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Καλωσήρθατε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η Ναυτεμπορική αποκλειστικά στους συνδρομητές της.

Αρχείο Εκδόσεων Διακηρύξεις e-Εντυπη Έκδοση Ισολογισμοί Newsday News Alerts

Ο κ. Ιωάννης

Σταυρόπουλος.

ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για τις αλλαγές στην φορολογία ακινήτων, το οποίο κατατέθηκε ήδη στη Βουλή,
περιλαμβάνονται και διατάξεις για τη δημιουργία ενός νέου θεσμού στη χώρα μας, ο οποίος στοχεύει
στην προσέλκυση επενδύσεων υπό μορφή εταιρειών που είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να
εγκατασταθούν στην Ελλάδα και θα παρέχουν υπηρεσίες σε συγγενείς εταιρείες ή υποκαταστήματα
που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, αντικαθιστώντας παράλληλα, σε κάποιο βαθμό, και το
καθεστώς των γραφείων του ν. 89/67 του οποίου η ισχύς λήγει.

To κύριο πλεονέκτημα αυτού του νέου καθεστώτος είναι ότι φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ασφαλές
πλαίσιο καθορισμού της φορολογητέας βάσης, παρέχοντας εγγύηση σε εκείνους που θα κάνουν
χρήση αυτού του κινήτρου ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες τους, εφόσον πληρούν τα τυπικά κριτήρια,
θα αναγνωρισθούν προς έκπτωση και ότι, επίσης, οι δαπάνες αυτές θα αποτελούν τη βασική
παράμετρο για τον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Υπό την έννοια αυτή θα περιορισθεί η
αυθαιρεσία του φορολογικού ελέγχου η οποία, ως γνωστόν, σήμερα αποτελεί ένα αστάθμητο
παράγοντα με αποτέλεσμα το φορολογικό περιβάλλον να καθίσταται εξαιρετικά επισφαλές για τις
επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη χώρα μας ως τμήμα των διεθνών
δραστηριοτήτων τους.

Η παραπάνω προσέγγιση είναι ενθαρρυντική και υποδηλώνει, ότι το υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών έχει αρχίσει να εκτιμά όχι μόνο τις λεγόμενες
παραγωγικές επενδύσεις αλλά και εκείνες των υπηρεσιών και συνάμα να
υιοθετεί μέσα προσέλκυσης των επενδύσεων αυτών τα οποία έχουν δοκιμασθεί
σε άλλα κράτη με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Συνεπώς, η υλοποίηση του
παραπάνω νόμου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον όπως επίσης με μεγάλη
περιέργεια αναμένεται και τρόπος και τα κριτήρια με τα οποία θα καθορίζεται
κατά περίπτωση το ποσοστό των φορολογητέων κερδών κάθε επιχείρησης που
θα υπάγεται στο νόμο αυτό.

Βέβαια πρωτοβουλίες όπως η παραπάνω, έχουν περιορισμένο πεδίο
εφαρμογής και η επιτυχία τους εξαρτάται σημαντικά από το κατά πόσον

εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο διαμόρφωσης ανταγωνιστικού και ευνοϊκού για επενδύσεις
κλίματος.

Προκειμένου να προσδιορισθούν τα μέτρα αυτά θα πρέπει να κατανοηθούν πλήρως οι
προτεραιότητες και τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις όταν πρόκειται να σχεδιασθεί
μια διεθνής δραστηριότητα ενός επιχειρηματικού ομίλου.

Ένα από τα πρώτα και θεμελιώδη ζητούμενα για μια τέτοια απόφαση είναι το κόστος ανάληψης του
προϊόντος μιας επένδυσης, δηλαδή η ενδεχόμενη φορολόγηση των μερισμάτων σε περίπτωση
περιέλευσής τους στις μητρικές επιχειρήσεις από όπου πηγάζει και η επένδυση. Είναι πλέον γνωστό
ότι με τόση μεγάλη ποικιλία μέσων χρηματοδότησης παγκοσμίως, ακόμα και σε περιπτώσεις που οι
επιχειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν σε χώρες που παράγουν πρωτογενώς κέρδη δεν είναι
καθόλου βέβαιο ότι η επανεπένδυση υφιστάμενων κερδών είναι ο προτιμότερος τρόπος
χρηματοδότησης των επενδύσεων. Κατά συνέπεια η ροή των μερισμάτων προς τη μητρική

Η Ελλάδα πόλος έλξης επενδύσεων σε γειτονικές χώρες
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επιχείρηση πρέπει να είναι και να παραμένει ανεμπόδιστη με το ελάχιστο δυνατό κόστος προκειμένου 
μια επένδυση να εκτιμηθεί ως συμφέρουσα στα πλαίσια σχεδιασμού των επενδύσεων ενός 
επιχειρηματικού ομίλου.

Είναι γεγονός, ότι για μια σειρά από λόγους, η χώρα μας προσφέρεται σαν τόπος ενδιάμεσης 
εγκατάστασης επιχειρήσεων οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε γειτονικές χώρες όπως 
τα Βαλκάνια, η Τουρκία ή η Μέση Ανατολή. Στους λόγους αυτούς συγκαταλέγονται η συμμετοχή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι, συγκριτικά, σύγχρονες υποδομές, η σχετικά μικρή απόσταση από τις χώρες 
του Βορρά, οι καλές καιρικές συνθήκες, το μεγάλο ποσοστό ξενόγλωσσου πληθυσμού κ.ά.

Ωστόσο, πολλές φορές έστω και αν υπάρχει η καλή πρόθεση για δραστηριοποίηση μέσω της χώρας 
μας, η γλώσσα των αριθμών είναι αποτρεπτική. Ειδικότερα, εάν κάποιος επιχειρήσει να κάνει μια 
άσκηση επί χάρτου προκειμένου να εκτιμήσει το κόστος ανάληψης των μερισμάτων μέσω της χώρας 
μας, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως ενδιάμεσος σταθμός για περαιτέρω επενδύσει 
στις γειτονικές χώρες, θα διαπιστώσει ότι το κόστος διέλευσης των μερισμάτων από τη χώρα μας 
είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, πολύ υψηλό με αποτέλεσμα να εγκαταλείπει την ιδέα της 
επένδυσης μέσω Ελλάδας και να προτιμώνται πιο «οικονομικές» λύσεις.

Ο λόγος που καθιστά τη χώρα μας ακριβό ενδιάμεσο προορισμό είναι το γεγονός ότι οι γειτονικές 
χώρες, στις οποίες προφανώς θα στοχεύει κανείς όταν σκέπτεται την δημιουργία μία ενδιάμεσης 
μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα, έχουν πλέον πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές εταιρικών 
κερδών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα μας παρέχει μεν πίστωση του φόρου αυτού που έχει 
καταβληθεί στην πηγή των κερδών αλλά φορολογεί όμως τα διερχόμενα κέρδη με τους υψηλότερους 
συντελεστές της ελληνικής νομοθεσίας.

Είναι προφανές ότι μια πρώτη λύση στο παραπάνω πρόβλημα θα ήταν να μειωθούν οι συντελεστές 
φορολογίας εισοδήματος σε ανταγωνιστικά επίπεδα με τις γειτονικές χώρες επίπεδα. Δεδομένου 
όμως ότι ένα τέτοιο μέτρο γενικής εφαρμογής, αν και ευκταίο, δεν φαίνεται να είναι εφικτό σύντομα για 
δημοσιονομικούς λόγους, μια πιο ρεαλιστική λύση θα ήταν η αντικατάσταση του συστήματος της 
πίστωσης του φόρου των μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης με την πλήρη απαλλαγή από φόρο 
των μερισμάτων αυτών, όπως άλλωστε ισχύει και με τα μερίσματα ημεδαπής προέλευσης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα πίστωσης του φόρου της αλλοδαπής το 
οποίο είναι, όπως και το σύστημα απαλλαγής από τον ημεδαπό φόρο, κλασσική μορφή αποφυγής 
διπλής φορολογίας, εγκαταλείπεται σήμερα σταδιακά από χώρες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες 
παραδοσιακά το επέλεγαν, λόγω ακριβώς του ακριβού κόστους και της ανασφάλειας που 
συνεπάγεται καθώς και των γραφειοκρατικών απαιτήσεων στην εφαρμογή του (π.χ. πιστοποιητικά 
καταβολής φόρου στην αλλοδαπή). Οι περισσότερες χώρες έχουν πλήρως υιοθετήσει το σύστημα της 
απαλλαγής από φόρο των εισερχόμενων μερισμάτων με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο ημεδαπός 
μέτοχος κατέχει σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο της αλλοδαπής εταιρείας από την οποία 
προέρχονται τα μερίσματα (συνήθως πάνω από 10 %). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι η 
απαλλαγή από το φόρο προσφέρεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υφίσταται 
σημαντικός μετοχικός δεσμός μεταξύ μετόχου και εταιρείας και δεν αφορά τις περιπτώσεις μικρών 
συμμετοχών όπου οι επενδύσεις έχουν χαρακτήρα χρηματοοικονομικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
και όχι επιχειρηματικής δραστηριότητας με την παραδοσιακή έννοια.

Είναι λοιπόν καιρός και η χώρα μας να αναθεωρήσει την παραδοσιακή μέθοδο αποφυγής διπλής 
φορολογίας μέσω της πίστωσης του αλλοδαπού φόρου και να υιοθετήσει την μέθοδο της απαλλαγής 
από φόρο η οποία ασφαλώς ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων με διεθνή 
προσανατολισμό. Η αλλαγή αυτή δεν θα ωφελήσει και θα προσελκύσει μόνο διεθνείς αλλοδαπούς 
ομίλους αλλά ακόμα και ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνείς δραστηριότητες οι οποίες σήμερα
«τιμωρούνται» με υψηλή φορολογία όταν εισάγουν τα κέρδη τους.

Όπως έχουν τα πράγματα, η μέθοδος πίστωσης του φόρου της αλλοδαπής λειτουργεί σήμερα σαν 
αντικίνητρο για δημιουργία επενδύσεων με ορμητήριο την χώρα μας. Για τον λόγο αυτό, είναι λογικό 
να ελπίζει κανείς ότι οποιαδήποτε απώλεια σε φόρους, η οποία ενδεχομένως επέλθει σαν 
αποτέλεσμα της εγκατάλειψης αυτού του συστήματος, θα εξισορροπηθεί από την έμμεση ωφέλεια 
που θα προκύψει από τη δραστηριοποίηση περισσοτέρων επιχειρήσεων με προσανατολισμό τις 
γειτονικές χώρες. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει υποστηριχθεί και παλαιότερα (Ναυτεμπορική, 
29.09.2004) μετά τις πρόσφατες νομολογιακές τάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η χώρα μας θα 
είναι δύσκολο να διατηρήσει για πολύ το προνομιακό σύστημα της απαλλαγής των ημεδαπών 
μερισμάτων έναντι του συστήματος της πίστωσης του φόρου επί αλλοδαπών μερισμάτων το οποίο εκ 
των πραγμάτων καταλήγει σε φορολόγηση στην Ελλάδα μόνο των τελευταίων.

Αρθρο του ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ*

* Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι δικηγόρος και φορολογικός σύμβουλος. Εταίρος της
δικηγορικής εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ e-mail:
ioannisstavropoulos@stplaw.com



naftemporiki.gr

Οικονομία & Aγορές Πολιτική Κοινωνία Κόσμος Αθλητικά Απόψεις Πολιτισμός Περιβάλλον Techscience Υγεία Auto

© 1996-2018 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε Επικοινωνία | Οροι Χρήσης | Μedia Kit | Ενημέρωση Επενδυτών

Ναυτεμπορική digital network follow us!

Για επαγγελματίες

Γίνετε συνδρομητές τώρα!
Μπείτε στον κόσμο των προνομίων της Ναυτεμπορικής.
Πατήστε εδώ για να γίνετε συνδρομητής και αποκτήστε
άμεση

online εγγραφή Διαβάστε περισσότερα

http://www.naftemporiki.gr/finance
http://www.naftemporiki.gr/finance
http://www.naftemporiki.gr/finance
http://www.naftemporiki.gr/finance
http://www.naftemporiki.gr/politics
http://www.naftemporiki.gr/society
http://www.naftemporiki.gr/world
http://www.naftemporiki.gr/sports
http://www.naftemporiki.gr/views
http://www.naftemporiki.gr/culture
http://www.naftemporiki.gr/green
http://www.naftemporiki.gr/techscience
http://www.naftemporiki.gr/health
http://www.naftemporiki.gr/auto
http://www.naftemporiki.gr/contact
http://www.naftemporiki.gr/terms
http://www.naftemporiki.gr/terms
http://www.naftemporiki.gr/terms
http://l.naftemporiki.gr/mediakit
http://l.naftemporiki.gr/mediakit
http://l.naftemporiki.gr/mediakit
http://www.naftemporiki.gr/investors
http://www.naftemporiki.gr/investors
http://www.naftemporiki.gr/investors
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.clickatlife.gr/
http://www.clickatlife.gr/
http://www.pestaola.gr/
http://www.pestaola.gr/
https://www.facebook.com/naftemporikigr
https://www.facebook.com/naftemporikigr
https://twitter.com/naftemporikigr
https://twitter.com/naftemporikigr
https://www.instagram.com/naftemporikigr/
https://www.instagram.com/naftemporikigr/
http://www.youtube.com/user/naftemporikigr
http://www.youtube.com/user/naftemporikigr
http://www.naftemporiki.gr/rss
http://www.naftemporiki.gr/rss
http://www.naftemporiki.gr/emailSignup
http://www.naftemporiki.gr/emailSignup
http://www.naftemporiki.gr/ekpaideysi/
http://www.naftemporiki.gr/ekpaideysi/
http://events.naftemporiki.gr/
http://events.naftemporiki.gr/
http://www.redpixel.gr/
http://www.redpixel.gr/
http://www.naftemporiki.gr/sub
http://www.naftemporiki.gr/sub
http://www.naftemporiki.gr/sub
http://www.naftemporiki.gr/sub
http://www.naftemporiki.gr/premiumservices
http://www.naftemporiki.gr/premiumservices
http://www.naftemporiki.gr/premiumservices

	Local Disk
	naftemporiki.gr


	EvbmFmdGVtcG9yaWtpX2dyLmh0bQA=: 
	form2: 
	input0: 
	qs: Αναζήτηση
	input1: 




