
 1 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

 

 

 

 

 

«Αρθρογραφία» 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Εκτός από τα νέα τεκμήρια που θα ισχύουν για τα σπίτια και τα αυτοκίνητα, το 

Υπουργείο Οικονομικών έκανε γνωστά και τα αντίστοιχα που αφορούν στα 

σκάφη αναψυχής. Έτσι, τα νέα τεκμήρια διαβίωσης, που προσδιορίζονται 

πλέον με αντικειμενικά δεδομένα δαπανών, θα ισχύσουν για τη φορολόγηση 

που αφορά το 2012. 

 

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με 

βάση το νέο σύστημα, το εισόδημα προσδιορίζεται αντικειμενικά σύμφωνα με 

τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των 

προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν. Όσον αφορά τα τεκμήρια στα 

σκάφη, μπορείτε να τα δείτε στον παρακάτω πίνακα και βασίζονται στα μέτρα. 

Για παράδειγμα εάν έχετε σκάφος από 7 μέτρα και άνω, η ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη διαμορφώνεται κλιμακωτά. Συγκεκριμένα η ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη για το 2012 που αφορά μηχανοκίνητο σκάφος με χώρο ενδιαίτησης με 

ολικό μήκος 11 μέτρα είναι :  7.000 ευρώ + 3.000 ευρώ / μέτρο Χ 3 μέτρα + 

7.500 ευρώ / μέτρο Χ 1 μέτρο = 28.500 ευρώ. 

 

Με έκπτωση … 50% 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα ιστιοφόρα σκάφη αλλά και τα πλοία αναψυχής 

που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από 

ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και 

«λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση έχουν 

μειωμένη ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σε ποσοστό 50%. Κατά ποσοστό 50% 

μειώνεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και για παλαιότητα σκαφών. Η 

τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του 

κατά ποσοστό 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και 
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μέχρι δέκα έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% αν έχει 

περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 χρόνια. 

 

 

Σκάφη σε μέτρα (Ετήσια αντικειμενική δαπάνη) * 
 

Έως 7 μέτρα (12.000 €) 

Από 8 έως 10 μέτρα (3.000 € επιπλέον για κάθε μέτρο) 

Από 11 έως 12 μέτρα (7.500 € επιπλέον για κάθε μέτρο) 

Από 13 έως 15 μέτρα (15.000 € επιπλέον για κάθε μέτρο) 

Από 16 έως 18 μέτρα (22.500 € επιπλέον για κάθε μέτρο) 

Από 19 έως 22 μέτρα (30.000 € επιπλέον για κάθε μέτρο) 

Από 23 και άνω (50.000 € επιπλέον για κάθε μέτρο) 

 

*   Αφορά μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη (ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα) με χώρο 

ενδιαίτησης. 

 

 
 
 
 
 

Πηγή : Το κείμενο αναδημοσιεύτηκε 
από την ιστοσελίδα www.zougla.gr στις 2.1.2012  
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