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• Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 
– Νόμος 4172/2013
– Ισχύει από 1/1/2014

• Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών 
– Ν.4174/2013
– Ισχύει από 1/1/2014

• Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών 
Συναλλαγών 
– Ν.4093/2012
– Ισχύει από 1/1/2013
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• Βασικός συντελεστής φορολόγησης 26% 
– 26%
– Των ετησίων κερδών

• Συμπληρωματικός Φόρος επί των μερισμάτων
– 10% επί του ποσού 
– Πρακτικά σε όσα διανέμονται
– Δεν ισχύει για τις μικρές επιχειρήσεις και τις 

ατομικές επιχειρήσεις 
• Ισχύει για όλες τις εταιρίες 

– ΑΕ
– ΕΠΕ
– ΙΚΕ

• Δεν υπάρχει καμιά άλλη φορολογική 
επιβάρυνση
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 Όσοι συμμετέχουν πρέπει να αποκτήσουν 
ΑΦΜ στην Ελλάδα
◦ Είτε είναι Φυσικά Πρόσωπα 
◦ Είτε είναι Νομικά Πρόσωπα (Εταιρίες)

 Σε κάθε εταιρία μπορούν να συμμετέχουν
◦ Φυσικά Πρόσωπα
◦ Ελληνικές Εταιρίες
◦ Ξένες εταιρίες (Π.χ Κυπριακές , Γερμανικές κλπ)
◦ Of Shore Εταιρίες (Π.χ Βρετανικές Νήσοι κλπ)
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 Αν συμμετέχει σε Ελληνική Εταιρία και :
◦ Αν άμεσα ή έμμεσα  μέσω   συνδεδεμένων  

προσώπων  , κατέχει, μετοχές, μερίδια, 
δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο 
σε ποσοστό άνω του 50%  ή δικαιούται να 
εισπράττει ποσοστό άνω του 50%  των κερδών 
του της Ελληνικής Εταιρίας 

 Έχει έδρα σε :
◦ Μη συνεργάσιμο κράτος (Φορολογικοί 

Παράδεισοι – Κατάλογος ΟΑΣΑ) 
◦ Σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, 

με συντελεστή φορολόγησης κάτω του 50% του 
Ελληνικού συντελεστή 
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 Άνω του 30% του καθαρού εισοδήματος 
προ φόρων προέρχεται από 
◦ Τόκους
◦ Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
◦ Εισόδημα μεταβίβασης μετοχών 
◦ Εισόδημα από ακίνητα
◦ Από τραπεζικές και ασφαλιστικές  υπηρεσίες 

 Δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη 
αγορά. (Χρηματιστήριο)
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• Ένα ξένο νομικό πρόσωπο ή μία ξένη 
νομική οντότητα θεωρείται ότι έχει 
πραγματικά έδρα την Ελλάδα , εφόσον:

– Ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι 
στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια 
του φορολογικού έτους.

Οικονομολόγος Msc Πανοζάχος Δημήτριος       28/9/2014 Macedonia Palace 

 

 

• Θεωρείται ότι ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» 
είναι στην Ελλάδα όταν στην Ελλάδα   :
– Ασκείται η καθημερινή διοίκηση, 
– Είναι ο τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, 
– Είναι ο τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή 

εταίρων,
– Τηρούνται τα  βιβλία και στοιχεία της εταιρίας 
– Βρίσκεται ο τόπος συνεδριάσεων του διοικητικού 

συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου 
διοίκησης,

– Βρίσκεται η κατοικία των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου 
διοίκησης.

– Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω 
περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να 
συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των 
μετόχων ή εταίρων.
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 Όταν για χρονικό διάστημα άνω των 183 
ημερών εντός οποιασδήποτε 
δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή 
με διαλείμματα, είναι φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος 
στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται 
η δωδεκάμηνη περίοδος.
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 Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
υποβληθεί φορολογική δήλωση στην 
Ελλάδα με το παγκόσμιο εισόδημα .
Πρακτικά με το σύνολο των εισοδημάτων 
ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης

 Για το παγκόσμιο εισόδημα αφαιρείται 
από τον φόρο εισοδήματος που πρέπει 
να πληρωθεί στην Ελλάδα οι φόροι που 
έχουν πληρωθεί στις χώρες απόκτησης 
του εισοδήματος μόνο αν έχει υπογραφεί 
Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  
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 Νόμος 3691/2008 . Έλεγχος Διακίνησης 
«Μαύρου Χρήματος»

 Πρέπει να ταυτίζονται τα πρόσωπα που 
συμμετέχουν στην εταιρία και αυτών που 
καταθέτουν τα χρήματα  
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 «Φορολογικά Τεκμήρια» είναι η τεχνική με 
την οποία η φορολογική διοίκηση μέσω του 
«τρόπου ζωής» προσπαθεί να 
προσδιορίζει το κατώτερο ετήσιο εισόδημα 
του φορολογουμένου 

 Τι περιλαμβάνεται στα Τεκμήρια 
Διαβίωσης 
◦ Χρήση Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης 

ακόμη και αν ανήκει στην εταιρία 
◦ Το μέγεθος της κατοικία που κατοικεί ακόμη και 

αν ανήκει ιδιοκτησιακά στην εταιρία ή 
πληρώνεται από αυτήν το ενοίκιο   
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 Ν. 3091/2002
 Ν.3842/2010
 Ειδικός Φόρος Ακινήτων όταν ανήκουν σε 

εταιρίες που δεν είναι γνωστοί οι μέτοχοι 
έως το τελευταίο φυσικό πρόσωπο

 Ύψος Φόρου 15% επί της Αντικειμενικής 
Αξίας του Ακινήτου

 Συμπέρασμα : Να μην  αποκτώνται ακίνητα 
σε of shore εταιρίες και σε εταιρίες που 
δεν εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα ως 
μέτοχοι  
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 Ν. 4251/2014 Κώδικας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 
◦ Άρθρο 16. Άδεια παραμονής για εξειδικευμένα 

στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη, 
εμπειρογνώμονες,  ξένων ομίλων εταιριών 
◦ Ειδική περίπτωση «Άδεια διαμονής για 

επενδυτική δραστηριότητα» . Δίνεται άδεια έως 
10 στελέχη ανά επένδυση που εγκρίνει η 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων
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 Άρθρο 17 . Χορήγηση και ανανέωση άδειας 
διαμονής ειδικού σκοπού

 Αφορά:
◦ Μέλη διοικητικών συμβουλίων, 
◦ μέτοχοι, 
◦ διαχειριστές, 
◦ νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, 
διευθυντές), 
◦ ημεδαπών εταιρειών, καθώς και 

θυγατρικών εταιρειών και 
υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών 
που ασκούν νόμιμα εμπορική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα,
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
για την υπομονή 

σας  
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