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Αζήλα, 7 επηεκβξίνπ 2016

ΣΜΗΜΑ Β΄

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΓΔΑΦ Β 1131644
ΔΞ 2016

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

ΠΡΟ: Χο Π.Γ.

Σασ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληποθοπίερ: Γ. Βειηζζαξάθνπ, Μ. Υαπίδεο
Σηλέθωνο:
ΦΑΞ:

210 - 3375312
210 - 3375001

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος
48 ηος ν.4172/2013.
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην
πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013, εάλ ε
δηαλνκή θεξδψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη 2 (απαιιαγή ελδννκηιηθψλ
κεξηζκάησλ) πξνθχπηεη απφ ζπκκεηνρή ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν, ν θνξνινγνχκελνο δελ
κπνξεί λα εθπέζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή απηή.
2. Με ηελ ΠΟΛ.1039/2015 εγθχθιηφ καο κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013, δηεπθξηλίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη εθφζνλ ην
εηζφδεκα (εηζπξαηηφκελν κέξηζκα) απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 48, ηφηε νη ηπρφλ δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπλδένληαη κε απηή ηε
ζπκκεηνρή, φπσο ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, θφξνη, ακνηβέο ηξίησλ, θιπ., θαζψο θαη ηπρφλ
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ηφθνη δαλείσλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζπκκεηνρψλ), θιπ., δελ
εθπίπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο.
3. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
48 ηνπ λ.4172/2013 δελ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο απφ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, αιιά κε ηε δηελέξγεηα ηπρφλ
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δαπαλψλ (π.ρ. ηφθνη δαλείσλ) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφ ην λνκηθφ
πξφζσπν. Καηά ζπλέπεηα, νη ηπρφλ επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
απφ λνκηθφ πξφζσπν θαη νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε άιιν λνκηθφ
πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 48, δελ εθπίπηνπλ
ζην ζχλνιν ηνπο ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, αλεμάξηεηα αλ ζην έηνο απηφ
ιακβάλεη ρψξα δηαλνκή θεξδψλ απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν απηφ ζπκκεηέρεη.
4. Δπίζεο, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013 εθαξκφδνληαη
αλεμάξηεηα αλ κεηαβάιιεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία.
Δπνκέλσο, νη ππφςε δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζρεηηθέο
δαπάλεο (π.ρ. ηφθνη δαλείσλ) πξαγκαηνπνηνχληαη φρη κφλν γηα ηελ απφθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο,
αιιά θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κίαο ήδε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, αλεμάξηεηα εάλ ε
ρξεκαηνδφηεζε απηή δηεπξχλεη ηε δπλαηφηεηα θηήζεο αθνξνιφγεηνπ εζφδνπ (ελδννκηιηθνχ
κεξίζκαηνο), θαζφζνλ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππφςε δηαηάμεσλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ
κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο, αιιά κε ηπρφλ δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
ζπκκεηνρή ζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη ηφθνη νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ θαηαβάιιεη κεηξηθή εηαηξεία,
ην πνζφ ηνπ νπνίνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη
νπνίεο ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλνπλ ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ κε έθδνζε λέσλ
κεηνρψλ απφ ηελ νπνία δελ επέξρεηαη κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο (π.ρ. πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%), εκπίπηνπλ ζην πεξηνξηζκφ ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο

ΔΟΓΩΝ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
3. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ.
4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)
5. Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ – Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Διέγρσλ θαη Δπηζεψξεζεο,
Μελάλδξνπ 22, Σ.Κ. 105 52 Αζήλα
2. ΓΔΚ ΣΔΡΝΑ Α.Δ., Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26ΑΘΗΝΑ
3. ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΑΡΙΑΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ, Ακαιηάδνο 29 &Διζηλ 15, 115 23
Ακπειφθεπνη
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ
4. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
6. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (2) - Β΄ (10)
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