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Εφαρμογι «Δθλώςεισ Φορολογίασ Πλοίων» 

πφ ην  θνξνινγηθφ έηνο 2017 θαη εθεμήο, νη δειψζεηο 

θνξνινγίαο πινίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο λ.27/1975, 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο TAXISnet. 

Αθνξνχλ ζε πινία πνπ λενινγνχληαη: 

α) κε ειιεληθή ζεκαία κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.27/1975 θαη 

θνξνινγνύληαη κε ηνλ λόκν απηό, 

β) κε ζεκαία Ε.Ε θαη Ε.Ο.Υ. πιελ ηεο ειιεληθήο ηνπ άξζξνπ 26α 

ηνπ λ.27/1975 θαη θνξνινγνύληαη κε ην λόκν απηό, 

γ) κε ειιεληθή ζεκαία κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 27/1975 

θαη θνξνινγνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ αιιά θαη ηηο 

πξάμεηο λενιόγεζεο κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ λ.δ.2687/1953 θαη  

δ) κε μέλε ζεκαία ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.27/1975 ηα νπνία 

δηαρεηξίδνληαη εκεδαπέο ή αιινδαπέο εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

Ειιάδα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975 θαη 

θνξνινγνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο θνξνινγίαο πινίσλ ηνπ λόκνπ απηνύ 

θαζώο θαη ηηο εθδηδόκελεο πξάμεηο κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ 

λ.δ.2687/53. 

Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι 

Η είζνδνο ζηελ εθαξκνγή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο TAXISnet, κε ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ηεο 

Δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο (ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη πινηνθηήηεο). 

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ην «Όλνκα ρξήζηε» θαη ηνλ «Κσδηθφ πξφζβαζεο» θαη 

επηιέγεη ην πιήθηξν ΟΚ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηελ «Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτθν 

εφαρμογι». 

 

Βαςικό μενοφ εφαρμογισ 

Επηιέγνληαο ΕΙΟΔΟ ζηελ παξαθάησ νζφλε («Εικόνα 2: Ειςαγωγικι 

οκόνθ»), εκθαλίδεηαη ε εηζαγσγηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο, θαη κέζσ απηήο ν 

ρξήζηεο, κεηαβαίλεη ζηελ νζφλε κε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο (βαζηθφ κελνχ), γηα 

ππνβνιή ή/θαη δηαρείξηζε δήισζεο. 

Α 
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Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτην εφαρμογή 

 
Εικόνα 2: Ειςαγωγική οθόνη 

 

χκθσλα κε απηήλ («Εικόνα 3: Βαςικό μενοφ τθσ εφαρμογισ»), κπνξεί θαηά 

πεξίπησζε δήισζεο, 

 λα μεθηλήζεη ηε , 

 λα κεηαβεί ζηελ , φπνπ απφ ηα 

εκθαληδφκελα επξεηήξηα, ν ρξήζηεο επηιέγεη: 

o είηε λα ζπλερίζεη ηε ζπκπιήξσζε δήισζεο (αξρηθήο ή 

ηξνπνπνηεηηθήο) πνπ έρεη απνζεθεχζεη πξνγελέζηεξα, 

o είηε λα εθηππψζεη αληίγξαθν νξηζηηθνπνηεκέλεο δήισζεο (αξρηθήο 

ή ηξνπνπνηεηηθήο) 

o είηε λα ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε. 

 λα μεθηλήζεη ηελ . 
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Γηα φια ηα παξαπάλσ πιήθηξα ππάξρεη θαη έλα αληίζηνηρν πεδίν 

επηινγήο, απφ ην νπνίν ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη ην θνξνινγηθφ 

έηνο πνπ ζα αθνξνχλ νη επφκελεο θηλήζεηο ηνπ (2017 ή 2018 γηα ηελ 

ηξέρνπζα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο) 

 

 
Εικόνα 3: Βαςικό μενοφ τησ εφαρμογήσ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΕΡΑ: Γηα θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα έληππα δίλνληαη νη παξαθάησ 

επηινγέο:   

1) Αλ έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά δήισζε θφξνπ πινίσλ γηα ην 

πξνεγνχκελν έηνο ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πιήθηξν «πκπιήξσζε Νέαο 

Αξρηθήο Δήισζεο». Η εθαξκνγή αλαδεηά θαη εκθαλίδεη ζηελ νζφλε 

ιίζηα κε ηα πινία, γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί απφ ην θνξνινγνχκελν 

δήισζε γηα ην πξνεγνχκελν έηνο, κε πεξίνδν δηαρείξηζεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 31/12.  
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2) Γηα ηελ ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην 

πιήθηξν «Επηινγή Απνζεθεπκέλεο Δήισζεο» (γηα ην αληίζηνηρν έηνο). 

Απφ ην ίδην πιήθηξν, ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε, ηφζν ζηηο εθηππψζεηο 

νξηζηηθά ππνβιεζεηζψλ δειψζεσλ, φζν θαη ζηελ επεμεξγαζία 

πξνζσξηλά απνζεθεπκέλσλ δειψζεσλ,   

3) Αλ επηζπκεί λα ππνβάιεη γηα πξψηε θνξά δήισζε γηα έλα πινίν ν 

ρξήζηεο επηιέγεη ην πιήθηξν «Εηζαγσγή πινίνπ κε Νέα Αξρηθή δήισζε» 

γηα ην αληίζηνηρν έηνο. Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ, πξηλ ηελ 

νξηζηηθή ππνβνιή δειψζεσλ κε εθθίλεζε ην πιήθηξν «Εηζαγσγή πινίνπ 

κε Νέα Αξρηθή δήισζε» απαηηείηαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο.  

Οη πξναλαθεξφκελεο δπλαηφηεηεο δίλνληαη μερσξηζηά γηα θάζε έλα 

έληππν απφ ηα ηέζζεξα (4), φπσο ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΠΟΛ 1022/2017 απφθαζε 

ηνπ Δηνηθεηή ηεο Α.Α.Δ.Ε. 

Εηδηθφηεξα, 

 ε ελόηεηα (α) αθνξά ζην έληππν ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο 

πινίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο πνπ λενινγνχληαη κε ειιεληθή ζεκαία 

κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν. 27/1975. (ρξψκαηνο πξάζηλνπ 

)  

 ε ελόηεηα (β) αθνξά ζην έληππν ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο 

πινίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 26α ηνπ Ν. 27/1975 ππό ζεκαία 

Ε.Ε. θαη Ε.Ο.Υ. πιελ ηεο ειιεληθήο. (ρξψκαηνο πνξηνθαιί ) 

 ε ελόηεηα (γ) αθνξά ζην έληππν ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο 

πινίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο πνπ λενινγνχληαη κε ειιεληθή ζεκαία 

κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 27/1975 θαη θνξνινγνχληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο πξάμεηο λενιφγεζεο κε βάζε ην 

άξζξν 13 ηνπ Ν.Δ.2687/1953. (ρξψκαηνο γαιάδηνπ ) 

 ε ελόηεηα (δ) αθνξά ζην έληππν ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο 

πινίσλ κε μέλε ζεκαία, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη απφ εκεδαπέο ή 

αιινδαπέο εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Ειιάδα δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 27/1975 θαη θνξνινγνχληαη κε ηηο 
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δηαηάμεηο θνξνινγίαο πινίσλ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο πξάμεηο κε βάζε ην 

άξζξν 13 ηνπ Ν.Δ.2687/1953. (ρξψκαηνο θίηξηλνπ ) 

Σα ηέζζεξα ειεθηξνληθά έληππα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ 

(ζπληειεζηέο ειηθίαο θαη ζπληειεζηέο θνξνινγηθψλ θιηκαθίσλ Κ.Ο.Υ.) θαζψο 

θαη ζε θάπνηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ πινίνπ, ηα νπνία δελ 

ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Π.ρ. ηα πινία κε μέλε ή επξσπατθή ζεκαία 

δελ έρνπλ Α.Μ.Τ.Ε.Ν., ελψ γηα ηα πινία κε ειιεληθή ζεκαία δελ ππάξρεη 

ππνρξέσζε αλαγξαθήο ηεο ρψξαο λενιφγεζεο (πεδίν «εκαία» ησλ 

πεξηπηψζεσλ (β) θαη (δ)). 

 

Ειςαγωγι πλοίου με Νζα Αρχικι Διλωςθ 

Παηψληαο ην πιήθηξν Εηζαγσγή πινίνπ κε Νέα Αξρηθή Δήισζε ηνπ 

βαζηθνχ κελνχ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε (Εικόνα 4: Οκόνθ ςυμπλιρωςθσ 

διλωςθσ).  

Η νζφλε ζπκπιήξσζεο δήισζεο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο: 

1. δηαρείξηζεο ηεο δήισζεο, κε ηα αληίζηνηρα πιήθηξα, 

2. ζηνηρείσλ ραξαθηεξηζηηθψλ / πξνζδηνξηζηηθψλ ηνπ πινίνπ, 

3. απεηθφληζεο πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ θφξνπ (φπσο θιηκάθηα Κ.Ο.Υ., 

ζπληειεζηήο θφξνπ βάζεη ειηθίαο, ηζνηηκία €/$, θ.α.), 

4. πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ (φπσο ζεκεηψζεηο θνξνινγνχκελνπ, 

ζπληάμαληα ηε δήισζε). 
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Εικόνα 4: Οθόνη ςυμπλήρωςησ δήλωςησ 

 

Ενότητα διαχείριςησ δήλωςησ 

ηελ ελφηεηα απηή εκθαλίδνληαη κελχκαηα θαζνδήγεζεο ηνπ ρξήζηε ή 

δηαγλσζηηθά θαζψο θαη ηα πιήθηξα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δήισζεο. 

 

Εικόνα 5: Πλήκτρα διαχείριςησ δήλωςησ 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα: 

 απνζεθεχεη πξνζσξηλά ηε δήισζή ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ακθηβάιιεη 

γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε θάπνησλ πεδίσλ θαη επηζπκεί λα ηελ 

νινθιεξψζεη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Η ελέξγεηα απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πάηεκα πιήθηξνπ Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε. 

1 

2 

3 

4 
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Γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο δήισζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θαηαρσξεζεί απαξαίηεηα, ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, δειαδή 

ε ειηθία, νη Κ.Ο.Υ. θαη νη Κ.Κ.Υ. 

 
Εικόνα 6: Μήνυμα εφαρμογήσ 

 

 ππνβάιεη νξηζηηθά ηε δήισζε, κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Τπνβνιή (Αλ, 

πξφθεηηαη γηα Εηζαγσγή λένπ πινίνπ, γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ, ν ρξήζηεο 

πξέπεη πξψηα πξνβεί ζε Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε, πξηλ ππνβάιιεη 

νξηζηηθά ηελ δήισζε). 

ηελ πεξίπησζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θφξνπ, κε πξνζεζκία πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 «θαζαξίδεη» ηα πεδία ηεο νζφλεο, κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ 

Καζαξηζκφο 

 Δηαγξάθεη ηε δήισζε, αλ έρεη ήδε απνζεθεπηεί πξνζσξηλά, κε ην 

πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Δηαγξαθή 

 λα επηζηξέθεη ζην θεληξηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο κε ην πάηεκα ηνπ 

πιήθηξνπ Επηζηξνθή. 

Πξνζνρή: Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Επηζηξνθή ρσξίο πξνεγνπκέλσο 

λα απνζεθεπηεί ή ππνβιεζεί ε δήισζε, ράλνληαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηελ νζφλε απηή. 

 

Ενότητα χαρακτηριςτικών / προςδιοριςτικών ςτοιχείων πλοίου 

ηελ ππνελφηεηα «ΠΛΟΙΟ» ζπκπιεξψλνληαη: 

 Σν όλνκα ηνπ πινίνπ κε θεθαιαίνπο ειιεληθνχο ή ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. 

 Σελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ην πινίν κέζα 

ζην έηνο αλαθνξάο. Σα αληίζηνηρα πεδία είλαη πξν-ζπκπιεξσκέλα σο εμήο:  

Π.ρ γηα ην Φνξνινγηθφ έηνο 2018 – Απφ «01/01/2018» Έσο «31/12/2018» 
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 Εικόνα 7: Πεδία δήλωςησ πλοίου με ελληνική ςημαία 

o ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν αγνξάζηεθε κεηά ηελ 1/1 ηνπ νηθείνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο, ην πεδίν «Απφ» ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ 

εκεξνκελία κεηαβίβαζεο. 

Πξνζνρή: Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε 

ησλ αλσηέξσ πεδίσλ, γηαηί έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απηφκαην ππνινγηζκφ 

ηνπ θφξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ απφ ηε 

δεινχζα δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία.  

o ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν αγνξάζηεθε κεηά ηελ 1/1 ηνπ νηθείνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ηαπηφρξνλα ν λένο πινηνθηήηεο χςσζε γηα 

πξψηε θνξά ηελ ειιεληθή ζεκαία, ζπκπιεξψλεηαη επίζεο ην πεδίν 

«Ηκεξνκελία ύςσζεο ειιεληθήο ζεκαίαο» κε ηελ ίδηα 

εκεξνκελία πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ζην παξαπάλσ πεδίν «Απφ». 

Δηαθνξεηηθά, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ.  

o Αληίζηνηρα ηζρχνπλ θαη ζηα έληππα ησλ πεξηπηψζεσλ (β) (γ) θαη 

(δ).  

 ην ζεκείν απηφ ην έληππν ηεο πεξίπησζεο (γ) είλαη 

παλνκνηφηππν κε ην (α). 

 ην πνξηνθαιί έληππν ηεο πεξίπησζεο (β), αληί ηνπ πεδίνπ 

«Ηκεξνκελία χςσζεο ειιεληθήο ζεκαίαο» ππάξρεη ην πεδίν 

«Ηκεξνκελία έλαξμεο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Ειιάδα». 

 
Εικόνα 8: Πεδία δήλωςησ πλοίου υπό ςημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. 

 ην θίηξηλν έληππν ηεο πεξίπησζεο (δ), αληί ηνπ πεδίνπ 

«Ηκεξνκελία χςσζεο ειιεληθήο ζεκαίαο» ππάξρεη ην πεδίν 

«Ηκεξνκελία έλαξμεο δηαρείξηζεο ζηελ Ειιάδα». Ο 

ππνινγηζκφο πνπ αθνξά ζην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ 

δηαθνξνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηα 

πινία κε μέλε ζεκαία.  

 Ο ηύπνο ηνπ πινίνπ 
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 Η εζληθφηεηα ηνπ πινίνπ ζην πεδίν «εκαία» κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

εληχπσλ (β) θαη (δ) 

 Σα ζηνηρεία λενινγίνπ: 

o ιηκέλαο 

o αξηζ. Νενινγίνπ 

 
Εικόνα 9: Πεδία υποενότητασ «ΠΛΟΙΟ» 

 Η ρσξεηηθόηεηά ηνπ (κε δχν δεθαδηθά ςεθία) 

o Κφξνη νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο (Κ.Ο.Υ.) 

o Κφξνη θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο (Κ.Κ.Υ.) 

o Επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ νξζή 

ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ «Κ.Ο.Υ.», κηαο θαη απηφ απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ γηα ην ηξέρνλ 

θαη γηα ηα επφκελα θνξνινγηθά έηε. 

 Η ειηθία ηνπ πινίνπ 

o Επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ νξζή 

ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ «Ηιηθία», κηαο θαη απηφ απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ γηα ην ηξέρνλ 

θαη γηα ηα επφκελα θνξνινγηθά έηε. 

 Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ πινίνπ γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, 

πξναηξεηηθά. (Η εκεξνκελία πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο «εε/κκ/εεεε»). 

ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ειηθία κε ηηκή 

0 ηφηε ππνρξεσηηθά ζα ζπκπιεξψλεηαη ην πεδίν κε ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ηνπ πινίνπ ζηνλ πινηνθηήηε 

 Οη δηαθξηηηθνί αξηζκνί  

o Ι.Μ.Ο. 

o Δ.Δ.. 

o Α.Μ.Τ.Ε.Ν. (κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εληχπσλ (α) θαη (γ)) 

ηελ ππνελφηεηα «ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ» ζπκπιεξψλνληαη: 

 ε πεξίπησζε πνπ ν πινηνθηήηεο δηαζέηεη εκεδαπφ Α.Φ.Μ., απηφο 

ζπκπιεξψλεηαη ζην πεδίν «Α.Φ.Μ.» θαη ηα ζηνηρεία ηνπ (Ολνκαηεπψλπκν / 

Επσλπκία θαη Δηεχζπλζε) αληινχληαη απφ ην κεηξψν Taxis. 
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 ηελ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ν Α.Φ.Μ. ηεο πινηνθηήηξηαο θαη φηαλ 

απηή δηαρεηξίδεηαη ε ίδηα ηα πινία, ζπλεπψο ν ρξήζηεο έρεη εηζέιζεη ζηελ 

εθαξκνγή κε ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο. 

 Αλ, φκσο, πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ πινηνθηήηε πνπ δελ δηαζέηεη Α.Φ.Μ. 

ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία  

o «Ολνκαηεπψλπκν / Επσλπκία»  

o «Δηεχζπλζε» 

 Σειέθσλα επηθνηλσλίαο 

ηηο ππνελφηεηεο «ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΗ» θαη «ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

(Εγγπεηήο)» ηα ζηνηρεία ηνπο αληινχληαη απφ ην κεηξψν κε βάζε ηνλ Α.Φ.Μ. 

ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη εηζέιζεη κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ ζηελ εθαξκνγή.  

ηελ ππνελφηεηα «ΑΝΣΙΚΛΗΣΟ (Εθπξφζσπνο)» ζπκπιεξψλεηαη ν 

Α.Φ.Μ., εθ’ φζνλ ππάξρεη θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία αληινχληαη απφ ην κεηξψν 

Taxis.  

Πξνζνρή: ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηνδήπνηε ιάζνο ζηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία, απηά, πξέπεη λα δηνξζψλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην κεηξψν ηεο αξκφδηαο Δ.Ο.Τ. Επηπιένλ, 

δχλαληαη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη ηα πεδία ησλ ηειεθψλσλ επηθνηλσλίαο. 

Η πινήγεζε κεηαμχ ησλ πεδίσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ πιήθηξνπ TAB 

(πιεθηξνιφγην). 

 

Ενότητα προςδιοριςτικών ςτοιχείων φόρου 

ηνλ επφκελν πίλαθα «ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΟΡΟΤ» ν ππνινγηζκφο ηνπ 

νθεηιφκελνπ θφξνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο γίλεηαη απηφκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

(ραξαθηεξηζηηθά) πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί παξαπάλσ. 

Η επίζεκε ηζνηηκία κεηαμχ Επξψ € θαη Δνιαξίνπ $, αληιείηαη απφ ηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Ε.Κ.Σ.) θαη εκθαλίδεηαη 

ζηελ εθαξκνγή θαηά ην ρξφλν ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο. Η ηζνηηκία απηή 

αλαγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν, γηα ην ζθνπφ απηφ, πεδίν ηεο εθαξκνγήο. 

 Όια ηα πεδία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ππνινγίδνληαη απηφκαηα, κε 

βάζε ηελ ειηθία, ηνπο Κ.Ο.Υ., ηελ επίζεκε ηζνηηκία θαη ηε θνξνινγηθή πεξίνδν. 
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Εικόνα 10: Οθόνη προςδιοριςμοφ φόρου 

 

Μειώςεισ 

Γηα ηηο ηπρφλ κεηψζεηο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 27/1975, 

ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα πεδία. ε πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο πνζψλ ζηα 

πεδία ησλ κεηψζεσλ θφξνπ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ 

Δ.Ο.Τ. 

 
Εικόνα 11: Συμπλήρωςη μειώςεων φόρου 

Αλαιπηηθόηεξα: 

 Οη κεηψζεηο θφξνπ πινίσλ ησλ άξζξσλ 7 θαη 26 ηνπ λ. 27/1975 θαζψο 

θαη ησλ εγθξηηηθψλ πξάμεσλ λενιφγεζεο ζπκπιεξψλνληαη (απφ ην έηνο 

2018 θαη εθεμήο) ζε δνιάξηα Η.Π.Α ζηα πνζά απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

 Γηα ηηο κεηψζεηο ηνπ άξζξνπ 5 λ. 27/1975 (ιφγσ αξγίαο ηνπ πινίνπ) 

ζπκπιεξψλεηαη ην πεδίν κε ηηο Ηκέξεο Αξγίαο 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ όηη: Η ππνβνιή δήισζεο ιφγσ αξγίαο αθνξά ζην 

έηνο αξγίαο ηνπ πινίνπ θαη κεηψλεη ηνλ αξρηθφ θφξν ηνπ έηνπο απηνχ. Οη 

εκέξεο αξγίαο ηνπ πινίνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ ππφρξεν αθνχ 

πξψηα ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ ΔΟΤ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ. 27/1975. Η δήισζε ιφγσ αξγίαο ππνβάιιεηαη ζην έηνο πνπ 
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αθνξά απηή θαη κέρξη ηελ ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο 

θφξνπ πινίσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο.    

 Γηα ηηο κεηψζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 λ. 27/1975 αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε ππαγσγήο, γίλεηαη επηινγή απφ αλαδηπινχκελε ιίζηα θαη 

δίπια ζπκπιεξψλεηαη ην πνζφ ηεο κείσζεο ζε $ (απφ ην έηνο 2018 θαη 

εθεμήο).  

 Γηα νπνηαδήπνηε άιιε κείσζε, ζπκπιεξψλεηαη αλαιπηηθά ην είδνο θαη ην 

πνζφ θάζε κείσζεο ρσξηζηά ζην πεδίν κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε 

(πεξηγξαθηθφ πεδίν).  

ην επφκελν πεδίν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, είλαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ κε 

ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεηψζεσλ απηήο ηεο πεξίπησζεο. 

Ενότητα πληροφοριακών ςτοιχείων 

ην πεδίν «εκεηψζεηο» ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα κε 500 

ραξαθηήξεο (κέγηζην φξην) λα γξάςεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα αλσηέξσ πεδία. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηελ 

χπαξμε δεχηεξεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο. ηελ εθηχπσζε ηεο δήισζεο, ηελ 

νπνία ιακβάλεη ν θνξνινγνχκελνο κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο δήισζεο, 

εκθαλίδνληαη κφλν νη πξψηνη 240 ραξαθηήξεο απφ απηνχο.  

ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ινγηζηήο πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηε δήισζε λα αλαγξάςεη ηα ζηνηρεία ηνπ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

επηθνηλσλία ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κε ην αξκφδην πξφζσπν, ζε πεξίπησζε 

πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. 

 

Συμπλιρωςθ νζασ αρχικισ διλωςθσ 

ηελ πεξίπησζε πινίνπ πνπ ε εηαηξεία είρε ππφ ηε δηαρείξηζή ηεο θαη ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ν ρξήζηεο δελ θαηαρσξεί εθ λένπ φια ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πινίν. Η δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ή ππνβνιήο 

δήισζεο θνξνινγίαο πινίσλ γηα θάζε έλα έηνο πέξαλ ηνπ πξψηνπ 

απινπζηεχεηαη σο εμήο: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην πιήθηξν πκπιήξσζε Νέαο Αξρηθήο Δήισζεο γηα 

ην ηξέρνλ έηνο  

 Εκθαλίδεηαη θαηάζηαζε κε ηα πινία γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί 

ειεθηξνληθά δήισζε κε πεξίνδν δηαρείξηζεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

31/12 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  
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Εικόνα 12: Λίςτα πλοίων για υποβολή νζασ αρχικήσ δήλωςησ  

 

 Επηιέγνληαο ην πιήθηξν Νέα Αξρηθή Δήισζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε γξακκή κε ηα ζηνηρεία ηνπ πινίνπ γηα ην νπνίν επηρεηξεί λα 

ππνβάιεη λέα δήισζε (Εικόνα 12: Λίςτα πλοίων για υποβολι νζασ αρχικισ 

διλωςθσ), θαη εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθφλα (Εικόνα 14: Οκόνθ ςυμπλιρωςθσ 

νζασ διλωςθσ). εκεηψλνπκε φηη ην ελ ιφγσ πιήθηξν ζα είλαη αλελεξγφ αλ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πινίν ππάξρεη πξνζσξηλά απνζεθεπκέλε 

ηξνπνπνηεηηθή δήισζε. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηε δεκηνπξγία λέαο 

αξρηθήο δήισζεο πξέπεη είηε λα ππνβιεζεί νξηζηηθά, είηε λα δηαγξαθεί ε 

απνζεθεπκέλε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, φπσο θαζνδεγεί θαη ην αληίζηνηρν 

κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ 

πάλσ ζην αλελεξγφ πιήθηξν (Εικόνα 13: Λίςτα πλοίων για υποβολι νζασ αρχικισ 

διλωςθσ). 

 

 
Εικόνα 13: Λίςτα πλοίων για υποβολή νζασ αρχικήσ δήλωςησ με ανενεργό πλήκτρο «Νζα Αρχική Δήλωςη»  

 

Σα πεδία: Όλνκα, Σχπνο, Ληκέλαο Νενινγίνπ, Αξηζκφο Νενινγίνπ, 

Υξφλνο παξάδνζεο έηνηκνπ γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, Πινηνθηήηεο, 

εκθαλίδνληαη πξνζπκπιεξσκέλα απφ ηηο δειψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο αιιά είλαη επεμεξγάζηκα απφ ηνλ ρξήζηε. 

Σα πεδία: ΙΜΟ, Κ.Ο.Υ., Κ.Κ.Υ, Δ.Δ.., ΑΜΤΕΝ, Φνξνινγηθφ έηνο (Απφ … 

Έσο) εκθαλίδνληαη πξνζπκπιεξσκέλα απφ ην πξνεγνχκελν έηνο θαη δελ 

είλαη επεμεξγάζηκα απφ ηνλ ρξήζηε. Μεηαβάιινληαη, κφλν, κε ηελ 

ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο. Σν πεδίν ηεο ειηθίαο είλαη 

πξνζπκπιεξσκέλν απφ ηελ δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο κε ηελ 

πξνζζήθε ελφο έηνπο.  
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Εικόνα 14: Οθόνη ςυμπλήρωςησ νζασ δήλωςησ 

 

Καηά ηα ινηπά, ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νζφλεο είλαη φκνηα κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα «Ειςαγωγι πλοίου με 

Νζα Αρχικι Διλωςθ» 

 

 

Αναηιτθςθ προςωρινά αποκθκευμζνθσ ι οριςτικοποιθμζνθσ διλωςθσ 

Η αλαδήηεζε απνζεθεπκέλεο ή ππνβιεζείζαο δήισζεο γίλεηαη απφ ηα 

πιήθηξα Επηινγή Απνζεθεπκέλεο Δήισζεο ηνπ βαζηθνχ κελνχ γηα ην 

αληίζηνηρν έηνο. Ωο απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε (Εικόνα 15: 

Διαχείριςθ αποκθκευμζνων δθλώςεων): 

 

ην επάλσ κέξνο ηεο, έρνπκε ηε ιίζηα κε ηηο δειψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εληχπνπ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί, αιιά δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί. Παηψληαο κε 
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ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ ν ρξήζηεο, επάλσ ζηνλ αξηζκφ 

θαηαρψξηζεο ηνπ πινίνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, νδεγείηαη ζηελ νζφλε 

ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο θαη γίλεηαη αλάθηεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είρε 

απνζεθεχζεη.  

 

 
Εικόνα 15: Διαχείριςη αποθηκευμζνων δηλώςεων 

 

Αλ ε αλάθηεζε ηεο δήισζεο γίλεη ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία απφ 

απηήλ ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ε ηζνηηκία κεηαμχ Επξψ θαη Δνιαξίνπ 

έρεη αιιάμεη, ηφηε ε εηθφλα ηεο δήισζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζα ρξεζηκνπνηεί 

πιένλ ηε λέα (ηξέρνπζα) ηζνηηκία θαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ηζνηηκία ζα γίλεη ν 

επαλαυπνινγηζκφο ηνπ θφξνπ.  

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη ή λα δηνξζψζεη ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθηψληαη θαη έρεη πξν-ζπκπιεξψζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

απνζεθεχζεη εθ λένπ ηε δήισζή ηνπ ή λα ηελ ππνβάιιεη νξηζηηθά. 

 

ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηηο απνζεθεπκέλεο δειψζεηο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί νξηζηηθά. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

λα ηππψζεη ηελ ππνβιεζείζα δήισζε επηιέγνληαο ην πιήθηξν Εθηχπσζε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε γξακκή.  

Επίζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε απηήο, κε ην 

πιήθηξν Σξνπνπνηεηηθή ηεο αληίζηνηρεο γξακκήο. εκεηψλνπκε φηη ην πιήθηξν 

απηφ είλαη αλελεξγφ αλ ππάξρεη ήδε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο, 

ή αλ ππάξρεη πξνζσξηλά απνζεθεπκέλε δήισζε άιινπ έηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πινίν (Εικόνα 16: Διαχείριςθ αποκθκευμζνων δθλώςεων – Ανενεργό πλικτρο 
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τροποποιθτικισ διλωςθσ (1) θαη Εικόνα 17: Διαχείριςθ αποκθκευμζνων δθλώςεων – Ανενεργό 

πλικτρο τροποποιθτικισ διλωςθσ (2)). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη 

δεκηνπξγήζεη θαη απνζεθεχζεη πξνζσξηλά δήισζε άιινπ έηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πινίν, ζα πξέπεη λα ηελ ππνβάιεη νξηζηηθά, ή λα ηε δηαγξάςεη 

πξηλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επεμεξγαζία λέαο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί ηνλ 

δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζην λελεξγφ πιήθηξν, φπσο ζηελ Εικόνα 17: Διαχείριςθ 

αποκθκευμζνων δθλώςεων – Ανενεργό πλικτρο τροποποιθτικισ διλωςθσ (2). 

 

 
Εικόνα 16: Διαχείριςη αποθηκευμζνων δηλώςεων – Ανενεργό πλήκτρο τροποποιητικήσ δήλωςησ (1) 

 

 
Εικόνα 17: Διαχείριςη αποθηκευμζνων δηλώςεων – Ανενεργό πλήκτρο τροποποιητικήσ δήλωςησ (2) 

 

 

Εικόνα 18: Αιτία υποβολήσ τροποποιητικήσ δήλωςησ 

 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ, ε νζφλε είλαη 

φκνηα κε απηή πνπ πεξηγξάθεθε ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο «Ειςαγωγι πλοίου με Νζα 

Αρχικι Διλωςθ» θαη «Συμπλιρωςθ νζασ αρχικισ διλωςθσ». Η βαζηθή δηαθνξά, ε νπνία 

ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη φηη εδψ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη 
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επηπιένλ ηελ αηηία ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο απφ ηελ αλαδηπινχκελε 

ιίζηα πνπ εηθνλίδεηαη παξαθάησ. 

 

Πξνζνρή: Η επηινγή απηή πξέπεη λα απνηειεί ηελ πξψηε θίλεζε ηνπ ρξήζηε 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο δήισζεο, επεηδή θαζνξίδεη πνηα πεδία παξακέλνπλ 

επεμεξγάζηκα. ηε ζπλέρεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηελ επηινγή ηνπ, 

φκσο ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο αλαθηψληαη εθ λένπ απφ ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα ηεο Α.Α.Δ.Ε, κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο νξηζηηθά ππνβιεζείζεο 

δειψζεηο θαη ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα πιεθηξνινγήζεη εθ λένπ ηηο αιιαγέο 

πνπ έθαλε ζηε θφξκα ππνβνιήο. 

 

Ειδοποίθςθ πλθρωμισ φόρου και εκτυπώςεισ δθλώςεων 

Η εηδνπνίεζε πιεξσκήο θφξνπ γηα ηηο αξρηθέο εκπξφζεζκεο δειψζεηο, 

εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθηχπσζε νξηζηηθνπνηεκέλεο δήισζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ηα πνζά πνπ έρνπλ βεβαησζεί, νη δφζεηο θαη νη πιεξσκέο, 

εκθαλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή «Πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε» ηνπ 

TAXISnet.  
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Εικόνα 19: Ειδοποίηςη πληρωμήσ φόρου 


