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Κράτη με προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς 

 

   Δημοσιεύτηκε η λίστα των 
κρατών με προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς για το 
φορολογικό έτος 2018. 

Η Απόφαση υπ’ αριθμόν 1107/2019 
του Υπουργείου Οικονομικών που 
καθορίζει τα κράτη με προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς για το 
φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 4 
Απριλίου 2019. Ο κατάλογος των 
κρατών είναι σχετικός με την 
εφαρμογή των ειδικών κανόνων 
φορολογικής εκπεσιμότητας των 
δαπανών των ελληνικών 
επιχειρήσεων προς προμηθευτές που 
βρίσκονται στα εν λόγω κράτη, 
καθώς και με την εφαρμογή των 
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κανόνων για τις ελληνικές 
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές 
Επιχειρήσεις. Η λίστα για το 
φορολογικό έτος 2018 είναι σχετική 
για τις φορολογικές δηλώσεις για το 
2018, για τις οποίες πρέπει να 
υποβληθεί αίτηση μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2019 από εταιρίες που 
φορολογούνται ανά ημερολογιακό 
έτος. 

 

 
Ο καθορισμός έγινε με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 6β 
του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά την 
οποία κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς είναι τα 
κράτη εκείνα με φορολογικό συντελεστή νομικών προσώπων 
ίσο ή κατώτερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων της ελληνικής 
φορολογικής νομοθεσίας (29% για το φορολογικό έτος 2018, ο 
οποίος μειώθηκε σε 28% για εισόδημα που προκύπτει σε 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019). 

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, κράτη με προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2018 είναι τα 
εξής:  

Άγιος Ευστάθιος Αλβανία 
Ανδόρα Ανγκουίλα 
Βανουάτου Βερμούδες 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη Βουλγαρία 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Γιβραλτάρ 
Γκέρνσεϋ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
Ιορδανία Ιρλανδία 
Κατάρ Κόσοβο 
Κύπρος Λιχτενστάιν 
Μακάο Μαλδίβες 
Μαυροβούνιο Μολδαβία 
Μονακό Μοντσεράτ 
Μπαχάμες Μπαχρέιν 
Μπελίζ Μπονέρ 
Ναούρου Νήσοι Κέιμαν 
Νήσοι Μάρσαλ Νήσοι Τερκς και Κέικος 
Νήσος του Μαν Ουγγαρία 
Ουζμπεκιστάν Ομάν 
Παραγουάη ΠΓΔΜ 
Σαουδική Αραβία Σεϋχέλλες 
Σρι Λάνκα Τζέρσεϋ 

 



Ο Άγιος Μαρίνος έχει αφαιρεθεί από τη λίστα, η οποία είναι 
εξάλλου ίδια με την αντίστοιχη για το φορολογικό έτος 2017. 

 
 

 

 

   

 

 

Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email στον 
αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” στο πεδίο του θέματος. 
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