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Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία Shared Services Centers στην Ελλάδα 
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Το καθεστώς του 

α.ν. 89/1967 

Υπηρεσίες που 

υπάγονται στο 

καθεστώς του α.ν. 

89/1967 

Ο α.ν. 89/1967 προέβλεπε ένα ειδικό ευνοϊκό καθεστώς για τη δημιουργία Shared 
Services Centers στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή περιοριστικά αναφερόμενων κυρίως 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε συνδεδεμένες εταιρείες.  

Με τον νέο νόμο διευρύνεται ο αριθμός των υπαγόμενων υπηρεσιών (μεταξύ άλλων, 
ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσίες logistics) που μπορούν να παρέχουν οι αλλοδαπές 
εταιρείες που εγκαθίσταται στην Ελλάδα ή ημεδαπές εταιρείες σε συνδεδεμένες με αυτές 
εταιρείες και μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς του α.ν. 89/1967 και δίνεται η 
δυνατότητα χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων με τη μορφή επιχορηγήσεων.  

Σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967, αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην 
Ελλάδα έπειτα από λήψη ειδικής άδειας, η οποία χορηγείται με Υπουργική Απόφαση, με 
αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν μια σειρά από ρητά αναφερόμενες υπηρεσίες στα 
κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις. Στο καθεστώς 
μπορούν να υπαχθούν και ελληνικές εταιρείες.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του καθεστώτος αυτού είναι ότι: α) τα φορολογητέα κέρδη 
προσδιορίζονται ως σταθερό ποσοστό των δαπανών τους (μέθοδος cost – plus), β) το 
εφαρμοζόμενο ποσοστό κέρδους προκαθορίζεται στην ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση 
και επαναπροσδιορίζεται ανά πενταετία, γ) όλα τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το 
ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (χωρίς περαιτέρω 
προϋποθέσεις), δ) η υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών τους 
εκπληρώνεται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση υπαγωγή τους. 

Η φορολογική ασφάλεια που παρέχεται από το καθεστώς αυτό, συνδυαστικά με τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, όπως ενδεικτικά είναι το υψηλού επιπέδου 
ανθρώπινο δυναμικό, το καθιστούν ιδιαιτέρως ελκυστικό. 

Μέχρι σήμερα οι επιτρεπόμενες υπηρεσίες ήταν: α) συμβουλευτικού χαρακτήρα, β) 
κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, γ) ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, 
διαδικασιών και υπηρεσιών, δ) κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, ε) 
διαφήμισης και μάρκετινγκ, στ) επεξεργασίας στοιχείων, ζ) λήψης και παροχής 
πληροφοριών, και η) έρευνας και ανάπτυξης. 

Ωστόσο, με το νέο νόμο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος και πλέον 
υπάγονται επιπρόσθετα και υπηρεσίες: α) ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, β) 
αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, γ) διαχείρισης προμηθευτών, 
πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας (εκτός της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα), δ) 
διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, και ε) δραστηριοτήτων τηλεφωνικού 
κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Εισάγεται ρητή πρόβλεψη ότι η παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα, από την 
εγκαθιστάμενη εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για σκοπούς 
προσδιορισμού της φορολογικής κατοικίας της εταιρείας.  



Δυνατότητα 

χορήγησης 

οικονομικών 

ενισχύσεων 

Πλέον των ανωτέρω, οι εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 μπορούν 
να λάβουν οικονομικές ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, που συνίσταται σε 
παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών 
προσδιοριζόμενου ως ποσοστό επί αυτών.  

Προϋποθέσεις είναι οι εταιρείες: α) να αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα είτε ως προς το 
αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ως προς τις επιχειρήσεις στις οποίες 
παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία θα πρέπει να μην ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία 
δύο (2) έτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από 
τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν και β) από τη νέα 
δραστηριότητα δημιουργείται ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης, οι οποίες 
διατηρούνται τουλάχιστον για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Κατ' εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση έως και 28/06/2019, δύνανται να έχουν 
αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης 
και πάντως όχι πριν την 01/01/2019, ημερομηνία κατά την οποία προσμετρώνται και τα 
δύο τελευταία έτη.  

Οι ενισχύσεις που δύνανται να χορηγηθούν, σωρευτικά ή διαζευκτικά, αφορούν: α) την 
πρόσληψη εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι) και ατόμων με 
αναπηρία, β) τη διοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την 
εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση με τη νέα δραστηριότητα, γ) έργα έρευνας και 
ανάπτυξης και συγκεκριμένα βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες 
σκοπιμότητας, δ) δαπάνες μισθολογικού κόστους, δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης 
συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Αναμένεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες θα ορίζονται ο απαιτούμενος 
ελάχιστος αριθμός δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης, τα ανώτατα όρια 
ενισχυόμενων δαπανών και τα ποσοστά επιχορήγησης για κάθε κατηγορία ενισχύσεων, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς 
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.  
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Η δυνατότητα χορήγησης των ανωτέρω ενισχύσεων επεκτείνεται με τις ίδιες 
προϋποθέσεις όσον αφορά την ανάπτυξη νέας δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης και σε εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών 
εταιρειών καθώς και σε ημεδαπές εταιρείες που παρέχουν τις ανωτέρω υπαγόμενες 
υπηρεσίες είτε σε συνδεδεμένες είτε σε τρίτες επιχειρήσεις. Εντούτοις, στην περίπτωση 
αυτή, ο ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται από 
τη νέα δραστηριότητα για την οποία χορηγείται η ενίσχυση, δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από εκατόν πενήντα (150), για το πρώτο έτος μετά τη χορήγηση της 
ενίσχυσης.  

Σημειώνεται ότι κάθε εξατομικευμένη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της και ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες γενικές αρχές 
ενδέχεται να μην εφαρμόζονται απαραιτήτως σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εξειδικευμένοι 
φορολογικοί μας σύμβουλοι είναι σε θέση να σας βοηθήσουν όσον αφορά τα φορολογικά 
ζητήματα που ανακύπτουν στη δική σας εξατομικευμένη περίπτωση. 
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