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      ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

      ΑΓΑ:     

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                       Αζήλα,  22 Γεθεκβξίνπ 2014 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α’ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β’ 

Σατ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10     ΠΟΛ.  1261    

Σατ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ  

Πληροθορίες:      ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. 

Σηλέθωνο: 210 – 3375312  

ΦΑΞ: 210 – 3375001 

 

Θέμα: Γιεσκρινίζεις για ηην ορθή εθαρμογή ηης παραγράθοσ 15 ηοσ άρθροσ 72 ηοσ 

ν.4172/2013 (ΚΦΔ) 

 

ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ άξζξνπ 72 λ. 4172/2013 νξίδεηαη φηη «νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 

θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξόληνο Κώδηθα δελ εθαξκόδνληαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ην λ.27/1975 θαη ην λ.δ.2687/1953».  

 

Πεξαηηέξσ, ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη: 

«3. Έλα λνκηθό πξόζσπν ή κία λνκηθή νληόηεηα είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο Ειιάδαο γηα 

νπνηνδήπνηε θνξνινγηθό έηνο, εθόζνλ:  

α) ζπζηήζεθε ή ηδξύζεθε, ζύκθσλα κε ην Ειιεληθό Δίθαην, 

β) έρεη ηελ θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζηελ Ειιάδα, ή  

γ) ν ηόπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο είλαη ζηελ Ειιάδα νπνηαδήπνηε πεξίνδν ζηε 

δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο».  

«4. Ο «ηόπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο είλαη ηελ Ειιάδα κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο ιακβάλνληαο ππόςε ηδίσο ηα εμήο:  

α) ηνλ ηόπν άζθεζεο θαζεκεξηλήο δηνίθεζεο,  

β) ηνλ ηόπν ιήςεο ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ,  
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γ) ηνλ ηόπν εηήζηαο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ή εηαίξσλ,  

δ) ηνλ ηόπν ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ,  

ε) ηνλ ηόπν ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή όπνηνπ άιινπ εθηειεζηηθνύ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο. 

Σε ζπλδπαζκό κε ηε ζπλδξνκή ησλ παξαπάλσ πεξηζηαηηθώλ θαη ζπλζεθώλ είλαη δπλαηόλ λα 

ζπλεθηηκάηαη θαη ε θαηνηθία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ ή εηαίξσλ.»   

 

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27-35 λ.3427/2005 (ΦΔΚ Α΄312/27-12-2005) 

ηξνπνπνηήζεθαλ, αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 «πεξί 

εγθαηαζηάζεσο ελ Διιάδη αιινδαπψλ εκπνξνβηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ». Με ηηο ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε αιινδαπέο εηαηξείεο λα εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα παξέρνπλ ζηα θεληξηθά ηνπο θαηαζηήκαηα ή ζε ζπλδεδεκέλεο κε απηέο 

αιινδαπέο επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, 

θεληξηθήο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο παξαγσγήο πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, θαηάξηηζεο κειεηψλ, ζρεδίσλ θαη ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ππεξεζίεο δηαθήκηζεο θαη 

πξνψζεζεο πξντφλησλ, επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, ιήςεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο, νη νπνίεο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα είηε σο 

εηαηξείεο είηε σο ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, ιακβάλνπλ εηδηθή άδεηα 

εγθαηάζηαζεο, νθείινπλ λα πιεξνχλ ηηο  πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 1 

α.λ. 89/1967 θαη λα εθαξκφδνπλ πνζνζηφ (πεξηζψξην) θέξδνπο ζηα πάζεο θχζεσο έμνδά ηνπο, 

ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηαην απφ 5% θαη εγθξίλεηαη κε ηελ απφθαζε εγθαηάζηαζήο 

ηνπο. Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ζηελ Διιάδα κε βάζε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα 

ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζην θαζαξφ ηνπο θέξδνο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ 

αθαίξεζε φισλ ησλ εμφδσλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ θέξδνπο, εθφζνλ 

ηεθκεξηψλνληαη απφ αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 

 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ.89/1967, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, αληηθαηαζηάζεθαλ 

θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27-35 ηνπ λ.3427/2005, δελ ππάγνληαη ζε 

θφξν ζηελ Διιάδα γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο αιιά κφλν γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ Διιάδα, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ εηδηθή 

άδεηα πνπ ρνξεγείηαη κε ηελ Απφθαζε ηνπ ΤΠΑΝ, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ εθ ηνπ λφκνπ ην 

δηθαίσκα λα αζθνχλ άιιε δξαζηεξηφηεηα απφ απηή πνπ εγθξίλεηαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε.  

 

 Ακριβές ανηίγραθο     Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Η Προϊζηαμένη ηοσ Ασηοηελούς       ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 Σμήμαηος Γιοίκηζης     ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 

3, 4 θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 

θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

8. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο 

 Τπνδηεχζπλζε Α’-Άκεζεο Φνξνινγίαο –Σκήκα Β (5) 
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