20 Ιουνίου 2013
Αριθµ. Πρωτ.: 164656/24666/2013
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Βούλγαρη
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
Ακτή Βασιλειάδη, ΤΚ 18510, Πειραιάς

Θέµα: Είσπραξη παραβόλου για την χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας σκάφους αναψυχής
Σχετ:
1) Η µε αρ. πρωτ. 164656/13507/4.4.2013 επιστολή µας προς την ∆ιεύθυνση Τελών και
Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονοµικών
2) Η µε αρ. πρωτ. ∆.ΤΕΦ Α΄ 1087985 ΕΞ 2013/30.5.2013 απάντηση της ∆ιεύθυνσης Τελών
και Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονοµικών

Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν. 3094/2003 εξετάζει αναφορά πολίτη ο οποίος διαµαρτύρεται επειδή,
προκειµένου να του χορηγηθεί βεβαίωση ακινησίας σκάφους αναψυχής, κατέβαλε στην
αρµόδια Λιµενική Αρχή παράβολο υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού αξίας 3 Ευρώ.
Θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι από την έρευνα του
σχετικού νοµοθετικού πλαισίου προκύπτει ότι η επιβολή και η είσπραξη του συγκεκριµένου
παραβόλου είναι παράνοµη.
Συγκεκριµένα:
Α) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ΠΟΛ 1135/4-10-2010 «Κοινοποίηση άρθρων του ν.3842/2010» προβλέπει ότι:
«… Επίσης, αναγνωρίζεται πλέον η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. Για την απόδειξη του
χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος βεβαίωση της αρµόδιας
Λιµενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστηµα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας
κατά την 31n ∆εκεµβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που
θα τηρείται από αυτή».

Το άρθρο 25 του ν.δ. 1938/1942 προβλέπει ότι:
«1. Εις απάσας τας εις το Υπουργείον Εθνικής Αµύνης (Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας) και τας εκ
τούτων εξαρτωµένας υπηρεσίας οργανισµούς και Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου υποβαλλοµένας αιτήσεις
πάσης φύσεως τας υποκειµένας είς τέλος χαρτοσήµου, επικολλάται επιπροσθέτως του χαρτοσήµου
υποχρεωτικώς ειδικόν ένσηµον ίσης µε το χαρτόσηµον αξίας κατονοµαζόµενον "Ενσηµα Μετοχικών Ταµείων
Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας".
2. Επίσης εις άπαντα τα υπό του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης (Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας) και υπό των
εκ τούτων εξαρτωµένων υπηρεσιών οργανισµών και Νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου εκδιδοµένα
πιστοποιητικά πάσης φύσεως επικολλάται επιπροσθέτως του χαρτοσήµου υποχρεωτικώς το κατά την
προηγούµενην παράγραφον ειδικόν ένσηµον ίσης αξίας µε το χαρτόσηµον είς ο υπόκειται εκάστη κατηγορία
εγγράφου».
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Το κινητό επίσηµα του ειδικού ενσήµου των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας που καθιερώθηκε µε το ανωτέρω άρθρο αντικαταστάθηκε µε ειδικό έντυπο
παράβολο σε Ευρώ, σύµφωνα µε το π.δ. 251/2002 (το άρθρο 1 του οποίου τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 1 του π.δ. 123/2003)
Εξάλλου, σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2913/2001:
"Ως πιστοποιητικά, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν.δ. 1938/1942 (ΦΕΚ 289 Α`), νοούνται και οι
εκδιδόµενες άδειες, θεωρήσεις, βεβαιώσεις και συναπτόµενες συµβάσεις, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες,
οργανισµούς και εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα των Υπουργείων Εθνικής Αµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης
αρµοδιότητας της ΕΛ.ΑΣ. και Εµπορικής Ναυτιλίας αρµοδιότητας Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ.), µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α`)".

Περαιτέρω, το άρθρο 17 του π.δ. της 28-7-1931 (Περί Κώδικος των Νόµων περί
Τελών Χαρτοσήµου) όριζε:
«Γενικής φύσεως έγγραφα
1. Εις πάγιον τέλος δραχ. 10 υπόκεινται:
γ) Τα προς το συµφέρον των ιδιωτών παρ` οιουδήποτε εκδιδόµενα αντίγραφα και αποσπάσµατα εγγράφων, ως
και αι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, τα µη ειδικώς υποβαλλόµενα εις
τέλος κατώτερον ή ανώτερον».

Ωστόσο, η συγκεκριµένη διάταξη καταργήθηκε. Συγκεκριµένα, κατά το άρθρο 13 παρ.
2 και 3 του Ν.2579/1998, (ΦΕΚ Α 31):
«2. Καταργούνται τα πάγια τέλη χαρτοσήµου που επιβάλλονται στα πιο κάτω έγγραφα µε τις διατάξεις του π.δ. της
28 Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ 239 Α`): α) Στις βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, που
προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και στα αντίγραφα και
αποσπάσµατα αυτών, …
3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.3.1998»

Επίσης, σηµειώνουµε και ότι σύµφωνα µε το άρθρο 18 περίπτωση Β΄ του π.δ. της
28.7.1931 (Κώδικας Τελών Χαρτοσήµου), ως ισχύει σήµερα, ήτοι µετά την τροποποίησή του
µε το άρθρο 25 του ν.2873/2000 (έναρξη ισχύος: 1.1.2001):
«Β. Έγγραφα ναυτιλιακά - διπλώµατα - πτυχία και άλλα
Στα κατωτέρω κατά περίπτωση πάγια τέλη υπόκεινται:
α) Τα πιστοποιητικά πλοϊµότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων ή
νηολογήσεως αεροσκαφών, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών δραχµές δέκα χιλιάδες (10.000).
β) Τα ναυτολόγια πλοίων και τα αντίγραφα αυτών δραχµές δέκα χιλιάδες (10.000).
γ) Τα χορηγούµενα από δηµόσιες αρχές κάθε είδους αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας των
πληρωµάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του προσωπικού εδάφους (διπλώµατα, πτυχία, άδειες ή
πιστοποιητικά), καθώς και τα αντίγραφα αυτών δραχµές πέντε χιλιάδες (5.000)».

Τέλος, κατά το άρθρο 1 του π.δ. της 28.7.1931 (Κώδικας Τελών Χαρτοσήµου):
«1. Φόρος υπό το όνοµα τέλος χαρτοσήµου επιβάλλεται κατά τα εν τω παρόντι νόµω οριζόµενα επί των αυτώ
καθοριζοµένων εγγράφων».

Β) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Το τέλος χαρτοσήµου συνιστά έµµεσο φόρο1, και συνεπώς η επιβολή και το ύψος του
πρέπει, κατά την κατοχυρωµένη µε τις διατάξεις του άρθρου 78 §§ 1, 3 και 4 του
Συντάγµατος αρχή της νοµιµότητας του φόρου, να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου
(βλ. και άρθρο 1 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου).
Όµως η χορήγηση από την αρµόδια Λιµενική Αρχή βεβαίωσης ακινησίας σκάφους δεν
εµπίπτει σε κάποια από τις περιοριστικά αναφερόµενες ειδικές κατηγορίες του Κώδικα Τελών
Χαρτοσήµου ώστε να υπόκειται σε (αναλογικό ή πάγιο) τέλος χαρτοσήµου. Άλλωστε, δεν
µπορεί να χαρακτηριστεί «ναυτιλιακό έγγραφο» ώστε να υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 περ. Β’ του Κώδικα Τελών
1

Βλ. Αναστόπουλου – Φορτσάκη, Φορολογικό ∆ίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2003, παρ. 383.

Χαρτοσήµου (όπως ισχύει από 1.1.2001, µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 25 του
ν.2873/2000).
Η συγκεκριµένη βεβαίωση θα υπέκειτο, ενδεχοµένως, σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπό
την προϊσχύσασα γενική διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 περ. γ΄ του Κώδικα Τελών
Χαρτοσήµου, ως «γενικής φύσεως έγγραφο», και ειδικότερα ως «βεβαίωση µη ειδικώς
υποβαλλόµενη σε τέλος». Η διάταξη όµως αυτή καταργήθηκε από 1.3.1998, µε το άρθρο 13
του ν.2579/1998.
Ωστόσο, το γεγονός ότι η χορήγηση της συγκεκριµένης βεβαίωσης δεν υπόκειται πλέον
σε τέλος χαρτοσήµου συνεπάγεται αναγκαίως την έλλειψη νόµιµης βάσης για την επιβολή
του παραβόλου (παλαιότερα, πριν την έκδοση του π.δ. 251/2002, «ειδικού ενσήµου») που
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.δ. 1938/1942. Και τούτο διότι κατά την
διάταξη αυτή είναι απόλυτη η εξάρτηση της επιβολής του παραβόλου προς την επιβολή
τέλους χαρτοσήµου, αφού προβλέπεται ότι το παράβολο είναι ίσης αξίας µε το τέλος
χαρτοσήµου. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο νοµοθέτης, όταν εξέδωσε την διάταξη της παρ.3
του άρθρου 2 του Ν.2913/2001 που διευκρινίζει ποια έγγραφα υπάγονται στο άρθρο 25 του
ν.δ. 1938/1942, διατύπωσε ρητή επιφύλαξη για την διάταξη του άρθρου 13 του ν.2579/1998,
δηλαδή την διάταξη που κατήργησε το τέλος χαρτοσήµου στις «γενικής φύσεως»
βεβαιώσεις.
Σηµειώνουµε ότι τα ανωτέρω έχουν γίνει δεκτά (όχι, ωστόσο, συγκεκριµένα για την
βεβαίωση ακινησίας σκάφους αναψυχής) και µε την γνωµοδότηση 207/2007 του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (αντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουµε), µε την οποία κρίθηκε
ότι «µετά την … κατάργηση της επιβολής παγίων τελών χαρτοσήµου, τόσο στις αιτήσεις όσο
και στα πιστοποιητικά, τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.δ. 1938/42 περί
επικόλλησης υποχρεωτικού ενσήµου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού ίσης αξίας µε το
χαρτόσηµο, στο οποίο υπόκειται κάθε κατηγορία εγγράφου, δεν µπορούν πλέον να
τύχουν εφαρµογής λόγω ακριβώς της απολύτου – κατά την διάταξη αυτή –
εξαρτήσεως του ενσήµου των Μετοχικών Ταµείων από το χαρτόσηµο του Ελληνικού
∆ηµοσίου».
Ήδη, πλέον, στο προαναφερθέν (σχετ. 2) έγγραφο ρητά εκφράζεται η άποψη της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονοµικών ότι
«από 1.1.2001 η βεβαίωση ακινησίας σκάφους αναψυχής χορηγείται ατελώς».
Συνεπώς, και δεδοµένου ότι πλέον (από 1.3.1998 ή πάντως από 1.1.2001) η χορήγηση
βεβαίωσης ακινησίας σκάφους υπόκειται σε µηδενικό τέλος χαρτοσήµου, µηδενικό θα πρέπει
να είναι και το (οριζόµενο ως ίσης αξίας) παράβολο του άρθρου 25 του ν.δ. 1938/1942.
Ενόψει αυτών, παρακαλούµε:
α) να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες ώστε εφεξής να µην επιβάλλεται και να µην
εισπράττεται παράβολο υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού για την χορήγηση βεβαίωσης
ακινησίας σκάφους,
β) να µεριµνήσετε για την διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων
ποσών,
ενηµερώνοντάς µας σχετικά.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με τιµή,
Μαίρη Κοτρωνιά
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Συνηµµένα:
1. Η µε αρ. 207/2007 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
2. Το µε αρ. πρωτ. ∆.ΤΕΦ Α΄ 1087985 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τελών
και Ειδικών Φορολογιών
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Ακτή Βασιλειάδη, ΤΚ 18510, Πειραιάς
2. Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού, Γλάδστωνος 1, 10677, Αθήνα
3. ∆ιεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονοµικών, Σίνα 2-4, 10672,
Αθήνα
4. ***

