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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
 
ΠΟΛ 1225  
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 
3943/2011. 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') και σας 
παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 
 
Άρθρο 13 
Πληρωµές σε φυσικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µη συνεργάσιµων κρατών 
 
1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994, σχετικά 
µε τον ορισµό των µη συνεργάσιµων κρατών. Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 
4 δίνεται γενικά ο ορισµός των µη συνεργάσιµων κρατών, χωρίς να γίνεται πλέον 
καµία αναφορά στην 1η Ιανουαρίου 2010 (είχε τεθεί µε το ν. 3842/2010). Εποµένως, 
ως µη συνεργάσιµα κράτη θεωρούνται, γενικά, εκείνα που δεν είναι κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σε σχέση µε τη διαφάνεια και την 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα έχει εξετασθεί από τον Οργανισµό 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τα οποία δεν έχουν συνάψει 
µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στο φορολογικό τοµέα και δεν έχουν 
υπογράψει τέτοια σύµβαση µε τουλάχιστον άλλα δώδεκα (12) κράτη. 
 
Τα µη συνεργάσιµα κράτη καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
µετά τη διαπίστωση των πιο πάνω προϋποθέσεων και περιλαµβάνονται σε κατάλογο 
που δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 
5 του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994). 
 
Επίσης, µε τις νέες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994 
ορίζεται, ότι ειδικά για το έτος 2010, ως µη συνεργάσιµα κράτη θεωρούνται αυτά που 
περιλαµβάνονται στην 1108437/2565/∆ΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1590 Β'). Για το έτος 2011, ως µη συνεργάσιµα 
κράτη θεωρούνται τα κράτη που καθορίζονται µε την ∆ΟΣ/Α/1150236/ΕΞ/9.11.2010 



 

 

 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1805 Β'). Επισηµαίνεται, ότι για τις 
επιχειρήσεις των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει σε ηµεροµηνία άλλη, πλην 
της 31ης ∆εκεµβρίου (π.χ. 1.7.2010 - 30.6.2011), ως µη συνεργάσιµα κράτη 
λαµβάνονται αυτά που κατονοµάζονται στην Α.Υ.Ο. που έχει εκδοθεί και υφίσταται 
κατά την έναρξη της διαχειριστικής τους περιόδου. 
 
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994, σχετικά µε τον 
ορισµό των κρατών µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. Με τις νέες διατάξεις 
ορίζεται, ότι ως κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς θεωρείται, σύµφωνα µε 
την περίπτωση β' της παρ. 7 του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994, εκείνο το κράτος, στο 
οποίο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των 
κερδών ή των εισοδηµάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος µε τα 
εξήντα εκατοστά του φορολογικού συντελεστή που θα οφειλόταν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος ή είχε την έδρα 
του ή διατηρούσε µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 100 στην 
Ελλάδα.  
 
∆ηλαδή, προκειµένου για αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, µε τις νέες διατάξεις θεωρείται 
ως κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς το κράτος εκείνο που έχει 
συντελεστή φορολογίας νοµικού προσώπου κάτω από 14,4% (24% χ 60%) για τη 
χρήση 2010 ή κάτω από 12% (20% χ 60%) για τη χρήση 2011 και µετά. 
 
Επισηµαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται µεταξύ των 
συντελεστών φορολογίας που ορίζονται από την ελληνική νοµοθεσία και τη 
νοµοθεσία του άλλου κράτους και όχι µε βάση τους πραγµατικούς συντελεστές 
φορολογίας που προκύπτουν µετά την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας της 
κάθε χώρας (µεταφορά ζηµιών παρελθουσών χρήσεων, σχηµατισµός αφορολόγητων 
αποθεµατικών, κλπ.). 
 
Ειδικά για την Κύπρο διευκρινίζεται, ότι η έκτακτη αµυντική εισφορά 15% που 
επιβάλλεται κάθε χρόνο στους τόκους και στα µερίσµατα που λαµβάνει εταιρία 
φορολογικός κάτοικος Κύπρου, δεν συµπεριλαµβάνεται ρητά στο πεδίο εφαρµογής 
της Σύµβασης αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ) που έχει υπογραφεί µεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου, παρά το γεγονός ότι η υπόψη εισφορά επιβάλλεται επί 
συγκεκριµένων εισοδηµάτων. Κατά συνέπεια, η εισφορά αυτή δεν θα πρέπει να 
υπολογίζεται στο φορολογικό συντελεστή της Κύπρου (10%), για τους σκοπούς του 
άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε. και ως εκ τούτου, η Κύπρος θεωρείται κράτος µε 
προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. 
 
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε η 
παράγραφος 1 του άρθρου 51Β του ν. 2238/1994, σχετικά µε την µη αναγνώριση των 
δαπανών για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών, των τόκων, δικαιωµάτων και 
αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, 
που είναι κάτοικος ή έχει την έδρα του σε κράτος µη συνεργάσιµο. Με τις νέες 
διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν συναλλαγές 
µε εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε κράτη µη συνεργάσιµα, να αποδείξουν την 
ύπαρξη πραγµατικής και συνήθους συναλλαγής, προκειµένου να αναγνωρισθούν οι 
σχετικές δαπάνες τους (µαχητό τεκµήριο), όπως συµβαίνει και µε τις αντίστοιχες 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται µε κράτη µε προνοµιακά φορολογικό καθεστώς.  



 

 

  
Σηµειώνεται ότι για τις συναλλαγές µε τα τελευταία αυτά κράτη, το µαχητό τεκµήριο 
είχε θεσπισθεί µε τις διατάξεις του ν. 3842/2010. 
 
Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις ορίζεται, ότι οι δαπάνες που αφορούν σε 
συναλλαγές µε κράτη µη συνεργάσιµα δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ή το φορολογητέο εισόδηµα του φυσικού 
προσώπου, εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν 
πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά 
κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. 
 
Για την απόδειξη του µαχητού αυτού τεκµηρίου, θα πρέπει ο φορολογικός έλεγχος να 
λαµβάνει υπόψη του στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι η συναλλαγή 
πραγµατικά έχει λάβει χώρα και ότι έχει αποφέρει πραγµατικό οικονοµικό όφελος 
στην ελεγχόµενη επιχείρηση που πραγµατοποίησε τις σχετικές δαπάνες (αγορές, 
παροχή υπηρεσιών, κλπ.).  
 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) - ύπαρξη εµπορικής συµφωνίας ή σύµβασης έργου µε την αλλοδαπή εταιρία, που 
να ορίζει τους όρους της συναλλαγής (αντικείµενο, διάρκεια, τίµηµα, τρόπους 
πληρωµής και υποχρεώσεις των µερών) και να έχει κατατεθεί στη ∆.Ο.Υ. µε βάση τις 
διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (τριµηνιαίες καταστάσεις), 
- καταβολή του τιµήµατος αγοράς (τιµολόγια και τραπεζικά εµβάσµατα), 
- πραγµατική µεταφορά και λήψη των αγαθών (τελωνειακά έγγραφα) ή την 
πραγµατική παροχή των υπηρεσιών (πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και παράδοση του 
έργου). 
 
β) η αλλοδαπή εταιρία να πραγµατοποιεί ουσιαστική επιχειρηµατική δραστηριότητα 
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένη, δηλαδή: 
- να έχει αποδεδειγµένα φυσική υπόσταση στη χώρα εγκατάστασής της (έδρα ή 
µόνιµη εγκατάσταση, µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό, κλπ.). Ισολογισµοί της 
αλλοδαπής εταιρίας και στοιχεία σχετικά µε την οργάνωσή της δεν θεωρούνται από 
µόνα τους επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. 
- δεν αρκεί να είναι φορολογικός κάτοικος της αλλοδαπής χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της, αλλά να φορολογείται και εκεί, 
 
γ) η δαπάνη να είναι παραγωγική. Για παράδειγµα, δεν αναγνωρίζεται δαπάνη 
διαφήµισης, είτε στο σύνολο της, είτε το µέρος αυτής που δεν αφορά στην Ελλάδα 
(π.χ. δαπάνη ελαστικών αυτοκινήτων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κίνηση 
πάνω σε πάγο, είδος τροφίµων ή ποτών που δεν καταναλώνονται στην Ελλάδα, κλπ.). 
 
Όσον αφορά στο θέµα του πραγµατικού οικονοµικού οφέλους που αποφέρει µία 
συναλλαγή µε εταιρία της αλλοδαπής, αυτό µπορεί να εκτιµηθεί εάν εξετασθούν 
ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) οι τιµές αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από 
συγκριτική οικονοµική ανάλυση για οµοειδή προϊόντα άλλων επιχειρήσεων, 
συνεργάσιµων χωρών. Αν η τιµή των αγοραζόµενων αγαθών ή υπηρεσιών 
(συµπεριλαµβανοµένων και των παρεπόµενων εξόδων, π.χ. µεταφορικών, εξόδων 



 

 

 ασφάλειας και αποθήκευσης) από τα µη συνεργάσιµα κράτη είναι κατώτερη από τις 
τιµές των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις συνεργάσιµων 
κρατών, τότε µπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνεται οικονοµικό όφελος για την 
ηµεδαπή επιχείρηση. 
Η ανάλυση αυτή θα µπορούσε να επεκταθεί και στη διερεύνηση άλλων παραγόντων, 
από τους οποίους αποδεικνύεται ότι η συναλλαγή µε τα µη συνεργάσιµα κράτη έχει 
περισσότερα πλεονεκτήµατα από παρόµοιες συναλλαγές µε προµηθευτές από άλλες 
χώρες της ίδιας ή διαφορετικής γεωγραφικής περιοχής (π.χ. χρόνος µεταφοράς των 
αγαθών, οργάνωση προµηθευτή, κλπ.), 
 
β) αγορά προϊόντων ή πρώτων υλών από µη συνεργάσιµο κράτος (π.χ. Μαλαισία, 
Μαυρίκιο, κλπ.) λόγω µη παραγωγής τους σε χώρα που θεωρείται συνεργάσιµη. 
Επίσης, λήψη υπηρεσιών από µη συνεργάσιµο κράτος οι οποίες βάσει των δεδοµένων 
της κοινής πείρας και των συναλλακτικών ηθών συνήθως παρέχονται από εταιρίες σε 
τέτοια κράτη (π.χ. υπηρεσίες θαλάσσιας µεταφοράς από ναυτιλιακές εταιρίες του 
Παναµά), 
 
γ) αν η τιµή αγοράς του προϊόντος (π.χ. καφέ) είναι η ίδια µε την τιµή κλεισίµατος 
αυτού σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, τότε η δαπάνη αγοράς του πρέπει να 
αναγνωρίζεται προς έκπτωση, έστω και αν πραγµατοποιείται από επιχείρηση µε έδρα 
σε µη συνεργάσιµο κράτος, αφού στη συγκεκριµένη περίπτωση η αγορά από το µη 
συνεργάσιµο κράτος δεν συνεπάγεται υπερτιµολόγηση. 
 
Επίσης, ειδικά για τα αεροσκάφη που είναι νηολογηµένα σε κράτη µη συνεργάσιµα 
και µισθώνονται από ηµεδαπές αεροπορικές εταιρίες ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών 
εταιριών εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, τα µισθώµατα αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται 
ως δαπάνη της µισθώτριας ηµεδαπής εταιρίας, καθόσον οι εταιρίες από τις οποίες 
µπορεί κανείς να µισθώσει τέτοια εµπορικά αεροσκάφη είναι περιορισµένες και 
ανήκουν συνήθως στις κατασκευάστριες και µε την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει 
µεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση µε τα µισθώµατα που καταβάλλουν άλλες 
αεροπορικές εταιρίες για τα ίδια τύπου και ηλικίας αεροσκάφη. 
 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες αγοράς αγαθών, λήψης υπηρεσιών, κλπ. από 
εταιρίες µε έδρα σε µη συνεργάσιµο κράτος, δεν εµπίπτουν στις προαναφερθείσες 
διατάξεις όταν καταβάλλονται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους στην αλλοδαπή, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η τήρηση ειδικών φακέλων, 
προκειµένου για την τεκµηρίωση των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών (άρθρο 
39Α του ν. 2238/1994). 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο     
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας    
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