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ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δεκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ αιινδαπή κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄ 167).
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013

(Κ.Φ.Δ.), όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 124
ηνπ λ. 4446/2016 (Α΄ 240), νη δεκίεο πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ αιινδαπή από ηελ άζθεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο

κέζσ

κόληκεο

εγθαηάζηαζεο

δελ

δύλαληαη

λα

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεξδώλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο νύηε λα
ζπκςεθηζηνύλ κε κειινληηθά θέξδε, κε εμαίξεζε ηηο δεκίεο από επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα κέζσ κόληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ πξνθύπηνπλ ζε άιιε ρώξα ΔΔ/ΔΟΦ, κε
ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο, βάζεη ηεο
νπνίαο ηα θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα δελ απαιιάζζνληαη.
2.

Πεξαηηέξσ, κε ηελ ΠΟΛ.1200/2016 δηεπθξηλίζηεθε όηη νη δεκίεο από ηελ άζθεζε

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κέζσ κόληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ πξνθύπηνπλ ζε ηξίηεο
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ρώξεο, εθηόο ΔΔ/ΔΟΦ, δελ δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη’ νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ
Διιάδα νύηε λα κεηαθέξνληαη πξνο ζπκςεθηζκό κε κειινληηθά θέξδε. Δπίζεο, κε ηελ
εγθύθιην απηή δηαηππώζεθε ε ζέζε όηη, δεδνκέλνπ όηη όια ηα θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ/ΔΟΦ
έρνπλ δηαηάμεηο ζηελ εζσηεξηθή ηνπο λνκνζεζία κε ηηο νπνίεο ιακβάλνληαη ππόςε απηέο νη
δεκίεο ή κεηαθέξνληαη γηα ζπκςεθηζκό κε κειινληηθά θέξδε, θαη πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεκηώλ δύν θνξέο, είηε ζε δύν δηαθνξεηηθέο
ρώξεο, είηε ζε δύν δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο, είηε από δύν πξόζσπα, ζα πξέπεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα δηαζθαιίδεηαη ν γεληθόο θαλόλαο πεξί κε δηπινύ ζπλππνινγηζκνύ ησλ
δεκηώλ αιινδαπήο. Καηά ζπλέπεηα, ζύκθσλα κε ηελ ίδηα εγθύθιην, όζν πθίζηαηαη ε κόληκε
εγθαηάζηαζε ζε άιιε ρώξα ΔΔ/ΔΟΦ, νη δεκίεο από απηή ηε κόληκε εγθαηάζηαζε δελ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ Διιάδα νύηε θαηά ηνλ ρξόλν πνπ πξνέθπςαλ νύηε θαη
λα κεηαθεξζνύλ πξνο ζπκςεθηζκό κε θέξδε θνξνινγεηέα ζηελ Διιάδα θαηά ηα επόκελα
έηε, δεδνκέλνπ όηη όζν πθίζηαηαη ε κόληκε εγθαηάζηαζε έρεη ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνίεζεο
ησλ δεκηώλ κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ρώξαο πνπ απηή είλαη εγθαηεζηεκέλε.
3.

Ζ Δ. Δπηηξνπή κε ην C (2019) 4841 Final έγγξαθό ηεο ζηηο 25.7.2019 απεύζπλε

αηηηνινγεκέλε γλώκε πξνο ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία κε ηελ νπνία έθξηλε όηη, ε
θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δεκηώλ μέλσλ ππνθαηαζηεκάησλ κε βάζε ηα αλαθεξόκελα
ζηελ ΠΟΛ.1200/2016 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ αληίθεηηαη ζην άξζξν 49
ηεο ΣΛΔΔ, θαζόζνλ ζεσξεί όηη απηή εξκελεύεη ζπζηαιηηθά ηηο νξηδόκελεο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΦΔ κε απνηέιεζκα νη δεκηέο κόληκεο εγθαηάζηαζεο ζε άιιε
ρώξα ΔΔ/ΔΟΦ λα κελ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θνξνινγεηέσλ
θεξδώλ. Με ην ίδην έγγξαθν επηζεκαίλεηαη όηη ε αλάγθε απνηξνπήο ηεο δηπιήο έθπησζεο
ησλ δεκηώλ ηόζν ζην θξάηνο ηνπ θεληξηθνύ όζν θαη ζην θξάηνο ηεο κόληκεο εγθαηάζηαζεο
αθνξά πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο έλα θξάηνο
ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο απαιιαγήο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη από κόληκεο
εγθαηαζηάζεηο ζηελ αιινδαπή θαη όρη εθείλε ηεο κεζόδνπ ηεο πίζησζεο (ππνζέζεηο C446/03 Marks&Spencer plc θαη C-414 Lidl Belgium). Γεδνκέλνπ όηη ε ρώξα καο γηα ηελ
απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πίζησζεο δελ ηίζεηαη δήηεκα
κεηαθνξάο δεκηώλ από κία δηθαηνδνζία πνπ θνξνινγεί ηε ζρεηηθή πεγή εηζνδήκαηνο ζε
άιιε ε νπνία ηελ εμαηξεί. Καηά ζπλέπεηα όηαλ ηόζν ην θξάηνο θαηνηθίαο όζν θαη ην θξάηνο
πξνέιεπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θνξνινγνύλ ηα θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
ηόηε νη δεκίεο (θόζηνο) πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ θαζνξηζκό ακθνηέξσλ ησλ
θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ.
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4.

Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ ζπλάγεηαη όηη νη δεκίεο κόληκεο εγθαηάζηαζεο ζε

άιιε ρώξα ΔΔ/ΔΟΦ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θνξνινγεηέσλ
απνηειεζκάησλ ηνπ θξάηνπο ηνπ θεληξηθνύ θαηά ην ρξόλν πνπ πξνέθπςαλ ζην θξάηνο ηεο
κόληκεο εγθαηάζηαζεο. Ζ απνηξνπή ηεο δηπιήο έθπησζεο ηνπ θόξνπ ζηελ πεξίπησζε
απηή επηηπγράλεηαη ηειηθά ζην πιαίζην ηεο κεζόδνπ ηεο πίζησζεο ηνπ θόξνπ ηεο
αιινδαπήο. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεκηώλ αιινδαπήο πνπ
πξνθύπηνπλ από κόληκε εγθαηάζηαζε ζε ρώξα ΔΔ/ΔΟΦ, νη δεκίεο απηέο ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζνύληαη δηαθεθξηκέλα αλά ρώξα θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηέηνην ηξόπν
ώζηε λα είλαη επρεξήο ε δηαπίζησζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ δεκηώλ θάζε θνξά (ΔΔ/ΔΟΦ ή
ηξίηε ρώξα).
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε ΠΟΛ.1200/2016 παύεη λα ηζρύεη από ηελ έθδνζε ηεο
παξνύζαο θαη κεηά, θαηά ην κέξνο πνπ απηή αθνξά ζηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε δεκηώλ
πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ αιινδαπή από ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
κέζσ κόληκεο εγθαηάζηαζεο ζε ρώξα ΔΔ/ΔΟΦ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο

3.

Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

4.

Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (Με ηελ παξάθιεζε λα

αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄,

ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
2.

Υπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ , Πι. Κάληγγνο, 101 81, Αζήλα
3.

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ),

Βνπιήο 7, 105 62, Αζήλα
4.

Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

5.

Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

6.

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο & Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο

7.

ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ

2.

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

3.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

4.

Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

5.

Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄
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