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Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές
πληρωμάτων
Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε στις
31 Μαρτίου 2015 την ΠΟΛ.1072, βάσει
της οποίας στις αποδοχές, που
λαμβάνουν οι αξιωματικοί και το
κατώτερο πλήρωμα πλοίων του
εμπορικού ναυτικού, διενεργείται
παρακράτηση φόρου 15% για τους
αξιωματικούς και 10% για το κατώτερο
πλήρωμα.
Ειδικότερα, στην προαναφερόμενη ΠΟΛ
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν
διεθνείς μεταφορές
 Η παρακράτηση διενεργείται τόσο σε
φορολογικούς κάτοικους Ελλάδας όσο
και σε φορολογικούς κάτοικους
εξωτερικού.
 Η παρακράτηση διενεργείται από την
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ημεδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία ή τη
διαχειρίστρια εταιρεία (στην περίπτωση
αλλοδαπής πλοιοκτήτριας).
Πλοία με ξένη σημαία που εκτελούν
διεθνείς μεταφορές και η διαχείριση τους
γίνεται από την Ελλάδα
 Η παρακράτηση διενεργείται μόνο σε
φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.
 Η παρακράτηση διενεργείται από την
ημεδαπή πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια
εταιρεία. Στην περίπτωση αλλοδαπής
πλοιοκτήτριας, η παρακράτηση
διενεργείται από τη διαχειρίστρια εταιρεία
στην Ελλάδα.
Πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία που
εκτελούν εσωτερικούς πλόες
 Η παρακράτηση διενεργείται τόσο σε
φορολογικούς κάτοικους Ελλάδας όσο
και σε φορολογικούς κάτοικους
εξωτερικού.
 Η παρακράτηση διενεργείται από τις
ημεδαπές ή αλλοδαπές πλοιοκτήτριες ή
διαχειρίστριες εταιρείες.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη
υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της
δήλωσης παρακρατούμενου φόρου
επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, που
διπλασιάζουν την αρχική οφειλή.
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Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί από επαγγελματίες των εταιρειών μελών της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Πρόκειται για ένα γενικό οδηγό μόνο και η
εφαρμογή του σε ειδικές καταστάσεις εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν
εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν υποκατάστατο τέτοιας συμβουλής. Παρόλο
που κάθε δυνατή προσπάθεια έχει καταβληθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, η Deloitte Touche Tohmatsu Limited δεν
αποδέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκλήθηκαν από αμέλεια ή διαφορετικά ή για ζημίες, όπως κι αν προκλήθηκαν σε
κάθε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτό.
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίεςμέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων.
Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από
200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός
και Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance
& Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της
ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι
περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr
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