ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ-ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε.)

Πειραιάς, 25 Ιουλίου 2013
Η ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε., με απόλυτη συνέπεια στις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις της και σε
πιστή τήρηση του έργου που έχει αναλάβει για την προάσπιση των συμφερόντων του
κλάδου μας, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει στα μέλη της, αλλά και σε όλες τις
Ναυτιλιακές-Μεσιτικές εταιρείες του ν. 27/1975, ότι θεσπίστηκε πια και νομοθετικά η
απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 1186/24.07.2013 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών,
όπως εξεδόθη σε συνάρτηση με το άρθρου 45 του ν. 4141/2013 «περί επιβολής φόρου
10% στα μερίσματα», προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«...με την επιβολή του φόρου μερισμάτων 10% εξανλείται κάθε άλλη υποχρέωση
του δικαιούχου φυσικού προσώπου και, ως εκ τούτου, απαλλάσσεται ο ίδιος για το
εισόδημα αυτό από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος και από οποιαδήποτε άλλη
έκτακτη ή ειδική εισφορά, όπως είναι και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, από την
ημερομηνία ισχύος της διάταξης επιβολής της εισφοράς».
Με τη διάταξη αυτή, που έρχεται σε συμπλήρωση των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων
μας σε φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο, η Ενωσή μας θεμελιώνει διαρκώς και
δυναμικά την παρουσία της στον κοινωνικό διάλογο, καθιστώντας όλο και πιο αναγκαία
τη συμμετοχή νέων μελών σ’ αυτή, για την καλύτερη προάσπιση των κοινών μας
συμφερόντων.
Κατόπιν τούτων, ΚΑΛΟΥΜΕ όλα τα μέλη της Ενωσής μας που μας τιμούν με τη
συμβολή τους, να κάνουν γνωστό το έργο μας και σε άλλες εταιρείες του κλάδου και να
τις παρακινήσουν να γίνουν μέλη της Ενωσής μας, καθώς θα συνδράμουν κι αυτά με τη
σειρά τους στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων μας και στην καθιέρωσή μας
ως Ενιαίου Φορέα για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 27/75, πλην των
διαχειριστριών.
Ευχαριστούμε και πάλι όλα τα μέλη μας που μας εμπιστεύονται και μας βοηθούν
διαρκώς με τις προτάσεις τους και τη συμμετοχή τους στο έργο μας.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Ενωσή μας θα αποστείλει στα μέλη της άμεσα e-mail με τις απαραίτητες οδηγίες για τη
συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σχετικά με την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.)

ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

