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ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Ω ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ
ΤΠΑΡΞΗ ΥΕΕΩΝ ΟΤΙΩΔΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗΗ
ΥΕΣ.: ΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8008/03-04-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟΤ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «.....................».
Σε απάληεζε ηνπ σο άλσ εγγξάθνπ ζαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη:
1. Με ηελ πεξίπησζε δ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) δηεπθξηλίδεηαη όηη σο ζπλδεδεκέλν
πξόζσπν λνείηαη θάζε πξόζσπν πνπ ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζηε δηνίθεζε, ζηνλ έιεγρν ή ζην θεθάιαην άιινπ πξνζώπνπ, ην νπνίν είλαη ζπγγεληθό πξόζσπν ή κε ην νπνίν ζπλδέεηαη. Δηδηθόηεξα, σο ζπλδεδεκέλα πξόζσπα ζεσξνύληαη ηα θαησηέξσ:
(α) θάζε πξόζσπν πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα ή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηό (33%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνύ, ή δηθαηώκαηα ζε θέξδε ή δηθαηώκαηα ςήθνπ,
(β) δύν ή πεξηζζόηεξα πξόζσπα, εάλ θάπνην πξόζσπν θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα, δηθαηώκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηό (33%), βάζεη αμίαο ή
αξηζκνύ, ή δηθαηώκαηα ζε θέξδε ή δηθαηώκαηα ςήθνπ θαη
(γ) θάζε πξόζσπν κε ην νπνίν ππάξρεη ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηώδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ή
ειέγρνπ ή αζθεί θαζνξηζηηθή επηξξνή ή έρεη ηε δπλαηόηεηα άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο άιινπ πξνζώπνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα δύν πξόζσπα έρνπλ ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηώδνπο δηνηθεηηθήο
εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή δπλαηόηεηα άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο από ηξίην πξόζσπν.
2. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) πξνβιέπεηαη όηη «γηα ηηο κεηαμύ
ηνπο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 50 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, θαζώο θαη ηε κεηαμύ
ηνπο κεηαθνξά ιεηηνπξγηώλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ηα ζπλδεδεκέλα πξόζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ Φάθειν Τεθκεξίσζεο. Φάθειν Τεθκεξίσζεο ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ θαη νη κόληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, γηα ηηο παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θεληξηθό ή κε
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ηα ζπλδεδεκέλα πξόζσπα ηνπ θεληξηθνύ ηνπο ζηελ αιινδαπή, θαζώο θαη ηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα θαη
λνκηθέο νληόηεηεο γηα ηηο παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ηνπο κε κόληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξνύλ ζηελ αιινδαπή.». Τν αλσηέξσ, άιισζηε, επηθπξώλεηαη θαη ζην πξώην εδάθην ηνπ θεθαιαίνπ Α’ ηεο ΠΟΛ.
1097/09-04-2014 (Φ.Δ.Κ. Β’ 883/09-04-2014).
3. Βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ. 8008/03-04-2015 εγγξάθνπ ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο ππό ηελ επσλπκία «……………………» πξνθύπηνπλ ηα θαησηέξσ:
- Μεηαμύ ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ «Φ…………… Α.Δ.» θαη «Ο…………… Α.Β.Δ.Δ.» ππάξρνπλ νξηζκέλνη
θνηλνί κέηνρνη, θπζηθά πξόζσπα.
- Οη θνηλνί κέηνρνη ησλ δύν εηαηξεηώλ δε δηαζέηνπλ άκεζα ή έκκεζα ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ακθόηεξσλ ησλ εηαηξεηώλ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηό (33%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνύ, ή δηθαηώκαηα ζε θέξδε ή δηθαηώκαηα ςήθνπ.
- Τξία (3) από ηα ελλέα (9) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο «Φ…………… Α.Δ.» είλαη
θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο «Ο…………… Α.Β.Δ.Δ.» (ην Γ.Σ. ηεο ηειεπηαίαο
απαξηίδεηαη από πέληε κέιε).
- Πέξαλ απηώλ, ππάξρεη θαη έλα (1) κέινο ηνπ Γ.Σ. ηεο «Ο…………… Α.Β.Δ.Δ.» πνπ ζπλδέεηαη κε ζπγγέλεηα πξώηνπ βαζκνύ κε κέινο ηνπ Γ.Σ. ηεο «Φ…………… Α.Δ.» (αληώλ-θαηηώλ).
4. Από ηελ εμέηαζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ ελ ζέκαηη εηαηξεηώλ, θαζώο
θαη ησλ ππνβιεζεηζώλ ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ πειαηώλ - πξνκεζεπηώλ, δηαπηζηώζεθαλ ηα αθόινπζα:
- Υθίζηαληαη εκπνξηθήο θύζεσο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ δύν σο άλσ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία «Ο…………… Α.Β.Δ.Δ.» πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο πξνο ηελ εηαηξεία «Φ……………
Α.Δ.».
- Σηε ρξήζε 2012, νη πσιήζεηο ηεο «Ο…………… Α.Β.Δ.Δ.» πξνο ηελ «Φ…………… Α.Δ.» αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 98,35% επί ησλ ζπλνιηθώλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ (θύθινπ εξγαζηώλ) ηεο.
- Σηε ρξήζε 2013, νη πσιήζεηο ηεο «Ο…………… Α.Β.Δ.Δ.» πξνο ηελ «Φ…………… Α.Δ.» αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 98,57% επί ησλ ζπλνιηθώλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ (θύθινπ εξγαζηώλ) ηεο.
Δθόζνλ ε ίδηα ηάζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ θιεηόκελε ρξήζε 2014, ηόηε ε ζέζε ηεο ππεξεζίαο καο είλαη όηη νη εηαηξείεο «Ο…………… Α.Β.Δ.Δ.» θαη «Φ…………… Α.Δ.» λννύληαη σο ζπλδεδεκέλεο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπεξηπηώζεσο γγ’ ηεο πεξηπηώζεσο δ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4172/2013
(Κ.Φ.Δ.), αθνύ ππάξρεη κεηαμύ ηνπο ζρέζε νπζηώδνπο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο, κε ζπλέπεηα ε «Φ……………
Α.Δ.» λα δύλαηαη λα αζθήζεη θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ «Ο…………… Α.Δ.».
Δπνκέλσο, γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηε κεηαθνξά ιεηηνπξγηώλ ησλ άξζξσλ 50 θαη 51 ηνπ Ν. 4172/3013
(Κ.Φ.Δ.) πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κεηαμύ ηνπο, ππόθεηληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4174/2013
(Κ.Φ.Γ.) πεξί ηεξήζεσο Φαθέινπ Τεθκεξίσζεο θαη ππνβνιήο Σπλνπηηθνύ Πίλαθα Πιεξνθνξηώλ.
Δμππαθνύεηαη όηη γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013, νη δπν εηαηξείεο, ζαθώο, λννύληαη σο ζπλδεδεκέλεο
ιόγσ ύπαξμεο ζρέζεσλ νπζηώδνπο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο θαη άξα, ππόθεηληαη ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39Α ηνπ Ν. 2238/1994 (όπσο ίζρπε).
5. Τέινο, ζαο θαινύκε λα ιάβεηε ππ’ όςηλ ζαο όηη αθελόο, ε εμαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ εληειινκέλσλ ειεγθηώλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πιήξνπο ή ηνπ κεξηθνύ
Σελίδα - 2 - από 4

επηηόπηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ζηηο ππό κειέηε επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ, ην ζύλνιν ησλ πξνεθηεζέλησλ ηεινύλ ππό ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4174/2013
(Κ.Φ.Γ.).

Η Γηεπζύληξηα ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ
Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.)

Μαξηάλζε Φ. Παληαδνπνύινπ
Δθνξηαθόο ΠΔ/Β3
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθά Σπλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
(με ηην παράκληζη να αναρηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηης Γ.Γ.Δ.Ε.)
ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
…………………………
…………………………
…………………………
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τκήκα Διέγρνπ
2. Τκήκα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο
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