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Θέμα: Διαδικασία χαρακτηρισμού των Ιστιοπλοϊκών Σκαφών που αγωνίζονται στο άθλημα της
Ανοικτής Θάλασσας ως «Ναυταθλητικά» και απαλλαγή από τη Φορολογία Πλοίων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
στα πλαίσια της εποικοδομητικής πρωτοβουλίας ανοικτού διαλόγου “Αθλητισμός 2021: Συμπαίκτες
στη μεταρρύθμιση”, σας υποβάλλουμε το παρακάτω αίτημα για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο
αφορά στα Ναυταθλητικά σκάφη Ανοικτής Θάλασσας, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την
ανάπτυξη του ελληνικού Ναυταθλητισμού και της ελληνικής Ιστιοπλοϊας.
Οι Ναυτικοί Όμιλοι σε όλη την Ελλάδα, όπως κάνει εδώ και 40 χρόνια και ο δικός μας Όμιλος ΣΕΑΝΑΤΚ
με εγκαταστάσεις στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας (Τζιτζιφιές), καλλιεργούμε το
Ναυταθλητισμό και κυρίως το άθλημα της Ιστιοπλοϊας, τόσο στην Ανοικτή Θάλασσα, όσο και στις
Ολυμπιακές Κατηγορίες (Τρίγωνο). Αποστολή μας είναι η ανάπτυξη του Ναυταθλητισμού προς
όφελος των αθλητών και των νέων παιδιών και η εξοικείωσή τους με τη θάλασσα και τον
αθλητισμό.
Διαθέτουμε, μέσω των μελών μας, μεγάλο στόλο Ναυταθλητικών ιστιοπλοικών σκαφών Ανοικτής
Θάλασσας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε επιτυχώς τις αγωνιστικές ολυμπιακές κατηγορίες με
σημαντικές διακρίσεις και πρωταθλητές σε πανελλήνιο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Διατηρούμε τμήματα αρχαρίων, μέσα από τα οποία χιλιάδες παιδιά γνώρισαν τη θάλασσα και το
Ναυταθλητισμό.
Το θέμα που φέρνουμε υπ όψιν σας προς επίλυση, είναι η ενεργοποίηση των αδρανών διατάξεων
του Νόμου για τα Ναυταθλητικά σκάφη, ο καθορισμός σαφών κριτηρίων για το χαρακτηρισμό των
Ναυταθλητικών ιστιοπλοϊκών σκαφών, καθώς και των συνοδευτικών σκαφών σε ιστιοπλοϊκούς
αγώνες, και η απαλλαγή από την άδικη και υψηλή φορολογία πλοίων που επιβλήθηκε το 2020 με
το Ν. 4646/2019.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επίλυση του θέματος αυτού και η διάκριση των Ναυταθλητικών
Σκαφών Ανοικτής Θάλασσας με ορθολογικά κριτήρια, θα καλύψει ένα κενό στην εφαρμογή της
ισχύουσας νομοθεσίας και θα στηρίξει έμπρακτα το Ναυταθλητισμό.
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Παραθέτουμε σύντομα το ιστορικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι εδώ και δεκαετίες ο Νομοθέτης
διακρίνει και απαλάσσει τα Ναυταθλητικά σκάφη από τη φορολογία πλοίων:
1. Στο Νόμο 438/1976, «Περί τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και
ρυθμίσεως δασμολογικών και φορολογικών θεμάτων», στο Άρθρο 16 «Απαλλαγαί και ατέλειαι
Ναυταθλητικών σκαφών», οριζονται ως Ναυταθλητικά τα σκάφη ανήκοντα σε Ομίλους ή μέλη αυτών
και προοριζόμενα για προπόνηση και συμμετοχή σε αγώνες, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου
Ναυτικού Ομίλου, θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σύμφωνα με το Νόμο, τα
σκάφη αυτά απαλάσσονται της φορολογίας πλοίων.
2. Αργότερα, είχαν τεθεί συμπληρωματικά κριτήρια, όπως ήταν η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον σε 6
ιστιοδρομίες συνολικού μήκους 120 ναυτικών μιλίων. Πάντοτε όμως ήταν απαραίτητη η βεβαίωση
Ναυταθλητικού σκάφους από την ΓΓΑ.
3. Στο Ν. 2459/1997 «Κατάργηση Φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «τα
ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
προκειμένου για ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικούς
αγώνες».
4. Στο Νόμο 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 14 «Τελικές διατάξεις»
αναφέρεται ότι τα ναυταθλητικά σκάφη που ανήκουν σε ομίλους ή σε εγγεγραμμένα μέλη τους
απαλάσσονται της φορολογίας, βάσει βεβαίωσης από τη ΓΓΑ. Για το χαρακτηρισμό σκάφους ως
ναυταθλητικού, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του οικείου Ναυτικού Ομίλου ή Σωματείου,
εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από
την οποία να προκύπτει ότι χρησιμοποιείται για εξάσκηση μέλους και συμμετοχή σε ναυτικούς
αγώνες.
Σημειώνουμε ότι παρά την ύπαρξη αυτής της διάταξης, τέτοιες βεβαιώσεις δεν εκδόθηκαν εδώ και
πολλά χρόνια από τη ΓΓΑ, παρά τα σχετικά αιτήματα, χωρίς να είναι γνωστή η αιτία.
5. Απόφαση ΠΟΛ 1209/14.11.2018 «Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των
στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών
σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα». Υπάρχει πρόβλεψη καταχώρησης στο
Μητρώο των Ναυταθλητικών σκαφών σε ξεχωριστή κατηγορία, «για τον χαρακτηρισμό των οποίων
απαιτείται βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου ή σωματείου εγκεκριμένη από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Τελικά, ελλείψει της βεβαίωσης από τη ΓΓΑ, ακόμα και η εγγραφή των σκαφών στο Μητρώο
σκαφών δεν έγινε σε ξεχωριστή κατηγορία ως «Ναυταθλητικά». Η παράλειψη αυτή στέρησε από
τα Ναυταθλητικά σκάφη το δικαίωμα της αυτοτελούς διάκρισης από τις υπόλοιπες κατηγορίες
πλοίων.
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6. Τέλος με το Νόμο 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση», ο οποίος επέφερε αλλαγές στο βασικό
νόμο περί φορολογίας πλοίων (Ν.27/1975), δόθηκε η χαριστική βολή στο Ναυταθλητισμό με την
επιβολή φορολογίας 1.000 ευρώ/έτος, εξομοιώνοντας πλήρως τα Ναυταθλητικά σκάφη με τα
υπόλοιπα ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και τις πολυτελείς θαλαμηγούς (!).
Συγκεκριμένα, αυξήθηκε με αυθαίρετο τρόπο το ποσό φόρου των 18 €, το οποίο προκύπτει βάσει των
κόρων χωρητικότητας, στο ελάχιστο ποσό των 200 €, και μάλιστα πολλαπλασιαζόμενο με το
συντελεστή 5, ως «ιδιωτικά σκάφη αναψυχής».
Στη συνέχεια προβλέπεται μία έκπτωση 60% στα «επιβατηγά ιστιοφόρα πλοία» (όρος που είναι
απολύτως ασαφής), ενώ προβλέπεται και καταλογισμός του φόρου κατ’αναλογία των ημερών
εκμετάλλευσής του πλοίου. Τα ανωτέρω σημεία παρέμειναν ασαφή, ακόμα και στη σχετική
διευκρινιστική Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ε2029/11.3.2020), ενώ σύμφωνα με πρόσφατες βεβαιώσεις
καταλογισμού φόρου δεν ελήφθησαν υπόψιν ούτε η έκπτωση του 60% ούτε και οι ημέρες
ακινησίας.
Τελικά δικαίως ερμηνεύεται ως μία ακόμα διάταξη εισπρακτικού χαρακτήρα, και μάλιστα
αντίστροφα προοδευτική, η οποία θα επιφέρει καθοριστικό πλήγμα στο Ναυταθλητισμό.
Κύριε Υπουργέ,
η Ιστιοπλοϊα Ανοικτής Θάλασσας αποτελεί μία αναγνωρισμένη, ιδιαίτερα δύσκολη και εξαιρετικά
δαπανηρή αθλητική δραστηριότητα. Η συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού των
Ναυταθλητικών σκαφών για να είναι αξιόπλοα και ικανά αγωνιστικά, κοστίζει πολύ και γίνεται από
τα μέλη μας με πολύ μεγάλη δυσκολία. Τα μέλη μας / ιδιοκτήτες Ναυταθλητικών σκαφών, είναι κατά
τη συντριπτική τους πλειοψηφία άνθρωποι με όχι υψηλά εισοδήματα. Το κοινό μας στοιχείο είναι η
ναυτοσύνη και η ιδιαίτερη αγάπη για τη θάλασσα και το Ναυταθλητισμό. Με αυτά τα εφόδια
πασχίζουμε με θυσίες να συντηρήσουμε τα σκάφη μας, να αναπτύξουμε τη δραστηριότητα της
Ιστιοπλοϊας Ανοικτής Θάλασσας και να μεταφέρουμε τις αρετές του ναυταθλητισμού στους
νεώτερους.
Η δραστηριότητα αυτή έχει πολλαπλά οφέλη:
-

Αποτελεί τη μαζικότερη δεξαμενή ανάπτυξης του Ναυταθλητισμού, και ενασχόλησης εφήβων αλλά
και ενηλίκων με τη θάλασσα.

-

Καλλιεργεί την ελληνική ναυτοσύνη με την εκπαίδευση και εξάσκηση των πληρωμάτων.

-

Οι αγώνες Ανοικτής Θάλασσας είναι ένα γεγονός μαζικό, ζωντανό που, εκτός των άλλων, τονώνει
την οικονομική δραστηριότητα και προβολή των νησιών και των παράκτιων περιοχών που
επισκέπτονται. Σημειώστε ότι οι συμμετοχές σκαφών σε αγώνες Ανοικτής Θάλασσας ανέρχονται
ακόμα και σε πάνω από 100, με περισσότερους από 400 αθλητές ως πληρώματα.
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-

Στηρίζει τη βιωσιμότητα των Ναυτικών Ομίλων, για τους περισσότερους από τους οποίους αποτελεί
τη μεγαλύτερη, αν όχι σχεδόν αποκλειστική, πηγή εσόδων και με τον τρόπο αυτό προσφέρει τους
αναγκαίους πόρους και για την ανάπτυξη και λειτουργία του τμήματος ολυμπιακών κατηγοριών
(Τρίγωνο). Η συρρίκνωσή της θα οδηγήσει τα αγωνιστικά ιστιοπλοϊκά τμήματα σε μαρασμό.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η διαδικασία χαρακτηρισμού των Ναυταθλητικών σκαφών είναι μια
απλή και απόλυτα διαφανής διαδικασία, καθώς τα σκάφη αυτά συνοδεύονται από Διεθνές
Πιστοποιητικό Καταμέτρησης από το διεθνή οργανισμό ORC και η αγωνιστική δραστηριότητά τους
είναι επίσημα καταγεγραμμένη στις κατατάξεις αγώνων της Ομοσπονδίας και μπορεί εύκολα να
πιστοποιηθεί επισήμως.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας, θα ενεργοποιήσετε
άμεσα τις διαδικασίες προσδιορισμού σαφών κρτηρίων για το χαρακτηρισμό των Ναυταθλητικών
Ιστιοπλοϊκών Σκαφών και θα μεριμνήσετε για την απαλλαγή των Ναυταθλητικών και συνοδών
σκαφών από τη φορολογία πλοίων, μη εξομοιώνοντάς τα με άλλες κατηγορίες επαγγελματικών
σκαφών αναψυχής, θαλαμηγών ή σκαφών λειτουργικής εκμετάλλευσης.
Άλλωστε αυτό που θα ήταν αναμενόμενο και απόλυτα λογικό, είναι να υπάρξει απαλλαγή και για τα
υπόλοιπα ιστιοπλοϊκά σκάφη, έστω και με βάση ορθολογικά κριτήρια, υποστηρίζοντας με τον τρόπο
τις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Θα περιμέναμε στη χώρα με 15 χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής, με το μεγαλύτερο διεθνώς
εμπορικό στόλο και με έντονα χαραγμένη τη ναυτική παράδοση στην ιστορία της, να δίνονται
κίνητρα για την ανάπτυξη του Ναυταθλητισμού και για την απόκτηση και διατήρηση
Ναυταθλητικών ιστιοπλοϊκών σκαφών και όχι να τιμωρούνται ουσιαστικά τα μέλη των Ναυτικών
Ομίλων και οι λοιποί ιστιοπλόοι για τις ανιδιοτελείς προσπάθειές τους.
Ελπίζουμε οι αρχές της χώρας να εξακολουθούν να συμφωνούν με τα παραπάνω, όπως και με το
διαχρονικό σκεπτικό του Νομοθέτη.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συζήτηση.
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