
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  

1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ  

ΣΜΗΜΑΣΑ: Α΄, Β΄, Γ΄  

2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ  

ΣΜΗΜΑ:Α  

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10  

Σ.Κ. : 101 84 Αζήλα  

Πιεξνθνξίεο : Θαλάζεο αθαξήο  

Σειέθσλν : 210.3375314  

FAX : 210. 3375001  

ΑΓΑ: ΒΙΗ5Η-Λ2Φ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  
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ΠΟΛ: 1106  

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ.  

ΘΕΜΑ: Πποϋποθέζειρ δικαιολόγηζηρ ειζοδήμαηορ από μεπίζμαηα πλοιοκηηηπιών 

εηαιπειών.  

Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο, 

αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:  

Α. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.4141/2013 (ΦΔΚ Α' 81/05-04-2013), νξίζηεθαλ 

ηα θαησηέξσ:  

1. Γηα ηε δηθαηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο ησλ άξζξσλ 16 θαη 17 ηνπ 

λ.2238/1994, νη θνξνινγνύκελνη θάηνηθνη Διιάδνο πνπ απνθηνύλ κεξίζκαηα πνπ 

θαηαβάιινληαη από ειιεληθέο ή αιινδαπέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο πινίσλ κε ειιεληθή 

ή μέλε ζεκαία ή εηαηξείεο ραξηνθπιαθίνπ (holding companies) πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή 

έκκεζα ηηο κεηνρέο ή κεξίδηα ησλ πινηνθηεηξηώλ εηαηξεηώλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 

26 ηνπ λ. 27/1975, όπσο ηζρύεη, ππνβάιινπλ είηε κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

είηε θαηά ηνπο δηελεξγνύκελνπο ειέγρνπο γηα ζθνπνύο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κόλν 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

(α) Βεβαίσζε είηε ηεο ειιεληθήο ή αιινδαπήο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο πινίνπ ππό 

ειιεληθή ή μέλε ζεκαία είηε ηεο εηαηξείαο ραξηνθπιαθίνπ (holding company) πνπ 

θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηηο κεηνρέο ηεο πινηνθηήηξηαο θαη δηαλέκεη ην κέξηζκα από ηελ 

νπνία ζα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνύκελνπ σο κεηόρνπ ηεο εηαηξείαο, ην 

θαηαβιεζέλ ζε απηόλ κέξηζκα θαη ην όλνκα ηνπ πινίνπ (αξηζκόο θαη ιηκέλαο 

λενιόγεζεο, αξηζκ. ΙΜΟ) από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ πξνθύπηεη ην ζρεηηθό 

κέξηζκα. 

(β) ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέξηζκα θαηαβάιιεηαη από αιινδαπή πινηνθηήηξηα πινίνπ 

κε μέλε ζεκαία, αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ηεο 

δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο πνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε ή λαύισζε πινίσλ θαη 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ όηη έρεη 

δεισζεί θαη αλαιεθζεί από απηήλ ε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ. 



(γ) Αληίγξαθν ηεο κνλαδηθήο βεβαίσζεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο (ΒΑ) ησλ 

αληηζηνίρσλ πνζώλ ή βεβαίσζε εθρώξεζεο ζπλαιιάγκαηνο. Σα ζρεηηθά πξσηόηππα 

αλαδεηνύληαη από ηελ αξκόδηα αξρή. 

Επιζημαίνεηαι όηι ηα παπαπάνω ιζσύοςν και για ηην δικαιολόγηζη ηων 

ανηικειμενικών δαπανών και ςπηπεζιών και ηων δαπανών απόκηηζηρ πεπιοςζιακών 

ζηοισείων ηων άπθπων 31 και 32 ηος ν.4172/2013(ΦΕΚ 167/Α΄23.7.2013), πος 

ππαγμαηοποιούνηαι από ηην 1.1.2014 και μεηά.  

2. Η θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζσ ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο, 

ε νπνία κπνξεί λα βεβαηώλεη θαη ηε ιήςε ηνπ κεξίζκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

δηαρεηξίζηξηα δελ ππνρξενύηαη ζε εγγξαθή ηνπ πνζνύ ηνπ κεξίζκαηνο ζηα βηβιία ηα 

νπνία ηεξεί. Σα εθ ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πνζά επηηξέπεηαη λα 

θαηαβάιινληαη ζε λνκηθά πξόζσπα ζπκθεξόλησλ ηνπ δηθαηνύρνπ ηνπ πνζνύ πνπ 

εηζάγεηαη.  

3. Οη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο εθαξκόδνληαη θαη επί ησλ εθθξεκώλ ππνζέζεσλ ειέγρνπ.  

4. Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ ππό ην 

ζηνηρείν γ΄ , ππνβάιινληαη θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ειέγρεηαη θαηά λόκν ε 

πξνέιεπζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κεξίζκαηα πινηνθηεηξηώλ εηαηξεηώλ ή 

εηαηξεηώλ ραξηνθπιαθίνπ.  

Β. Για ηην οπθή εθαπμογή ηων ανωηέπω διαηάξεων, δίδονηαι οι εξήρ διεςκπινίζειρ:  

1. ε θάζε πεξίπησζε, ζηηο βεβαηώζεηο κεξηζκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη από ειιεληθέο ή 

αιινδαπέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο πινίσλ κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία ή εηαηξείεο 

ραξηνθπιαθίνπ (holding companies), απαηηείηαη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θνξνινγνύκελνπ σο κεηόρνπ ηεο εηαηξείαο, ην θαηαβιεζέλ ζε απηόλ κέξηζκα, ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηαπηόηεηαο (αξηζκόο θαη ιηκέλαο λενιόγεζεο, αξηζκ. ΙΜΟ) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πινίνπ ή ησλ πινίσλ από όπνπ πξνθύπηεη ην κέξηζκα, ελώ όηαλ ην κέξηζκα δηαλέκεηαη 

από εηαηξεία ραξηνθπιαθίνπ (holding company), επηπξόζζεηα ζηελ βεβαίσζε πνπ 

εθδίδεηαη από ηελ εηαηξία ραξηνθπιαθίνπ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ή πινηνθηεηξηώλ εηαηξηώλ ησλ νπνίσλ θαηέρεη άκεζα ή 

έκκεζα κεηνρέο.  

2. ρεηηθά κε ηελ πεξίπη. γ΄ ηεο παξαγξ.1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4141/2013 δηεπθξηλίδεηαη 

όηη:  

α΄ Όζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο «Βεβαίσζε Αγνξάο πλαιιάγκαηνο (Β.Α..)» θαη 

«Βεβαίσζε Δθρώξεζεο πλαιιάγκαηνο», πνπ αλαθέξνληαη ζ΄απηή , αθελόο ε έλλνηα 

«βεβαίσζε εθρώξεζεο ζπλαιιάγκαηνο» έρεη θαηαξγεζεί από ηελ ζηηγκή πνπ έγηλε ε 

απειεπζέξσζε δηαθίλεζεο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, αθεηέξνπ από ην ηέινο ηνπ έηνπο 2001 

ιόγσ ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζην επξώ, ε Βεβαίσζε Αγνξάο πλαιιάγκαηνο (Β.Α..) 

εθδίδεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εηζάγνληαη ρξεκαηηθά πνζά ζε μέλν λόκηζκα.  

β΄ ηηο πεξηπηώζεηο εηζαγσγήο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ ζε επξώ, από ην ηέινο ηνπ έηνπο 



2001, ηα Πηζησηηθά Ιδξύκαηα δελ εθδίδνπλ «Β.Α..» αιιά Βεβαίσζε Δηζαγσγήο  

Υξεκαηηθώλ Κεθαιαίσλ.  

γ΄ ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο μέλνπ λνκίζκαηνο ζε επξώ, ηα Πηζησηηθά Ιδξύκαηα 

εθδίδνπλ ηελ «Βεβαίσζε Δηζαγσγήο Υξεκαηηθώλ Κεθαιαίσλ θαη Πηζηνπνηεηηθό  

Δπξσπνίεζεο».  

δ΄ Γηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηεο πεξίπησζεο απηήο ηνπ λόκνπ, δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε κεηαηξνπή ηνπ εηζαρζέληνο κεξίζκαηνο ζε επξώ, θαζ’ όζνλ αξθεί 

ηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα λα εηζαρζνύλ ζηελ Διιάδα, έζησ θαη ζε μέλν λόκηζκα.  

ε΄ Οη δηθαηνύρνη ζα πξνζθνκίδνπλ ην κνλαδηθό ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο 

εηζαγσγήο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ κε ηα αληίζηνηρα πνζά, ην νπνίν ζε πεξίπησζε 

απώιεηαο δελ επαλεθδίδεηαη.  

3. Όηαλ ην κέξηζκα θαηαβάιιεηαη κέζσ ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο, ε εηζαγσγή ησλ 

ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ πηζηνπνηείηαη κε ην Αληίγξαθν ηεο κνλαδηθήο βεβαίσζεο 

εηζαγσγήο ζην όλνκα ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο, ε δε θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ζηνλ 

δηθαηνύρν κέηνρν απνδεηθλύεηαη κε πίζησζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ είηε ηνπ ηδίνπ 

ηνπ δηθαηνύρνπ είηε θάπνηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζπκθεξόλησλ ηνπ δηθαηνύρνπ ή κε 

νπνηνδήπνηε ηξαπεδηθό παξαζηαηηθό (επηηαγή ή έκβαζκα). ηελ πεξίπησζε απηή ε 

δηαρεηξίζηξηα δελ ππνρξενύηαη ζε εγγξαθή ηνπ πνζνύ ηνπ κεξίζκαηνο ζηα βηβιία ηα 

νπνία ηεξεί.  

Όηαλ ηα πνζά ηνπ κεξίζκαηνο θαηαβάιινληαη ζε λνκηθό πξόζσπν ζπκθεξόλησλ ηνπ 

δηθαηνύρνπ κεηόρνπ, απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο ζρέζεο ηνπ δηθαηνύρνπ κε απηό ην λνκηθό 

πξόζσπν θαη ην βάξνο ηεο απόδεημεο ησλ ζπκθεξόλησλ θέξεη ν δηθαηνύρνο, δειαδή είηε 

κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνύρνπ είηε κε βεβαίσζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ 

ιακβάλεη ην κέξηζκα.  

ηελ βεβαίσζε ιήςεο ηνπ κεξίζκαηνο πνπ εθδίδεη ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ζηελ 

Διιάδα, αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνύκελνπ σο κεηόρνπ ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξίαο ή ηεο εηαηξίαο ραξηνθπιαθίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ην θαηαβιεζέλ ζε 

απηόλ κέξηζκα, ην όλνκα ηνπ πινίνπ (αξηζκόο θαη ιηκέλαο λενιόγεζεο, αξηζκ. ΙΜΟ) θαη 

ε επσλπκία θαη έδξα ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαβνιή θαη ε βεβαίσζε ηεο ιήςεο ηνπ κεξίζκαηνο γίλεηαη από 

ηελ δηαρεηξίζηξηα εηαηξία, ε σο άλσ βεβαίσζε ηεο ιήςεο ηνπ κεξίζκαηνο πνπ εθδίδεη ε 

δηαρεηξίζηξηα, αληηθαζηζηά ηελ βεβαίσζε ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο ή ηεο εηαηξίαο 

ραξηνθπιαθίνπ θαηά ην ζεκείν α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4141/2013.  

ε θάζε πεξίπησζε (αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πινίν έρεη πσιεζεί ή δηαιπζεί ή 

απνιεζζεί) ε πινηνθηήηξηα εηαηξία κπνξεί λα δηαλέκεη κέξηζκα ζηηο ρξήζεηο κέρξη θαη ηε 

ιύζε ηεο.  

Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ κεξηζκάησλ, είηε εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα είηε όρη θαη 

αλεμάξηεηα από ην λόκηζκα κε ην νπνίν εηζπξάηηνληαη (π.ρ. ζε δνιάξηα Η.Π.Α. θηι), ζε 

θάζε πεξίπησζε απνηεινύλ εηζόδεκα θαη δειώλνληαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε ζηνπο 

θσδηθνύο 659-660 θαη δελ αληηκεησπίδνληαη ζαλ πνζά πνπ αθνξνύλ εηζαγσγή 

ζπλαιιάγκαηνο, ηα νπνία δειώλνληαη ζηνπο θσδηθνύο 781-782.  



4. Πξνθεηκέλνπ ν θνξνινγνύκελνο λα δηθαηνινγήζεη δαπάλε ησλ άξζξσλ 16 θαη 17 ηνπ 

Ν. 2238/1994 ή ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ λ.4172/1994, είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζθνκίδεη ζηελ Γ.Ο.Τ ην δηθαηνινγεηηθό 1γ΄ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4141/13 (ΦΔΚ Α' 

81/05-04-2013) θαη κόλν γηα ην πνζό πνπ ζέιεη λα θαιύςεη (ε θνξνινγηθή αξρή δύλαηαη 

λα δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο) .  

Όηαλ νη εηήζηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο ηνπ θνξνινγνύκελνπ θαιύπηνληαη από άιια 

εηζνδήκαηά ηνπ, δελ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ 1γ΄ ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4141/13 (ΦΔΚ Α' 81/05-04-2013). Γηα ηελ δηθαηνιόγεζε ηνπ 

κεξίζκαηνο πνπ δελ θαιύπηεη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο, επαξθνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πεξηπηώζεσλ 1α θαη 1β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4141/13 (ΦΔΚ α' 81/05-04-2013).  

Οκνίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο ειέγρεηαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν 

θαηά λόκν θαη θαιείηαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ εηζνδήκαηνο απηνύ, 

επαξθεί ε πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ πεξηπηώζεσλ 1α θαη 1β ηνπ άξζξνπ 44 

ηνπ λ. 4141/13 (ΦΔΚ α' 81/05-04-2013). 

5. Οη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο εθθξεκείο 

ππνζέζεηο ειέγρνπ, αθόκε θαη ζε απηέο πνπ έρνπλ κελ θαηαρσξεζεί θαη θνηλνπνηεζεί 

ζηνπο νθεηιέηεο, δελ έρνπλ όκσο θαηαζηεί νξηζηηθέο ή απηέο πνπ εθθξεκνύλ ελώπηνλ ηεο 

Γηθαηνζύλεο. 

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4141/2013,εθαξκόδνληαη ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο 

πεξηπηώζεηο θνξνινγηθώλ ειέγρσλ, θαηά ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε πξνέιεπζε ησλ 

ρξεκαηηθώλ πνζώλ από κεξίζκαηα πινηνθηεηξηώλ εηαηξηώλ.  

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ  

 


