαη ν θόξνο 

εηζνδήκαηνο γηα ηηο απνδνρέο ηνπ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ απηέο έρεη θαηαβιεζεί ζηελ 

αιινδαπή, πξέπεη εθηόο από ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 255-256 λα ζπκπιεξωζνύλ 

θαη νη αθόινπζνη θωδηθνί αξηζκνί ωο εμήο : 

 αα) Απέλαληη από ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 263 - 264 ζα γξαθηνύλ νη 

ζπλνιηθέο απνδνρέο γηα ηηο νπνίεο ν θόξνο θαηαβιήζεθε ζην εμωηεξηθό. 

 ββ) Απέλαληη από ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 265 - 266, ζα γξαθηεί ην 

ζπλνιηθό πνζό ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη έρεη θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή. 

Σν πνζό ηνπ θόξνπ απηνύ δελ πξέπεη λα γξάθεηαη ζηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 313 - 

316 ηνπ πίλαθα 8 ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νύηε ζηνπο θωδηθνύο 

αξηζκνύο 257 - 258 ηνπ Δ.Δ.Γ., αιιά ζα γξάθεηαη εθηόο από ηνπο θωδηθνύο 265- 266 

ηνπ Δ.Δ.Γ. θαη ζηνπο θωδηθνύο 651 - 652 ηνπ πίλαθα 8 ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, θαηά πεξίπηωζε. Σν ζπλνιηθό εηζόδεκα απηήο ηεο πεξίπηωζεο, πξέπεη 

λα γξαθηεί θαη ζηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 389-390 ηνπ πίλαθα 4Ε’ ηεο δήιωζεο (θαη 

όρη ζηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 301-302 ηνπ πίλαθα 4Α’ ηεο δήιωζεο). 

 δ) Απέλαληη από ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 253 – 254, ζα γξαθηνύλ ζπλνιηθά νη 

θαζαξέο απνδνρέο πνπ θαηαβιήζεθαλ κέζα ζην 2010 ζην εκεδαπό θαηώηεξν 

πιήξωκα ηνπ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ (αζξνηζηηθά ζε επξώ, θαζώο θαη ζε μέλν λόκηζκα, 

κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε επξώ), αλεμάξηεηα από ην ζπληειεζηή θόξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε. Οη θωδηθνί απηνύ ζπκπιεξώλνληαη ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπηωζε πνπ ν 

θνξνινγνύκελνο απνθηά ζπγρξόλωο κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε  ακνηβέο εκεδαπνύ 

θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο θαη ακνηβέο  αμηωκαηηθνύ ηνπ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, 

πξνθεηκέλνπ ε εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ λα γίλεη κεραλνγξαθηθά από ηε Γ.Γ.Π.. 
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 Επίζηρ, επιζημαίνεηαι όηι ζηην πεπίπηωζη αςηή, θα ζςμπληπωθούν, 

ζςγσπόνωρ και οι κωδικοί απιθμοί 255-256 με ηο άθποιζμα ηων καθαπών 

αποδοσών ηοςρ, ηόζο αςηών πος πποέπσονηαι από ηην απαζσόληζή ηοςρ ωρ 

ημεδαπού καηώηεπος πληπώμαηορ, όζο και αςηών πος πποέπσονηαι από ηην 

απαζσόληζή ηοςρ ωρ αξιωμαηικών ηος εμποπικού ναςηικού. 

 Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε παξαζέηνπκε ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 

 Έζηω, όηη θνξνινγνύκελνο απνθηά από 1/1 – 31/7/2010 6.000,00 επξώ, ωο 

θαζαξέο απνδνρέο, γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπ ωο εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο 

εκπνξηθνύ λαπηηθνύ θαη από 1/8 – 31/12/2010 10.000,00 επξώ, ωο θαζαξέο 

απνδνρέο γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπ ωο αμηωκαηηθνύ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ. 

 ηελ πεξίπηωζε απηή, πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί ν θωδηθόο αξηζκόο 255 κε ην 

πνζό ηωλ 16.000,00 (6.000,00 + 10.000,00) επξώ, θαζώο θαη ν θωδηθόο αξηζκόο 253 

κε ην πνζό ηωλ 6.000,00 επξώ. 

ε) Απέλαληη από ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 201 - 202, ζα γξαθηεί ν θωδηθόο 

(1) αλ πξόθεηηαη γηα ακνηβέο αμηωκαηηθνύ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, ν θωδηθόο (2) αλ 

πξόθεηηαη γηα ακνηβέο εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, θαη ν 

θωδηθόο (3) αλ ην ίδην πξόζωπν είλαη ζπγρξόλωο εκεδαπό θαηώηεξν πιήξωκα θαη 

αμηωκαηηθόο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ ηελ ίδηα ρξήζε. 

 3. εκεηώλεηαη όηη νη αμηωκαηηθνί θαη ην εκεδαπό θαηώηεξν πιήξωκα ηνπ 

εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο ελδείμεηο ηεο δήιωζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ωο εμήο: 

 α) Απέλαληη από ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 301 - 302 ηνπ πίλαθα 4Α’ ηεο 

δήιωζεο ζα γξαθηεί ζε επξώ ην ζπλνιηθό πνζό ηωλ θαζαξώλ απνδνρώλ πνπ ηνπο 

έρεη θαηαβιεζεί ην 2010 αλεμάξηεηα από ην ζπληειεζηή θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε,  

όπωο απηό πξνθύπηεη από ηηο ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ηωλ εξγνδνηώλ ηνπο. Οη 

βεβαηώζεηο απηέο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ην λόκηζκα θαη ηηο ακνηβέο πνπ πξάγκαηη 

θαηαβιήζεθαλ ζηνπο δηθαηνύρνπο θαη όρη ηηο ακνηβέο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο. Ζ κεηαηξνπή ζε επξώ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ επίζεκε ηζνηηκία 

ηνπ επξώ πξνο ην μέλν λόκηζκα θαηά ην ρξόλν θαηαβνιήο ηωλ ακνηβώλ. εκεηώλεηαη 

θαη πάιη όηη νη ζπλνιηθέο ακνηβέο ηνπ αμηωκαηηθνύ θαη ηνπ εκεδαπνύ θαηώηεξνπ  

πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ πινίνπ κε μέλε ζεκαία, πνπ ν θόξνο εηζνδήκαηνο έρεη 

θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή, δελ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο  

301 - 302 ηνπ πίλαθα 4Α’ ηεο δήιωζεο απηήο, αιιά ζα γξαθηνύλ ζηνπο θωδηθνύο 

αξηζκνύο 389 - 390 ηνπ πίλαθα 4Ε’ ηεο δήιωζεο. 
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 β) Απέλαληη από ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο 313 - 314 ηνπ πίλαθα 8 ηεο 

δήιωζεο ζα γξαθηνύλ αζξνηζηηθά ηα πνζά ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγνύλ θαη ζηνπο 

θωδηθνύο αξηζκνύο 315 - 316 ηνπ ίδηνπ πίλαθα ζα γξαθηνύλ αζξνηζηηθά ηα πνζά ηνπ 

θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθαλ, όπωο απηά εκθαλίδνληαη ζηε ζρεηηθή βεβαίωζε ηνπ 

εξγνδόηε,  αλεμάξηεηα από ην ζπληειεζηή θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε. 

4. Δπηζεκαίλεηαη όηη αλ, παξά ηελ θαηάξγεζε παξαθξάηεζεο εηζθνξάο Ο.Γ.Α. 

ζην θόξν ζηηο ακνηβέο ηωλ λαπηηθώλ, ππάξρνπλ βεβαηώζεηο απνδνρώλ απηώλ κε 

παξαθξαηεζείζα εηζθνξά Ο.Γ.Α. ζην θόξν, νη δειώζεηο απηέο δελ ζα ζηέιλνληαη ζηε 

Γ.Γ.Π.. γηα εθθαζάξηζε. 

 ηελ πεξίπηωζε απηή ζα επηζηξέθνληαη νη νηθείεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ 

ζηνπο θνξνινγνύκελνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο δηνξζώζεηο από ηνπο 

εξγνδόηεο ηνπο. 

5. Σέινο, ζαο επηζπλάπηνπκε ππόδεηγκα Δηδηθνύ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ νηθνλ. 

έηνπο 2011 ην νπνίν ζα πξέπεη, ζε θάζε πεξίπηωζε, λα ζπξξάπηεηαη κέζα ζηε 

δήιωζε πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Γ.Π.. γηα κεραλνγξαθηθή εθθαζάξηζε θαη όρη 

νπνηνδήπνηε άιιν έληππν Δ.Δ.Γ. πξνεγνύκελνπ νηθνλ. έηνπο. 

 

                                                                                 Ο   ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

                                                                                    Δ. ΚΟΤΕΛΑ 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 'Δλα (1) 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο Α' ηάμεο από 5 αληίηππα 

   Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο Β' ηάμεο από 3 αληίηππα 

   Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο Φνξ. Αλωλ.Δηαηξεηώλ 

   (από 2 αληίηππα) 

2. Γ.Γ.Π.. - Γ.30 - Γ.31 - Γ.32 (από 10 αληίηππα) 

    Υαλδξή 1 θαη Θεζ/λίθεο - Σ.Κ. 18346 ΜΟΥΑΣΟ 

3. Οκάδεο 'Δξγνπ ηνπ TAXIS (2) 

    Υαλδξή 1 θαη Θεζ/λίθεο - Σ.Κ. 18346 ΜΟΥΑΣΟ 
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ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 Οηθνλνκηθέο Δπηζεωξήζεηο 

 'Οινπο ηνπο Δπηζεωξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο 

 

ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

 3. Γξαθείν θ. Γελ.Γξακκαηέα 

 4. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 

 5. Γ12 - Σκήκαηα Α'(30) - Β' - Γ' (από 6) - Γξ. θ. Γ/ληή 

 6. Γ1 - Σκήκα Γ' (2) 

 7. Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα 

 8. Γηεύζπλζε Δπηζεώξεζεο Τπεξεζηώλ 

 9. Γξαθείν Δλεκέξωζεο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ (2) 

10. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ (20)  

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΛΥΗ-4Β



 7 

 

ΑΔΑ: 4ΑΛΥΗ-4Β


