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Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 

φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας 

 

   

Με την ΠΟΛ.1022/2017 που 

εκδόθηκε στις 21/2/2017 
παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με 

την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 
φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας 
από το φορολογικό έτος 2017 και 

εφεξής.  
 

 
 

 Επικοινωνία 
 

Θωμάς Λεβέντης 
Tax Partner 

tleventis@deloitte.gr  
Tηλ.: 210 6781262 
 

Μαριαλένα Ψωμά 
Tax Senior Manager 
mpsoma@deloitte.gr  
Tηλ.: 210 6781299 
 
 

 

   
 

 

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου 
πλοίων Α’ κατηγορίας 

● Οι δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας που 
υποβάλλονται από 20.2.2017 και μετά, υποβάλλονται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος taxisnet. 

 
Συγκεκριμένα, η ως άνω υποχρέωση αφορά: 
 Πλοία Α’ κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική 

σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1975 και 
φορολογούνται με τον νόμο αυτό.  

 Πλοία Α’ κατηγορίας που νηολογούνται με σημαία Ε.Ε 
και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής του άρθρου 26α του ν. 
27/1975 και φορολογούνται με το νόμο αυτό. 

 Πλοία Α’ κατηγορίας που νηολογούνται στην 
ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 

27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του 
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νόμου αυτού αλλά και τις πράξεις νηολόγησης με 
βάση το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 και  

 Πλοία Α’ κατηγορίας που νηολογούνται με ξένη 
σημαία του άρθρου 26 του ν. 27/1975 τα οποία 

διαχειρίζονται ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες 
εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και 
φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας πλοίων 
του νόμου αυτού. 

 
● 

 
Επιπλέον, υποχρεωτική είναι η ηλεκτρονική υποβολή 

τροποιητικών δηλώσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
 Σε περιπτώσεις διαγραφής πλοίου από το νηολόγιο 

και δεδομένου ότι έχει ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά 

αρχική δήλωση φόρου πλοίων. 
 Σε περιπτώσεις που πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει 

την διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία είχε αναθέσει 
την διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία κατά την 
διάρκεια της φορολογικής περιόδου. 

 
 
● Εντός 20 ημερών από την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει 

να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ τα δικαιολογητικά σε 
ύπαρξης των μειώσεων των άρθρων 5,7 & 26 του 

Ν.27/1975 καθώς και τα δικαιολογητικά για την υποβολή 
τροποιητικών δηλώσεων. 

 
● Τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής 

βεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Χρόνος υποβολής της δήλωσης  

● Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου 
πλοίων Α’ κατηγορίας ορίζεται η 28.2.2017. 

 
● 

 

 

Η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται έως τις 28.2 και οι 
επόμενες μέχρι 30.6, 30.9 & 31.12. 

 
 Ειδικά θέματα 
 
● Για τα πλοία πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται για 

πρώτη φορά με ελληνική σημαία μετά την 1η Ιανουαρίου 
κάθε φορολογικού έτους, η δήλωση υποβάλλεται εντός 
διμήνου από την ύψωση  της σημαίας. 

 
● Για τα πλοία Α΄ κατηγορίας που είναι νηολογημένα με 

σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, φορολογούμενα 
με βάση το άρθρο 26α του ν. 27/1975 και η εκμετάλλευση 
τους για πρώτη φορά στην Ελλάδα αρχίζει μετά την 1η 

Ιανουαρίου κάθε φορολογικού έτους, η δήλωση  
υποβάλλεται εντός διμήνου από την έναρξη εκμετάλλευσης 

τους στην Ελλάδα. 
 

● Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου με ξένη σημαία για 
πρώτη φορά ανατεθεί σε διαχειρίστρια εταιρεία 
εγκαταστημένη στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 25 του ν. 27/1975 μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε 
φορολογικού έτους, η δήλωση  υποβάλλεται εντός διμήνου 

από την ανάθεση της διαχείρισης. 
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