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Κέρκυρα, 14/10/2021 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 
 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας έγγραφο του Διευθυντή Άμεσης Φορολογίας 
του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο για τα ταχύπλοα σκάφη, τα 
οποία διαθέτουν ενσωματωμένη εξέδρα και βίντζι και ο συνολικός χρόνος 
δραστηριοποίησής τους αφορά αποκλειστικά την ψυχαγωγική άσκηση στο 
θαλάσσιο αλεξίπτωτο, η επιχειρηματικής τους δραστηριότητα φορολογείται με το 
ειδικό τρόπο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 27/1975 και  με την 
φορολογία αυτή εξαντλείται κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη από τον φόρο 
εισοδήματος όσον αφορά στα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση 
του πλοίου. 
 
Με άλλα λόγια, η πρόσοδος που προκύπτει από τη δραστηριότητα των σκαφών 
αυτών φορολογείται αυτοτελώς, δηλαδή με χίλια ευρώ το χρόνο και δεν 
φορολογείται σαν εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Απομένουν 
ορισμένες διευκρινήσεις σε πρακτικό επίπεδο τις οποίες άμεσα θα διευκρινίσουμε, 
αλλά σε κάθε περίπτωση η ερμηνεία που δίνει η ΑΑΔΕ είναι προς το συμφέρον μας, 
καθόσον με την επιβολή των χιλίων ευρώ εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική 
υποχρέωση των σκαφών.   
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα Γραφεία 
του Συνδέσμου (τηλ.: 2661038610, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00). 
 
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 

Ο  Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 
 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                    Θεριανός Φίλιππος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αθήνα,  12 Οκτωβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Γ 1089116 ΕΞ 2021

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
       Ελευθερίου Βενιζέλου 54, 
            Νέο Λιμάνι Κέρκυρα
e-mail: t.panelliniossyndesmos@yahoo.gr

Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Βλάχου Μ.
Τηλέφωνο : 210 3375149

E-Mail : deaf.c@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Φορολόγηση προσόδου από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής του ν. 27/1975»

ΣΧΕΤ.: Το από 19/8/2021 e-mail με την επισυναπτόμενη επιστολή σας.

Απαντώντας στο σχετικό e- mail σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 27/1975 επιβάλλεται φόρος και εισφορά

επί των πλοίων υπό ελληνική σημαία. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού τα πλοία λογίζονται

υπό ελληνική σημαία, από τη νηολόγησή τους σε ελληνικό λιμάνι ή από την εγγραφή τους στα

τηρούμενα  νηολόγια  στα  Προξενικά  Λιμεναρχεία  ή  από  την  έκδοση  προσωρινού  εγγράφου

ελληνικής εθνικότητας αυτών, μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός που

επιβάλει τη διαγραφή τους από το νηολόγιο.

2. Ακόμη, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι ο

φόρος που επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις αυτού εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη

φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας

οποιουδήποτε τύπου από το φόρο εισοδήματος, όσον αφορά στα κέρδη τα οποία προκύπτουν

από την εκμετάλλευση του πλοίου.

Στην περίπτωση κατά την οποία ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίων με ελληνική

σημαία ασκεί εκτός από την εκμετάλλευση του πλοίου και άλλες επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από

το φόρο εισοδήματος ποσό των καθαρών κερδών ή των μερισμάτων, ίσον προς τη σχέση την

υφιστάμενη μεταξύ των αποκτηθέντων από το πλοίο ακαθαρίστων εσόδων και του συνόλου των

ακαθαρίστων εσόδων της εταιρείας αυτής.
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3. Επίσης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 27/1975, τα πλοία που δεν ανήκουν στην

πρώτη  κατηγορία  όπως  τα  επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής  κ.λπ.  εντάσσονται  στη  δεύτερη

κατηγορία και ο φόρος υπολογίζεται ετησίως βάσει της παρ. 1 και της περ. α’ της παρ. 2  του

άρθρου 12 του ν. 27/1975 για τα φορολογικά έτη 2020 και επόμενα. 

4. Με την Ε. 2054/2020 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για την ορθή βεβαίωση του

φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, μετά την τροποποίηση των διατάξεων των

άρθρων 12 και 17 του νόμου αυτού, με το άρθρο 58 του ν. 4646/2019. 

5. Από  τα  στοιχεία  που  μας  θέσατε  υπόψη  με  το  σχετικό  αίτημά  σας,  ο  Σύνδεσμός  σας

εκπροσωπεί  πανελλαδικά  τους  εκμισθωτές  θαλασσίων  μέσων  αναψυχής,  οι  οποίοι  ασκούν

επιχειρηματική  δραστηριότητα  και  η  οποία  συνίσταται  στην  εκμίσθωση  θαλασσίων  μέσων

αναψυχής.  Τα  πλοία  στα  οποία  αναφέρεστε  είναι  ταχύπλοα  σκάφη,  τα  οποία  διαθέτουν

ενσωματωμένη  εξέδρα  και  βίντζι  και  ο  συνολικός  χρόνος  δραστηριοποίησής  τους  αφορά

αποκλειστικά την ψυχαγωγική άσκηση στο θαλάσσιο αλεξίπτωτο. Στην επιστολή σας ζητάτε την

απαλλαγή  από  τη  φορολόγηση  σύμφωνα  με  τον  ν.  27/1975  καθόσον  όπως  αναφέρετε  στη

σχετική επιστολή σας, η πρόσοδος από τα πλοία αυτά αποτελούν εισόδημα από επιχειρηματική

δραστηριότητα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που ανήκει στην κάθε επιχείρηση

και το εκμεταλλεύεται η ίδια, εφόσον είναι εγγεγραμμένο σε νηολόγιο,  υπάγεται στην δεύτερη

κατηγορία και φορολογείται με τον ειδικό τρόπο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.

27/1975. Με την φορολογία αυτή εξαντλείται κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη από τον φόρο

εισοδήματος όσον αφορά στα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου.

Στην περίπτωση όμως που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής το εκμεταλλεύεται τρίτος και όχι ο

πλοιοκτήτης, το εισόδημα που αποκτά ο τρίτος από τη δραστηριότητα αυτή, αποτελεί εισόδημα

από επιχειρηματική δραστηριότητα  και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, ενώ το εισόδημα

για τον πλοιοκτήτη από την εκναύλωση του πλοίου, φορολογείται με τον ν. 27/1975 (εφόσον το

πλοίο είναι εγγεγραμμένο σε νηολόγιο).

                                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                         ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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