
 

1 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΣΜΖΜΑ: Β’  

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΓΑ:  

 

Αζήλα, 6 Γεθεκβξίνπ 2016 

 

   ΠΟΛ.:1181  

 

ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο  

 

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10     

Σασ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ  

Πληποθοπίερ: Μ. Χαπίδεο  

Σηλέθωνο: 210 – 3375312  

ΦΑΞ: 210 – 3375001 

 

ΘΔΜΑ: Παποσή διεςκπινίζεων για ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 48 παπάγπαθορ 6 και 

72 παπάγπαθορ 40 ηος Κ.Φ.Δ., όπωρ πποζηέθηκαν με ηο άπθπο 8 ηος ν.4378/2016 

ζσεηικά με ηο κοινό θοπολογικό καθεζηώρ ηο οποίο ιζσύει για ηιρ μηηπικέρ και ηιρ 

θςγαηπικέρ εηαιπείερ διαθοπεηικών κπαηών μελών. 

 αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4378/2016 (ΦΔΚ 55Α΄), κε ηηο 

νπνίεο ελζσκαηώλεηαη ζην εζληθό δίθαην ην πεξηερόκελν ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππ’ αξηζ. 

2014/86/ΔΔ (L.219/25.7.2014) θαη 2015/121/ΔΔ (L.21/28.1.2015) Οδεγηώλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξηζ. 

2011/96/ΔΔ (L.345/29.12.2011) Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ην θνηλό 

θνξνινγηθό θαζεζηώο ην νπνίν ηζρύεη γηα ηηο κεηξηθέο θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

δηαθνξεηηθώλ θξαηώλ κειώλ θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη 

νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο:  
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1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηίζεηαη λέα 

παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4172/2013, κε ηελ νπνία ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή 

λνκνζεζία κε ηελ  Οδεγία 2014/86/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπιίνπ 2014, 

αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ πβξηδηθώλ/ζπκκεηνρηθώλ δαλείσλ (hybrid 

profit participating loans) κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπό ηελ απνθπγή 

θαηαζηάζεσλ δηπιήο κε θνξνιόγεζεο δηαλεκόκελσλ θεξδώλ κεηαμύ ζπγαηξηθώλ θαη 

κεηξηθώλ εηαηξεηώλ δηαθνξεηηθώλ θξαηώλ κειώλ. 

 Σα πβξηδηθά/ζπκκεηνρηθά δάλεηα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηηο επηρεηξήζεηο, ζηα πιαίζηα ηνπ θνξνινγηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπο, θαη λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Οδεγίαο Μεηξηθώλ Θπγαηξηθώλ, κε ζθνπό ηειηθά ηελ απνθπγή θνξνιόγεζεο 

εηζνδεκάησλ κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθόηεξα, ηα πβξηδηθά/ζπκκεηνρηθά 

δάλεηα έρνπλ ηαπηόρξνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηνπ θεθαιαίνπ (equity), ζε επίπεδν 

κεηξηθήο εηαηξείαο, όζν θαη ηνπ δαλείνπ (debt), ζε επίπεδν ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, θαη 

ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ εμήο ηξόπν: ε κεηξηθή εηαηξεία, αληί λα ρνξεγήζεη δάλεην ζε 

αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο, εηζθέξεη ην πνζό σο θεθάιαην (profit participating loans – 

PPL), εθκεηαιιεπόκελε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηεο ζπγαηξηθήο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεη ην εηζθεξόκελν θεθάιαην σο δάλεην (π.ρ. έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ 

κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο από ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νπνίνπ ν νκνινγηνύρνο ηπγράλεη 

λα είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία).  

 Δμαηηίαο ηνπ αλσηέξσ ρεηξηζκνύ πξνθύπηεη δηπιή απαιιαγή θόξνπ, θαζόζνλ 

αθελόο γηα ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία (payer) ηα πνζά ησλ ηόθσλ πνπ θαηαβάιιεη ζηε 

κεηξηθή εθπίπηνπλ σο ηόθνη δαλείνπ, αθεηέξνπ γηα ηε κεηξηθή εηαηξεία (payee) ηα ίδηα 

πνζά αληηκεησπίδνληαη σο απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα (tax exempt), θαη’ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο Μεηξηθώλ Θπγαηξηθώλ, δεδνκέλνπ όηη ηα πνζά 

απηά δελ αληηκεησπίδνληαη σο ηόθνη αιιά σο δηαλεκόκελα θέξδε (κεξίζκαηα). 

 Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην πην πάλσ πξόβιεκα (mismatch problem) 

εθδόζεθε ε 2014/86/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία όπσο πξναλαθέξζεθε 

ελζσκαηώζεθε ζην εζσηεξηθό δίθαην κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4378/2016, κε 

ηελ πξνζζήθε λέαο παξαγξάθνπ 6 ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4172/2013. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 48, 

όζνλ αθνξά ζηα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα από άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, εθαξκόδνληαη 
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γηα δηαλνκέο θεξδώλ ζηνλ βαζκό πνπ ηα ελ ιόγσ θέξδε δελ εθπίπηνπλ από ηε 

ζπγαηξηθή, θαη δελ εθαξκόδνληαη ζηνλ βαζκό πνπ ηα θέξδε απηά εθπίπηνπλ από ηε 

ζπγαηξηθή. 

 Οη ελ ιόγσ δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ εκεδαπά λνκηθά 

πξόζσπα ή κόληκεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα εηαηξεηώλ άιισλ θξαηώλ κειώλ από 

ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη όρη από ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο 

ζηελ εκεδαπή, δεδνκέλνπ όηη ζην εζσηεξηθό ηεο ίδηαο ρώξαο δελ κπνξεί λα αλαθύςεη 

ην πξόβιεκα ηνπ δηαθνξεηηθνύ ραξαθηεξηζκνύ (σο δαλείνπ θαη σο θεθαιαίνπ) ελόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ εξγαιείνπ. Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη όηη γηα ηνλ ηειηθό 

ραξαθηεξηζκό ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ εξγαιείνπ σο πβξηδηθνύ/ζπκκεηνρηθνύ δαλείνπ, 

δειαδή σο δαλείνπ ή σο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ππόςε θαη ηζρύεη ν θνξνινγηθόο 

ραξαθηεξηζκόο ηνπ από ην θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο ησλ πιεξσκώλ. 

 Γηα παξάδεηγκα, ζπγαηξηθή εηαηξεία ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ εθδίδεη δεθαεηέο 

νκνινγηαθό δάλεην ύςνπο 1.000.000 επξώ κεηαηξέςηκν ζε κεηνρέο, ην νπνίν 

αλαιακβάλεη σο νκνινγηνύρνο δαλεηζηήο ε εκεδαπή κεηξηθή ηεο εηαηξεία ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελ ιόγσ παξαδείγκαηνο, ην πην πάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθό εξγαιείν 

έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πβξηδηθνύ δαλείνπ, δειαδή αληηκεησπίδεηαη σο δάλεην από 

ην θξάηνο κέινο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, ελώ σο ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην από ηε 

ρώξα καο. Οη εηήζηεο θαηαβνιέο από ηε ζπγαηξηθή πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία είλαη 

100.000 επξώ, πνζό ην νπνίν εθπίπηεη σο ηόθνο ζε επίπεδν ζπγαηξηθήο θαη 

απαιιάζζεηαη σο κέξηζκα ζε επίπεδν κεηξηθήο.  

 Σν πνζό ησλ εηζπξαηηόκελσλ κεξηζκάησλ δελ ζα απαιιαρζεί από ηνλ θόξν 

εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013, δεδνκέλνπ όηη ην ελ 

ιόγσ πνζό έρεη εθπέζεη ζε επίπεδν ζπγαηξηθήο. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ην παξάδεηγκα ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ κεηαηξέςηκνπ ζε 

κεηνρέο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ, ρσξίο απηό λα 

ζεκαίλεη όηη θάζε ηέηνην δάλεην έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πβξηδηθνύ δαλείνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο δαλείνπ σο πβξηδηθνύ/ζπκκεηνρηθνύ, ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππόςε ηπρόλ δηαθνξεηηθνί θνξνινγηθνί ρεηξηζκνί κεηαμύ ησλ θξαηώλ 

κειώλ ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ.  

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4378/2016 πξνζηίζεηαη 

λέα παξάγξαθνο 40 ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4172/2013, κε ηελ νπνία ελαξκνλίδεηαη ε 
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ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2015/121/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ, αλαθνξηθά κε ηελ 

πηνζέηεζε ελόο ειάρηζηνπ θνηλνύ γεληθνύ θαλόλα απαγόξεπζεο ησλ θαηαρξήζεσλ, σο 

αληίβαξν ησλ πξαθηηθώλ ηνπ επηζεηηθνύ θνξνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηάζεσλ θνξναπνθπγήο κε ηελ θαηάρξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο Μεηξηθώλ-

Θπγαηξηθώλ. 

 πγθεθξηκέλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 40 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 

νξίδεηαη όηη ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 48 θαη 

ηεο  παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 63 δελ παξέρνληαη ζε ξύζκηζε ή ζεηξά ξπζκίζεσλ νη 

νπνίεο, έρνληαο ηεζεί ζε εθαξκνγή κε θύξην ζθνπό ή έλαλ από ηνπο θύξηνπο ζθνπνύο 

ηελ απόθηεζε θνξνινγηθνύ πιενλεθηήκαηνο πνπ παξαθσιύεη ην αληηθείκελν ή ηνλ 

ζθνπό ησλ άξζξσλ απηώλ, δελ είλαη γλήζηεο σο πξνο όια ηα ζρεηηθά γεγνλόηα θαη ηηο 

ζπλζήθεο. Μηα ξύζκηζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από έλα ζηάδηα ή κέξε. 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, κηα ξύζκηζε ή ζεηξά ξπζκίζεσλ ζεσξείηαη κε 

γλήζηα ζηνλ βαζκό πνπ δελ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα βάζηκνπο εκπνξηθνύο ιόγνπο πνπ 

απερνύλ ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο ππόςε Οδεγίαο ζην εζσηεξηθό 

δίθαην, νη θαηαζηάζεηο θαηάρξεζεο ηεο Οδεγίαο Μεηξηθώλ-Θπγαηξηθώλ (άξζξα 48 θαη 

63 ηνπ Κ.Φ.Δ.) ζα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ θαλόλα απηόλ, δειαδή κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 40 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 θαη όρη κε ηνλ γεληθό αληηθαηαρξεζηηθό 

θαλόλα (άξζξν 38 λ.4174/2013), θαζόζνλ σο εηδηθόηεξεο νη δηαηάμεηο απηέο θαηηζρύνπλ. 

Δμάιινπ, ε δηαηύπσζε ηνπ ππόςε αληηθαηαρξεζηηθνύ θαλόλα έρεη επξύηεξν πεδίν 

εθαξκνγήο, κε απνηέιεζκα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε αληηκεηώπηζε ηνπ επηζεηηθνύ 

θνξνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ γεληθό αληηθαηαρξεζηηθό θαλόλα, ν 

νπνίνο εμεηδηθεύεη ζπγθεθξηκέλεο ηερλεηέο δηεπζεηήζεηο. 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ επηζεκαίλεηαη όηη ν ελ ιόγσ θαλόλαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηα θξάηε κέιε ηόζν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ξπζκίζεσλ νη 

νπνίεο είλαη εμ νινθιήξνπ κε γλήζηεο, αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεκνλσκέλσλ 

ζηαδίσλ ή κεξώλ κηαο ξύζκηζεο πνπ είλαη κε γλήζηα, ρσξίο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε λα ζίγνληαη ηα ππόινηπα γλήζηα ζηάδηα ή κέξε ηεο ξύζκηζεο. Απηό άιισζηε 

πξνθύπηεη θαη από ηελ γξακκαηηθή δηαηύπσζε ηεο δηάηαμεο (‘’ζην βαζκό πνπ’’) πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο πην πάλσ δηαηάμεηο.    
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Ο ππόςε αληηθαηαρξεζηηθόο θαλόλαο εηζάγεη γηα ηε θνξνινγνύζα αξρή ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο ηνλ έιεγρν «γλεζηόηεηαο» γηα ζπλαιιαγέο (ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο) 

πνπ δηελεξγεί κε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. Ο έιεγρνο γλεζηόηεηαο εμεηάδεη αλ ε ζπλαθζείζα 

ζύκβαζε είλαη ζύκθσλε κε ηνπο ηζρύνληεο εκπνξηθνύο ιόγνπο νη νπνίνη αληαλαθινύλ 

ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ δίδνληαη ελδεηθηηθά ηα αθόινπζα 

παξαδείγκαηα:  

Α. Ζ ημεδαπή εηαιπεία Α είλαη κεηξηθή εηαηξεία δύν εηαηξεηώλ, ηεο εηαιπείαρ Β, 

πνπ έρεη έδξα ζε θξάηνο κέινο ΔΔ θαη ηεο εηαιπείαρ Υ κε έδξα ζε ηξίηε ρώξα. Μεηαμύ 

ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε εηαηξεία Χ ππάξρεη ζύκβαζε 

γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο, ε νπνία πξνβιέπεη παξαθξάηεζε θόξνπ ζηα 

κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Χ ζηελ εκεδαπή κεηξηθή ηεο. ύκβαζε γηα 

ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο ππάξρεη επίζεο θαη κεηαμύ ησλ θξαηώλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο νη εηαηξείεο Β θαη Χ, ε νπνία κάιηζηα πξνβιέπεη ρακειόηεξν 

ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο θόξνπ γηα ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη από ην θξάηνο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε εηαηξεία Χ πξνο ην θξάηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

εηαηξεία Β.  

Έζησ, ζηε ζπλέρεηα ε εκεδαπή εηαηξεία Α κεηαβηβάδεη ζηελ εηαηξεία Β ην 

ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο Χ πνπ θαηέρεη θαη εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ, ε εηαηξεία Β 

θαζίζηαηαη πιένλ κεηξηθή ηεο εηαηξείαο Χ, κε ζθνπό λα ιακβάλεη ηειηθά ην κέξηζκα από 

ηελ εηαηξεία Χ (κέζσ ηεο Β), ρσξίο ηελ πιεξσκή θόξνπ, αθνύ κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ Β 

θαη Α εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο Μεηξηθώλ-Θπγαηξηθώλ, πνπ πξνβιέπνπλ 

απαιιαγή ησλ εηζπξαηηόκελσλ κεξηζκάησλ από ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο. Πεξαηηέξσ, ε 

ελ ιόγσ ζύκβαζε κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ πξνβιέπεη ηελ επαλαγνξά ηνπο ζε 

ηέζζεξα (4) έηε από ηελ εηαηξεία Α.  
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ΚΜ Α                  Σπίηη Υώπα  X 

         100% θαηνρή θεθαιαίνπ Χ 

 

  100%  θαηνρή θεθαιαίνπ Β  

---------------------------------------------------------------       

  Γηαλνκή  θεξδώλ Β  

ΚΜ B    

                                      

 

 

ηελ πην πάλσ πεξίπησζε, ε Φνξνινγνύζα Αξρή ηεο εκεδαπήο εηαηξείαο Α ζα 

πξέπεη θαηαξρήλ λα εμεηάζεη εάλ ε ζύκβαζε κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο Υ 

πξνο ηελ εηαηξεία Β είλαη γλήζηα. Ζ ύπαξμε ζπκθσλίαο επαλαγνξάο ησλ κεηνρώλ ηεο 

εηαηξείαο Χ από ηελ εηαηξεία Α από κόλε ηεο ζα ήηαλ αξθεηή γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο 

ζπλαιιαγήο σο κε γλήζηαο, ελώ ηπρόλ ρακειό ηίκεκα κεηαβίβαζεο κεηνρώλ από ηελ 

εηαηξεία Α ζηελ εηαηξεία Β, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, από 

κόλε ηεο δελ αξθεί γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό σο κε γλήζηαο ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 40 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013.  

Πεξαηηέξσ, αλ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Β δελ δηέλεηκε ηειηθά κεξίζκαηα ζηελ εκεδαπή 

κεηξηθή ηεο εηαηξεία Α, ηόηε δελ ηίζεηαη ζέκα εθαξκνγήο ηνπ ελ ιόγσ αληηθαηαρξεζηηθνύ 

θαλόλα, ελώ αλ ηειηθά δηαλεκεζνύλ κεξίζκαηα από ηελ εηαηξεία Β, ε νπνία είρε ιάβεη 

κέξηζκα από ηελ εηαηξεία Χ, ηα εηζπξαηηόκελα από ηελ εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία Α 

κεξίζκαηα ζα πξέπεη απηά λα κελ ηύρνπλ ηνπ θνξνινγηθνύ πιενλεθηήκαηνο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013, θαηά ην κέξνο πνπ ην πνζό ησλ κεξηζκάησλ απηώλ 

αληηζηνηρεί ζε κεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εηαηξεία Χ, αιιά λα θνξνινγεζνύλ 

κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 

Β. Έζησ, ε εηαιπεία Ε κε έδξα ζε ηξίηε ρώξα θαηέρεη κεηνρέο κηαο ημεδαπήρ 

εηαιπείαρ Γ θαη κηαο εηαιπείαρ Κ με έδπα ζε κπάηορ μέλορ. Ζ εηαηξεία Ε κεηαβηβάδεη 

ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Γ ζηελ εηαηξεία Κ κε απνηέιεζκα ε εκεδαπή εηαηξεία Γ λα 

ΔΤΑΙΡΔΙΑ Α 

        ΔΤΑΙΡΔΙΑ Β 

ΔΤΑΙΡΔΙΑ Χ 

Πώληση μετοτών της εταιρείας 

Χ στην εταιρεία Β 

ΑΔΑ: 64Μ3Η-2ΦΚ



 

7 

 

θαηαζηεί ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο Κ θαηά 100%. Ζ ζύκβαζε γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο 

θνξνινγίαο κεηαμύ ηεο ηξίηεο ρώξαο Ε θαη ηεο Διιάδαο πξνβιέπεη πςειόηεξν 

ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηα κεξίζκαηα, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζύκβαζε 

κεηαμύ ηεο ηξίηεο ρώξαο Ε θαη ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο.   

 

 

ΚΜ Κ          Τρίτη Χώρα  Ζ 

          
         100% κατοτή κευαλαίοσ Κ           
 

         

 
   

 

 

                 100%  κατοτή κευαλαίοσ Γ  

------------------------------------------------  

 

 

 

ΚΜ Δ  

  

 

 

 

        ΔΤΑΙΡΔΙΑ Γ 

Πώληση μετοτών της 

εταιρείας Γ στην εταιρεία Κ 

 

ΔΤΑΙΡΔΙΑ Κ 

 

ΔΤΑΙΡΔΙΑ Ε 

100%  

Κατοτή 

κευαλαίοσ Γ 

 

ηελ πεξίπησζε απηή ε Φνξνινγνύζα Αξρή ηεο εκεδαπήο εηαηξείαο Γ ζα πξέπεη 

θαηαξρήλ λα εμεηάζεη αλ ε ζύκβαζε κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο Γ από ηελ 

εηαηξεία Ε πξνο ηελ εηαηξεία Κ είλαη γλήζηα.  

Ο ραξαθηεξηζκόο ηεο εηαηξείαο Ε κε έδξα ζε ηξίηε ρώξα σο «εηαηξείαο 

γξακκαηνθηβσηίνπ» («post box company»), δειαδή σο εηαηξείαο ρσξίο πξαγκαηηθή 

άζθεζε εξγαζηώλ, είλαη αξθεηόο γηα ηνλ θαηαξρήλ ραξαθηεξηζκό ηεο πην πάλσ 

κεηαβίβαζεο κεηνρώλ σο «κε γλήζηαο». ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ έρνπλ 

δηαλεκεζεί θέξδε από ηελ εκεδαπή εηαηξεία Γ ζηελ εηαηξεία Κ, ώζηε λα έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 40 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 (αληηθαηαρξεζηηθόο 

θαλόλαο), θαζόζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ έγηλε κε ζθνπό 

ηελ θαηάρξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο Μεηξηθώλ Θπγαηξηθώλ, πξνθεηκέλνπ ε 

δηαλνκή ησλ θεξδώλ από ηελ εκεδαπή εηαηξεία Γ λα θαηαιήμεη ηειηθά ζηελ εηαηξεία Ε 

κέζσ ηεο εκεδαπήο Κ, κε ηελ πιεξσκή θόξνπ κε ρακειόηεξν ζπληειεζηή. Αλ 
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δηαπηζησζεί όηη έρεη εθαξκνγή ν αληηθαηαρξεζηηθόο θαλόλαο, ηα θαηαβαιιόκελα από 

ηελ εκεδαπή εηαηξεία Γ κεξίζκαηα δελ ηπγράλνπλ ηνπ θνξνινγηθνύ πιενλεθηήκαηνο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63, αιιά ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε βάζε ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη αλ ε εκεδαπή εηαηξεία Γ δελ δηέλεηκε ηειηθά κεξίζκαηα ζηελ 

κεηξηθή ηεο εηαηξεία Κ, ηόηε δελ ηίζεηαη ζέκα εθαξκνγήο ηνπ ελ ιόγσ αληηθαηαρξεζηηθνύ 

θαλόλα.  

3. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4378/2016 

αληηθαζίζηαληαη νη πεξηπηώζεηο θα΄ θαη θγ΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α1 ηνπ λ.2578/1998, 

ώζηε λα ελαξκνληζηεί ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 

ηεο Οδεγίαο 2014/86/ΔΔ θαη λα πεξηιεθζνύλ θαη άιιεο κνξθέο εηαηξεηώλ πνπ 

ππόθεηληαη ζε θόξν εηαηξεηώλ θαη εηδηθόηεξα εηαηξείεο ηνπ πνισληθνύ θαη  ξνπκάληθνπ 

δηθαίνπ.  

 4. ύκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4378/2016, ηα άξζξα 48 παξ.6 

θαη 72 παξ.40 ηνπ λ.4172/2013 εθαξκόδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη κεηά, θαζώο θαη γηα 

πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη κεηά. 

 

 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκηερ πίνακα Γ΄ (εκηόρ ηος απιθμού 2 αςηού) 

2. Κενηπική Υπηπεζία ΣΓΟΔ και ηιρ Πεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ ηηρ 

3. Γ/νζη Παποσήρ Φοπολογικών Υπηπεζιών – Τμήμα Β΄ 

4. Γιεύθςνζη Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ Γ.Γ.Γ.Δ. 

(με ηην παπάκληζη να αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γιεύθςνζη Υποζηήπιξηρ Ζλεκηπονικών Υπηπεζιών – Τμήμα Δ΄ 

(με ηην παπάκληζη να αναπηηθεί ζηην Ζλεκηπονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Αποδέκηερ πινάκων Α’, Β’, Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΓ’, ΗΣΤ’, ΗΘ’, ΚΑ’και ΚΒ’ 

2. Υποςπγείο Οικονομίαρ Ανάπηςξηρ & Τοςπιζμού, Γενική Γπαμμαηεία Δμποπίος & 

Πποζηαζίαρ Καηαναλωηή, Γενική Γ/νζη Αγοπάρ, Γ/νζη Δηαιπειών & Γ.Δ.ΜΖ., Πλ. 

Κάνιγγορ, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα 

3. Υποςπγείο Οικονομικών, Δπιηποπή Λογιζηικήρ Τςποποίηζηρ και Δλέγσων (ΔΛΤΔ), 

Βοςλήρ 7 – Τ.Κ. 105 62 Αθήνα 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γπαθείο κ. Υποςπγού 

2. Γπαθείο κ. Υθςποςπγού 

3. Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων 

4. Γπαθείο κ. Αναπλ. Γενικού Γ/νηή Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ 

5. Γπαθεία κ.κ. Γενικών Γ/νηών 

6. Αςηοηελέρ Τμήμα Σςνηονιζμού Μεηαππςθμιζηικών Γπάζεων και Δπικοινωνίαρ 

7. Γ/νζη Νομικήρ Υποζηήπιξηρ ηηρ Γ.Γ.Γ.Δ. 

8. Γ/νζη Δθαπμογήρ Άμεζηρ Φοπολογίαρ - Τμήμαηα Β΄ (3) – Α΄(1) 
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