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Αζήλα, 8 Μαΐνπ 2014  

Αξηζ. Πξση.: Γ12Β 1072765 ΔΞ2014  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ  

ΣΜΗΜΑΣΑ:Β-Γ 

 

Σαρ. Γ/λζε : Κ. εξβίαο 10  

Σαρ.Κώδηθαο: 101 84 ΑΘΗΝΑ  

Σειέθσλν : 210 - 3375312  

ΦΑΞ: 210-33753001 

 

ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ Ναπηηιηαθώλ Δηαηξηώλ Πινίσλ Αλαςπρήο (Ν.Δ.Π.Α) ηνπ 

λ.3182/2003. 

 

ΥΔΣ: Tν αξηζ. πξση. 924/21-2-2014 έγγξαθό ζαο 

 

Απαληώληαο ζην ζρεηηθό έγγξαθό ζαο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3182/2003 νξίδεηαη, όηη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 

θαη 2 ηνπ λ. 27/1975 εθαξκόδνληαη θαη γηα ηε Ναπηηιηαθή Δηαηξία Πινίσλ Αλαςπρήο (Ν.Δ.Π.Α), 

εθόζνλ είλαη πινηνθηήηξηα, θαζώο θαη ηνπο κεηόρνπο απηήο. 

 

2. Πεξαηηέξσ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.2238/1994 νξηδόηαλ όηη 

απαιιάζζνληαη από ηνλ θόξν ηα θέξδε από ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ππό ειιεληθή ζεκαία, πνπ 

απνθηώληαη από εκεδαπέο αλώλπκεο εηαηξείεο, εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, δσηηθέο 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ζπλεηαηξηζκνύο ή ελώζεηο ζπλεηαηξηζκώλ, ηα νπνία ππόθεηληαη ζηνλ εηδηθό 

θόξν γηα ηα πινία, όπσο απηόο ηζρύεη θάζε θνξά. 

 

3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3842/2010 νξίδεηαη, όηη θαηαξγνύληαη νη 

απαιιαγέο από ην θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνβιέπνληαλ κε γεληθέο δηαηάμεηο ή εηδηθέο δηαηάμεηο όισλ 

ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, πνπ πξνβιέπνληαλ ζην άξζξν 101 ηνπ ΚΦΔ, κε 

εμαίξεζε κεηαμύ άιισλ ησλ απαιιαγώλ πνπ πξνβιέπνληαλ ζην άξζξν 103 ηνπ ΚΦΔ. 

 

4. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3943/2011, πξνζηέζεθε λέα 

ππνπεξίπησζε μμ' ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 3842/2010, κε βάζε ηηο νπνίεο νξίδεηαη, όηη δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ 

νη απαιιαγέο από ην θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη από ηα άξζξα 25 θαη 26 ηνπ λ. 27/1975. 

 

5. Η ππεξεζία καο, κε ην αξ. πξση: Γ12Β 1091024 ΔΞ2012/14-8-2012 έγγξαθό ηεο, δηεπθξίληζε, όηη 

κεηά ηελ ςήθηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3842/2010, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην λ 

3943/2011, δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ κόλν νη απαιιαγέο από ην θόξν εηζνδήκαηνο ησλ λαπηηθώλ εηαηξεηώλ 

ηνπ λ. 959/1979, ελώ αληίζεηα θαηαξγνύληαη νη απαιιαγέο από ην θόξν εηζνδήκαηνο ησλ Ναπηηιηαθώλ 

Δηαηξηώλ Πινίσλ Αλαςπρήο (N.E.Π.A.) ηνπ λ. 3182/2003 θαζόζνλ νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο 

Ν.Δ.Π.Α. αλ θαη παξαπέκπνπλ ζην άξζξν 2 ηνπ λ 27/1975, όπσο θαη νη αληίζηνηρεο ηνπ λ. 959/1979, δελ 

θάλνπλ θακία αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 27/1975, νη νπνίεο, θαηά ξεηή δηαηύπσζε 

ηνπ λόκνπ, έρνπλ δηαηεξεζεί ζε ηζρύ. 

 

6. Η πην πάλσ ζέζε ηεο Γηνίθεζεο, αθνξνύζε όκσο κόλν ηηο Ν.Δ.Π.Α πνπ δηαρεηξίδνληαη ή 

εθκεηαιιεύνληαη πινία αλαςπρήο πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο θαζόζνλ γηα ηηο πινηνθηήηξηεο Ν.Δ.Π.Α, 

δεδνκέλνπ όηη θαηά ξεηή αλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3182/2003 
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ππόθεηληαη ζηνλ εηδηθό θόξν γηα ηα πινία, εμαθνινπζνύλ θαη κεηά ηελ ςήθηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ λ.3842/2010 λα απαιιάζζνληαη από ην θόξν εηζνδήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηπη. δ' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.2238/1994. 

 

Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη κεηά ηελ ςήθηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4172/2013 θαζόζνλ κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ λόκνπ νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε 

θνξνινγία ησλ λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ κόλν ζε ζρέζε 

κε ην εηζόδεκα πνπ απνξξέεη από ηηο επηρεηξήζεηο απηέο δελ ζίγνληαη από ηηο δηαηάδεηο ηνπ Κώδηθα 

απηνύ. 

 

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 


