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«Ν.Ε.Π.Α» ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ & ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ Ν.Ε.Π.Α.
Ν.Ε.Π.Α. θεωρούνται τα πλοία που έχουν μεταφορική
ικανότητα έως και 49 επιβάτες, τα οποία διαθέτουν χώρους
ενδιαίτησης πέραν αυτών του πληρώματος και έχουν ως
αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής με Ελληνική σημαία. Η
Ν.Ε.Π.Α. είναι εμπορική.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Ε.Π.Α
Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις
«Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά
γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με
το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ν.Ε.Π.Α.
Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο
καταστατικό. Η διάρκεια δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη των
τριάντα ετών. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της
Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000,00€).
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Το καταστατικό της Εταιρίας καταρτίζεται εγγράφως από 2
τουλάχιστον ιδρυτές και καταχωρείται στο Μητρώο
Ναυτιλιακών Εταιριών πλοίων αναψυχής.
a. Το καταστατικό περιλαμβάνει: Α) Επωνυμία ,
Έδρα , Σκοπό και Διάρκεια, Β) Εταιρικό
Κεφάλαιο και Μετοχές, Γ) Διάλυση και
Εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρίας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΠΑ
Οι Ν.Ε.Π.Α. έχουν την υποχρέωση του TRANSIT LOG (Δελτίο
κίνησης). Για την έκδοσή του είναι απαραίτητη η προσκόμιση
αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλοίων.
1. Οι ΝΕΠΑ εφόσον είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής, έχουν την υποχρέωση:
i.
Να τηρούν στην ελληνική γλώσσα Βιβλίο
Εσόδων - Εξόδων.
ii.
Να εκδίδουν και να φυλάσσουν τα
προβλεπόμενα παραστατικά.
iii.
Να υποβάλλουν στον αρμόδιο προϊστάμενο
της Δ.Ο.Υ. Τις προβλεπόμενες δηλώσεις και
φορολογικά στοιχεία.
2. Η διάρκεια της ολικής σύμβασης ναύλωσης δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από 8 ώρες.
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΕΠΑ
1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα μηνών και
λήγει στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους
για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. Η πρώτη
εταιρική χρήση για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ'
Κατηγορίας μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα
που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσεται
ισολογισμός, όπου φαίνεται η οικονομική κατάσταση

της εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα της εταιρικής
χρήσης, βάσει των βιβλίων που τηρεί η εταιρεία.
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
I.
Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) τηρεί ειδικό
μητρώο για τις Ν.Ε.Π.Α..
II.
Στο μητρώο καταχωρίζονται όλες οι Ν.Ε.Π.Α.
III.
Το μητρώο αποτελείται από:
1. το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών
πλοίων αναψυχής,
2. το φάκελο κάθε εταιρείας, τη μερίδα κάθε
εταιρείας και
3. το ευρετήριο των εταιρειών.
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Οι Ν.Ε.Π.Α. έχουν το δικαίωμα για αφορολόγητα καύσιμα.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΠΑ
A. Η ολική ναύλωση του πλοίου που διενεργείται από
πλοιοκτήτρια εταιρεία προς άλλον υποκείμενο στον
φόρο που απασχολείται με την μεταφορά προσώπων (
από Ν.Ε.Π.Α. σε Ν.ΕΠ.Α.) έχει απαλλαγή Φ.Π.Α.
B. Η ολική ναύλωση με βάση το ναυλοσύμφωνο σε
ιδιώτες ( μίσθωση σε ιδιώτες) έχει Φ.Π.Α. 24%.
C. Όμως προβλέπεται μείωση της φορολογητέας βάσης με
ποσοστό έκπτωσης.
ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ
Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής , χρησιμοποιούνται οι
συβάσεις ολικής ναύλωσης. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως
αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο
για αναψυχή ή και περιήγηση.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
Από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο, τα
επαγγελματικά πλοία αναψυχής πρέπει να συμπληρώνουν
ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης ανά τριετία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Απαγορεύεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρατών που
δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ανήκουν στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα
δικαιώματα επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α.
Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.ΠΑ.Η) με ισχύ
από 1/12/2017
Το παλιό Τέλος Παραμονής και πλοών, που προέκυψε με τον
νόμο 4211/2013 ΦΕΚ 256Α, στο άρθρο 13 για την ενίσχυση του
κρατικού προϋπολογισμού που αφορά και τα μέλη των ομίλων της
ΕΟΜΦΣ, δηλαδή τους κατόχους φουσκωτών σκαφών ιδιωτικής
χρήσης μέχρι 12 μέτρα. Για τη μη καταβολή του ΤΕΠΑΗ τα
πρόστιμα που επιβάλλονται επιπλέον της πληρωμής του τέλους
είναι περίπου τα ίδια με το άρθρο 13 που καταργείται, δηλαδή το
άρθρο 13 έλεγε 100% του ετήσιου αναλογούντος τέλους
παραμονής πλοών χωρίς έκπτωση.

Με εκτίμηση,
Για την ENERGY FINANCIAL GROUP
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη
ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις. Η Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το παρόν τροποποιηθεί σε
μεγάλο βαθμό ή εις ολόκληρον.

