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  Π Ρ Ο Σ   

       Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
       Τουρισµού  

       κ. Γ. Σταθάκη  

      
      ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Οικονοµικών  
       Υπόψη  
       - Αναπλ.. Υπουργού Οικονοµικών  
       κ. Τρ. Αλεξιάδη  
       - Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων  
       κ. Γ. Πιτσιλή  
 
ΘΕΜΑ: Άρθρο 9, Ν.4171/1961, όπως ισχύει µετά τον Ν.4332/2015 

 

 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 
µε το άρθρο 9 του Ν.4171/1961 δίδονται ορισµένες φορολογικές απαλλαγές στις τεχνικές 
επιχειρήσεις για τις εργασίες που εκτελούν εκτός Ελληνικής Επικράτειας, δεδοµένου ότι τα 
εισοδήµατα από την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών έχουν φορολογηθεί στο κράτος που 
πραγµατοποιούνται. 

 
Α) ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Οι απαλλαγές που ορίζονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 9 του Ν.4171/1961, για 
εισοδήµατά τους από εργασίες των οποίων το αντικείµενο βρίσκεται έξω από τα όρια της 
Ελληνικής Επικράτειας είναι : 

1) Φόρος εισοδήµατος και 

2) Εν γένει κάθε τέλος, φόρος, εισφορά ή ανταποδοτική ή κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου. 

  

Β) ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι υπαγόµενες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, του 
Ν.4171/1961 είναι: 

1) Αλλοδαπές τεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκαταστηµένες ή εγκαθίστανται στην Ελλάδα 
µετά από έγκριση του Υπουργού Συντονισµού και των οποίων το αντικείµενο εργασιών 
ευρίσκεται εκτός Ελλάδας. 

2) Ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις, µόνον όµως για εργασίες αυτών των οποίων το 
αντικείµενο ευρίσκεται εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, έστω και αν αυτές 
εκτελούνται ολικά ή µερικά µε τα γραφεία τους στην Ελλάδα. 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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Γ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ άρθρου 20, Ν.4332/2015 

Με το άρθρο 20 του Ν.4332/2015 προστέθηκε νέα παράγραφος 5, µετά την παράγραφο 4, 
του άρθρου 9, του Ν.4171/1961 ως εξής: 

«5. Η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήµατος που ορίζεται µε την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου ισχύει υπό τον όρο υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην αρµόδια 
φορολογική αρχή εντός δεκαηµέρου από τις υπαγόµενες επιχειρήσεις, ότι: 

α) δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, αναφέροντας 
τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται, 

β) έχουν εκπληρώσει στη χώρα, όπου ασκείται η συγκεκριµένη δραστηριότητά τους, τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος και απορρέουν 
από την εν λόγω δραστηριότητα. 

Η Ελληνική Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να ενεργεί έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων 
που βεβαιώνουν στην υπεύθυνη δήλωση που καλούνται να υποβάλουν οι υπαγόµενες στην 
παρούσα ρύθµιση επιχειρήσεις και να ζητά για το σκοπό αυτόν την προσκόµιση από τις 
επιχειρήσεις όλων των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου, και ιδίως ο 
χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτούµενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και άλλων 
συναφών εγγράφων από τις υπαγόµενες επιχειρήσεις.» 

 

∆) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Αναφέροντας για µία ακόµη φορά, ότι οι απαλλαγές αφορούν εισοδήµατά από εργασίες 
των οποίων το αντικείµενο βρίσκεται έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, τα 
ακόλουθα εύλογα ερωτήµατα προκύπτουν από την διατύπωση της παραπάνω προσθήκης 
υπ'αριθµ. 5: 

1) Από τις παραπάνω απαλλαγές όπως αναφέρουµε στην παράγραφο (Α) του παρόντος, 
ειδικά για την φορολογία εισοδήµατος και µόνον, χρειάζεται υποβολή υπεύθυνης ∆ήλωσης ; 

2) Ορίζεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών υποβολής της Υπευθύνου ∆ήλωσης στην αρµόδια 
φορολογική αρχή. ∆έκα ηµερών από πότε, από την ηµεροµηνία εγκατάστασης ;  

Και για τις ήδη εγκατεστηµένες τι γίνεται ;  

3)Οι υπαγόµενες αλλοδαπές τεχνικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι  δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, 
αναφέροντας τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται ;  Εάν δεν ασκούν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα εντός της Ελληνικής επικράτειας, ποία η έννοια εφαρµογής των διατάξεων 
του νόµου αυτού ;  

4)Εάν για τις υπαγόµενες αλλοδαπές τεχνικές επιχειρήσεις δεν είναι προϋπόθεση για να 
υπαχθούν στις διατάξεις η µη άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας εντός της ελληνικής 
επικράτειας, εάν κάτι τέτοιο είναι προϋπόθεση για τις υπαγόµενες Ελληνικές τεχνικές 
επιχειρήσεις, αυτό δεν αποτελεί σαφή δυσµενή διάκριση έναντι των Ελληνικών 
Τεχνικών Επιχειρήσεων ; 
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5)Εάν για τις Ελληνικές επιχειρήσεις απαιτείται η δήλωση µη δραστηριοποίησης εντός της 
Ελληνικής επικράτειας, η διατύπωση των νέων διατάξεων εξαιρεί τις ελληνικές 
επιχειρήσεις από την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Εποµένως οι υφιστάµενες 
ελληνικές επιχειρήσεις αποστερούνται του δικαιώµατος χρήσης  έναντι των αντιστοίχων 
αλλοδαπών, δηµιουργώντας αντικίνητρο στις εγχώριες επιχειρήσεις να δηλώνουν 
έδρα στην Ελλάδα ! 

 
 
Είναι φανερό από τα ανωτέρω ότι η παραπάνω προσθήκη υπ'αριθµ. 5 µε το άρθρο  
του Ν.4332/2015 δεν έτυχε του δέοντος προβληµατισµού προτού εισαχθεί προς 
ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ή για, άγνωστους λόγους, αλλοιώθηκε έναντι 
της αρχικώς προβλεπόµενης προσθήκης.  

 
 

Ε) ΑΙΤΗΜΑ  

Επειδή ήδη διανύουν οι επιχειρήσεις της χώρας, περίοδο σύνταξης και δηµοσίευσης των 
χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων (ισολογισµούς κλπ.), στις οποίες πρέπει να έχουν 
ενσωµατωθεί όλες οι περί φορολογίας προβλέψεις. 

Επειδή αντικειµενικά διαπιστώνεται κακή διατύπωση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 5, 
του Ν.4171/1961, όπως προστέθηκε  µε το άρθρο 20 του Ν.4332/2015. 

Επειδή στην παραπάνω παράγραφο προβλέπεται κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε την οποία θα 
καθοριστούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της, και ιδίως ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των 
αιτούµενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και άλλων συναφών εγγράφων από τις 
υπαγόµενες επιχειρήσεις. 

αιτούµεθα, 

1) Την αναστολή της εφαρµογής της εν λόγω παραγράφου 5, του Ν.4171/1961, όπως 
προστέθηκε  µε το άρθρο 20 του Ν.4332/2015, για το έτος 2015, αφού λειτουργεί ως 
αντικίνητρο για την διατήρηση της έδρας τους στην Ελλάδα όλων των Κατασκευαστικών  
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό,  

ή εναλλακτικά 

2) i) Ορισµό της προθεσµίας υποβολής της Υπευθύνου ∆ήλωσης εντός 10 ηµερών από την 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού 

 

ii) Αποσαφήνιση ότι η αληθής έννοια των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 5, του 
Ν.4171/1961, όπως προστέθηκε  µε το άρθρο 20 του Ν.4332/2015, είναι η εξής: 

 

«α) δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, ή αν 
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτεια αυτή φορολογείται 
στην Ελλάδας,  αναφέροντας συγχρόνως, τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. 
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β) έχουν εκπληρώσει στις χώρες, όπου ασκείται η συγκεκριµένη δραστηριότητά τους, τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος και απορρέουν 
από την εν λόγω δραστηριότητα.» 

 

Κατανοώντας το ΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος, και το ∆ΙΚΑΙΟΝ του αιτήµατός µας, παρακαλούµε 
για την ΑΜΕΣΗ υιοθέτηση των προτάσεών µας. 

 

Με τιµή 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
 

 


