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Αθήνα, 12 Ιοςνίος 2020 
 

Απ.Ππωη: Ε. 2085 

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10  

ΠΡΟ: 

 

Ωο Π.Γ. Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα 

Σειέθωλν : 210-3375456 

Fax : 210-3375001 

   

   

ΘΕΜΑ: «Τποβολή δηλώζεων θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ ζε πεπίπηωζη 

μεηαζσημαηιζμού πιζηωηικών ιδπςμάηων με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 16 ηος 

ν.2515/1997, μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος ν.4601/2019.». 

  

 Αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

  

1. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2515/1997, όπωο απηέο ηζρύνπλ κεηά 

ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4601/2019, ε ζπγρώλεπζε πηζηωηηθώλ 

ηδξπκάηωλ, πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε απνξξόθεζε είηε κε ηε ζύζηαζε λέαο εηαηξείαο θαηά 

ηνπο νξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4601/2019. Με ηε ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε 

εμνκνηώλνληαη θαη νη πξάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 37 ηνπ λ.4601/2019 (εμαγνξά). 

Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ ίδηνπ ωο άλω άξζξνπ θαη λόκνπ, όπωο 

απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ 

λ.4601/2019,  νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 4 έωο θαη 12 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

2515/1997 εθαξκόδνληαη επί δηαζπάζεωλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ, νη νπνίεο 
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πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθωλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο γηα ηνπο εηαηξηθνύο 

κεηαζρεκαηηζκνύο, θαζώο θαη επί εηζθνξάο από ιεηηνπξγνύλ πηζηωηηθό ίδξπκα θιάδνπ, 

κέξνπο, ηκήκαηνο ή ππνθαηαζηήκαηόο ηνπ ζε άιιν ιεηηνπξγνύλ ή λενζπζηαζέλ πηζηωηηθό 

ίδξπκα. 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997, νη 

κεηαζρεκαηηζκνί ηωλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ελνπνίεζε 

ηωλ ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ όπωο απηά εκθαλίδνληαη ζε ηζνινγηζκνύο ηνπο 

πνπ ζπληάζζνληαη γηα ην ζθνπό απηόλ θαη κεηαθέξνληαη ωο ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ 

πηζηωηηθνύ ηδξύκαηνο, απνξξνθώληνο ή λένπ. Ζ εκεξνκελία ηωλ ηζνινγηζκώλ απηώλ είλαη 

θνηλή θαη κπνξεί λα αλαηξέρεη κέρξη θαη ζηε ιεθηηθή  εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο 

ρξήζεο.  Όιεο νη πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη από ηα ζπγρωλεπόκελα πηζηωηηθά ηδξύκαηα 

κεηά ηελ εκεξνκελία ηωλ ηζνινγηζκώλ ζπγρώλεπζεο ζεωξνύληαη όηη δηελεξγήζεθαλ γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ πξνεξρόκελνπ από ηε ζπγρώλεπζε πηζηωηηθνύ ηδξύκαηνο θαη ηα πνζά 

απηώλ κεηαθέξνληαη κε ζπγθεληξωηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία απηνύ. 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ.4601/2019 νξίδεηαη όηη 

εηαηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ λ.4601/2019, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνύληαη από ή ζηνπο 

νπνίνπο κεηέρεη πηζηωηηθό ίδξπκα ή άιιν λνκηθό πξόζωπν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997 δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4601/2019 

ζπκπιεξωκαηηθά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997, νη νπνίεο 

παξακέλνπλ ζε ηζρύ. ύκθωλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηεο ελ ιόγω δηάηαμεο, εηδηθά 

γηα ηνπο εηαηξηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ αθνξνύλ πηζηωηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα 

ή επηρεηξήζεηο επελδύζεωλ θαη ελ γέλεη ηα λνκηθά πξόζωπα πνπ δηέπνληαη από δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζε ηζρύ, δηαζθαιίδεηαη αθελόο ε 

δηαηήξεζε ηωλ εηδηθώλ ξπζκίζεωλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 16 ηνπ λ. 2515/1997 (εγθξηηηθή 

απόθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο ή ζέκαηα κεηαγξαθώλ, 

ηξόπνο ελνπνίεζεο ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ - παζεηηθνύ, θνθ) θαη αθεηέξνπ ε δπλαηόηεηα θαη 

ηωλ λνκηθώλ απηώλ πξνζώπωλ λα πξνβνύλ ζε εηαηξηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο ηνπ 

παξόληνο λόκνπ νη νπνίνη δελ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζηνλ λ. 2515/1997. 

4. Από ηα αλωηέξω πξνθύπηεη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2515/1997 ωο πξνο 

ηηο εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, ηνλ ηξόπν ελνπνίεζεο ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ – 

παζεηηθνύ θ.α. παξακέλνπλ ζε ηζρύ, δειαδή ζην βαζκό πνπ γηα ηα ζέκαηα απηά νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4601/2019 πξνβιέπνπλ θάηη δηαθνξεηηθό από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ λ.2515/1997 νη ηειεπηαίεο θαηηζρύνπλ. πκπιεξωκαηηθά, ωο πξνο ηα όπνηα ινηπά 

δεηήκαηα, νη εηαηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη πηζηωηηθό ίδξπκα δηέπνληαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4601/2019.  
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5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013 θαηαξγήζεθε ε 

ππεξδωδεθάκελε πεξίνδνο.  

6.  ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4601/2019, ν κεηαζρεκαηηζκόο νινθιεξώλεηαη από 

ηελ θαηαρώξηζε ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΖ).  

  Καηά ην κεηαζρεκαηηζκό ηωλ επηρεηξήζεωλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2166/1993, 

αλ θαη ν ρξόλνο ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηαπηίδεηαη κε ην ρξόλν 

έλαξμεο ηεο πξώηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ ηεο πξνεξρόκελεο από ην κεηαζρεκαηηζκό 

εηαηξείαο, ε λνκηθή πξνζωπηθόηεηα απηήο θηάηαη κεηαγελέζηεξα κε ηελ έγθξηζε από ηελ 

αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηελ θαηαρώξηζε ζην Γεληθό Δκπνξηθό 

Μεηξών (νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο). 

7.  Πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4172/2013, κε  ηελ ΠΟΛ.1131/1995 είρε γίλεη δεθηό όηη 

ε νινθιήξωζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2166/1993 (ηαπηόζεκεο κε ηηο 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2515/1997) πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο εύινγνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη όρη 

κεγαιύηεξνπ ηωλ 24 κελώλ ώζηε νη κεηαζρεκαηηδόκελεο επηρεηξήζεηο λα κελ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα κέζω ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο νινθιήξωζήο ηνπ λα αλαβάιινπλ επ' αόξηζηνλ ηε 

θνξνινγία ηωλ θεξδώλ πνπ πξνθύπηνπλ από πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη κεηά ηελ 

εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. Πεξαηηέξω, ζε πεξίπηωζε πνπ 

είρε ήδε γίλεη ρξήζε ππεξδωδεθάκελεο πεξηόδνπ είρε γίλεη δεθηό, κε ηελ ίδηα εγθύθιην,  όηη 

ε εηαηξεία πνπ πξνέξρεηαη από ην κεηαζρεκαηηζκό, ππνρξενύηαη λα θιείζεη ηελ πξώηε δηα-

ρεηξηζηηθή ηεο πεξίνδν ηελ 30ε Ηνπλίνπ ή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έρεη 

νινθιεξωζεί ν κεηαζρεκαηηζκόο, θαηαιακβάλνληαο αθόκε θαη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ην δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο μεπεξλνύζε ηνπο  δώδεθα (12 ) κήλεο. 

8. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, θαη δεδνκέλνπ όηη κε βάζε ην άξζξν 140 ηνπ λ. 4601/2019 

δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ηωλ εηδηθώλ ξπζκίζεωλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997, νη 

νπνίεο είλαη ηαπηόζεκεο κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 θαη όπωο έρνπλ 

εξκελεπζεί από ηε Γηνίθεζε, παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα νινθιήξωζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ 

ζην επόκελν θνξνινγηθό έηνο από εθείλν ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, ζπλάγεηαη όηη 

ζε πεξίπηωζε ζπγρώλεπζεο ή δηάζπαζεο πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ ή κεξηθήο δηάζπαζεο ή 

απόζρηζεο θιάδνπ πηζηωηηθνύ ηδξύκαηνο κε ζύζηαζε λένπ πηζηωηηθνύ ηδξύκαηνο ηνπ 

νπνίνπ ε νινθιήξωζε ιακβάλεη ρώξα ζην επόκελν θνξνινγηθό έηνο από εθείλν ηνπ 

ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, ην λέν πηζηωηηθό ίδξπκα ππνρξενύηαη λα θιείζεη ηελ πξώηε 

δηαρεηξηζηηθή ηνπ πεξίνδν ηελ 30ε Ηνπλίνπ ή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν 

έρεη νινθιεξωζεί ν κεηαζρεκαηηζκόο.  

about:blank
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  Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ ΚΦΔ, ην 

λέν λνκηθό πξόζωπν (πηζηωηηθό ίδξπκα) ζα ππνβάιεη θαη’ αλάγθε θνξνινγηθή δήιωζε 

κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα από ην ηέινο ηνπ  θνξνινγηθνύ έηνπο 

κέζα ζην νπνίν έρεη νινθιεξωζεί ν κεηαζρεκαηηζκόο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα 

εηζνδήκαηα ηωλ ζπγρωλεπνκέλωλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ ή ηνπ δηαζπώκελνπ πηζηωηηθνύ 

ηδξύκαηνο, ή, ζηελ πεξίπηωζε ηεο κεξηθήο δηάζπαζεο ή απόζρηζεο θιάδνπ, ηνπ θιάδνπ 

πνπ εηζθέξεηαη, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ θαη κέρξη ηελ νινθιήξωζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ.  

  Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

ΠΟΛ.1183/2016 εγθύθιην, δεδνκέλνπ όηη ζην άξζξν 140 ηνπ λ. 4601/2019 γίλεηαη ξεηή 

αλαθνξά κόλν ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 2515/1997. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

                        ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε  ΓΟΔ  Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ  

Μαθεδνλίαο 

3. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

4. Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

 4.  Απνδέθηεο πηλάθωλ Α’, Β’ (εθηόο ηωλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’,  

ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

5.   ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6.   Τπνπξγείν Αλάπηπμεο& Δπελδύζεωλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαιωηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ 

 Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα 

7.   Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΣΔ) 

Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’  
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