
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1143  
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-

λώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του 

ν. 27/1975.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’34) 

με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ-
γό Οικονομικών να παρατείνει, με απόφασή του, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις 
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογι-
κές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις,

β) του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114) με τις οποίες 
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών 
να παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφασή 
του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 
και τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία.

γ) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α΄170).
δ) του άρθρου 14 του ν. 27/1975 ( Α΄77) και 
ε) του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).
στ) του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) για την 

αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς 
πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και 
εισφοράς του ν. 29/1975.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως 
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’121).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738), όπως ισχύει.

9. Την παρ. 1 του άρθρου 1 (Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
στο Υπουργείο Οικονομικών) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).

10. Την υπό στοιχεία Α. 1034/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών (Β΄723).

11. Την υπό στοιχεία Α. 1067/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών (Β΄1220).

12. Την υπό στοιχεία Α. 1123/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών (Β΄2279).

13. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο-
βολή της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κα-
τηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) με τη χρήση ηλεκτρονι-
κής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet, καθώς και των υπόχρεων σε υποβολή χειρό-
γραφων δηλώσεων στις περιπτώσεις μίσθωσης γυμνών 
πλοίων και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων της ίδιας 
κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77).
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14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων 
πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’77), για το φορο-
λογικό έτος 2021, παρατείνεται μέχρι τις 27 Ιουλίου 2021 
και η προθεσμία καταβολής της πρώτης και δεύτερης 

δόσης του φόρου αυτού παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιου-
λίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027582806210002*


		2021-06-29T00:46:06+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




