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Με τον φορολογικό νόμο Ν.3091/24.12.2002 (ΦΕΚ 330 Τεύχος Α') έχουν επέλθει μεταξύ
άλλων και σημαντικές μεταβολές και στη φορολογική μεταχείριση των royalties.
1. Φορολογία της ωφέλειας από τη μεταβίβαση σήματος.

Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 όριζαν
ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 30% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται
από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με
την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή
υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρομοίων
δικαιωμάτων.

Περαιτέρω με την ΠΟΛ.1142/24-4-1997, ερμηνευτική του Ν.2459/1997, έχει γίνει δεκτό ότι
σε περίπτωση που παρέχεται η χρήση (μίσθωση) του σήματος έναντι περιοδικών
καταβολών και δημιουργείται έσοδο για το δότη - δικαιοπάροχο, χωρίς αυτός να
πραγματοποιεί κάποια δαπάνη για την απόκτησή του, το σχετικό έσοδο φορολογείται, κατά
τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του
Ν.2238/1994, αυτοτελώς με συντελεστή 30%.

Επιπρόσθετη η ΠΟΛ.1142 διευκρίνιζε ότι, στην περίπτωση που η μίσθωση του σήματος και
η απόκτηση του εσόδου συνοδεύεται από την πραγματοποίηση δαπανών του
δικαιοπάροχου (συνεχής υποστήριξη των δικαιοδόχων μέσω διαφήμισης, παροχή
τεχνογνωσίας, νέα προϊόντα κ.λ.π.) σε καθημερινή και μόνιμη βάση που απορρέουν από το
συμφέρον και την υποχρέωση αυτού για την προστασία του κύρους, φήμης και ποιότητας
του σήματος, τότε το έσοδο και τη δραστηριότητα αυτή αποτελεί κανονική εκμετάλλευση
και συναθροιζόμενο με τα λοιπά έσοδα της επιχείρησης φορολογείται σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.

Στη συνέχεια η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών με την ΠΟΛ.1162/22-6-2001
επισημαίνει ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του
Ν.2238/1994 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Ν.2459/1997, ΠΟΛ.1142/24.04.1997,
συνεπάγεται ότι:

«Όταν επιχείρηση παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης του σήματος σε άλλη επιχείρηση έναντι
συναλλάγματος, το οποίο υπολογίζεται ως το ποσοστό επί των πωλήσεων που
πραγματοποιεί η άλλη επιχείρηση, τότε το έσοδο αυτό (μίσθωμα) που αποκτά η πρώτη
επιχείρηση υπάγεται σε αυτοτελή φορολογία με συντελεστή 30%, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, εξαντλουμένης με το φόρο αυτόν της
φορολογικής υποχρέωσης για το συγκεκριμένο έσοδο».

Εξαιρετικά για την περίπτωση που δικαιούχος του εσόδου είναι νομικό πρόσωπο του
άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή συνεταιρισμός κ.λ.π.) και τα υπόψη νομικά
πρόσωπα διανείμουν κέρδη, το τμήμα του ως άνω εσόδου, που περιλαμβάνεται στα
διανεμόμενα κέρδη, θα υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις γενικές διατάξεις.

Με την ΠΟΛ.1162/22-6-2001 η Διοίκηση δεν διευκρίνιζε τι συμβαίνει στην περίπτωση που η
αμοιβή για την παραχώρηση του σήματος υπολογίζεται σε ποσοστό επί των πωλήσεων του
δικαιοδόχου, αλλά συνοδεύεται από πλευράς του δικαιοπάροχου και από την
πραγματοποίηση δαπανών σε καθημερινή και μόνιμη βάση για την προστασία του
σήματος.

Η εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ.1162/22-6-2001 από τους ελέγχους των φορολογικών
αρχών στην παραπάνω περίπτωση, συνεπάγετο βαρύτατη και άδικη φορολόγηση για τον
δικαιοπάροχο διότι στην ουσία δεν αναγνώριζε ως φορολογικά εκπιπτόμενες τις
παραγωγικές του δαπάνες.

Μετά από την απόφαση 59/2001 του Σ.τ.Ε., η οποία έκρινε ότι κέρδος ή ωφέλεια νομικού
προσώπου που προέρχεται από την πώληση σημάτων κ.λ.π. δεν φορολογείται αυτοτελώς
αλλά συναθροίζεται με τα λοιπά έξοδά του και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στο
άρθρο 3 του νέου φορολογικού νόμου Ν.3091/2002 συμπεριελήφθη διάταξη η οποία ορίζει
ότι:

«όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων (μίσθωση - πώληση σήματος) της παραγράφου 1 του
άρθρου 13 του Ν.2238/1994 είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 101 του παραπάνω νόμου δηλαδή Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Συνεταιρισμοί - Αλλοδαπές
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί - Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τότε τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται αυτοτελώς αλλά,
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις».

Επιπρόσθετα με το άρθρο 9 του Ν.3091/2002 ο συντελεστής του παρακρατούμενου φόρου
μειώθηκε από ποσοστό30% του εσόδου σε ποσοστό 20%.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για την καταβολή των δικαιωμάτων στον δικαιοπάροχο
(royalties) θα διενεργείται παρακράτηση φόρου με ποσοστό 20% και το έσοδό του δε θα
φορολογείται αυτοτελώς, αλλά σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις χωρίς να έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.2238/1994. Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού
του φόρου θα αφαιρείται ο φόρος που παρακρατήθηκε για τα συγκεκριμένη εισοδήματα,
ενώ στην περίπτωση ζημιάς αυτός θα καταστρέφεται.

2. Φορολογική αναγνώριση δαπανών δικαιοδόχων.

Σύμφωνα με την περίπτωση (1) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των δικαιωμάτων ή
αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση
τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και
τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων.

Για την έκπτωση των πιο πάνω ποσών αρκεί η πίστωση αυτών στο όνομα του δικαιούχου, η
οποία μπορεί να γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της χρήσης
στην οποία αναφέρονται. Όταν δικαιούχος των δικαιωμάτων είναι αλλοδαπό φυσικό ή
νομικό πρόσωπο απαιτείται να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί
αποφυγής της διπλής φορολογίας.

Με την ΠΟΛ.1142/24-4-1997 ερμηνευτική του Ν.2459/1997 η Διοίκηση του Υπουργείου
Οικονομικών όρισε ότι τα ποσά των δικαιωμάτων που καταβάλλονται από τον λήπτη δικαιοδόχο (franchisee) προς τον δότη (franchisor) στην περίπτωση που ο δικαιοπάροχος
είναι ταυτόχρονα και προμηθευτής των πωλούμενων από τον δικαιοδόχο εμπορευμάτων,
δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, διότι η προώθηση των πωλήσεων του μισθωτή ωφελεί
έστω και έμμεσα τον εκμισθωτή.

Με το άρθρο 5 του νέου φορολογικού νόμου Ν.3091/2002 προστίθεται νέα παράγραφος
στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994 η οποία ορίζει: «οι δαπάνες που πραγματοποιεί επιχείρηση
για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία, καθώς και τα δικαιώματα ή
αποζημιώσεις που καταβάλλει σε εξωχώρια εταιρεία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα
τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και

τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, δεν εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδά της».

Ο ορισμός της εξωχώριας εταιρείας που δίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για την
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων είναι: «Εξωχώρια εταιρεία νοείται η εταιρεία που έχει
έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της δραστηριοποιείται
αποκλειστικά σε άλλες χώρες απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης».

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι εκτός από τα δικαιώματα (royalties) που καταβάλλονται
σε δικαιοπάροχο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και προμηθευτής των πωλούμενων από τον
δικαιοδόχο εμπορευμάτων δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και όλα τα ποσά των
δικαιωμάτων (royalties) και των αμοιβών για υπηρεσίες που καταβάλλονται σε εξωχώρια
εταιρεία (off-shore).
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