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Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 52 έωρ και 55 ηος ν. 4172/2013. 

  

 αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52 έσο θαη 55 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ζαο 

παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52, 53 θαη 54 ηνπ λ. 4172/2013 παξέρνληαη 

θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα ηα νπνία ηζρχνπλ επί εηζθνξάο ελεξγεηηθνχ έλαληη ηίηισλ 

(άξζξν 52), επί αληαιιαγήο ηίηισλ (άξζξν 53), θαζψο θαη επί απνξξφθεζεο κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ απφ άιιε πθηζηάκελε εηαηξεία, ζπγρψλεπζεο δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ κε ηε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο θαη δηάζπαζεο κίαο εηαηξείαο ζε 

δχν ή πεξηζζφηεξεο πθηζηάκελεο ή λέεο εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεξηθήο 

δηάζπαζεο απηήο (άξζξν 54).  

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 παξέρνληαη θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα γηα ηε 

κεηαθνξά απφ ηελ Διιάδα ζε άιιν θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 

θαηαζηαηηθήο έδξαο κίαο επξσπατθήο εηαηξείαο (SE) ή κίαο επξσπατθήο ζπλεηαηξηζηηθήο 

εηαηξείαο (SCE). 

2. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ νπνίσλ ε δηαδηθαζία αξρίδεη απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ ππαγσγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 
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εηαηξεηψλ ζηηο ππφςε δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. ζα πξέπεη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο απφ ηα 

αξκφδηα εηαηξηθά φξγαλα (ελδεηθηηθά, απφθαζε Γ.. γηα έλαξμε δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο) 

λα έρνπλ ιεθζεί ή λα ιακβάλνληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.  

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 52, ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 

άξζξνπ 53 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ ππφςε άξζξσλ εκπίπηνπλ νη εηαηξείεο πνπ:  

α) πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηχπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Α’ 

ηεο Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ, φπσο ηζρχεη, 

β) είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη δελ ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηξίηνπ θξάηνπο εθηφο Δ.Δ. 

θαη’ εθαξκνγή φξσλ χκβαζεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.) πνπ έρεη 

ζπλαθζεί κε απηφ ην ηξίην θξάηνο,  

γ) ππφθεηληαη, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ ηνπο 

θφξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Β’ ηεο Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ ή ζε 

νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν ελδερνκέλσο ζην κέιινλ αληηθαηαζηήζεη έλαλ απφ ηνπο θφξνπο 

απηνχο.  

Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά, θαζφζνλ αλ έζησ 

θαη κία απφ απηέο δελ πιεξείηαη ηφηε δελ είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζην ππφςε θαζεζηψο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε βάζε ην Παξάξηεκα Η Μέξνο Α’ ηεο Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ, νη ηχπνη 

εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Πεξαηηέξσ, κε βάζε ην Παξάξηεκα Η Μέξνο Β’ ηεο Οδεγίαο 

2009/133/ΔΚ, γηα ηελ Διιάδα, νη εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη ππνθείκελεο ζε θφξν λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ εκπίπηνπλ θαη νη Ηδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Η.Κ.Δ.) ιφγσ ηεο ίδηαο 

θνξνινγηθήο κεηαρείξηζήο ηνπο κε ηηο Δ.Π.Δ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4072/2012. 

4. ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππφςε δηαηάμεσλ εκπίπηνπλ κνξθέο 

κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ είηε πξνβιέπνληαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο εηαηξηθήο 

λνκνζεζίαο (π.ρ. ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ή ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο, δηάζπαζε), είηε 

απφ ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ απηνχ λφκνπ (π.ρ. κεξηθή δηάζπαζε) θαη 

φρη ινηπέο πεξηπηψζεηο κεηαζρεκαηηζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απνξξφθεζε Α.Δ. απφ 

Δ.Π.Δ. Δπίζεο, νη ππφςε δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εμαγνξά κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ απφ πθηζηάκελε αλψλπκε εηαηξεία θαζφζνλ ε 

πεξίπησζε απηή, ζηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη ζχλνιν πεξηνπζίαο έλαληη απφδνζεο ζηνπο 

κεηφρνπο ησλ εμαγνξαδνκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, 
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αλ θαη πξνβιέπεηαη ζηελ εηαηξηθή λνκνζεζία (άξζξν 79 θ.λ.2190/1920), δελ θαιχπηεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013.  

Οκνίσο, ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52 έσο θαη 54 δελ εκπίπηνπλ oη 

κεηαηξνπέο επηρεηξήζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζε άιιε λνκηθή κνξθή, νη 

κεηαζρεκαηηζκνί αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ κε 

ηε κνξθή ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε απφ πθηζηάκελε αλψλπκε εηαηξεία ή ΔΠΔ ή 

κε ζχζηαζε λέαο αλψλπκεο εηαηξείαο ή ΔΠΔ.  

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, 

απνηίκεζεο ησλ εηζθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ, δηαπίζησζεο ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο, θ.ιπ. 

θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο (θ.λ.2190/1920, λ.3190/1955, 

θ.ιπ.) θαη ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ, θαηά πεξίπησζε. Καηά 

ζπλέπεηα, νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πνπ εμεηάδνληαη κε ηελ παξνχζα δελ επεξεάδνπλ ζε 

θακία πεξίπησζε ηελ εθαξκνγή ηνπ εηαηξηθνχ πιαηζίνπ, φπσο απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ 

ζρεηηθή εηαηξηθή λνκνζεζία.  

 6. Σνλίδεηαη φηη ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52 έσο θαη 54 ηνπ λ. 

4172/2013 δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαζφζνλ κία επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα θάλεη 

ρξήζε είηε κφλν ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηεο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο ρσξίο θακία αλαθνξά ζε 

δηαηάμεηο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, είηε ησλ δηαηάμεσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ λ.δ. 

1297/1972, λ. 2166/1993. Aλ κηα επηρείξεζε έρεη επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηεο ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 52 έσο θαη 54 ηνπ λ. 4172/2013, ζα ηχρεη ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ 

ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4438/2016 (ΦΔΚ Α΄220), πνπ ηζρχνπλ γηα κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ 

νπνίσλ ε δηαδηθαζία έρεη αξρίζεη κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ 

(28.11.2016), γηα ηηο ινηπέο θνξνινγίεο.  

 Δπίζεο, εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2578/1998 

ζρεηηθά κε ηνπο δηαζπλνξηαθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη εθ 

παξαιιήινπ κε ηνλ παξφληα λφκν ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο δελ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

απηνχ.   

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή ηεο επηρείξεζεο γηα ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ πξέπεη λα πξνθχπηεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, π.ρ. απφ ηα νηθεία 

εηαηξηθά έγγξαθα.  
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Β. ΑΡΘΡΟ 52 - ΔΙΦΟΡΔ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΔΝΑΝΣΙ ΣΙΣΛΩΝ   

α) Πποϋποθέζειρ ςπαγωγήρ 

1. Σν άξζξν απηφ αθνξά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ζε κεηαβηβάζεηο θιάδσλ 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, εθφζνλ επηιεγεί ε ππαγσγή ζε 

απηφ απφ ηελ εηζθέξνπζα θαη ηε ιήπηξηα εηαηξεία θαη πιεξνχληαη θαη νη ινηπέο νξηδφκελεο 

απφ ην ίδην άξζξν πξνυπνζέζεηο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ σο «ηίηινη» 

λννχληαη νη κεηνρέο ή ηα εηαηξηθά κεξίδηα. 

2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη σο «εηζθνξά ελεξγεηηθνχ» 

ζεσξείηαη θάζε πξάμε κε ηελ νπνία κηα εηαηξεία (εηζθέξνπζα), ρσξίο λα ιπζεί, κεηαβηβάδεη 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε άιιε εηαηξεία (ιήπηξηα), έλαληη ηεο 

έθδνζεο ή κεηαβίβαζεο ηίηισλ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο. Ωο «θιάδνο 

δξαζηεξηφηεηαο» ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ 

ελφο ηκήκαηνο κηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία ζπληζηνχλ απφ νξγαλσηηθή άπνςε απηφλνκε 

εθκεηάιιεπζε, δειαδή έλα ζχλνιν ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη απηνδχλακα.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεηαβίβαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε ιχζε ηεο 

εηζθέξνπζαο εηαηξείαο. Πεξαηηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ ηίζεηαη πεξηνξηζκφο, ε ιήπηξηα 

εηαηξεία κπνξεί λα είλαη είηε πθηζηάκελε είηε λεντδξπφκελε. ε πεξίπησζε πνπ ε ιήπηξηα 

είλαη πθηζηάκελε εηαηξεία, θαηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ θιάδνπ πξνβαίλεη ζε αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, απνδίδνληαο ζηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία κεηνρέο ζε αληάιιαγκα 

ηεο αμίαο ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ελψ έρεη ελαιιαθηηθά ηε δπλαηφηεηα λα απνδψζεη θαη 

ίδηεο κεηνρέο ηηο νπνίεο έρεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο. 

 Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε εηζθνξά θιάδνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ιεηηνπξγνχζα εηαηξεία (εηζθέξνπζα) πξνο εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί ήδε ή πξφθεηηαη λα 

ζπζηαζεί θαη πεξαηηέξσ, ε εηζθέξνπζα κεηά ηελ εηζθνξά θιάδνπ ζα πξέπεη λα 

εμαθνινπζεί λα αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο ν θιάδνο ζα πξέπεη λα εμάγεη απηνηειέο 

ινγηζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζα πξέπεη λα εηζθέξνληαη ζηε ιεηηνπξγνχζα ή λεντδξπφκελε 

εηαηξεία φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ απνζπψκελνπ θιάδνπ.  

Δηδηθά ηα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο κπνξεί λα απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελφο 

απνζπψκελνπ θιάδνπ, αιιά δε ζπληζηνχλ θιάδν θαζφζνλ δελ είλαη ηθαλά απφ νξγαλσηηθή 

άπνςε λα απνηειέζνπλ απηφλνκε εθκεηάιιεπζε θαη λα ιεηηνπξγνχλ απηνδχλακα. Καηά 

ζπλέπεηα, κηα εηαηξεία δελ κπνξεί λα εηζθέξεη «θιάδν» ζπκκεηνρψλ ηεο. Μηα εηαηξεία δελ 

κπνξεί λα εηζθέξεη θιάδν ηεο εάλ κεηά ηελ εηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί 

κε κφλε δξαζηεξηφηεηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπκκεηνρψλ ηεο.  
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Αληίζεηα, ηα αθίλεηα κπνξνχλ λα εηζθεξζνχλ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

απηφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εηζθνξά αθηλήηνπ ζπλαξηάηαη κε εηζθνξά αληίζηνηρεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ην αθίλεην απηφ (π.ρ. εηαηξείεο κε απηνηειή 

θιάδν εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ).  

Σέινο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ν λφκνο 

θάλεη αλαθνξά ζε ζχλνιν ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ελφο ηκήκαηνο κίαο 

επηρείξεζεο, νη ππφςε δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηελ εηζθνξά ηκήκαηνο επηρείξεζεο.  

Ωο ηκήκα εηαηξείαο λνείηαη απηνηειέο κέξνο θιάδνπ, ηνπ νπνίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο 

παξαθνινπζνχληαη δηαθεθξηκέλα ζηα βηβιία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ ηκεκάησλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα εηαηξεία πνπ θαηαζθεπάδεη γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη ζπγρξφλσο 

έρεη εκπφξην εηζαγνκέλσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη αληαιιαθηηθψλ απηψλ, 

είλαη κηθηή επηρείξεζε, δηαζέηνπζα δχν θιάδνπο, βηνκεραληθφ (παξαγσγήο κεραλεκάησλ) 

θαη εκπνξηθφ κε δχν ηκήκαηα (εκπνξίαο εηζαγνκέλσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη 

εκπνξίαο εηζαγνκέλσλ αληαιιαθηηθψλ). 

3. Με ηελ ίδηα παξάγξαθν νξίδεηαη φηη σο εηζθνξά ελεξγεηηθνχ λνείηαη θαη ε 

κεηαηξνπή ππνθαηαζηήκαηνο ζε λενζπζηαζείζα εηαηξεία πνπ απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο 

εηζθέξνπζαο εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε απηή εηζθέξεηαη ππνθαηάζηεκα ζε 

λενζπζηαζείζα εηαηξεία. Οη κεηνρέο ηεο λενζπζηαζείζαο εηαηξείαο απνθηψληαη εμ 

νινθιήξνπ απφ ην θεληξηθφ (εηζθέξνπζα εηαηξεία) θαη θαηά ζπλέπεηα ην θεληξηθφ 

θαζίζηαηαη κεηξηθή ηεο λενζπζηαζείζαο εηαηξείαο (ζπγαηξηθή).  

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ην άξζξν απηφ 

εθαξκφδεηαη θαηά ηελ εηζθνξά ελεξγεηηθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο: 

α) ηφζν ε εηζθέξνπζα φζν θαη ε ιήπηξηα είλαη θαη νη δχν θνξνινγηθνί θάηνηθνη 

Διιάδνο. 

Με ηελ πεξίπησζε απηή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εηζθνξά ελεξγεηηθνχ κεηαμχ 

εκεδαπψλ εηαηξεηψλ, δελ απνθιείεηαη θαη ε εηζθνξά θιάδνπ πνπ δηαηεξείηαη ζηελ 

αιινδαπή, νπφηε θαη απνθηά ε ιήπηξηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ αιινδαπή. Δπνκέλσο, 

δελ ηίζεηαη θάπνηνο πεξηνξηζκφο σο πξνο ηνλ ηφπν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θιάδνο. 

Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ηελ εηζθνξά ειιεληθνχ 

ππνθαηαζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ αιινδαπή απφ εκεδαπή εηαηξεία (θεληξηθφ) ζε 

λενζπζηαζείζα εκεδαπή εηαηξεία. 

β) ε εηζθέξνπζα είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη ε 

ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηά ηε 

κεηαβίβαζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο, ηα απνζεκαηηθά, νη πξνβιέςεηο 
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θαη νη δεκίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη δελ ζπλδένληαη κε κφληκε εγθαηάζηαζε εθηφο Διιάδνο 

ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο. 

Ζ πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εηζθνξά θιάδνπ ζε εκεδαπή ιήπηξηα εηαηξεία 

(πθηζηάκελε ή λεντδξπφκελε) αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

εηζθεξφκελνο θιάδνο (ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή, εληφο ή εθηφο Δ.Δ.), κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο κε ζχλδεζεο ησλ αλσηέξσ εηζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ κε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ηεο ιήπηξηαο εθηφο Διιάδνο. Γηα παξάδεηγκα, γαιιηθή εηαηξεία δελ κπνξεί κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ λα εηζθέξεη θιάδν ηεο ζε εκεδαπή ιήπηξηα εηαηξεία, 

πξνζαξηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο εκεδαπήο εηαηξείαο ζηελ 

αιινδαπή (ζηε Γαιιία ή ζε άιιε ρψξα).  

γ) ζηελ εηζθνξά ελεξγεηηθνχ, εθφζνλ ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο 

άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη ε εηζθέξνπζα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο 

Διιάδνο ή άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηά ηε κεηαβίβαζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο, ηα 

απνζεκαηηθά, νη πξνβιέςεηο θαη νη δεκίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζπλδένληαη κε κφληκε 

εγθαηάζηαζε πνπ ηεξεί ζηελ Διιάδα ε ιήπηξηα εηαηξεία.      

Ζ πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εηζθνξά θιάδνπ εκεδαπήο εηαηξείαο ή εηζθνξά 

θιάδνπ πνπ δηαηεξεί ζηελ Διιάδα αιινδαπή εηαηξεία θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιινπ 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. (κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα) πξνο αιινδαπή ιήπηξηα 

θνξνινγηθφ θάηνηθν Δ.Δ. ε νπνία είηε έρεη ήδε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα κε ηελ 

νπνία ζπλδέεηαη ν εηζθεξφκελνο θιάδνο κεηά ηε κεηαβίβαζε, είηε κεηά ηε κεηαβίβαζε 

απνθηά κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, θαζφζνλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηεξείηαη 

ε ζρεηηθή πξνυπφζεζε φηη δειαδή κεηά ηε κεηαβίβαζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη 

ππνρξεψζεηο, ηα απνζεκαηηθά, νη πξνβιέςεηο θαη νη δεκίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζπλδένληαη 

κε κφληκε εγθαηάζηαζε πνπ ηεξεί ζηελ Διιάδα ε ιήπηξηα εηαηξεία.  

Γηα παξάδεηγκα, γαιιηθή εηαηξεία κε βηνκεραληθφ θιάδν (εξγνζηάζην) ζηελ Διιάδα 

εηζθέξεη ηνλ θιάδν απηφ ζε γεξκαληθή εηαηξεία, ε νπνία σο απνηέιεζκα ηεο πξάμεο απηήο 

απνθηά ζηελ Διιάδα κφληκε εγθαηάζηαζε (θιάδνο εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα). ην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππφςε δηαηάμεσλ εκπίπηεη θαη ε πεξίπησζε πνπ ε γεξκαληθή 

εηαηξεία δηαηεξνχζε ήδε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία κεηά ηελ πξάμε 

ηεο εηζθνξάο πξνζαξηάηαη ν εηζθεξφκελνο θιάδνο.   

5. Με ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

εηαηξεία θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο (εηζθέξνπζα) κεηαβηβάδεη θιάδν ή θιάδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπληζηνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη 
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ζε άιιν θξάηνο − κέινο ηεο Δ.Δ. ζε ιήπηξηα εηαηξεία άιινπ θξάηνπο − κέινπο ηεο Δ.Δ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, δελ εθαξκφδνληαη νη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ε 

εηζθέξνπζα εηαηξεία δηθαηνχηαη πίζησζεο έλαληη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη 

ζπλεπεία ηεο κεηαβίβαζεο ζρεηηθά κε θάζε θφξν πνπ ζα επηβαιιφηαλ ζε απηφ ην θξάηνο – 

κέινο γηα ηε κεηαβίβαζε, εάλ δελ εηχγραλαλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2009/133/ΔΚ, φπσο ηζρχεη.  

Γηα παξάδεηγκα, αλ εκεδαπή εηαηξεία εηζθέξεη θιάδν ηεο εγθαηεζηεκέλν ζηε Γαιιία 

ζε ιήπηξηα εηαηξεία άιινπ θξάηνπο κέινπο Δ.Δ. (Γεξκαλίαο) ε νπνία δελ έρεη κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο, δελ εθαξκφδνληαη νη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

θαη ε ππφςε πξάμε αληηκεησπίδεηαη σο κεηαβίβαζε γηα ηελ νπνία φκσο ε εηζθέξνπζα 

εκεδαπή εηαηξεία δηθαηνχηαη πίζησζεο έλαληη ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ίζε κε ην πνζφ ηνπ 

θφξνπ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζηε Γαιιία εάλ δελ εηχγραλαλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ.   

 

β) Φοπολογικά εςεπγεηήμαηα  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά 

ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4465/2017 

(ΦΔΚΑ΄47) νξίδεηαη φηη θαηά ην ρξφλν ηεο εηζθνξάο ηνπ ελεξγεηηθνχ ε ιήπηξηα εηαηξεία δελ 

απνδίδεη ζηα εηζθεξφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θνξνινγεηέα αμία κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αμία πνπ είραλ ζηελ εηζθέξνπζα ακέζσο πξηλ απφ ηελ εηζθνξά ελεξγεηηθνχ. 

2.  Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε φπνηα ππεξαμία πξνθχπηεη σο δηαθνξά ηεο 

αγνξαίαο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία 

ηεο ιήπηξηαο θαη ηεο αμίαο απηψλ πξηλ απφ ηελ εηζθνξά ηνπ ελεξγεηηθνχ, δελ θνξνινγείηαη 

θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. πλεπψο, ε ηπρφλ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά εηζθνξά ηνπ θιάδνπ δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 

Ζ φπνηα ππεξαμία ζα θνξνινγεζεί ζηε ιήπηξηα εηαηξεία θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

κεηαβίβαζεο ησλ εηζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ (“disposal of assets”, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 7 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ). Ωο «κεηαβίβαζε» ησλ ζηνηρείσλ 

λνείηαη ν ρξφλνο πξαγκαηηθήο κεηαβίβαζήο ηνπο ή δηάιπζεο ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο, ελψ 

φζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ν ρξφλνο πνπ ηα ζηνηρεία 

πάςνπλ λα ζπλδένληαη κε απηή, ήηνη παχζε ιεηηνπξγίαο ππνθαηαζηήκαηνο (π.ρ. θιείζηκν / 

δηαθνπή εξγαζηψλ, πψιεζε) ή ν ρξφλνο πνπ ηα ζηνηρεία κεηαθέξνληαη ινγηζηηθά ζηα 

βηβιία ηνπ θεληξηθνχ.  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ιακβάλεη ρψξα γεγνλφο θνξνιφγεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ζε 

πεξίπησζε πεξαηηέξσ κεηαζρεκαηηζκνχ (κε φπνηνλ λφκν θαη αλ πξαγκαηνπνηεζεί) ηεο 

ιήπηξηαο εηαηξείαο ή ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηεο ζηελ Διιάδα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 56 ηνπ λ. 4172/2013 ή ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), 

θαηά πεξίπησζε. 

Πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο θνξνιφγεζεο ηεο ηπρφλ ππεξαμίαο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ή δηάιπζεο ηεο 

ιήπηξηαο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ επρεξψο απφ ηα βηβιία ηεο ιήπηξηαο 

εηαηξείαο νη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο είραλ δηακνξθσζεί γηα ζθνπνχο 

παξαθνινχζεζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ακέζσο πξηλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ.  

Όζνλ αθνξά ζηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7, φπσο 

απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

32 ηνπ λ. 4465 νξίδεηαη πιένλ ξεηά φηη δελ ηίζεηαη ζέκα θνξνιφγεζεο ηεο ηπρφλ ππεξαμίαο 

πνπ απηή απνθηά ιφγσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εηζθνξάο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, δειαδή ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη σο δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ηνπ 

εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο, θαη ηεο αμίαο ησλ ηίηισλ πνπ ιακβάλεη σο αληάιιαγκα γηα ηελ 

εηζθνξά ηνπ θιάδνπ δεδνκέλνπ φηη  απηή  απνηηκά ηνπο ηίηινπο πνπ ιακβάλεη απφ ηελ 

ιήπηξηα ζηελ αγνξαία ηνπο αμία, αιιά ε φπνηα ππεξαμία ζα θνξνινγεζεί θαηά ην ρξφλν 

ηεο κεηαγελέζηεξεο κεηαβίβαζεο ησλ ηίηισλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.1 

ηνπ άξζξν 32 ηνπ λ.4465/2017, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε παξ.7 ηνπ άξζξνπ 52, 

πξνβιέπεηαη νξηζηηθή απαιιαγή γηα ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία απφ ηελ ππεξαμία πνπ ηπρφλ 

πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, θαη φρη αλαβνιή κέρξη ηε δηαλνκή ή 

θεθαιαηνπνίεζε απηήο. πλεπψο, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

47 ηνπ λ.4172/2013 ζε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 

πνζνχ ηεο ππεξαμίαο. 

Δμαηξεηηθά, γεγνλφο θνξνιφγεζεο ηεο ππεξαμίαο πνπ απνθηά ε εηζθέξνπζα 

ζπληξέρεη κφλν αλ απηή κεηαβηβάζεη ηνπο απνθηψκελνπο ηίηινπο εληφο ηξηεηίαο απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εηζθνξάο ελεξγεηηθνχ, φπνπ ζηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ππεξαμίαο, σο ηηκή θηήζεο ησλ ηίηισλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ιακβάλεηαη ε αμία πνπ 

είραλ ηα εηζθεξφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ακέζσο πξηλ ηελ εηζθνξά. Πξνο απνθπγή 

θαηαρξήζεσλ, γίλεηαη δεθηφ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ιάβεη ρψξα θεθαιαηνπνίεζε ή δηαλνκή 

ηνπ ππφςε πνζνχ εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ηεο ηξηεηίαο, ηφηε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 
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ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 62 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα ηνλ κέηνρν.  

   

Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ 

ε θαζαξή ζέζε απηνχ είλαη αξλεηηθή, δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ ππφςε δηαηάμεσλ, 

θαζφζνλ ιφγσ ηεο αξλεηηθήο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θιάδνπ δελ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ λένη 

ηίηινη απφ ηε ιήπηξηα εηαηξεία ζηνπο κεηφρνπο/εηαίξνπο ηεο εηζθέξνπζαο (ζρεη. ε αξηζ. 

145/1981 γλσκνδφηεζε Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ.). 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ε ιήπηξηα 

εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ηηο απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ ζα ίζρπαλ γηα ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, εάλ δελ είρε γίλεη ε εηζθνξά 

ελεξγεηηθνχ.  

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη, φηη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ίδηνη θαλφλεο 

απνζβέζεσλ πνπ ηεξνχζε θαη ε εηζθέξνπζα, ήηνη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο ζα είλαη ν 

ίδηνο θαη νη απνζβέζεηο ζα δηελεξγνχληαη επί ηεο αμίαο θαη κε ηε κέζνδν πνπ εθήξκνδε ε 

εηζθέξνπζα εηαηξεία, σο εάλ δελ είρε ιάβεη ρψξα ε εηζθνξά ελεξγεηηθνχ.  

Γηα παξάδεηγκα, έζησ πάγην ζηνηρείν αξρηθήο αμίαο 400.000 επξψ κε ζπληειεζηή 

απφζβεζεο 10% ην νπνίν απνηειεί ζηνηρείν θιάδνπ πνπ εηζθέξεηαη ζηηο 31.12.2016. Ζ 

αλαπφζβεζηε αμία ηνπ παγίνπ αλέξρεηαη ζε 140.000 επξψ, ελψ ε αμία ηνπ κεηά ηελ 

απνηίκεζε ζε 180.000 επξψ (40.000 ππεξαμία ιφγσ απνηίκεζεο). Ζ ιήπηξηα εηαηξεία ζα 

δηελεξγεί ινγηζηηθέο απνζβέζεηο ζην πνζφ ησλ 180.000 επξψ (αξρηθή αμία ζηα βηβιία ηεο 

ιήπηξηαο), ήηνη 180.000 x 10% = 18.000 επξψ, ελψ γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο ζα 

δηελεξγνχληαη απνζβέζεηο επί ηεο αξρηθήο αμίαο ησλ 400.000 επξψ (αξρηθή αμία ζηα βηβιία 

ηεο εηζθέξνπζαο) κε ζπληειεζηή 10%, κέρξη ηελ πιήξε απφζβεζε ηνπ παγίνπ, ήηνη 

400.000 x 10% = 40.000 επξψ.  

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 νξίδεηαη φηη ε ιήπηξηα κπνξεί λα αλαιάβεη 

απνζεκαηηθά θαη πξνβιέςεηο πνπ ζρεκάηηζε ε εηζθέξνπζα εηαηξεία θαη ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ή ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κεηαβηβάδνληαη θαη ηα νπνία 

απνιάκβαλαλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ίζρπαλ γηα ηελ 

εηζθέξνπζα εηαηξεία εάλ δελ είρε γίλεη ε κεηαβίβαζε.  

 Σα ππφςε απνζεκαηηθά θαη πξνβιέςεηο ζα κεηαθέξνληαη απηνχζηα ζηε ιήπηξηα 

εηαηξεία θαη ζα εκθαλίδνληαη ζε εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηα βηβιία ηεο. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ ππάξρνπλ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πξνεξρφκελα απφ πξνεγνχκελν 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εηζθέξνπζαο κε ην λ.δ.1297/1972, απηά δελ θνξνινγνχληαη θαηά ηνλ 
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ρξφλν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία ζπλερίδεη λα απνιακβάλεη ηηο 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο πνπ ίζρπαλ γηα ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ ηίζεληαη κε ην λ.δ. 1297/1972. ε πεξίπησζε πνπ ν εηζθεξφκελνο θιάδνο έρεη 

εληαρζεί ζηνπο αλαπηπμηαθνχο λ.2601/1998, λ.3299/2004 θαη λ.3908/2011 ζα ελεξγνχληαη 

αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο αθάιππηεο αμίαο επελδχζεσλ ή 

ζρεκαηηζκφο εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηδφηεζε θφξνπ, θαηά 

πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ ππφςε 

εηδηθφηεξσλ λφκσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εηζθνξάο δελ επηηξέπεηαη ε 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ ππφςε απνζεκαηηθψλ θαη πξνβιέςεσλ.      

ε πεξίπησζε πνπ ν εηζθεξφκελνο θιάδνο έρεη εληαρζεί ζε εηδηθφ θαζεζηψο, ηφηε ε 

ιήπηξηα αλαιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο θαηά 

ην κέξνο πνπ δελ έρεη γίλεη ρξήζε απηψλ πξηλ ηελ ππφςε εηζθνξά ελεξγεηηθνχ.  

5. ε πεξίπησζε εηζθνξάο θιάδνπ θαηά ηελ νπνία ε ιήπηξηα είλαη λενζπζηαζείζα 

εηαηξεία, ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο απηήο έρεη έλαξμε ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

εηζθνξάο ηνπ ππφςε θιάδνπ (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ).  

6. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη ε ιήπηξηα εηαηξεία 

κεηαθέξεη ηηο δεκίεο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ή ηνπο 

θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κεηαβηβάδνληαη, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ίζρπαλ γηα 

ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία εάλ δελ είρε γίλεη ε κεηαβίβαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη δεκίεο 

δελ κεηαθεξζνχλ ζηελ ιήπηξηα εηαηξεία, ε εηζθέξνπζα ράλεη ην δηθαίσκα κεηαθνξάο ηνπο. 

Δθφζνλ ε εηζθέξνπζα εηαηξεία θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ έρεη δεκία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφλ, απηή ζα εκθαλίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ ζηα βηβιία ηεο 

ιήπηξηαο. Ζ ελ ιφγσ δεκία, ε νπνία πξνέξρεηαη είηε απφ ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο 

ιακβάλεη ρψξα ν κεηαζρεκαηηζκφο, είηε απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, κεηαθέξεηαη γηα 

ζπκςεθηζκφ κε ηα θέξδε ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

παξαγξάθσλ 1 - 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013. ε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4172/2013 έρνπλ εθαξκνγή γηα ην 

πξφζσπν ή ηελ νληφηεηα ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ελψ γηα ην πξφζσπν ή ηελ 

νληφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε άιιε ρψξα ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εθείλεο 

γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ θαη ηε κεηαθνξά ησλ δεκηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πξφζσπν ή ηελ 

νληφηεηα απηή. Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ην δηθαίσκα κεηαθνξάο ηεο δεκίαο είλαη ην έηνο πνπ 

απηή πξνέθπςε (πξηλ ηελ εηζθνξά ηνπ ελεξγεηηθνχ).   

Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ε εηαηξεία A (εηζθέξνπζα) ζηηο 31.12.2016 εηζθέξεη θιάδν 

ηεο ζηελ εηαηξεία B (ιήπηξηα). Πξνο ηνχην, ε εηαηξεία A ζπληάζζεη πξνζσξηλή ινγηζηηθή 
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θαηάζηαζε κε εκεξνκελία 31.12.2016, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρψξα εθηίκεζε ηνπ 

εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο, κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο εηζθνξάο ζηηο 31.3.2017. 

Έζησ φηη ζηνλ εηζθεξφκελν θιάδν αλαινγνχλ ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο χςνπο 2.000 επξψ, 

νη νπνίεο πξφεθπςαλ σο εμήο:  

 

Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο Πνζφ δεκίαο πζζσξεπκέλν πνζφ δεκίαο 

1/1/2011-31/12/2011 200 επξψ 200 επξψ 

1/1/2012-31/12/2012 300 επξψ 500 επξψ 

1/1/2013-31/12/2013 200 επξψ 700 επξψ 

1/1/2014-31/12/2014 400 επξψ 1.100 επξψ 

1/1/2015-31/12/2015 300 επξψ 1.400 επξψ 

1/1/2016-31/12/2016 600 επξψ 2.000 επξψ 

 

Με βάζε ηελ σο άλσ αλάιπζε, ε ιήπηξηα εηαηξεία Β κπνξεί λα κεηαθέξεη θαηά ην 

θνξνινγηθφ έηνο 2017 θαη επφκελα ηηο δεκίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν ηεο 

εηζθέξνπζαο εηαηξείαο Α, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

4172/2013, χςνπο 1.800 επξψ (2.000 – 200 επξψ), θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ δεκίεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ 1.1.2017 κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απνξξφθεζεο ηνπ 

θιάδνπ (31.3.2017) θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λα επηβάιιεη πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο ζα κπνξνχζε λα 

ζπληζηά ελδεηθηηθά ε πεξίπησζε εηζθνξάο δεκηνγφλνπ θιάδνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νπνίνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο, ην νπνίν, σο ζέκα 

πξαγκαηηθφ, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο ειεγθηηθήο αξρήο.  

8. Με ηελ παξάγξαθν 13 νξίδεηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

52 πξέπεη ε εηζθέξνπζα θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία λα έρνπλ ην ίδην θνξνινγηθφ θαζεζηψο (βι. 

Παξάξηεκα Η Μέξνο Β΄ ηεο Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ). Καηά ζπλέπεηα θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε εηζθέξνπζα ή ε ιήπηξηα εηαηξεία ελδερνκέλσο είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη 

άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ελ ηνηο 

πξάγκαζη, δειαδή λα κελ απαιιάζζνληαη βάζεη εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ λφκσλ θαη λα κελ 

εκπίπηνπλ ζε ππνθεηκεληθέο απαιιαγέο (π.ρ. άξζξν 46 ηνπ λ.4172/2013). Ζ πεξίπησζε 

πνπ ηφζν ε εηζθέξνπζα φζν θαη ε ιήπηξηα είλαη λνκηθά πξφζσπα πνπ σζηφζν δελ 

ππάγνληαη ζε θφξν λνκηθψλ πξνζψπσλ αιιά θαη νη δχν ππάγνληαη ζηνλ ίδην εηδηθφ ηξφπν 
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θνξνιφγεζεο βάζεη εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ (π.ρ. ΑΔΔΑΠ ηνπ λ.2778/1999) δελ εκπίπηεη 

ζηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.   

 

Γ. ΑΡΘΡΟ 53 – ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΣΙΣΛΩΝ   

α) Πποϋποθέζειρ ςπαγωγήρ 

1. Σν άξζξν απηφ αθνξά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ζε πξάμεηο αληαιιαγήο 

ηίηισλ πνπ απνθηά κέηνρνο ή εηαίξνο ζε αληάιιαγκα ηίηισλ άιιεο εηαηξείαο, εθφζνλ 

επηιεγεί ε ππαγσγή ζε απηφ ην άξζξν απφ ηνλ κέηνρν ή εηαίξν θαη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ππφςε άξζξνπ. Δηδηθφηεξα, θαηαιακβάλεη πεξηπηψζεηο πνπ κία 

εηαηξεία (απνθηψζα) πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ηίηινπο άιιεο εηαηξείαο (απνθηψκελε). Ζ 

απνθηψζα εηαηξεία παίξλεη ηίηινπο ηεο απνθηψκελεο ηνπο νπνίνπο θάπνηνη κέηνρνη/εηαίξνη 

απηήο απνδέρνληαη λα πσιήζνπλ. Γηα αληίηηκν ιακβάλνπλ ηίηινπο ηεο απνθηψζαο πνπ ε 

ίδηα εθδίδεη ή κεηαβηβάδεη ζε απηνχο.    

2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη σο «αληαιιαγή ηίηισλ» 

ζεσξείηαη θάζε πξάμε κε ηελ νπνία κηα εηαηξεία («απνθηψζα εηαηξεία») απνθηά ηίηινπο 

άιιεο εηαηξείαο («απνθηψκελε εηαηξεία») ζε αληάιιαγκα γηα ηελ έθδνζε ή ηε κεηαβίβαζε 

ηίηισλ απηήο πξνο ηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο. Γηα ηελ ππαγσγή 

ζην άξζξν απηφ απαηηείηαη κεηά ηελ αληαιιαγή ηίηισλ ε απνθηψζα εηαηξεία λα θαηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο ή 

ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο ζπλ έλαλ ηίηιν.  

Πεξαηηέξσ, κε ηελ ίδηα παξάγξαθν νξίδεηαη φηη γηα ηηο αλάγθεο ππαγσγήο ζην 

άξζξν απηφ ηεο εμαγνξάο εηζεγκέλσλ κεηνρψλ ζε αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηήξην αμηψλ 

απφ ηελ απνθηψζα εηαηξεία, ψζηε απηή λα λνείηαη σο κία εληαία ζπλαιιαγή, απαηηείηαη 

απηή λα ζπληειείηαη εληφο έμη (6) κελψλ. 

Ζ πξάμε ηεο αληαιιαγήο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο έρεη 

ηελ έλλνηα ηεο εηζθνξάο ζε είδνο γηα ηελ απνθηψζα εηαηξεία θαη φρη ηελ έλλνηα ηεο δηπιήο 

πψιεζεο, αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ησλ 

κεηφρσλ/εηαίξσλ ηεο απνθηψκελεο θαη φρη κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο απνθηψζαο θαη ηεο 

απνθηψκελεο.  

Όζνλ αθνξά ζηελ απφθηεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηεο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

απνθηψκελεο εηαηξείαο ζπλ έλαλ ηίηιν απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κεηφρνπο/εηαίξνπο, 

απηή πξέπεη λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα. 
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Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ήδε πθίζηαηαη ε 

πξνβιεπφκελε πιεηνςεθία θαη ε απνθηψζα εηαηξεία επηζπκεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ. 

3. ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε αληαιιαγήο ηίηισλ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε απνθηψζα εηαηξεία κπνξεί λα πξνβεί ζε ρξεκαηηθή 

θαηαβνιή έλαληη ηεο έθδνζεο ή κεηαβίβαζεο ηίηισλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ρξεκαηηθή 

θαηαβνιή δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ηίηισλ πνπ εθδίδεη ή 

κεηαβηβάδεη ε απνθηψζα εηαηξεία πξνο ηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο απνθηψκελεο ή αλ 

δελ ππάξρεη νλνκαζηηθή αμία, ην 10% ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ηνπο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ρξεκαηηθή θαηαβνιή απνηειεί 

ζπκπιεξσκαηηθφ αληίηηκν ησλ κεηνρψλ ηεο απνθηψκελεο πνπ αληαιιάζεη ν κέηνρνο ηεο 

απνθηψκελεο, θαζψο πέξαλ ησλ ηίηισλ ηεο απνθηψζαο πνπ απηφο ιακβάλεη κπνξεί λα 

ιάβεη θαη ρξεκαηηθφ πνζφ. Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιεη ε απνθηψζα πξνζδηνξίδεηαη 

έσο ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ηίηισλ ηεο απνθηψζαο ή αλ απηή δελ ππάξρεη, έσο 

ην 10% ηεο αμίαο ησλ ηίηισλ, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηελ αληαιιαγή ησλ 

κεηνρψλ (αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ηεο απνθηψζαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο) ε νπνία απνηειεί θαη ηε θνξνινγεηέα αμία ζηα 

βηβιία ηεο απνθηψζαο εηαηξείαο.   

Πεξαηηέξσ, ε απνθηψζα κπνξεί ζε αληάιιαγκα ησλ ηίηισλ ηεο απνθηψκελεο λα 

κεηαβηβάδεη θαη ηδίνπο ηίηινπο ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο ηηο 

νπνίεο έρεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο απφ απφθηεζε κεηνρψλ ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 

επφκελσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ.2190/1920, αιιά δελ κπνξεί λα δψζεη σο αληάιιαγκα 

κεηνρέο άιισλ εηαηξεηψλ ηηο νπνίεο εκθαλίδεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο σο ζπκκεηνρέο. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ην άξζξν απηφ 

εθαξκφδεηαη φηαλ ε απνθηψζα θαη ε απνθηψκελε εηαηξεία είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη 

Διιάδαο θαη/ή άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. Δπηπιένλ, ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε νη 

κέηνρνη ή εηαίξνη ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο λα είλαη είηε θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο 

είηε αλ δελ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο λα θαηέρνπλ ηφζν ηνπο αξρηθνχο ηίηινπο 

(κεηνρέο ή κεξίδηα ηεο απνθηψκελεο) φζν θαη ηνπο λένπο ηίηινπο (κεηνρέο ή κεξίδηα πνπ 

εμέδσζε ή κεηαβίβαζε ε απνθηψζα ιφγσ ηεο αληαιιαγήο) κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο 

πνπ δηαηεξνχλ ζηελ Διιάδα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο 

απνθηψκελεο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα, θνξνινγηθνί 

ΑΔΑ: 6ΚΦΔΗ-ΙΞΚ



14 
 

θάηνηθνη Δ.Δ. ή ηξίησλ ρσξψλ, σζηφζν, ηα επεξγεηήκαηά ηνπ παξέρνληαη κφλν ζε 

εκεδαπνχο θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 42 

ηνπ ΚΦΔ, ηα θπζηθά πξφζσπα θνξνινγηθνί θάηνηθνη ζε θξάηε κε ηα νπνία ε Διιάδα έρεη 

ζπλάςεη ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (ΑΓΦ) απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν 

γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ηίηισλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5  παξ. ε´ ηνπ ΚΦΔ, ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ δελ έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα θνξνινγνχληαη γηα ην εηζφδεκα 

απφ κεηαβίβαζε ηίηισλ κφλν φηαλ δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ην 

πξντφλ ηεο κεηαβίβαζεο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ κφληκε εγθαηάζηαζε (ζρεη. ε ΠΟΛ 

1032/2015 εγθχθιηφο καο). 

 Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα πιεξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ε 

πξνυπφζεζε ε απνθηψζα εηαηξεία λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο ή ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο αμίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο ζπλ έλα ηίηιν.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ, παξαζέηνπκε ην αθφινπζν παξάδεηγκα:  

Διιεληθή εηαηξεία (απνθηψκελε) δίλεη ηηο κεηνρέο ηεο ζε γαιιηθή απνθηψζα 

εηαηξεία. Ζ ειιεληθή απνθηψκελε εηαηξεία δχλαηαη λα έρεη κεηφρνπο πνπ είλαη θπζηθά 

πξφζσπα θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο θαη άιισλ θξαηψλ κειψλ Δ.Δ., λνκηθά πξφζσπα 

θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο Διιάδνο, θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο άιισλ θ-κ Δ.Δ. πνπ έρνπλ 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο (κέζσ ηεο νπνίαο πθίζηαηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

απνθηψκελε), θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο ηξίησλ ρσξψλ ρσξίο 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο. Ζ γαιιηθή απνθηψζα εηαηξεία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

αληαιιαγήο ζα εθδψζεη ηίηινπο ή ζα κεηαβηβάζεη ηίηινπο πξνο ηνπο αλσηέξσ κεηφρνπο 

ηεο απνθηψκελεο. Ωζηφζν, νη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ζα ηζρχνπλ κφλν 

γηα ηνπο κέηνρνπο (εθφζνλ απηνί ην έρνπλ επηιέμεη) θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη 

θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο ή πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα, γηα θνξνινγηθνχο 

θαηνίθνπο Διιάδνο ή κε θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο Διιάδνο πνπ φκσο έρνπλ κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο.  

5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 4438/2016, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λα 

επηβάιιεη πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ. Πεξηπηψζεηο θαηαζηξαηήγεζεο απνηεινχλ ε αιιαγή θνξνινγηθήο θαηνηθίαο 

ζηελ Διιάδα ηνπ κεηφρνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο ζε 

ΑΔΑ: 6ΚΦΔΗ-ΙΞΚ



15 
 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, εθηφο αλ απνδείμεη φηη ε κεηαβίβαζε 

ησλ ηίηισλ δελ έρεη σο ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

αιιαγή θαηνηθίαο εληφο ηξηεηίαο ρσξίο λα ππάξρεη ζηε ζπλέρεηα κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλδεημε κε θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δηαηάμεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή 

ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013 θπξψζεηο. 

β) Φοπολογικά εςεπγεηήμαηα  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 53 νξίδεηαη φηη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν κέηνρνο ή εηαίξνο ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο δελ 

ππφθεηηαη, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αληαιιαγήο ηίηισλ, ζε θφξν γηα ηελ ππεξαμία πνπ απνθηά 

ιφγσ ηεο αληαιιαγήο, κε εμαίξεζε ην ηκήκα πνπ αληηζηνηρεί, θαη’ αλαινγία, ζε ηπρφλ 

ρξεκαηηθή θαηαβνιή. Ο κέηνρνο ή εηαίξνο δελ απνδίδεη ζηνπο ηίηινπο πνπ ιακβάλεη σο 

αληάιιαγκα, κεγαιχηεξε θνξνινγεηέα αμία απφ ηελ αμία πνπ είραλ νη αληαιιαζζφκελνη 

ηίηινη ακέζσο πξηλ ηελ αληαιιαγή ησλ ηίηισλ. Ζ απνθηψζα εηαηξεία απνηηκά ηνπο ηίηινπο 

πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ κέηνρν ή εηαίξν ζηελ αγνξαία ηνπο αμία θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

αληαιιαγήο. 

2. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ν κέηνρνο ή εηαίξνο 

ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη νη ηίηινη πνπ απνθηά έρνπλ αμία ίζε κε εθείλε ησλ 

ηίηισλ (ηεο απνθηψκελεο) πνπ θαηείρε πξηλ ηελ αληαιιαγή ησλ ηίηισλ. Καηά ζπλέπεηα, αλ 

θαη γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ (κεηνρέο απνθηψζαο) πνπ θαηέρεη ν 

κέηνρνο ηεο απνθηψκελεο κεηά ηελ αληαιιαγή είλαη απμεκέλε έλαληη εθείλεο πξν ηεο 

αληαιιαγήο θαηά ην πνζφ ηεο ηπρφλ πξνθχπηνπζαο ππεξαμίαο ηεο απνθηψζαο εηαηξείαο 

κεηά ηελ πξάμε ηεο αληαιιαγήο πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο αληαιιαζζφκελνπο ηίηινπο ηεο 

απνθηψζαο, ε ππεξαμία απηή δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο.  

Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ ν κέηνρνο ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο είλαη θπζηθφ 

πξφζσπν, δελ πξνθχπηεη ππεξαμία θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αληαιιαγήο, αιιά ε φπνηα 

ππεξαμία ζα πξνθχςεη κεηαγελέζηεξα θαηά ηνλ ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ησλ ηίηισλ απηψλ 

κε βάζε ην άξζξν 42 ηνπ ίδηνπ λφκνπ κε αμία θηήζεο ησλ λέσλ ηίηισλ ίζε κε απηή πνπ 

είραλ νη αληαιιαζζφκελνη ηίηινη ακέζσο πξηλ ηελ αληαιιαγή. Ζ ππεξαμία πνπ ζα 

πξνθχςεη θαηά ηε κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζε, απνηειεί εηζφδεκα απφ κεηαβίβαζε ηίηισλ 

ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΔ, θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 θαη 

ζπλεπψο ππφθεηηαη ζε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α. Αληίζεηα, δελ ηίζεηαη 

ζέκα επηβνιήο εηζθνξάο θαηά ηε ζηηγκή ηεο αληαιιαγήο, θαζφζνλ ν κέηνρνο ή εηαίξνο, 

θπζηθφ πξφζσπν, ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο, απνθηά ηίηινπο ίζεο αμίαο κε εθείλε ησλ 
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ηίηισλ πνπ θαηείρε θαη ζπλεπψο, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, δελ απνθηά ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή εηζφδεκα. 

 ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε φπνηα ππεξαμία πξνθχςεη κεηαγελέζηεξα 

θαηά ηνλ ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ησλ λέσλ ηίηισλ ζα θνξνινγεζεί ηνλ ρξφλν εθείλν θαη σο 

αμία θηήζεο απηψλ ζα ιεθζεί ε αμία πνπ είραλ νη αληαιιαζζφκελνη ηίηινη ακέζσο πξηλ ηελ 

αληαιιαγή. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

αληαιιαγή πξνθχςεη δεκία απφ ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ ηεο απνθηψκελεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αληαιιαγήο δελ πξνθχπηεη θακία θνξνινγηθή δεκία 

αθνχ ν κέηνρνο ή εηαίξνο ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη νη ηίηινη πνπ απνθηά 

έρνπλ αμία ίζε κε εθείλε ησλ ηίηισλ πνπ αξρηθά θαηείρε, αιιά ηπρφλ δεκία κπνξεί λα 

πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν κεηαγελέζηεξεο κεηαβίβαζεο ησλ ππφςε ζπκκεηνρψλ θαη 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο.  

Γεγνλφο θνξνιφγεζεο ηεο ππεξαμίαο γηα ηνλ κέηνρν ζπληξέρεη θαη ζε πεξίπησζε 

κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο απνθηψζαο εηαηξείαο κε επηζηξνθή κεηξεηψλ/ηίηισλ ζηνλ 

κέηνρν ηεο απνθηψκελεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο (ππεξαμία) κεηαμχ ηεο αγνξαίαο 

αμίαο ησλ αληαιιαζζφκελσλ ηίηισλ, φπσο ηνπο απνηίκεζε ε απνθηψζα εηαηξεία θαηά ηνλ 

ρξφλν ηεο αληαιιαγήο ηίηισλ θαη ηεο αμίαο πνπ είραλ νη ηίηινη απηνί γηα ηνλ κέηνρν ακέζσο 

πξηλ ηελ αληαιιαγή ηνπο. Σν πνζφ απηφ θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλ ν κέηνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζαλ εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ηίηισλ αλ ν 

κέηνρνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν. 

3. Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε ρξεκαηηθήο θαηαβνιήο, ζε θφξν ππφθεηηαη ην 

εηζφδεκα (ππεξαμία) πνπ πξνθχπηεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αληαιιαγήο ησλ ηίηισλ θαη 

αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ηεο ρξεκαηηθήο απηήο θαηαβνιήο. Πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθφ πξφζσπν 

κέηνρν ή εηαίξν ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο, ε ελ ιφγσ ππεξαμία θνξνινγείηαη κε 

ζπληειεζηή 15% ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ην 

εηζφδεκα απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα λνκηθά  πξφζσπα ε ππφςε ππεξαμία θνξνινγείηαη σο 

εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

4. Όζνλ αθνξά ζηνπο ηίηινπο ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ 

απνθηψζα εηαηξεία, απηνί απνηηκψληαη ζηα βηβιία ηεο ηειεπηαίαο ζηελ αγνξαία αμία ηνπο 

θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αληαιιαγήο. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο πψιεζεο ησλ ππφςε 

ζπκκεηνρψλ, ζε θφξν ππφθεηηαη ε ηπρφλ πξνθχπηνπζα ππεξαμία θαηά ηελ πψιεζε.  
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ παξαζέηνπκε ην αθφινπζν 

παξάδεηγκα:  

Παπάδειγμα 

Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο Β (απνθηψζα), 

απνθάζηζε ηελ 30.6.2016 ηελ απφθηεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Α 

(απνθηψκελε) κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ κεηφρσλ ηεο ηειεπηαίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη 

αλψλπκεο εηαηξείεο Α θαη Β ζπλέηαμαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 30.6.2016, απφ ηηο 

νπνίεο πξνέθπςε φηη πξηλ ηελ αληαιιαγή ησλ κεηνρψλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

απνθηψζαο εηαηξείαο Β αλεξρφηαλ ζε 3.000 επξψ κε ζχλνιν αξηζκνχ κεηνρψλ 100 θαη 

νλνκαζηηθή αμία 30 επξψ εθάζηε θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο Α 

αλεξρφηαλ ζε 1.000 επξψ κε ζχλνιν αξηζκνχ κεηνρψλ 200 θαη νλνκαζηηθή αμία 5 επξψ 

εθάζηε. 

Ζ πξαγκαηηθή θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο Β πξνζδηνξίζζεθε ζην χςνο ησλ 3.000 

επξψ θαη ηεο εηαηξείαο Α ζην χςνο ησλ 2.000 επξψ. Καηά ζπλέπεηα, ε εζσηεξηθή αμία ηεο 

κεηνρήο ηεο θάζε εηαηξείαο είλαη γηα ηελ Β 30 επξψ (= 3.000/100) θαη γηα ηελ Α 10 επξψ 

(=2.000/200). 

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ε εηαηξεία  κέηνρνο ηεο απνθηψκελεο 

εηαηξείαο Α είρε ζηελ θαηνρή ηεο πξηλ ηελ αληαιιαγή 150 κεηνρέο αμίαο 5 επξψ/θαζεκία 

θαη ζπλνιηθήο αμίαο 750 επξψ, κεηά ηελ απνηίκεζε ηεο Α ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο 

έρεη δηπιαζηαζηεί θαη θαηά ζπλέπεηα ε απνθηψζα Β ζα ιάβεη 150 κεηνρέο ηεο Α κε 

δηπιάζηα εζσηεξηθή αμία απφ ηελ αξρηθή νλνκαζηηθή θαη ίζε κε 10 επξψ (ζπλνιηθή αμία 

1.500 επξψ). Όζνλ αθνξά ζηελ εηαηξεία  (κέηνρν ηεο απνθηψκελεο Α), απηή ζα 

αληαιιάμεη 150 κεηνρέο ηεο αξρηθήο αμίαο (θαη νλνκαζηηθήο) 5 επξψ κε 50 κεηνρέο ηεο 

απνθηψζαο Β κε αμία 30 επξψ (εζσηεξηθή αμία κεηνρήο ηεο Β), ήηνη ζπλνιηθήο αμίαο 1.500 

επξψ γξάθνληαο ζηα βηβιία ηεο ππεξαμία 750 επξψ ε νπνία φκσο κε βάζε ηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα δελ πξνζαπμάλεη ηελ αμία θηήζεο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. 

 

 

Γ. ΑΡΘΡΟ 54 - ΤΓΥΩΝΔΤΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΠΑΔΙ  

α) Πποϋποθέζειρ ςπαγωγήρ 

1. Σν ππφςε άξζξν εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ζε ζπγρσλεχζεηο 

θαη δηαζπάζεηο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη εθφζνλ 

επηιεγεί απφ ηελ εηζθέξνπζα θαη ηε ιήπηξηα εηαηξεία ή εηαηξείεο θαη πιεξνχληαη νη 

νξηδφκελεο ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πξνυπνζέζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φπνπ ζηελ 
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παξνχζα γίλεηαη αλαθνξά ζε εηζθέξνπζα ή ζε ιήπηξηα εηαηξεία, λννχληαη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο εηζθέξνπζεο ή ιήπηξηεο εηαηξείεο (παξ. 7). Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο 

νξίδεηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο «ηίηινη» λννχληαη νη κεηνρέο ή ηα 

εηαηξηθά κεξίδηα.  

2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη σο ζςγσώνεςζη ζεσξείηαη 

θάζε πξάμε κε ηελ νπνία: α) κία ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο (εηζθέξνπζεο), θαηά ηε δηάιπζή 

ηνπο ρσξίο λα ηεζνχλ ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, κεηαβηβάδνπλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπο ζε άιιε πθηζηάκελε εηαηξεία (ιήπηξηα) κε αληάιιαγκα 

ηελ έθδνζε ή κεηαβίβαζε ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο ηίηισλ ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο, β) δχν ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο (εηζθέξνπζεο), θαηά ηε 

δηάιπζή ηνπο ρσξίο λα ηεζνχλ ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, κεηαβηβάδνπλ φια ηα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπο ζε εηαηξεία πνπ ζπζηήλνπλ (ιήπηξηα) κε 

αληάιιαγκα ηελ έθδνζε ή ηε κεηαβίβαζε ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο εηζθέξνπζαο 

εηαηξείαο ηίηισλ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο.  

3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη σο διάζπαζη ζεσξείηαη θάζε 

πξάμε κε ηελ νπνία: α) κία εηαηξεία (εηζθέξνπζα), θαηά ηε δηάιπζή ηεο ρσξίο λα ηεζεί ζε 

θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, κεηαβηβάδεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο 

ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο πθηζηάκελεο ή λέεο εηαηξείεο (ιήπηξηεο) κε αληάιιαγκα ηελ θαη’ 

αλαινγία (pro rata) έθδνζε ή κεηαβίβαζε ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ηίηισλ ηνπ 

θεθαιαίνπ ησλ ιεπηξηψλ εηαηξεηψλ, β) κία εηαηξεία (εηζθέξνπζα) κεηαβηβάδεη ρσξίο λα 

ιπζεί έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο πθηζηάκελεο 

ή λέεο εηαηξείεο (ιήπηξηεο), αθήλνληαο ηνπιάρηζηνλ έλαλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

εηζθέξνπζα εηαηξεία, κε αληάιιαγκα ηελ θαη’ αλαινγία (pro rata) έθδνζε ή κεηαβίβαζε 

ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ή ηίηισλ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ιεπηξηψλ εηαηξεηψλ. Ωο 

θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

ελφο ηκήκαηνο κηαο εηαηξείαο, ηα νπνία ζπληζηνχλ απφ νξγαλσηηθή άπνςε απηφλνκε 

εθκεηάιιεπζε, δειαδή έλα ζχλνιν ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη απηνδχλακα. 

4. Με ηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε ηεο 

δηάζπαζεο θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε εηζθέξνπζα παχεη λα 

πθίζηαηαη θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο, αλεμάξηεηα αλ απνηεινχλ θιάδν/ηκήκα θιάδνπ ή φρη, 

εηζθέξνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο πθηζηάκελεο ή λέεο εηαηξείεο (ιήπηξηεο).  

Με ηελ πεξίπησζε β’ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πξνβιέπεηαη ε κεξηθή δηάζπαζε 

εηαηξείαο, ε νπνία, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο. Ζ δηαθνξά ηεο κεξηθήο δηάζπαζεο απφ ηελ πξνβιεπφκελε κε 
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 εηζθνξά ελεξγεηηθνχ είλαη φηη ζηε κεξηθή δηάζπαζε ηνπο 

ηίηινπο ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο ιακβάλνπλ νη κέηνρνη ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο 

(δηαζπψκελεο) ελψ ζηελ εηζθνξά ελεξγεηηθνχ ηνπο ηίηινπο ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο 

ιακβάλεη ε εηζθέξνπζα εηαηξεία. Όζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ θιάδνπ, ηζρχνπλ φζα 

αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην Β΄ ηεο παξνχζαο.  

5. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ 

κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 4438/2016, νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, κπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

πξφζζεηε ρξεκαηηθή θαηαβνιή απφ ηε ιήπηξηα εηαηξεία ή εηαηξείεο πέξαλ ηεο έθδνζεο ή 

κεηαβίβαζεο ηίηισλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ ππεξβαίλεη ην δέθα 

ηνηο εθαηφ (10%) ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο, ή αλ δελ ππάξρεη νλνκαζηηθή αμία, ην δέθα ηνηο 

εθαηφ (10%) ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ ηίηισλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηηθήο θαηαβνιήο, ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην Γ’ ηεο παξνχζαο.  

6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

εθαξκφδνληαη γηα ηε κεηαβίβαζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ:  

α) ζηε κεηαβίβαζε θιάδνπ ή θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα 

ή ζε άιιν θξάηνο − κέινο ηεο Δ.Δ., εθφζνλ ε εηζθέξνπζα θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θαη 

νη δχν θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε εηζθέξνπζα θαη ιήπηξηα είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη 

Διιάδνο θαη ε εηζθέξνπζα κεηαβηβάδεη θιάδν ή θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ Διιάδα ή ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., ζε αληίζεζε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 φπνπ 

ν εηζθεξφκελνο θιάδνο κπνξεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο νπνπδήπνηε ζηελ αιινδαπή. 

Δπίζεο, θαηαιακβάλεη θαη ηε δηάζπαζε εκεδαπήο εηαηξείαο πνπ κεηαβηβάδεη ρσξίο λα 

ιπζεί φια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

εκεδαπέο εηαηξείεο πθηζηάκελεο ή λέεο εηαηξείεο (ιήπηξηεο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα 

ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θιάδσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κίαο εηαηξείαο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο απνξξφθεζεο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ απφ 

άιιε πθηζηάκελε ή λεντδξπφκελε εηαηξεία.   

β) εθφζνλ ε εηζθέξνπζα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο − 

κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θάηνηθνο Διιάδνο, ζηνλ βαζκφ πνπ κεηά ηε 

ζπγρψλεπζε ή ηε δηάζπαζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο, ηα απνζεκαηηθά, 

νη πξνβιέςεηο θαη νη δεκίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη δελ ζπλδένληαη κε εθηφο Διιάδνο κφληκε 

εγθαηάζηαζε ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο. 

ΑΔΑ: 6ΚΦΔΗ-ΙΞΚ



20 
 

Ζ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλεη ηε ζπγρψλεπζε ή δηάζπαζε εηζθέξνπζαο 

εηαηξείαο πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. πξνο εκεδαπή 

ιήπηξηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηα ζηνηρεία 

πνπ κεηαβηβάδνληαη ζπλδένληαη κε ηελ εκεδαπή ιήπηξηα εηαηξεία θαη φρη κε κφληκε 

εγθαηάζηαζε απηήο εθηφο Διιάδνο. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζχζηαζεο λέαο 

εκεδαπήο εηαηξείαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε εκεδαπή ιήπηξηα εηαηξεία απνθηά κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ αιινδαπή, ιφγσ ηνπ 

φηη ηα εηζθεξφκελα ζηνηρεία κε θπζηθή παξνπζία ζηελ αιινδαπή δελ πξνζαξηψληαη αιιά 

δεκηνπξγνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο εκεδαπήο ιήπηξηαο ζηελ αιινδαπή.    

γ) εθφζνλ ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο − κέινπο 

ηεο Δ.Δ. θαη ε εηζθέξνπζα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο ή άιινπ θξάηνπο 

− κέινπο ηεο Δ.Δ. κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ζηνλ βαζκφ πνπ κεηά ηε 

ζπγρψλεπζε ή ηε δηάζπαζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο, ηα απνζεκαηηθά, 

νη πξνβιέςεηο θαη νη δεκίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζπλδένληαη κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο. 

Ζ πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζηε ζπγρψλεπζε ή δηάζπαζε εκεδαπήο εηαηξείαο ή 

εηαηξείαο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξνο 

αιινδαπή ιήπηξηα θνξνινγηθφ θάηνηθν Δ.Δ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

κεηαβηβάδνληαη ζα ζπλδένληαη κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηεο ιήπηξηαο (ε νπνία 

πξνθχπηεη είηε εμαηηίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είηε πξνυπήξρε).  

7. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη εθφζνλ ε εηζθέξνπζα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο 

Διιάδνο θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο − κέινπο ηεο Δ.Δ., ζηνλ 

βαζκφ πνπ ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε επηθέξεη ηε κεηαβίβαζε θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ζπληζηά κφληκε εγθαηάζηαζε ζε άιιν θξάηνο − κέινο ηεο Δ.Δ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5, 6, 7 θαη 8, αιιά ε 

εηζθέξνπζα εηαηξεία δηθαηνχηαη πίζησζεο έλαληη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο ζε ζρέζε κε θάζε θφξν πνπ ζα επηβαιιφηαλ 

ζην ελ ιφγσ θξάηνο − κέινο ηεο Δ.Δ. ζην νπνίν βξίζθεηαη ε κφληκε εγθαηάζηαζε σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο, εάλ δελ εηχγραλαλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ φπσο ηζρχεη.  

Γηα παξάδεηγκα, ειιεληθή Α.Δ. απνξξνθάηαη απφ γεξκαληθή εηαηξεία. Ζ ειιεληθή 

εηαηξεία δηαηεξεί θιάδν δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπληζηά κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε Γεξκαλία. Ζ 
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ππεξαμία γηα ηελ εηζθέξνπζα εκεδαπή εηαηξεία θνξνινγείηαη αιιά εθπίπηεη ν θφξνο ν 

νπνίνο ζα είρε πιεξσζεί ζηε Γεξκαλία εάλ δελ εηχγραλαλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ. 

8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 54 εθαξκφδνληαη ζε κέηνρν ή εηαίξν ν νπνίνο, ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ή 

δηάζπαζεο, αληαιιάζζεη ηίηινπο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο κε ηίηινπο ηεο ιήπηξηαο 

εηαηξείαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: α) ν κέηνρνο ή εηαίξνο είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο 

Διιάδνο ή β) ν κέηνρνο ή εηαίξνο, ν νπνίνο δελ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο, 

θαηείρε ηνπο ηίηινπο ηεο εηζθέξνπζαο θαη θαηέρεη ηνπο ηίηινπο ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο κέζσ 

κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ δηαηεξεί ζηελ Διιάδα.  

 

β) Φοπολογικά εςεπγεηήμαηα  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ε ζπγρψλεπζε 

ή ε δηάζπαζε δελ ζπλεπάγεηαη, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζπγρψλεπζεο ή ηεο δηάζπαζεο, θακία 

θνξνινγία ησλ ππεξαμηψλ νη νπνίεο ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο 

αγνξαίαο αμίαο ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο 

θνξνινγεηέαο αμίαο πνπ είραλ πξηλ απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνθχπηνπζαο ππεξαμίαο, ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε 

απηήο, θαζψο θαη ηελ απεηθφληζε γηα ηε ιήπηξηα (απνξξνθψζα) εηαηξεία, έρνπλ αλάινγε 

εθαξκνγή ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα β) ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηεο παξνχζαο (αλάιπζε 

άξζξνπ 52 – θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα).  

2. Με ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ε ιήπηξηα εηαηξεία δηελεξγεί 

απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζα ίζρπαλ γηα 

ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, εάλ δελ είρε ιάβεη ρψξα ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε. 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη φπσο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε εηζθνξάο θιάδνπ 

κε ην άξζξν 52 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ίδηνη θαλφλεο απνζβέζεσλ πνπ 

ηεξνχζε θαη ε εηζθέξνπζα, ήηνη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο ζα είλαη ν ίδηνο θαη νη 

απνζβέζεηο ζα δηελεξγνχληαη επί ηεο αμίαο θαη κε ηε κέζνδν πνπ εθήξκνδε ε εηζθέξνπζα, 

σο εάλ δελ είρε ιάβεη ρψξα ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε.  

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ιήπηξηα εηαηξεία κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα απνζεκαηηθά 

θαη ηηο πξνβιέςεηο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, κε ηηο θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο θαη ηνπο φξνπο πνπ ζα ίζρπαλ γηα ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, εάλ ε κεηαβίβαζε 

δελ είρε ιάβεη ρψξα. Ζ ιήπηξηα εηαηξεία αλαιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 
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ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο σο πξνο ηα ελ ιφγσ απνζεκαηηθά θαη πξνβιέςεηο. Γηα ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

Κεθαιαίνπ Β΄ ηεο παξνχζαο. 

4. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 52 πεξί εηζθνξάο θιάδνπ, φηαλ ε ιήπηξηα 

είλαη λενζπζηαζείζα εηαηξεία (πεξηπηψζεηο ζπγρψλεπζεο/δηάζπαζεο φηαλ ε ιήπηξηα είλαη 

λενζπζηαζείζα εηαηξεία), ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο ηεο έρεη έλαξμε ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ). Οκνίσο, ζε 

πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε, θξίζηκνο ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο (απνξξνθψκελεο) είλαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο 

ζπγρψλεπζεο (θαηαρψξεζε ζην ΓΔΜΖ). 

5. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη 

ε ιήπηξηα εηαηξεία κεηαθέξεη ηηο δεκίεο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο 

πνπ ζα ίζρπαλ γηα ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, εάλ ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε δελ είρε 

ιάβεη ρψξα.  

Γηα ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δεκηψλ απηψλ εθαξκφδνληαη αλάινγα ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο ελφηεηαο β΄ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηεο παξνχζαο.  

6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 νξίδεηαη φηη αλ ε ιήπηξηα εηαηξεία ζπκκεηέρεη 

ζην θεθάιαην ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν γηα θάζε ππεξαμία 

πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο αθχξσζεο απηήο ηεο ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή 

απνζβέλεηαη ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο απνξξνθψζαο 

(ιήπηξηαο) κε ην εηζθεξφκελν θεθάιαην ηεο εηζθέξνπζαο. Σπρφλ δεκία δελ αλαγλσξίδεηαη 

θνξνινγηθά, θαζφζνλ ε ππεξαμία απφ ηελ ίδηα αηηία δελ θνξνινγείηαη.   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζπγαηξηθή (ιήπηξηα) απνξξνθά ηε κεηξηθή ηεο 

εηαηξεία (εηζθέξνπζα), επέξρεηαη αθχξσζε, ζηα βηβιία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, ηεο αμίαο 

ησλ ηδίσλ κεηνρψλ ηεο θαη ηπρφλ ρξεσζηηθή δηαθνξά (δεκία) απφ ηελ αθχξσζε απηή δελ 

αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά.  

7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 νξίδεηαη φηη ν κέηνρνο ή εηαίξνο  δελ 

απνδίδεη ζηνπο ηίηινπο ηεο ιήπηξηαο πνπ ιακβάλεη σο αληάιιαγκα κεγαιχηεξε 

θνξνινγεηέα αμία απφ ηελ αμία πνπ είραλ νη ηίηινη ηεο εηζθέξνπζαο πνπ θαηείρε πξηλ ηε 

ζπγρψλεπζε/δηάζπαζε. Καηά ζπλέπεηα, δελ πξνθχπηεη θακία ππεξαμία γηα ηνλ κέηνρν ή 

εηαίξν ηεο απνξξνθψκελεο ή δηαζπψκελεο εηαηξείαο, κε εμαίξεζε ην ηκήκα πνπ 

αληηζηνηρεί αλαινγηθά ζε θάζε κεηνρή, ζε ηπρφλ ρξεκαηηθή θαηαβνιή γηα ηελ νπνία απηφο 

ππφθεηηαη ζε θφξν κε βάζε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Γηα ηνλ κέηνρν (θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν) ηεο απνξξνθψκελεο/δηαζπψκελεο εηαηξείαο εθαξκφδνληαη φζα 
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αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο ελφηεηαο β) ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηεο παξνχζαο 

(αλάιπζε άξζξνπ 53 – θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα).    

8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φπσο πξνζηέζεθαλ κε 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 4438/2016, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λα επηβάιιεη πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Πεξηπηψζεηο θαηαζηξαηήγεζεο αλαθέξνληαη 

ζην Κεθάιαην Β΄ ηεο παξνχζαο. 

 

Δ. ΑΡΘΡΟ 55 –  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ ΔΓΡΑ ΜΙΑ SE Ή ΜΙΑ 

SCE 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ε κεηαθνξά 

απφ ηελ Διιάδα ζε άιιν θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο θαηαζηαηηθήο 

έδξαο κίαο επξσπατθήο εηαηξείαο (SE) ή κίαο επξσπατθήο ζπλεηαηξηζηηθήο εηαηξείαο (SCE) 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 2157/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Οθησβξίνπ 

2001 (Δ.Δ.Κ L 294/1/10.11.2001) θαη 435/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 

(Δ.Δ.Κ L 207/1/18.8.2003) αληίζηνηρα, ρσξίο ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ζχζηαζε λένπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δελ ζπλεπάγεηαη θνξνινγία ησλ ππεξαμηψλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 54 ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο SE 

ή ηεο SCE, ηα νπνία πξνζαξηψληαη ζε κφληκε εγθαηάζηαζε απηήο ζηελ Διιάδα. ε 

πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή πάςνπλ λα ζπλδένληαη κε ηε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ηεο SE ή SCE ζηελ Διιάδα ή κεηαθεξζνχλ ζε άιιν θξάηνο − κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη ππεξαμίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 

 2. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε κεηαθνξά ηεο 

θαηαζηαηηθήο έδξαο ηεο SE ή ηεο SCE ηα ελαπνκείλαληα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απηήο δελ 

ζπληζηνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ε πξνθχπηνπζα ππεξαμία θνξνινγείηαη, κε 

εθαξκνδνκέλσλ ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

επξσπατθή εηαηξεία κε έδξα ζηελ Διιάδα εκθαλίδεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο κφλν απαίηεζε 

θαηά εηαηξείαο πνπ εδξεχεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (π.ρ. ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο) θαη 

κεηαθέξεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., θαηά ηνλ ρξφλν 

κεηαθνξάο ηεο έδξαο νη πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζεσξνχληαη σο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο θαη ππφθεηληαη ζε θνξνινγία.   

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 νξίδεηαη φηη ε κφληκε εγθαηάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εμαθνινπζεί 
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λα ππνινγίδεη απνζβέζεηο επί ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζαξηψληαη 

ζε απηή, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο σο εάλ δελ είρε γίλεη ε κεηαθνξά ηεο 

θαηαζηαηηθήο έδξαο. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 νξίδεηαη φηη πξνβιέςεηο ή απνζεκαηηθά πνπ 

είρε ζρεκαηίζεη ε επξσπατθή εηαηξεία (SE) ή ε επξσπατθή ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξεία (SCE) 

πξηλ απφ ηε κεηαθνξά ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο ηεο ζε άιιν θξάηνο − κέινο θαη ηα νπνία 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη δελ πξνθχπηνπλ απφ κφληκε εγθαηάζηαζε 

απηήο ζηελ αιινδαπή, δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαθνξάο ηεο 

θαηαζηαηηθήο έδξαο ζην φλνκα ηεο SE ή ηεο SCE, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλερίδνπλ λα 

εκθαλίδνληαη απηνχζηα ζηα βηβιία ηεο δεκηνπξγνχκελεο κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηεο ζηελ 

Διιάδα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο. 

5. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 νξίδεηαη φηη ε κφληκε εγθαηάζηαζε 

δηαηεξεί ηπρφλ δηθαίσκα κεηαθνξάο δεκίαο απφ παξειζνχζεο ρξήζεηο ηεο SE ή ηεο SCE, 

πνπ κεηέθεξε ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζε άιιν θξάηνο − κέινο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ. 

Γηα ηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη αλάινγα ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα Β΄ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηεο παξνχζαο. 

 

 
 
         Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ  
        ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
                  ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Β’ 

4. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ) 

5. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ-Σκήκα Δ’ (Με ηελ παξάθιεζε 

λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, 

ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξηψλ & Γ.Δ.ΜΖ. Πι. Κάληγγνο - 

101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

5. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

6. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνχ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

3. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

4. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’ , Γ’  

 

 

ΑΔΑ: 6ΚΦΔΗ-ΙΞΚ
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