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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηηρ απιθ.116/2019 γνωμοδόηηζηρ ηος Νομικού ςμβοςλίος
ηος Κπάηοςρ (Σμήμα Β’) ζύμθωνα με ηην οποία, οι διαηάξειρ ηηρ παπ.1 ηος άπθπος
47 ηος ν.4172/2013, όπωρ αςηέρ ίζσςζαν διασπονικά, δεν έσοςν εθαπμογή για ηα
διανεμόμενα ή κεθαλαιοποιούμενα ποζά κεπδών ηων νομικών πποζώπων και
νομικών ονηοηήηων ηα οποία απαλλάζζονηαι ηος θόπος ειζοδήμαηορ με βάζη ηιρ
διαηάξειρ ηος άπθπος 46 ηος ν.4172/2013 ή απολαμβάνοςν ηων θοπολογικών
ππονομίων και αηελειών ηος Γημοζίος με ειδικέρ διαηάξειρ νόμων.

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο θνηλνπνηνύκε ηελ αξηζ.116/2019 γλσκνδόηεζε
ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Τκήκα Β’), πνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ Γηνηθεηή
ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, νη δηαηάμεηο ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, όπσο απηέο ίζρπζαλ δηαρξνληθά, δελ έρνπλ
εθαξκνγή γηα ηα δηαλεκόκελα ή θεθαιαηνπνηνύκελα πνζά θεξδώλ ησλ λνκηθώλ
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πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013 ή απνιακβάλνπλ ησλ θνξνινγηθώλ
πξνλνκίσλ θαη αηειεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ κε εηδηθέο δηαηάμεηο λόκσλ θαη πεξαηηέξσ ζαο
γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Γεδνκέλνπ όηη ε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, όπσο απηέο ίζρπζαλ δηαρξνληθά, ηα
αλαθεξόκελα ζ’ απηήλ έρνπλ εθαξκνγή από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4172/2013 (λένπ
ΚΦΔ) θαη σο εθ ηνύηνπ θαηαιακβάλνπλ ηα θνξνινγηθά έηε κε έλαξμε από ηελ 1.1.2014
θαη κεηά, θαηαξγνπκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ πξνβιέςεσλ ηεο ΠΟΛ.1059/2015 εγθπθιίνπ γηα
ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ή
λνκηθώλ νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη από ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013 (π.ρ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, θ.ι.π) ή εηδηθέο δηαηάμεηο
λόκσλ.
2. Δπνκέλσο, ηα λνκηθά πξόζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππόςε
γλσκνδόηεζεο θαη ηα νπνία έρνληαο αθνινπζήζεη νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο (ζρεη. ε αξηζκ.
ΠΟΛ. 1059/2015 εγθύθιηόο καο) είραλ εθαξκόζεη ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ
λ.4172/2013 ζηε δηαλνκή ησλ θεξδώλ ηνπο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηξνπνπνηεηηθέο
δειώζεηο γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2014 θαη κεηά, ρσξίο ηελ επηβνιή θπξώζεσλ θαη λα
θαηαρσξήζνπλ ηα δηαλεκεζέληα πνζά ζηνλ θσδηθό 384 ηνπ Δληύπνπ Ν (ηα πνζά πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθό απηό δελ πξνζηίζεληαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο
ζπλαζξνηδόκελα κε ηα ινηπά θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα), πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη λέα εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθώλ ηνπο δειώζεσλ κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηελ
αξηζκ.116/2019 γλσκνδόηεζε ηνπ ΝΣΚ.
3. Σηνλ ίδην θσδηθό 384 ηνπ Δληύπνπ Ν ζα θαηαρσξνύληαη γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2018
θαη επόκελα ηα ηπρόλ δηαλεκεζέληα θέξδε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ θνξνινγηθνύ
έηνπο πνπ έιεμε γηα ηα νπνία δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ λ.4172/2013 κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αξηζκ.116/2019 γλσκνδόηεζε ηνπ ΝΣΚ.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ

`

Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ςνημμένα:
Φσηνηππία ηεο αξηζ.116/2019 γλσκνδόηεζεο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο (Τκήκα Β’)
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ΄
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ αξηζ.2,3,5 θαη 6
απηνύ), Ζ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.4,10 θαη 11 απηνύ), Η΄, ΗΒ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄
θαη ΚΓ΄
2. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα
3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ),
Βνπιήο 7, Τ.Κ. 105 62, Αζήλα
4. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
5. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
6. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
7. Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, Κεληξηθή Υπεξεζία – Τκήκα Μειεηώλ
Αθαδεκίαο 68 & Φ. Τξηθνύπε, Τ.Κ.106 78, Αζήλα
8. Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Γεκνζίσλ Δζόδσλ – Τκήκα Α΄
Αθαδεκίαο 68 & Φ. Τξηθνύπε, Τ.Κ.106 78, Αζήλα
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο
5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄
7. Γ/λζεηο, Απηνηειή Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός

Γνωμοδότ

σης

116/2019

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ 10 ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Τμήμ Β')

Συνεδρίαση της

ης

Μαίου 2019

Σύνθεση:
Πρόεδρος: Στέφανος Δέτσης, Αντιπρόεδρο
Μέλη:

ΝΣΚ.

Δημήτριος Χανής, Αλέξανδρος Ροϊ . ς, Ελένη Πασαμιχάλη

Διονύσιος Χειμώνας και Δασκαλέα-Ασημα

Χριστίνα Διβάνη,

πούλου Παναγιώτα-Ελευθερία

, Νομικοί

Σύμβουλοι του Κράτους.
Εισηγητής: Χρήστος Κοραντζάνης, Πάρε
Αριθμός Ερωτήματος

ος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο)

Το υπ' αριθμ. πρ τ. ΔΕΑΦ 81027625

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδ

ΕΞ 2019

έγγραφο

(Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης,

Δ/νση Άμεσης Φορολογίας).
Ερώτημα:

Εάν οι διατάξεις

της παρ.1

εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιο

ου άρθρου 47 του ν.4172/2013

οlούμενα ποσά των νομικών προσώπων

και νομικών οντοτήτων τα οποία απολαμ άνουν των προνομίων
Δημοσίου

ή απαλλάσσονται

του φόρου εισοδήματος

άρθρου 46 του ν.4172/2013 ή ειδικές διατ'

Επί του ανωτέρω

ερωτήματος,

έχουν

και ατελειών του

με βάση τις διατάξεις του

εις νόμων.

του Κρ.άτους (8' Τμήμα)

γνωμοδότησε ως ακολούθως

Ιστορικό

1. Με το ανωτέρω έγγραφο της ερωτώ ας Υπηρεσίας αρχικά γίνεται μνεία στις
διατάξεις του άρθρου 46 ν.4172/13 (Κ.Φ .. ), που αφορούν στα απαλλασσόμενα από
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το φόρο εισοδήματος νομικά πρόσωπα, καθώς και, ενδεικτικά, σε διάταξη του νόμbύ
4389/2016 με την οποία, η ιδρυθείσα με άλλη διάταξη του νόμου αυτού L.L-:

., __ .

, . . . . . .. . . . -. . . ,.,'.~>

ορίζεται ότι απολαμβάνει, μεταξύ άλλων,

όλων των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Ακολούθως γίνεται
μνεία της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 47 Κ.Φ.Ε.
που αφορά στην φορολόγηση, ως κέρδος από επιχειρηματική
ποσού

που διανέμεται

ως κέρδος ή κεφαλαιοποιείται,

δραστηριότητα,

του

για το οποίο δεν έχει

καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή οντοτήτων, και των, επί της
διάταξης αυτής, δοθεισών διευκρινήσεων

με την ΠΟΛ 1059/2015 σχετικά με την

υπαγωγή στην διάταξη αυτή και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και απαλλάσσονται

από το φόρο εισοδήματος,

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013

ή ειδικές διατάξεις νόμων οι

οποίες έχουν εφαρμογή και για τα απαλλασσόμενα έσοδα των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης,

κατά το μέρος που αυτά δεν διανέμονται στο φορολογικό έτος που

προέκυψαν, κατά τον ,μελλοντικό, χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους.
Γίνεται ακολούθως

μνεία στην δοθείσα με την, προγενέστερη,

εγκύκλιο διευκρίνιση

ΠΟΛ 1044/2015

ότι « επειδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν περιλαμβάνεται

υποκείμενα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

στα

και νομικών οντοτήτων του

άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και κατ' επέκταση στο πεδίο εφαρμογής του νόμου
αυτού, εξαιρείται της φορολογίας εισοδήματος,
συμπεριλαμβανομένου

αυτού

που

προκύπτει

για το κάθε μορφής εισόδημά του
από

κεφάλαιο

και

υπεραξία

μεταβίβασης κεφαλαίου»
2. Μετά ταύτα η ερωτώσα υπηρεσία προβληματίζεται επί του πεδίου εφαρμογής των
διατάξεων

της παραγράφου

εφαρμόζονται
προσώπων
4172/2013

1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013,

και επί των απαλλασσόμενων
και νομικών οντοτήτων,

ήτοι εάν αυτές

της φορολογίας εισοδήματος νομικών

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.

ή με ειδικές διατάξεις νόμων, ζήτημα για το οποίο έχει ήδη λάβει

ερμηνευτική θέση κατά τα ανωτέρω με την 1059/2015 εγκύκλιο ΠΟΛ, στην οποία και
εμμένει με το παρόν έγγραφο, διατυπώνοντας την άποψη ότι οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 47 του ν.4172/2013,

οι οποίες έχουν εν τω μεταξύ διαφοροποιηθεί,

έχουν εφαρμογή, ως ειδικότερες, για τα ποσά που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται
και τα οποία έχουν τύχει απαλλαγής της φορολογίας εισοδήματος είτε βάσει ειδικών
διατάξεων νόμων είτε βάσει των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4172/2013, ομοίως
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για τα κέρδη νομικών προσώπων

καιl 'Vομlκών οντοτήτων που απολαμβάνουν
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ρονομίων και ατελειών του Δημοσίου.

"~~";;~/
Νομοθετικό πλαίσιο.

3. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Η.Φ.Ε.) (ν. 4172/2013, ΑΙ 167), ορίζονται,
πλην άλλων, τα εξής:
Άρθρο 7: «Φορολογητέο εισόδημα. 1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που
απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών tτoυ εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ. Φ.Ε. από το ακαθάριστο
κατηγορίες

ακαθάριστων

δραστηριότητα,

γ)

εισόδημcι

εισοδημάτων:

εισόδημα

από

2. Ο Κ. Φ.Ε. διακρίνει

I~)... β)

κεφαl\αιο

και

εισόδημα
δ)

τις ακόλουθες

από

επιχειρηματική

εισόδημα

από

υπεραξία

μεταβίβασης κεφαλαίου.
Άρθρο

21:

«Κέρδη

από

επιχειρημαΤΙΚΙίl δραστηριότητα.

1. Ως

κέρδος

από

επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το ρ-ύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές
συναλλαγές μετά την αφαίρεση των εΠΙXεΙΡ'7μαΤΙKιiJνδαπανών, των αποσβέσεων και
των προβλέψεων
δραστηριότητα

για επισφαλείς απαιτήqtις .... 2. Το κέρδος από επιχειρηματική

προσδιορίζεται

για κάθε φ,'ΓJρoλoγΙKόέτος με βάση το λογαριασμό

αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσ.~εται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα
που προβλέπονται στην ελληνική νoμoθεσί~I ... ».
Άρθρο 27: «Μεταφορά
επιχειρηματική

ζημιών. 1. Εάν με τον προσδιορισμό

δραστηριότητα

το απoτέλ~P-μα. 'είναι ζημία εντός του φορολογικού
ο

έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται

για να (τυμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά

διαδοχικά στα επόμενα πέντε φορολογικά εtη.
Άρθρο 44: «Α ντικείμενο
νομικών

οντοτήτων.

της φoρoλoγία~

«Φόρος

των κερδών από

ο

••

».

εισοδήματος

εισοδήμαl,ιος

κέρδη

νομικών

νομικών

προσώπων

προσώπων

και

και

νομικών

οντοτήτων» είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν
τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές oντότητξ~.»
Άρθρο 45: «Υποκείμενα

του φόρου Σε φ(}ρο εισοδήματος νομικών προσώπων και

νομικών οντοτήτων υπόκεινται: α) οι κεφαΛαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην
ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

β) οι προr;\ωπικές εταιρείες που συστήθηκαν

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα μη Kερ(~oσKOΠΙKoύχαρακτήρα

στην

νομικά πρόσωπα

4
,Ι

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αΜοδαπή

,Ι'
,

Ε,>"~

Kdi"ra' .

οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα ... δ) συνεταιρισμοί'
και ενώσεις αυτών, ε) κοινωνίες
κερδοσκοπικές

εταιρείες,

αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές

συμμετοχικές

ή μη

ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση

ή

επάγγελμα, στ) κοινοπραξίες, ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του

κ.Φ.Ε και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.»
Άρθρο 46: « ΑπαΜασσόμενα
απαΜάσσονται:

νομικά πρόσωπα.

Από

το φόρο εισοδήματος

α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση

το εισόδημα

που

αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Για τους σκοπούς του
προηγούμενου εδαφίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται

οι

κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), β) η Τράπεζα της
Ελλάδος,

γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε
άλλο κράτος-μέλος
Χώρου,

της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού

δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο

προβλέπεται βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό
τον όρο της αμοιβαιότητας,

ε) το Ταμείο Αξιοποίησης

Ιδιωτικής Περιουσίας

του

Δημοσίου Α.Ε σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει. στ) Οι σχολικές επιτροπές
και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. »

Άρθρο 47: « Κέρδη
επιχειρηματική

από

δραστηριότητα

επιχειρηματική

1. Το κέρδος

δραστηριότητα.

προσδιορίζεται

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

από
του

Κεφαλαίου Γ, του Μέρους Δεύτερου (<<ΦόροςΕισοδήματος Φυσικών Προσώπων»)
του κ.Φ.Ε,
κεφάλαιο.

εκτός από τις περιπτώσεις

όπου ορίζεται διαφορετικά

στο παρόν

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. 2.
Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες

που

αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα. 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν

fJr.
/

5
",

,6>'0. ΤΑ.

α' και β' βαθμού απαλλάσσετ:

του φόρου, εφόσον πρόκειται για: α)

...,,~}ρησιμOΠOΙOύμενα ακίνητα των Ο. ΤΑ.,

θώς και ... »

. 4.;..Χημε'ώνετα,

παραγράφου

ότι το δεύτερο εδάφιο τη

1 του άρθρο 47 Κ.Φ.Ε.

,', Τ;ροστέθηκε αρχικά με την παράγραφο 20

υ άρθρου 23 ν.4223/2013 με την οποία

οριζόταν ότι : «Στην έwοια του κέρδους απ

επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα

με το προηγούμενο εδάφιο εμπίπτει και η

φαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα

οποία δεν έχει καταβληθεί

φόρος εισοδή ατος νομικών προσώπων και -νομικών

οντοτήτων.» και αντικαταστάθηκε

όπως α

τέρω ισχύει με την παράγραφο 20 του

άρθρου 99 του ν. 4446/2016.
Ερμηνεία των διατάξεων.
Από

τις προαναφερόμενες

διατάξεις,

ε μηνευόμενες

αυτοτελώς,

αλλά

και σε

συνδυασμό

μεταξύ τους, ενόψει και όλου του νομικού πλαισίου εντός του οποίου

εντάσσονται

και του σκοπού που υπηρετ ύν καθώς και του ιστορικού που τέθηκε

υπόψη του Τμήματος από την ερωτώσα υ

ρεσία, συνάγονται τα ακόλουθα:

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 το

άρθρου 7 προσδιορίζονται

κατηγορίες εισοδήματος που αναγνωρίζει

κ.Φ.Ε. και οι οποίες περιγράφbνται στα

οι χωριστές

κατ' ιδίαν κεφάλαια του Κώδικα, μεταξύ τω οποίων, ως περίπτωση β , το εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με τις διατάξεις των άρθρων 21-29 Κ.Φ.

οριοθετείται εννοιολογικά η έννοια «των

κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητ

» ως το λογιστικό αποτέλεσμα μετά από

τις φορολογικές αναπροσαρμογές που αν

νωρίζει ο Κώδικας.

Με το άρθρο 47 του ΚΦΕ

ρόπος προσδιορισμού

επιχειρηματική

ρυθμίζεται ο

δραστηριότητα

για τα ν

ικά πρόσωπα.

των κερδών από

Το πρώτο

εδάφιο της

πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού

ραπέμπεl, σε σχέση με τον εννοιολογικό

προσδιορισμό

ατική δραστηριότητα

των κερδών από επιχειρ

διατάξεις του κεφαλαίου Γ του δευτέρου
σχετικές

με

επιχειρηματική

την

φορολογία

δραστηριότητα

έρους του ΚΦΕ , ήτοι στις διατάξεις τις

εισοδήμα ος
των άρθρ

αρχή της φορολογικής ουδετερότητας

, καταρχήν , στις

των

φυσικών

προσώπων

από

ν 21-29 Κ.Φ.Ε. , καθιερώνοντας έτσι την

σε ότι αφορά την φορολογική αντιμετώπιση

6

των £I~Oδημάτων από .'~,xεφη:αTlK.ή

δραστηριότητα

1 •

~;ι

ανεξάρτητα δηλαδή

αν προκειται για φυσlκα η νομlκα προσωπα.

ί
ί:

. ι

Υ '.

Στην αιτιολογική έκθεση της ανωτέρω διάταξης, όπως αυτή αρχικά
νόμο 4172/2013

~

εισήχθη με το

αναφέρεται ότι : «Με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 ορfζεται ο

τρόπος προσδlOρισμού των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα νομικά
πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες του άρθρου 45, ο οποfος γfνεται σύμφωνα με το
άρθρο 21 του παρόντος Κώδικα»
Με τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι όλα τα έσοδα
που αποκτούν τα υποκείμενα στη φορολογία εισοδήματος νομικά πρόσωπα και οι
νομικές οντότητες
δραστηριότητα,
,αφού

του άρθρου 45 ΚΦΕ θεωρούνται

έσοδα από επιχειρηματική.

χωρίς ο νόμος να διακρίνει σε ότι αφορά τις πηγές του εισοδήματος

κατατάσσει

όλα τα έσοδα αυτών των προσώπων

και οντοτήτων

στην

κατηγορία αυτή, σε αντίθεση, εδώ, με τα φυσικά πρόσωπα.
6. Από την ρητή παραπομπή της ανωτέρω παραγράφου 2 στα νομικά πρόσωπα και
οντότητες

του άρθρου 45 κ.Φ.Ε.

παραγράφου
υπαγωγή

1 καθίσταται

όλων

δραστηριότητα
δραστηριότητα

των
και

σαφές ότι η , αδιακρίτως

εσόδων
ο

, αλλά και από την αιτιολογική

στην

εννοιολογικός

έννοια

κατηγορίας

του εσόδου

προσδιορισμός

από

του

έκθεση

της

εισοδήματος,
επιχειρηματική

κέρδους

από

την

αυτή αφορά, υπό την αρχική τουλάχιστον διατύπωση της διάταξης,

αποκλειστικά σε αυτά τα νομικά πρόσωπα και οντότητες του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε
7. Με την προσθήκη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1, με την παράγραφο
20 του άρθρου 23 ν.4223/2013,

ρητά εντάσσεται από τον νόμο στην έννοια του

κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα,
κεφαλαιοποίηση

ή διανομή

κερδών

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, και η

για τα οποία δεν έχει καταβληθεί

φόρος

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία, αναγκαίως, κατά
την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, θεωρούνται και αυτά έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα.

8. Η διάταξη αυτή ερμηνεύθηκε από τη φορολογική διοίκηση, με την εγκύκλιο ΠΟΛ
1059/2015,

ότι

καταλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις: Α. Αποθεματικά,

προηγούμενων χρήσεων, που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται.
1 Φιvοκαλιώτης

Φορολογία εισοδήματος σελ. 386.

f3:J
!

ήτοι κέρδη

Η περίπτωση αυτή

7

.

iΠηρεσία και δεν εξε~άζεται ara πλαίσια

δεν απασχολεί ερμηνευτικά την ερωτώσα
τπς παρούσας

.:/,ι.:; ιακρίνονται

γνωμοδότησης.
στην

.~./?,;;..

εγκύκλιο

Β.
δύο

1

Κέρδl'
περl

του φορολογικού
ώσεις2.

..:~::,~~Δ/δlανεμόμενα
κέρδη των νομικών προσώπ

Αφενός

έτους τfOυ έληξε .
(υπό

στq:ιχείο
,

ν και οντοτήτων του άρθροd 45 Κ.Φ.Ε
!

' .•. "j..

.,,:,,;~\,λ.-

που προκύπτουν βάσει των Δ.ΑΠ. κατά τ

Β.β)

μέρος που υπερβαίνουν τα φορολογικά

Ι

κέρδη , καθώς και διανεμόμενα κέρδη των ι ίων προσώπων σε περίπτωqη ύπαρξης
φορολογικών ζημιών. Πρόκειται δηλαδή γι' περιπτώσεις όπου στο φoρo~oγlKό έτος
προκύπτουν

διαφορές

μεταξύ λογιστικιίJ

αποσβέσεις, μεταφερόμενες
κερδοφόρα

χρήση,

και φορολογικών

αποτελεgμάτων
(
Ι
μίες ΠΡOηγOύμενω'lι'ετών
λογιστικά

Of

φορολογικές

φορολογική

αναμόρφ, ση χρήσης
.

κ.λ.π,) πo~ θ9 είχαν ως

',.

,Ι

αποτέλεσμα να μην οφείλεται φόρος εισο .. ματος ή να Oφέίλε;:~iΞxlμlμ;lωμ~νOς
φόρος
για το έτος αυτό ελλείψει φορολογικών κε. ών ή εμφάνισης

1'J'εlωΡένωνlένανTlτων

διανεμόμενων λογιστικών.

Ι

Ι

9. Στην περίπτωση αυτή. το ζήτημα του τ .. που φορολόγησης;,τφν
δlαν~μόμενων ή
(,:;:;::-',,;'1
κεφαλαιοποίούμενων
αντικείμενο

κερδών, αυτών των

γνωμοδότησης

μικών προσώπων!ι,:έχει ήδη! αποτελέσει

του .Ν.Σ.Κ.

Όπως

έγίνε

δεκτό

με τη~ 178/2016
ί

Γνωμοδότηση

Ν.Σ.Κ., σε απάντηση

ποσών αυτών ερωτήματος
παραγράφου

σχε ,ικού με την αυτοτελή

: « ... Με τη

ιάταξη αυτι] (του δευτέρου ~δαφίoυ της

1 του άρθρου 47 Κ.Φ.Ε.),

υπήγαγε τα κεφαλαιοποιούμενα

εKKα~άριση των

ατά την αληθή έννοιά της,

και τα διαν. μόμενα λογιστικά κέρδη, για

q

νομοθέτης

Ψ οποία

δεν

2 8. Κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε α) τ
διανεμόμενα κέρδη του φ9ρολογικού έτους που
έληξε των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτή ν που είναι φορολογικοί κάτοικο! Ελλάδας και
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, με Βά η τις διατάξεις του άρ1'Jρου46 τo~1ν. 4172/2013
(π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος, κλπ.) ή ειδικές διατάξ: ς νόμων, εκτός αν τα πρόσωπα αυΓά υπόκεινται
σε φόρο βάσει άλλης ειδικής διάταξης (Π.Χ.παρ. 3 'p1'Jpou103 ν. 4099/2012 για τους ΘΣΕΚΑ),
Β) τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτο που έληξε των νομικών πρoσώπ~ν ή νομικών
οντοτήτων που προκύπτουν Βάσει των Δ.Λ.Π.,
τά το μέρος που υπερβαίνουν τ~ φορολογικά
κέρδη, κα1'Jώςκαι τα διανεμόμενα κέρδη νομικών. ροσώπων και νομικών οντοτήτων;σε περίπτωση
ύπαρξης φορολογικών ζημιών.
'

,

Διευκρινίζεται ότι τα κέρδη του φορολογικού έτ
φόρος εισοδήματος (π.χ. κέρδη νομικών προσώπ
το φόρο εισοδήματος, τόκοι από ομόλογα του Ει
αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους, υπεραξία α
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, αΊr
φορέων γενικής κυΒέρνησης) κατά το μέρος
αποφασίζει να μην διανείμει αυτά στο φορολο
ειδικό λογαριασμό απο1'Jεματικούώστε να είνα
κεφαλαιοποίησής τους στο μέλλον, προκειμένου

ς που έληξε για τα οποία δεν έΧfΙ κατα8λη1'Jεί
ν ή νομικών οντοτήτων που απαλΛlάσσονται από
.χ.Σ. κατ' εφαρμογή του πρoγράμ~ατoς για την
ό μεταβίΒαση ημεδαπών εταιρι~ών ομολόγων
ασσόμενα έσοδα κεφαλαιουχικών εταιρειών ου το νομικό πρόσωπο ή η νο{μκή οντότητα
ό έτος που προέκυψαν, παρακο~ου1'Jούνται σε
ευχερής η διαπίστωση του χρόνd,υ διανομής ή
υπαχ1'Jούνσε φόρο.

j - !

!

8

έχει καταβληθεί

φόρος εισοδήματος,

διανομής ή κεφαλαιοποίησης

στην αυτοτελή

αυτών, εξαιρώντας

φορολόγηση

τα συγκεκριμένα

κατά

το ~:::,

κέρδη αΤ:-ό'Τd'Ι:;:"

συμψηφισμό με ζημίες παρελθόντων οικονομικών ετών, Υπέρ της απόψεως αUrt!ις
ι., ,'.;

συνηγορεί και η τιθέμενη προϋπόθεση

του δευτέρου εδαφίου του ίδιου άρθρόυ;'

σύμφωνα με την οποία στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα
εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή η διανομή κερδών «για τα οποία δεν έχει καταβληθεί
φόρος εισοδήματος»,
κερδών

η οποία προφανώς συνάδει με την υπαγωγή των εν λόγω

στη φορολόγηση

προδήλως

(. ..). Υπό την εναντία

δε εκδοχή η διάταξη

θα ήταν

περιττή, αφού θα αρκούσε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 47 για τον

προσδιορισμό της έννοιας των επιχειρηματικών κερδών των νομικών προσώπων ή
οντοτήτων. Επομένως, το ποσό των λογιστικών κερδών του έτους, εντός του οποίου
κεφαλαιοποιούνται

ή διανέμονται μη φορολογηθέντα κέρδη, δεν συναθροίζεται με τα

τελευταία αυτά κέρδη, άρα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα
σε συμψηφισμό με ζημίες παρελθόντων

κέρδη δεν υπόκεινται

και υπόκεινται καθ' ολοκληρία

[H;JV

σε

αυτοτελή φορολόγηση(. ..).
Εισάγεται συνεπώς με την ανωτέρω διάταξη, όπως ερμηνεύτηκε με την ανωτέρω
γνωμοδότηση,

μία

κεφαλαιοποιούμενων

περίπτωση

αυτοτελούς

λογιστικών κερδών

φορολόγησης

διανεμόμενων

ή

των νομικών προσώπων και οντοτήτων

του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε.
10. Η ανωτέρω ΠΟΛ 1059/2015

διακρίνει, περαιτέρω, και μία διαφορετική

( υπό

στοιχ. Β.α) περίπτωση υπαγόμενη στο ως άνω δεύτερο εδάφιο της παραγράφου

1

του άρθρου 47 ΚΦΕ. Υπάγει ομοίως στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική
δραστηριότητα

και περιπτώσεις

διανεμόμενων

κερδών

για τα οποία

δεν έχει

καταβληθεί φόρος εισοδήματος, όχι λόγω έλλειψης φορολογικών κερδών αλλά λόγω
του ότι τα νομικά πρόσωπα που τα πραγματοποίησαν
από το φόρο εισοδήματος,
4172/2013

με βάση είτε τις διατάξεις

στα οποία, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται

ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
διευκρινίζεται

απαλλάσσονται υποκειμενικά
του άρθρου 46 του ν.

η Τράπεζα της Ελλάδος,

και φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ή νομικά πρόσωπα
με

το ερώτημα απολαμβάνουν

των ( φορολογικών)

που,

το

όπως

προνομίων

και

ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων.
11. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013,

όπως ισχύουν,

ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που απαλλάσσονται από το φόρο

Ιή
/

/"

../...~;-/
/,.-
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Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβ, νονται τα ακόλουθα, αναφερ:όμενα στο

εισοδήματος.

εξ.;.,1αζόμενο ερώτημα νομικά πρόσωπα

;ψiΙση

με την δραστηριότητά

και

ντότητες ενδεικτικά αλλά ΠρΘφανώς σε
νάμενα να παράγουν

τους, ως

διανεμόμενα

ή

.}~~kpαλαιοποιού μενα κέρδη.
'\.Υ
.'

α) Οι φορείς γενικής κυβέρνησης,
κεφάλαιο

με εξ ρεση το εισόδημα που αποκτούν από

και υπεραξία μεταβίβασης

προκειμένου

για

περιλαμβάνονται

την εφαρμογή

κεφ. ωίου. Ως φορείς γενικής K~βέρνησης,

a

των

τάξεων

αυτών,

νοούνται

αυτοί

στο Μητρώο Φορέων Γε ,ικής Κυβέρνησης που τηρείψι

που

από την

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με βά η τις διατάξεις της παρ. 1 του lάρθρου 14
του Ν. 4270/2014 οι οποίες ισχύουν από
οποίες

χαρακτηρίζονται

απαλλασσόμενα

γεν ής

κυβέρνησης

δεν

εμπίfrτουν
,

στα

πομένως φορολογούνται γlα:1το σύνολο

τους, εκτός και αν σε; αυτές συμμετέχει το κράτος ή νομικό

δημοσίου

φορολογούνται

φορείς

πιο πάνω πρόσωπα και

των εισοδημάτων
πρόσωπο

ως

-1-2015. Οι κεφαλαιουχικές ~ταιρείες οι

δικαίου

με ποσο

ό

εκατό

τοις

(1 OO~/o), οπότε

εκατό

μόνο για τα ρητώς αναφερ μενα στη διάταξη αυτή εlσoδ~ματά τους.

(εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μετα ίβασης κεφαλαίου).
Περαιτέρω και δεδομένου ότι στο εν λόγω

ι

ητρώο περιλαμβάνονται,

και ΟΙ φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου
Δημόσιο)
Δημόσιο

διευκρινίζεται

δεν περιλαμβάνεται

προσώπων
επέκταση

με την ανωτέρω

μεrpξύ άλλων,

ή Κράτους (εφεξή:ς Ελληνικό

ΠΟΛ 1044/15 ότι επειδή το Ελληνικό

στα υποκε; ενα του φόρου εισοδήματφς

και νομικών οντοτήτων
στο πεδίο εφαρμογής

του

'ρθρου

45 του ν. 4172/2013

του ν μου αυτού,

εξαιρείται

νομικών
και κατ'

της φορολογίας

εισοδήματος, για το κάθε μορφής εισόδημ

του, συμπεριλαμβανομένου: αυτού που

προκύπτει από κεφάλαιο και υπεραξία μετ,

ίβασης κεφαλαίου

β) Η Τράπεζα της Ελλάδος. Με την πε, ίΤτωση β' του άρθρου 46.δΙατηρείται
απαλλαγή

της Τράπεζας της Ελλάδος α ό το φόρο εισοδήματος

η

για τα πάσης

φύσεως εισοδήματά της.
Ανεξαρτήτως

πάντως

της

ανωτέρω

α αλλακτικής

διάταξης

θα

πρέπει

να

ότι το ως άνω νομικό πρόσ

ο, όπως παγίως γίνεται δεκτό από τη

νομολογία, απαλλάσσεται παντός φόρου

τέλους, εφ' όσον συνδέεται lάρρηκτα με

τις εργασίες εκείνες που ρητώς και λεπτ

ερώς αναφέρονται στο Κατα:στατικό του

σημειωθεί

και αποτελούν

τον κύκλο των κυρίων

, έστω παρεπόμενων

τρατι'εζικών

του

10

εργασιών, με βάση διάταξη η οποία έχει υπερνομοθεTlκή,κατ' άρθρο 28 πα~:,
Συντάγματος, ισχύ και ειδικότερα, με τη ρητή διάταξη του' άρθρου 73 παρ. /1.To~/Ά
Καταστατικού του, όπως ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 5 του ν. 4502ί1930, το
οποίο αποτελούσε προσαρτώμενο τμήμα διεθνών συμβάσεων που

κυρώθηκαν με

νόμο, η οποία ούτως υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης τυπικού νόμου.

3

γ) ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3986/2011 έχει
συσταθεί ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ.» (Ταμείο). Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.
α' της παρ. 11 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο
5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
που προβλέπεται

στην παράγραφο

εισφορά,

ή

αμοιβή

συμπεριλαμβανομένου

δικαίωμα

6, απαλλάσσονται

υπέρ

του

από κάθε φόρο, τέλος,

Δημοσίου

ή οποιουδήποτε

τρίτου,

του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που

προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 13
του ίδιου πιο πάνω άρθρου
απολαμβάνει
ουσιαστικού

όλων

των

και νόμου ορίζεται,

διοικητικών,

και δικονομικού,

δικαίου

μεταξύ άλλων, ότι το Ταμείο

οικονομικών,
προνομίων

φορολογικών,
και ατελειών

δικαστικών,

του Δημοσίου.

Επομένως, το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος

με βάση τη

νομοθεσία που το διέπει.

12. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του ν.4389/2016 συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με τη
επωνυμία «_,,:- •.

- ••.

-.,

--

άμεσες θυγατρικές της (~Kτός από το
να εφαρμόζονται

-

~ ••.•...•..
και το ._., _

-"

.:, .». Η Εταιρεία και οι

για τα οποία εξακολουθούν

οι ειδικές διατάξεις των ιδρυτικών τους νόμων), απολαμβάνουν

όλων- τω~-δΊ~ΙKηΤΙKών, οικονομικών,

φορολογικών,

δικαστικών,

ουσιαστικού

και

δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου, πλην του ΦΠΑ (άρθρο
206)4.

323/2016 Γν.Ολ.Ν.Σ.Κ., με εκεί περαιτέρω αναφορά σε σχετική νομολογία ΣτΕ και γνωμοδοτήσεις
Ν.Σ.Κ.
4 «Η Εταιρεία
και οι άμεσες {Jυγατρικές της (εκτός από το
και το __ ..:. για τα οποία
εξακολου{Jούν να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των ιδρυτικών τους νόμων), απολαμΒάνουν
όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού
δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου, πλην του ΦΠΑ»

3
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13.

Στην

προκείμενη

περίπτωση,

ηνευτική θέση που διατύπωσε

η

ε ωτώσα

με τη

~α::CΙ τέρω διάταξη εισάγεται, πέραν όσων
-'~, ιανεμόμενων ή κεφαλαιοποιούμενων

~, ,

από επιχειρηματική

Υπηρεσία,

εμμένo~τας

στην

i

ΠΟΛ. 1059/2015, θεωρεί ό,τι με την
ωτέρω εκτίθενται για την φ~ΡOλόγηση

αποθ ματικών και λογιστικών κερδών εσόδων
Ί,ι

δραστηριότητα

νο,

υπάγονται στην φορολογία εισοδήματος

κα

ών προσώπων

και οντοτψτων

που

άρθρο 45 Κ.Φ.Ε. (περίπτωqη Β.β της
i

εγκυκλίου)

και,

επιχειρηματική
ανωτέρω,

ειδικότερη, ρύθμιση η ο

δραστηριότητα

και νομικά

με ρητή διάταξη νόμου (αυτή

γένει από τον φόρο τον εισοδήματος,

ήτοι

ία υπάγει στο φόρο εlσoδή~ατoς από
όσωπα που

!

απαλλάσσοντςχl
, κατά τα

υ άρθρου 46 Κ.Φ.Ε ή άλλη/ειδική),

εν

α το εισόδημα που αποκτούν) από κάθε

πηγή εισοδήματος, με την εξαίρεση, και πά ι με ρητή διάταξη νόμου, γιαΙορισμένες
πηγές εισοδήματος (από κεφάλαιο και υπερ, ξία μεταβίβασης κεφαλαίου) ?ρισμένων
νομικών

προσώπων

κεφαλαιουχικών

και οντοτήτων

(

v φορέων

γενικής

κυβέρΥησης

το κράτος ή νομικό ιπρόσωπο

εταιρειών σης οποίες

δημοσίου δικαίου με ποσοστό εκατό τοις εκ
14. Όπως γίνεται παγίως δεκτό, κατά την

ρμηνεία των φορολογικών

Φιατάξεων,
.;

ακολουθείται η στενή ερμηνεία, υπό την έν

lα ότι αποβλέπουμε, προεχqντως, στο

γράμμα του νόμου. Η γραμματική ερμηνεί.

επιβάλλεται κυρίως προκειJ,ένου περί

διατάξεων, οι οποίες θεσπίζουν απαλλαγέ

ή εξαιρέσεις, καθόσον πρό~εlTαι περί

εξαιρετικών

επιτάσσεται

(βλ. ΣτΕ

νομοθετικών

ρυθμίσεων,

πο'

3422/75, 2989/80, 3007/84 κ.λ.π.)

διατάξεις δεν επιδέχονται διασταλτικής ερμ

Επίσης,

οι

να ερμηνεύονίται
"

φορολογικές!

στενά

εν

γένει

είας, ούτε είναι επιτρεπτή η συναγωγή

συμπεράσματος από τη σιωπή του νόμου.
15. Στην προκείμενη περίπτωση από την

ρογενέστερη διατύπωση τη~ κρίσιμης

διάταξης, ήτοι προ της αντικατάστασής της.

την παράγραφο 2 του άΡθJου 99 του

α

ι

ν. 4446/2016 και υπό τη μορφή5 που απο έλεσε αντικείμενο της δοθείqας με την
ι

ΠΟΛ 1059/2015 ερμηνείας, δεν προκύπτει

τά τρόπο γραμμαηκά ρητό ~αι σαφή η

περίπτωση της υπαγωγής σε αυτήν και τω

κερδών τα οποία «απαλλάσ~νταω από
ι

τον φόρο και μάλιστα λόγω υποκειμενικής α, αλλαγής από το φόρο εισoδή~ατoς των
!

νομικών προσώπων

που τα πραγματοπο

ύν. Η έννοια της μη καταβολής
,f

δεν

;j

ταυτίζεται με την έννοια της απαλλαγής και

εν είναι επιτρεπτή, κατά τα αΥωτέρω, η

«Στην έννοια(. ..) εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση
κατα6λη{Jεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπωu

, διανομή κερδών (...) για τα οπqία δεν έχει
αι νομικών οντοτήτων»

5

-\

12

ιf;;

" \.;

διασταλτική ερμηνεία της «μη καταβολής» ώστε να καταλαμβάνει και την περίψJ;6'~.
! -~";.',"
..

της «απαλλαγής από την καταβολή».

.
,

δtt,: '::.~~

16. Αλλά και η σαφής διαφοροποίηση της αιτίας της μη καταβολής φόρου στιξ ..
ερμηνευόμενες

με την εγκύκλιο ως υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής

της

~~#~

.~.-'

διάταξης, περιπτώσεις,

ήτοι στην μια περίπτωση

φορολογικών

κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21-29 ΚΦΕ,

νομικών

κερδών,

προσώπων

υπαγόμενων,

κατ'

η ύπαρξη λογιστικών

άρθρο

45

ΚΦΕ,

στην

αλλά όχι

φορολογία

εισοδήματος και στην δεύτερη η υποκειμενική απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
των νομικών προσώπων που πραγματοποιούν τα κέρδη, θα απαιτούσε, αντίστοιχα,
σαφή γραμματική

διαφοροποίηση

της διάταξης

η οποία θα υπήγαγε

σε φόρο

εισοδήματος τις δύο περιπτώσεις. Στην δεύτερη περίπτωση πρόκειται ουσιαστικά για
κατάργηση ή τροποποίηση περίπτωσης υποκειμενικής απαλλαγής φόρου η οποία
έχει θεσπιστεί με ρητή, ειδική διάταξη νόμου και απαιτείται ομοίως διάταξη από την
οποία

θα προκύπτει,

αν όχι ρητώς πάντως

με σαφήνεια,

η κατάργηση

ή

τροποποίηση της σχετικής ειδικής απαλλακτικής διάταξης ( πρβλ. ΣτΕ 634/2014 υπο
στοιχ. 5).
17. Ακόμη σαφέστερη όμως, ως προς το εύρος εφαρμογής της, είναι η εξεταζόμενη
διάταξη όπως ισχύει σήμερα6 ήτοι μετά την αντικατάσταση της με την παράγραφο 20
του άρθρου 99 του ν. 4446/2016, η θέσπιση της οποίας είναι μεταγενέστερη

της

σύνταξης της εγκυκλίου ΠΟΛ 1059/2015 και η οποία έχει εφαρμογή για φορολογικά
έτη που αρχίζουν από τη'ν 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.
Αφ'

ενός

έχει απαλειφθεί

επιχειρηματική

δραστηριότητα

η . διατύπωση
...

« στην έννοια

εμπίπτει»

και έχει

του κέρδους

αντικατασταθεί

από

από

διατύπωση «φορολογείται ... ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα»,

την

ώστε η

σχετική διανομή ή κεφαλαιοποίηση κέρδους να υπ.άγεται μεν σε φορολόγηση, χωρίς
όμως να ανάγεται

εννοιολογικά

σε αυτοτελή

μορφή επιχειρηματικού

Περαιτέρω, και ως προς το ζήτημα που κυρίως εν προκειμένω ενδιαφέρει,
φορολόγηση

«ως κέρδος» συνδέεται αναπόσπαστα

εννοιολογικά

κέρδους.
αυτή η

με την ύπαρξη

φορολογικών ζημιών (ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών).
«Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει κατα6ληt'Jεί φόρος
εισοδήματος νομικώνπροσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται
φορολογείται σε κάt'Jεπερίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από
την ύπαρξη φορολογικών ζημιών»
6
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M~ την πλέον σαφή διατύπωση λοιπόν ο v. μοθέτης αποσύνδεσε την φ~ΡOλόγηση
διανψόμενων

~Λ!Ι.

. ..'

ή κεφαλαιοποιούμενων

(συμψηφισμό

κερ,ών

από την διάταξη του άρθρου 21

με ζημίες προηγούμε ων ετών) στην εφαρμογή τ~υ οποίου,

ξύ άλλων παραπέμπει το πρώτο εδάφ

της παραγράφου

1 της διάτρξης αλλά
t

και από την συνάθροισή
προσωρινών
λαμβάνει

διαφορών

τους με ζημιογό ο αποτέλεσμα
ή μετά από φo~ λογική

χώρα η διανομή

ανεξαρτήτως

της

ή κεφαλαιοπ

ύπαρξης

κεφαλαιοποίησης.

ηση,

φορολογlκώ

Παράλληλα,

(μετά από σqμψηφισμό

αναμόρφωση?)
υπάγοντάς

ζημιών

κατά

του Ιτους

που

τα σε φφρολόγηση

το

έτος

δ~ανoμής

ή

με τη ρητή αυτή σύνδεση, δεν καταλείττεται καμία
ι

αμφιβολία ως προς το αντικειμενικό εύρΟΥ της διάταξης, καθώς με την διατύπωση
!

αυτή δεν υφίσταται κανένα έρεισμα γραμμα

κής ερμηνείας προκειμένου ν~ θεωρηθεί

ότι με την ανωτέρω διάταξη εισάγεται πέρ ν της ανωτέρω περίπτωσηςkαι

διάταξη

για την εξαιρετική φορολόγηση των διανε

μενων

κερδών

νομικών

ου

προσώπων

και

οντοτήτων

ή Kεφαλαloπoloύμεν'~ν

απαλλάσσονται

της

φορολογίας

εισοδήματος.
i

18. Η ως άνω θέση επικουρείται

και . ό την ratio legis της διάτ~ξης

διατυπώνεται στην εισηγητική έκθεση της
99 του ν. 4446/2016,

άρθρου

47

του

ν.

τούτερο

4172/2013

αποτελεσμάτων

σε φορολογικό

κεφαλαιοποίηση

λογιστικών

εισοδήματος,

ιάταξης της παραγράφου 2α του άρθρου

με την οποία δι λαμβάνεται

2 επαναδιατυπώνεται

παραγράφου

πρ

έτος κα.'

όπως

ότι: «Με τις διατάξεις

εδάφιο της παpαγpά~oυ

ειμένου

σε

περίπτωση

της

1 του

ζημιογόνων

το οποίο λαμβάνει χώρα

διανομή

ή

κερδών,

γι

τα οποία

δεν έχει καταβλ'nθεί φόρος

αυτά να φορολογούνται

κ

'εφαρμογή

των υπόψη δΙc1τάξεων, μη

:

i

συναθροιζόμενα

με

τα λοιπά

αποτελέ ματα

τους

έτους

από

επιχειρηματική

δραστηριότητα. )}
19. Ο νομοθέτης εκφράζει σαφώς αυτό το ποίο ερμηνευτικά είχε γίνει qεκτό ήδη με
β

την 178/2016 Γνωμοδότηση Ν.Σ.κ.
ότι δηλαδή εισάγεται

,

με την διάταξη α

διανεμόμενων ή κεφαλαιοποιούμενων
φορολογικών

υπό

8

ζημιών, λόγω μεταφοράς

ΠΟΛ 1014/2018
Βλ. ανωτέρω υπό στοιχ. 9

ή μία μορφή αυτοτελούς

φ~ρoλόγησης

λο στικών κερδών στην περίπτ~lση ύπαρξης

καθώς, όπως είχε γίνει δεκτό με την
7

ν προηγούμενη διατύπωση τnς διάταξης,

ορολογlκιίJν ζημιών παρελθζ>ντων ετών,
ωτέρω γνωμοδότηση,

υπό την εναντία

14
...,.••:;-o~_

εκδοχή

(δηλαδή

διανομής

της ύπαρξης φορολογικών

ή κεφαλαιοποίησης)

κερδών

κατά το φOΡOλoγl~~~

η διάταξη θα ήταν προδήλως

περιττή,

αρκούqε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 47 για τον προσδιορισμό

αφού 'θα'

της έννοιας των

' '
.:-~.'

κερδών των νομικών προσώπων ή οντοτήτων.

",,'

,!

::.~~~!~<~,

__ ...-/"

,.,.

20.

Εξάλλου,

επί

της

εφαρμογής

της

διάταξης

του

δευτέρου

εδαφίου

της

παραγράφου 1 του άρθρου 47 Κ.Φ.Ε. όπως κατά τα ανωτέρω τροποποιήθηκε με την
παράγραφο

2 του άρθρου' 99 του ~. 4446/2016,

1014/2018,

η οποία

αντιμετώπιση

του

αναφέρεται

φόρου

αποκλειστικά

που προκύπτει

από

έχει εκδοθεί

στην λογιστική

η με αρ. ΠΟΛ
και φορολογική

την φορολόγηση

κερδών

επί

ζημιογόνων αποτελεσμάτων τρέχοντος φορολογικού έτους ή αποθεματικών.
21. Τα ως άνω ισχύουν ανεξαρτήτως του αν η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
των νομικών προσώπων και οντοτήτων προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου
46 Κ.Φ.Ε. ή με ειδικές διατάξεις νόμων που θεσπίζουν την εφαρμογή σ' αυτές των
φορολογικών π,ρονομίων του Δημοσίου

(ενδεικτικά

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών

και Περιουσίας Α. Ε)
Ο προβληματισμός

που εισάγεται ειδικά ως προς αυτήν την κατηγορία εκκινεί από

την παραδοχή ότι επειδή το Δημόσιο ( σε αντίθεση προς την διδόμενη με το ερώτημα
ερμηνευτική

εκδοχή ως προς τα λοιπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 46 Κ.Φ.Ε.,

συμπεριλαμβανομένων

των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης)

δεν μπορεί να

υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 47, αφού εκ των π~αγμάτων δεν προβαίνει σε διανομές κερδών, η
παραπομπή στις απαλλαγές του Δημοσίου δεν αφορά στην απαλλαγή αυτών των
νομικών

προσώπων

κεφαλαιοποιούμενα

από

τον

φόρο

εισοδήματος

για

διανεμόμενα

,ή

κέρδη.

22. Με δεδομένη όμως την ερμηνευτική θέση ότι η διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 δεν
υπάγει σε φορολόγηση

τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα

κέρδη των λοιπών

νομικών προσώπων του άρθρου 46 , και σύνεπώς τόσο το Δημόσιο

όσο και οι

λοιποί φορείς γενικής κυβέρνησης του άρθρου 46 περ.1 δεν φορολογούνται για τα
κέρδη αυτά, δεν υφίσταται ζήτημα για το αν οι, κατά παραπομπή στα προνόμια του
Δημοσίου,

απαλλαγές από την φορολόγηση από τον φόρο εισοδήματος

αφορούν ή

όχι στην απαλλαγή αυτών των νομικών προσώπων ή οντοτήτων για τα διανεμόμενα
ή κεφαλαιοποιούμενα

κέρδη τους.
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Απάντηση

2.}
.•

!)Ιατ'

~βOύλlO
.. -~"'

ε! ί του τεθέντος ερωτήματος, το Νομικό

ακολουθίαν των προεκπθέντων,

του Κράτους (Τμήμα Β') γνωμοδ.

Οι διατάξεις της παραγράφου

εί ομόφωνα ως εξής:

1 του άρθ' ου 47 του ν.4172/2013

, όπως αυτές

ίσχυ,!αν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή 'iJ

τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα

ποσά

και

κερδών

απαλλάσσονται

των

νομικών

προσώπω

νομικών

οντοτήτων

τα

οποία

βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του

του φόρου εισοδήματος μ
Ι

ν.4172/2013

(κ.Φ.Ε.) ή απολαμβάνουν

τω

φορολογικών προνομίων και ατελειών

του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων.
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