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Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής «Προσωρινή Δήλωση παρακρατούμενων φόρων
στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων»

Στην εφαρμογή αυτή υποβάλλεται η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από αμοιβές
πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.
Η περιοδικότητα υποβολή της δήλωσης είναι μηνιαία και ακολουθεί την καταβολή της αμοιβής.

Βήματα υποβολής των δηλώσεων
1ο βήμα: Παραγωγή του αρχείου υποβολής
Το αρχείο υποβολής με τα αναλυτικά στοιχεία των εργαζομένων και των αμοιβών θα είναι αρχείο τύπου
CSV και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής του συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Β1 της Απόφασης
Το αρχείο θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων αναλυτικά για κάθε
κατηγορία πληρώματος (αξιωματικοί, κατώτερο πλήρωμα ή αλλοδαποί χωρίς ΑΦΜ ) και ξεχωριστά ανά
πλοίο
Η κωδικοποίηση των ειδών αμοιβών, τα στοιχεία των πινάκων με τις αναλυτικές εγγραφές που πρέπει να
περιληφθούν στο CSV αρχείο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των πεδίων αυτών περιγράφονται στην
Απόφαση Α. 1204/2020: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και
περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α
του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού.

2ο βήμα: Υποβολή αρχείου
Μετά την παραγωγή του αρχείου, το αρχείο θα υποβάλλεται σε μορφή zip στο παρακάτω link:
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteonforon/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai
στην ενότητα
«Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής μηνιαίων αρχείων για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου»
για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του αρχείου είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί
προσδιοριστικό στοιχείο της δήλωσης που θα υποβληθεί.
3ο βήμα: Υποβολή δήλωσης
Μετά την υποβολή του αρχείου και τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης. Η
εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο link των «Δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και άλλων δηλώσεων» με
την ονομασία «Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενων φόρων στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων
των εμπορικών πλοίων». Η εφαρμογή αφορά δηλώσεις αρχικές, και τροποιητικές είτε λιγότερο, είτε το
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ίδιο, είτε περισσότερο χρεωστικές, για αμοιβές από την 01/09/2020 και μετά. Οι υπόχρεοι παρακράτησης
φόρου για τις αμοιβές πληρωμάτων μέχρι και την 31/08/2020, θα υποβάλλουν τις αντίστοιχες δηλώσεις
αρχικές ή τροποποιητικές ένχαρτα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Τα πεδία της δήλωσης της εφαρμογής θα προσυμπληρώνονται με τα συγκεντρωτικά ποσά ανά πλοίο που
θα προκύπτουν βάσει των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 2ο βήμα.
To link με το οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει είσοδο στην εφαρμογή είναι το ακόλουθο:
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteonforon/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai

Αναλυτικό Παράδειγμα

«Υποβολή αρχικής και τροποιητικής δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία
πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού»
(Τα ποσά ακαθάριστων αποδοχών, κρατήσεων NAT, καθαρών αποδοχών, παρακρατηθέντων φόρων,
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης είναι εντελώς τυχαία, δεν προκύπτουν από τους υφιστάμενους συντελεστές
και έχουν επιλεχθεί, ειδικά, για να είναι εύληπτα από τον αναγνώστη)
1ο βήμα: Παραγωγή του αρχείου υποβολής
Ο χρήστης δημιουργεί ένα αρχείο CSV τα χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται στο Παράρτημα Β1 της
Απόφασης.
Στο αρχείο θα αναγράφεται υποχρεωτικά η επωνυμία και το ΑΦΜ της διαχειρίστριας επιχείρησης , ο μήνας
και το έτος υποβολής της δήλωσης. Έπειτα θα αναγράφονται τα εισοδήματα του πληρώματος ανά πλοίο.
Υποχρεωτικά πεδία είναι το όνομα του πλοίου και το ΙΜΟ . Εφόσον ένα πλοίο δεν έχει αριθμό ΙΜΟ τότε
εισάγεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Νηολογίου και η Λιμενική Αρχή.
Στη συνέχεια θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του πληρώματος ανά πλοίο. Απαραίτητα στοιχεία
είναι το ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και ο ΑΜΚΑ εφόσον πρόκειται για ημεδαπό πλήρωμα. Για αλλοδαπό
πλήρωμα είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού Διαβατηρίου, το ονοματεπώνυμο και η Χώρα
προέλευσης. Στη στήλη κατηγορία πληρώματος γίνεται η εξής διάκριση:
1. Αξιωματικοί
2. Κατώτερο Πλήρωμα
3. Αλλοδαποί χωρίς ΑΦΜ
Υποχρεωτικά επίσης είναι τα πεδία «από», «έως», «ημέρες», «είδος αποδοχών» (υπάρχει η αντίστοιχη
κωδικοποίηση μισθωτής εργασίας πληρωμάτων στο Παράρτημα Β) , «Ακαθάριστες Αποδοχές», «Κρατήσεις
ΝΑΤ», «Καθαρές Αποδοχές», «Φόρος», «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης» και «φορολογικός συντελεστής»
όπου απαιτείται.
Στο αρχείο θα πρέπει να συμπεριληφθεί το σύνολο των πλοίων της διαχειρίστριας εταιρείας

3

Στο παρακάτω παράδειγμα η επωνυμία της διαχειρίστριας εταιρείας είναι ΠΑΠΑΣ ΑΕ και η δήλωση
υποβάλλεται για τον μήνα 10ο του 2020. Η διαχειρίστρια εταιρεία έχει δύο πλοία με τις επωνυμίες ΠΛΟΙΟ 1
και ΠΛΟΙΟ 2 αντίστοιχα
Στο πλοίο 1 το πλήρωμα αποτελείται από 3 άτομα, έναν ημεδαπό με είδος αποδοχών 9, έναν ημεδαπό με
είδος αποδοχών 8 και έναν αλλοδαπό χωρίς ΑΦΜ με είδος αποδοχών 10. Αντίστοιχα συμπληρώνουμε και
τα αναλυτικά στοιχεία των αποδοχών τους
Στο πλοίο 2 το πλήρωμα αποτελείται από 2 άτομα, έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό
Σε μια γραμμή του αρχείου πρέπει να αποτυπωθεί το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, των κρατήσεων
, των καθαρών αποδοχών , το σύνολο του φόρου και το σύνολο της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ που έχουν υποβληθεί

Ο χρήστης προβαίνει στην αποθήκευση του αρχείου επιλέγοντας από το μενού «Αρχείο» την επιλογή
«Αποθήκευση ως». Το όνομα του αρχείου μπορεί να περιλαμβάνει αλφαριθμητικά, στην περίπτωση όμως
χρήσης γραμμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο οι λατινικοί χαρακτήρες. Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα επιλέγεται τυχαία να δοθεί στο αρχείο το όνομα “sailor_test_102020”. Το αρχείο, κατόπιν,
αποθηκεύεται εκ νέου από το χρήστη σε συμπιεσμένη μορφή (zip). Έτσι, για παράδειγμα, ο χρήστης
μπορεί να έχει αποθηκεύσει το αρχείο που παράχθηκε από την desktop εφαρμογή στην επιφάνεια
εργασίας. Για να προχωρήσει στην αποθήκευση του αρχείου σε συμπιεσμένη μορφή, ένας από τους
πολλούς τρόπους μετατροπής του αρχείου σε συμπιεσμένη μορφή είναι: Δεξί κλίκ πάνω στο αρχείο που
θέλω να συμπιεστεί  Αποστολή Προς (Send To)  Συμπιεσμένο Αρχείο (Compressed (Zipped) Folder).
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2ο βήμα: Υποβολή αρχείου
Μετά την παραγωγή του αρχείου στο 1ο βήμα, ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλλει το αρχείο στο link της
εφαρμογής υποβολής μηνιαίων αρχείων, που αναφέρθηκε και προηγουμένως, για να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Ο χρήστης εισέρχεται με τους κωδικούς TAXISnet και επιλέγει τον κατάλληλο ρόλο, με τον
οποίο θα λειτουργήσει, για να υποβάλει τη δήλωση του υπόχρεου.
Η υποβολή του αρχείου θα γίνει, ανάλογα με το είδος της αμοιβής που αφορά το αρχείο, στο κατάλληλο,
από τα 3 παρακάτω link, , επιλέγοντας το μήνα και το έτος:
Στο παράδειγμα αυτό, επιλέγουμε τη δήλωση «Μηνιαία Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Αμοιβές
Πληρωμάτων» για το μήνα 10ο του έτους 2020 και κλικάρουμε αντίστοιχα το κουμπί «Επιλογή», όπως
αποτυπώνεται στην 4η γραμμή:
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Κατόπιν εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη και ο χρήστης κλικάρει το κουμπί «Επιλογή», στο πεδίο «Τρόπος
υποβολής: Αρχείο»:

Ο χρήστης στο πεδίο «Επιλέξτε το αρχείο από το δίσκο του υπολογιστή σας» κλικάρει το κουμπί “Browse”
και φορτώνει το zip αρχείο που δημιούργησε στο 1ο βήμα:
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Με το που φορτωθεί το αρχείο και εμφανιστεί στην οθόνη, ο χρήστης κλικάρει το κουμπί
«Μεταφόρτωση»:
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Κατόπιν εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη και ο χρήστης κλικάρει το κουμπί «Λίστα υποβολών»:

Η ακόλουθη οθόνη, απεικονίζει μεν τον αριθμό πρωτοκόλλου που πρόκειται να δοθεί στο αρχείο, ωστόσο
δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία αν δεν το επιθυμεί ο χρήστης. Για το λόγο αυτό, ως «Κατάσταση» υπάρχει
η ένδειξη «Προσωρινά Αποθηκευμένη». Για την οριστικοποίηση της υποβολής του αρχείου ο χρήστης
πρέπει να κλικάρει το κουμπί «Οριστικοποίηση», ενώ ο χρήστης μπορεί και να διαγράψει το αρχείο
πατώντας το κουμπί «Διαγραφή», σε περίπτωση που το επιθυμεί.
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Μετά το κλικ στο κουμπί της «Οριστικοποίησης» εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, όπου γίνεται
επιβεβαίωση της τελικής οριστικοποίησης, πατώντας το κουμπί «Οριστικοποίηση Υποβολής»:

Στην οθόνη που εμφανίζεται ακολούθως πιστοποιείται η οριστικοποίηση της υποβολής από δύο σημεία.
Από την «Κατάσταση», που πλέον έχει την ένδειξη «Οριστική», και από το κουμπί «Απόδειξη (PDF)», από
το οποίο προκύπτει η απόδειξη της υποβολής.

Το πρωτόκολλο που αποδόθηκε στο αρχείο του παραδείγματος είναι το 2049259 / 11.09.2020. Το
πρωτόκολλο αυτό θα εμφανιστεί στο 3ο βήμα, που αφορά στην υποβολή της δήλωσης.
Μπορούν να γίνουν απεριόριστες υποβολές αρχείων, με την αντίστοιχη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, πριν
από την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης, στο 3ο βήμα. Το αρχείο που θα ληφθεί υπόψη στην
υποβολή της δήλωσης, θα είναι το τελικό αρχείο που υπεβλήθη στο βήμα αυτό. Η υποβολή του αρχείου
ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ υποβολή δήλωσης και συνεπώς δεν παράγει έννομες συνέπειες. Μόνο το αρχείο που θα
συνδεθεί με υποβολή δήλωσης (3ο Βήμα) έχει ισχύ για τον προσδιορισμό του φόρου.

3ο βήμα: Υποβολή δήλωσης
Μετά την υποβολή του αρχείου και τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου στο 2ο βήμα, ακολουθεί η υποβολή της
δήλωσης, η οποία είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link:
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https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteonforon/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai
Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή, με τους κωδικούς TAXISnet, και επιλέγει τον κατάλληλο ρόλο με τον
οποίο θα λειτουργήσει για να υποβάλει τη δήλωση. Κατά την είσοδό του στην εφαρμογή των
παρακρατούμενων φόρων θα δει την ακόλουθη οθόνη, από την οποία θα επιλέξει «Προσωρινή δήλωση
παρακρατούμενων φόρων από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων» και θα πατήσει το κουμπί
«Συνέχεια»:
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Στη συνέχεια, ανάλογα με το διάστημα που αφορά η δήλωση, επιλέγεται το αντίστοιχο κουμπί «Υποβολή».
Για το παράδειγμα αυτό θα επιλεχθεί, ως «Περίοδος Παρακράτησης», το διάστημα «01/10/2020 –
31/10/2020».

Η οθόνη που εμφανίζεται ακολούθως περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία της δήλωσης και
εμφανίζεται η συγκεντρωτική εικόνα ανά πλοίο, όπως αυτή προκύπτει από το αρχείο αναλυτικών
εγγραφών
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(Υπενθύμιση - Στιγμιότυπο του πίνακα αναλυτικών εγγραφών που συνάδει με την εικόνα της παραπάνω
δήλωσης)

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δήλωση επιλέγουμε το κουμπί «υποβολή». Διαφορετικά υπάρχει η
επιλογή της «προσωρινής αποθήκευσης» ή και της «ακύρωσης» της δήλωσης.
Τέλος, εφόσον επιλέξουμε την «υποβολή», εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη της οριστικής υποβολής, από
όπου και μπορούν να αντληθούν οι ταυτότητες οφειλής

Όταν επιλεγεί το κουμπί «Ταυτότητα Οφειλής» , εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα στην οποία παράγεται μια
ταυτότητα οφειλής για κάθε πλοίο.
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Επισήμανση:
Ειδικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975 λόγω μεταβίβασης ή υποθήκευσης
του πλοίου, η υποβολή της δήλωσης του άρθρου 2 και η καταβολή του φόρου και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, γίνεται πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 19
του ν.27/1975.
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