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89/1967 «ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑ∆Ι ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» 

Άρθρο 27 

Το άρθρο 1 του α.ν. 89/1967 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 1 

1. Αλλοδαπές εταιρείες µπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος, µε αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήµατα ή σε συνδεδεµένες 
µε αυτές, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, και µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα 
επιχειρήσεις, υπηρεσίες συµβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου 
ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης µελετών, σχεδίων και 
συµβάσεων, διαφήµισης και µάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής 
πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης. Οι εγκαθιστάµενες εταιρείες υποχρεούνται: α) εντός 
δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία που εκδίδεται η απόφαση της επόµενης παραγράφου και 
εφεξής να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόµων και β) να έχουν 
δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως. 

Για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί εισόδου και διαµονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον µε την εταιρεία και ο νόµιµος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν 
ποινικής ευθύνης του. 

2. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως εντός πενήντα (50) ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στη ∆ιεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

3. Με όµοια απόφαση ανακαλείται η άδεια, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων της ή του 
παρόντος νόµου. Πριν από την ανάκληση η διοίκηση οφείλει να καλέσει εγγράφως την εταιρεία 
προκειµένου να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις της για τις παραβάσεις που της αποδίδονται µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.» 

Άρθρο 28 

Το άρθρο 2 του α.ν. 89/1967 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 2 

1. Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 από τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους, τα 
οποία εισπράττονται υποχρεωτικά µέσω τραπεζικών εµβασµάτων, προσδιορίζονται µε την 
προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, 
πλην του φόρου εισοδήµατος (µέθοδος cost-plus). Το εφαρµοζόµενο σε κάθε εταιρεία ποσοστό 
κέρδους προκύπτει από την εφαρµογή των κριτηρίων της κανονιστικής απόφασης της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 3 του παρόντος και διαπιστώνεται µε την απόφαση της δεύτερης 
παραγράφου του προηγούµενου άρθρου, µετά από έλεγχο Επιτροπής, η οποία συνιστάται στο 
Υπουργείο αυτό και συγκροτείται µε απόφαση του ίδιου Υπουργού. Η Επιτροπή αποτελείται από 
έναν Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως Πρόεδρο και από τους Προϊσταµένους της ∆ιεύθυνσης 
Φορολογίας Εισοδήµατος και της ∆ιεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του ιδίου Υπουργείου, 



καθώς και από έναν ορκωτό ελεγκτή, ως µέλη. Το ως άνω ποσοστό κέρδους επανεξετάζεται ανά 
πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σηµαντικά οι συνθήκες της αγοράς. 

2. Για τον καθορισµό των ποσοστών κέρδους, τα οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερα από πέντε 
τοις εκατό (5%), λαµβάνονται υπόψη ιδίως το είδος των παρεχόµενων από αυτές υπηρεσιών, ο 
κλάδος δραστηριότητας και οι Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. για τις χρεώσεις εντός οµίλων επιχειρήσεων. 

3. Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος της εταιρείας, όλα τα έξοδα επί των 
οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον 
τεκµηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων. 

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, 
είναι µεγαλύτερα από τα έσοδα που προσδιορίζονται µε τη µέθοδο της πρώτης παραγράφου του 
παρόντος, λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.» 

Άρθρο 29 

1. Το άρθρο 3 του α.ν. 89/1967 αναριθµείται σε 5 και αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 5 

Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και οι ιδιώτες οφείλουν να παρέχουν στη ∆ιεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών κάθε πληροφορία που τους 
ζητείται και κάθε δυνατή συνδροµή για την απρόσκοπτη εφαρµογή του παρόντος νόµου.» 

2. Προστίθεται άρθρο 3 ως εξής: 

«Άρθρο 3 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) καθορίζονται τα στοιχεία που 
πρέπει να περιέχουν οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εταιρειών 
στις διατάξεις του παρόντος, β) εξειδικεύονται τα κριτήρια του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος, γ) 
ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των εταιρειών αυτών, καθώς και οι λόγοι ανάκλησης 
των αδειών τους και δ) ορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή 
των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονταν στις διατάξεις του παρόντος πριν την αντικατάστασή 
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκτέλεση του παρόντος. 

2. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζονται και άλλες υπηρεσίες συντονιστικού ή 
επικουρικού χαρακτήρα, πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 1 του παρόντος, τις οποίες 
επιτρέπεται να παρέχουν οι εταιρείες που υπάγονται στον παρόντα νόµο.» 

Άρθρο 30 

Το άρθρο 4 του α.ν. 89/1967 αναριθµείται σε 6 και προστίθεται άρθρο 4 ως εξής: 

«Άρθρο 4 

Στις διατάξεις των προηγούµενων άρθρων υπάγονται κατόπιν σχετικής αιτήσεως και ηµεδαπές 
εταιρείες, εφόσον παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος σε υποκαταστήµατά τους στην αλλοδαπή ή σε συνδεδεµένες µε αυτές και µη 
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες.» 



Άρθρο 31 

Αλλοδαπές εταιρείες ήδη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του 
α.ν. 89/1967, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τις διατάξεις του παρόντος, από 1ης 
Ιανουαρίου 2006, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 του 
παρόντος, µε αίτησή τους, που υποβάλλεται µέχρι 31 Μαρτίου 2006 στη ∆ιεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Μέχρι την έκδοση της άδειας, οι 
εταιρείες αυτές διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των υπουργικών αποφάσεων που θα 
εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του, οι δε άδειες παραµονής και εργασίας του αλλοδαπού 
προσωπικού των ήδη εγκατεστηµένων εταιρειών, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στις διατάξεις 
του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Μετά τη λήξη τους 
ισχύουν και για τις άδειες αυτές οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3386/ 2005 (ΦΕΚ 212 Α΄). 

Άρθρο 32 

1. Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του α.ν. 89/1967, 
πρέπει µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος να επανεξαχθούν ή να 
αποσταλούν σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή να καταστραφούν ή να εγκαταλειφθούν υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή να καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του αναλογούντος τέλους 
ταξινόµησης, καθώς και οι λοιπές προβλεπόµενες επιβαρύνσεις. Η δυνατότητα της µειωµένης 
καταβολής του τέλους ταξινόµησης ισχύει για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία παρελήφθησαν 
ατελώς µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2004. Για τα υπόλοιπα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 121 
του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως ισχύει. 

2. Απαγορεύεται η µεταβίβαση της κυριότητας ή η παραχώρηση της χρήσης των αυτοκινήτων που 
τακτοποι-ούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω, προ της παρελεύσεως διετίας από τη δηµοσίευση του 
παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του προηγούµενου εδαφίου, καθίσταται 
αµέσως απαιτητό το σύνολο των δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων αυτών. 

3. Τα είδη οικοσκευής που έχουν εισαχθεί µε τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και εξακολουθούν να 
βρίσκονται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, εάν δεν επανεξαχθούν, θεωρούνται 
τακτοποιηµένα χωρίς να απαι-τούνται οι προβλεπόµενες επιβαρύνσεις, εφόσον οι δικαιούχοι 
καταθέσουν σχετική αίτηση για την τακτοποίησή τους στην αρµόδια τελωνειακή αρχή εντός έξι (6) 
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 33 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόµενου άρθρου, όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται 
αναφορά στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, αυτός νοείται όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε 
τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 34 

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 
27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις αυτού και του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 
82 Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και από τις κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση των νόµων αυτών, χωρίς να ισχύουν οι αναφορές τους στον α.ν. 89/1967. 

Άρθρο 35 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούµενου άρθρου, καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 
2006 όλες οι κανονιστικές και ατοµικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του 
α.ν. 89/1967. 


