
Επιζού σχεδίου νόμου'«περί *12ίλης φορολογίας των πλοίων.
επί όλης εισφοράς ττοός ά/άπτυξιν τής Εμπορικής Ναυτι
λίας. έγκαταστάσεως άλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Προς

Πρός τήν Ε' Αναθεωρητικήν Βονλήν τών Ελλήνων

Διά τού νομοσχεδίου σκοπείται ή προσαρμογή τής φορολο
γίας τών ύπό 'Ελληνικήν σημαίαν πλοίων προς τζς 2:ζ.μορ- 
φωθείσας σήμερον εν τή χώρα οικονομικός καί δημοσιονομικας 
συνθήκας.

Διά λόγους φορολογικής ίσότητος, κρίνετζ! έπιβείλημενον 
όπως καί ή ’Εμπορική μας Ναυτιλία, ήτις αποτελεί πηγήν ε
θνικού πλούτου, συμβάλη είς τήν ά/τιμετώπισιν τών ηνπημέ
νων δημοσιονομικών δαπανών. λόγω τών όποιων ύποβα/./.ονται 
ήδη εις προσθέτους θυσίας αί λοιπαί παραγωγικάt τάξεις.

Επ’ ευκαιρία ή Κυίέρνησις επισημαίνει τον έπικοδομητι- 
κον ρόλον τής Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας εις τήν άνα- 
πτυξιν τής Εθνικής Οικονομίας καί πιστεύει ότι τα προτει- 
νόμενα μέτρα διά τήν προσαρμογήν τής φορολογίας τών 
πλοίων, κείνται εντός τών οικονομικών δυνατοτήτων τών φο
ρέων αυτής καί ότι δέν -3ά ασκήσουν ανασταλτικήν έπιδρασιν 
έπί τής περ αιτέρω-άναπτύξεως ταύτης ώςκαίέπι τής-προσ- 
ελκύσεως είς ελληνικά νηολόγια τών ϋπό ξένην σημαίαν 
πλοίων. καθαρώς ελληνικών συμφερόντων.

Είς τήν παρούσα/ εισηγητικήν εκ-3εσιν αναλύονται αί δια
τάξεις τού νομοσχεδίου αίτινες θεσπίζτνται τό πρώτον ώς καί 
αί διατάξεις αίτινες τροποποιούν ή συ, πληρούν τας υφιστάμε
νος, καθ’ όσο·/ έκρίθη ότι ή άνάλυσις τών διατάξεων αίτι
νες περιλαμβά/ονται είς τό νομοσχέδιου, ώς ισχύουν, προκει- 
μένσυ νά κατοχυρωθούν Συνταγματικώς, θά ήτο ανευ περιε
χομένου.

Είδικώτερον ϊιά τού νομοσχεδίου προβλέπονται τά έπής:

• Α. Διατηρείται ή καθιερ ωθείσαι τό πρώτον διά τού Νόμου 
1880/1951 ειδική φορολογική μεταχείρισις τών υπό Ελλη
νικήν σημαίαν πλοίων καί ή απαλλαγή αύτών, ώς επίσης καί 
τών μερισμάτων έξ ιδρυτικών τίτλων καί έκ μετοχών τών 
ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τών ασχολούμενων με τήν εκ- 
μετάλλευσιν αύτών, άπό τού φόρου εισοδήματος.

Επίσης λαμίά/εται πρόνοια καί διά τάς επιχειρήσεις τάς 
έχούσας καί κλάδον ναυτιλιακόν, εις τρόπον ώστε τά εκ τού 
κλάδου τούτου προκύπτοντα κέρδη νά τύχωσι τών ανωτέρω 
απαλλαγών.

Β. Διά τήν έπιβολήν, 6άσει τών προτειμένων διατάξεων, 
τής ειδικής φορολογίας έπί τών ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
πλοίων, ταύτα διακρίνονται είς δύο βασικάς κατηγορίας, με 
τάς είς έκάστην τούτων μνημονευομένας εν τώ νομοσχέδια) δια
κρίσεις, αίτινες είναι αί αύταί πρός τάς προβλεπομένας υπό 
τού νόμου 1880/1951 ώς ούτος ισχύει σήμερον.

, Γ. Διά τήν μείωσιν τού φόρου έν περιπτώσει, άποδεδευγμέ- 
νης άργίας τών πλοίων, αί ίσχύουσαι διατάξεις καθ’ όσον άφο- 
ρά τά πλοία τής πρώτης κατηγορίας, συμπληρούνται ώστε 
κατ’ εφαρμογήν τούτων, ή μείωσις αύτη νά ένεργήται έκ τού 
φόρου τού έτους τής υποβολής τής φορολογικής ίηλώσεως 
καί όταν τό πλοίον τίθεται έν άργία μετά τήν ύποίολήν τού
της καί έν άνεπαρκεία έκ τού φόρου τού άναλογούντος είς τήν 
δήλωσιν τού επομένου έτους.

Διά τήν επιβολήν τού φόρου, ή έξ αυτού έπιβάρυνσις προσδιο
ρίζεται έπί τή βάσει τών κατωτέρω διακρίσεων.'

1. Πλοία τής πρώτης κατηγορίας τά όποια θά τεθούν 
ύπό Ελληνικήν σημαία) μετά τήν ίσχύν τού νόμου.

Διά τά πλοία τής περιπτώσεως ταύτης ό φόρος θά υπολο
γίζεται κατά κόρον ολικής χωρητικότητας τούτων, ένώ ύπό 
τό καθεστώς τού Ν. 1880/1951 ό φόρος υπολογίζεται κατά 
κόρον καθαρός χωρητικότητος τού πλοίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Ή τροποποίησις χύτη κατέστη άναγκαία καθ’ όσον ή είς 
κόρους ολική χωρητικότης τού πλοίου άποτελεί πλέον σταθί- 
ράν καί μή δυναμένην νά άμφισβητηθή βάσιν υπολογισμού τού 
φόρου.

Ώς πρός τήν επιβάρυνσιν έκ τού φόρου, αύτη θά είναι 
αίσθητώς ά/ωτέρα εκείνης τής τού Ν. 1880/1951. Τά προτει- 
νόμενα ποσά φόρου κλιμακούνται Τιαλόγως. τής ηλικίας καί 
τής είς κόρους ολικής χωρητικότητος τού πλοίου, έν δε τώ 
καθορισμώ τού ύψους τούτων έλήφθη ύπ’ όψιν ή άποδοτικό- 
της έκ τής έκμεταλλεύσεως των.

Ώς πρός τάς άπαλλαγάς καί τάς μειώσεις τού φόρου αί
τινες προείλέποντο ύπό τού Ν. 1880/1951. αύται διαρρυθμί
ζονται ώστε νά έπιτυγχάνεται πληρέστερο·/ ό σκοπός δι’ όν 
έθεσπίσθησαν.

Είδικώτερον: α) κατηργήθη ή απαλλαγή τών μέχμις ηλι
κίας δέκα (10) ετών πλοίων, καθ’ όσον διά τά πλοία ταύτα 
λαμβάνεται πρόνοια μικροτέρας έπιβαρύνσεώς των έκ τού φό
ρου. β) διά τά πλοία τά όποια δρομολογούνται είς τακτικάς 
γραμμάς μεταξύ Ελληνικών καί ξένων λιμένων ή μόνον με
ταξύ ξένων λιμένων παραμένει ή μείωσις τού φόρου κατά πο
σοστό·/ 50%. καθ' όσον ή εκμετάλλευση τούτων είναι όλιγώ- 
τερον αποδοτική ώς έκ τού γεγονότος ότι ύποχρεούνται νά έκ,τε- 
λοΰν πλόας έκ τών προ τερών καθωρισμένους, είς ας γραμμάς 
έχουν δροαολογηθή καί οσάκις-έτι τό ίσ-οδυν έκ τής'μεταφο
ράς επιβατών ή εμπορευμάτων δεν καλύπτη τάς δαπάνας τής 
έκμεταλλεύσεώς των. γ) διά τά ναυπηγούμενα έν Έλλάδι 
πλοία προτείνεται ή άπαλλαγή των άπό τού φόρου καί τής εισ
φοράς διά έξ έτη. αντί τών δώδεκα έτών άτινα προιίλέπονται 
ύπό τών καταργουμένων διά τού νομοσχεδίου διατάξεων. Ή 
μείωσις αύτη ύπηγορεύθη έκ τού γεγονότος ότι ύπό τό ίσχύον 
καθεστώς έτύγχανον απαλλαγής καί τά έν τή άλλοδαπή ναυ
πηγούμενα πλοία καί μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας δέκα 
(10) έτών, ήτις άπαλλαγή καταργείται διά τού νομοσχεδίου. 
Κατά συνέπειαν διά τής προτεινομένης διατάξεως τό κίνητρου 
διά τήν ναυπήγησιν πλοίων έν Έλλάδι μόνον έξακολουθεί νά 
παράμένη άλλά καί ισχυροποιείται, έτι περαιτέρω, καθόσον 
ύπό τό νέον καθεστώς τά έν Έλλάδι ναυπηγούμενα πλοία θά 
απολαμβάνουν προνομιακής μεταχειρίσεως εξαετούς άπαλλα
γής. έναντι τής κατά δύο έτη ηύξημένης απαλλαγής, τής 
όποιας άπελάμβανον ύπό τό καταργούμενον καθεστώς.

Τέλος καί διά τούς ίδιους ώς άνω λόγους προτείνεται όπως 
διατηρηθή ή άπαλλαγή άπό τού φόρου ήτις, προίλέπεται ύπό 
τών ίσχυουσών· διατάξεων διά τά πλοία άτινα ύφίστανται μ£- 
τασκευήν έν Έλλάδι, ύπό τον περιορισμόν ότι ή άπαλλαγή έκ 
τού φόρου αύτη δέν θά ύπερβαίνη τό 50% τής δαπά/ης τής 
μετασκευής.

2. Πλοία τής πρώτης κατηγορίας άτινα θά έχουν νηολογη- 
θή ύπο Ελληνικήν σημαίαν μέχρι τής ισχύος τού νόμου.

Διά τά πλοία τής περιπτώσεως ταύτης προίλέπεται νά 2ια- 
τηρηθή το ύφιστάμενον δι’ αύτάς φορολογικόν καθεστώς τού 
Ν. 1880/1951 ώς τούτο διεμορφώθη μετά τάς γενσμένζς τρο
ποποιήσεις διά τού Α_Ν. 465/1908 καί Ν.Δ. 509/1970.

Τούτο ίέ διότι διά τά πλοία ταύτα έχουν έκδοθή α! ύπό τού 
άρθρου 13 τού Ν. 2687/1953 προίλεπόμεναι έγκριτικαί πρά
ξεις δι" ών προίλέπεται ή παγιοποίησις τού όριζομένου έν αύ- 
ταίς φορολογικού καθεστώτος. Διά τήν τροποποίησιν τών εγ
κριτικών τούτων πράξεων άπαιτείτακ συναίνεσις τών έ'/υποθη
κών δανειστών, ήτις δέν κρίνεται σκόπιμο·/ όπως ζητηθή διότι 
ένδέχεται νά έχη δυσμενείς έπιπτώσεις έπί τής πιστοληπτι- 
κής ίκανότητος τών ελληνικών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων και 

•νά άποίή είς βάρος τής περαιτέρω" άναπτύξεως τής άλλην t-r 
κής ναυτιλίας, ιδία ϋπό τάς έπικρατούσας σήμερον συνθήκας. 
είς τήν διεθνή ναυλαγορά/.

Πλήν όμως διά τά πλοία τής περιπτώσεως ταύτης έκρίθη 
αναγκαίο·; όπως οί πλοιοκτήτα:' αύτών συμβάλλουν είς τάς'ϊί- 
πάνας είς ας προβαίνει τό Κράτος διά τήν κατασκευήν έργων 
ναυτιλιακής υποδομής καί τήν παροχήν ποικίλων υπηρεσιών, 
”?ός έξυπηρέτησιν τών ά/αγκών τής Εμπορικής μας 
λίας.



Τήν συμμετοχήν των αλοιοκτητών εις τας ώς άνω δααα- 
νας αροίλέχει το Κεφάλαιον Δ' Τμήμα Α', τού νομοσχεδίου, 
£»α των ^.ατά^βων το*5 οτζοιοy τρο^λετετιι οττωξ των
αλοίων αερί ών ή ααροΰσα αερίατωσις, έαιβαλλεται εύφορα, 
<τ·Λθττος τής έαοίας είναι ή άντιμετώαισις των Βααανών Βία 
τήν κατασκευήν έργων ναυτιλιακής ύαοδομής, ώς καί τής πα
ροχής οίασδήαοτε φύσεως ναυτιλιακών ύαηρεσιών. αίτινες συμ
βάλλουν εις τήν άνάχτνξιν τον κλάδου τούτον τής Εθνικής 
μας Οικονομίας.

. Ή χροτεινομένη εισφορά διά τά ώς άνω χλοία Βέν άντίκει- 
tai αρός τήν χαγιοχοίησιν τού ϊσχύοντος Βι’ αύτά φορολογι
κού καθεστώτος. καθ' όταν ή εισφορά αΰτη Βέν άχοτελεί μετα
βολήν τού καθεστώτος τούτον έαί το Βυσμενέστερον άλλά τό 
αντάλλαγμα έναντι των ώφελημάτων ών άκολανει ή Έμχο- 
ριχή Ναυτιλία.

Ό ύαολογισμός τής εισφοράς ώς καί τά αοσά τούτης καθο
ρίζονται βάσει τής ηλικίας καί τής εις χόρονς ολικής χωρη
τικότητες τών αλοίων τούτων, ώς τούτο ισχύει καί διά τον 
φόρον τών αλοίων άτινα θά νηολογούντο» ναό Ελληνικήν ση
μαίαν μετά τήν ίσχνν τού νόμον.

ΑιενχρινίζεταΓ ότι ή εισφορά θά καταβάλλεται ναό τών 
αλοιοκτητών χροσθέτως αρός τον φόρον όστις έαιβάλλεται ΐχι 
τών αύτών αλοίων κατά τάς διατάσεις τού Ν. 1880/1951' 
αερί ον αροίλέχει τό άρθρον 8 τού νομοσχεΒίον.

Ωσαύτως έαί τών-αλοίων τούτω/ θά~ϊσχύσουν αΐ άααλλα- 
γαΐ καί μειώσεις άαο τού φόρον καί τής εισφοράς αΐ μνημονευό
μενα! εις τό άρθρον 11 τού νομοσχεΒίον καί αίτινες είναι α! 
ανταί αρός έκείνας ών άαολχόονν τά αλοία τά νηολογούμενα 
ναό Ελληνικήν σημαία/ μετά τήν ίσχύν τού νόμον,

:·■ Τέλος Βιά ρητής Βιατάξεως αροβλέαεται αροσαύξησις 
τών’.Βιά τών άρθρων 6 καί 10 τον νομοσχεΒίον αοσών φορον 
καί. εισφοράς κατά αοσοστόν τέσσαρα έαί τοϊς εκατόν (4%) έτη- 
σ(ως, ώστε, νά καλύατηται .έν μέρει τούλάχιστον ή εκ τής 
ύαοτιμήσεως τού νομίσματος ;εΐς δ καταβάλλονται, άαωλεια 
τρύ έσόΒον. χ ·.· . ·· . ./«

*'Ή* κατά αοσοστόν 4% αόσησις, θά έφαρμοσθή άαό τού 
έαομενον τής ισχύος τού νόμον έτους καί έαί αέντε έτη. Μετά 
τήν αάροΒον τών αέντε ετών λαμβάνεται αρόνοια όαως τό σύνο- 
λον τών αοσοστιαίων αροσαυξήσεων αύξανηται και αεραιτερω 
άνά αενταετίαν βάσει τών. κατά τήν λήξιν έκάστης αενταε- 
τίας κρατουσών αραγματικών συνθηκών.

3. Πλοία Βεντέρας κατηγορίας.

Διά τά αλοία τής κατηγορίας τούτης έκρίθη ότι έδει νά 
Βιατηρηθή τό φορολογικόν καθεστώς ώς τούτο έχει Βιαμορφω- 
θή .'σήμερον καθ’ όσον ή ούξησις τής φορολογίας των, ενώ 
Βέν θά έαέφερεν ούσιώΒη ανσησιν εις τήν άαόΒοσιν τού έσό- 
Βρν, άντιθέτως θά έθετεν φραγμόν εις τήν αεραιτέρω άνάατυ- 
ξεν τού τομέως τούτον τής ’Εμαορικής μας Ναυτιλίας όστις 
έσναηρετεί τήν Β:ακίνησιν τών έαιβατών ώς καί τών έμαο- 
ρενμάτων μεταξύ τών λιμένων τής χωράς,

■ Ε. To Β' Τμήμα τού νομοσχεΒίον αεριλαμίάνει διατάσεις 
άφορώσας' τήν ΒιαΒικασίαν' αροσΒιορσμού τού φόρου καί τής 
εισφοράς, τά τού χρόνον καί τρόαον ναοβολής τών Βηλώσεων. 
τά τής καταβολής τού φόρον καί τής εισφοράς, τό νόμισμα 
εις δ θά καταβάλλονται, τά τής έαιβολής α^υσθέταυ φόροο 
εις τάς αεριατώσεις ααραλείψεως ναοβολής ίηλώσεως ή ύαο- 
βολής άνακριβούς τοιαύτης. τάς έαιβαλλομένας άααγορεύσεις 
έν αεριατώσει μή συμμορφώσεως τών ναοχρέων αρός τάς δια
τάσεις τού νόμον, τον αρμόδιον Οίκον. "Εφορον, καί έν γένει 
τά τής βεβαιώσεως καί είσαράξεως τού φόρον καί της εΐσ- 
φοράς.

Α! αερί ών τό Τμήμα τούτο τού νομοσχεΒίον διατάξει 
»ί ανταί αερίαον αρές τάς έφσρμοζσμένας καί σννεαώς 
τών Βέν έαέρχεται μεταβολή εις τά μέχρι τούδε έσχύοντα.

ς είναι 
Βι’ αύ-

Διενκρινίζεται μόκον ότι. Βιά τών διατάσεων τούτων αρο- 
βλέαετα,ι όαως ό φόρος καί ή εισφορά ή άναλογούσα εις τήν 
Βήλωσιν καταβάλλεται εις τέσσαρας δόσεις, άντί τών Βύο δό
σεων εις ας καταβάλλεται ό φόρος βάσει τών ΐσχνονσών δια
τάσεων. Ή ανσησις αύτη τών δόσεων έκρίθη άναγκαία αρός 
Βιευκόλυνσιν τών αλοιοκτητών, λόγω τών ηύξημένων αοσών 
φόρον καί εισφοράς άτινα όαοχρεούνται νά καταβάλλουν βάσει 
τών Βιαάξεων τού νομοσχεΒίον.

ΣΤ. Εις τό Τμήμα Γ' τού νομοσχεΒίον αεριελήφθησαν δια
τάσεις Βιά τών όαοίων ρνθμίζονταιι θέματα άφορώντα τήν έγ- 
κατάστασιν εις τήν χώραν Γραφείων ή όαοκαταστημάτων άλ- 
λοΒααών έαιχειρήσεων αίτινες ασχολούνται μέ τήν διαχείρισήν, 
άντιαροσώαενσιν ή έκμετάλλενσιν αλοίων ή μέ τήν ααροχήν 
ύαηρεσιών αρός τήν ναντιλία;.

Διά τών διατάσεων τούτων σκοαείται ή διενκόλννσις τών 
έν λόγω έαιχειρήσεων Βιά τήν έγκατάστασίν των έν ΈλλάΒι 
αί Βέ αρσβλεχόμεναι φορολογικοί άααλλαγαί ώς σαφώς ορίζε
ται δτ’ αυτών, αφορούν μόνον τά εισοδήματα ή κέρδη, άτινα 
κτώνται έξ έργασιών. ών τό άντικείμενον είναι έκτος τών ορίων 
τής Ελληνικής Έαικρατείας ή έκ ααροχής ύαηρεσιών αρός 
τήν αοντοαόρον ή μεσογειακήν ναυτιλίαν.

Τά φορολογικά καί λοιαά έν τώ οΐκείω άρθρω μνημονευό
μενα ευεργετήματα, άτινα θά ααρέχωνται εις τάς ώς άνω έαι- 
χειρήσεις είναι κατά σολύ αεριωρισμένα, έναντι τών όσων χά
ρε ίχον το κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τών Α.Ν. 89/19G7 
καί'378/1968 καί αντισταθμίζονται άαό τά οφέλη άτινα 
θά σροκύψονν Βιά τήν οικονομίαν τής χώρας έκ τής έγκατα- 
στάσεώς των έν ΈλλάΒι (εισαγωγή συναλλάγματος, κλσ.).·

'Ωσαύτως καί αρές άρσιν άμφισίητήσεων λαμίάνεται αρό- 
νοεα όαως αί ώς άνω διατάξεις έφαρμοσθούν καί έαί τών 
κατά τήν ίσχύν τον νόμον εγκατεστημένων έν ΈλλάΒι άλλο- 
Βααών ναυτιλιακών έαιχειρήσεων δυνάμει άαοφάσεων έκδοθε- 
σών κατά τάς διατάξεις τών Α.Ν. 89/19G7 καί 378/19G8.

Καθ’ όσον άφορά τήν αααλλαγήν άαό ααντος φόρου κλα. τών 
αερί ών τό άρθρον 26 τού νομοσχεΒίον άλλοΒααών ναυτιλια
κών εαιχειρήσεων διά τά ύα’ αύτών κτώμενα εισοδήματα καί 
κέρδη έκ τής έκμεταλλεύσεως αλοίων ύαό ξένην σημαίαν, 
ααρατηρεϊται ότι ή άααλλαγή τούτων συμχορεύεται αρός τάς 
διατάξεις τού άρθρον 25 ώς καί αρός τάς διατάξεις τού άρ
θρον 1. καθ’ άς εις τήν φορολογίαν, αερί ής χροβλέχει τό 
νομοσχεΒίον, υχοβάλλονται μόνον τά όαο Ελληνικήν σημαίαν 
αλοία. ~

Ζ. Εις τό Τμήμα Δ' τού νομοσχεδίου καί εις τό άρθρον 29 
εις τας καταργονμένας άααλλαγάς αεριελήφθησαν καί αί κα
τωτέρω μνημονευόμενα·, καθ’ όσον έκρίθη ότι ανται Βέν έξυ- 
αηρετούν τούς σκοαούς Βι’ ονς έθεσαίσθησαν,

ΕΐΒικώτερον Βιά τών διατάξεων τούτων καταργούντα· αί 
άααλλαγαί:

α) Έκ τών τελών κυκλοφορίας τών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρησεως τών άνηκόντων εις τό άλλοδααόν αρΟσωαικόν τών έγ- 
καθισταμενων εν Έλλαδι άλλοδααών έμαοροβιομηχανικών καί 
ναυτιλιακών έαιχειρήσεων κατά τάς διατάσεις τού Α.Ν. 89/ 
19G7 καί Α.Ν. 378/19G8.

β) Εκ τού φόρου δωρεών καί τροικών, εις τάς αεριατώσεις 
μεταβιβάσεως αλοίων ύαό ’Ελληνικήν σημαίαν ή μεριδίου 
εχ’ αύτών, αιτία δωρεάς ή συστάσεως αροικός.

γ) Άαό τού φόρου εισοδήματος καί τών τελών -χαρτοσή
μου τών άαοδοχών τού άαασχολουμένου άλλοδααού αροσωαικού 
υχο άλλοΒααών έαιχειρήσεων έ*'καθ:σταν.ένων έν Έλλαδι κατά 
τάς διατάξεις τών Α.Ν. 89/19G7 καί Α.Ν. 378/19G8.

Ε.

Εν ’Αθήνα:

Οικονομικών
ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ς τή 25 Φεβρουάριου 1975 

Ο! Ταουργο!

Εναορικής Ναυτιλίας 
Α. Π ΑΠ ΑΔΟΓΚΟΝΑΣ


