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Φορολογικά Νέα 
 

Τροποποιήσεις στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και 
Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο του 2010 

 

 

Έπειτα από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) 
για την ανανέωση του ειδικού τρόπου φορολογίας των 

ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, γνωστού ως φόρου 

χωρητικότητας (tonnage tax), η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ψήφισε στις 15 Απριλίου 2020 τροποποιήσεις στον περί 

Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο, 

όπως αυτές συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 

οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 16 Απριλίου 2020. 

 

Οι τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν περιγράφονται σε συντομία 
πιο κάτω. 

 

Ορισμός «επιλέξιμου πλοίου» 
 

Έχουν προστεθεί στον ορισμό τύποι πλοίων οι οποίοι 

θεωρούνται επιλέξιμοι όπως μεταξύ άλλων πλοία πόντισης 

καλωδίων, πλοία πόντισης αγωγών, ερευνητικά σκάφη, κινητές 

υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης, πλοία υποστήριξης 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων πετρελαίου και υγραερίου, πλοία 

υποστήριξης πολλαπλών σκοπών, πλοία υποστήριξης μη 

συσκευασμένων φορτίων (break-bulk) και άλλοι τύποι πλοίων 
υποστήριξης, κρουαζιερόπλοια, εμπορικοί θαλαμηγοί, πλοία 



ενδιαίτησης για τη διαμονή εργαζόμενων σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες. 

 

Επιπρόσθετα έχουν προστεθεί τύποι πλοίων που δεν 

θεωρούνται επιλέξιμοι όπως μεταξύ άλλων μονάδες 
αποθήκευσης πετρελαίου (floating storage units) οι οποίες δεν 

χρησιμοποιούνται για θαλάσσιες μεταφορές. 
  

Τροποποίηση του ορισμού «θαλάσσιες μεταφορές» 
  

Ο νέος ορισμός περιέχει προϋποθέσεις για την εξαίρεση των 

παρεμφερών με τις θαλάσσιες μεταφορές δραστηριοτήτων. Με 

βάση τις προϋποθέσεις αυτές, δραστηριότητες παρεμφερείς με 
τις θαλάσσιες μεταφορές θα υπόκεινται σε φόρο 

χωρητικότητας, νοουμένου ότι τα έσοδα από τις 

δραστηριότητες αυτές δεν  υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των συνολικών ακαθάριστων εσόδων από την 

εκμετάλλευση του κάθε επιλέξιμου πλοίου υπό φόρο 

χωρητικότητας από ένα επιλέξιμο πλοιοκτήτη ή επιλέξιμο 

ναυλωτή σε θαλάσσιες μεταφορές.  
  

Ταυτόχρονα έχει διαγραφεί η εξαντλητική αναφορά 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του προισχύοντος νόμου, ενώ 
παράλληλα εισέρχονται στον ορισμό δραστηριότητες που μέχρι 

προηγουμένως δεν εμπίπταν στον ορισμό. 
 

Περιορισμοί σε ναυλώσεις γυμνών πλοίων (bareboat 
charter)  
 

Έχουν εισαχθεί περιορισμοί κάτω από τους οποίους το εισόδημα 

από την γυμνή ναύλωση πλοίων θα υπόκειται σε φόρο 

χωρητικότητας μόνο εάν ο ναυλωτής αποτελεί μέρος του ίδιου 
ομίλου εταιρειών με τον πλοιοκτήτη, η  περίοδος της ναύλωσης 

δεν υπερβαίνει τα τρία έτη και ο πλοιοκτήτης δεν έχει ο ίδιος 

την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει σε θαλάσσιες μεταφορές τα 
υπό αναφορά πλοία. 

  

Φορολογία πληρωμάτων  
  

Επεκτείνεται η φορολογική απαλλαγή και επί των εισοδημάτων 
εργοδότησης πλοιάρχων, αξιωματικών και μελών του 

πληρώματος κοινοτικών επιλέξιμων πλοίων.  

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις πιο πάνω 

εξελίξεις. 
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Με ένα παγκόσμιο συνδεδεμένο δίκτυο εταιρειών-μελών σε περισσότερες από 150 χώρες, η Deloitte φέρνει 

δυνατότητες παγκόσμιας κλάσης και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες, παρέχοντας τις γνώσεις 
που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι σχεδόν 312.000 επαγγελματίες 

της Deloitte παγκοσμίως δεσμεύονται να κάνουν τη διαφορά προς όφελος των πελατών μας, των 
ανθρώπων μας και της κοινωνίας.  

 
Η έκδοση αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες μόνο, και καμία από τις Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
εταιρείες-μέλη της ή εταιρίες που σχετίζονται μ’ αυτές (συλλογικά, το «Deloitte Network») μέσω της 

παρούσας έκδοσης, παρέχει επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης ή προτού ενεργήσετε σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά σας 

ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο επαγγελματία σύμβουλο. Ουδεμία νομική 
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