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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/04/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1079

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα: Ερμηνεία του `Αρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν.3047/2002, ΦΕΚ τ.Α΄
200/2002).

Σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση αµοιβής αλλοδαπής εταιρείας που παρείχε υπηρεσίες πιστοποίησης βιοµηχανικού εξοπλισµού
ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας καθώς και της µετάφρασης των σχετικών τεχνικών εγχειριδίων, προκειµένου ο εξοπλισµός αυτός να λάβει την
απαιτούµενη αδειοδότηση / πιστοποίηση από τις αρµόδιες Ρωσικές Αρχές για να εισαχθεί στην Ρωσική Οµοσπονδία, αναφέρονται τα εξής:

1. Στην ΣΑΔΦ µεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας (Ν.3047/2002, ΦΕΚ τ.Α΄ 200/2002) και ειδικότερα στο `Αρθρο 12
(Δικαιώµατα), παρ. 3 προβλέπεται ότι «ο όρος «δικαιώµατα» όπως χρησιµοποιείται σ΄ αυτό το άρθρο, σηµαίνει πληρωµές κάθε είδους που
εισπράττονται ως αντάλλαγµα για τη χρήση, ή το δικαίωµα χρήσης, οποιουδήποτε δικαιώµατος αναπαραγωγής φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή
επιστηµονικής εργασίας περιλαµβανοµένων των κινηµατογραφικών ταινιών, ταινιών ή µαγνητοταινιών για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές
εκποµπές, οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος, σχεδίου ή τύπου εξειδικευµένων γνώσεων, µηχανολογικού σχεδίου, µυστικού
τύπου ή διαδικασίας παραγωγής, ή για τη χρήση ή το δικαίωµα χρήσης, βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού ή για
πληροφορίες που αφορούν σε βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική εµπειρία».

2. Στην Πρότυπη Σύµβαση του ΟΟΣΑ για την Αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου
(επικαιροποίηση 2017) η φορολογική µεταχείριση των δικαιωµάτων προσδιορίζεται στο άρθρο 12 αυτής. Στις προκαταρκτικές παρατηρήσεις
των Σχολίων του `Αρθρου 12 αναφέρεται ότι «Κατ ΄αρχήν, τα δικαιώµατα σχετικά µε τις άδειες χρήσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και
παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων και παρόµοιων πληρωµών αποτελούν εισόδηµα του δικαιούχου από παραχώρηση (letting). Η
παραχώρηση µπορεί να χορηγηθεί σε σχέση µε µια επιχείρηση (π.χ. χρήση λογοτεχνικών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που
χορηγούνται από έναν εκδότη ή χρήση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από τον εφευρέτη) ή εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
δραστηριότητα του παραχωρούντος (π.χ. κληρονόµοι του εφευρέτη)».

3. Το Σχόλιο 11 του `Αρθρου 12 αναφέρεται στον προσδιορισµό ως δικαιώµατα, πληρωµών που λαµβάνονται σε σχέση µε πληροφορίες που
αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική εµπειρία (experience) υπό την έννοια της παροχής τεχνογνωσίας «know-how» (παρ.2 του
άρθρου 12).

4. Ειδικότερα το Σχόλιο 11.3 του `Αρθρου 12 της Πρότυπης Σύµβασης του ΟΟΣΑ αναφέρει την ανάγκη διάκρισης µεταξύ των πληρωµών για
παροχή τεχνογνωσίας και των πληρωµών για την παροχή υπηρεσιών, η οποία ενίοτε διέπεται από τεχνικές δυσκολίες. Στην δεύτερη περίπτωση
(παύλα) αναφέρεται: «Στην περίπτωση συµβάσεων (contracts) παροχής υπηρεσιών, ο πάροχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει
υπηρεσίες οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση εκ µέρους του ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειρογνωµοσύνης, αλλά όχι τη
µεταφορά τέτοιων ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων ή εµπειρογνωµοσύνης στο άλλο µέρος».

5. Στο Σχόλιο 10.1 επίσης αναφέρεται ότι «Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά για την απόκτηση δικαιωµάτων αποκλειστικής
διανοµής ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας σε µια δεδοµένη επικράτεια δεν συνιστούν δικαιώµατα, δεδοµένου ότι δεν γίνονται για τη χρήση ή
το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου ιδιοκτησίας που περιλαµβάνεται στον ορισµό. Αυτές οι πληρωµές, οι οποίες θεωρούνται καλύτερα ως
πραγµατοποιηθείσες για την αύξηση των εσόδων από πωλήσεις, εµπίπτουν στο άρθρο 7 (Επιχειρηµατικά Κέρδη)...».

6. Συνεπώς αναφορικά µε τις πληρωµές που καταβάλλονται έναντι υπηρεσιών πιστοποίησης και µετάφρασης βιοµηχανικού ή άλλου είδους
εξοπλισµού προκειµένου αυτός να πιστοποιηθεί ότι πληροί τις εκάστοτε προδιαγραφές (τεχνικές, περιβαλλοντικές, ασφαλείας κλπ) που τίθενται
από τις αρµόδιες αρχές της άλλης χώρας και αντιστοίχως να αδειοδοτηθεί η χρήση του (εισαγωγή του), αυτές δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του προαναφερθέντος άρθρου 12 της αναφεροµένης στο θέµα Σύµβασης, αλλά εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 της
Σύµβασης αυτής.

Συνοψίζοντας και σε σχέση µε την ορθή εφαρµογή της αναφεροµένης στο θέµα ΣΑΔΦ, η αµοιβή αλλοδαπής εταιρείας για υπηρεσίες
πιστοποίησης και µετάφρασης που παρείχε σε ελληνική εταιρεία, υπάγεται στο `Αρθρο 7 (Κέρδη Επιχειρήσεων) της προαναφερθείσας ΣΑΔΦ
και συνεπώς δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


