ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Ν.3427/2005 ΚΕΦ ΣΤ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για την
εγκατάσταση κέντρων παροχής ενδο-ομιλικών υπηρεσιών (Μονάδες Κοινών Υπηρεσιών _ΜΚΥ /business services
centers- Share Service Centers_SSCs - Business Process
Outsourcing Centers _BPOs) από ξένες εταιρείες, λόγω
της γεωστρατηγικής της θέσης, του διαθέσιμο υψηλού
επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το
σχετικά χαμηλό μισθολογικό κόστος, το χαμηλό κόστους
ακινήτων, των καλών κλιματολογικών συνθηκών και περιβάλλοντος διαβίωσης καθώς και του γεγονότος ότι
είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σταθερότητα και
ασφάλεια σε μία ευρύτερη περιοχή που χαρακτηρίζεται
από ταραχές.

Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή του καθεστώτος
είναι Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία λειτουργεί ως
ONE STOP SHOP για την υποδοχή των αιτήσεων και την
έκδοση των αποφάσεων εγκατάστασης με ταυτόχρονο
καθορισμό του περιθωρίου κέρδους υποστηριζόμενη από
ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η Ελλάδα προσφέρει επίσης ένα φιλικό και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση των παραπάνω δραστηριοτήτων το οποίο ορίζεται από το νόμο 3427/2005
(Κεφ. ΣΤ) και παρέχει:

• Υπηρεσίες Συμβουλευτικού χαρακτήρα

• ευελιξία ως προς τη μορφή εγκατάστασης, η οποία
μπορεί να γίνει με δημιουργία γραφείου ή υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας ή με τη σύσταση
ημεδαπής εταιρείας
• απλή, γρήγορη και διαφανή διαδικασία αδειοδότησης
• ασφάλεια δικαίου με προκαθορισμό του περιθωρίου
κέρδους για κάθε εταιρεία σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΟΟΣΑ για τις χρεώσεις συναλλαγών εντός ομίλων και
αναπροσαρμογή αυτού ανά πενταετία
• άδεια διαμονής και εργασίας για απασχόληση αλλοδαπού προσωπικού

Τα κέντρα παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών που υπάγονται στο παραπάνω θεσμικό πλαίσιο μπορούν δε να
παρέχουν στα Κεντρικά (μητρική εταιρεία) και άλλες επιχειρήσεις του ομίλου στο εξωτερικό και την Ελλάδα τις
παρακάτω υποστηρικτικές υπηρεσίες:

• Υπηρεσίες Κεντρικής Λογιστικής Υποστήριξης
• Υπηρεσίες Ελέγχου Ποιότητας παραγωγής προϊόντων,
διαδικασιών και υπηρεσιών
• Υπηρεσίες Κατάρτιση μελετών σχεδίων και συμβάσεων
• Υπηρεσίες Διαφήμιση και marketing
• Υπηρεσίες Επεξεργασία στοιχείων λήψης και παροχής
πληροφοριών
• Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης

Οι παραπάνω εγκαστατάσεις (γραφεία ή υποκαταστήματα της αλλοδαπών εταιρειών ή και ημεδαπές εταιρείες)
υποχρεούνται να έχουν ένα ελάχιστο μέγεθος απασχόλησης και εργασιών (προσωπικό τουλάχιστον 4 άτομα και
δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον 100.000€
ετησίως).
Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν περίπου 135 γραφεία
και εταιρείες του νόμου 3427/2005, ορισμένα από τα
οποία ανήκουν σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους και
απασχολούν περίπου 2.600 άτομα.

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις προκειμένου να υπαχθούν στο ανωτέρω καθεστώς θα πρέπει να καταθέσουν
στην Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

Β. ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται, η πλήρης επωνυµία,
η έδρα και η ιθαγένεια της εταιρείας, ο τύπος µε τον οποίο
λειτουργεί, η σύνθεση του Διοικητικού της Συµβουλίου
καθώς και τα πρόσωπα που την δεσµεύουν δια της υπογραφής τους. Επίσης η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας
στην αλλοδαπή, οι συγκεκριµένες υπηρεσίες που θα παρέχει από την Ελλάδα, τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου της, τα άτοµα που θα απασχολήσει και οι ειδικότητές
τους και τέλος οι συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις, στις
οποίες παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.

1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται, η πλήρης επωνυµία
και η έδρα της εταιρείας, ο τύπος µε τον οποίο λειτουργεί, η σύνθεση του Διοικητικού της Συµβουλίου καθώς
και τα πρόσωπα που την δεσµεύουν δια της υπογραφής
τους. Επίσης το αντικείµενο εργασιών της, οι συγκεκριµένες υπηρεσίεςπου θα παρέχει στις συνδεδεµένες µε
αυτή επιχειρήσεις, το προτεινόµενο ποσοστό περιθωρίου
κέρδους βάσει της µελέτης τεκµηρίωσης, τα στοιχεία του
νοµίµου εκπροσώπου της, τα άτοµα που θα απασχολήσει
και οι ειδικότητές τους.

2. Κυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας,
µε τις σχετικές τροποποιήσεις.

2. Κυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας,
µε τις σχετικές τροποποιήσεις (εφ’ όσον υπάρχουν), από
το οποίο να προκύπτει ότι το αντικείµενο της περιορίζεται
αποκλειστικά στις αναφερόµενες στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του ν. 3427/2005 δραστηριότητες.

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό από το οικείο Επιµελητήριο ή
άλλη Δηµόσια Αρχή, που θα βεβαιώνει τη νόµιµη σύσταση
και λειτουργία της εταιρείας, τη σύνθεση του Διοικητικού
της Συµβουλίου και τα πρόσωπα που δεσµεύουν την εταιρεία µε την υπογραφή τους.

3. Πρόσφατη Βεβαίωση του Γ.Ε.Μ.Η. ότι η εταιρεία είναι
εγγεγραµµένη.

4. Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσης του τελευταίου
έτους του Οµίλου ή της Μητρικής. Για νεοσύστατες εταιρείες υποβάλλεται ο Ιδρυτικός Ισολογισμός.

4. Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ή
της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της γιά την υπαγωγή της στις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του ν.3427/2005.

5. Μελέτη τεκµηρίωσης του προτεινοµένου περιθωρίου
κέρδους της εταιρείας στην Ελλάδα από τις παρεχόµενες
υπηρεσίες της προς τον Όµιλο ή τα Κεντρικά της.

5. Το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), στο οποίο δηµοσιεύθηκε η σύνθεση του Δ.Σ.
της εταιρείας (για Α.Ε.) ή η περίληψη µε τα στοιχεία της
Ε.Π.Ε.

6. Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας
για την υπαγωγή της στις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του
ν.3427/2005 και το διορισµό νοµίµου εκπροσώπου.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά − πλην των 1, 5 πρέπει να είναι
επικυρωµένα από Δηµόσια Αρχή και να φέρουν την ειδική
Επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης (Apostille).
Ειδικά για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν
στην Ελλάδα µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2005 µε το καθεστώς του α.ν. 89/1967 και επιθυµούν την υπαγωγή τους
στο νέο καθεστώς, δεν απαιτείται το υπ’ αριθµ. (4) δικαιολογητικό.

6. Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσης του τελευταίου
έτους του Οµίλου ή της µητρικής Εταιρείας. Για νεοσύστατες εταιρείες υποβάλλεται ο Ιδρυτικός Ισολογισμός.
7. Μελέτη τεκµηρίωσης (βάσει του υποδείγµατος της Υπηρεσίας) του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας από τις παρεχόµενες υπηρεσίες της προς τον Όµιλο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού
Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης
Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
Τηλ: + 30 210 333 2312
Fax: +30 210 333 2449
e-mail: kee@mnec.gr

Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
Τηλ: +30 210 335 5700
Fax: +30 210 324 2079
email: info@enterprisegreece.gov.gr
website:www.enterprisegreece.gov.gr/

