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ΟΔΗΓιΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΙΥΜΠΛΗΡΩΙΗ ΤΗΙ ΔΗΛΩΙΗΙ
Σύ~"ρωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7, θ και9 του Ν.Δ.3β43/195β ενεργείται από τις επιχειρήσεις που
καταβάλλουν σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κ.τ.λ., παρακράτηση
φάρου εισοδήματος ως εξής:
1. Στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβόλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν
έχουν μάνιμη υλική εγκατάσταση στην Ελλάδα με συντελεστή:
α) 10% στο ακαθάριστο ποσά της αποζημίωσης ή του δικαιώματος που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις απά
την προβολή στην Ελλάδα κινηματογραφικών ταινιών παραγωγής τους, ανεξάρτητα αν αυτό συνίσταται σε ποσοστά ή σε ορισμένο πάγιο ποσό κατό τοινίο.
β) 25% στο ακαθάριστο ποσό τωναποζημιώσεων, των δικαιωμάτων ή των αμοιβών των λοιπών περιπτώσεων της
παρ. 7 του άρθρου 15 του παραπάνω νόμου (χρήση ή παραχώρηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής
ιδιοκτησίας, τεχνικής βοήθειας, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά.
εκμίσθωση μηχανημάτων και λοιπών κινητών πραγμάτων, αμοιβές επισκευής KCI συντήρησης μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού κ.τ.λ.).
2. Στις αμαιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα
την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή την διεξαγωγή ερευνών, τεχνικής οικονομικής ή επιστημονικής γενικά
φύσης, ανεξάρτητα αν αυτές εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με συντελεστή 20% στην συνολική
ακαθάριστη αμοιβή τους.
3. Για τα καθαρά κέρδη πσυ αποκτούν στην Ελλάδα οι αλλοδαπές εταιρείες και σργανιομοί από την εργοληπτική
κατασκευή δημόοιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα ενεργείται πορακράτηση <Ρόρουειοοδήμοτος με
συντελεστή:
α) 5% στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημοσίων επιχειρήσεων
ή εκμεταλλεύσεων, Οργανισμών ή επιχειρήοεων κοινής ωφελείας και νομικών προσώπωνδπμόσιου δικαίου γενικά.
Στην περίmωση που ο εργολήπτης δε χρησιμοποιεί δικά του υλικά, ο πιο πάνω συντελεστής υπολογίζεται στη
ουνολική ακαθάριστη αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών.
β) 6% στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων, γενικό.
γ) 12% στη ουνολική ακαθάριστη αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών για τα έργα που αναφέρονται στην
προηγούμενη περίmιι η β; για τα οποία ο εργολήπτης δε χρησιμοποιεί δικά τοι Jλικά.
Σε άλες τις πιο πάνω περιmώσεις η παρακράτηση του φόρου από τον υπόχρεο γίνεται κατά την εκάστοτε πίστωση
ή καταβολή της αμοιβής ή της αποζημίωσης στον αλλοδαπό δικαιούχο και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου
στο αρμόδιο Δημάσιο Ταμείο γίνεται με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από την παρακράτηση.
Αν τα πιο πάνω δικαιώματα, αποζημιώσεις, ή αμοιβές καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οίκους κατοίκους Χωρών με
τις οποίες η Χώρα μας έχει υπογράψει σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος,
εφαρμάζονται σε πρώτο στάδιο οι παραπάνω διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας και στη συνέχεια. άπου
συντρέχει περίmωση, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των σχετικών συμβόσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
αριθ. Ε.7911/1201ΠΟΛ 79/10-4-1985 διαταγή μας.

