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ΠΡΟΣ
I. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
Email: gg-fpdp@minfin.gr

ΙΙ. AAΔΕ
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

  Email:  deaf@aade.gr  

Θέμα: Ετήσια αντικειμενική δαπάνη κατόχων σκαφών αναψυχής για τα οποία, λόγω των 
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-
19, είχε απαγορευθεί ο απόπλους για πολλούς μήνες εντός του 2020 – ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν και των πρόσφατων δημοσιευμάτων στον τύπο ότι επίκειται η οριστικοποίηση 
των μέτρων για την φορολόγηση των φυσικών και νομικών προσώπων για το έτος 2020 και, 
μεταξύ άλλων, των διευκολύνσεων που θα ισχύσουν, αναφορικά με τα τεκμήρια 
φορολόγησης, για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σας 
διαβιβάζουμε την από Νοεμβρίου 2020 αίτηση του κυρίου Νικολάου Ανέστη προς τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την οποία ο κύριος 
Ανέστης μάς απέστειλε πρόσφατα με την με κωδικό 296442/2021 αναφορά του.

Με την αίτησή του αυτή ο κύριος Ανέστης επισημαίνει ότι με αλλεπάλληλες υπουργικές 
αποφάσεις που εκδόθηκαν εντός του 2020 επιβλήθηκε περιορισμός της κίνησης ιδιωτικών 
σκαφών αναψυχής (απαγόρευση απόπλου εκτός εάν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, π.χ. 
ανωτέρα βία, ανάγκη επισκευής – εφοδιασμού ή σκοποί σχετικοί με την ασφάλεια κρίσιμων 
ενεργειακών υποδομών της χώρας) αρχικά από την 21.3.2020 έως την 25.5.2020 (αρχής 
γενομένης με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠοικ. 19421, ΦΕΚ Β΄ 932/18-3-2020) και στη συνέχεια 
(αρχής γενομένης με την υπ’ αρ. Δ1αΓΠοικ: 71342 ΦΕΚ Β΄ 4899/6-11-2020) από 7 
Νοεμβρίου 2020 και μετά. Ο κύριος Ανέστης επισημαίνει ότι κατ’ ουσίαν τα σκάφη 
αναψυχής τέθηκαν σε ακινησία για πολλούς μήνες εντός του 2020 χωρίς την βούληση 
των κατόχων τους (αναγκαστική ακινησία), αλλά λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Όπως μας εξήγησε ο κύριος Ανέστης, οι κάτοχοι των 
σκαφών δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία θέσης των 
σκαφών σε ακινησία λόγω του ότι δεν ήταν γνωστό πόσο θα διαρκούσαν τα μέτρα, ενώ 
εξάλλου για την έκδοση βεβαίωσης ακινησίας από τα λιμεναρχεία προβλέπεται η καταβολή 
παραβόλου. Για τον λόγο αυτό, ο κύριος Ανέστης προτείνει να προβλεφθεί νομοθετικά η 
απαλλαγή των σκαφών αναψυχής, για τους μήνες αυτούς, από την ετήσια αντικειμενική 
δαπάνη (την οποία προβλέπει το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Ν. 
4172/2013).  
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Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή θεωρούμε εύλογα όσα αναφέρει ο κύριος Ανέστης, 
σας διαβιβάζουμε την αίτησή του με την παράκληση να μεριμνήσετε για την λήψη μέτρων για 
την ορθή φορολογική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Σαββίδη Ευανθία
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

ΣΥΝ:
Η αίτηση του κυρίου Νικολάου Ανέστη 

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 

Email: yfyp.fpdp@minfin.gr 
2. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Email: gov.office@aade.gr 
3. Κύριον Ανέστη Νικόλαο

Email: nikos.anestis@gmail.com
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