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Αζήλα, 2 Οθησβξίνπ 2013

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, απέζηειλε
ζήμερα επιζηολή ζηον σποσργό Οικονομικών κ. Γιάννη Σηοσρνάρα, με ηην οποία
ζηηεί ηην ηποποποίηζη ηος ιζσύονηορ Νόμος 4172/13, διαηάξειρ ηος οποίος
δημιοςπγούν πποζσώμαηα ζηην εύπςθμη λειηοςπγία ηων επισειπημαηικών ομίλων ζηη
σώπα μαρ.
Ο κ. Μίσαλορ επιζημαίνει ηην αναγκαιόηηηα να ηποποποιηθούν οι διαηάξειρ ηος
Νόμος 4172/13 οι οποίερ αποθαππύνοςν ηιρ επενδύζειρ ζηο εξωηεπικό και θίγοςν ηον
ανηαγωνιζμό ηων Ελλήνων επενδςηών ένανηι αλλοδαπών και οι οποίερ αναθέπονηαι
ζηη θοπολογική καηοικία ηων νομικών πποζώπων, καθώρ και ζηιρ ελεγσόμενερ
αλλοδαπέρ εηαιπείερ.
Επιζςνάπηεηαι αναλςηικά η επιζηολή.
«Κύξηε Υπνπξγέ,
Θα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηνπο έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ
θόζκνπ γηα νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4172/13 θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε θνξνινγηθή θαηνηθία ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ζηηο
Διεγρόκελεο Αιινδαπέο Δηαηξείεο.
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ, μέλεο εηαηξείεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ
ειιεληθέο εάλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηόπν
άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα. Τα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη
αλαθέξνληαη ζηνλ ηόπν ιήςεο ησλ ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ, ηελ θαηνηθία ησλ
κειώλ ηνπ Γ.Σ., ηνλ ηόπν δηελέξγεηαο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, ηνλ
ηόπν πνπ ηεξνύληαη ηα βηβιία θιπ.
Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη εύζηνρε γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ εμνρήλ εληόο Διιάδνο, θαιύπηεηαη κε
ην καλδύα ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο. Ωζηόζν, ζε κία πεξίνδν εμαηξεηηθά δύζθνιε
γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε ρώξα καο, δε ζα πξέπεη λα
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ππάξμνπλ γεληθεύζεηο. Οη δηαηάμεηο απηέο είλαη βέβαην όηη ζα δεκηνπξγήζνπλ πνιύ
κεγάια πξνβιήκαηα ζε κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο πνπ έρνπλ ηα θεληξηθά
ηνπο γξαθεία ζηελ Διιάδα.
Σε θάζε πνιπεζληθό όκηιν, είλαη ζαθέο όηη ε ζηξαηεγηθή ζρεδηάδεηαη από ηα
θεληξηθά γξαθεία θαη ελλνείηαη, βεβαίσο, πσο θάζε ζπγαηξηθή αθνινπζεί ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Τν θξηηήξην πνπ αλαθέξεη όηη αλ νη ζηξαηεγηθέο
απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζηελ Διιάδα θαζηζηά αλεμαηξέησο όιεο ηηο ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ειιεληθέο, δεκηνπξγεί απηνκάησο ηνλ πξνβιεκαηηζκό γηα ην
αλ νη επηρεηξεκαηηθνί όκηινη επηιέμνπλ ηειηθά λα έρνπλ ηα θεληξηθά ηνπο γξαθεία
ζηε ρώξα καο.
Γηαηί έλαο όκηινο λα δηαηεξήζεη ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία ζηε ρώξα καο αλ ιόγσ
απηνύ ζεσξεζεί όηη όιεο νη ζπγαηξηθέο ηνπ είλαη ειιεληθέο; Καη αλαθέξνκαη ζε
απηό ην γεγνλόο κεηά θαη ην ηειεπηαίν γεγνλόο ηεο κεηαθνξάο ηεο έδξαο ηεο
«Βηνράιθν». Απηή ηελ πεξίνδν, ζεσξώ πσο είλαη άζηνρν λα δεκηνπξγείηαη
πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκόο ζηνπο ειιεληθνύο νκίινπο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα
αθήζνπλ ην ζηξαηεγείν ηνπο ζηελ Διιάδα.
Έλα αθόκε θξηηήξην γηα ην αλ ζα ραξαθηεξίδεηαη κηα μέλε εηαηξεία σο ειιεληθή,
είλαη απηό ηνπ ηόπνπ δηελέξγεηαο ησλ Γεληθώλ ηεο Σπλειεύζεσλ ή ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ. Έρσ ηελ αίζζεζε όηη ζα πξέπεη λα
θηλεζνύκε ζηελ αθξηβώο αληίζεηε θαηεύζπλζε. Με δεδνκέλν όηη ν ηνπξηζκόο
απνηειεί ηε βαξηά βηνκεραλία ηεο ρώξαο καο, αλ εμέιεηπε απηό ην θξηηήξην, ζα
κπνξνύζακε λα πξνάγνπκε ην ζπλεδξηαθό ηνπξηζκό ζηε ρώξα καο, δεκηνπξγώληαο
θίλεηξα γηα ηηο μέλεο εηαηξείεο λα επηιέγνπλ ηελ Διιάδα σο ηόπν δηελέξγεηαο ησλ
Γ.Σ. θαη Γ.Σ. ηνπο.
Δπηπξνζζέησο, έλα αθόκε θξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκό κηαο μέλεο εηαηξείαο σο
ειιεληθήο, είλαη απηό ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηελ Διιάδα. Η
πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη από όιεο ηηο ρώξεο είλαη λα πξνζειθύζνπλ ηα shared
services ησλ νκίισλ. Φαξαθηεξηζηηθά, είλαη άπεηξα ηα παξαδείγκαηα εηαηξεηώλ
πνπ θεληξηθνπνηνύλ ηηο ινγηζηηθέο ηνπο ππεξεζίεο. Φπζηθά, δελ ππάξρεη
πεξίπησζε, νη κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί όκηινη θάησ από απηό ην λνκηθό θαζεζηώο
λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηέηνηνπ θέληξνπ, θαζώο
θηλδπλεύνπλ λα θαηαζηεί ν όκηιόο ηνπο ειιεληθή πνιπεζληθή.
Δίκαη απόιπηα ζύκθσλνο κε ηνπο ζηόρνπο ζαο λα εληνπίζεηε ηα εηζνδήκαηα πνπ
ελώ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, δε δειώλνληαη ζηελ Διιάδα, γηαηί θάπνηνη
ρξεζηκνπνηνύλ ην καλδύα ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο. Τν εξγαιείν, όκσο, γηα λα
εληνπηζηνύλ ηα εηζνδήκαηα απηά ήδε ππάξρεη θαη είλαη νη δηαηάμεηο πεξί κόληκεο
εγθαηάζηαζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν.4172/13.
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Η ιύζε ινηπόλ είλαη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε δηάηαμε απηή. Όια ηα άιια θξηηήξηα,
πνπ πξνθαλώο ζεζπίδνληαη γηα λα «πηάζνπλ» ηηο πεξηπηώζεηο θάπνησλ ιίγσλ θαη
κηθξήο εκβέιεηαο εηαηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο καλδύα μέλεο εηαηξείεο γηα λα
θνξνδηαθύγνπλ, ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο πνιύ κεγάισλ πξνβιεκάησλ ζε
όινπο ηνπο κεγάινπο ειιεληθνύο νκίινπο.
Με ην άξζξν 66 ηνπ λόκνπ, εηζάγνληαη δηαηάμεηο πεξί ειεγρόκελσλ αιινδαπώλ
εηαηξεηώλ (Controlled Foreign Companies) πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκπεξίιεςε ζην
θνξνινγεηέν εηζόδεκα κε δηαλεκεζέληνο εηζνδήκαηνο λνκηθνύ πξνζώπνπ ή
λνκηθήο νληόηεηαο πνπ είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο άιιεο ρώξαο, εθόζνλ
ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνϋπνζέζεηο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν απηό. Η
δηάηαμε απηή, κε απιά ιόγηα, αλαθέξεη πσο αλ θάπνηα εηαηξεία ζην εμσηεξηθό δελ
δηαλέκεη ηα θέξδε ηεο ζα ζεσξεζεί νύησο ή άιισο όηη ηα δηέλεηκε ζηνλ Έιιελα
κέηνρό ηεο. Μάιηζηα, δε ζα θνξνινγεζνύλ απιά σο κέξηζκα, αιιά ζα
θνξνινγεζνύλ κε ζπληειεζηή 26%.
Δλδερνκέλσο νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο λα έρνπλ ρξεζηκόηεηα ζε ρώξεο όπνπ
έρνπλ ηα θέληξα ηνπο πνιπεζληθνί όκηινη, όηαλ βέβαηα νη ρώξεο απηέο δελ
απαιιάζζνπλ ην εηζόδεκα ησλ κεξηζκάησλ. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, όκσο, ε
Διιάδα δελ έρεη απηό ην πξνθίι.
Με ηε δηάηαμε απηή, ζηε ρώξα καο ζα ζπκβεί ην εμήο παξάδνμν: Θα
απαιιάζζεηαη ην εηζόδεκα κεξίζκαηνο εθόζνλ γίλεη δηαλνκή θαη ζα θνξνινγείηαη
ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα!
Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε απνζαξξύλεη επελδύζεηο ζην εμσηεξηθό θαη ζίγνπξα ζίγεη
ηνλ αληαγσληζκό ησλ Διιήλσλ επελδπηώλ έλαληη αιινδαπώλ πνπ δελ ζίγνληαη από
παξόκνηεο δηαηάμεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ηα κε δηαλεκεζέληα θέξδε κηαο
αιινδαπήο εηαηξείαο δελ δηαλέκνληαη πξνθεηκέλνπ λα επελδπζνύλ, ζηνλ Έιιελα
επελδπηή απηό ζα ζηνηρήζεη 33%, ελώ ζηνλ αιινδαπό αληαγσληζηή ηνπ 0%.
Δπίζεο, ην γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε δελ ηζρύεη γηα επελδύζεηο ζε
ειιεληθέο ειεγρόκελεο εηαηξείεο, δεκηνπξγεί έληνλν πξνβιεκαηηζκό ελαξκόληζεο κε
ηελ ειεπζεξία δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ.
Τέινο, κε ην άξζξν 32 «Γαπάλεο απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» ηνπ Ν.
4172/13, πξνβιέπεηαη σο εηήζηα δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ηα ρξεκαηηθά
πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα αγνξά επηρεηξήζεσλ ή ζύζηαζε ή αύμεζε ηνπ
θεθαιαίνπ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ αηνκηθώο ή κε ηε κνξθή Οκόξξπζκεο ή
Δηεξόξξπζκεο ή Αλώλπκεο Δηαηξείαο ή Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο Δηαηξείαο ή
Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο ή Κνηλσλίαο ή Κνηλνπξαμίαο ή Αζηηθήο
Δηαηξείαο ή αγνξά εηαηξηθώλ κεξηδίσλ θαη ρξενγξάθσλ γεληθώο. Σε κηα πεξίνδν
θξίζεο όκσο θαη κε βαζηθή ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε, ην λα απνηειεί ηεθκήξην είηε
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ε αγνξά επηρείξεζεο, είηε ε αγνξά εηαηξηθώλ κεξηδίσλ θαη ρξενγξάθσλ, ζέηεη
πξνζρώκαηα ζε θάζε επελδπηηθή πξσηνβνπιία.
Καηόπηλ ηνύησλ, ζα ζαο παξαθαινύζα, θύξηε Υπνπξγέ, λα επαλεμεηάζεηε ηηο
πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο θαη λα πξνβείηε ζηηο αλαγθαίεο δηνξζώζεηο γηα ηελ
απξόζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζηε ρώξα καο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
νκίισλ».

Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

