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 Φορολογικός χειρισμός ωφέλειας από διαγραφή χρέους (Ε.2021/2019)

Με τις διατάξεις του παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν. 4389/2016 ορίζεται η φορολογική

μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και φυσικό

πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη

διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό

ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο

πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Ειδικότερα, με τις

διατάξεις αυτές ορίζεται, ότι η ως άνω ωφέλεια δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του

φόρου εισοδήματος.



 Φορολογικός χειρισμός ωφέλειας από διαγραφή χρέους (Ε.2021/2019)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4389/2016, αναφορικά με τη

διαγραφή μέρους ή συνόλου του χρέους δανειολήπτη προς τα ως άνω πρόσωπα είναι γενικές

χωρίς να εντάσσουν την προκύπτουσα ωφέλεια σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Πέραν

των ρητώς κατονομαζόμενων προσώπων της παρ.1 του άρθρου 62 του ως άνω νόμου, καμία

άλλη διαγραφή χρέους προς άλλα πρόσωπα (π.χ. προμηθευτές) δεν εμπίπτει στο πεδίο

εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.



 Φορολογικός χειρισμός ωφέλειας από διαγραφή χρέους (Ε.2021/2019)

Τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της ωφέλειας έχει καταχωρηθεί στα

βιβλία της επιχείρησης, διαμορφώνοντας τα αποτελέσματά της έτσι ώστε να απαιτείται η

φορολογική τους αναμόρφωση για την ορθή εξαγωγή του φορολογικού αποτελέσματός τους.

Σε περίπτωση διανομής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του

ν.4172/2013. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή νομική

οντότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία, όπου το ποσό της ως άνω ωφέλειας παρακολουθείται

εξωλογιστικά.



 Φορολογικός χειρισμός ωφέλειας από διαγραφή χρέους (Ε.2021/2019)

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του Ν. 4389/2016 ορίζεται ότι η

φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από διαγραφές χρέους της παραγράφου 1

στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού εφαρμόζεται αποκλειστικά για οφειλές, που την 31η

Δεκεμβρίου 2018 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες.



 Φορολογικός χειρισμός ωφέλειας από διαγραφή χρέους (Ε.2021/2019)

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται το αντίστοιχο χρονικό όριο για

διαγραφές χρέους της παραγράφου 1 σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Ειδικότερα, ορίζεται

ότι η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αποκλειστικά για οφειλές οι οποίες την 31η Δεκεμβρίου 2018

ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες κατά την ίδια ημερομηνία ήταν ρυθμισμένες με δικαστικές

αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 ή για οφειλές που κατά την 31η

Δεκεμβρίου 2017 ήταν σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίων έχουν

υποβληθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

Πριν από μερικούς μήνες εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ η εγκύκλιος Ε.2089/2021 για την παροχή

οδηγιών χειρισμού φόρων αλλοδαπής, βάσει της οποίας προκύπτουν φορολογικές ωφέλειες για

φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα από ορισμένες χώρες της αλλοδαπής και αφορά τη

σειρά συμψηφισμού του φόρου εισοδήματος της χρήσεως με παρακρατημένο φόρο ημεδαπής,

με προκαταβολή φόρου εισοδήματος της δήλωσης του προηγούμενου φορολογικού έτους και

με το φόρο αλλοδαπής χώρας με την οποία υπάρχει σε εφαρμογή Σύμβαση Αποφυγής Διπλής

Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Το ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ. ΣτΕ 652/2020 και ΣτΕ 653/2020 αποφάσεις του έκρινε, κατά την

εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με την έκπτωση φόρου αλλοδαπής και συγκεκριμένα με την

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 περ. γ΄ του άρθρου 109 του ν. 2238/1994 σε συνδυασμό

με την Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) Ελλάδας Κύπρου, ότι εισόδημα

ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας το οποίο προκύπτει στην Κύπρο και φορολογείται σύμφωνα με

την κυπριακή νομοθεσία,



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος και επί του

τελευταίου καθορίζεται ο αναλογών συνολικός φόρος, παραχωρείται δε έκπτωση για τον φόρο

που καταβλήθηκε στην Κύπρο, ήτοι από τον αναλογούντα στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα

φόρο (και τον συμπληρωματικό επί εισοδήματος από ακίνητα κατά την παρ. 3 του άρθρου 109),

που προκύπτει προς βεβαίωση, αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι τυχόν άλλων εκπεστέων

φόρων των περ. α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. ο καταβληθείς στην

Κύπρο φόρος με ανώτατο όριο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα που προκύπτει

στην Κύπρο.



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

Εφόσον σε συνέχεια της εκκαθάρισης του οφειλόμενου (καταβλητέου) φόρου, δια της

αφαίρεσης, από τον αναλογούντα και τον συμπληρωματικό φόρο που προκύπτουν προς

βεβαίωση, και μετά την κατά τα ανωτέρω αφαίρεση από αυτούς, του φόρου που κατεβλήθη

στην Κύπρο, (του αθροίσματος) των ποσών τυχόν άλλων εκπεστέων φόρων των περ. α΄ και β΄

της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, το αποτέλεσμα αυτής (της εκκαθάρισης) καταλήξει σε

πιστωτικό υπόλοιπο διαμορφούμενο από τους φόρους αυτούς, χωρεί εφαρμογή της επόμενης

παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου της Σ.Α.Δ.Φ, κατά τα οριζόμενα σε αυτήν και υπό τις εκεί

τασσόμενες προϋποθέσεις.



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

Δηλαδή ο κυπριακός φόρος ο καταβλητέος σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

σε σχέση με εισόδημα προερχόμενο από πηγή στην Κύπρο, «παρέχεται ως πίστωση», δηλαδή

αφαιρείται από τον ελληνικό φόρο τον καταβλητέο επί του αυτού εισοδήματος στην ημεδαπή,

«τηρουμένων των διατάξεων της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας σε σχέση με την

παρεχομένη έκπτωση υπό μορφήν πιστώσεων έναντι του Ελληνικού φόρου, του καταβλητέου

φόρου στην αλλοδαπή και αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φόρων της παρ. 3

του άρθρου 68 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση, δε, που μετά από την αφαίρεση και των

λοιπών φόρων προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του

άρθρου 68.



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

Συνεπώς πριν την έκδοση της εγκυκλίου Ε.2089/2021 η σειρά συμψηφισμού του φόρου

εισοδήματος της χρήσεως ήταν η εξής:

• Πρώτα αφαιρούταν ο φόρος που παρακρατήθηκε στην ημεδαπή,

• μετά ο φόρος που προκαταβλήθηκε στην ημεδαπή,

• και τέλος ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

Επίσης δεν υφίστατο δικαίωμα συμψηφισμού του φόρου εισοδήματος της χρήσεως με φόρο

αλλοδαπής αν το άθροισμα του παρακρατημένου φόρου ημεδαπής και του φόρου που

προκαταβλήθηκε με τη δήλωση του φόρου εισοδήματος ήταν ίσο ή μεγαλύτερο του

αναλογούντα φόρου εισοδήματος της χρήσεως. Στη περίπτωση λοιπόν που το άθροισμα των

δύο φόρων (παρακρατημένου ημεδαπής και προκαταβολής) υπολειπόταν του αναλογούντος

φόρου, χωρούσε περαιτέρω συμψηφισμός με φόρο αλλοδαπής, μέχρι όμως της συμπλήρωσης

του συνολικού ποσού του αναλογούντος φόρου της χρήσεως.



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

Με την ως άνω εγκύκλιο Ε. 2089/2021 μεταβλήθηκε η σειρά συμψηφισμού του φόρου

εισοδήματος όταν έχει καταβληθεί φόρος σε χώρα αλλοδαπής με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ.

και εφόσον προβλέπεται σε αυτή ρητά η πίστωση του φόρου, ως εξής:

• Πρώτα αφαιρείται ο φόρος αλλοδαπής, βάσει της Σ.Α.Δ.Φ.

• μετά ο φόρος/οι που παρακρατήθηκε/παρακρατήθηκαν στην ημεδαπή,

• μετά ο φόρος που προκαταβλήθηκε και

• τέλος ο φόρος αλλοδαπής.



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η Εταιρεία «ΑΛΦΑ ΑΕ» στο φορολογικό έτος 2020 είχε φορολογητέα κέρδη (μετά τις

φορολογικές αναμορφώσεις) ποσού € 200.000. Στο ίδιο έτος είχε γίνει παρακράτηση φόρου από

τόκους καταθέσεων σε τράπεζες ημεδαπής ποσού € 9.500 και η προκαταβολή έναντι του φόρου

για το 2020 που είχε βεβαιωθεί με τη δήλωση του φορολογικού έτους 2019 ανερχόταν σε

35.500 ευρώ. Η Εταιρεία εισέπραξε από τόκους χορηγηθέντος δανείου σε ανεξάρτητη

επιχείρηση στην αλλοδαπή ποσό 100.000 ευρώ. Για το ποσό αυτό έγινε παρακράτηση φόρου

10% δηλαδή ποσού ευρώ 10.000.



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

Ο υπολογισμός του φόρου προς απόδοση που θα προκύψει από τη δήλωση του φορολογικού

έτους 2020 της «ΑΛΦΑ ΑΕ» θα έχει ως ακολούθως:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 200.000,00

ΕΠΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ 24%

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 48.000,00



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΩΣ ΑΝΩ 48.000,00

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (10.000,00)

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ (9.500,00)

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ (35.500,00)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (7.000)



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

Με την πρακτική που ακολουθούσε η Φορολογική Αρχή προ της έκδοσης της εγκυκλίου, δεν

προέκυπτε πιστωτικό ποσό προς επιστροφή, καθώς περιορίζεται το ποσό που παρακρατήθηκε

στην αλλοδαπή στο ποσό των 3.000 ευρώ έτσι ώστε να διασφαλιζόταν η μη επιστροφή του

φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.



 Φορολογικός χειρισμός του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ. με χώρα στην οποία προκύπτει και 

φορολογείται το εισόδημα αλλοδαπής εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα ισχύοντα γενικώς 

με το άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 4172/2013 και την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1060/2015, δηλαδή 

εφαρμόζεται η πρακτική που εφαρμόζεται μέχρι την έκδοση της Ε.2089/2021.



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

Άρθρο 27 παρ. 5 Ν. 4172/2013

Σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου σε ένα

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) εντός

ενός φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος

από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, αλλαγή

της δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου,

σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το

αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από τη μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων

ψήφου οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρμογή.



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

Άρθρο 27 παρ. 5 Ν. 4172/2013

Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 27 ΚΦΕ λειτουργεί ως ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας,

προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της διάταξης του άρθρου 27 παρ. 1 περί

μεταφοράς φορολογικών ζημιών (σχετ. και η αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 27 του

Ν.4172/2013), γεγονός που δικαιολογεί τη θέση σωρευτικών προϋποθέσεων για την εφαρμογή

της. Ως «καταστρατήγηση» της διάταξης περί μεταφοράς φορολογικών ζημιών νοείται η

«πώληση» των ζημιών, σε άλλο φορέα (επιχείρηση), ώστε να τις εκμεταλλευθεί άλλη

επιχείρηση από εκείνη που τις δημιούργησε.



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

Άρθρο 27 παρ. 5 Ν. 4172/2013

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 27, η μεταβολή της άμεσης ή έμμεσης

συμμετοχής εξευρίσκεται συγκρίνοντας το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει ο κάθε

μέτοχος/εταίρος/μέλος στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή το ποσοστό των

δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην αρχή ενός φορολογικού έτους, με το αντίστοιχο ποσοστό στο

τέλος του ίδιου φορολογικού έτους (το οποίο μπορεί να μεταβλήθηκε για διάφορους λόγους, π.χ.

είσοδος νέου μετόχου/εταίρου/μέλους στην εταιρεία κατόπιν αύξησης κεφαλαίου, μεταβίβαση

μετοχών/μεριδίων/μερίδων από επαχθή ή μη αιτία, ανταλλαγή τίτλων με βάση το άρθρο 53 του

ν.4172/2013, εξαγορά εταιρείας, μετασχηματισμό κ.α.). Επισημαίνεται ότι εξετάζεται η απόλυτη

μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής κάθε μετόχου και όχι η ποσοστιαία μεταβολή αυτού και στη

συνέχεια αθροίζονται οι θετικές μεταβολές όλων των μετόχων προκειμένου να εξευρεθεί εάν

ξεπερνούν στο σύνολό τους το 33%.



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

Άρθρο 27 παρ. 5 Ν. 4172/2013

Είναι προφανές ότι η περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μίας εταιρείας με αύξηση της

αξίας της συμμετοχής των μετόχων/εταίρων αλλά διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής τους

δεν καταλαμβάνεται από τις υπόψη διατάξεις. Επισημαίνεται επίσης ότι η περίπτωση

μεταβίβασης τίτλων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή η αναγκαστική μεταβίβαση, π.χ. λόγω

πλειστηριασμού, δεν εμπίπτει στις υπόψη διατάξεις καθόσον πρόκειται για γεγονός που δεν

ανάγεται, βεβαίως, στη σφαίρα επιρροής του μεταβιβάζοντος και αποκτώντος προσώπου.



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (Ε.2167/2019)

Η μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΦΑ Α.Ε.» στο φορολογικό έτος 2018

μεταβλήθηκε λόγω της μεταβίβασης μετοχών από τον μέτοχο Α στον νέο μέτοχο Γ, όπως στον

ακόλουθο πίνακα:

«ΑΛΦΑ Α.Ε.»

1.1.2018 31.12.2018 Μεταβολή 
ποσοστού 

συμμετοχήςΜέτοχοι Μετοχές Αξία μετοχών
Ποσοστό 

συμμετοχής
Μετοχές Αξία μετοχών

Ποσοστό 
συμμετοχής

Α 36.000 72.000 60% 12.000 24.000 20% (40%)

Β 24.000 48.000 40% 24.000 48.000 40% 0%

Γ 24.000 48.000 40% 40%

Σύνολο 60.000 120.000 100% 60.000 120.000 100%



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (Ε.2167/2019)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της

εταιρείας «ΑΛΦΑ ΑΕ» υπερβαίνει το 33% και ως εκ τούτου πρέπει ακολούθως να εξεταστεί αν

συντρέχει και αλλαγή της δραστηριότητάς της προκειμένου να διαπιστωθεί αν τυγχάνουν

εφαρμογής οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του ΚΦΕ περί μη μεταφοράς των ζημιών της.



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 (Ε.2167/2019)

Η μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΦΑ Α.Ε.» στο φορολογικό έτος 2019

μεταβλήθηκε λόγω απορρόφησης της εταιρείας «ΓΑΜΜΑ Α.Ε.» με βάση τις διατάξεις του

άρθρου 54 του ν.4172/2013, όπως στον ακόλουθο πίνακα:



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 (Ε.2167/2019)

«ΑΛΦΑ Α.Ε.»

1.1.2019 31.12.2019 Μεταβολή 
ποσοστού 

συμμετοχής
Μέτοχοι Μετοχές Αξία μετοχών

Ποσοστό 
συμμετοχής

Μετοχές Αξία μετοχών
Ποσοστό 

συμμετοχής

Α 12.000 24.000 20% 8.400 30.800 14% (6%)

Β 24.000 48.000 40% 16.800 61.600 28% (12%)

Γ 24.000 48.000 40% 16.800 61.600 28% (12%)

Δ 3.600 13.200 6% 6%

Ε 3.600 13.200 6% 6%

Ζ 3.600 13.200 6% 6%

Η 3.600 13.200 6% 6%

Θ 3.600 13.200 6% 6%

Σύνολο 60.000 120.000 100% 60.000 220.000 100%



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 (Ε.2167/2019)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωση αυτή η μεταβολή στο κεφάλαιο της εταιρείας

«ΑΛΦΑ Α.Ε.» δεν υπερβαίνει το 33% τόσο μεμονωμένα (ανά μέτοχο) όσο και αθροιστικά (6% Χ

5) και κατά συνέπεια, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 27 του ΚΦΕ.



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

Αλλαγή δραστηριότητας

Ως αλλαγή δραστηριότητας νοείται τόσο η διενέργεια νέας δραστηριότητας από την εταιρεία η

οποία δεν υφίστατο κατά το προηγούμενο έτος από το έτος αναφοράς (π.χ. η διατήρηση των

υφιστάμενων δραστηριοτήτων με προσθήκη νέας δραστηριότητας, η κατάργηση κάποιας από

τις υφιστάμενες με προσθήκη νέας), οι τυχόν αυξομειώσεις της συνεισφοράς των υφιστάμενων

δραστηριοτήτων στον κύκλο εργασιών (π.χ. κατάργηση μιας ή περισσοτέρων από τις

υφιστάμενες δραστηριότητες, σημαντικός περιορισμός στην άσκηση μιας ή περισσοτέρων

υφιστάμενων δραστηριοτήτων), επαναδραστηριοποίηση εταιρείας που είτε ήταν σε κατάσταση

αδράνειας είτε δεν είχε ενεργή δραστηριότητα (ήτοι έχει μηδενικά ακαθάριστα έσοδα χωρίς να

είναι σε κατάσταση αδράνειας).



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

Στο έτος λοιπόν κατά το οποίο επέρχεται μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (έτος

αναφοράς), με βάση τα αναφερόμενα ή στο επόμενο από αυτό έτος, εξετάζεται αν επέρχεται

αλλαγή της δραστηριότητας που συνεισφέρει ποσοστό άνω του 50% του κύκλου εργασιών της

υπόψη εταιρείας σε σχέση με το προηγούμενο. Ειδικότερα, κατά τα κρίσιμα έτη εξετάζεται η

κύρια δραστηριότητα η οποία, για σκοπούς εφαρμογής της υπόψη διάταξης, θεωρείται εκείνη

που αποφέρει στην εταιρεία ακαθάριστα έσοδα σε ποσοστό άνω του 50% του κύκλου εργασιών

της.



 Φορολογικές Ζημιές ( Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς σε αλλαγή ιδιοκτησίας)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ αρ. 27 του ν. 4172/2013 ΣΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Στις περιπτώσεις μετασχηματισμών βάσει των άρθρων 52-54 ΚΦΕ, οι οποίοι έχουν ως συνέπεια
την εξαφάνιση του νομικού προσώπου της εισφέρουσας, για την εισφέρουσα εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 56 ΚΦΕ, ενώ το άρθρο 27 παρ. 5 εφαρμόζεται για τις ίδιες ζημιές της
λήπτριας εταιρείας, εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου
αυτής.

Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις
μετασχηματισμών που δεν καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 52-55 (π.χ.
μετασχηματισμοί με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και ν.2166/1993, εξαγορά εταιρείας,
μετατροπή εταιρείας με είσοδο νέου μετόχου, μετασχηματισμοί με βάση τις διατάξεις του ν.
4601/2019).



 Φορολογικές Ζημιές - Χειρισμός ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή (μετά 
την εφαρμογή της Ε. 2100/2021)

Στο τρέχον έτος εκδόθηκε η εγκύκλιος Ε.2100/2021 με την οποία παύει να ισχύει η ΠΟΛ.1200/2016

και στην οποία γίνεται αναφορά στην χρησιμοποίηση των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή και

ειδικότερα σε χώρα κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) με την

οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από

επιχειρηματική δραστηριότητα στην άλλη χώρα δεν απαλλάσσονται.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το C (2019) 4841 Final έγγραφό της στις

25.7.2019 απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελληνική Δημοκρατία με την οποία έκρινε ότι, η

φορολογική μεταχείριση των ζημιών ξένων υποκαταστημάτων με βάση τα αναφερόμενα στην

ΠΟΛ.1200/2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αντίκειται στο άρθρο 49 της Συνθήκης

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθόσον θεωρεί ότι αυτή ερμηνεύει συσταλτικά

τις οριζόμενες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ΚΦΕ με αποτέλεσμα οι ζημιές μόνιμης

εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των

φορολογητέων κερδών.



 Φορολογικές Ζημιές - Χειρισμός ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή (μετά 
την εφαρμογή της Ε. 2100/2021)

Σε αντίθεση λοιπόν με όσα ίσχυαν με την καταργηθείσα ΠΟΛ.1200/2016, από την έκδοση της

Ε.2100/2021 οι ζημίες μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ λαμβάνονται υπόψη κατά τον

προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων του κράτους του κεντρικού κατά το χρόνο που

προέκυψαν στο κράτος της μόνιμης εγκατάστασης. Η αποτροπή της διπλής έκπτωσης του φόρου

στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται τελικά στο πλαίσιο της μεθόδου της πίστωσης του φόρου της

αλλοδαπής. Για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των ζημιών αλλοδαπής που προκύπτουν από

μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, οι ζημίες αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται διακεκριμένα

ανά χώρα και σε κάθε περίπτωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διαπίστωση της

προέλευσης των ζημιών κάθε φορά (ΕΕ/ΕΟΧ ή τρίτη χώρα).



 Φορολογικές Ζημιές - Χειρισμός ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή (μετά 
την εφαρμογή της Ε. 2100/2021)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω ημεδαπή Α.Ε. έχει εγκατάσταση (υποκατάστημα) σε χώρα μέλος της Ε.Ε. το οποίο
φορολογείται με συντελεστή 20%.

Κατά το 2019 το υποκατάστημα (μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα αυτή) είχε κέρδη 100.000 ευρώ, για
τα οποία καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή χώρα ποσού 20.000 ευρώ. Η ημεδαπή Α.Ε.
συμπεριέλαβε το κέρδος αυτό στα φορολογητέα αποτελέσματά της και περαιτέρω συμψήφισε τον
φόρο ημεδαπής με το ποσό του καταβληθέντος φόρου στην συγκεκριμένη χώρα – μέλος ποσού
20.000 ευρώ.

Κατά το 2020 είχε ζημίες ποσού 100.000 ευρώ και ως εκ τούτου δεν κατέβαλε φόρο εισοδήματος
στην αλλοδαπή.



 Φορολογικές Ζημιές - Χειρισμός ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή (μετά 
την εφαρμογή της Ε. 2100/2021)

Έστω λοιπόν ότι το 2021 το εν λόγω υποκατάστημα είχε κέρδη 100.000 ευρώ. Λόγω ύπαρξης

δικαιώματος φορολογικής μεταφοράς της ζημίας στο εν λόγω κράτος της Ε.Ε. δεν προέκυψε φόρος

εισοδήματος για το 2020 (100.000 κέρδη – 100.000 ζημίες προς μεταφορά) καθώς τα φορολογητέα

κέρδη ήταν μηδέν. Με τα ισχύοντα στην ΠΟΛ. 1200/2016 η ημεδαπή Α.Ε. περιέλαβε στα λογιστικά

αποτελέσματα της το κέρδος του 2020 του υποκαταστήματος ποσού 100.000 ευρώ, όμως δεν

μπορούσε να συμψηφίσει φορολογικά το κέρδος αυτό (ούτε βέβαια και τα τυχόν άλλα κέρδη της από

την ημεδαπή) με τη ζημία που προέκυψε στο υποκατάστημα το προηγούμενο έτος 2019.

Συνεπώς η ημεδαπή εταιρεία, αν και στο φορολογικό έτος 2021, θα φορολογηθεί για το ποσό αυτό

των 100.000 ευρώ στην Ελλάδα, δεν θα συμψηφίσει κανένα ποσό φόρου εισοδήματος για αυτό

καθώς το υποκατάστημα στο έτος αυτό μεταφέροντας τη ζημία του προηγούμενου έτους 2020 δεν

κατέβαλε κανένα ποσό φόρου εισοδήματος.



 Φορολογικές Ζημιές - Χειρισμός ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή (μετά 
την εφαρμογή της Ε. 2100/2021)

Με την εφαρμογή λοιπόν της Ε.2100/2021, κατά το έτος 2019 τα κέρδη του υποκαταστήματος στο

κράτος μέλος ποσού 100.000 ευρώ θα προσαυξήσουν τα λογιστικά & φορολογητέα κέρδη της

ημεδαπής Α.Ε. και περαιτέρω ο φόρος ημεδαπής που θα προκύψει θα συμψηφισθεί με τον φόρο που

κατέβαλε το υποκατάστημα στο κράτος μέλος αυτό ποσού 20.000 ευρώ.

Στο 2020 τα λογιστικά – φορολογητέα αποτελέσματα της ημεδαπής Α.Ε. θα μειωθούν κατά το ποσό

των ζημιών του υποκαταστήματος του οικείου έτους ποσού 100.000 ευρώ.

Στο 2021 τα λογιστικά – φορολογητέα αποτελέσματα της ημεδαπής Α.Ε. θα προσαυξηθούν κατά το

ποσό των κερδών του υποκαταστήματος του οικείου έτους ποσού 100.000 ευρώ, αλλά κανένα ποσό

φόρου από την αλλοδαπή δεν θα συμψηφίσει τον φόρο ημεδαπής καθώς, λόγω μεταφοράς της

ζημίας του υποκαταστήματος του έτους 2020 στο έτος 2021, το υποκατάστημα δεν πλήρωσε φόρο

εισοδήματος για το 2021.



 Φορολογικές Ζημιές - Χειρισμός ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή (μετά 
την εφαρμογή της Ε. 2100/2021)

Συνεπώς και κατόπιν των ανωτέρω, η ημεδαπή Α.Ε. κατά τα έτη 2019 – 2021 είχε πραγματικά κέρδη

από το υποκατάστημά της μόλις 100.000 ευρώ (κέρδη 2019 100.000 – ζημίες 2020 100.000 + κέρδη

2021 100.000) όσο και το ποσό για το οποίο φορολογήθηκε εξαιτίας αυτών συμψηφίζοντας μάλιστα

και τον καταβληθέντα φόρο αλλοδαπής για τα 100.000 αυτά ευρώ.

Από το τελευταίο εδάφιο της εγκυκλίου δεν προκύπτει αναδρομική ισχύς των οριζόμενων της

εγκυκλίου. Πιθανότατα όμως θα δικαιωθούν όσα φυσικά (που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα)

ή νομικά πρόσωπα είχαν υποβάλει δήλωση με επιφύλαξη.



 Διανομή κερδών σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών (Αρ. 47 Ν. 
4172/2013 & ΠΟΛ 1014/2018)

Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος

εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται

φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την

ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων ετών, οι

οποίες μεταφερόμενες (συμψηφιζόμενες) με τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους συνεπάγονται

ζημιογόνο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα, μέσα στην ίδια χρήση, πραγματοποιείται και διανομή κερδών

θα πρέπει τα προς διανομή ποσά να φορολογούνται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του

άρθρου 47 του ν.4172/2013, ξεχωριστά (αυτοτελώς).



 Διανομή κερδών σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών (Αρ. 47 Ν. 
4172/2013 & ΠΟΛ 1014/2018)

Το ποσό των κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού

έτους που δεν έχουν υπαχθεί σε φορολόγηση προστίθεται στις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες,

καθόσον το ποσό αυτό έχει ήδη υπαχθεί σε φορολόγηση με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω και

επομένως ο μη συνυπολογισμός του στα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους θα είχε ως

αποτέλεσμα τη διπλή φορολόγησή του.



 Διανομή κερδών σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών (Αρ. 47 Ν. 
4172/2013 & ΠΟΛ 1014/2018)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΑΠO ΤΗΝ ΠΟΛ. 1014/2018).

Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2017 εμφανίζει λογιστικά κέρδη ύψους 500.000 ευρώ, εκ των

οποίων αποφασίζει να διανείμει το ποσό των 80.000 ευρώ. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του

φορολογικού έτους 2017, η εν λόγω εταιρεία εμφανίζει κέρδη μετά τη φορολογική αναμόρφωση 200.000

ευρώ και ζημίες παρελθουσών χρήσεων (ετών 2016 και προηγουμένων), φορολογικά αναγνωρίσιμες,

450.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, το φορολογικό αποτέλεσμα, όπως αυτό προκύπτει βάσει των διατάξεων του ν.

4172/2013, ανέρχεται στο ύψος των 250.000 ευρώ (ζημιογόνο αποτέλεσμα: 200.000 - 450.000 =

(250.000). Επομένως, το προς διανομή ποσό (80.000 ευρώ), ως διανεμόμενο ποσό για το οποίο δεν έχει

καταβληθεί φόρος εισοδήματος, θα υπαχθεί σε φορολόγηση μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό (80.000

x 100/71 = 112.676), με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 ξεχωριστά,

προστιθέμενο στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 362.676 ευρώ

(250.000+112.676) και οι οποίες μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό.



 Διανομή κερδών σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών (Αρ. 47 Ν. 
4172/2013 & ΠΟΛ 1014/2018)

Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης κερδών παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) για τα οποία

δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω, με την επισήμανση ότι τα

ποσά αυτά δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες που μεταφέρονται για συμψηφισμό στα

επόμενα έτη, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα των αποτελεσμάτων του τρέχοντος

φορολογικού έτους.

Επομένως, οι φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων δεν μπορούν να συμψηφισθούν με αφορολόγητα

αποθεματικά για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, όπως αυτά που έχουν σχηματισθεί με τις

διατάξεις του Ν.4172/2013, αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων καθώς και αποθεματικά του Ν.2238/1994 τα

οποία ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του

Ν.4172/2013. Οι ζημίες αυτές διατηρούνται και μεταφέρονται στο επόμενο φορολογικό έτος με τις

προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν.4172/2013, ενώ τα προαναφερθέντα αποθεματικά φορολογούνται

ξεχωριστά, μη συναθροιζόμενα με τις ζημίες αυτές.



 Κανόνας περιορισμού τόκων (Αρ. 49 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4607/2019)

1. Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει κατά το φορολογικό έτος στο οποίο προκύπτει και μόνο έως

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του

φορολογουμένου.

2. Ο όρος «υπερβαίνον κόστος δανεισμού» σημαίνει το ποσό, κατά το οποίο το εκπεστέο κόστος δανεισμού

ενός φορολογουμένου, υπερβαίνει τα φορολογητέα έσοδα από τόκους και άλλα οικονομικώς ισοδύναμα

φορολογητέα έσοδα τα οποία λαμβάνει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

• Ο ΟΡΟΣ «ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



 Κανόνας περιορισμού τόκων (Αρ. 49 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4607/2019)

1. Δαπάνες για τόκους κάθε μορφής χρέους

2. Άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και έξοδα που προκύπτουν από την άντληση χρηματοδότησης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ελληνικό δίκαιο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των πληρωμών στο πλαίσιο δανείων 

με συμμετοχή στο κέρδος.

3. Τους τεκμαρτούς τόκους επί προϊόντων, όπως τα μετατρέψιμα ομόλογα και τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, 

των χορηγήσεων στο πλαίσιο εναλλακτικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, όπως η Ισλαμική χρηματοδότηση.

4. Το στοιχείο του χρηματοοικονομικού κόστους από χρηματοδοτικά μισθώματα.

5. Τους κεφαλαιοποιημένους τόκους που καταχωρίζονται ως αξία στον ισολογισμό του αντίστοιχου περιουσιακού 

στοιχείου ή της απόσβεσης των κεφαλαιοποιημένων τόκων.

6. Τις χορηγήσεις που υπολογίζονται με βάση την επιστροφή κεφαλαίων στο πλαίσιο των κανόνων για τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές κατά περίπτωση



 Κανόνας περιορισμού τόκων (Αρ. 49 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4607/2019)

7. Τους πλασματικούς τόκους βάσει παραγώγων ή συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου σχετικά με τον 

δανεισμό μιας οντότητας

8. Ορισμένα συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές επί δανείων και προϊόντων που συνδέονται με την  άντληση 

χρηματοδότησης

9. Τις εγγυήσεις για χρηματοδοτικές ρυθμίσεις

10. Τα τέλη διακανονισμού και συναφών δαπανών που σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων

• Ο ΟΡΟΣ «ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΕΠΙΣΗΣ
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διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4607/2019)

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υπολογίζονται:

προσθέτοντας στο φορολογητέο εισόδημα τα ποσά που αντιστοιχούν στο υπερβαίνον κόστος δανεισμού και 
τις φορολογικές αποσβέσεις, όπως αυτά προκύπτουν μετά τις φορολογικές αναπροσαρμογές που 
προβλέπονται στον Κ.Φ.Ε.

Το απαλλασσόμενο από φόρους εισόδημα δεν συνυπολογίζεται στα κέρδη προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουμένου.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται στο φορολογούμενο το δικαίωμα έκπτωσης του
υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.



 Κανόνας περιορισμού τόκων (Αρ. 49 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4607/2019)

Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος, 
με βάση τις παραγράφους 1 έως 5 μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό.

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.



 Κανόνας περιορισμού τόκων (Αρ. 49 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4607/2019)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (Ε.2004/2021)

Επιχείρηση η οποία εμφανίζει υπερβαίνον κόστος δανεισμού ύψους 3.500.000 ευρώ ενώ,

ταυτόχρονα, το EBITDA της ανέρχεται στο ποσό των 8.000.000 ευρώ πρέπει να συγκρίνει το 30%

του EBITDA (8.000.000 Χ 30% = 2.400.000 ευρώ) με το κατώφλι των 3.000.000 ευρώ και να

εκπέσει το μεγαλύτερο εκ των δύο ποσό, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το ποσό των

3.000.000 ευρώ, διατηρώντας δικαίωμα προς μεταφορά σε επόμενο έτος ποσού τόκων ύψους

500.000 ευρώ (3.500.000 - 3.000.000).



 Κανόνας περιορισμού τόκων (Αρ. 49 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4607/2019)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (Ε.2004/2021)

Αν το ποσό του EBITDA στο παράδειγμα 1 ανερχόταν στο ύψος των 11.000.000 ευρώ, η εταιρεία

πρέπει να συγκρίνει το 30% του EBITDA (11.000.000 Χ 30%=3.300.000 ευρώ) με το κατώφλι των

3.000.000 ευρώ και να εκπέσει, αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή το ποσό των 3.300.000

ευρώ, διατηρώντας, παράλληλα, δικαίωμα προς μεταφορά ποσού τόκων ύψους 200.000 ευρώ

(3.500.000-3.300.000).
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Το προϊόν της 
εκκαθάρισης 

Θεωρείται διανομή κέρδους κατά το 
φορολογικό έτος εντός του οποίου 
ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του 
νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας, στο βαθμό που το εν 

λόγω προϊόν υπερβαίνει 
το καταβλημένο κεφάλαιο



 Φορολόγηση κατά την εκκαθάριση Ν.Π. – αρ. 57 Ν. 4172/2013 & ΠΟΛ. 
1059/2015

Στην έννοια του καταβλημένου κεφαλαίου περιλαμβάνονται και τα αποθεματικά που έχουν

σχηματιστεί κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των μετοχών, εταιρικών μεριδίων, κ.λπ. των

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, δεδομένου ότι αυτά

αποτελούν κεφάλαιο προερχόμενο από καταβολή εισφορών των μετόχων, εταίρων, κ.λπ. των πιο

πάνω προσώπων και όχι από έσοδα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
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Το προϊόν της εκκαθάρισης στο βαθμό που υπερβαίνει το σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβλημένο

κεφάλαιο, θεωρείται ως διανομή κέρδους και αντιμετωπίζεται ως μέρισμα, για την εφαρμογή των

φορολογικών διατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν.4172/2013. Επομένως, το

εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του

άρθρου 64 του ίδιου πιο πάνω νόμου και αποδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και βάσει της

παραγράφου 7 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, στο τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή

του προϊόντος της εκκαθάρισης.
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 48 και 63 του ν.

4172/2013, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν ενδοομιλικά μερίσματα που καταβάλλονται

σε περιπτώσεις πλην της εκκαθάρισης, όπως άλλωστε ορίζεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ

σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς μητρικών - θυγατρικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των

Σ.Α.Δ.Φ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση και

εμφανίζει αποθεματικά από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος αυτά θα πρέπει

να υπαχθούν σε φόρο εισοδήματος κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στο άρθρο 47 της παρούσας συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα της εκκαθάρισης.
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Σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προβαίνουν για την ολοκλήρωση της

εκκαθάρισης στη μεταβίβαση, ως απόδοση των εισφορών τους, παγίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων

(αποθεμάτων, τίτλων, κ.λπ.) στα μέλη τους, λαμβάνεται η αγοραία αξία των πιο πάνω παγίων ή η αξία

των λοιπών στοιχείων, όπως προκύπτει από κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. έκθεση ορκωτού ελεγκτή). Για το

τυχόν επιπλέον ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της κατά τα ανωτέρω αξίας των μεταβιβαζόμενων

στοιχείων από το καταβεβλημένο κεφάλαιο, όπως αυτό ορίστηκε ανωτέρω, δεν παρακρατείται φόρος

εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του παρόντος, αλλά το ποσό αυτό

περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος του δικαιούχου και φορολογείται ως μέρισμα.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η ημεδαπή οντότητα «ΣΙΓΜΑ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία με βάση τα

ΕΛΠ (Ν. 4308/2014), με δραστηριότητα την εισαγωγή και μεταπώληση στο εσωτερικό ηλεκτρικών

οικιακών συσκευών, στην οποία συμμετέχουν από τη σύστασή της:

• κατά 60% η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία «ΒΗΤΑ Α.Ε.» και

• κατά 40% το φυσικό πρόσωπο «Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ» φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, με απόφαση της

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκλήθηκε στις 31/10/2016 τέθηκε σε εκκαθάριση η

οποία έληξε στις 15/03/2020.

Από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας, η Λογιστική Κατάσταση στις 15/03/2020 έχει ως κατωτέρω:
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ταμείο € 15.896.500,00 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο € 10.000.000,00 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο € 3.206.500,00 

Τακτικό Αποθεματικό € 800.000,00 

Αποθεματικά Αναπτυξιακών νόμων (αφορολόγητα) € 1.590.000,00 

Κέρδη περιόδου 1/11/2016-15/03/2020 

(προ φόρου εισοδήματος) € 300.000,00 

Σύνολο € 15.896.500,00 
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Επίσης δίδονται και οι εξής πληροφορίες:

1. Μεταξύ των εξόδων της περιόδου 1/11/2016 – 15/03/2020 περιλαμβάνονται και έξοδα που δεν

προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4172/13 η έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα συνολικού

ποσού € 110.000,00.

2. Σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 1/1/2016 – 31/10/2016, η

οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δεν βεβαιώθηκε προκαταβολή φόρου έναντι του φόρου του επόμενου

φορολογικού έτους (περίοδος της εκκαθάρισης).

3. Το προϊόν της εκκαθάρισης θα καταβληθεί στους μετόχους στις 29/03/2020, κατόπιν σχετικής

δεσμεύσεως του Εκκαθαριστή.
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Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα:

α) Να προσδιορίσετε τις υποχρεώσεις του Εκκαθαριστή που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.

4172/2013 (ποσά και ημερομηνίες) και

β) Να προσδιορίσετε τα ποσά που δικαιούνται οι μέτοχοι από το προϊόν της εκκαθάρισης.
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ΛΥΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κέρδη περιόδου εκκαθάρισης 300.000,00 
Πλέον 
Αποθεματικά Αναπτυξιακών νόμων 1.590.000,00 
Λογιστικές διαφορές 110.000,00 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ 2.000.000,00

24% 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 480.000,00 

Η δήλωση εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 15/4/2020 και ο φόρος θα πρέπει να 
καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 16/4/2020. 
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ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
Μετοχικό κεφάλαιο 10.000.000,00 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.206.500,00 13.206.500,00 

Αποθεματικά Αναπτυξιακών νόμων 1.590.000,00 
Κέρδη περιόδου εκκαθάρισης 300.000,00

1.890.000,00 
Μείον 
Φόρος εισοδήματος (480.000,00)
Φορολογηθέντα κέρδη 1.410.000,00 
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Πλέον 
Τακτικό Αποθεματικό 800.000,00
Κέρδη υποκείμενα σε παρακράτηση 2.210.000,00 
Ποσοστό παρακράτησης 5% 
Φόρος διανεμομένων κερδών 110.500,00 
Καθαρό προϊόν πέραν του κεφαλαίου 2.099.500,00

Σύνολο προϊόντος εκκαθάρισης 15.306.000,00 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΒΗΤΑ Α.Ε. 60% 9.183.600,00 
Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 40% 6.122.400,00 
ΣΥΝΟΛΟ 15.306.000,00 

Σημ.: Ο παρακρατηθείς φόρος πρέπει να αποδοθεί μέχρι 31/05/2020. 



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

1. Ως Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή
η αλλοδαπή νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, τα
κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στην
ημεδαπή, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

(α) στην περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο φορολογούμενος μόνος του ή από κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτόν
επιχειρήσεις, κατέχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει την
άμεση ή έμμεση κυριότητα επί ποσοστού άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω
του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

(β) ο πραγματικός εταιρικός φόρος που έχει καταβάλει για τα κέρδη του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η μόνιμη
εγκατάσταση στην αλλοδαπή, είναι μικρότερος από τη διαφορά μεταξύ του φόρου που θα οφειλόταν από το νομικό πρόσωπο ή τη
νομική οντότητα ή τη μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη
εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΦΕ στην Ελλάδα και του πραγματικού εταιρικού φόρου που έχει καταβάλει για τα κέρδη
του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση.
Για τον υπολογισμό της διαφοράς της παρούσας, η μόνιμη εγκατάσταση μίας ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας που δεν υπόκειται σε
φόρο ή απαλλάσσεται του φόρου στη χώρα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο φόρος που θα οφειλόταν
στην ημεδαπή υπολογίζεται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία,

(γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική
οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 66.



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

Για την εφαρμογή του παρόντος ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται:

α) νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην οποία ο φορολογούμενος κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα
ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
και άνω,

β) φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή
στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω σε έναν
φορολογούμενο.



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

Aν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή

συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω

σε έναν φορολογούμενο και σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, όλα τα σχετικά

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, περιλαμβανομένου του φορολογουμένου, θεωρούνται επίσης

συνδεδεμένες επιχειρήσεις.



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

Στο φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου περιλαμβάνεται το μη
διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, που προκύπτει από
τις εξής κατηγορίες εισοδήματος:



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από πνευματική ιδιοκτησία,

γ) μερίσματα και εισόδημα από την εκποίηση μετοχών,

δ) εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση,

ε) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,

στ) εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και 
υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία ή 
προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία.



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

(α) Το εισόδημα που περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
και με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών
προσώπων, ή με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των
νομικών προσώπων ή νομικών, οντοτήτων, κατά περίπτωση.

(β) Το εισόδημα περιλαμβάνεται σε εκείνο το φορολογικό έτος του φορολογουμένου, στη διάρκεια του οποίου
λήγει το φορολογικό έτος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας και υπολογίζεται κατ' αναλογία προς τη
συμμετοχή του φορολογουμένου στο νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα.

(γ) Αν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση πραγματοποιούν σε ένα φορολογικό έτος
ζημίες, αυτές δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα βάση του φορολογουμένου, αλλά συμψηφίζονται με
μελλοντικά κέρδη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 27.



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

Όταν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα διανέμει κέρδη ή, σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης, αποδίδει
κέρδη στον φορολογούμενο, τα οποία περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα του τελευταίου, τα ποσά του
εισοδήματος που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενο φορολογικό έτος στη φορολογητέα βάση σύμφωνα με την
παράγραφο 3 αφαιρούνται από τη φορολογητέα βάση κατά τον υπολογισμό του ύψους του οφειλόμενου φόρου
επί των διανεμομένων κερδών.



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

Ο φόρος αλλοδαπής που έχει καταβάλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση, καθώς
και οι συνδεδεμένες εταιρείες σε περίπτωση έμμεσης συμμετοχής, μειώνει τη φορολογική υποχρέωση του
φορολογουμένου. Η μείωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα
αυτό στην Ελλάδα.

Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1, ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό,
περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγματικά στοιχεία και περιστάσεις.
Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει φορολογική κατοικία ή
μόνιμη εγκατάσταση σε τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία «ΔΕΛΤΑ» κατέχει άμεση κυριότητα επί ποσοστού 60% του κεφαλαίου αλλοδαπής

ανώνυμης εταιρείας «FL» η οποία είναι εγκατεστημένη σε μη συνεργάσιμο κράτος όπου ο συντελεστής φορολογίας

των νομικών προσώπων ανέρχεται σε 10%.

Στο φορολογικό έτος 2020, η αλλοδαπή εταιρεία «FL» πραγματοποίησε, σύμφωνα με τον επίσημο ισολογισμό της,

καθαρά κέρδη προ φόρων € 2.000.000,00, από τα οποία δεν διανεμήθηκε μέρισμα στους μετόχους της.

Μεταξύ των κερδών της αλλοδαπής εταιρείας «FL» περιλαμβάνονται:

α) έσοδα από τόκους (πιστωτικούς) € 400.000,00,

β) έσοδα από δικαιώματα € 200.000,00 και

γ) κέρδος από μεταβίβαση μετοχών προς την ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία «ΔΕΛΤΑ» € 100.000,00.



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

Κατά τη γνώμη σας τα αποτελέσματα της αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας «FL» θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα
του φορολογικού έτους 2020 της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας «ΔΕΛΤΑ» και εάν ναι κατά πόσο;

ΛΥΣΗ

α) Η ημεδαπή εταιρεία «ΔΕΛΤΑ» κατέχει άμεση κυριότητα επί ποσοστού 60% του κεφαλαίου αλλοδαπής
ανώνυμης εταιρείας «FL», δηλαδή με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

β) Η εταιρεία «FL» είναι εγκατεστημένη σε μη συνεργάσιμο κράτος και ο Φόρος αλλοδαπής < Φόρου Ελλάδος / 2,
ήτοι < 12% (24% / 2).



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

γ) Τα έσοδα της εταιρείας «FL» από ειδικές κατηγορίες καλύπτουν το 35% των καθαρών κερδών προ φόρων

(700.000,00/2.000.000,00),δηλαδή μεγαλύτερο του 30%.

Έσοδα της αλλοδαπής εταιρείας της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του Ν. 4172/2013

Έσοδα από τόκους € 400.000,00

Έσοδα από δικαιώματα € 200.000,00

Κέρδος από μεταβίβαση μετοχών € 100.000,00

Σύνολο εσόδων € 700.000,00



 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – αρ. 66 Ν. 4172/2013

δ) Η εταιρεία «FL» δεν διανέμει κέρδη στους μετόχους της.

Κατόπιν των ανωτέρω στα φορολογητέα εισοδήματα της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ΔΕΛΤΑ, θα πρέπει να

περιληφθούν έσοδα από την αλλοδαπή εταιρεία ποσού € 1.200.000,00 [2.000.000 × 60%].



 Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης – Αρ. 71Δ Ν. 4172/2013 & 
ΠΟΛ. 1244/2018

Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του
κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας,
εφόσον προκύπτει αθροιστικά:



 Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης – Αρ. 71Δ Ν. 4172/2013 & 
ΠΟΛ. 1244/2018

α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο όρο
του προηγούμενου έτους. Ως μέσος όρος λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων
στην επιχείρηση πλήρους απασχόλησης, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα,
συμπεριλαμβανομένων και όσων προσλαμβάνονται για την κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών της
επιχείρησης ή με σχέση δανεισμού με την προϋπόθεση ότι το κόστος μισθοδοσίας βαρύνει την δικαιούχο
επιχείρηση.

β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του
προηγούμενου έτους.

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται για νέους έως τριάντα (30) ετών και για μακροχρόνια άνεργους που είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.



 Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης – Αρ. 71Δ Ν. 4172/2013 & 
ΠΟΛ. 1244/2018

β. Σε συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, το κίνητρο χορηγείται
άπαξ για κάθε εργαζόμενο.

Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και σε περίπτωση μετατροπής
συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.



 Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης – Αρ. 71Δ Ν. 4172/2013 & 
ΠΟΛ. 1244/2018

Για τον υπολογισμό των περιπτώσεων α' και β' δεν προσμετρώνται:

α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου,

β) η καταγγελία σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για
αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του

γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και

δ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.

Η προσαύξηση της παραγράφου 1, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την
προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους
δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους, εφαρμοζόμενων των όσων ορίζονται στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.



 Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης – Αρ. 71Δ Ν. 4172/2013 & 
ΠΟΛ. 1244/2018

Η έκπτωση των προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών των απασχολουμένων μέχρι το ποσό του

14πλάσιου του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών δίδεται με βάση τις

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 σε νέους που κατά την ημερομηνία

πρόσληψής τους η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 30 έτη ή σε μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι

στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή των λοιπών ταμείων ανεργίας που εξομοιώνονται με τον ΟΑΕΔ μέχρι και τον χρόνο

πρόσληψής τους.



 Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης – Αρ. 71Δ Ν. 4172/2013 & 
ΠΟΛ. 1244/2018

Το φορολογικό κίνητρο της παραγράφου 1 του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013, εκτός από το έτος πρόσληψης

ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για

τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων

και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους,

εφαρμοζόμενων των όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Σε

περίπτωση που δεν πληρούνται οι υπόψη προϋποθέσεις για οποιοδήποτε από τα παραπάνω έτη, το κίνητρο

παύει να χορηγείται για το έτος αυτό και τα επόμενα αυτού.



 Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης – Αρ. 71Δ Ν. 4172/2013 & 
ΠΟΛ. 1244/2018

Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου που μέχρι πρότινος εργαζόταν σε συνδεδεμένη εταιρεία κατά την έννοια

του άρθρου 2 του Ν.4172/2013 με την εταιρεία που τον προσλαμβάνει και η πρώτη εταιρεία είχε κάνει χρήση

του φορολογικού κινήτρου, το κίνητρο αυτό δεν μπορεί να χορηγηθεί και στη δεύτερη εταιρεία για τον

υπάλληλο αυτό. Η εταιρεία στην οποία μετακινείται ο υπάλληλος μπορεί να εκπέσει τις προσαυξημένες

εργοδοτικές εισφορές τα υπολειπόμενα έτη από το έτος μετακίνησης του υπαλλήλου με τις ως άνω

προϋποθέσεις. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συγχώνευσης, για την προερχόμενη από τη

συγχώνευση εταιρεία.
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Το προσαυξημένο ποσό κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες αφαιρείται από

τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας

εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.

Εάν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση των προσαυξημένων εισφορών, η ζημία αυτή μεταφέρεται με βάση

τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4172/2013.
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Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού

έτους στο οποίο κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του άρθρου 71Δ του Ν.4172/2013

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη

απασχόληση για κάθε μήνα του έτους υπαγωγής καθώς και του προηγούμενου έτους αυτού, ο μέσος όρος

των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση για καθένα από τα έτη αυτά, καθώς και το σύνολο της μισθολογικής

δαπάνης για τα ως άνω έτη. Σε περίπτωση υποβολής με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας της

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν συνυποβάλλεται, αλλά φυλάσσεται για

τον έλεγχο.
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Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση,
διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή
(ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση
και αποτελεί τον μόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πώλησης της
οντότητας για το σύνολο της ασκούμενης δραστηριότητάς της.

2. Η επιλογή και η δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου μπορεί να ανακληθεί και αποκλείει
την έκδοση τιμολογίων σε έντυπη μορφή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.
Η επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από μια
οντότητα συνεπάγεται υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για τη λήψη των
παραστατικών πώλησης στα οποία η οντότητα ορίζεται ως λήπτρια από εκδότη/προμηθευτή της, ο οποίος έχει
επιλέξει επίσης την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου.
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2. Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι
την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του
φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών για τα οποία έχει γίνει η επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά
περίπτωση τα εξής:

α) Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού,
εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36
του ν. 4174/2013 (Α΄170), περιορίζεται κατά δύο (2) έτη και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι
προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

β) Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται για σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος
πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
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γ) Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το
πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του
παρόντος Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

δ) Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 σχετικά με τα αιτήματα
επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες
επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες.
Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τον υπολογισμό καταβολής τόκου στον
φορολογούμενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του
Ν.4174/2013.
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3. Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και
αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς
τη λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει ταυτόχρονα τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω
Παρόχου, ως αποδεκτό τρόπο λήψης των παραστατικών πώλησης.

4. Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη
Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος
που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να
προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το έτος ή τα έτη
που επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 36 του Ν.4174/2013 περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι
προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.
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4. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση
μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2020 και μετά και χορηγούνται
από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022.

5. Η επιλογή της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου από τους εκδότες και
της αποδοχής της τιμολόγησης ηλεκτρονικά μέσω οποιουδήποτε Παρόχου από τους λήπτες γίνεται με δήλωση
της οντότητας με ηλεκτρονικό τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση και ισχύει για τα παραστατικά πωλήσεων που
εκδίδονται ή λαμβάνονται, κατά περίπτωση, εντός του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών, που
αφορά η δήλωση.
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6. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και, εξαιρουμένων των περ. β΄
και γ΄ της παρ. 2, για τα επόμενα φορολογικά έτη, εφόσον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του
προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση.

Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά
τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται
από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη
δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους.

7. Κατ’ εξαίρεση, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται στις οντότητες για το φορολογικό
έτος 2020, εφόσον σωρευτικά:



 Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Αρ. 71ΣΤ Ν. 
4172/2013 & Α.1258/2020

α) η σχετική επιλογή δηλωθεί εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαβίβασης των
παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Φορολογικής Διοίκησης,

β) η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ως αποκλειστικός τρόπος έκδοσης και λήψης των παραστατικών
πωλήσεων ή ως αποδεκτός τρόπος λήψης, για ολόκληρο το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης
με βάση την περ. α΄ και έως τη συμπλήρωση του φορολογικού έτους για την οντότητα, η οποία προβαίνει
στη σχετική δήλωση με βάση την περ. α΄.

γ) τα δεδομένα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί με διαφορετικό τρόπο ως την ημερομηνία της
περ. α΄ διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία
και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή και

δ) η οντότητα δεν ανακαλέσει τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους.
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8. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, τα ευεργετήματα των παρ. 2 και 3 αίρονται, αρχής γενομένης από το
φορολογικό έτος υποβολής της δήλωσης ανάκλησης και εφεξής.

9. Τα ευεργετήματα της περ. α΄ της παρ. 2 δεν χορηγούνται ή αίρονται, εφόσον διαπιστώνεται, κατόπιν
οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, ότι η οντότητα κατά το έτος χορήγησης του
ευεργετήματος ή οποτεδήποτε κατά τα προηγούμενα πέντε (5) έτη πριν από αυτό, έχει διαπράξει παράβαση της
παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, η οποία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ή εφόσον η
οντότητα έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση που περιγράφεται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου του
ν. 4174/2013, εφόσον, στην περίπτωση αυτή, η αξία των στοιχείων που συνιστούν την παράβαση υπερβαίνει
συνολικά το όριο των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.
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10. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, οι Πάροχοι τηρούν τα αναγκαία αρχεία για τα στοιχεία
που εκδίδουν και διαβιβάζουν στη Φορολογική Διοίκηση κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της
πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των κινήτρων της παρούσης, κατά περίπτωση, τόσο από τους
εκδότες των ηλεκτρονικών παραστατικών πωλήσεων όσο και από τους λήπτες αυτών.

11. Η «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε Πάροχο και εντός του προηγούμενου
φορολογικού έτους από το φορολογικό έτος έναρξης υπολογισμού για τη χορήγηση των κινήτρων. Ειδικά για
τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο
υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του υπό στοιχεία 71ΣΤ' του Ν.
4172/2013, παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν
ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους.
Ειδικότερα η παραπάνω υποχρέωση δήλωσης ισχύει και στην περίπτωση οντότητας που διενεργεί χονδρικές
και λιανικές συναλλαγές και έχει επιλέξει Πάροχο μόνο για τις χονδρικές ή μόνο για τις λιανικές συναλλαγές της.
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Η «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων», υποβάλλεται μια (1) φορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή
της. Η «Δήλωση Ανάκλησης», για την οντότητα που λειτουργεί ως εκδότης υποβάλλεται ως την εικοστή (20η) ημέρα
του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού που η οντότητα εξέδωσε
ηλεκτρονικά μέσω Παρόχου.


