
Α. 1107 /20-03-2019: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 

4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  Τεύχος Β’ 1125/04.04.2019 η Απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών, Α.1107, με Θέμα:  

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις 

διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό 

έτος 2018. 

Η Απόφαση αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). 

β) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ A’ 210/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

γ) Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016, (ΦΕΚ 3696 Β΄/15-11-2016) «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

δ) Την πράξη 1/20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 

ΥΟΔΔ 18/20-1-16) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 

άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

ε) Την απόφαση Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130 και Β΄ 372) «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών». 

στ) Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/2014 και ΦΕΚ Α΄/25 2015) «Οργανισμός Υπουργείου 

Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ζ) Το υπ΄ αριθμ. 46676/18.09.2017 εμπιστευτικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών κατά 

το οποίο η συμπερίληψη γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς εφαρμογής του ν. 4172/2013 

και δεν θίγει την επίσημη θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας για το νομικό καθεστώς του 

Κοσσόβου. 

η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τα κράτη 

εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών 

ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από 

το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής  



νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την 

έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.  

Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος 2018, είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019 

Οι Υπουργοί 

 

Οικονομικών 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

 


