
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Φορολογία. Η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης, που επιβλήθηκε με το άρθρο πέμπτο του ν. 3845/2010, 
αποτελεί έκτακτη οικονομική επιβάρυνση των εταιρειών, για την αντιμετώπιση της οξύτατης οικονομικής 
κρίσης. Στην εισφορά υπόκεινται και οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979, οι οποίες αποτελούν ειδικό τύπο 
κεφαλαιουχικών εταιρειών. Αντίθετη μειοψηφία. Εσφαλμένη αντίθετη κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης. 
Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 1249/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς). Η υπόθεση 
εισήχθη στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ. 

Αριθμός 99/2017 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Μαΐου 2015, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Χρ. 
Ράμμος, Δ. Μαρινάκης, Μ. Βηλαράς, Μ. - Ε. Κωνσταντινίδου, Π. Ευστρατίου, Ι. Γράβαρης, Γ. Τσιμέκας, Φ. 
Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Ηρ. Τσακόπουλος, Δ. Κυριλλόπουλος, Κ. Κουσούλης, Αντ. Χλαμπέα, Π. 
Μπραΐμη, Σ. Βιτάλη, Α. - Μ. Παπαδημητρίου, Θ. Τζοβαρίδου, Κ. Νικολάου, Σύμβουλοι, Χρ. Σιταρά, Χρ. 
Μπολόφη, Στ. Λαμπροπούλου, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Γ. Τσιμέκας και Θ. Τζοβαρίδου, 
καθώς και η Πάρεδρος Χρ. Μπολόφη, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 
του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να δικάσει την από 16 Ιανουαρίου 2013 αίτηση:

του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…, ο οποίος παρέστη με την Αικατερίνη Γρηγορίου, Νομική Σύμβουλο του 
Κράτους,

κατά της ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία «…….», που εδρεύει στην … Αττικής (……..), η οποία παρέστη με 
τον δικηγόρο Σπυρίδωνα Μαράτο (Α.Μ. 6564), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 7 Απριλίου 2015 πράξης του 
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. 
α΄, 20 και 21 του π.δ. 18/1989.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Προϊστάμενος επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ` αριθμ. 1249/2012 απόφαση 
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Ηρ. Τσακόπουλου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του αναιρεσείοντος Προϊστάμενου, η οποία ανέπτυξε και 
προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο 
της αναιρεσίβλητης εταιρείας, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ   μ ε λ έ τ η σ ε   τ α   σ χ ε τ ι κ ά   έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε   κ α τ ά   τ ο ν   Ν ό μ ο

1. Επειδή, λόγω κωλύματος κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν. 3419/2008 (Α΄ 214) του Συμβούλου Ι. 
Γράβαρη, τακτικού μέλους της συνθέσεως που εκδίκασε την ανωτέρω υπόθεση, στη διάσκεψη έλαβε μέρος 
αντ` αυτού, ως τακτικό μέλος, ο Σύμβουλος Γ. Τσιιμέκας (βλ. ΣτΕ 29, 3176/2014 και Πρακτικό Διασκέψεως 
Ολομελείας 142/2015).

2. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως δεν απαιτείται, κατά νόμον, η καταβολή παραβόλου.

3. Επειδή, η αίτηση αυτή εισήχθη απ` ευθείας στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

4. Επειδή, ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της αποφάσεως 1249/2012 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, 
με την οποία, κατ` αποδοχήν προσφυγής – ανακοπής της αναιρεσίβλητης ναυτικής εταιρείας, ακυρώθηκαν α) 



το από 31.12.2010 εκκαθαριστικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, με το οποίο
είχε επιβληθεί στην εν λόγω εταιρεία «έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης» ύψους 808.942,08 ευρώ, κατά 
το άρθρο πέμπτο του ν. 3845/2010, β) η υπ` αριθ. ./.-2010 εγγραφή της αναιρεσίβλητης στον χρηματικό 
κατάλογο έκτακτης εισφοράς, στην οποία προέβη ο Προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας .. και γ) η 
υπό 31.12.2010 πράξη ταμειακής βεβαιώσεως του ως άνω ποσού από τον ίδιο Προϊστάμενο.

5. Επειδή, ο Έλληνας νομοθέτης έχει θεσπίσει ειδικές διατάξεις για την εμπορική ναυτιλία, με σκοπό την 
προσέλκυση στα ελληνικά νηολόγια ελληνόκτητων πλοίων, την εγκατάσταση στην Ελλάδα ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων και, εν γένει, τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος, κανονιστικού και διοικητικού, για την 
ανάπτυξη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, με τις εντεύθεν ωφέλειες για την εθνική οικονομία (φορολογικά 
έσοδα, κύκλος εργασιών που συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην απασχόληση κ.λπ.). Οι διατάξεις αυτές 
(μερικές των οποίων αναφέρονται στις επόμενες σκέψεις) αντανακλούν και την ισχύ της ελληνικής εμπορικής 
ναυτιλίας, η οποία, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ανασυγκροτήθηκε και μεγεθύνθηκε σταδιακά και, με 
τον δυναμισμό και την προσαρμοστικότητά της, κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως (από την άποψη της 
συνολικής χωρητικότητας του ελληνόκτητου ελληνικού στόλου) και συνεισφέρει σημαντικά, αμέσως ή 
εμμέσως, στον σχηματισμό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

6. Επειδή, ειδικότερα, ο ισχύων νόμος 27/22.4.1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς 
ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων» (Α΄ 77), υιοθετεί, ως κριτήριο για την φορολόγηση των κερδών από την εκμετάλλευση 
πλοίων, την χωρητικότητα και, σε μερικές περιπτώσεις, και την ηλικία των πλοίων, αποσυνδέοντας δηλαδή το 
ύψος του φόρου από το ύψος των εν λόγω κερδών. Το σύστημα αυτό, με την εφαρμογή του οποίου 
εξαντλείται η αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση του πλοιοκτήτη, έχει προφανή πλεονεκτήματα (απλότητα 
στην εφαρμογή, χαμηλό διοικητικό κόστος και προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων – τόσο για την 
φορολογική διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους) εφαρμόζεται δε σήμερα στα περισσότερα ευρωπαϊκά
κράτη. Ειδικότερα, ο ν. 27/1975 ορίζει, πλην άλλων, τα εξής: «Άρθρον 1: 1. Επιβάλλεται κατά τας διατάξεις 
του παρόντος νόμου φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων... Άρθρον 2: 1. Ο κατά τας 
διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του 
μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οιουδήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθ` όσον 
αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων ... 3. Εις ην περίπτωσιν ημεδαπή ή 
αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελληνικήν σημαίαν, ασκεί πλήν της εκμεταλλεύσεως του πλοίου 
και άλλας επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από του φόρου εισοδήματος ποσόν των καθαρών κερδών ή των 
μερισμάτων, ίσον προς την σχέσιν την υφισταμένην μεταξύ των εκ του πλοίου κτηθέντων ακαθαρίστων 
εσόδων της τοιαύτης εταιρείας. Άρθρον 3:1. Διά την επιβολήν του φόρου και της εισφοράς, τα υποκείμενα εις 
τούτον πλοία κατατάσσονται εις τας ακολούθους κατηγορίας: Α. Πρώτη κατηγορία: α) Μηχανοκίνητα φορτηγά
πλοία, δεξαμενόπλοια και πλοία ψυγεία χωρητικότητος ολικής (gross) 3.000 κόρων και άνω. β) Σιδηρά 
φορτηγά πλοία ξηρού και υγρού φορτίου και πλοία ψυγεία άνω των 500 και 3.000 κόρων ολικής 
χωρητικότητος … γ) Επιβατηγά πλοία επεκτείνοντα τους πλόας των εις λιμένας εξωτερικού ή εκτελούντα 
πλόας μεταξύ λιμένων εξωτερικού, και δ) Επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητος άνω των 500 κόρων ... 
(περιηγητικά ή κρουαζιερόπλοια). … ε) Πλωτά γεωτρύπανα … ως και πλωτά διυλιστήρια και αποθήκαι 
πετρελαίων, … Β. Δευτέρα κατηγορία: Λοιπά μηχανοκίνητα πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια γενικώς. Άρθρον 4. 
1. Ο φόρος και η εισφορά βαρύνει: Τους πλοιοκτήτας ή πλοιοκτητρίας εταιρείας, τους εγγεγραμμένους εις το 
οικείον νηολόγιον κατά την πρώτην ημέραν εκάστου ημερολογιακού έτους, ανεξαρτήτως της κατοικίας ή της 
διαμονής ή της έδρας αυτών εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή. … ». Ακολούθως στο Κεφάλαιο Β΄ του ως άνω 
νόμου, το άρθρο 6 ορίζει ότι «1. Ο φόρος επί των πλοίων πρώτης κατηγορίας, των αναφερομένων εις την 
περίπτωσιν Α` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, νηολογουμένων υπό ελληνικήν σημαίαν
μετά την ισχύν του παρόντος νόμου, υπολογίζεται επί τη βάσει της ηλικίας και της εις κόρους ολικής 
χωρητικότητος (gross) αυτών, ως ακολούθως: Ηλικία Πλοίου έτη: 0-4, 5-9, 10-19, 20-29, 30 και άνω 
[εφαρμόζονται] - Συντελεσταί - Δολλάρια Η.Π.Α. ανά  κ.ο.χ.: 0,53, 0,95, 0,93, 0,88, 0,68 [αντιστοίχως]. Τα 
ανωτέρω ποσά φόρου πολλαπλασιάζονται κατά τα κλιμάκια ολικής χωρητικότητος επί τους κάτωθι 
συντελεστάς: Κλιμάκια ολικής χωρητικότητος εις κόρους: 100-10.000, 10.001-20.000, 20.001-40.000, 
40.001-
80.000, 80.001 και άνω [εφαρμόζονται] – Συντελεσταί: 1,2, 1,1, 1, 0,9, 0,8 [αντιστοίχως]. 4. Τα κατά το 
πρώτον εδάφιον της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα ποσά φόρων ανά κόρον ολικής χωρητικότητος 
προσαυξάνονται από του επομένου της ισχύος του παρόντος νόμου έτους, κατά ποσοστόν τέσσερα επί τοις 
εκατόν (4%) ετησίως.  Τα εις το τέλος εκάστης πενταετίας από του επομένου της ισχύος του παρόντος νόμου 
έτους προκύπτοντα ποσά φόρων ανά κόρον ολικής χωρητικότητος, δύναται να μεταβάλλωνται με ετήσια 
ποσοστά, οριζόμενα ανά  πενταετίαν και λογιζόμενα επί των κατά την παρ. 1 ποσών φόρων», το δε άρθρο 7 
ότι: «1. Επί των περί ων το άρθρον 6 του παρόντος νόμου πλοίων της πρώτης κατηγορίας αναγνωρίζονται αι 
κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου:…». Το 
Σύνταγμα προσέδωσε αυξημένη τυπική ισχύ στις βασικές από τις παρατεθείσες διατάξεις ορίζοντας, στο άρθρο 



107 αυτού, τα εξής: «1. Η πριν από την 21 Απριλίου 1967 νομοθεσία με αυξημένη τυπική ισχύ για την 
προστασία κεφαλαίων εξωτερικού διατηρεί την αυξημένη τυπική ισχύ που είχε και εφαρμόζεται και στα 
κεφάλαια που θα εισάγονται στο εξής. Την ίδια ισχύ έχουν και οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως και Δ΄ του 
τμήματος Α΄ του νόμου 27/75 «περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της εμπορικής 
ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 2. 
Νόμος, που εκδίδεται μια φορά μόνο μέσα σε τρεις μήνες από την ισχύ του Συντάγματος, ορίζει τους όρους 
και τη διαδικασία για την αναθεώρηση ή λύση των εγκριτικών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν με 
οποιονδήποτε τύπο κατ` εφαρμογήν του νομοθετικού διατάγματος 2687/1953 ή των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί από 21 Απριλίου 1967 έως 23 Ιουλίου 1974 για επενδύσεις κεφαλαίων εξωτερικού, με εξαίρεση 
εκείνες που αφορούν τη νηολόγηση πλοίων με ελληνική σημαία».

7. Επειδή, πέραν των ανωτέρω ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων, ο νομοθέτης επιδίωξε να δώσει στους 
Έλληνες, κυρίως, πλοιοκτήτες κίνητρα να ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στον τομέα της 
εμπορικής ναυτιλίας μέσω ελληνικών – και όχι αλλοδαπών – εταιρειών, χάριν του συμφέροντος της εθνικής 
οικονομίας. Προς τούτο θεσπίσθηκε ο ν. 959/1979 «περί της ναυτικής εταιρείας» (ΦΕΚ Α΄ 192), που 
τροποποιήθηκε με τους ν. 1892/1990 και 2987/2002. Με τον νόμο αυτόν εισήχθη ένας ειδικός τύπος 
εμπορικής εταιρείας κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, η οποία διέπεται από κανόνες οργάνωσης, διοίκησης και 
λειτουργίας παρεμφερείς μεν αλλά απλούστερους από αυτούς του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών 
(β.δ. 174/1963, Α΄ 37) και υπόκειται σε φορολογικό καθεστώς ευνοϊκότερο σε σχέση με τις λοιπές 
επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (βλ. άρθρα 1, 2, 5, 10, 12–33, 35 του ν. 959/1979, όπως έχει 
τροποποιηθεί). Η ναυτική εταιρεία υπάγεται, κατά το άρθρο 58 του ν. 959/1979, στον ν. 27/1975, τα κέρδη 
της δηλαδή από την εκμετάλλευση των ιδιόκτητων πλοίων της φορολογούνται βάσει της χωρητικότητας των 
τελευταίων, και απολαύει σημαντικών φορολογικών απαλλαγών (πρβλ. ΣτΕ 474/2006).

8. Επειδή, η ένδικη εισφορά επιβλήθηκε με το άρθρο πέμπτο του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του 
μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65). Ο νόμος αυτός αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της οξύτατης κρίσης δημοσίου 
χρέους και ελλειμμάτων, που είχε καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών της Χώρας 
και πιθανή την χρεοκοπία της, καθώς και στην εν γένει εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Περιελάμβανε, 
μεταξύ άλλων, μέτρα όπως μείωση μισθών του Δημοσίου και συντάξεων, αύξηση ή επιβολή νέων φόρων, 
καθώς και έκτακτη εισφορά (πρβλ. ΣτΕ 668/2012 Ολομ. κ.ά.). Ως προς την εισφορά αυτή οι διατάξεις του 
παραπάνω άρθρου ορίζουν τα εξής: «1. Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα, οικονομικού έτους 2010, των νομικών προσώπων του άρθρου 2 παράγραφος 4 
και 101 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α`). Η έκτακτη εισφορά
επιβάλλεται στο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 19 
και 105 παράγραφος 7 του ίδιου Κώδικα, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ. Η εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο του καθαρού εισοδήματος. Αν το καθαρό εισόδημα είναι ίσο ή 
μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, δεν επιβάλλεται εισφορά. … 2. Η έκτακτη εισφορά, που 
επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή στα καθαρά κέρδη της προηγούμενης παραγράφου, 
υπολογίζεται ανά κλιμάκιο ως εξής: α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη από ένα (1) ευρώ έως 
και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο τους επί συντελεστή 
τέσσερα τοις εκατό (4%). β) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από
τριακόσιες χιλιάδες ένα (300.001) ευρώ έως και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά 
υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) και γ) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή 
των καθαρών κερδών από ένα εκατομμύριο ένα (1.000.001) ευρώ έως και πέντε εκατομμύρια (5.000.000) 
ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%). δ) Για τη διαφορά του συνολικού
καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από πέντε εκατομμύρια ένα (5.000.001) ευρώ και άνω, η 
έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).Το ποσό της έκτακτης εισφοράς 
περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση, ώστε το εναπομένον συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά 
κέρδη, που απετέλεσαν τη βάση προσδιορισμού της, να μην υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ. …5. Για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, 
αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται οίκοθεν από τον 
προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία της επιχείρησης κατά 
την οριζόμενη διαδικασία στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος …». Όπως προκύπτει από τη γραμματική 
διατύπωση των διατάξεων που παρατέθηκαν ανωτέρω, το άρθρο πέμπτο του ν. 3845/2010 για μεν τον 
προσδιορισμό των υποκειμένων της ένδικης εισφοράς παραπέμπει στα άρθρα 2 παρ. 4 και 101 παρ. 1 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), για δε τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού της εισφοράς στα 
άρθρα 31 παρ. 19 και 105 παρ. 7 του ίδιου Κώδικα. Ο τελευταίος ορίζει, ειδικότερα, στις διατάξεις αυτές, όπως
ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, τα εξής: Άρθρο 2: «1. … 4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι 
ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του 



άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄)», Άρθρο 101: «1. Στο φόρο 
υπόκεινται: α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες. β) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και 
εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. γ) Οι 
συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν 
με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην 
απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων. ε) Οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. 2. …». Οι διατάξεις των
άρθρων 31 παρ. 19 και 105 παρ. 7 του ΚΦΕ ορίζουν ότι το καθαρό εισόδημα των εμπορικών επιχειρήσεων και 
των νομικών προσώπων του άρθρου 101 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αντιστοίχως, προκύπτει μετά την αφαίρεση 
από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών των προβλεπομένων εκπτώσεων.

9. Επειδή, έκτακτες εισφορές με βάση υπολογισμού το εισόδημα ή τον φόρο επί του εισοδήματος είχαν 
επιβληθεί και κατά το παρελθόν με διάφορα νομοθετήματα, για την αντιμετώπιση έκτακτων και εξαιρετικά 
πιεστικών δημοσιονομικών αναγκών (με το ν.δ. 44/1974, μετά τον πόλεμο στην Κύπρο, με τον ν. 816/1978, 
μετά τον σεισμό στη Θεσσαλονίκη το έτος 1978, με τον ν. 1579/1985 στο πλαίσιο προγράμματος για την 
σταθεροποίηση της οικονομίας). Επίσης, με το άρθρο 2 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227), είχε επιβληθεί, πριν από 
την κορύφωση, το έτος 2010, της κρίσης χρέους και ελλειμμάτων, «έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης» για
το οικονομικό έτος 2009 σε περιορισμένο κύκλο νομικών προσώπων (σε αυτά των οποίων το καθαρό εισόδημα
υπερέβαινε τα 5.000.000 ευρώ), υπολογιζόμενη με κλιμακούμενο συντελεστή 5 έως 10% ανάλογα με το ύψος
του εισοδήματος. Μετά δε την θέσπιση, με τον ν. 3845/2010, της ένδικης εισφοράς, επιχειρήθηκε, με τον ν. 
4223/2013 (Α΄ 287/31.12.2013), η επιβολή πρόσθετης οικονομικής επιβαρύνσεως στις πλοιοκτήτριες 
εταιρείες, ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου (άρθρο 14 του νόμου αυτού). Όμως οι σχετικές διατάξεις δεν 
εφαρμόσθηκαν και καταργήθηκαν, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος με την παράγραφο 2 του άρθρου 42
του ν. 4301/2014 (Α΄ 223/7.10.2014). Τούτο δε διότι με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου κυρώθηκαν και 
απέκτησαν ισχύ νόμου το από 18 Ιουλίου 2013 «Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Ναυτιλιακής Κοινότητας, ήτοι ατομικώς ενός εκάστου από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο
Παράρτημα Ι αυτού», και η από 31 Ιουλίου 2014 συνημμένη σε αυτό Πρόσθετη Πράξη. Με τα κείμενα αυτά 
συμφωνήθηκε η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα να καταβάλει για την τετραετία 2014 έως 2017, πέρα των 
τακτικών φόρων, το συνολικό ποσό των 420.000.000 ευρώ, συμβάλλοντας «οικειοθελώς στη δύσκολη 
δημοσιονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης».

10. Επειδή, όπως έχει κριθεί παγίως σε ανάλογες περιπτώσεις επιβολής έκτακτων εισφορών που αναφέρθηκαν 
σε προηγούμενη σκέψη (ΣτΕ 3408 - 9/2013, 1317 - 8/1979 Ολομ., 3098, 3653/1981, 3202/1982, 116/1983,
357/1984 επταμ. κ.ά.), η ένδικη εισφορά δεν αποτελεί φόρο εισοδήματος, το εισόδημα δε του έτους 2010 δεν
αποτελεί αντικείμενο φορολογίας κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος. Η εισφορά αυτή 
αποτελεί, πράγματι, έκτακτη οικονομική επιβάρυνση των νομικών προσώπων, κυρίως εταιρειών, για την 
αντιμετώπιση της οξύτατης οικονομικής κρίσης που που σοβούσε στη Χώρα, το εισόδημα δε χρησιμοποιείται 
ως δείκτης της οικονομικής δυνάμεως των υποκειμένων στην εισφορά προσώπων, αποτελεί δηλαδή το 
κριτήριο και συνακόλουθα την βάση επιβολής της εισφοράς. Στην εν λόγω εισφορά υπόκεινται και οι ναυτικές 
εταιρείες, οι οποίες αποτελούν ειδικό τύπο κεφαλαιουχικών εταιρειών. Τούτο προκύπτει ιδίως από την 
ευρύτητα του κύκλου των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που υπόκεινται στην εισφορά. Από τον κύκλο 
αυτόν, που προσδιορίζεται από τα άρθρα 2 παρ. 4 και 101 παρ. 1 τον ΚΦΕ, στα οποία παραπέμπει το άρθρο 
πέμπτο παρ. 1 του ν. 3845/2010, δεν εξαιρούνται ρητώς οι ναυτικές εταιρείες, ενώ σε αυτόν περιλαμβάνονται 
οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, ειδικό τύπο των οποίων αποτελούν οι ναυτικές εταιρείες. Προκύπτει, επίσης, και 
από την αιτιολογική έκθεση του ν. 3845/2010 και από τις σχετικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις και τα 
συναφή στοιχεία, από τα οποία συνάγεται ότι ο νομοθέτης δεν ηθέλησε να εξαιρέσει από τη γενική προσπάθεια
για την υπέρβαση της κρίσης την παραπάνω κατηγορία (οικονομικά εύρωστων, συνήθως) νομικών προσώπων.
Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από την παραπομπή του ν. 3845/2010 στις διατάξεις του ΚΦΕ για τον 
προσδιορισμό του αντικειμένου της εισφοράς. Διότι η παραπομπή αυτή ρητώς μεν αναφέρει το συνήθως 
συμβαίνον, όμως αφορά προφανώς και τις περιπτώσεις των ειδικών διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος, 
καίτοι αυτές δεν είναι ενταγμένες στον ΚΦΕ (πρβλ. ΣτΕ 25 - 26/1987 επταμ.). Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος, οι 
Σύμβουλοι, Δ. Μαρινάκης, Μ. - Ε. Κωνσταντινίδου, Δ. Κυριλλόπουλος., Α. Χλαμπέα, Π. Μπραΐμη, Α. - Μ. 
Παπαδημητρίου, Κ. Νικολάου και οι Πάρεδροι, οι οποίοι υποστήριξαν την εξής γνώμη: Ο νομοθέτης δεν 
ηθέλησε να υπαγάγει στην ένδικη εισφορά και τις ναυτικές εταιρείες, τούτο δε ενόψει του ιδιαίτερου 
καθεστώτος φορολογήσεως του εισοδήματος των εταιρειών αυτών βάσει του άρθρου 58 του ν. 959/1979, το 
οποίο παραπέμπει στις σχετικές διατάξεις του ν. 27/1975, οι οποίες έχουν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, 
αυξημένη τυπική ισχύ, κατά το Σύνταγμα, και υπηρετούν εξαιρετικά σημαντικό δημόσιο σκοπό. Η ερμηνευτική
αυτή εκδοχή βασίζεται σε δύο επιχειρήματα: Πρώτον, στη γραμματική διατύπωση της διατάξεως της παρ. 1 
άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010, η οποία αναφέρει, ως βάση υπολογισμού της εισφοράς, το εισόδημα που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΚΦΕ – ενώ το εισόδημα των ναυτικών εταιρειών δεν διέπεται, 
κατά βάσιν, από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, αλλά από τις διατάξεις του ειδικού νόμου 27/1975, που 
έχουν ως βάση υπολογισμού την χωρητικότητα των πλοίων. Δεύτερον, ότι ο νομοθέτης, έχων συνείδηση της 

https://maps.google.com/?q=%CE%B4.+44/1974&entry=gmail&source=g


ειδικής προστασίας που επιφυλάσσει  το Σύνταγμα (άρθρο 107) στην ελληνική ναυτιλία, αν πράγματι ήθελε να
υπαγάγει στα υποκείμενα της ένδικης εισφοράς και τις ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979, θα εξεφράζετο 
ρητώς, δηλαδή θα περιελάμβανε και τις εταιρείες αυτές στην αναλυτική απαρίθμηση των υποκειμένων της 
εισφοράς που γίνεται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 101 παρ. 1 του ΚΦΕ, στις οποίες παραπέμπει το 
άρθρο πέμπτο του ν. 3845/2010. Συνεπώς, κατά τη γνώμη αυτή, στην επίμαχη εισφορά δεν υπάγονται οι 
ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979.

 11. Επειδή,  με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής: η αναιρεσιβαλλόμενη είναι ναυτική 
εταιρεία του ν. 959/1979, έχει δε στην κυριότητά της πλοίο με το όνομα «………», νηολογημένο στον λιμένα 
Πειραιώς. Κατά τις δύο πρώτες χρήσεις της παραγωγικής της λειτουργίας (2007 – 2009) η εταιρεία είχε ως 
κύριο αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση του πλοίου της για την παροχή θαλασσίων και υποθαλασσίων 
υπηρεσιών, κυρίως τεχνικής φύσεως, και τη διενέργεια υποθαλασσίων ερευνών και επιθεωρήσεων. Με τις 
αναφερθείσες στην τέταρτη σκέψη διοικητικές πράξεις η αναιρεσίβλητη ενεγράφη στον χρηματικό κατάλογο 
έκτακτης εισφοράς του ν. 3845/2010, της επεβλήθη η αναλογούσα σε αυτήν εισφορά και βεβαιώθηκε 
ταμειακώς η οφειλή της. Το δικάσαν δικαστήριο ακύρωσε τις πράξεις αυτές με την εξής αιτιολογία: «... Η 
έκτακτη εισφορά επιβάλλεται σε βάρος συγκεκριμένων, περιοριστικώς αναφερομένων προσώπων. Μεταξύ (...)
αυτών δεν περιλαμβάνονται οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία 
νομικών προσώπων, με ιδιαίτερο εταιρικό τύπο, καθώς αυτές είναι προσωπικές με κεφαλαιουχικό χαρακτήρα 
υποκείμενος σε ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. (...) Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην έκτακτη εισφορά 
είναι η υπαγωγή του νομικού προσώπου στη φορολογία εισοδήματος. Επομένως, όταν πρόκειται για ναυτικές 
εταιρείες, δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, αφού αυτές υπάγονται σε ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, 
φορολογούμενες όχι βάσει των κερδών τους αλλά, σύμφωνα με τον ν. 959/1979 άρθρο 58 και 27/1975 
άρθρο 6, βάσει των κόρων των πλοίων που εκμεταλλεύονται».

12. Επειδή, εφ` όσον έγινε δεκτό ανωτέρω ότι στην ένδικη εισφορά υπάγονται και οι ναυτικές εταιρείες του ν.
959/1979, έσφαλε η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, η οποία, βασιζόμενη στην αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, 
ακύρωσε τις προαναφερθείσες διοικητικές πράξεις και για τον λόγο αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει η 
απόφαση αυτή να αναιρεθεί και η υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να 
παραπεμφθεί στο δικάσαν δικαστήριο για νέα νόμιμη κρίση.

Δ ι ά   τ α ύ τ α

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Αναιρεί την απόφαση 1249/2012 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση, 
σύμφωνα με το σκεπτικό.

Επιβάλλει στην αναιρεσίβλητη εταιρεία την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσια 
είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2016

        Ο Πρόεδρος                                    Η Γραμματέας

        Σωτ. Αλ. Ρίζος                          Μ. Παπασαράντη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2017.
        
   Ο Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας


