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Ολικού μήκους > των 7 μ. ανεξαρτήτου
σημαίας που παραμένουν
ή εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα

TEPAI’NİN VADESİ

⯃ Yunanistan’ın karasularına giriş yapan gemiler ya
girmeden önce ya da en geç giriş yaptıkları tarihte
TEPAI’yi ödemek zorundadırlar (örneğin, geminin 11
Ağustos’ta giriş yapması durumunda, Ağustos TEPAI’sini
ya 11 Ağustos’tan önce ya da en geç 11 Ağustos’ta ödenmesi gerekmektedir).
⯃Yunanistan karasularında kalan gemiler, kalacakları her
ayın başından önce TEPAI’yi ödemek zorundadırlar.
⯃TEPAI'nin ödendidiği ayın bitiminden
sonraki üç gün içinde Yunanistan
Toprakları'ndan ayrılan gemiler için
TEPAI ödemesi zorunlu değildir

Eğlence ve günlük tur gemisi ücretleri (TEPAI)

TU

TEPAI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ GEMİLER
bayraktan bağımsız olarak Yunanistan karasularına
giren ya da kalan ve toplam uzunluğu 7 metreden fazla
olan gemiler
www.aade.gr/polites/etepai

özel eğlence gemileri
4256/2014 (OG 92Α) sayılı kanuna uyaran
profesyonel eğlence gemileri, sözleşmeli
4256/2014 sayılı kanuna uyaran günlük
profesyonel gemi turları

10% İNDİRİM

başka bir ülkenin yasaların tabi olan profesyonel
olarak sınıflandırılmış eğlence gemileri

Bir sene için toplam TEPAI ödemesinin Aralık ya da Ocak ayında yapılması, gemilerin
halihazırda Yunanistan karasularında olup olmadıklarına ya da giriş tarihlerine bağlıdır.

TEPAI'den muaf gemiler

20%
İNDİRİM

4256/2014 sayılı Kanun hükümleri dışında Yunanistan’da,
iç mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılan profesyonel gemiler
Hizmetten çıkarılmış, ele geçirilmiş, geleneksel olarak sınıflandırılmış veya Liman
İdaresi tarafından onaylanan “kullanım dışı” statüsünde (hareketsiz) olan gemiler.
Yunanistan karasuları içindeki ama açık sulardaki gemiler,
örneğin gemi parkında veya özel mülklerde, Yunanistan karasularında
olmadığı gibi TEPAI ödeme yükümlülüğü yoktur
(Ancak Yunan karasularına girer girmez TEPAI uygulanmaya başlar).

20%+25%
İNDİRİM

Toplam 12 metre uzunluğundaki özel eğlence gemileri (başka bir ülkenin
yasalarına göre profesyonel olarak sınıflandırılan eğlence gemileri dahil),
geminin tüm mevcut yıl boyunca Yunanistan bölgesi içindeki limanlarda
demirlenmesi durumunda % 20 indirim almaya hak kazanır (yıllık ya da peşin
ödeme gereklidir). Böyle bir demir atma işleminin gerekliliği, Liman Yönetim
ve Arama Kurumu tarafından verilen bir sertifika ile kanıtlanmıştır.

Yunanistan’a ait bölgelerdeki limanlarda demir atacak toplam uzunluğu 12
metreden büyük olan profesyonel gemilere, bütün bir yıl için %20 indirim
uygulanacaktır. Ayrıca geminin özel olarak profesyonel kullanımı durumunda
ek olarak % 25 indirim daha yapılacaktır.

Independent Authority
for Public Revenue (IAPR)
Independent Authority
for Public Revenue (IAPR)

düzenle- nememesi
düzenlen

Daha fazla bilgi için lütfen TEPAI’nin websitesini ziyaret ediniz: www.aade.gr/polites/tepai

TEPAI Ödemekle Yükümlü Kişiler

TEPAI’nin HESAPLANMASI

⯃ Geminin Yunanistan karasularında
kalma süresi ne kadar olursa olsun, TEPAI
en az bir ay için hesaplanır (örneğin, gemi
11 Ağustos’ta giriş yapıp aynı ayın 28’ine
kadar kalsa bile, Ağustos ayı için TEPAI
uygulanacaktır).
⯃ Aşağıda belirtildiği gibi, bir geminin
TEPAI’sini hesaplamak için bilinmesi
gereken geminin toplam uzunluğudur (iki
dekara kadar), resmi bir belgeden ve ilgili TEPAI tutarından elde edilebilir:
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7> ≤8
16€

8> ≤10
25€

10> ≤12
33€

8€/m

her ay 16€

her ay

her ay

Profesyonel eğlence gemileri ve günlük profesyonel gemi seyahatleri için: geminin sahibi ya da
operatör ya da yasal temsilcisi
Özel eğlence gemileri için: geminin sahibi ya da hamili ya da kullanıcısı
Yukarıda belirtilen kişilerin hepsi ortaklaşa ve ayrı ayrı TEPAI’yi ve varsa cezaları da ödemekle yükümlüdür

EKSTRA BİLGİLER

TEPAI’nin son kullanma tarihinden daha önce çıkan gemi için Yunanistan devleti tarafından gemi sahibine herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
TEPAI geçerliyken geminin ülkeye tekrar giriş yapması durumunda,
yeniden ödeme zorunluluğu yoktur.
TEPAI’nin ödenmiş olduğu fakat herhangi bir değişikliğin olduğu durumlarda, örneğin geminin kullanıcısının ya da sahibinin ya daoperatörünün
ya da gemi sahibinin ya da geminin detay değişikliğinin (örneğin kayıt
numarası, isim vb.) olduğunu gösteren ve değişiklikleri gösteren ilgili
dökümanların –kağıt biçiminde mevcutsa- her zaman saklanması gerekmektedir. Bir sonraki TEPAI ödemesi yapılırken yeni ayrıntılar eTEPAI
uygulamasına girilmelidir.
Eğlence Gemisi Trafik Belgesi’ni (DEKPA) yayınlamak veya onaylamak
için, formun düzenlendiği veya onaylandığı ay için en az bir TEPAI'yi
ödemeniz gerekir. Bundan sonra, TEPAI ile ilgili açıklamalara göre
ödeme yapılır. Transit Log için TEPAI ödemesi eşit derecede gereklidir.

>12

her ay/metre

NE KADAR SÜRE İÇİN ÖDEME YAPILABİLİR?

Ödeme bir ay, bir kaç ay –birbirini izleyen ya da izlemeyen(örneğin Mayıs, Haziran ve Ağustos ayları için TEPAI ödemesi),
aynı zamanda bütün sene için yapılabilir (sondaki durum %10
indirime uygundur).

YAPTIRIM VE CEZALAR

TEPAI ve para cezası tam olarak ödendikten sonra, geminin hareket etmesine izin
verilir. Ödeme, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 10 iş günü içerisinde
gerçekleştirilmelidir. Geminin gözaltında tutulduğu süre zarfı içerisinde de (sebep
ne olursa olsun) TEPAI gereklidir.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της ΑΑΔΕ,
www.aade.gr/polites/etepai

www.aade.gr/polites/etepai

Ayrıntılı bilgi için
www.aade.gr/polites/etepai

toplam uzunluk

TEPAI’NİN ÖDEMESİ

TEPAI'nin
ödemesini
yapmak
için,
IAPR
web
sitesinde
(www.aade.gr/polites/etepai) "e-Paravolo" ödeme kodu düzenlenir, ödeme
kodunun düzenlenmesi ve kullanılması ile elektronik başvuru TEPAI üzerinden yapılır. İlgili kişi de gerekli tutarı öder:
⯃ Tahsilat Acentasına “e-Paravolo” ödeme kodunu açıklayarak (şubede
ödeme veya Kredi Kurumları tarafından sağlanan alternatif ödeme yöntemlerinin
kullanılması ile - örneğin, internet bankacılığı, ATM, APS)
⯃ Gümrük İdaresinde: yalnızca AB üyesi olmayan bayrakları taşıyan özel
şahıs gemileri için, Transit Log verme işleminin bir parçası olarak,
ETEPAI elektronik uygulaması üzerinden elektronik ödeme kodu düzenlenememesi gibi istisnai durumlarda ödeme yapılabilir.
⯃ Liman Makamında: tüm vergilendirilebilir kişiler tarafından TIN (vergi
numarası) olmaksızın.
⯃ Vergi dairesinde (DOY): TIN (vergi numarası) sahibi olan tüm vergilendirilebilir kişiler.

Geminin yukarıdaki indirimlere uygun olması ve indirimlerin uzatılması durumunda, ikincisi kümülatif olarak
hesaplanır.

7m <toplam uzunluk ≤ 8m 190€ ücret
8m <toplam uzunluk ≤ 10m 300€ ücret
10m <toplam uzunluk ≤ 12m 400 € ücret
Toplam uzunluk> 12m 1.100 € ücret
⯃ Denetim yapmak ve ceza kesmek için yetkili makamlar Liman, Vergi ve Gümrük
Daireleri ve bunların ortak ekipleridir.
⯃TEPAI’nin ödenmesi ve herhangi bir para cezasının “eTEPAI” uygulaması üzerin-

den yatırılması “E-Paravolo” ödeme kodunun oluşturulmasıyla ve ilgili makbuzla
ıspatlanır. Liman, Vergi ya da Gümrük İdaresinde ödeme yapılması durumunda, söz
konusu ödeme ilgili Makamlarca düzenlenen bergeler ile kanıtlanır.

