Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθµός: 27
Έτος: 1975
ΦΕΚ: Α 77 19750422
Τέθηκε σε ισχύ: 22.04.1975
Ηµ.Υπογραφής: 18.04.1975
Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφoράς προς ανάπτυξιν της
Εµπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών
Τίτλος: επιχειρήσεων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
Φορολογία προσόδου από πλοία ,αλλοδαπές ναυτιλιακές
Θέµατα: επιχειρήσεις
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος
Αρθρου: Επιβολή του φόρου και της εισφοράς.
Λήµµατα: Φορολογία προσόδου από πλοία ,Γενικές διατάξεις
- Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3182/2003
(Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 2 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και για τη Ν.Ε.Π.Α.,
Σχόλια: εφόσον είναι πλοιοκτήτρια, καθώς και τους µετόχους αυτής.
Κείµενο Αρθρου
1. Επιβάλλεται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου φόρος και εισφορά επί των
υπό ελληνικήν σηµαίαν πλοίων. 2. ∆ια τους σκοπούς του παρόντος νόµου τα πλοία
λογίζονται υπό ελληνικήν σηµαίαν, από της νοηλογήσεως των εις ελληνικόν λιµένα ή
της εγγραφής των εις τα εις Προξενικά Λιµεναρχεία τηρούµενα νοηλόγια ή της
εκδόσεως προσωρινού εγγράφου ελληνικής Εθνικότητος αυτών, µέχρι του χρόνου
καθ'ον λαµβάνει χώραν το επιβάλον την διαγραφήν του εκ του νοηλογίου γεγονός. 3.
Ο όρος πλοίον περιλαµβάνει και τα πλοιάρια, εφ'όσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως.

Αρθρο: 2
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Λήµµατα: Φορολογία προσόδου από πλοία ,γενικές διατάξεις

- Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3182/2003
(Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και για τη Ν.Ε.Π.Α.,
Σχόλια: εφόσον είναι πλοιοκτήτρια, καθώς και τους µετόχους αυτής.
Κείµενο Αρθρου
1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου επιβαλλόµενος φόρος εξαντλεί πάσαν
υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του µετόχου ή εταίρου ηµεδαπής ή αλλοδαπής
εταιρείας οιοδήποτε τύποθ εκ φόρου εισοδήµατος, ακθ'όσον αφορά εις τα κέρδη, τα
οποία προκύπτουν εκ της εκµεταλλεύσεως πλοίων. 2. Ως εισόδηµα απαλλασσόµενον
νοείται και η τυχόν υπεραξία η πραγµατοποιούµενη εκ της εκποιήσεως του πλοίου,
εισπράξεως ασφαλιστικής αποζηµιώσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας. 3. Εις ην
περίπτωσιν ηµεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελληνικήν
σηµαίαν, ασκεί πλην της εκµεταλλεύσεως του πλοίου και άλλας επιχειρήσεις,
απαλλάσσεται από του φόρου εισοδήµατος ποσόν των καθαρών κερδών ή των
µερισµάτων, ίσον προς την σχέσιν την υφισταµένην µεταξύ των εκ του πλοίου
κτηθέντων ακαθαρίστων εσόδων και του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων της
τοιαύτης εταιρείας.

Αρθρο: 3
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Κατάταξις πλοίων εις κατηγορίας.
Φορολογία προσόδου από πλοία ,Γενικές διατάξεις
Λήµµατα: ,Κατηγορίες πλοίων
Κείµενο Αρθρου
1. ∆ιά την επιβολήν του φόρου και της εισφοράς, τα υποκείµενα εις τούτον πλοία
κατατάσσονται εις τας ακολούθους κατηγορίας: Α. Πρώτη κατηγορία: α)
Μηχανοκίνητα φορτηγά πλοία, δεξαµενόπλοια και πλοία ψυγεία χωρητικότητος
ολικής (GROSS) 3.000 κόρων και άνω. β) Σιδηρά φορτηγά πλοία ξηρού και υγρού
φορτίου και πλοία ψυγεία άνω των 500 και µέχρι 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητος
επεκτείνοντα τους πλόας των εις λιµένας εξωτερικού ή εκτελούντα πλόας µεταξύ
λιµένων εξωτερικού. γ) Επιβατηγά πλοία επεκτείνοντα τους πλόας των εις λιµένας
εξωτερικού ή εκτελούντα πλόας µεταξύ λιµένων εξωτερικού, και δ) επιβατηγά πλοία
ολικής χωρητικότητος άνω των 500 κόρων, άτινα εξετέλεσαν κατά το προηγούµενον
έτος και επί εξάµηνον τουλάχιστον χρονικόν διάστηµα κατ'αποκλειστικότητα
τακτικούς πλόας περιηγήσεως µεταξύ λιµένων εσωτερικού ή εσωτερικού και
εξωτερικού ή µόνον εξωτερικού, δι'αναψυχήν των επ'αυτών επιβαινόντων, κατόπιν
δηµοσίας εξαγγελίας των πλοίων αυτών (περιηγητικά ή κρουαζερόπλοια). ∆ια την
συµπλήρωσιν, του κατά τα ανωτέρω εξαµήνου χρονικού διαστήµατος λαµβάνεται
υπ'όψιν και τρίµηνον κατ'ανώτατον όριον εκ του χρονικού διαστήµατος, καθ'ο τα
περιηγητικά πλοία ή κρουαζερόπλοια παρέµειναν τυχόν εν ακινησία συνεπεία
ανωτέρας βίας, προσηκόντως διαπιστουµένης παρά της Επιθεωρήσεως εµπορικών
πλοίων. ε) Πλωτά γεωτρύπανα εκτοπίσεως ανωτέρου των 5.000 τόννων, ως και
πλωτά διυλιστήρια και αποθήκαι πετρελαίων, ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των

15.000 κόρων, χρησιµοποιούµενα εκ κατασκευής ή µετασκευής δι'εξερευνήσεις,
γεωτρήσεις του θαλασσίου βυθού, άντλησιν εκ της θαλάσσης, διύλισιν και
εναποθήκευσιν πετρελαίων ή φισικών αερίων. Β.∆ευτέρα κατηγορία: Λοιπά
µηχανοκίνητα πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια γενικώς.

Αρθρο: 4
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Υποκείµενον φόρου και εισφοράς.
Λήµµατα: Φορολογία προσόδου από πλοία ,Γενικές διατάξεις
Κείµενο Αρθρου
1. Ο φόρος και η εισφορά βαρύνει: Τους πλοιοκτήτας ή πλοικτητρίας εταιρείας, τους
εγγεγραµµένους εις το οικείον νοηλόγιον κατά την πρώτην ηµέραν εκάστου
ηµερολογιακού έτους, ανεξαρτήτως της κατοικίας ή της διαµονής ή της έδρας αυτών
εν τη ηµεδαπή ή εν τη αλλοδαπή. Αλληλεγγύως υπόχρεως προς καταβολήν του
φόρου και της εισφοράς είναι και πάς κατ'εντολήν του πλοιοκτήτου ή οιασδήποτε
Αρχής ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας διαχειριζόµενος το πλοίον και εισπράττων τους
ναύλους ως και ο αντίκλητος αυτού ο αποδεχθείς εγγράφως τον διορισµόν του. 2. Επί
εκουσίας µεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου ο νέος πλοιοκτήτης τυγχάνει εξ
ολοκλήτου µετά των κατά την µεταβίβασιν υποχρέων δικαιοπαρόχων του υπόχρεως
εις πληρωµήν του φόρου και της εισφοράς των βαρυνόντων τον πλοίον κατά τον
χρόνον της µεταβιβάσεως.

Αρθρο: 5
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Μείωσις φόρου και εισφοράς λόγω αργίας πλοίου.
Λήµµατα: Φορολογία προσόδου από πλοία ,Γενικές διατάξεις
Το εδ. α της παρ. 2 αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του
Σχόλια: άρθρου 9 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161).
Κείµενο Αρθρου
1. Εν περιπτώσει πλήρως αποδεδειγµένης αργίας του πλοίου λόγω επισκευών,
ελλείψεως εργασίας ή οιασδήποτε άλλης αιτίας, ο φόρος και η κατά το άρθρ. 10 του
παρόντος νόµου εισφορά µειούται αναλόγως προς τας ηµέρας αργίας υπό τας
κατωτέρω προυποθέσεις: α) ∆ια πλοία της πρώτης κατηγορίας, εφ'όσον η αργία
διήρκεσεν επί χρονικόν διάστηµα υπερβαίνον τους 2 συναπτούς µήνας, κατά το
προηγούµενον ή κατά το έτος της φορολογίας. β) ∆ια πλοία της δευτέρας κατηγορίας
εφ'όσον η αργία διήρκεσεν επί συνεχές χρονικόν διάστηµα µείζον των είκοσιν
ηµερών, κατά το έτος της φορολογίας. 2. Η περί ης η προηγουµένη παράγραφος
µείωσις του φόρου ή της εισφοράς ενεργείται: "α. Για τα πλοία της πρώτης

κατηγορίας µε αίτηση του υποχρέου προς τον αρµόδιο οικονοµικό έφορο συγχρόνως
µε την υποβολή της φορολογικής δηλώσεως ή οποτεδήποτε µετά την υποβολή της όχι
αργότερα από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής δηλώσεως του επόµενου έτους". Εις
περίπτωσιν εκδόσεως καταλογιστικής πράξεως του αρµοδίου οικονοµικού εφόρου,
συµφώνως προς το άρθρ. 15 του παρόντος, ή αίτησις µειώσεως του φόρου ή της
εισφοράς, υποβάλλεται κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 70 του Κ.Φ.∆. ενώπιον του
εκδόσαντος την καταλογιστικήν πράξιν εφόρου, είτε δι'ετέρας αιτήσεως, είτε δια του
δικογράφου της προσφυγής κατά της εκδοθείσης καταλογιστικής πράξεως,
εφαρµοζοµένων των διατάξεων των άρθρ. 71 και 72 Κ.Φ.∆. Ο επί της
αποδεικνυόµενης αργίας του πλοίου αναλογών φόρος ή κατά περίπτωσιν εισφορά,
εκπίπτεται εκ του φόρου ή της εισφοράς του αναλογούντος βάσει της υποβαλλοµένης
δηλώσεως ή εφ'όσον η περί µειώσεως αίτησις υποβάλλεται µετά την υποβολήν της
δηλώσεως, εκ των οφειλοµένων δόσεων, µέχρι πλήρους συµψηφισµού και εν
ανεπαρκεία τούτων, εκ του φόρου ή της εισφοράς του αναλογούντος εις την δήλωσιν
του εποµένου έτους. β) ∆ιά τα πλοία της δευτέρας κατηγορίας τη αιτήσει του
υποχρέου υποβαλλοµένης εντός είκοσι ηµερών από της κοινοποιήσεως του υπό του
άρθρ.17 παρ. 3 του παρόντος νόµου προβλεποµένου αποσπάσµατος βεβαιώσεως του
φόρου. Η αίτησις υποβάλλεται κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 70 του Κώδικος
Φορολογικής ∆ικονοµίας ενώπιον του ενεργήσαντος την βεβαίωσιν του φόρου
οικονοµικού εφόρου, είτε δι'ετέρας αιτήσεως, είτε δια του δικογράφου της προσφυγής
κατά της γενοµένης βεβαιώσεως του φόρου εφαρµοζοµένων των διατάξεων των
άρθρ. 71 και 72 Κ.Φ.∆. 3. Η αργία θεωρείται ως πλήρως αποδεδειγµένη εάν
βεβαιούται εκ πιστοποιητικού της αρµοδίας Ελληνικής ή Προξενικής Αρχής ή εν
ελλείψει τούτων εκ πιστοποιητικού αλλοδαπής αρµοδίας αρχής του τόπου ένθα
ναυλοχεί το πλοίον, εν ελλείψει δε πασών των ανωτέρω Αρχών εκ δεόντως
θεωρηµένου αντιγράφου του ηµερολογίου του πλοίου. 4. Η περί µειώσεως του φόρου
και της εισφοράς αίτησις του υποχρέου, δέον να συνοδεύηται επί ποινή απαραδέκτου
υπό των εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικών.

Αρθρο: 6
Ηµ/νία: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος
Αρθρου: Υπολογισµός φόρου
Φορολογία πλοίων πρώτης κατηγορίας ,νηολόγηση πλόιων υπό
Λήµµατα: ελληνική σηµαία
** Τα ποσά φόρου του εδ. α της παρ. 1 προσαυξήθηκαν για την
πενταετία 2001-2005 κατά 4% ετησίως και το ποσό που προκύπτει
από τον υπολογισµό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου
που διαµορφώθηκαν το 2000 και σ'αυτά του εποµένων ετών κατ'
εφαρµογή της παρ. 4 του παρόντος σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 12
του Ν. 2873/2000. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τον
υπολογισµό της κατά το άρθρο 10 του παρόντος νόµου οφειλόµενης
εισφοράς.Σύµφωνα, επίσης µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.
3427/2005 (Α΄ 312/27.12.2005), τα κατά το πρώτο εδάφιο της
Σχόλια: παραγράφου 1 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου ποσά φόρου π ρ ο σ α υ ξ ά

ν ο ν τ α ι για την πενταετία 2006-2010 κατά ποσοστό τέσσερα τοις
εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό της
προσαύξησης προστίθεται στα διαµορφωθέντα κατά το έτος 2005
ποσά φόρου, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του π α
ρ ό ν τ ο ς άρθρου και σε αυτά των επόµενων ετών, όπως αυτά θα
διαµορφωθούν µέσα στην παραπάνω πενταετία.Τα ανωτέρω
εφαρµόζονται αναλόγως κ α ι κατά τον υπολογισµό της κατά το
άρθρο 10 του παρόντος νόµου (βλ. οικεία σχόλια) οφειλόµενης
εισφοράς.
Κείµενο Αρθρου
1**. Ο φόρος επί των πλοίων πρώτης κατηγορίας, των αναφεροµένων εις την περίπτ.
Α' της παρ. 1 του άρθρ. 3 του παρόντος νόµου, νοηλοηγουµένων υπό ελληνικήν
σηµαίαν µετά την ισχύν του παρόντος νόµου, υπολογίζεται επί τη βάσει της ηλικίας
και της εις κόρους ολικής χωρητικότητος (GROSS) αυτών, ως ακολούθως:
Συντελεσταί Ηλικία πλοίου ∆ολλάρια Η.Π.Α ετη ανά κ.ο.χ. 0 - 4 0,53 5 - 9 0,95 1019 0,93 20- 29 0,88 30 και άνω 0,68 Τα ανωτέρω ποσά φόρου πολλαπλασιάζονται
κατά κλιµάκια ολικής χωρητικότητος επί τους κάτωθι συντελεστάς: Κλιµάκια ολικής
χωρη- Συντελεσταί τικότητος εις κόρους 100-10.000 1,2 10.001-20.000 1,1 20.00140.000 1 40.001-80.000 0,9 80.001 και άνω 0,8 . 2. Προκειµένου περί πλωτών
γεωτρυπάνων διά τον υπολογισµόν του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου φόρου
το εις τόννους εκτόπισµα τούτων εξοµοιούται προς κόρους ολικής χωρητικότητος. 3.
Η ηλικία πλοίων της πρώτης κατηγορίας υπολογίζεται δια την εφαρµογήν των
διατάξεων του παρόντος αρχοµένη από της 1ης Ιανουαρίου του εποµένου έτους εντός
του οποίου το πλοίον παρεδόθη εις τον πλοικτήτην ή τον εφοπλιστήν εκ του
ναυπηγείου έτοιµον προς εµπορικήν εκµετάλλευσιν ως ολική δε χωρητικότης τούτων
λαµβάνεται η αναφερόµενη εν τω νοηλογίω εις ο ενεγράφησαν ταύτα. 4**. Τα κατά
το πρώτον εδάφιον της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόµενα ποσά φόρων ανά
κόρον ολικής χωρητικότητος προσαυξάνονται από του εποµένου της ισχύος του
παρόντος νόµου έτους, κατά ποσοστόν 4% ετησίως. Τα εις το τέλος εκάστης
πενταετίας από του εποµένου της ισχύος του παρόντος νόµου έτους προκύπτοντα
ποσά φόρων ανά κόρον ολικής χωρητικότητος, δύνανται να µεταβάλλωνται µε ετήσια
ποσοστά, οριζόµενα ανά πενταετίαν και λογιζόµενα επί των κατά την παρ. 1 ποσών
φόρων.

Αρθρο: 7
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου
Φορολογία προσόδου από πλοία ,Φορολογία πλοίων πρώτης
κατηγορίας νοηλογουµένων υπό ελληνικήν σηµαίαν µετά την
Λήµµατα: έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
Κείµενο Αρθρου
Επί των περί ων το άρθρ. 6 του παρόντος νόµου πλοίων της πρώτης κατηγορίας
αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και µειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του

άρθρου τούτου οφειλοµένου φόρου. α) Πλοία ναυπηγούµενα εν Ελλάδι και τιθέµενα
υπό ελληνικήν σηµαίαν απαλλάσσονται του φόρου µέχρι συµπληρώσεως ηλικίας 6
ετών. β) Πλοία δροµολογούµενα εις τακτικάς γραµµάς µεταξύ ελληνικών και ξένων
λιµένων ή µόνον µεταξύ ξένων λιµένων ως και κρουαζερόπλοια καταβάλλουν τον
φόρον µειωµένον κατά 50%. γ) Πλοία ηλικίας κάτω των 20 ετών υφιτάµενα
ανακατασευήν ή µετασευήν ή αντικατάστασιν του συστήµατος προώσεως ή άλλων
µηχανηµάτων, ως και πάσης φύσεως συµπληρώσεις και εν γένει επισκευάς, εφ'όσον
αι εργασίαι αύται εκτελούνται εν Ελλάδι, αι δε δαπάναι των εργασιών τούτων
καλύπτονται δι'εισαγωγής ξένου συναλλάγµατος, απαλλάσσονται του φόρου,
κατ'αντιστοιχίαν ενός έτους φορολογικής απαλλαγής προς δαπάνην 100.000
δολλαρίων της εκ του φόρου απαλλαγής αρχοµένης από του εποµένου έτους της
συντελέσεως των εργασιών και µη δυναµένου εν πάση περιπτώσει του συνολικού
ποσού τούτου, ούτινος απαλλάσσεται, να υπερβή το 50% της δαπάνης και µέχρις 6
ετών. Η βεβαίωσις της εκτελέσεως των εργασιών ενεργείται δια δηλώσεως του
εκτελέσαντος ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του παρακολουθήσαντος ταύτας
νηογνώµονος, η δε βεβαίωσις περί του ποσού της δαπάνης ενεργείται δι'υπευθύνου
δηλώσεως του ναυπηγείου ή εργοστασίου και βεβαιώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος
περί εισαγωγής του καλύπτοντος τας δαπάνας ταύτας συναλλάγµατος, µη
υποχρεωτικώς εκχωρητέου. 2. Αι υπό του παρόντος άρθρου οριζόµεναι απαλλαγαί ή
µειώσεις εκ του φόρου παρέχονται εις τα διά πρώτην φοράν τιθέµενα υπό ελληνικήν
σηµαίαν πλοία. 3. Πλοία εµπίπτοντα κατά την νοηλόγησιν των εις πλείονας της µιας
κατηγορίας φορολογικής απαλλαγής ή µειώσεως ως αύται ορίζονται δια των εδαφ. α',
β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τυγχάνουσι µιας µόνον απαλλαγής ή κατά
περίπτωσιν µειώσεως, εντασσόµενα οριστικώς εις µίαν των ανωτέρω κατηγοριών, τη
ανεκκλήτω δηλώσει του αντικλήτου αυτών επιδιδοµένη εις τον αρµόδιον οικονοµικόν
έφορον.

Αρθρο: 8
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Υπολογισµός φόρου
Φορολογία προσόδου από πλοία ,Φορολογία πλοίων πρώτης
κατηγορίας νηολογηθέντων υπό Ελληνικήν σηµαίαν µέχρις
Λήµµατα: ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόµου
Κείµενο Αρθρου
1. Πλοία της πρώτης κατηγορίας αναφερόµενα εις την περίπτ. Α' της παρ. 1 του άρθρ.
3 του παρόντος νόµου, νοηολογηθέντα υπό ελληνικήν σηµαίαν µέχρι ενάρξεως της
ισχύος του παρόντος νόµου υπόκεινται εις φόρον ως ακολούθως: α) Πλοία ηλικίας
άνω των 10 ετών και κατωτέρας των 20 ετών υπόκεινται εις φόρον υπολογιζόµενον
εις 0,20 του δολλαρίου Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, κατά κόρον καθαράς
χωρητικότητος. β) Πλοία ηλικίας άνω των 20 ετών και κατωτέρας των 25 ετών
υπόκεινται εις φόρον υπολογιζόµενον εις 0,30 του δολλαρίου Η.Π.Α. κατά κόρον
καθαράς χωρητικότητος. γ) Πλοία ηλικίας άνω των 25 ετών υπόκεινται εις φόρον
υπολογιζόµενον εις 0,40 του δολλαρίου Η.Π.Α., κατά κόρον καθαράς χωρητικότητος.

2. Αι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 6 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και
επί των περί ών το παρόν άρθρον πλοίων.

Αρθρο: 9
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Τίτλος
Αρθρου: Απαλλαγαί-Μείωσις φόρου
Φορολογία προσόδου από πλοία ,Φορολογία πλοίων πρώτης
κατηγορίας νοηλογηθέντων υπό ελληνικήν σηµαίαν µέχρις ενάρξεως
Λήµµατα: ισχύος του παρόντος νόµου
Κείµενο Αρθρου
Επί των περί ων το άρθρ. 8 του παρόντος νόµου πλοίων πρώτης κατηγορίας
αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και µειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του
άρθρου τούτου οφειλοµένου φόρου. 1. Πλοία, ηλικίας µικροτέρας των δέκα ετών,
απαλλάσσονται της φορολογίας µέχρι συµπληρώσεως ηλικίας 10 ετών. 2. Πλοία
ηλικίας µικροτέρας των 30 ετών τεθέντα επί πέντε έτη από της νηολογήσεως των,
καθ'ο διάστηµα εντός της πενταετίας ταύτης δροµολογούνται εις τακτικάς γραµµάς
µεταξύ ελληνικών και ξένων λιµένων ή και µόνον µεταξύ ξένων λιµένων. 3. Πλοία
δροµολογούµενα εις τακτικάς γραµµάς µεταξύ ελληνικών και ξένων λιµένων ή και
µόνον µεταξύ ξένων λιµένων, ως και κρουαζερόπλοια, καταβάλλουν το ήµισυ του
φόρου. 4. Πλοία ναυπηγηθέντα εν Ελλάδι και τεθέντα υπό ελληνικήν σηµαίαν
απαλλάσσονται του φόρου µέχρι συµπληρώσεως ηλικίας 12 ετών. 5. Πλοία ηλικίας
κάτω των 20 ετών υφιστάµενα ανακατασκευήν ή µετασκευήν ή αντικατάστασιν του
συστήµατος προώσεως ή άλλων µηχανηµάτων, ως και πάσης φύσεως συµπληρώσεις
και εν γένει επισκευάς, εφ'όσον αι εργασίαι αύται εκτελούνται εν Ελλάδι, αι δε
δαπάναι των εργασιών τούτων καλύπτονται δι'εισαγωγής ξένου συναλλάγµατος,
απαλλάσσονται του φόρου κατ'αντιστοιχίαν ενός έτους φορολογικής απαλλαγής προς
δαπάνην 100.000 δολλαρίων, της φορολογικής ταύτης απαλλαγής αρχοµένης από του
εποµένου έτους της συντελέσεως των εργασιών και µη δυναµένης να υπερβή τα 10
έτη. Η βεβαίωσις της εκτελέσεως των εργασιών ενεργείται δια δηλώσεως του
εκτελέσαντος ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του παρακολουθήσαντος ταύτας
νοηγνώµονος, η δε βεβαίωσις περί του ποσού της δαπάνης ενεργείται δι'υπευθύνου
δηλώσεως του ναυπηγείου ή εργοστασίου και βεβαιώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος
περί εισαγωγής του καλύπτοντος τας δαπάνας ταύτας συναλλάγµατος, µη
υποχρεωτικώς εκχωρητέου. 6. Πλοία εµπίπτοντα κατά την νοηλόγησιν των εις
πλείονας της µιας κατηγορίας φορολογικής απαλλαγής ή µειώσεως, ως αύται
ορίζονται δια των παρ. 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου, τυγχάνουσι µιας µόνον
απαλλαγής ή κατά περίπτωσιν, µειώσεως, εντασσόµενα οριστικώς εις µίαν των
ανωτέρω κατηγοριών, τη ανεκκλήτω δηλώσει του πλοιοκτήτου αυτών, επιδιδόµενη
εις τον αρµόδιον οικονοµικόν έφορον.

Αρθρο: 10
Ηµ/νία: 22.04.1975

Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Φορολογία προσόδου από πλοία , Επιβολή εισφοράς επί πλοίων
πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σηµαίαν µέχρις
Λήµµατα: ενάρξεως ισχύος του παρόντος
** Η οφειλόµενη µε το παρόν εισφορά προσαυξήθηκε για την
πενταετία 2001-2005 κατά 4% ετησίως και το ποσό που προκύπτει
από τον υπολογισµό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου
που διαµορφώθηκαν το 2000, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν.
2873/2000.Σύµφωνα, επίσης µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.
3427/2005 (Α΄ 312/27.12.2005), τα κατά το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π α ρ ό ν τ ο ς νόµου (βλ. σχετικά)
ποσά φόρου π ρ ο σ α υ ξ ά ν ο ν τ α ι για την πενταετία 2006-2010
κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που
προκύπτει από τον υπολογισµό της προσαύξησης προστίθεται στα
διαµορφωθέντα κατά το έτος 2005 ποσά φόρου, κατ' εφαρµογή των
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του π α ρ ό ν τ ο ς νόµου
(βλ. σχετικά) και σε αυτά των επόµενων ετών, όπως αυτά θα
διαµορφωθούν µέσα στην παραπάνω πενταετία.Τα ανωτέρω
εφαρµόζονται αναλόγως κ α ι κατά τον υπολογισµό της κατά το π α ρ
Σχόλια: ό ν άρθρο οφειλόµενης εισφοράς.
Κείµενο Αρθρου
** 1. Επί των πλοίων της πρώτης κατηγορίας των αναφεροµένων εις την περίπτ.Α'
της παρ. 1 του άρθρ. 3 του παρόντος νόµου, νοηλογηθέντων υπό ελληνικήν σηµαίαν
µέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόµου, επιβάλλεται εισφορά δια την κάλυψιν
της δαπάνης των περιεχοµένων υπηρεσιών εις την Εµπορικήν Ναυτιλίαν. 2. Η
εισφορά υπολογίζεται βάσει της ηλικίας και της εις κόρους ολικής χωρητικότητος
των πλοίων και καταβάλλεται υπό των υποχρέων προσθέτως προς τον φόρον τον
επιβαλλόµενον επί των πλοίων του παρόντος άρθρου κατά τας διατάξεις του άρθρου
8 του παρόντος νόµου, ως ακολούθως: Συντελεσταί Ηλικία πλοίου ∆ολλάρια Η.Π.Α.
ανά κ.ο.χ. έτη 0 - 4 0,53 5 - 9 0,95 10 - 19 0,80 20 - 29 0,75 30 και άνω 0,50 Τα
ανωτέρω ποσά φόρου πολλαπλασιάζονται κατά κλιµάκια ολικής χωρητικότητος επί
τους κάτωθι συντελεστάς: Κλιµάκια ολικής χωρητικότητος Συντελεσταί εις κόρους
100-10.000 1,2 10.001-20.000 1,1 20.001-40.000 1 40.001-80.000 0,9 80.001 και άνω
0,8 3. ∆ιά τον καθορισµόν της ηλικίας των πλοίων του παρόντος άρθρου,, τον
προσδιορισµόν της εις κόρους ολικής χωρητικότητος, τον υπολογισµόν της εισφοράς
επί των πλωτών γεωτρυπάνων και τα της αναπροσαρµογής ταύτης, εφαρµόζονται
αντιστοίχως αι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρ. 6 του παρόντος νόµου.

Αρθρο: 11
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

θησαυρού:
Τίτλος Αρθρου: Απαλλαγαί-Μείωσις φόρου
Φορολογία προσόδου από πλοία ,Επιβολή εισφοράς επί πλοίων
πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σηµαίαν µέχρις
Λήµµατα: ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόµου
Κείµενο Αρθρου
1. Επί των περί ων το άρθρ. 10 του παρόντος νόµου πλοίων των υποκειµένων εις την
δια του άρθρου τούτου επιβαλλοµένην εισφοράν αναγνωρίζονται αι κατωτέρω
απαλλαγαί και µειώσεις. α) Πλοία ναυπηγηθέντα εν Ελλάδι και τεθέντα υπό
ελληνικήν σηµαίαν απαλλάσσονται της εισφοράς του άρθρ. 10 του παρόντος νόµου
µέχρι συµπληρώσεως ηλικίας 6 ετών. β) Πλοία δροµολογούµενα εις τακτικάς
γραµµάς µεταξύ ελληνικών και ξένων λιµένων ή µόνον µεταξύ ξένων λιµένων ως και
κρουαζερόπλοια καταβάλλουν την εισφοράν µειωµένην κατά 50%. γ) Πλοία ηλικίας
κάτω των 20 ετών υφιστάµενα ανακατασκευήν ή µετασκευήν λη αντικατάστασιν του
συστήµατος προώσεως ή άλλων µηχανηµάτων ως και πάσης φύσεως συµπληρώσεις
και εν γένει επισκευάς, εφ'όσον αι εργασίαι αύται εκτελούνται εν Ελλάδι, αι δε
δαπάναι των εργασιών τούτων καλύπτονται δι'εισαγωγής ξένου συναλλάγµατος,
απαλλάσσονται της εισφοράς κατ'αντιστοιχίαν ενός έτους φορολογικής απαλλαγής
προς δαπάνην 100.000 δολλαρίων, της εκ της εισφοράς απαλλαγής αρχοµένης από
του εποµένου έτους της συντελέσεως των εργασιών και µη δυναµένης εν πάση
περιπτώσει του συνολικού ποσού ταύτης, ης απαλλάσσεται, να υπερβή το 50% της
δαπάνης και µέχρις 6 ετών. Η βεβαίωσις της εκτελέσεως των εργασιών ενεργείται δια
δηλώσεως του εκτελέσαντος ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του
παρακολουθήσαντος ταύτας νηογνώµονος, η δε βεβαίωσις περί του ποσού της
δαπάνης ενεργείται δι'υπευθύνου δηλώσεως του ναυπηγείου ή εργοστασίου και
βεβαιώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος περί εισαγωγής του καλύπτοντος τας δαπάνας
ταύτας συναλλάγµατος, µη υποχρεωτικώς εκχωρητέου. 2. Πλοία εµπίπτοντα κατά την
νηολόγησιν των εις πλείονας της µιας κατηγορίας απαλλαγής ή µειώσεως εκ της
εισφοράς ως αύται ορίζονται δια των εδαφ. α', β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, τυγχάνουσι µιας µόνον απαλλαγής ή κατά περίπτωσιν µειώσεως,
εντασσόµενα οριστικώς εις µίαν των ανωτέρω κατηγοριών, τη ανεκκλήτω δηλώσει
του αντικλήτου αυτών, επιδιδοµένη εις τον αρµόδιον οικονοµικόν έφορον.

Αρθρο: 12
Ηµ/νία: 01.01.2002
Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος
Αρθρου: Υπολογισµός φόρου
Φορολογία προσόδου από πλοία ,Φορολογία πλοίων δευτέρας
Λήµµατα: κατηγορίας
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 άρθρ. 9 του Ν. 438/1976 (ΦΕΚ Α'
Σχόλια: 256/27.9.1976) οι απαλλαγές και µειώσεις της παραγράφου αυτής δεν

ισχύουν προκειµένου περί πλοίων ή πλοιαρίων της προβλεπόµενης
κατηγορίας µε την εξαίρεση της προβλεπόµενης απαλλαγής από την
παρ. 5 άρθρ. 13 του Ν. 438/1976, ενώ µε την παρ. 4 ορίστηκε ότι η
επιβαλλόµενη από την παρ. 1 του παρόντος φορολογία ορίζεται στο
5πλάσιο για τα πλοία ιδιωτικής χρήσης µε ελληνική σηµαία. Η παρ. 1
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 10 του Ν. 2459/1997, και
ισχύει για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.1997. - Η εντός " "
παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθ. 11 του
Ν. 2948/2001 (Α 242/19.10.2001) και σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 28 του ίδιου ως άνω νόµου, ισχύει από 1.1.2002.
Κείµενο Αρθρου
"1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρ. 3 του παρόντος
νόµου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητος (GROSS) του πλοίου
και καταβάλλεται σε ευρώ µε βάση την ακόλουθη κλίµακα: Φορολογικός
συντελεστής ΣΥΝΟΛΟΝ Κλιµάκιο κλιµακίου Φόρος χωρητικότητας Ετησίου σε
κόρους σε ευρώ κλιµακίου σε κόρους φόρου σε ολικής χω- κατά κόρο (σε ευρώ)
(GROSS) ευρώ ρητικότητας ολικής χωρητικότητας 20 0,60 12 20 12 30 0,70 21 50
33 50 0,76 38 100 71 Γιά την επί πλέον των 100 κόρων ολική χωρητικότητα
(GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον". 2. Ο φόρος της
κλίµακος της προηγουµένης παραγράφου µειούται: α) Κατά 50% προκειµένου περί
πλοίων δροµολογουµένων εις τακτικάς γραµµάς µεταξύ ελληνικών και ξένων
λιµένων ή και µόνον µεταξύ ξένων λιµένων. β) Κατά 60% προκειµένου περί
επιβατηγών πλοίων, µηχανοκινήτων, ιστιοφόρων και ανεξαρτήτως υλικού αυτών και
γ) κατά 75% προκειµένου περί αλιευτικών. Προκειµένου περί πλοίων εµπιπτόντων
εις πλείονας της µιας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, ενεργείται µία µόνον
µείωσις του φόρου, η µάλλον συµφέρουσα εις τον υπόχρεων πλοικτήτην.

Αρθρο: 13
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος
Αρθρου: Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου
Φορολογία προσόδου από πλοία ,Φορολογία πλοίων δευτέρας
Λήµµατα: κατηγορίας
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 άρθρ. 9 του Ν. 438/1976 (ΦΕΚ Α'
256/27.9.1976) οι απαλλαγές και µειώσεις της παραγράφου αυτής δεν
ισχύουν προκειµένου πλοίων ή πλοιαρίων της προβλεπόµενης
κατηγορίας µε την εξαίρεση της προβλεπόµενης απαλλαγής από την
Σχόλια: παρ. 5 άρθρ. 13 του Ν. 438/1976.
Κείµενο Αρθρου
Επί των περί ων το άρθρ. 12 του παρόντος νόµου πλοίων δευτέρας κατηγορίας

αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και µειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του
άρθρου τούτου οφειλοµένου φόρου. 1. Φορτηγά πλοία, δεξαµενόπλοια ή πλοίαψυγεία ηλικίας ανωτέρας των 10 ετών και µικροτέρας των 20 ετών, τιθέµενα το
πρώτον υπό ελληνικήν σηµαίαν, υπόκεινται εις το ήµισυ του φόρου επί µίαν
πενταετίαν. 2. Φορτηγά πλοία, δεξαµενόπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας κατωτέρας των
20 ετών υφιστάµενα ανακατασκευήν ή µετασκευήν ή αντικατάστασιν του
συστήµατος προώσεως αυτών, συνεπαγοµένην δαπάνην µείζονα του διπλασίου της
αγοραίας αξίας, την οποίαν ταύτα είχον κατά τον αµέσως προηγούµενον της
ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, απαλλάσσονται κατά τα 2/3 του φόρου
µέχρι συµπληρώσεως 10 ετών από του πέρατος των ως άνω εργασιών, εφ'όσον αύται
εκτελούνται εν Ελλάδι. Περί της συνδροµής των προυποθέσεων δια την κατά το
προηγούµενον εδάφιον απαλλαγήν, αποφαίνονται δια κοινής αυτών αποφάσεως οι
Υπουργοί Οικονοµικών, Βιοµηχανίας και Εµπορικής Ναυτιλίας, λαµβάνοντες υπ'όψιν
γνώµιν του Ναυτικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος περί της αγοραίας αξίας του
πλοίου κατά τον αµέσως προ της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, ως και
βεβαίωσιν του εκτελέσαντος τας εργασίας ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του
παρακολουθήσαντος αυτάς νηογνώµονος περί της εκτελέσεως τούτων. Εις την
ανωτέρω βεβαίωσιν του ναυπηγείου ή εργοστασίου, αναγράφεται και το ποσόν της
γενοµένης δαπάνης. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρµόζονται υπό τας
αυτάς προυποθέσεις και επί των επιβατηγών πλοίων. 3. Πλοία ηλικίας 10 έως και 15
ετών νοηλογούµενα επ'ονόµατι προσώπων ελληνικής ιθαγενίας ή εταιρειών
συνεστηµένων κατά τον ελληνικόν νόµον κατά ποσοστόν τουλάχιστον 50% εις
αντικατάστασιν πλοίων ηλικίας µεγαλυτέρας των 20 ετών, της αυτής πλοιοκτησίας
και ολικής χωρητικότητος ίσης τουλάχιστον προς τα 2/3 της αντικαθισταµένης,
απαλλάσσονται επί µίαν πενταετίαν των 2/3 του αναλογούντος φόρου, εφ'όσον κατά
την διάρκειαν της πενταετίας παραµένει η κυριότης, κατά το ανωτέρω ποσοστόν,
επ'ονόµατι προσώπων ελληνικής ιθαγενείας ή εταιρειών συνεστηµένων κατά τον
ελληνικόν νόµον. 4. Επί πλοίων ηλικίας µικροτέρας των 10 ετών ως και φορτηγών
τοιούτων ηλικίας µικροτέρας των 30 ετών, το πρώτον τιθεµένων υπό ελληνικήν
σηµαίαν, έχουσιν εφαρµογήν αντιστοίχως αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 9
του παρόντος νόµου. 5. Πλοία ναυπηγούµενα εν Ελλάδι και τιθέµενα υπό ελληνικήν
σηµαίαν απαλλάσσονται του φόρου µέχρι συµπληρώσεως ηλικίας 12 ετών. 6. Πλοία
εµπίπτοντα κατά την νηολόγησιν των εις πλείονας της µιας κατηγορίας φορολογικής
απαλλαγής ή µειώσεως ως αύται ορίζονται δια των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου
τυγχάνουσι µιάς µόνον απαλλαγής ή κατά περίπτωσιν µειώσεως, εντασσόµενα
οριστικώς εις µίαν των ανωτέρω κατηγοριών; τη ανεκκλήτω δηλώσει του πλοικτήτου
αυτών, καταχωριζοµένη εις το οικείον νηολόγιον κατά την νηολόγησιν του πλοίου.

Αρθρο: 14
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Τίτλος
Αρθρου: ∆ήλωσις και καταβολή φόρου και εισφοράς
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού και
Λήµµατα: καταβολή το φόρου και της εισφοράς
Τα µέσα σε " εδάφια πρροστέθηκαν από το άρθρo 24 παρ. 1 του Ν.
Σχόλια: 814/1978 και µε την παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι οι διατάξεις

της παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται επί των πλοίων που
φέρουν την ελληνική σηµαία από την 1.1.1977 και ειδικά για τα πλοία,
που φέρουν την ελληνική σηµαία από την 1.1.1977 µέχρι τη ενάρξη της
ισχύος του παρόντος, η προθεσµία υποβολής της δηλώσεως άρχίζει από
την ενάρξη της ισχύος του. Η παρ. 5 προστέθηκε από το άρθρο 24 παρ. 2
του Ν. 814/1978.
Κείµενο Αρθρου
1. Μέχρι τέλους του µηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους επιδίδεται υπό του υποχρέου
δήλωσις προς τον αρµόδιον οικονοµικόν έφορον, καταβαλλοµένου συν τη δηλώσει
του 1/4 του οφειλοµένου φόρου και της κατά το άρθρ. 10 του παρόντος νόµου
εισφοράς, των υπολοίπων 3/4 καταβαλλοµένων εις 3 ισοπόσους δόσεις εντός των
µηνών Ιουνίου, Σεπτεµβρίου και ∆εκεµβρίου του έτους της υποβολής της δηλώσεως.
Προς καταβολήν φόρου εξοµοιούται η παρά τη Τραπέζη του εσωτερικού ανέκκλητος
πίστωσις του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε το οφειλόµενον ποσόν φόρου. Εξαιρετικώς
κατά την πρώτην εφαρµογήν του παρόντος νόµου η δήλωσις δια το έτος 1975
επιδίδεται µέχρι τέλους του µηνός Μαίου 1975. "∆ιά τα πλοία τα τιθέµενα υπό
Ελληνικήν σηµαίαν µετά την πρώτην Ιανουαρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους,
οφείλεται φόρος από του εποµένου της υψώσεως της ελληνικής σηµαίας επί του
πλοίου µηνός, υπολογίζεται δε εις τόσα δωδέκατα, όσοι οι µήνες τέλους του έτους. Εν
τη περιπτώσει ταύτη η δήλωσις επιδίδεται εντός διµήνου από της υψώσεως της
Ελληνικής σηµαίας επί του πλοίου ο δε οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εις
ισοπόδους µηνιαίας δόσεις µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου, της πρώτης δόσεως
καταβαλλοµένης άµα τη υποβολή της εµπροθέσµου δηλώσεως. Εν περιπτώσει
υποβολής της δηλώσεως µετά την 31 ∆εκεµβρίου του έτους της υψώσεως της
Ελληνικής σηµαίας, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται άµα τη υποβολή της
δηλώσεως". 2. Η δήλωσις είναι απαράδεκτος εάν δεν έχη καταβληθή ο οφειλόµενος
κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου φόρος και εισφορά. 3. Οι πλοιοκτήται ή
διαχειρισταί τουριστικών πλοίων δέον όπως υποβάλουν εις τον αρµόδιον οικονοµικόν
έφορον µετά των λοιπών στοιχείων της δηλώσεως και πιστοποιητικόν της αρµοδίας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, περί της χρονικής διαρκείας
καθ'ην εξετέλεσαν τακτικούς πλόας περιηγήσεων κατά το προηγούµενον της
φορολογίας έτος. 4. Αι δηλώσεις του παρόντος άρθρου δύναται να υποβάλλωνται και
υπό του διαχειριστού του πλοίου ή του νοµίµως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου και
πλοιοκτήτου. "5. Προς υπολογισµόν του φόρου ή της εισφοράς πλοίου εφωδιασµένου
δια πιστοποιητικού πολλαπλής ολικής και καθαράς χωρητικότητος λαµβάνεται
υπ'όψιν ο µέσος όρος των εν τω πιστοποιητικώ καταµετρήσεως αναγραφοµένων
ολικών ή καθαρών κατά περίπτωσιν χωρητικοτήτων".

Αρθρο: 15
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Προσδιορισµός φόρου επί παραλείψεως υποβολής δηλώσεως
Τίτλος Αρθρου: και ανακριβείας.
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού
Λήµµατα: και καταβολής φόρου και εισφοράς

Κείµενο Αρθρου
Εις περίπτωσιν παραλείψεως υποβολής της κατά το άρθρ. 14 του παρόντος δηλώσεως
ή υποβολής ανειλικρινούς τοιαύτης, ο προσδιορισµός του βαρύνοντος το πλοίον
φόρου και εισφοράς ενεργείται δι'ητιολογηµένης πράξεως του Οικονοµικού εφόρου.
2. Η κατά την προηγούµενην παράγραφον πράξις του οικονοµικού εφόρου
κοινοποιείται εις τον υπόχρεων πλοικτήτην. 3. Επί τη βάσει της κατά την παρ. 1 του
παρόντος άρθρου πράξεως του οικονοµικού εφόρου ενεργείται βεβαίωσις του
δι'αυτής επιβαλλοµένου φόρου και εισφοράς, κυρίου και προσθέτου. Εν περιπτώσει
ασκήσεως προσφυγής βεβαιούται αµέσως ποσοστόν 20% του αµφισβητουµένου
φόρου (κυρίου και προσθέτου) εφαρµοζοµένων κατ'αναλογίαν των αντιστοίχων
διατάξεων του φόρου εισοδήµατος.

Αρθρο: 16
Ηµ/νία: 01.01.2002
Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος
Αρθρου: Νόµισµα καταβολής φόρου.
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία ,προσδιορισµός και
Λήµµατα: καταβολή του φόρου και της εισφοράς πλοίων
Οι εντός " " λέξεις στις παρ. 2, 3 και 4 τίθενται όπως
αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 7-9 του άρθου 11 του Ν. 2948/2001 (Α
242) και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου,
ισχύουν από 1.1.2002. Η παρ.4 προστέθηκε από το άρθρο 25 παρ. 1
Σχόλια: του Ν. 814/1978.
Κείµενο Αρθρου
1. Ο φόρος και η εισφορά περί ων αι διατάξεις των άρθρ. 6, 8 και 10 του παρόντος
νόµου καταβάλλεται εις δολλάρια Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής ή εις λίρας
Αγγλίας, κατ'επιλογήν του υποχρέου βάσει της επισήµου ισοτιµίας µεταξύ των
νοµισµάτων τούτων κατά τον χρόνον της καταβολής. 2. Η καταβολή του φόρου και
της εισφοράς δύναται να γίνη και δια "ευρώ" προερχοµένων αποδεδειγµένως εξ
εισαγωγής ναυτιλιακού συναλλάγµατος εις δολλάρια ή λίρας Αγγλίας επ'ονόµατι του
υποχρέου ή του εν Ελλάδι πράκτορος, διαχειριστού ή αντιπροσώπου του πλοίου,
βάσει της εκάστοτε επισήµου ισοτιµίας του δολλαρίου κατά τον χρόνον της
καταβολής. 3. Κατ'εξαίρεσιν πλοία της Α' Κατηγορίας εκτελούντα κατά κύριον λόγον
πλόας µεταξύ ελληνικών λιµένων και εισπράττοντα τον ναύλον µόνον εις δραχµάς,
καταβάλλουν τον φόρον και την εισφοράν εις "ευρώ", βάσει της εκάστοτε επισήµου
ισοτιµίας του δολλαρίου κατά τον χρόνον της καταβολής. "4. Φόροι και εισφοραί του
παρόντος νόµου καταβληθέντες αχρεωστήτως δι'οιονδήποτε λόγον συµψηφίζονται
προς οφειλόµενον φόρον ή εισφοράν, εάν δε δεν οφείλονται τοιούτοι, επιστρέφονται
εις "ευρώ" επί τη βάσει της επισήµου τιµής αγοράς συναλλάγµατος της Τραπέζης της
Ελλάδος κατά την ηµέραν της επιστροφής. Το ποσόν των "ευρώ" των προερχοµένων
εκ της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρου και εισφοράς δύναται να

χρησιµοποιείται δια δαπάνας µισθοδοσίας προσωπικού και λοιπά έξοδα λειτουργίας
του πλοίου ή πλοίων υπό Ελληνικήν σηµαίαν της αυτής διαχειρίσεως ή δια δαπάνας
λειτουργίας γραφείου ή υποκαταστήµατος υπαχθέντος εις τας διατάξεις του άρθρ.
25".

Αρθρο: 17
Ηµ/νία: 01.01.2002
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Βεβαίωσις και καταβολή του φόρου
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού και
Λήµµατα: καταβολής φόρου και εισφοράς
Το εδ. α της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.
814/1978 και µε την παρ. 3 του ίδου άρθρου ορίσθηκε ότι οι
διατάξεις της παρ. 1 ισχύουν από την έναρξη της ισχύος του Ν.
Σχόλια: 27/1975.
Κείµενο Αρθρου
"1. Η βεβαίωσις του φόρου των πλοίων της δευτέρας κατηγορίας ενεργείται εις
"ευρώ" οίκοθεν υπό του Οικονοµικού Εφόρου επί τη βάσει των όσων ούτος διαθέτει
στοιχείων δια την χωρητικότητα εκάστου πλοίου. "Για πλοία ολικής χωρητικότητας
µέχρι και είκοσι (2) κόρων, µε εξαίρεση εκείνων που υπάγονται στο ν. 438/1976
(ΦΕΚ 256 Α'), ο οφειλόµενος φόρος αµελείται και δεν ενεργείται βεβαίωση του
φόρου αυτού". Εάν µεταγενεστέρως ήθελε προκύψει επί πλέον ή έλαττον διαφορά εις
την χωρητικότητα του πλοίου, ενεργείται συµπληρωµατική βεβαίωσις ή έκπτωσις του
προσήκοντος ποσού φόρου. Επίσης εκπίπτονται οι βεβαιωθέντες φόροι δια το µετά
την καθ'οινοδήποτε τρόπον καταστροφήν του πλοίου χρονικόν διάστηµα.
∆ι'αποφάσεως του Υπουργού των Οικονοµικών δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος
της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα απαιτούµενα δια την απόδειξιν της καταστροφής
του πλοίου δικαιολογητικά. Φόροι βεβαιωθέντες κατά το προηγούµενον εδάφιον
µέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, εκπίπτονται κατά την αυτήν διαδικασίαν. 2.
Ο φόρος καταβάλλεται εις τέσσαρας ίσας τριµηνιαίας δόσεις εντός των µηνών
Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου εκάστου έτους. 3. Ο οικονοµικός
έφορος υποχρεούται όπως, απόσπασµα του οικείου χρηµατικού καταλόγου
βεβαιώσεως του φόρου, κοινοποιήση άµα τη συντάξει αυτού εις τον υπόχρεον
πλοιοκτήτην.

Αρθρο: 18
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Πρόσθετοι φόροι

Φορολογία προσόδου απο πλοία ,διαδικασία προσδιορισµού και
Λήµµατα: καταβολής φόρου εισφοράς ,Κυρώσεις και απαγορεύσεις
Σχόλια: Το άρθρ.18 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 του Ν.814/1978.
Κείµενο Αρθρου
"1. Οι υποβάλλοντες δήλωσιν µετά την παρέλευσιν της υπό των διατάξεων του
παρόντος νόµου προβλεποµένης προθεσµίας, υπόκεινται και εις πρόσθετον φόρον,
λόγω, εκπροθέσµου υποβολής της δηλώσεως, υπολογιζόµενον επί του βάσει της
δηλώσεως οφειλοµένου φόρου και οριζόµενον εις 5%, δι'έκαστον µήνα από της
λήξεως της προθεσµίας υποβολής της δηλώσεως. Ο πρόσθετος ούτος φόρος δεν
δύναται εν πάση περιπτώσει να υπερβή το 1/4 του φόρου, του οφειλοµένου βάσει της
δηλώσεως. 2. Οι υποβάλλοντες ανακριβή δήλωσιν υπόκεινται και εις πρόσθετον
φόρον, λόγω ανακριβείας της δηλώσεως, οριζόµενον εις 50% του φόρου, του οποίου
την πληρωµήν θα διέφευγον δια της ανακριβείας. 3. Οι µη υποβάλλοντες παντάπασιν
δήλωσιν υπόκεινται εις πρόσθετον φόρον λόγω παραλείψεως υποβολής δηλώσεως,
οριζοµένου εις 100% του αναλογούντος φόρου. 4. Οι κατά τας προηγουµένας
παραγράφους πρόσθετοι φόροι επιβάλλονται µη εξεταζοµένης της υπάρξεως 'η µη
δόλου, είτε αµελείας του υποχρέου".

Αρθρο: 19
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Υπολογισµός του φόρου και εισφοράς επί των µεταβιβαζοµένων ή
Αρθρου: υποθηκευοµένων πλοίων.
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού και
καταβολής φόρου και εισφοράς έως µεταβιβάσεως ή υποθηκεύσεως
Λήµµατα: πλοίου ,Κυρώσεις , Απαγορεύσεις
Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 (Α'
16/6.2.2001), για την καταχώριση ή τη διαγραφή από το νηολογίο για
τα θέµατα που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο, δεν απαιτείται
βεβαίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και το πιστοποιητικό του
άρθρου 88 παρ. 5 του Κ.Ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α), όπως
ερµηνεύτηκε αυθεντικό από το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1711/1987
(ΦΕΚ 109Α). Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν.
Σχόλια: 814/1978.
Κείµενο Αρθρου
"1. Απαγορεύεται η καταχώρησις εν τω νηολογίω πράξεων µεταβιβάσεως ή
υποθηκεύσεως των εις φόρον και εισφοράν του παρόντος νόµου υποκειµένων πλοίων
άνευ προσαγωγής βεβαιώσεως του αρµοδίου Οικονοµικού Εφόρου ότι έχουν
εκπληρωθή αι προς το ∆ηµόσιον φορολογικαί υποχρεώσεις του πλοιοκτήτου και
έχουν εξοφληθή οι βαρύνοντες το πλοίον πάσης φύσεως φόροι και εισφοραί του
∆ηµοσίου, οι αναλογούντες µέχρι του χρόνου ισχύος της εκδοθείσης υπό του

Οικονοµικού Εφόρου βεβαιώσεως δια την µεταβίβασιν ή υποθήκευσιν του πλοίου.
Εάν δια της µεταβιβάσεως το πλοίον δεν τίθεται υπό ξένην σηµαίαν, ο φόρος και η
εισφορά του παρόντος νόµου από της ηµεροµηνίας µεταβιβάσεως βαρύνουν τον νέον
πλοιοκτήτην. Εις την περίπτωσιν αυτήν η δήλωσις θα υποβάλλεται εντός του
εποµένου µηνός από της µεταβιβάσεως του πλοίου, του οφειλοµένου φόρου
καταβαλλοµένου εις ισόποσους µηνιαίας δόσεις µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου, της
πρώτης δόσεως καταβαλλοµένης άµα τη υποβολή της εµπροθέσµου δηλώσεως
εφαρµοζοµένων εν προκειµένω αναλόγως των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρ. 14. Τα επ'ονόµατι του παλαιού πλοιοκτήτου τυχόν βεβαιωθέντα
ποσά φόρου ή εισφοράς, δια το µετά την µεταβίβασιν χρονικόν διάστηµα εκπίπτονται
ή επιστρέφονται κατά περίπτωσιν". 2. Επί παραλείψεως εµπροθέσµου καταβολής του
βεβαιωθέντος φόρου και των πλοίων της δευτέρας κατηγορίας και επί υποβαλλοµένη
πιστοποιήσει της τοιαύτης παραλείψεως εκ µέρους του αρµοδίου ∆ιευθυντού
Ταµείου, οι Υπουργοί των Εξωτερικών, Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας
υποχρεούνται, όπως εντός δεκαηµέρου προθεσµίας διατάξωσι τας οικείας Λιµενικάς,
Προξενικάς κλπ. Αρχάς, ίνα µη εκδώσι τα ναυτιλιακά έγγραφα δια τον απόπλουν του
πλοίου, δια το οποίον δεν κατεβλήθη ο φόρος και οι πρόσθετοι φόροι, αι αρχαί δε
αύται υποχρεούνται να µην προβώσιν εις την θεώρησιν και έκδοσιν των εγγράφων
τούτων. Εάν ο πλοίαρχος του πλοίου ήθελε, παρά την άρνησιν θεωρήσεως των
ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου του, αποπλεύσει, η οικεία Λιµενική ή Προξενική
Αρχή υποχρεούται να συντάξη πράξιν περί της τοιαύτης παραβάσεως και βάσει
ταύτης η προισταµένη του πλοιάρχου αρχή υποχρεούται να ασκήση κατ'αυτού
πειθαρχικήν δίωξιν συνεπαγοµένην αφαίρεσιν διπλώµατος αυτού επί χρονικόν
διάστηµα κατ'ελάχιστον όριον τριών µηνών και κατ'ανώτατον όριον δώδεκα µηνών.

Αρθρο: 20
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Αρµόδιος Οικονοµικός Εφορος
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού και
Λήµµατα: καταβολής φόρου και εισφοράς ,Αρµόδιος οικονοµικός έφορος
Κείµενο Αρθρου
1. Αρµόδιος Οικονοµικός έφορος δια την επιβολήν του φόρου και εισφοράς του
άρθρ.10 του παρόντος νόµου, τυγχάνει: α) επί πλοίων των περιπτ. α' και γ' της πρώτης
κατηγορίας του άρθρ. 3 του παρόντος, ο οικονοµικός έφορος Φορολογίας Πλοίων
Πειραιώς και β) επί των λοιπών πλοίων της πρώτης κατηγορίας ως και των πλοίων
της δευτέρας κατηγορίας του αυτού άρθρου, ο οικονοµικός έφορος της περιφερείας
εις ην υπάγεται ο λιµήν νοηλογήσεως του πλοίου. Επί υπάρξεως πλειόνων
οικονοµικών εφόρων εντός της αυτής περιφερείας, ορίζεται δι'αποφάσεως του
Υπουργού των Οικονοµικών ο αρµόδιος Οικονοµικός Εφορος. ∆ι'αποφάσεως του
Υπουργού των Οικονοµικών, δύναται να καθίσταται αρµόδιος έτερος οικονοµικός
έφορος. 2. Ο υπόχρεως εις φόρον και εισφοράν του άρθρ. 10 του παρόντος νόµου
οφείλει να διορίση εγγράφως αντίκλητον του, κατοικούντα εις την περιφερείαν του
αρµοδίου οικονοµικού εφόρου, προς ον κοινοποιούνται τα αφορώντα την κατά τον
παρόντα νόµον φορολογίαν και εισφοράν έγγραφα, αποφάσεις κλπ. Εν παραλείψει, η

κοινοποίησις τούτων ενεργείται, προκειµένου µεν περί πλοίων, δια τα οποία βάσει
της προηγουµένης παραγράφου αρµόδιος τυγχάνει ο οικονοµικός έφορος Φορολογίας
Πλοίων Πειραιώς εις την εν Αθήναις Ενωσιν Εφοπλιστών, θεωρουµένην ως νόµιµον
αντίκλητον του πλοιοκτήτου, προκειµένου δε περί των λοιπών πλοίων εις την
πλησιεστέραν προς την έδραν του αρµοδίου οικονοµικού εφόρου Λιµενικήν Αρχήν.

Αρθρο: 21
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
∆ιαδικασία βεβαιώσεως και εισπράξεως του φόρου και
Τίτλος Αρθρου: εισφοράς
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού και
Λήµµατα: καταβολής φόρου και εισφοράς ,Βεβαίωση ,Είσπραξη
Κείµενο Αρθρου
Η διαδικασία βεβαιώσεως και εισπράξεως του φόρου και εισφοράς του άρθρ. 10 του
παρόντος νόµου, διέπεται υπό των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων περί φορολογίας
εισοδήµατος, η δε διαδικασία εκδικάσεως των ενδίκων µέσων, υπό των οικείων
διατάξεων του Κώδικος Φορολογικής ∆ικονοµίας.

Αρθρο: 22
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Παραγραφή δικαιώµατος ∆ηµοσίου
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού και
καταβολής φόρου και εισφοράς ,Παραγραφή δικαιώµατος
Λήµµατα: ∆ηµοσίου
Κείµενο Αρθρου
Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου προς βεβαίωσιν του κατά τον παρόντα νόµον φόρου και
εισφοράς, παραγράφεται µετά πενταετίαν από της λήξεως του έτους εις τον οποίον ο
φόρος αναφέρεται.

Αρθρο: 23
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού και
Λήµµατα: καταβολής φόρου και εισφοράς ,Υποχρεώσεις ∆ηµοσίων Αρχών
Κείµενο Αρθρου
Αι δηµόσιαι εν γένει αρχαί ως και παν νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου,
υποχρεούνται όπως µετά πρόσκλησιν του οικονοµικού εφόρου ή των Φορολογικών
∆ικαστηρίων αποστείλωσιν εντός δέκα ηµερών τα στοιχεία τα οποία διαθέτουσι περί
των υποκειµένων εις τον φόρον και εις εισφοράν του παρόντος Νόµου Πλοίων.

Αρθρο: 24
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος
Αρθρου: Σύστασις Γνωµοδοτικής Επιτροπής
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού
Λήµµατα: καταβολής φόρου και εισφοράς ,Σύσταση Γνωµοδοτικής Επιτροπής
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή του παρόντος είχε καταργηθεί από την παρ.
1 κεφάλ. Γ της ΥΑ Ο.208/181/1982 (ΦΕΚ Β' 214) Υπ. Προεδρίας και
Οικονοµικών, επανασυστάθηκε µε το άρθρο 77 του Ν. 1892/1990 και
διατηρήθηκε από την παρ. 19 άρθρ. 2 της ΥΑ
1078204/927/0006Α/1992 (ΦΕΚ Β' 517), Υπ. Προεδρ.και Οικονοµ.
Σχόλια: (∆ιόρθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ Β' 544/28 Αυγ. 1992).
Κείµενο Αρθρου
1. Συνιστάται Γνωµοδοτική Επιτροπή, της οποίας η σύνθεσις ορίζεται ως ακολούθως:
α) Εκ του αρµοδίου ∆ιευθυντού της Γενικής ∆ιευθύνσεως Φορολογίας ή ετέρου
ανωτέρου υπαλλήλου επί βαθµώ τουλάχιστον 4ω αρµοδιότητος Γενικής ∆ιευθύνσεως
Φορολογίας, ως Προέδρου. β) Εκ του ∆ιευθυντού Ναυτιλιακής Αναπτύξεως ή του
νοµίµου αναπληρωτού του ή ετέρου ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας και γ) εξ ενός αντιπροσώπου της Ενώσεως Ελλήνων
Εφοπλιστών. Της Επιτροπής µετέχει ως Εισηγητής άνευ ψήφου ο αρµόδιος δια την
φορολογίαν των πλοίων Τµηµατάρχης ή έτερος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου
Οικονοµικών, χρέη δε Γραµµατέως εκτελεί υπάλληλος της αρµοδίας ∆ιευθύνσεως
του ιδίου Υπουργείου. 2. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί εφ'οιουδήποτε θέµατος
αναφεροµένου εις τας λεπτοµερείας εφαρµογής του παρόντος νόµου και
παραπεµποµένου εις αυτήν υπό των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορικής
Ναυτιλίας. 3. Τα µέλη της Επιτροπής και ο Γραµµατεύς µετά των αναπληρωτών των,
ως και ο Εισηγητής, διορίζονται δι'αποφάσεως του Υπουργού των Οικονοµικών,
τηρουµένων, ως προς την συγκρότησιν, απαρτίαν, πλειοψηφίαν, λειτουργίαν,
αναπλήρωσιν κλπ. των άρθρ. 169 και 170 του Β.∆. 1/1961 "περί διαρθρώσεως του
Υπουργείου Οικονοµικών και περί Οργανισµού της Γενικής ∆ιευθύνσεως
Φορολογίας κλπ". Εκ των µελών ο ∆ιευθυντής Ναυτιλιακής Αναπτύξεως ή ο νόµιµος
αναπληρωτής του ή έτερος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εµπορικής

Ναυτιλίας, ως και ο αντιπρόσωπος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών διορίζονται
µετά πρότασιν του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας.

Αρθρο: 25
Ηµ/νία: 01.01.2002
Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος "Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστηµάτων
Αρθρου: αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Ναυτιλιακές επιχειρήσεις ,εγκατάσταση στην Ελλάδα ,γραφεία
Λήµµατα: ,υποκαταστήµατα
Το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 28 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α') και τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 77 παρ. 5 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α'). Η
παρ. 10 του παρόντος άρθρου προστέθηκε µε το άρθρο 25 του ν.
2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154). - Η εντός " " λέξη της παρ. 8 τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 του άρθ. 11 του Ν. 2948/2001 (Α
242/19.10.2001) και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου
ως άνω νόµου, ισχύουν από 1.1.2002.=====================***
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312/27.12.2005),
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις
διατάξεις του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, διέπονται αποκλειστικά από τις
διατάξεις αυτού και του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α'/βλ. οικεία σχόλια),
όπως ισχύουν, καθώς και από τις κανονιστικές αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των νόµων αυτών, χωρίς να ισχύουν οι
Σχόλια: αναφορές τους στον α.ν. 89/1967.
Κείµενο Αρθρου
*** 1. Γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή
µορφής, ασχολούµενα αποκλειστικά µε τη διαχείρηση, εκµετάλλευση, ναύλωση,
ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή
ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από
πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουµένων των επιβατηγών
ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες,
καθώς και µε την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων
που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες
δραστηριότητες, δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, να εγκαθίστανται στην Ελλάδα κατόπιν άδειας που χορηγείται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορικής Ναυτιλίας και η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται
κατ' εξαίρεση και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες,
ναυαγοσωστικών ή ρυµουλκών πλοίων υπό ξένη σηµαία οποιασδήποτε
χωρητικότητας. Τα παραπάνω γραφεία ή υποκαταστήµατα απολαµβάνουν των
αναφεροµένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου διευκολύνσεων και

απαλλαγών, εφόσον καλύπτουν µε εισαγωγή συναλλάγµατος µη υποχρεωτικά
εκχωρητέου : α. Τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τους στην Ελλάδα µε ισόποσο
τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δολλαρίων Η.Π.Α. και β. 'Ολες γενικά τις
πληρωµές στην Ελλάδα για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό τρίτων. Με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εµπορικής
Ναυτιλίας ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής των διατάξεων της
παραγράφου αυτής. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας,
Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, δύναται να αυξάνεται το προβλεπόµενο στην προηγούµενη
παράγραφο κατώτατο όριο εισαγωγής συναλλάγµατος για κάλυψη δαπανών
λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστηµάτων, τα οποία εγκαθίστανται µετά την έναρξη
της ισχύος της απόφασης αυτής. 3. Οι απαλλαγές και διευκολύνσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού είναι: α. Απαλλαγή από παντός φόρου, τέλους,
εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου για το εισόδηµα
αυτών, που αποκτάται από εργασίες ή παροχή υπηρεσιών περί ων η παράγραφος 1
του άρθρου αυτού. Επίσης παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο τραπεζικών
εργασιών Φ.Κ.Ε. και από κάθε τέλος χαρτοσήµου αντικειµενικώς ή οποιασδήποτε
κράτησης ή τέλους υπέρ τρίτου, πλην των ανταποδοτικών, των συµβάσεων, των
εισπράξεων και πληρωµών και γενικώς οποιωνδήποτε πράξεων που διενεργούνται
υπό τα ως άνω γραφεία ή υποκαταστήµατα ή για λογαριασµό των
αντιπροσωπευόµενων από αυτά επιχειρήσεων για τις οποίες η παράγραφος 1 του
άρθρου αυτού. Για την καταβολή φόρου προστιθέµενης αξίας εφαρµογή έχουν οι
διατάξεις του ν. 1642/1986. β. Χορηγείται στο πάσης φύσεως αλλοδαπό προσωπικό
των επιχειρήσεων τούτων άδεια εργασίας στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα µέχρι
δύο (2) ετών. Η άδεια αυτή δύναται να παρατείνεται ανά διετία απεριορίστως και
εφόσον ισχύει η υπαγωγή των επιχειρήσεων τούτων στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Η αίτηση για την παροχή άδειας εργασίας και παραµονής ή παρατάσεως της
ήδη χορηγηθείσης τοιαύτης άδειας, πρέπει να συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση
του εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι ο αιτών αλλοδαπός ανήκει στο προσωπικό
αυτής και εργάζεται αποκλειστικά δι' αυτήν. γ. Επιτρέπεται η ταχυδρόµηση
συστηµένων επιστολών στο εξωτερικό, χωρίς να προσκοµίζονται στο Ταχυδροµείο
για έλεγχο, εφόσον στο φάκελο αναγράφεται η επωνυµία του αποστολέα, έχει τεθεί η
σφραγίδα της επιχειρήσεως και η µονογραφή του εκπροσώπου του εγκαταστηθέντος
γραφείου ή υποκαταστήµατος. 4. Στην κοινή απόφαση, που παρέχεται άδεια
εγκαταστάσεως, καθορίζονται το είδος των εργασιών ή υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει
το γραφείο ή υποκατάστηµα και γενικά οι όροι λειτουργίας του. Το ποσό της
εγγύησης προς το ∆ηµόσιο για τη συµµόρφωση του γραφείου ή υποκαταστήµατος
προς τους όρους της κοινής απόφασης, καθώς και η προβλεπόµενη διαδικασία για την
κατάπτωση ή την επιστροφή της, καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίς, Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας, το ποσό δε της
εγγυήσεως δεν δύναται να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολλαρίων
Η.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και η κατάπτωση
ή η επιστροφή της πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
κατόπιν εισηγήσεως της αρµόδιας ∆ιευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.
Η εκδούσα την εγγύηση υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως
της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, να
καταθέσει το προϊόν της εγγυήσεως στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ)
Εσόδων Αθηνών. 5. Η µε κοινή απόφαση παρεχόµενη άδεια εγκατάστασης έχει
πενταετή ισχύ και δεν δύναται να ανακληθεί προ της παρόδου του χρόνου τούτου
αρχοµένου από της δηµοσιεύσεως της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά το

χρονικό αυτό διάστηµα δεν δύνανται να µεταβληθούν οι όροι µε τους οποίους
χορηγήθηκε άδεια εγκαταστάσεως, χωρίς τη συναίνεση της επιχειρήσεως. Η ανωτέρω
κοινή απόφαση µετά τη λήξη της πενταετίας ανανεώνεται αυτοδίκαια, για ίσο
χρονικό διάστηµα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης,
εφόσον κατά το χρόνο λήξης της εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι
που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας εγκατάστασης. Σε περίπτωση
παραβάσεως κάποιου όρου της άδειας εγκαταστάσεως των α.ν. 89/1967 "περί
εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εµποροβιοµηχανικών Εταιρειών" και
378/1968 περί συµπληρώσεως του α.ν. 89/1967 "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
αλλοδαπών Εµποροβιοµηχανικών Εταιρειών" ή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
εκ µέρους της επιχειρήσεως στην οποία χορηγήθηκε η άδεια, δύναται αυτή να
ανακαλείται µε κοινή απόφαση των υπουργών που την έχουν εκδώσει. Οι απαλλαγές
που προβλέπονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
αίρονται από το χρόνο που έγινε η παράβαση. 6. Κάθε διαφορά που ανακύπτει
µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της αλλοδαπής επιχειρήσεως αναγόµενη στην
ερµηνεία ή σε κενά της αποφάσεως εγκαταστάσεως ή την ανάκληση της άδειας
εγκαταστάσεως, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, λύεται αποκλειστικά µε
διαιτησία ενώπιον δύο διαιτητών, από τους οποίους ο ένας ορίζεται από το Ελληνικό
∆ηµόσιο, ο δε άλλος από την αλλοδαπή επιχείρηση. Σαν διαιτητής του Ελληνικού
∆ηµοσίου ορίζεται από την Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
Σύµβουλος ή Πάρεδρος αυτού. Σε περίπτωση που ένα από τα δύο µέρη αν και
προκλήθηκε από τον επισπεύδοντα τη διενέργεια της διαιτησίας, καθυστερήσει πέραν
των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της αιτήσεως περί
διαιτησίας να προβεί στο διορισµό διαιτητού, αυτός µετά από αίτηση του
επισπεύδοντος, διορίζεται από το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Η προς το
∆ηµόσιο πρόσκληση για διαιτησία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
και δεν απαιτείται κοινοποίηση σε άλλο υπουργείο. Σε περίπτωση διαφωνίας των
διαιτητών, ορίζεται από αυτούς επιδιαιτητής και σε περίπτωση διαφωνίας των
διατητών για το πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτό ορίζεται µετά από αίτηση
οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόµενα µέρη, από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, από
τα µέλη του ∆ικαστηρίου αυτού. Η απόφαση της διαιτησίας είναι αµετάκλητη και
εκτελεστή. Εκτελείται δε χωρίς να είναι ανάγκη να περιαφθεί τον τύπο της εκτέλεσης.
Καµία αναστολή ή αναβολή εκτελέσεως της διαιτητικής αποφάσεως ή της λοιπής
διαδικασίας επιτρέπεται. Τα έξοδα της διαιτησίας προκαταβάλλονται από τον
αιτούντα βαρύνουν όµως τελικά το διάδικο που θα ηττηθεί. 7. Οι διατάξεις των
προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται ανάλογα µε τις ίδιες προϋποθέσεις και
στις ηµεδαπές επιχειρήσεις που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών αποκλειστικά τις
αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εργασίες ή υπηρεσίες. Η
διανοµή κερδών στους εταίρους ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης του ν.
3190/1955, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και όσες
έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, απαλλάσσεται από
παντός φόρου εισοδήµατος . 8. Επιχειρήσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 8 του παρόντος άρθρου, οι οποίες διαχειρίζονται πλοία µε ελληνική σηµαία,
δύνανται κατ' εξαίρεση να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς που διενεργούνται από το
Υπουργείο Εθνικής Αµυνας και να εισπράττουν το ναύλο σε "ευρώ". Ο
εισπραττόµενος για τις ανωτέρω µεταφορές ναύλος, εφόσον δεν είναι σε
συνάλλαγµα, δύναται κατ'εξαίρεση να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη λοιπών
δαπανών εκτός των ετήσιων δαπανών λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα. 9. Οι
διατάξεις του ν. 791/1978 (ΦΕΚ 109 Α') έχουν εφαρµογή και επί των αλλοδαπών
εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων µε ξένη σηµαία, εφόσον τα πλοία τους

διαχειρίζονται γραφεία ή υποκαταστήµατα εταιρειών του παρόντος άρθρου". "10. Η
ισχύς των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορικής
Ναυτιλίας, µε τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα
αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των α.ν. 89/1967,
378/1968 και ν. 27/1975, 814/1978, παρατείνεται µετά τη λήξη της πενταετίας µέχρι
τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως όµοιας κοινής υπουργικής
απόφασης για χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 814/1978 ή του παρόντος νόµου, εφόσον οι εταιρείες που
αναφέρονται σε αυτές έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν τη σχετική αίτησή τους στο
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας πριν τη λήξη της πενταετίας. Η διάταξη αυτή
εφαρµόζεται ανάλογα και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την
υπαγωγή ηµεδαπών ναυτιλιακών εταιρειών στις διατάξεις των προαναφερθέντων
νόµων".

Αρθρο: 26
Ηµ/νία: 24.12.2002
Ηµ/νία
Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Εκµετάλλευση πλοίων υπό ξένη σηµαία ,αλλοδαπή πλοικτήτρια
εταιρία ,απαλλαγή φόρων, εισφορών, τελών, κρατήσεων ,εταιρίες
Λήµµατα: χαρτοφυλακίου (holding companies)
Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρ. 23 του Ν. 2843/2000 (Α'
219/12.10.2000), η παροβλεπόµενη από το παρόν άρ., όπως το
τελευταίο τροποποιήθηκε από το άρ. 29 του Ν. 814.1978, απαλλαγή
περιλαµβάνει και τη διανοµή καθαρών κερδών ή µερισµάτων µέσω
και δεύτερης εταιρίας χαρτοφυλακίου (holding company).- Το
τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 9 του ν.
Σχόλια: 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002).
Κείµενο Αρθρου
Αλλοδαπή Εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίου υπό ξένην σηµαίαν όπερ τελεί υπό την
εκµετάλλευσιν ή διαχείρισιν αλλοδαπής Εταιρείας εγκατεστηµένης εν Ελλάδι,
δυνάµει των διατάξεων του προηγουµένου άρθρου, απαλλάσσεται από παντός φόρου,
τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως επί του εισοδήµατος του κτηθέντος εις το εξωτερικόν
εκ της εκµεταλλεύσεως του πλοίου του οποίου τυγχάνει πλοιοκτήτρια. Της αυτής
απαλλαγής από παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως απολαύουσι και οι
µέτοχοι ή οι εταίροι των άνω εταιρειών διά το παρ' αυτών κτώµενον τοιούτον
εισόδηµα υπό µορφήν διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων, είτε απ' ευθείας είτε
υπό µορφήν εταιρειών χαρτοφυλακίου (HOLDING COMPANIES). "Επίσης,
απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη ναυτικής εταιρίας του Ν. 959/1979 (ΦΕΚ
192/Α'), καθώς και τα µερίσµατα που διανέµει αυτή, εφόσον έχει υπαχθεί στο
προηγούµενο άρθρο και εκµεταλλεύεται ή διαχειρίζεται πλοίο µε ελληνική σηµαία
που ανήκει στην κυριότητα αλλοδαπής εταιρίας."
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Αρθρο:
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Ατελής σύνταξις εγγράφων
Φορολογία προσόδου από πλοία ,∆ιαδικασία προσδιορισµού
καταβολής φόρου και εισφοράς ,Τελικές διατάξεις ,Ατέλεια
Λήµµατα: εγγράφων
Κείµενο Αρθρου
Απαντα τα διά την εφαρµογήν του παρόντος νόµου εκδιδόµενα ή οπωσδήποτε
χρησιµοποιούµενα έγγραφα περιλαµβανοµένων και των ενώπιον των Προξενικών
Αρχών συντάσσονται ατελώς.

Αρθρο: 28
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Εξουσιοδοτικαί διατάξεις-∆απάναι βεβαιώσεως και
Τίτλος Αρθρου: εισπράξεως φόρου και εισφοράς.
Λήµµατα: Φορολογία προσόδου από πλοία
Σχόλια: Η περ. β αντικαταστάθηκε από το άρθρ0 31 του Ν. 814/1978.
Κείµενο Αρθρου
1. ∆ι'αποφάσεως του Υπουργού των Οικονοµικών καθορισθήσονται: α) Ο τύπος και
το περιεχόµενον της δηλώσεως του άρθρ. 14 του παρόντος. "β) Αι λεπτοµέρειαι
βεβαιώσεως και εισπράξεως του φόρου και της εισφοράς, ως και η διαδικασία και
τ'απαιτούµενα δικαιολογητικά συµψηφισµού ή επιτροπής τούτων". γ) Τα καταβλητέα
έξοδα κινήσεως και αποζηµιώσεως εις τους ασχολουµένους µε τον έλεγχον, την
βεβαίωσιν και την είσπραξιν του φόρου και εισφοράς υπαλλήλους και δ) πάσα ετέρα
λεπτοµέρεια αναγκαία δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος νόµου. 2. Ο
Υπουργός των Οικονοµικών εγκρίνει και εντέλλεται την πληρωµήν πάσης αναγκαίας
δαπάνης δια την εκτέλεσιν του παρόντος νόµου καταλογιζοµένης εις τα έξοδα
βεβαιώσεως των αµέσων φόρων.

Αρθρο: 29
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
Τίτλος Αρθρου: Καταργούµεναι διατάξεις
Λήµµατα: Φορολογία προσόδου από πλοία

Κείµενο Αρθρου
1. Από της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: α) Ο Νόµ. 1880/51 "περί
φορολογίας πλοίων" ως ετροποποιήθη µεταγενεστέρως δια του Ν.∆. 3415/55, Ν.∆.
4094/60, Ν.∆. 4419/64, Α.Ν. 465/68, Ν.∆. 509/70 και εκωδικοποιήθη δια του Β.∆.
800/1970. β) Αι διατάξεις του εδαφ. ε' της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Α.Ν. 89/1967 καθ'ο
µέρος αι διατάξεις αύται αφορούν την απαλλαγήν των αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσεως εκ των τελών κυκλοφορίας. γ) Αι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρ. 9 του Α.Ν.
465/68 και αι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρ. 9 του Ν.∆. 509/70. Εξαιρετικώς παραµένουσιν
εν ισχύι αι ως άνω διατάξεις, καθ'ο µέρος αφορώσιν εις την απαλλαγήν εκ του φόρου
κληρονοµιών επί πλοίων, µετόχων ή µεριδίων ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών
πλοιοκτητριών πλοίων, καλύπτουσαι εφεξής άπαντα τα άνω των 1.500 κόρων ολικής
χωρητικότητος πλοία. δ) Αι διατάξεις του εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Α.Ν.
89/1967 ως ηρµηνεύθησαν δια της παρ. 2 του άρθρ. 2 του Α.Ν. 378/1968 όσον αφορά
µόνον την υπό των διατάξεων τούτων προβλεποµένην απαλλαγήν από του φόρου
εισοδήµατος και των τελών χαρτοσήµου των εν Ελλάδι κτωµένων αποδοχών του
αλλοδαπού προσωπικού των επιχειρήσεων των υπαγοµένων εις τας διατάξεις των
νόµων τούτων. ε) Πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικειµένη εις τας διατάξεις
του παρόντος νόµου. 2. Αι διατάξεις των Α.Ν. 89/1967 και Α.Ν. 378/68
εξακολουθούν ισχύουσαι εκτός εκείνων αίτινες ρητώς καταργούνται δια των εδαφ. β'
και δ' της προηγουµένης παραγράφου του παρόντος άρθρου και εκείνων, αίτινες
αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος νόµου.

Αρθρο: 30
Ηµ/νία: 22.04.1975
Ηµ/νία Ισχύος: 22.04.1975
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΝΟΜΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Εναρξις ισχύος
Λήµµατα: Φορολογία προσόδου από πλοία
Κείµενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως του διά της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως.

