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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΑΔΑ:                 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 

  
 

Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΦΟΡΟΤ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ 

ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ 

 

 Αθήνα,  23 Ιοςλίος 2021 
 
 
Απιθ. Ππυη: Ε.2154 

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10  ΠΡΟ: Ωρ Πίνακαρ Διανομήρ 

 

 

 

Σαρ. Κψδηθαο : 10184 Αζήλα 

Σειέθσλν : 210-3375079,149 

Fax : 210-3375001 

E-Mail : d12.c@yo.syzefxis.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηηρ πεπ. ζη΄ ηηρ παπ. 2 

ηος άπθπος 12 ηος ν. 27/1975 (Α΄77) όπυρ ηποποποιήθηκαν με ηιρ διαηάξειρ ηος 

άπθπος 147 ηος ν.4808/2021(Α΄101) πεπί ςπολογιζμού θόπος ηυν ιδιυηικών 

πλοίυν ανατςσήρ. 

Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ζη΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

27/1975, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ λ. 4808/2021, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο γηα ηα 

θνξνινγηθά έηε 2020 θαη επφκελα. 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 27/1975 νξίδεηαη φηη ν θφξνο πινίσλ 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνινγίδεηαη εηεζίσο αλά θφξν 

νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο (GROSS) απηνχ θαη θαηαβάιιεηαη ζε επξψ κε βάζε ηελ αθφινπζε 

θιίκαθα: 

Κλίμακα σε 

κόρους ολικής 

χωρητικότητας 

Φορολογικός 

συντελεστής 

κλίμακας σε ευρώ 

ανά κόρο ολικής 

χωρητικότητας 

Φόρος κλίμακας 

(σε ευρώ) 

Συνολική 

χωρητικότητα σε 

κόρους (GROSS) 

Συνολικός ετήσιος 

φόρος (σε ευρώ) 

20 0,90 18,00 20 18,00 

30 1,05 31,50 50 49,50 

50 1,14 57,00 100 106,50 

Για κόρους 

άνω των 100 

1,20    
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Δπίζεο νξίδεηαη ειάρηζην πνζφ θφξνπ δηαθφζηα (200) επξψ ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ππνινγηδφκελνο θφξνο πινίνπ κε βάζε ηελ θιίκαθα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην πνζφ απηφ, 

κε εμαίξεζε ηα αιηεπηηθά πινία θαη ηα ξπκνπιθά ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνπ ππάγνληαη ζε κεδεληθφ ζπληειεζηή.  

Πεξαηηέξσ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 27/1975 νξίδεηαη φηη ν 

θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ ππνινγηδφκελνο θφξνο, 

πνιιαπιαζηάδεηαη, κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο αλά είδνο πινίνπ. Γηα ηα ηδησηηθά 

πινία αλαςπρήο νξίδνληαη δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο, αλάινγα κε ην κήθνο ηνπο (πεξ. ζη΄) 

σο εμήο: 

Οιηθφ κήθνο ζε κέηξα πληειεζηήο θφξνπ 

κέρξη θαη 7 0,5 

7,01 - 12 1 

άλσ ησλ  12 5 

 

πλεπψο, βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε θνξνιφγεζε ησλ ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο γίλεηαη 

πξσηίζησο κε βάζε ηνπο θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηεο θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 

θαη ελ ζπλερεία αλάινγα κε ην νιηθφ κήθνο απηψλ εθαξκφδεηαη έλαο απφ ηνπο πην πάλσ 

ζπληειεζηέο θφξνπ. 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα:  

Παξάδεηγκα 1 

Γηα ηδησηηθφ πινίν αλαςπρήο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 3,06 θφξσλ θαη νιηθνχ κήθνπο 6,75 

κέηξσλ ν θφξνο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

3,06θ.ν.ρ. X 0,90€/θ.ν.ρ. = 2,754€ επεηδή φκσο ην πνζφ ησλ 2,754 € είλαη κηθξφηεξν απφ 

ην ειάρηζην πνζφ θφξνπ ησλ 200€ ν θφξνο ηζνχηαη κε 200€ Υ 0,5  

( πξνβιεπφκελνο ζπληειεζηήο βάζεη ηνπ νιηθνχ κήθνπο ζε κέηξα) = 100 εςπώ. 

Παξάδεηγκα 2 

Γηα ηδησηηθφ πινίν αλαςπρήο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 8 θφξσλ θαη νιηθνχ κήθνπο 7,5 κέηξα ν 

θφξνο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

8θ.ν.ρ. X 0,90€/θ.ν.ρ. = 7,2€   επεηδή φκσο ην πνζφ ησλ 7,2€ είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

ειάρηζην πνζφ ησλ 200€ ν θφξνο ηζνχηαη κε 200€ Υ1 (πξνβιεπφκελνο ζπληειεζηήο βάζεη 

ηνπ νιηθνχ κήθνπο ζε κέηξα) = 200 εςπώ. 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 27/1975 (βεβαίσζε θαη 

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πινίσλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο), νξίδεηαη φηη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε 

εθδίδεη πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηεζίσο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο, βάζεη 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε δχν (2) δφζεηο κέρξη 
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ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ δεπηέξνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ κήλα απφ ηελ έθδνζε ηεο 

πξάμεο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ. Δάλ ε έθδνζε πξάμεο δηνηθεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ή ζε 

επφκελν απφ ην νξηδφκελν έηνο βεβαίσζεο, ν θφξνο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ ηεο έθδνζεο κήλα.  

Δπηπξφζζεηα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 63Β ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη φηη 

άκεζνο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξάμε δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ δχλαηαη λα αθπξσζεί ή λα 

ηξνπνπνηεζεί, θαηά πεξίπησζε, γηα έλαλ απφ ηνπο εμήο ιφγνπο: α) γηα πξφδειε έιιεηςε 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, β) γηα αξηζκεηηθφ ή ππνινγηζηηθφ ιάζνο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη φηη  

γηα ηελ αθχξσζε ή ηξνπνπνίεζε ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο ή, ζε πεξίπησζε άκεζνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο.  

Ωζηφζν, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 επίζεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη φηη άκεζνο 

πξνζδηνξηζκφο ή πξάμε δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή 

πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ δχλαηαη λα αθπξσζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 θαη ρσξίο ηελ αίηεζε ηεο παξ. 2.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθδνζεί πξάμεηο δηνηθεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζηα έηε 2020 (κεηαβίβαζε πινίνπ ζην έηνο απηφ) θαη 2021 κέρξη 

ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο νη νπνίεο αθνξνχλ ην θνξνινγηθφ έηνο 2020 θαζψο θαη 

κεηαβηβάζεηο πινίσλ ζην έηνο 2021, κε δηαθνξεηηθά πνζά θφξνπ απφ απηά πνπ 

πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ζη΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 27/1975 

(Α΄77), φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 

ηνπ λ.4808/2021(Α΄101), θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63Β ηνπ λ. 

4174/2013, εθδίδεηαη νίθνζελ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. λέα πξάμε δηνηθεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ρσξίο αίηεζε ηνπ ππφρξενπ θαη νη αξρηθέο πξάμεηο 

αθπξψλνληαη. 

 Οη πξάμεηο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ πινίσλ πνπ ζα εθδνζνχλ θαηά ηα 

αλσηέξσ θνηλνπνηνχληαη ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο  ηεο 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ λ. 4174/2013 θαηά πεξίπησζε. 

 

3. Σέινο δηεπθξηλίδεηαη φηη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4256/2014 (Α’ 92) ηα 

ραξαθηεξηζκέλα σο λαπηαζιεηηθά ζθάθε, θάζε ηχπνπ ηζηηνθφξα ή θσπήιαηα κε ειιεληθή 
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ζεκαία, ηα νπνία αλήθνπλ ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο λαπηηθνχο Οκίινπο ή λαπηηθά ζσκαηεία 

ή ζε κέιε ηνπο, ηα νπνία είλαη θαηαρσξηζκέλα ζηα κεηξψα απηψλ θαη πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά είηε γηα ηελ πξνπφλεζε ησλ λαπηαζιεηψλ, είηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο, 

απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο πνπ επηβάιιεηαη ζε ηδησηηθά πινία αλαςπρήο βάζεη ηνπ Ν. 

27/1975 (Α΄ 77), κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.4256/2014. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ζθάθνπο σο λαπηαζιεηηθνχ, απαηηείηαη έγγξαθε 

βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ λαπηηθνχ νκίινπ ή ζσκαηείνπ, εγθεθξηκέλε απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμάζθεζε κέινπο θαη ζπκκεηνρή ζε λαπηηθνχο αγψλεο. 

 

 

 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ  

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

ΓΔΩΡ. ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

  

ΑΔΑ: 6ΙΖΖ46ΜΠ3Ζ-36Ε



                                                                           

                                                           
                                                                                                               5 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

I. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄  

2. Γεληθή Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.) 

3. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (ΓΙ..ΣΔ.ΠΛ.) (κε ηελ παξάθιεζε λα 

αλαξηεζεί ζηελ Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

II. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Απνδέθηεο πίλαθα Η΄ (εθηφο 4,10 θαη 11) 

4. Απνδέθηεο πίλαθα ΙΒ΄(5 θαη 7) 

5. Απνδέθηεο πίλαθα ΚΓ΄ 

  III. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γεληθνχ Γηεπζπληή  Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 

4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Άκεζεο Φνξνινγίαο 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄,  Β΄ θαη  Γ΄ 
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