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  ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         Αζήλα, 21 Ινπιίνπ 2011 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αξηζ. Πξση. 10995/B0012 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 

ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) 

ΣΜΗΜΑ Β’  

        ΠΟΛ. 1155   

Σασ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10         

Σασ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΗΝΑ                               ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ Π.Γ.   

Πληποθοπίερ: Μ. Ηιηνθαχηνπ  

Σηλέθωνο: 210 - 3375375  

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

                                                                     

ΘΔΜΑ: Σο αλλοδαπό πποζωπικό ηων εγκαηεζηημένων ζηη σώπα μαρ με βάζη ηιρ 

διαηάξειρ ηος α.ν. 89/1967 αλλοδαπών εμποποβιομησανικών εηαιπιών, 

θοπολογείηαι μόνο για ηο ειζόδημα πος πποκύπηει ζηην Δλλάδα.   

 

 Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία 

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

 1. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ λ. 2238/1994, φπσο 

ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3943/2011, νη 

εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ δηαλέκνπλ ή θεθαιαηνπνηνχλ θέξδε κε ηε κνξθή 

κεξηζκάησλ, πξνκεξηζκάησλ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ, εθηφο κηζζνχ, ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, θαζψο θαη ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ, πξνβαίλνπλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 54. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηα θέξδε πνπ εμάγεη ή πηζηψλεη κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο 

επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα πξνο ηελ έδξα ηεο ή ζε άιιε κφληκε εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ 

αιινδαπή. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2238/1994, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 1 
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ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3943/2011, νξίδεηαη φηη ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ 

ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ 

ζηελ Διιάδα. 

 Ωο ζπλήζεο ζεσξείηαη ε δηακνλή ζηελ Διιάδα ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ 

νγδφληα ηξεηο (183) εκέξεο ζπλνιηθά κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. Η δηακνλή 

ηεθκαίξεηαη σο ζπλήζεο, εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη δηαθνξεηηθά.  

 3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ α.λ. 89/1967, φπσο ηζρχνπλ κεηά 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 3427/2005, νξίδεηαη, φηη αιινδαπέο 

εηαηξίεο κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα παξέρνπλ ζηα θεληξηθά ηνπο θαηαζηήκαηα ή ζε 

ζπλδεδεκέλεο κε απηέο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θλ. 2190/1920, θαη κε 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, 

θεληξηθήο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο παξαγσγήο, πξντφλησλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, θαηάξηηζεο κειεηψλ, ζρεδίσλ θαη ζπκβάζεσλ, δηαθήκηζεο 

θαη κάξθεηηλγθ, επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, ιήςεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο. Οη εγθαζηζηάκελεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη: α) εληφο δψδεθα (12) κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ εθδίδεηαη ε απφθαζε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ θαη εθεμήο λα 

απαζρνινχλ ζηελ Διιάδα πξνζσπηθφ ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ αηφκσλ θαη β) λα έρνπλ 

δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ εηεζίσο 

(παξ. 1). Γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα, ε 

νπνία ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηε Γηεχζπλζε Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (παξ. 2). 

 4. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 27/1975 

θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 89/1967, 

φπσο εξκελεχηεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 378/1968 θαη αθνξνχζαλ ζηελ 

απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ ησλ ελ Διιάδη 

θηψκελσλ απνδνρψλ ηνπ αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ππαγφκελσλ ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ. 

 5. Με ηελ αξηζ. 129/1967 εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ α.λ. 89/1967 δηεπθξηλίζζεθε, 

φηη ζθνπφο ηνπ λνκνζεηήκαηνο απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία φζν ην δπλαηφλ επλντθφηεξσλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Δπνκέλσο, κε ην 

λνκνζέηεκα απηφ παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

ρψξα καο, αιιά θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ φηη κε ην 
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άξζξν 1 επηβιήζεθε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε ηνπιάρηζηνλ 4 αηφκσλ ζηα γξαθεία πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζηε ρψξα καο. 

6. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3943/2011 δελ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ α.λ. 89/1967, νη νπνίεο είλαη εηδηθφηεξεο 

θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα. Πεξαηηέξσ, ηπρφλ θνξνιφγεζε ησλ αιινδαπψλ 

κηζζσηψλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ εθηφο Διιάδνο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία αληηθηλήηξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο αιινδαπψλ 

εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ λα παξέρνπλ απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο 

πξνο ηα θεληξηθά ηνπο θαηαζηήκαηα ή ζε άιιεο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ (ζπλδεδεκέλεο). 

Δπνκέλσο, νη αιινδαπνί κηζζσηνί πνπ απαζρνινχληαη ζηα γξαθεία ηνπ α.λ. 89/1967 

ζηελ Διιάδα, θνξνινγνχληαη κφλν γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ζηελ Διιάδα θαη φρη 

γηα ηπρφλ άιια εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ ζηελ αιινδαπή.  

7. Τέινο, φζνλ αθνξά ζηα θέξδε πνπ εμάγνπλ ζηελ αιινδαπή ηα γξαθεία ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηε ρψξα καο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 αιινδαπψλ 

εκπνξνβηνκεραληθψλ εηαηξηψλ, κε ηελ Γ12Β 1073424 ΔΞ2011/20.5.2011 δηαηαγή καο 

έρεη δηεπθξηληζζεί, φηη ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ζθνπνχ ησλ γξαθείσλ απηψλ (παξνρή 

ππεξεζηψλ κφλν ζηα θεληξηθά ηνπο θαηαζηήκαηα ή ζε ζπλδεδεκέλεο κε απηέο 

επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο) θαη ηνπ εηδηθνχ ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ηνπο 

(κέζνδν cost – plus), δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε απηή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. Αλ 

φκσο νη εηαηξίεο απηέο απνθηνχλ, θαηά παξέθθιηζε ηνπ λφκνπ, έζνδα θαη απφ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ α.λ. 89/1967, 

νπφηε ηα θέξδε ηνπο πξνζδηνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ, ινγηζηηθά (βάζεη βηβιίσλ) θαη φρη «ηεθκαξηά», ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ηνπ Κ.Φ.Δ. γηα παξαθξάηεζε θφξνπ φηαλ εμάγνληαη ζηελ αιινδαπή.  

 

  Αθξηβέο Αληίγξαθν    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο           ΠΑΝΣΔΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 


