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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «ΜΑRIΝΕ ΙΝDUSTRY ΜΙ SΑ» που εδρεύει στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

2

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.10034/11236/250/
23-04-2018 (ΦΕΚ 1454/Β΄/26-04-2018) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προγραμμάτων,
αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 51043
(1)
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «ΜΑRIΝΕ ΙΝDUSTRY ΜΙ SΑ» που εδρεύει στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α΄ 132) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (ΦΕΚ Α΄ 312) και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως
ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».

Αρ. Φύλλου 1773

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄ 37/28-02-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. 31564/19-03-2018 (ΦΕΚ Β΄ 978/
19-03-2018) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Αστέριο Πιτσιόρλα».
8. Το από 05-12-2017 (αριθμ. 133850/4916), 15-12-2017
(αριθμ. 138587/5057) και 18-01-2018 (αριθμ. 6340/176)
αίτημα της εταιρείας «ΜΑRIΝΕ ΙΝDUSTRY ΜΙ SΑ» που
εδρεύει στην Ελβετία, για εγκατάσταση γραφείου στην
Ελλάδα βάσει του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
9. Το από 27/09/2017 απόσπασμα Μητρώου Εταιρειών
του Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου του VAUD της
Ελβετίας με το οποίο πιστοποιείται η καταχώρηση της
εταιρείας «ΜΑRIΝΕ ΙΝDUSTRY ΜΙ SΑ» με Αριθμό Μητρώου Εταιρειών/ΦΠΑ: CΗΕ-114.351.156/15-06-2008.
10. Την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 του
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28
του ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις
14-03-2018 (Συνεδρίαση 71), για την πιστοποίηση του
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, της εταιρείας
«ΜΑRIΝΕ ΙΝDUSTRY ΜΙ SΑ» που εδρεύει στην Ελβετία με
κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την αντιπροσώπευση και διανομή μηχανημάτων και ανταλλακτικών για τη
ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές και την παροχή
συναφών υπηρεσιών.
2. Το γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα
ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών α)
επεξεργασίας στοιχείων, β) διαφήμισης και μάρκετινγκ,
γ) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης και δ) κατάρτισης
μελετών, σχεδίων και συμβάσεων προς τα Κεντρικά της
εταιρείας στην Ελβετία.
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Άρθρο 2
1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων
και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισοδήματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των
ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 και
ισχύει, ορίζεται σε ένδεκα και ενενήντα έξι εκατοστά επί
τοις εκατό (11,96%).
2. Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς.
Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πενταετίας από την έκδοση της παρούσης απόφασης ή
και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια
Υπηρεσία, να υποβάλει εκ νέου, βάσει των τελευταίων
διαθέσιμων στοιχείων, τη μελέτη τεκμηρίωσης του περιθωρίου κέρδους, που προβλέπεται στην υπουργική
απόφαση υπ’ αριθμ. ΓΕ/4487/466/8-2-2006 (ΦΕΚ Β’ 152)
«Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεων
για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄)».
Άρθρο 3
1. Το γραφείο της εταιρείας «ΜΑRIΝΕ ΙΝDUSTRY ΜΙ SΑ»,
η εγκατάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρίνεται με
την παρούσα, υποχρεούται:
α) Να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθοδοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες
λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
ετησίως, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται από αντίστοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία που πληρούν
τις προϋποθέσεις της εκάστοτε φορολογικής νομοθεσίας,
β) να τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του,
πλέον του ορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσης,
γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από
βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμβάζει το ποσό αυτό,
δ) εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης και εφεξής να απασχολεί στην Ελλάδα
προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων, εκ των
οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με
σύμβαση μερικής απασχόλησης.
Άρθρο 4
1. Η εταιρεία «ΜΑRIΝΕ ΙΝDUSTRY ΜΙ SΑ» είναι υποχρεωμένη:
α) Να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη
δημοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λειτουργίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξω-
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τερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας). Επίσης
εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τις σχετικές
συμβάσεις για την παροχή από το γραφείο των αναφερόμενων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσας
υπηρεσιών.
β) Να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού) κάθε μεταβολή των στοιχείων της, όπως
η ιθαγένεια και η έδρα της, η επωνυμία και νομική της
μορφή, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, η σύνθεση
του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος
της στην Ελλάδα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η
διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου, εντός πενήντα (50) ημερών το αργότερο από την
ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.
γ) Να ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών το
Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής), για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού,
καθώς και για κάθε αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου
στην Ελλάδα και της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας του γραφείου.
δ) Να υποβάλλει κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι τέλος
Ιουνίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), όλα τα στοιχεία που
αφορούν στη λειτουργία του γραφείου της στην Ελλάδα
κατά τον προηγούμενο χρόνο.
Ειδικότερα, τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και
σε έντυπη μορφή και αφορούν:
- τα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε τον προηγούμενο χρόνο, και ο χρόνος απασχόλησής του,
- το ποσό των ετησίων δαπανών στην Ελλάδα και τα
πάσης φύσεως άλλα έξοδα,
- το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων,
- το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμάτων από το εξωτερικό,
- ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του γραφείου, η εταιρεία «ΜΑRIΝΕ ΙΝDUSTRY ΜΙ SΑ» υποχρεούται
να ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), υποβάλλοντας αίτημα ανάκλησης της παρούσας, συνοδευόμενο
από την σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.
Άρθρο 5
1. Παράβαση από την εταιρεία των διατάξεων του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε
και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄)
και ισχύει, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής,
συνιστά λόγο επιβολής κυρώσεων, που συνίστανται σε
πρόστιμο ή και ανάκληση της παρούσας, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 76068/7006/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄/3682/
31-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και
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του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις
εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 “Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών
εταιρειών” όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των
όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις
του νόμου».
2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην
Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.
3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εταιρείας «ΜΑRIΝΕ ΙΝDUSTRY ΜΙ SΑ» στην Ελλάδα, διέπεται
από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
I

Αριθμ. Φ.10034/25854/669
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.10034/11236/250/
23-04-2018 (ΦΕΚ 1454/Β΄/26-04-2018) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προγραμμάτων,
αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 214 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 30 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 29 Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
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(ΦΕΚ 143 Α΄).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΦΕΚ 168 Α΄).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210 Α΄).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό προεδρικό διάταγμα 63/2005,
ΦΕΚ 98 Α΄).
11. Την υπ’ αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (ΦΕΚ 2168
Β’) όπως τροποποιήθηκε με τις Υ70/11-11-2015 (ΦΕΚ
2441 Β’), Υ43/28-4-2017 (ΦΕΚ 1510 Β’), Υ89/28-11-2017
(ΦΕΚ 4169 Β’) και Υ24/2-5-2018 (ΦΕΚ 1516 Β’) όμοιες
αποφάσεις.
12. Την υπ’αριθμ. Φ.10034/11236/250/23-04-2018
(ΦΕΚ 1454/Β΄/26-04-2018) υπουργική απόφαση με
θέμα «Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018»
(ΑΔΑ 6ΠΗΖ465Θ1Ω-2ΦΘ).
13. Την υπ’ αριθμ. 1544/3/8-2-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.
14. Το με αριθμ. 3609/07-05-2018 έγγραφο του ΟΠΕΚΑ
με θέμα «Έκδοση υπουργικής απόφασης Προγράμματος
δωρεάν διανομής εισιτηρίων θεάτρων, του Λογαριασμού
Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ».
15. Την υπ’ αριθμ. 12727/927/2018 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24
παρ. 5 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία είχε προβλεφθεί η δαπάνη ύψους επτακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ (750.000 €) ΚΑΕ 2639.43 για το Πρόγραμμα δωρεάν
παροχής εισιτηρίων θεάτρου.
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους επτακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ (750.000 €) και θα καλυφθεί από την ήδη προϋπολογισθείσα δαπάνη των δεκατριών εκατομμυρίων
ευρώ (13.000.000 €) για την υλοποίηση των προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018 όπως
αυτή προβλεπόταν στην αριθμ. Φ. 10034/11236/250/
23-04-2018 (ΦΕΚ 1454/Β 726-04-2018) υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. Φ10034/11236/250/
23-04-2018 (ΦΕΚ 1454/Β/26-04-2018) υπουργικής απόφασης ως εξής:
1) Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση
ως εξής:

19388

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.»
2) Στο τέλος του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση
ως εξής:
«5. Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων
θεάτρου ο αριθμός ανέρχεται στα πενήντα χιλιάδες
(50.000) άτομα, προκειμένου να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
θέατρα.»
3) Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Τεύχος Β’ 1773/18.05.2018

«Τα παραπάνω ισχύουν και για το Πρόγραμμα δωρεάν
παροχής εισιτηρίων θεάτρου.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2018
Η Υπουργός

Η Aναπληρώτρια Υπουργός
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