
 

 

  

Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2016 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ∆ΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016  
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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 
του άρθρου 48 του ν.4172/2013. 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το 
πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013, εάν η 
διανοµή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 (απαλλαγή 
ενδοοµιλικών µερισµάτων) προκύπτει από συµµετοχή σε άλλο νοµικό πρόσωπο, ο 
φορολογούµενος δεν µπορεί να εκπέσει τις επιχειρηµατικές δαπάνες που 
συνδέονται µε τη συµµετοχή αυτή. 
 
2. Με την ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκύκλιό µας µε την οποία δόθηκαν οδηγίες για 
την εφαρµογή του άρθρου 48 του ν.4172/2013, διευκρινίστηκε, µεταξύ άλλων, 
ότι εφόσον το εισόδηµα (εισπραττόµενο µέρισµα) απαλλάσσεται της φορολογίας µε 
βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 48, τότε οι τυχόν δαπάνες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί και συνδέονται µε αυτή τη συµµετοχή, όπως συµβολαιογραφικά 
έξοδα, φόροι, αµοιβές τρίτων, κλπ., καθώς και τυχόν χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
(τόκοι δανείων για την απόκτηση των συµµετοχών), κλπ., δεν εκπίπτουν στο 
σύνολό τους. 
 
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του 
άρθρου 48 του ν.4172/2013 δεν συνδέεται µε την καταβολή µερίσµατος από το 
νοµικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του ίδιου άρθρου, 
αλλά µε τη διενέργεια τυχόν δαπανών (π.χ. τόκοι δανείων) που συνδέονται µε την 
συµµετοχή σε αυτό το νοµικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, οι τυχόν επιχειρηµατικές 
δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί από νοµικό πρόσωπο και οι οποίες 
συνδέονται µε τη συµµετοχή του σε άλλο νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής των παρ.1 και 2 του άρθρου 48, δεν εκπίπτουν στο σύνολο τους στο 
φορολογικό έτος που πραγµατοποιούνται, ανεξάρτητα αν στο έτος αυτό λαµβάνει 
χώρα διανοµή κερδών από το νοµικό πρόσωπο στο οποίο αυτό συµµετέχει. 
 
4. Επίσης, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 εφαρµόζονται 
ανεξάρτητα αν µεταβάλλεται το ποσοστό συµµετοχής στη θυγατρική εταιρεία. 
 
Εποµένως, οι υπόψη διατάξεις καταλαµβάνουν και τις περιπτώσεις που οι σχετικές 
δαπάνες (π.χ. τόκοι δανείων) πραγµατοποιούνται όχι µόνο για την απόκτηση της 
συµµετοχής, αλλά και για τη χρηµατοδότηση µίας ήδη υφιστάµενης θυγατρικής 



 

 

 εταιρείας, ανεξάρτητα εάν η χρηµατοδότηση αυτή διευρύνει τη δυνατότητα κτήσης 
αφορολόγητου εσόδου (ενδοοµιλικού µερίσµατος), καθόσον το πεδίο εφαρµογής 
των υπόψη διατάξεων δεν συνδέεται µε την µεταβολή του ποσοστού συµµετοχής, 
αλλά µε τυχόν δαπάνες που συνδέονται µε την συµµετοχή σε νοµικό πρόσωπο που 
πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ίδιου νόµου. Για 
παράδειγµα, οι τόκοι οµολογιακού δανείου που καταβάλλει µητρική εταιρεία, το 
ποσό του οποίου διατίθεται για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
τους, οι οποίες στη συνέχεια προβαίνουν σε αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου 
µε έκδοση νέων µετοχών από την οποία δεν επέρχεται µεταβολή του ποσοστού 
συµµετοχής της µητρικής εταιρείας (π.χ. ποσοστό συµµετοχής 100%), εµπίπτουν 
στο περιορισµό της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013.  
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