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        ΑΓΑ:                                                                      
          ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              Αζήλα, 25 Ηνπλίνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1087150 ΔΞ 2015 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β’ 

 

 

 

 

       

 

 

ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη ηων αμοιβών ποσ καηαβάλλονηαι ζε αλλοδαπές 

εηαιρείες για ηην παρατώρηζη ηοσ δικαιώμαηος εκμεηάλλεσζης ηαινιών. 

 

  Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ 

ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

  1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013, νη νπνίεο ηζρχνπλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

θνξνινγηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επηηξέπεηαη ε έθπησζε 

φισλ ησλ δαπαλψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ. νη νπνίεο: 

  α) πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο, 

  β) αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη 

θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε.  

  γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά. 

  2. Ωο πξνο ηνλ ρξφλν έθπησζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγθχθιηφ καο, κε ηελ νπνία 
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θνηλνπνηήζεθαλ νη σο άλσ δηαηάμεηο, δηεπθξηλίζηεθε φηη απηέο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 23. 

  3. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ, θαζνξίδνληαη 

νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο νη νπνίεο εθπίπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

  Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπίπηνπλ απφ ηνλ θχξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο πεξ. β’ (ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε).  

   Αλαθνξηθά κε ηα  άπια ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα θαη ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο, 

ην θφζηνο θηήζεο απνζβέλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24, κε 

ζπληειεζηή 10%. Ο ζπληειεζηήο απηφο γηα ηα άπια ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα ηζρχεη, εθφζνλ 

δελ πξνθχπηεη ζπκβαηηθά απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο δηαθνξεηηθή 

ησλ δέθα (10) εηψλ, νπφηε θαη ν ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη σο ην πειίθν «1 δηά έηε 

δηάξθεηαο δσήο δηθαηψκαηνο». 

   4. Όπσο δηεπθξηλίζζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1073/31.3.2015 εγθχθιηφ καο, σο πάγην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελ γέλεη λνείηαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν πξννξίδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηξφπν δηαξθή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ηνπ εθηείλνληαη πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο. 

   5. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο ππεξεζίαο καο, νη εκεδαπέο εηαηξείεο 

εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε εηαηξείεο 

παξαγσγψλ ζην εμσηεξηθφ, θαηαβάιινπλ ζε απηέο έλα ειάρηζην πνζφ δηθαησκάησλ 

(minimum guarantee), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο κηαο ηαηλίαο ζηελ Διιάδα γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (κεγαιχηεξν 

ηνπ ελφο έηνπο). Σν πνζφ ησλ πην πάλσ δηθαησκάησλ ζπλήζσο θαηαβάιιεηαη ζηελ 

αιινδαπή εηαηξεία θαη απνηειεί πξνυπφζεζε θαη φξν γηα ηελ αλάιεςε ηεο εθκεηάιιεπζεο 

ηεο ηαηλίαο ζηελ Διιάδα, ελψ ε ηαηλία πξφθεηηαη λα παξαδνζεί ζηηο εκεδαπέο εηαηξείεο γηα 

εθκεηάιιεπζε κεηά απφ 2-3 ρξφληα. Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ πηζηψλεηαη ζηα 

βηβιία ν αιινδαπφο δηθαηνχρνο (ινγ. 50 «Πξνκεζεπηέο») κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

33.93 «Πξνθαηαβνιέο minimum guarantee» θαη θαηά ην ρξφλν απηφ δηελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ 20% κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 θαη 64 ηνπ λ.4172/2013. 

   Ζ θαηαβνιή ησλ πην πάλσ πνζψλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρν έζνδν 

(εθκεηάιιεπζε ηεο ηαηλίαο). ηε ζπλέρεηα, φηαλ αξρίζεη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ηαηλίαο, ε 
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εκεδαπή εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο δεζκεχεηαη, βάζεη ησλ πην πάλσ ζπκβνιαίσλ, λα απνδίδεη 

θάζε ρξφλν θαη δηθαηψκαηα επί ησλ εζφδσλ ηεο ζηελ παξαγσγφ εηαηξεία, ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην πνζφ ηεο εθκεηάιιεπζεο (θηλεκαηνγξάθνο, video, 

ηειεφξαζε, θιπ.). Δπεηδή φκσο ηα δηθαηψκαηα απηά ζπκςεθίδνληαη κε ην θαηαβιεζέλ θαηά 

ηα σο άλσ ειάρηζην δηθαίσκα (minimum guarantee), νη εηαηξείεο πξνβαίλνπλ ζε θαηαβνιέο 

ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, κφλν θαηά ην πνζφ πνπ ηπρφλ ππεξβαίλνπλ ην θαηαβιεζέλ πην 

πάλσ πνζφ. Καηά ζπλέπεηα, ηα σο άλσ ειάρηζηα πνζά δηθαησκάησλ ζπληζηνχλ θαη’ νπζία 

εγγπεκέλε πξνθαηαβνιή γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

ζρεηηθψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 

  6. Μεηά απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ πξνθχπηεη, φηη γηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2014 θαη κεηά, νη εκεδαπέο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ δελ ζα απνζβέλνπλ ηα ειάρηζηα πνζά δηθαησκάησλ (minimum 

guarantee) σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ.4172/2013, νχηε σο έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ θαηαβνιή ησλ ελ 

ιφγσ πνζψλ δελ κεηαβηβάδεηαη ζηηο εηαηξείεο απηέο ε θπξηφηεηα ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη νη αιινδαπέο εηαηξείεο δελ απνμελψλνληαη απφ ην δηθαίσκα ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Δπνκέλσο, ηα ειάρηζηα πνζά δηθαησκάησλ (minimum 

guarantee), ζα εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ αθνξνχλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λφκνπ απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ηα 

πξνθχπηνληα δηθαηψκαηα κε βάζε ηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηαηλίαο ελφο έηνπο 

είλαη ηειηθά κεγαιχηεξα απφ ην πνζφ ηνπ minimum guarantee πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν 

θνξνινγηθφ έηνο, ε δηαθνξά επίζεο ζα εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ έηνπο απηνχ. 

  Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ειάρηζηα πνζά δηθαησκάησλ (minimum guarantee) 

έρνπλ θαηαβιεζεί πξηλ ηελ 1.1.2014 αιιά ε εθκεηάιιεπζε ηεο ηαηλίαο ζπλερίδεηαη θαη ηα 

δηθαηψκαηα εθθαζαξίδνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ζα εθπίπηεη κφλν ην πνζφ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ειαρίζησλ πνζψλ δηθαησκάησλ πνπ 

θαηαβιήζεθαλ πξηλ ηελ 1.1.2014, δεδνκέλνπ φηη απηά έρνπλ ήδε εθπέζεη θνξνινγηθά κε 

βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην αξηζ. 1007094/10129/Β0012/12.5.2004 έγγξαθφ καο. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 2, 3, 6 θαη 7 απηνχ) 

2. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (e-ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Feelgood Entertainment Α.Δ., Εεζηκνπνχινπ 12, Σ.Κ. 115 24, Αζήλα 

2. ODEON A.E., Μεζνγείσλ 275, Σ.Κ.152 31, Υαιάλδξη 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’, Β’ 

4. Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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