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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων ( franchising ).

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1029/2017 εγκυκλίου µας, σας γνωρίζουµε τα εξής:

1. Με την ως άνω εγκύκλιό µας αντιµετωπίστηκε η περίπτωση σύµβασης δικαιόχρησης (franchising) όπου ο δικαιοπάροχος τυγχάνει να είναι
και προµηθευτής των πωλούµενων εµπορευµάτων. Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι οι κάθε είδους καταβολές δικαιωµάτων προς τον
δικαιοπάροχο (franchisor) - προµηθευτή, είτε για µισθώµατα για τη χρήση δικαιωµάτων είτε για τη χρήση των επωνυµιών των εµπορευµάτων
που λαµβάνει από τον ίδιο, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του δικαιοδόχου (franchisee) µέσω του κόστους πωληθέντων µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013 , καθόσον η καταβολή των υπόψη ποσών εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης
επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ δύο ανεξαρτήτων επιχειρήσεων µε σκοπό την πώληση συγκεκριµένου τύπου προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες (σύµβαση franchising). Για τον σκοπό αυτό, µε την ίδια εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι δεν είναι δυνατή η
έκπτωση των αντίστοιχων δαπανών σε περίπτωση έκδοσης χωριστού στοιχείου για τα δικαιώµατα αυτά, καθόσον στην περίπτωση αυτή θα
υπήρχε το ενδεχόµενο διπλής έκπτωσης, τόσο κατά τον χρόνο καταβολής των δικαιωµάτων όσο και κατά τον χρόνο πώλησης των
εµπορευµάτων µέσω του κόστους πωληθέντων.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση µία εταιρεία που εµπορεύεται προϊόντα τα οποία προµηθεύεται τόσο από προµηθευτές
(δικαιοπάροχους) προς τους οποίους καταβάλλει δικαιώµατα όσο και από τρίτους, οι καταβολές των δικαιωµάτων εκπίπτουν κατά τον χρόνο
πώλησης των εµπορευµάτων µέσω του κόστους πωληθέντων. Κατά συνέπεια, η εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποια
εµπορεύµατα αντιστοιχούν οι καταβολές δικαιωµάτων και σε ποια όχι. Ωστόσο αν αυτό δεν είναι εφικτό και οι εν λόγω καταβολές δεν έχουν
ενσωµατωθεί εν τέλει στο κόστος πωληθέντων, τα ποσά που εµφανίζονται σε τυχόν χωριστά τιµολόγια θα εκπίπτουν µε βάση τις γενικές
διατάξεις των άρθρων 22 και 23 περί έκπτωσης των δαπανών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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