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Tax Flash 

 
Το Γικαζηήριο ηων Δσρωπαϊκών Κοινοηήηων (ΓΔΚ) έκδωζε 
ηεν απόθαζε ηοσ ζηις 28 Ιοσλίοσ 2011 ζτεηικά με ηο 
θορολογικό τειριζμό ηων σπερεζιών ποσ λαμβάνονηαι από 
ηραπεδικά και άλλα τρεμαηοοικονομικά ιδρύμαηα από ηεν 
SWIFT (σπερεζίες Swift). 
 
 
Η απόθαζε: 
 
Τν ΔΕΚ απνθάζηζε όηη νη ππεξεζίεο Swift πνπ ιακβάλνληαλ από ηξαπεδηθνύο 
θαη άιινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο, δελ θαιύπηνληαη από ηελ 
εμαίξεζε ΦΠΑ πνπ ηζρύεη γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 
 
Σύκθωλα κε ην ΔΕΚ, ε ππνρξέωζε ηνπ παξόρνπ (SWIFT) πεξηνξίδεηαη ζε 
ηερληθέο πηπρέο θαη δελ επεθηείλεηαη ζηα ηδηάδνληα θαη νπζηώδε ζηνηρεία ηωλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ. 
 
Επνκέλωο, ζύκθωλα κε ην ΔΕΚ νη ππεξεζίεο απηέο ππόθεηληαη ζε ΦΠΑ.  Ο 
ηόπνο παξνρήο απηώλ ηωλ ππεξεζηώλ είλαη ε ρώξα ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηωλ 
ππεξεζηώλ έρεη εγθαηεζηεκέλε ηελ επηρείξεζή ηνπ θαη ν ππόρξενο ζην θόξν 
είλαη ν ιήπηεο ηωλ ππεξεζηώλ. 
 
Επνκέλωο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα 
πνπ ιακβάλνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο, πξέπεη απνδίδνπλ ειιεληθό ΦΠΑ ζην 
ζεηηθό ζπληειεζηή ΦΠΑ πνπ επί ηνπ παξόληνο είλαη 23%. 
 
 
Δπιπηώζεις | Δνέργειες ποσ πρέπει να γίνοσν: 
 
Οη ηξάπεδεο θαη ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ην 
θνξνινγηθό ρεηξηζκό πνπ εθαξκόδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο απηέο θαη 
λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 
 

 

 

 

 

 

www.pwc.gr 

Το κείμενο αποζκοπεί μόνο ζε γενική ενημέπυζη ηυν ενδιαθεπομένυν και δεν ππέπει να 
σπηζιμοποιείηαι υρ βάζη για λήτη αποθάζευν. 
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Δπικοινωνία 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, 
παπακαλούμε επικοινυνήζηε 
απ’ εςθείαρ με ηοςρ Partners 
ηος Τμήμαηορ Φοπολογικών 
Σςμβοςλών (πιο κάηυ), είηε με 
ηη ζςνήθη επαθή ζαρ ζηην 
PwC για να ζαρ θέπει ζε 
επικοινυνία με ηον 
απμόδιο Partner. 
 

Μαίρε Ψύλλα 
+30 210 6874543 
mary.psylla@gr.pwc.com 
 

Χρήζηος Τδαβέλλας 
+30 210 6874590 
christos.tzavellas@gr.pwc.com 
 

Μαρίδα Σακελλαρίδοσ 
+30 210 6874557 
mariza.sakellaridou@gr.pwc.com 
 

Βαζίλες Βύδας 
+30 210 6874019 
vassilios.vizas@gr.pwc.com 
 

Ανηώνες Γεζύπρες 
+30 210 6874016 
antonis.desipris@gr.pwc.com 


