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Κωδικός Ενέργειας «...» («κατάσταση») 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α.Ν. 89/67  
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 3427/2005 (ΚΕΦ. ΣΤ’) 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία Αιτήματος 
 

1.1 Στοιχεία υποβολής 
 

1.1.1 Υπηρεσία υποδοχής :  

1.1.2 Υπηρεσία αξιολόγησης :  

1.1.3 Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής :  
(εμφανίζεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή) : 

 

1.1.4 Αριθμός Πρωτοκόλλου  

(εμφανίζεται μετά την υποβολή του έντυπου φακέλου) : 

 

1.1.5 Ημερομηνία Πρωτοκόλλου  

(εμφανίζεται μετά την υποβολή του έντυπου φακέλου) :   

 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εταιρεία – Γραφείο / Υποκατάστημα 
 

2.1 Στοιχεία Εταιρείας  

Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αλλοδαπής εταιρείας που εγκαθιστά Γραφείο στην Ελλάδα ή της ημεδαπής εταιρείας 
που υπάγεται στο ν.3427/2005. 

 

2.1.1 Επωνυμία εταιρείας  

2.1.2 Διακριτικός Τίτλος  

2.1.3 Νομική Μορφή  Σε περίπτωση «Άλλης Μορφής», αναφέρετε αυτήν: 

 

2.1.4 Ιθαγένεια  

2.1.5 Έτος Ίδρυσης  

2.1.6 Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε 
χρηματιστήριο; 

 Εάν ναι, αναφέρετε τα χρηματιστήρια: 

 

2.1.7 Α.Φ.Μ. (στην Ελλάδα):  

2.1.8 Αρμόδια ΔΟΥ  

 

2.2 Έδρα - Στοιχεία Επικοινωνίας της Ημεδαπής Εταιρείας 
 

2.2.1 Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

2.2.2 Δήμος / Κοινότητα  

2.2.3 Οδός - Αριθμός  

2.2.4 Ταχ. Κώδικας  

2.2.5 Τηλέφωνα Επικοινωνίας  

2.2.6 Fax  

2.2.7 e-mail  

2.2.8 Website  

 

2.3 Γραφεία Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα 

Συμπληρώνονται τα στοιχεία των γραφείων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα από την αλλοδαπή εταιρεία. 
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2.4 Νόμιμος Εκπρόσωπος στην Ελλάδα 

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα ή του νόμιμου 
εκπροσώπου της ημεδαπής εταιρίας που υπάγεται στο ν.3427/2005. 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Στοιχεία 
ταυτοποίησης 

Διεύθυνση 
Επικοινωνίας 

Τηλέφωνο/ 
FAX 

e-mail Εκπροσώ- 
πηση 

       

 

2.5 Αντίκλητος της Εταιρείας στην Ελλάδα  

Συμπληρώστε τα στοιχεία του αντίκλητου της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα ή του αντίκλητου της ημεδαπής 
εταιρίας που υπάγεται στο ν.3427/2005. 

Σημειώνεται ότι ο αντίκλητος της εταιρείας δηλώνεται κατά την εγγραφή του χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα. Τα 
πεδία που έχουν δηλωθεί στα στοιχεία του χρήστη (2.5.1, 2.5.2, 2.5.4.1, 2.5.4.2 και 2.5.4.3) έρχονται 
προσυμπληρωμένα, όπως έχουν δηλωθεί και ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης της ενέργειας αυτής. 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτοποίησης Διεύθυνση 
Επικοινωνίας 

Τηλέφωνο/FAX e-mail 

      

 

2.6 Αντικείμενο Δραστηριότητας Εταιρείας  

Παρατίθεται η δραστηριότητα που αναπτύσσει η αλλοδαπή εταιρεία στο εξωτερικό ή η ημεδαπή εταιρεία στην 
Ελλάδα. 

 

  

 

2.7 Διοικητικό Συμβούλιο  

Συμπληρώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της αλλοδαπής εταιρείας που εγκαθιστά γραφείο στην Ελλάδα ή της 
ημεδαπής εταιρείας που υπάγεται στο ν.3427/2005. (Σε περίπτωση που λόγω της νομικής μορφής η εταιρεία δεν έχει 
Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται ο/οι διαχειριστής/ές). 

 

Ημερομηνία Τελευταίας αλλαγής  

 

α/α Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτοποίησης Ιδιότητα 

    

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Στοιχεία Λειτουργίας στην Ελλάδα 
 

3.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Παρατίθενται οι υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο αλλοδαπής ή την ημεδαπή εταιρεία προς τις εταιρείες του 
ομίλου στο εξωτερικό (Λήπτριες Εταιρείες) σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση εγκατάστασης/υπαγωγής όπως 
ισχύει. 

 

α/α Κατηγορία  Παρεχόμενης 
Υπηρεσίας   

Συνοπτική Περιγραφή - Εξειδίκευση του 
Αντικειμένου της Παρεχόμενη Υπηρεσίας 

Ποσοστό μισθοδοσίας προσωπικού που θα 
αντιστοιχεί στην Παρεχόμενη Υπηρεσία 

    

 

3.2 Εταιρείες Λήπτριες των Υπηρεσιών 

Παρατίθενται οι εταιρείες του ομίλου (Κεντρικά ή άλλη Συνδεδεμένη εταιρεία) προς τις οποίες παρέχονται οι 
Υπηρεσίες από το γραφείο της αλλοδαπής ή την ημεδαπή εταιρεία (Λήπτριες εταιρείες) σύμφωνα με την εγκριτική 
απόφαση εγκατάστασης/υπαγωγής όπως ισχύει. 

 

α/α Κεντρικά Επωνυμία 
Λήπτριας Εταιρείας 

Χώρα Αντικείμενο δραστηριότητας λήπτριας 
εταιρείας στο εξωτερικό 
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3.3 Προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία του γραφείου/υποκαταστήματος 
αλλοδαπής ή της ημεδαπής εταιρείας για την πρώτη πενταετία μετά την έκδοση 
της εγκριτικής απόφασης 

Στα πεδία των Προβλεπόμενων Δαπανών (α) συμπληρώστε τα προβλεπόμενα για κάθε έτος πάσης φύσεως έξοδα 
και αποσβέσεις για το γραφείο της αλλοδαπής ή την ημεδαπή εταιρεία, πλην του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με το 
νόμο (άρθρο 1 του α.ν.89/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 (Κεφ ΣΤ) του ν. 3427/2007 και ισχύει, το γραφείο 
της αλλοδαπής εταιρείας ή η ημεδαπή εταιρεία πρέπει να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως. 

Τα πεδία των Προβλεπόμενων Εσόδων (β) υπολογίζονται από το Πληροφοριακό Σύστημα βάσει του περιθωρίου 
κέρδους που συμπληρώνεται στο Βήμα II, Καρτέλα 2.2. 

 

1o έτος 2o έτος 3o έτος 4o έτος 5o έτος 
Μέσος όρος 
πενταετίας 

α. Προβλεπόμενες Δαπάνες 

      

β. Προβλεπόμενα Έσοδα 

      

 

3.4 Προβλεπόμενη Απασχόληση στο γραφείου αλλοδαπής ή την ημεδαπή 
εταιρεία για την πρώτη πενταετία μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1, α.ν.89/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27, κεφ. ΣΤ του ν.3427/2007 και ισχύει), 
το γραφείο της αλλοδαπής εταιρείας ή την ημεδαπής πρέπει να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον 4 ατόμων (το ένα 
εξ αυτών μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης). 

 

1o έτος 2o έτος 3o έτος 4o έτος 5o έτος 
Μέσος όρος 
πενταετίας 

α. Αριθμός Εργαζόμενων Πλήρους Απασχόλησης 

      

β. Αριθμός Εργαζομένων Μερικής Απασχόλησης 

      

γ. Συνολικός Αριθμός Εργαζομένων 

      

 

3.5 Δαπάνες – Απασχόληση ανά Υπηρεσία 

Συμπληρώστε τη Δαπάνη και την Απασχόληση ανά Υπηρεσία. Το άθροισμα πρέπει να συμφωνεί με τα συνολικά 
ποσά (μέσο όρο πενταετίας) που έχετε δηλώσει στις προηγούμενες καρτέλες του Βήματος αυτού.  

Για διευκόλυνση το σύστημα εμφανίζει τα ποσά που προκύπτουν αν γίνει αναλογισμός της συνολικής δαπάνης και 
απασχόλησης που έχετε δηλώσει στις καρτέλες 3.3 και 3.4 βάσει του ποσοστού μισθοδοσία προσωπικού της 
Υπηρεσίας που έχετε δηλώσει στην καρτέλα 3.1. Εάν ο παραπάνω αναλογισμός δεν απεικονίζει την πραγματικότητα 
συμπληρώσετε τα διαφορετικά ποσά σύμφωνα με τις προβλέψεις σας και αιτιολογήστε στο πεδίο των Σχολίων. 

 

α/α Υπηρεσία Αναλογούσα 
Ετήσια Δαπάνη (€) 

Αναλογούσα 
Απασχόληση 

(Άτομα) 

Πραγματική Ετήσια 
Δαπάνη (€) 

Πραγματική 
Απασχόληση 

(Άτομα) 

      

      

 


