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ΝΟΜΟΣ 4110 ΦΕΚ 17/Α/23.1.2013 
  
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

 
Άρθρο 24 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 27/1975 
  
   1. Το άρθρο 26 του ν. 27/1975 (Α' 77) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 26 
Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία 
  
   1. Επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου φόρος στα 

πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή 

αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η επιβολή του φόρου 

του παρόντος άρθρου γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, που 

προβλέπουν την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος των κερδών που 

προκύπτουν στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη 

σημαία, καθώς και των σχετικών διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και 

κεφαλαίου και των Διμερών Ναυτιλιακών Συμβάσεων που έχει συνάψει η 

Ελλάδα με άλλα κράτη. 
  
   2. Ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες 

εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη 

διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες είναι 

εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του 

παρόντος νόμου. 
   Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες με τις 

πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή του φόρου του παρόντος 

άρθρου. Σε περίπτωση που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από 

περισσότερες της μίας διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες είναι 

εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του 

παρόντος νόμου, οι διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρον 

για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η 

πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία έχει 

αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της υπό ξένη σημαία, η διαχειρίστρια 

εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του 

συγκεκριμένου πλοίου. 
   Σε περίπτωση εκούσιας μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου υπό 

ξένη σημαία, το οποίο μετά τη μεταβίβαση παραμένει υπό τη διαχείριση 

ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ο φόρος του 

παρόντος άρθρου βαρύνει το νέο πλοιοκτήτη από την ημερομηνία της 

μεταβίβασης, ενώ ο νέος πλοιοκτήτης είναι εις ολόκληρον υπόχρεος με 

τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή του φόρου του 

παρόντος άρθρου που βαρύνει το πλοίο μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης. 
  
   3. Ο φόρος υπολογίζεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και κλιμάκια 

που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις 
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εκδιδόμενες δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 2687/1953 πράξεις, για τα 

πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σημαία κατά το προηγούμενο 

έτος από το έτος επιβολής του φόρου του παρόντος άρθρου. 
  
   4. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου, οι ημεδαπές ή αλλοδαπές 

εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία υπό ξένη σημαία και είναι 

εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του 

παρόντος νόμου έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως, εντός του 

Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, με 

κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία θα πρέπει 

να αναφέρεται το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), 

ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία των πλοίων υπό ξένη 

σημαία που διαχειρίζονται κατά την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους, στην 

οποία θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα εθνικότητας των 

πλοίων. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία 

ανατίθεται στη διαχειρίστρια εταιρεία μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε 

έτους, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση από τη διαχειρίστρια 

εταιρεία, εντός μηνός από την ανάληψη της διαχείρισης. Οι ανωτέρω 

δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986. 
  
   5. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου γίνεται 

κατ' ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων στον παρόντα νόμο για το 

φόρο που επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που 

η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία ανατεθεί σε διαχειρίστρια εταιρεία 

εγκατεστημένη στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του 

παρόντος νόμου μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος 

από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης της διαχείρισης σε τόσα δωδέκατα, 

όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Η δήλωση και καταβολή του 

φόρου διενεργείται από την διαχειρίστρια εταιρεία στο όνομα και για 

λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας. 
   Από το ποσό του φόρου του παρόντος άρθρου ε κπίπτει ο φόρος 

χωρητικότητας (tonnage tax) ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που 

αποδεδειγμένα καταβλήθηκε για το πλοίο υπό ξένη σημαία και μέχρι του 

ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα. 
  
   6. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου του 

παρόντος άρθρου αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων. 
   Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στο φόρο του 

παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη διαχειρίστρια εταιρεία. 
  
   7. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν. 
  
   8. Το δικαίωμα του Δημοσίου για τη βεβαίωση του, κατά το παρόν 

άρθρο, φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη 

του έτους στο οποίο ο φόρος αναφέρεται. 
  
   9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου 

καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου του 

παρόντος άρθρου, η διαδικασία επιβολής του φόρου στο όνομα της 

πλοιοκτήτριας εταιρείας και καταβολής αυτού, και η με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η 

διαδικασία υποβολής της ετήσιας συγκεντρωτικής δήλωσης και των 

συμπληρωματικών δηλώσεων της διαχειρίστριας εταιρείας στη Δ.Ο.Υ. 

Πλοίων με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
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   10. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 - 8 του παρόντος 

άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013 για πλοία υπό ξένη σημαία 

των οποίων κατά την ημερομηνία αυτή η διαχείριση γίνεται από 

ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην 

Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. 
  
   11. Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβαλλόμενος φόρος 

εξαντλεί κάθε υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου 

υπό ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση 

ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, έναντι οποιουδήποτε 

φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο εισόδημα που αποκτάται στο 

εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι 

πλοιοκτήτρια. 
   Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση ισχύει και 

για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι φυσικού 

προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής 

καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είτε από εταιρείες 

χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του αριθμού των 

εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας 

εταιρείας και του τελικού μετόχου ή εταίρου. Περαιτέρω, απαλλάσσεται 

από κάθε φόρο ή μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία μετοχών ή μεριδίων 

ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή 

ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου'(ΙιοΜ^ companies) 

που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω 

πλοιοκτητριών εταιρειών. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη 

ναυτικής εταιρείας του ν. 959/1979 (Α' 192), καθώς και τα μερίσματα 

που διανέμει αυτή, εφόσον έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του παρόντος 

νόμου και εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη 

σημαία». 
  
   2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 

29 του ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Εξαιρετικά απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιών οι 

μεταβιβάσεις πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή 

αλλοδαπών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία υπό 

ελληνική ή ξένη σημαία άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) 

κόρων ολικής χωρητικότητας καθώς και των μετοχών ή μεριδίων 

εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν 

άμεσα ή μέσω ενδιάμεσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις μετοχές 

ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.» 
  
Άρθρο 25 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 814/1978 
  
   Το άρθρο 35 του ν. 814/1978 (Α'144) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 35 
Απαλλαγή εισοδήματος κτωμένου από εταιρία χαρτοφυλακίου 
  
   Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση το 

εισόδημα που αποκτάται από εταίρους ή μετόχους Εταιρειών 

Χαρτοφυλακίου (holding companies), οι οποίες έχουν 

αποκλειστικά, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών 

πλοίων με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία, εφόσον οι 

πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι συμβεβλημένες με το Ναυτικό 
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Απομαχικό Ταμείο ή η εκμετάλλευση ή διαχείριση των πλοίων 

τους γίνεται από ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστημένη 

στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α' 77), όπως 

ισχύει. Το ότι οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (holdingcCompanies) 

κατέχουν αποκλειστικά μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων 

με ελληνική ή ξένη σημαία αποδεικνύεται: 
(α) με την προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών της αρμόδιας 

δημόσιας αρχής της καταστατικής έδρας των εταιρειών, στο οποίο 

θα πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία κάθε πλοιοκτήτριας 

εταιρείας, στην οποία μετέχουν οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου 

(holding companies), όπως και το όνομα και τα λοιπά στοιχεία 

ταυτότητας των πλοίων που ανήκουν σε κάθε πλοιοκτήτρια 

εταιρεία. Η αρμοδιότητα της αλλοδαπής δημόσιας αρχής για την 

έκδοση των πιστοποιητικών βεβαιώνεται από το Υπουργείο 

Εξωτερικών ή την Ελληνική Προξενική Αρχή, είτε (β) με την 

προσκόμιση πιστοποιητικών από τα οποία να προκύπτει ότι οι 

Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (holding companies) είναι σε ισχύ 

(good standing), καθώς και αντίγραφο πρακτικού των Δ.Σ. των 

Εταιρειών Χαρτοφυλακίου, από το οποίο πρακτικό να προκύπτει η 

επωνυμία των πλοιοκτητριών εταιρειών, στις οποίες μετέχουν, το 

όνομα, η σημαία και ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου ή των 

πλοίων, και το οποίο πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από 

την οικεία Προξενική Αρχή της χώρας της καταστατικής έδρας των 

Εταιρειών Χαρτοφυλακίου (holding companies) που εδρεύει στην 

Ελλάδα. 
   Ειδικά οι συμβεβλημένες με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 

πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων με ξένη σημαία υποχρεούνται να 

προσκομίζουν και πιστοποιητικό του Ναυτικού Απομαχικού 

Ταμείου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι τα ως άνω πλοία τους 

είναι συμβεβλημένα με αυτό». 
  
Άρθρο 28 
Έναρξη ισχύος 
  
   1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει: 
   α) Των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 2 και 8), 3 (παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 

6, 13, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40 και 45), 4, 6 

(παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8 και 15), 7 (παράγραφοι 1, 2, 5 και 7) και 9 

(παράγραφοι 1, 2, 5, 11, 12, 16, 24, 30 και 31) για τα εισοδήματα που 

αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, 

από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά. 
   β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 για τόκους που καταβάλλονται ή 

πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 
   γ) Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και των παραγράφων 11 και 12 

του άρθρου 6 για τόκους ή εισοδήματα που καταβάλλονται ή 

πιστώνονται από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 
   δ) Της παραγράφου 7 του άρθρου 2 για κέρδη από πωλήσεις μετοχών 

οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιουλίου 2013 και μετά. 
   ε) Της παραγράφου 7 του άρθρου 3 για κέρδη επιχειρήσεων που 

τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, που καταβάλλονται ή 

πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 
   στ) Της παραγράφου 11 του άρθρου 3 και της παραγράφου 5 του 

άρθρου 9 για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2013 

και μετά. 
   ζ) Της παραγράφου 22 του άρθρου 3 για πάγια περιουσιακά στοιχεία 

που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 
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   η) Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 για διανεμόμενα κέρδη που 

εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και 

μετά. 
   θ) Της παραγράφου 7 του άρθρου 6 για διανεμόμενα κέρδη που 

εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 1η Ιανουαρίου 2014 και 

μετά. 
   ι) Των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 8 και παραγράφου 4 του 

άρθρου 10, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται 

από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και επόμενα. 
   ια) Του άρθρου 5, για ακίνητα που αποκτώνται από 1.1.2013. 
   ιβ) Της παραγράφου 8 του άρθρου 8 για ισολογισμούς που κλείνουν 

μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2012. 
   ιγ) Της παραγράφου 14 του άρθρου 9 για συμβάσεις που συνάπτονται 

από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 
   ιδ) Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 από την έναρξη ισχύος του ν. 

4046/2012 ( Α' 28). 
   ιε) Της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και της παραγράφου 3 του 

άρθρου 10 για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 

2012. 
   ιστ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 22 από την 1η Ιανουαρίου 2013. 
  
   2. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων και άρθρων πλην των 

οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση 

του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. 
  
   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 
  
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 

  
  
 


