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ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηαχείριζη μιζθωμάηων που καηαβάλλονηαι για ηη χρήζη 

δικαιωμάηων (franchising).  

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην 

πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:  

 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη ε 

έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  

 2. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ΠΟΛ. 1042/2015 εγθχθιην δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο πξνθεηκέλνπ 

γηα ηελ νξζή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα, ηφθνπο θαη 

δηθαηψκαηα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013). 

 Δηδηθφηεξα, κε ηελ σο άλσ εγθχθιην δηεπθξηλίζηεθε φηη ζε πεξίπησζε κηθηψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο γηα ηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ θαη θαηαβνιή 

δηθαησκάησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη επηκεξηζκφο ησλ πνζψλ πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα, 

κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ ππφςε ζχκβαζε ή κε βάζε ινηπά δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ λα 
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ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο ηνλ φπνην επηκεξηζκφ (π.ρ. ππεξεζίεο franchising, management 

fees νη νπνίεο δελ είλαη δηθαηψκαηα). 

 3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013  ηίζεηαη ν γεληθφο 

θαλφλαο γηα ηελ έθπησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ. Σπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη θαηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, επηηξέπεηαη ε έθπησζε φισλ ησλ δαπαλψλ, 

νη νπνίεο πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 23 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 48, αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ θαηά 

ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Δηδηθφηεξα, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο πνπ: 

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

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο. 

β) αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, ε αμία ηεο νπνίαο δελ θξίλεηαη θαηψηεξε 

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

γ) εγγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία) ηεο επηρείξεζεο ηελ πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά. 

 4. Ζ ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο (franchising) απνηειεί ζχκβαζε δηαξθνχο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ δχν αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απνηειεί απφ νηθνλνκηθή άπνςε κέζνδν 

πξνσζήζεσο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε κία επηρείξεζε 

(δηθαηνπάξνρνο ή δφηεο, franchisor) παξαρσξεί ζηελ άιιε (δηθαηνδφρν ή 

ιήπηξηα, franchisee), γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν θαη έλαληη άκεζνπ ή έκκεζνπ 

νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, ην δηθαίσκα εθκεηαιιεχζεσο ηνπ απνθαινχκελνπ ζπλφινπ ή 

παθέηνπ δηθαηφρξεζεο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο πψιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξντφλησλ ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο. Ωο παθέην δηθαηφρξεζεο λνείηαη έλα ζχλνιν 

δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηα νπνία αθνξνχλ ζήκαηα, 

επσλπκίεο, δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα θαηαζηεκάησλ, πξφηππα ρξήζεσο, ζρέδηα, 

επξεζηηερλίεο, ππνδείγκαηα θαη ηερλνγλσζία, θαη έηεξσλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο 

είλαη απηά ηεο πξνκήζεηαο πξντφλησλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξαγσγνχο, ηεο ρξήζεο θαη 

ηεο εθκεηάιιεπζεο θαηαζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Μέζσ ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο ν 

ιήπηεο απηήο εληάζζεηαη ζε έλα εληαίν ζχζηεκα δηαλνκήο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειφ βαζκφ νκνηνκνξθίαο πξνο ηα έμσ ησλ επηρεηξήζεσλ (θαηαζηεκάησλ), νη νπνίεο 

είλαη εληαγκέλεο ζην ίδην ζχζηεκα δηθαηφρξεζεο. Ζ ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο πεξηέρεη 
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ζηνηρεία πεξηζζφηεξσλ ζπκβάζεσλ, φπσο κίζζσζεο πξνζνδνθφξνπ αληηθεηκέλνπ (άξζξα 

638 επ. ΑΚ), παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ (άξζξα 648 επ. ΑΚ) θαη εληνιήο (άξζξα 

713 επ. ΑΚ). Ζ εθπιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο εθαηέξσζελ 

ππνρξεψζεσλ πξνυπνζέηεη κάιηζηα ηε ζχλαςε εηδηθφηεξσλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ, 

φπσο π.ρ. ηεο πψιεζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο, ηεο πξνκήζεηαο ησλ ζπκβαηηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη πξψησλ πιψλ. Τφζν ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο θαηάξηηζεο φζν θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ πξνεηξεκέλσλ 

εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ δχλαληαη λα θαζνξηζζνχλ κφλνλ ελφςεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ. [ΠΠξΠαηξ 

578/2015]. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ franchise πξνβιέπεη ηελ πιεξσκή απφ ηνλ 

ιήπηε (franchisee) ζηνλ δφηε (franchisor) ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο ηνπο ζρέζεο, κε ηε κνξθή πνζνζηψλ 

ζπλήζσο επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ ιήπηε θαηαβαιινκέλσλ ζε κεληαία 

ή ηξηκεληαία βάζε (βι. Γ. Κσζηάθεο, Franchising: Ννκηθή θαη Δπηρεηξεκαηηθή Γηάζηαζε, 

έθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε 1998, ζει. 66 επ.). 

 5. Όπσο είρε γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λ.4172/2013 θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ΠΟΛ. 1142/1997 εγθχθιην κε ηελ νπνία δφζεθαλ 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2459/1997 κε ηνλ νπνίν 

ηξνπνπνηήζεθαλ δηαηάμεηο ηνπ πξνγελέζηεξνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994), αλ ν δηθαηνπάξνρνο 

είλαη ηαπηφρξνλα θαη πξνκεζεπηήο ησλ πσινχκελσλ απφ ηνλ δηθαηνδφρν εκπνξεπκάησλ, 

ηφηε δελ κπνξεί λα εθπέζεη θνξνινγηθά θακία δαπάλε γηα ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαησκάησλ, αθνχ ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ κηζζσηή σθειεί -έζησ θαη έκκεζα - 

ηνλ εθκηζζσηή. Καηά ζπλέπεηα δελ δηαθξίλεηαη ε ακνηβή γηα ηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

(franchising) πξνο ηνλ δηθαηνπάξνρν απφ εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ, θαζφζνλ απηή ελζσκαηψλεηαη ζην θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 6. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο 

(franchising) φπνπ ζηνλ δηθαηνπάξνρν, ν νπνίνο ηπγράλεη λα είλαη θαη πξνκεζεπηήο ηνπ 

δηθαηνδφρνπ,  θαηαβάιινληαη εθηφο απφ ηα κηζζψκαηα γηα ηε ρξήζε δηθαησκάησλ ηα νπνία 

ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ησλ πσινχκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη ακνηβέο γηα ηε ρξήζε 

ησλ επσλπκηψλ ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη ν δηθαηνδφρνο θαη ηα νπνία κέρξη 

πξφηηλνο αλήθαλ θαηά θπξηφηεηα ζε ηξίηε εηαηξεία, ππεξηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

έλλνηα ηνπ franchising, θαζφζνλ ε θαηαβνιή ησλ ππφςε πνζψλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

ηεο επξχηεξεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δχν αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ κε 
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ζθνπφ ηελ πψιεζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο 

ρξήζηεο.  

 Καηά ζπλέπεηα, ηα φπνηα δηθαηψκαηα θαηαβάιινληαη πξνο ηνλ δηθαηνπάξνρν 

(franchisor) – πξνκεζεπηή γηα ηε ρξήζε ησλ επσλπκηψλ απνηεινχλ κέξνο ησλ 

κηζζσκάησλ γηα ηε ρξήζε δηθαησκάησλ (franchising) ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζην 

θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη νη θάζε είδνπο θαηαβνιέο 

δηθαησκάησλ (είηε γηα κηζζψκαηα είηε γηα ηε ρξήζε ησλ επσλπκηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ) 

εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ δηθαηνδφρνπ (franchisee) κέζσ ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013. Σπλεπψο, δελ είλαη 

δπλαηή ε έθπησζε ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζε πεξίπησζε έθδνζεο ρσξηζηνχ ζηνηρείνπ 

γηα ηα δηθαηψκαηα απηά. 

 

    Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

            ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Υπεξεζηψλ – Τκήκα Β΄ 

4. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ – Τκήκα Δ΄ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’, Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΓ’, ΗΣΤ’, ΗΘ’, ΚΑ’ θαη ΚΒ’ 

2. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι. 

Κάληγγνο - Τ.Κ. 101 81 Αζήλα 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), 
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Βνπιήο 7 – Τ.Κ. 105 62 Αζήλα 

4. CALIN AE, Μεηζφβνπ 3, Ζξαθιείν Τ.Κ. 14121, Αζήλα  

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γ/λζεηο, Απηνηειή Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

7. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 

8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α’ (2), Β’ (10), Γ’ (2), Γ’ (2) 
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