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Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 (ΦΕΚ Β 3/8.1.88), όπως 
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στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύματος, πλοίων, τα οποία 
απαλλάσσονται, σύμφωνα με την περ. α’ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 
του ν.1642/86
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΠΛΟΙΩΝ - Ν.Ε.Π.Α. - Ν.27/75

ΑΥΟ Τ1940/41/14.4.2003 ΦΕΚ Β’ 516/2.5.2003 όπως τροποποιήθηκε 
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της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου 
και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη 
μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης 
αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και 
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