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ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηυν άπθπυν 27 παπ. 5 και 56 ηος 

Κώδικα Φοπολογίαρ Διζοδήμαηορ (ν.4172/2013), και ηος άπθπος 38 ηος Κώδικα 

Φοπολογικήρ Γιαδικαζίαρ (ν.4174/2013) 

 

Σαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 5 θαη 56 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο λ.4172/2013 

(Α΄ 167) θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο λ.4174/2013 (Α΄ 170):  

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 56 θαη 27 παξ. 5 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.4549/2018) ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

(λ.4172/2013, ΚΦΔ) έρνπλ ζεζπηζζεί εηδηθνί αληηθαηαρξεζηηθνί θαλφλεο γηα ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο επηρεηξήζεσλ θαη ηε κεηαθνξά δεκηψλ, αληίζηνηρα.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013,ΚΦΓ) 

έρεη ηεζεί γεληθφο αληηθαηαρξεζηηθφο θαλφλαο (ΓΚΑΚ), θαηφπηλ ελζσκάησζεο ηνπ άξζξνπ 6 

ηεο Οδεγίαο 2016/1164/ΔΔ (ATAD Η). Τν ελ ιφγσ άξζξν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ 

λ. 4607/2019, πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο ελαξκφληζεο κε ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2016/1164/ΔΔ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
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Με δεδνκέλν φηη νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, ζε θάζε πεξίπησζε, εξκελεχνληαη ζηελά, νη 

αληηθαηαρξεζηηθνί θαλφλεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη 

δηαπηζησζεί πξαγκαηηθή θαηάρξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαη πάληνηε 

ππφ ην πξίζκα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Σπληάγκαηνο νη νπνίεο 

ζεκειηψλνπλ ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη ηδίσο φηη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ. 4607/2019, κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 38 ΚΦΓ, νη δηαηάμεηο απηέο πνπ 

ζεζπίδνπλ αληηθαηαρξεζηηθνχο θαλφλεο, θαηά ηε δηεζλή πξαθηηθή, δελ ηπγράλνπλ θαη δελ 

πξννξίδνληαη λα ηπγράλνπλ επξείαο θαη γεληθεπκέλεο εθαξκνγήο αιιά εθαξκφδνληαη κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηερλεηψλ ζρεκάησλ θνξναπνθπγήο. 

Τέινο, επηζεκαίλεηαη φηη θαζψο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 5 είλαη εηδηθέο ζε ζρέζε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 θαη ηνπ άξζξνπ 38 ΚΦΓ, ελψ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 είλαη 

εηδηθφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ΚΦΓ. Όηαλ κηα ππφζεζε εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο εηδηθφηεξεο δηάηαμεο, εμεηάδεηαη κφλν ππφ ην πξίζκα απηήο θαη φρη ππφ ην 

πξίζκα ησλ γεληθφηεξσλ δηαηάμεσλ, νχηε ζσξεπηηθά νχηε ελαιιαθηηθά. 

 

Β. ΑΡΘΡΟ 56 ΣΟΤ Ν.4172/2013 (ΚΦΔ) – ΜΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΔΤΔΡΓΔΣΖΜΑΣΩΝ 

ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 52-55 ΣΟΤ ΚΦΔ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) εηζάγεηαη εηδηθφο 

αληηθαηαρξεζηηθφο θαλφλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξναπνθπγήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

εηαηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ.4172/2013 (ΚΦΔ), ήηνη ζηηο 

πεξηπηψζεηο εηζθνξάο ελεξγεηηθνχ έλαληη ηίηισλ (άξζξν 52), αληαιιαγήο ηίηισλ (άξζξν 53), 

ζηηο ζπγρσλεχζεηο, θνηλέο δηαζπάζεηο θαη κεξηθέο δηαζπάζεηο (άξζξν 54) θαη ζηε κεηαθνξά 

ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο SE (επξσπατθήο εηαηξείαο) ή κηαο SCE (επξσπατθήο ζπλεηαηξηζηηθήο 

εηαηξείαο) (άξζξν 55). 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππφςε άξζξνπ νξίδεηαη φηη ηα επεξγεηήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 52 γηα ηηο εηζθνξέο ελεξγεηηθνχ έλαληη ηίηισλ, ζην άξζξν 53 γηα ηελ 

αληαιιαγή ηίηισλ, ζην άξζξν 54 γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη δηαζπάζεηο (θνηλέο θαη κεξηθέο) θαη 

ζην άξζξν 55 γηα ηε κεηαθνξά ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο SE ή κηαο SCE αίξνληαη νιηθά ή 

κεξηθά, φηαλ θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα απηά έρεη σο θχξην ζηφρν ή 

σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηε θνξνδηαθπγή ή ηε θνξναπνθπγή. Τν γεγνλφο φηη ε 

πξάμε δελ πξαγκαηνπνηείηαη γηα νηθνλνκηθά ζεκηηνχο ιφγνπο, φπσο είλαη ε αλαδηάξζξσζε ή ε 

νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελέρνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξάμε, κπνξεί λα απνηειέζεη ηεθκήξην φηη θχξηνο ή έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο 

πξάμεο απηήο είλαη ε θνξνδηαθπγή ή ε θνξναπνθπγή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάηαμε απνηειεί 
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ηελ απηνχζηα επαλάιεςε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ, ην νπνίν 

πεξηέρεηαη ήδε θαη ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 2578/1998, φζνλ αθνξά ζηνπο δηαζπλνξηαθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη απφ ην πεξηερφκελν ησλ ξπζκίζεσλ ησλ άξζξσλ 

52-56 ηνπ ΚΦΔ δηαθαίλεηαη φηη ν λνκνζέηεο έρεη επηιέμεη ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 

Οδεγίαο 2009/133/ΔΚ θαη γηα ηνπο εκεδαπνχο κεηαζρεκαηηζκνχο (βι. θαη αηηηνινγηθή έθζεζε 

επί ησλ άξζξσλ 53 θαη 54 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ΠΟΛ. 1057/2017 εγθχθιηφ καο, φπνπ θαη 

αλαθνξά ζηελ παξ. 7 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο). 

2. Απφ ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 56 πξνθχπηεη φηη νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο 

θαηαιακβάλνπλ κφλν ηα επεξγεηήκαηα πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ησλ άξζξσλ 52-55 ΚΦΔ, 

θαη κφλν αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ελψ σο πξνο ηα παξερφκελα 

επεξγεηήκαηα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4438/2016 σο πξνο ηηο ινηπέο θνξνινγίεο 

ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Γ. Δπίζεο, σο πξνο ηνπο ινηπνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 52-55 

ηνπ λ.4172/2013 (π.ρ. κεηαζρεκαηηζκνί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1297/1972 θαη λ.2166/1993), 

έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Γ.. Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ,  27 παξ. 5 ηνπ Κ.Φ.Δ ζε κεηαζρεκαηηζκνχο επηρεηξήζεσλ, βιέπεηε αλαιπηηθά 

θαησηέξσ, ελφηεηα Γ. 

Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν απηφ ζεζπίδεηαη ηεθκήξην αλαθνξηθά κε ηε δηαπίζησζε ηνπ θχξηνπ 

ζηφρνπ ηεο πξάμεο αλαδηάξζξσζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν εάλ ε πξάμε εηαηξηθήο 

αλαδηάξζξσζεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη γηα νηθνλνκηθά ζεκηηνχο ιφγνπο, φπσο είλαη ε 

αλαδηάξζξσζε ή ε νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

εηαηξεηψλ, ηεθκαίξεηαη φηη ν θχξηνο ή έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο πξάμεο απηήο είλαη ε 

θνξνδηαθπγή ή ε θνξναπνθπγή.  

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4172/2013, ήηνη ηελ άξζε ησλ 

θνξνινγηθψλ επεξγεηεκάησλ ησλ άξζξσλ 52 έσο θαη 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απαηηείηαη λα 

δηαπηζησζεί απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε φηη ν θχξηνο ή έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο 

πξάμεο απηήο είλαη ε θνξνδηαθπγή ή ε θνξναπνθπγή. Δπνκέλσο, ην βάξνο ηεο απφδεημεο ην 

έρεη θαηαξρήλ ε Φνξνινγηθή Αξρή,  ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52-55 

ηνπ ΚΦΔ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ θνξνινγηθά νπδέηεξσλ θαλφλσλ φζνλ 

αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ, ψζηε λα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, λα απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη λα εληζρχνπλ 

ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε δηεζλψο (βι. θαη παξ. 2 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο 

2009/133/ΔΚ). 

4. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηνλ ζθνπφ ηεο ζρεδηαδφκελεο 

πξάμεο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηε ζπλνιηθή εμέηαζε ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο, κε 
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εθαξκνδνκέλσλ γεληθψλ θαη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, ζπλεθηηκψληαο ηνπο ιφγνπο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο (θνξνινγηθνχο θαη κε) θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ν θχξηνο ή έλαο απφ 

ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο πξάμεο αλαδηάξζξσζεο είλαη ε θνξνδηαθπγή ή ε θνξναπνθπγή 

θαη επνκέλσο εάλ ε πξάμε πξαγκαηνπνηείηαη γηα νηθνλνκηθά ζεκηηνχο ιφγνπο (Απφθαζε ΓΔΔ 

Leur- Bloem C-28/95). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θίλεηξα ηεο ζρεδηαδφκελεο πξάμεο έρνπλ 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 56. Πξνθεηκέλνπ λα 

ελεξγνπνηεζεί ν ππφςε εηδηθφο αληηθαηαρξεζηηθφο θαλφλαο δελ αξθεί κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο 

εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο λα πεξηιακβάλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

επεξγεηεκάησλ, αιιά ζα πξέπεη λα κελ είλαη ν θχξηνο ή έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο γηα 

ηε δηελέξγεηα ηεο ππφςε πξάμεο (Απφθαζε ΓΔΔ Foggia C-126/10).  

5. Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηεθκαίξεηαη φηη ν θχξηνο ή έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

ζηφρνπο ηεο πξάμεο αλαδηάξζξσζεο είλαη ε θνξνδηαθπγή ή ε θνξναπνθπγή είλαη φηαλ νη 

ιφγνη δηελέξγεηαο ηεο ελ ιφγσ πξάμεο δελ είλαη νηθνλνκηθά ζεκηηνί. Οηθνλνκηθά ζεκηηνί ιφγνη 

είλαη ελδεηθηηθά ε αλαδηάξζξσζε ή ε νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ εηαηξεηψλ ε νπνία είλαη επσθειήο γηα ηε δνκή ηεο παξαγσγήο, ηε 

κεζνπξφζεζκε ή καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή αλαδηάξζξσζεο θαη επέθηαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ έλλνηα ησλ νηθνλνκηθά ζεκηηψλ ιφγσλ είλαη επξχηεξε απφ 

ηελ επηδίσμε ακηγψο θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Μηα πξάμε αλαδηάξζξσζεο ε νπνία 

επηδηψθεη πεξηζζφηεξνπο ζθνπνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη θαη ζθνπνί 

θνξνινγηθήο θχζεσο, πξαγκαηνπνηείηαη γηα νηθνλνκηθά ζεκηηνχο ιφγνπο, ππφ ηνλ φξν φηη ε 

επηδίσμε θνξνινγηθνχ νθέινπο δελ είλαη ν θχξηνο ζθνπφο πνπ επηδηψθεηαη κε ηε ζρεηηθή 

πξάμε.  

Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθάζηνηε εμεηαδφκελεο πξάμεο, 

ηφζν απφ λνκηθήο φζν θαη απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ηεξψληαο ηελ 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ θαη ησλ 

κε θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνιακβάλεη ν θνξνινγνχκελνο ιφγσ ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ν θχξηνο 

ζηφρνο ηεο είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ παξερφκελσλ θνξνινγηθψλ επεξγεηεκάησλ ηνπ Κ.Φ.Δ, 

δειαδή εάλ ην θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα ινηπά 

πιενλεθηήκαηα (ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά) πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο 

αλαδηάξζξσζεο (π.ρ. εμνηθνλφκεζε δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, θ.ιπ.). 

Γηα παξάδεηγκα, κηα πξάμε αλαδηάξζξσζεο (π.ρ. ζπγρψλεπζε εληφο νκίινπ) θαηά θαλφλα 

δχλαηαη λα νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ ζπλεπεία κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ θαη 

ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο, θαζφζνλ ζπλεπάγεηαη εμ νξηζκνχ απινπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ 
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νκίινπ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ θαη άιινη ζθνπνί πνπ επηδηψθνληαη κέζσ ηεο 

ππφςε πξάμεο. Σπλεπψο, ζε πεξίπησζε ζπγρσλεχζεσο δχν εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ, 

κπνξεί λα ζπληζηά ηεθκήξην φηη ε πξάμε απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα νηθνλνκηθά ζεκηηνχο 

ιφγνπο ην γεγνλφο φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξάμεσο ζπγρσλεχζεσο, ε απνξξνθψκελε 

εηαηξεία δελ αζθεί θακία δξαζηεξηφηεηα, δελ θαηέρεη ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπκκεηνρέο θαη 

κεηαθέξεη απιψο πςειέο θαη απξνζδηφξηζηεο πξνειεχζεσο δεκίεο ηεο ζηελ απνξξνθνχζα 

εηαηξεία, κνινλφηη ε πξάμε ζπγρσλεχζεσο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε δνκή θφζηνπο ηνπ 

ελ ιφγσ νκίινπ (Απφθαζε ΓΔΔ Foggia C-126/10). 

Πεξαηηέξσ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκά ηφζν ηελ αξρηθή θαηάζηαζε 

ησλ εκπιεθφκελσλ εηαηξεηψλ φζν θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ επέξρεηαη κε ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηπρφλ εηαηξηθέο πξάμεηο πνπ ηνλ αθνινπζνχλ. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαζπλνξηαθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο είλαη θξίζηκν γηα ηε δηαπίζησζε 

ηνπ ζθνπνχ θνξνδηαθπγήο ή θνξναπνθπγήο λα εμεηάδεηαη αλ θαη κεηά ηε ζέζε ζε εθαξκνγή 

ησλ ηπρφλ δηεπζεηήζεσλ δηαηεξείηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, φπσο 

αζθείην θαη πξηλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ (παξά ηελ ηπρφλ κεηαβνιή ζην θνξέα ηεο επηρείξεζεο 

ζπλεπεία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, βι. ζρεηηθά θαη ηα ζεκεία 5 θαη 6 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο). 

Απφ ηελ άπνςε απηή, θαη’ αξρήλ δελ ηίζεηαη δήηεκα εθαξκνγήο ηνπ αληηθαηαρξεζηηθνχ 

θαλφλα,  εθφζνλ ε άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηαηεξείηαη ζηελ Διιάδα, θαη 

ζπλεπψο ε Διιάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα θνξνιφγεζεο πνπ έρεη σο θξάηνο ηεο εηζθέξνπζαο, 

φπσο απηφ είρε θαη πξηλ ην κεηαζρεκαηηζκφ. 

Κξίζηκν ζηνηρείν επίζεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο νηθνλνκηθά ζεκηηνχ ιφγνπ είλαη ε 

πξαγκαηηθή δηθαηνπξαθηηθή βνχιεζε ησλ κεξψλ. Απηή είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζηψλεηαη κε 

νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν (ελδεηθηηθά, αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, 

απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, αιιεινγξαθία κε αξρέο άιισλ ρσξψλ, θ.ά.) απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη πνηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πξφζσπα ηα νπνία επηζπκνχλ λα 

ζπκβιεζνχλ ψζηε αλ ηα ηειηθψο ζπκβιεζέληα πξφζσπα είλαη δηαθνξεηηθά, λα είλαη δπλαηή ε 

εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ ηπρφλ χπαξμε ή φρη νηθνλνκηθά ζεκηηνχ ιφγνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάιπζε απφ πιεπξάο θνξνινγηθήο αξρήο δελ κπνξεί λα έρεη σο ζθνπφ, 

ελ φςεη θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Σπληάγκαηνο, ηελ ππφδεημε εθ κέξνπο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, 

άιιεο, ελδερνκέλσο επαρζέζηεξεο θνξνινγηθά, ζπλαιιαγήο, έλαληη ηεο πξάγκαηη 

ζθνπνχκελεο.  

Ο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο απφ πιεπξάο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ αλ νη εκθαληδφκελνη ζπκβιεζέληεο ή ην εκθαληδφκελν απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο, είλαη 

νη πξάγκαηη ζπκβιεζέληεο ή ην πξάγκαηη ζθνπνχκελν απνηέιεζκα. 
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6. Σε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, ην πξναλαθεξφκελν ηεθκήξην είλαη καρεηφ θαη ν 

θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα απνδείμεη ηελ χπαξμε νηθνλνκηθά ζεκηηψλ ιφγσλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαδηάξζξσζεο, νη νπνίνη δελ ζα πξέπεη λα είλαη δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλεη ιφγσ ηεο ππφςε 

αλαδηάξζξσζεο θαη νη ιφγνη απηνί ζα πξέπεη λα δηθαηνινγνχλ ηε ζρεηηθή επηινγή 

αλαδηάξζξσζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχληαη θαη’ αξρήλ κεηαζρεκαηηζκνί πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα 

νηθνλνκηθά ζεκηηνχο ιφγνπο νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ αλάγθε 

νξζνινγηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο νξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο, ζηελ νπνία ππάξρνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο απηφλνκνη θιάδνη. Οκνίσο, ζεσξείηαη φηη θαη’ αξρήλ 

ππάξρνπλ νηθνλνκηθά ζεκηηνί ιφγνη ζηελ πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ 

λνκηθνχο ή πξαγκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ή ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηξίηνπο – εμσγελείο – 

παξάγνληεο. Δπίζεο, νηθνλνκηθά ζεκηηνί ιφγνη ζην πιαίζην πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ 

ζπληζηνχλ θαη νη ελδεηθηηθά αλαθεξφκελνη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ κέξνπο Γ.ΗΗ θαησηέξσ 

7. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

ΚΦΔ, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52 έσο θαη 56 ηζρχνπλ γηα κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. 

 

Γ. ΑΡΘΡΟ 38 ΣΟΤ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), ΟΠΩ ΗΥΤΟΤΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΣΟΤ Ν. 4607/2019 - ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ 

ΚΑΣΑΥΡΖΔΩΝ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4607/2019 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4174/2013 (ΚΦΓ), πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 1164/2016/ΔΔ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαηά πξαθηηθψλ θνξναπνθπγήο πνπ έρνπλ 

άκεζε επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο δηαηεξείηαη ε 

ζπζηεκαηηθή έληαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 38 ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, 

πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο γεληθήο εθαξκνγήο ηεο ζε φινπο ηνπο θφξνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Γ., δεδνκέλνπ φηη ν ζθνπφο ηεο Οδεγίαο 1164/2016/ΔΔ (ζρεηηθή ε 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Πξννηκίνπ απηήο) είλαη ε ζέζπηζε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο 

ζην εζληθφ δίθαην θαη επνκέλσο ηα θξάηε - κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απζηεξφηεξσλ ή θαη 

επξχηεξσλ ξπζκίζεσλ. 

2. Σχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4607/2019, κε ην νπνίν 

ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 38 ηνπ ΚΦΓ νη γεληθνί θαλφλεο απαγφξεπζεο ησλ θαηαρξήζεσλ 

(ΓΚΑΚ) πεξηιακβάλνληαη ζηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
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θαηαρξεζηηθψλ θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε αληηκεησπηζηεί κε εηδηθά 

ζηνρεπκέλεο δηαηάμεηο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ιεηηνπξγία ησλ ΓΚΑΚ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πξννίκην ηεο Οδεγίαο 

1164/2016/ΔΔ (παξάγξαθνο 11), έρεη ζθνπφ λα ζπκπιεξψλεη θελά, γεγνλφο πνπ δελ ζα 

πξέπεη λα ζίγεη ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ θαλφλσλ θαηά ησλ θαηαρξήζεσλ (π.ρ. δηαηάμεηο πεξί 

ειεγρφκελσλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, αληηθαηαρξεζηηθφο θαλφλαο ηεο Οδεγίαο Μεηξηθψλ - 

Θπγαηξηθψλ, εηδηθφο αληηθαηαρξεζηηθφο θαλφλαο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4172/2013 γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θνξναπνθπγήο ζηνλ ηνκέα ησλ εηαηξηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, θ.ιπ.).  

3. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4174/2013 

(Κ.Φ.Γ.) νξίδεηαη φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηπρφλ δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ νη νπνίεο, έρνληαο ζπζηαζεί κε θχξην ζθνπφ ή 

κε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηελ απφθηεζε θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ 

καηαηψλεη ην αληηθείκελν ή ηνλ ζθνπφ ησλ εθαξκνζηέσλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, δελ είλαη 

γλήζηεο, ζπλεθηηκσκέλσλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πεξηζηάζεσλ. 

Τν γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη ηε ζπλνιηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηεπζέηεζεο ή 

ζεηξάο δηεπζεηήζεσλ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ε νπνία θέξεη θαη ην ζρεηηθφ βάξνο ηεο 

απφδεημεο, ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

4. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 

1, σο «δηεπζέηεζε» λνείηαη θάζε ζπλαιιαγή, δξάζε, πξάμε, ζπκθσλία, επηρνξήγεζε, 

ζπλελλφεζε, ππφζρεζε, δέζκεπζε ή γεγνλφο. Μηα δηεπζέηεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηάδηα ή κέξε.  

Σεκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ γεληθνχ θαλφλα απαγφξεπζεο ησλ θαηαρξήζεσλ 

θαηαιακβάλεη δηεπζεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζηελ εκεδαπή φζν θαη 

δηαζπλνξηαθά, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ν ηχπνο ηεο ζπλαιιαγήο, δξάζεο, πξάμεο, ζπκθσλίαο, θ.ιπ., 

δειαδή ην γεγνλφο εάλ απηή είλαη γξαπηή ή πξνθνξηθή, δελ επεξεάδεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 

σο δηεπζέηεζεο, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη αληηθεηκεληθά φηη ππάξρεη. 

5. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Γ. νξίδεηαη φηη ε δηεπζέηεζε ή ζεηξά 

δηεπζεηήζεσλ είλαη κε γλήζηα ζηνλ βαζκφ πνπ δελ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα βάζηκνπο 

εκπνξηθνχο ιφγνπο πνπ απερνχλ ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γλήζηνπ ή κε ραξαθηήξα κηαο δηεπζέηεζεο 

ή ζεηξάο δηεπζεηήζεσλ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εμεηάδεη αλ απηέο αθνξνχλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήο, ελδεηθηηθψο απαξηζκνχκελεο, θαηαζηάζεηο φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν ηεο Σχζηαζεο ηεο Δ.Δ. 2012/772/ΔΔ: 

ΑΔΑ: Ψ38Ν46ΜΠ3Ζ-ΟΡΜ



 

 

 

 
 

8  

 
 

α) ν λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαδίσλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη κηα 

δηεπζέηεζε είλαη αζπκβίβαζηνο κε ηε λνκηθή ππφζηαζε ηεο δηεπζέηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. 

Απηφ αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πιήξεο εηθφλα ηεο ζεηξάο δηεπζεηήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν νξζφο λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα παξάδεηγκα, 

αλ κειεηεζνχλ κεκνλσκέλα νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη σο ίδηα θεθάιαηα, 

ελψ αλ εμεηαζηεί έλαο αξηζκφο αιιειέλδεησλ ζπλαιιαγψλ ηειηθά ραξαθηεξίδνληαη σο ρξένο. 

Δλ πξνθεηκέλσ ηα κεκνλσκέλα ζηάδηα είλαη αζπκβίβαζηα κε ηε λνκηθή ππφζηαζε ηνπ 

ζπλφινπ. 

β) ε δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ δελ ζπλάδεη κε κηα 

ζπλήζε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εηαηξείαο εγθαηεζηεκέλε ζηε Φψξα Α 

απφ εηαηξεία ζηε ρψξα Β παξεκβάιιεηαη ηξίηε εηαηξεία (conduit company) ζηε ρψξα Γ, ψζηε 

λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επλντθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο ΣΑΓΦ κεηαμχ Β θαη Γ (treaty shopping) (π.ρ. 

κεησκέλνο ή θαη κεδεληθφο ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θαηαβαιιφκελσλ ηφθσλ (back-to-back loan).  

γ) ε δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ αιιειναληηζηάζκηζε ή ηελ αιιειναθχξσζή ηνπο, 

δ) ε ζχλαςε ζπλαιιαγψλ είλαη θπθιηθνχ ραξαθηήξα, 

ε) ε δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ νδεγεί ζε ζεκαληηθφ θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα αιιά 

απηφ δελ αληαλαθιάηαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη ν 

θνξνινγνχκελνο, ή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ, 

ζη) ην αλακελφκελν πεξηζψξην θέξδνπο πξηλ απφ ηνλ θφξν είλαη ζεκαληηθφ ζε ζχγθξηζε κε 

ην χςνο ηνπ αλακελφκελνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα ζρήκαηα πνπ επσθεινχληαη απφ επηζηξνθέο ή πηζηψζεηο θφξνπ ή απφ 

θαλφλεο νξηνζέηεζεο (ringfencing rules), πνπ αθήλνπλ αθνξνιφγεην ην εηζφδεκα αιινδαπήο 

πξνέιεπζεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δηεζλείο ζπλαιιαγέο. 

6. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΦΓ νξίδεηαη φηη φηαλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ 1, δηεπζεηήζεηο ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ θξίλνληαη κε γλήζηεο, ηφηε ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ θπξψζεσλ, ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ ζα ηχγραλαλ εθαξκνγήο ελ απνπζία ηεο ελ ιφγσ δηεπζέηεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ γεληθνχ θαλφλα απαγφξεπζεο ησλ θαηαρξήζεσλ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013 σο πξνο ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο (ζρεηηθή ε 

παξάγξαθνο 11 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο1164/2016/ΔΔ). 

7. Πεξαηηέξσ, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο, φηη ν θαλφλαο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Οδεγίαο 
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εθαξκφδεηαη κε νκνηφκνξθν ηξφπν, γηα ηελ εξκελεία ηεο δηάηαμεο αθνινπζείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ε ζπλαθήο λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ θαη ε Σχζηαζε ηεο Δ.Δ. 2012/772/ΔΔ. 

8. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ησλ φξσλ «ηερλεηέο (artificial) δηεπζεηήζεηο», ε νπνία 

πεξηιακβαλφηαλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΦΓ φπσο ίζρπε 

απφ 1.1.2014 έσο θαη 31.12.2018 (αθνινπζψληαο ην θείκελν ηεο Σχζηαζεο ηεο Δ.Δ. 

2012/772/ΔΔ, ε νπνία πηνζέηεζε ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔE (π.ρ. Απφθαζε ΓΔΔ Cadbury 

Schweppes C-196/04) θαη «κε γλήζηεο (not-genuine) δηεπζεηήζεηο», ε νπνία αθνινπζείηαη 

απφ ηελ Οδεγία 1164/2016/ΔΔ θαη θαζψο θαη απφ ην άξζξν 38 ηνπ ΚΦΓ φπσο ηζρχεη απφ 

1.1.2019 θαη κεηά (νξνινγία ε νπνία ηέζεθε γηα πξψηε θνξά, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2015/121/ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε γεληθνχ θαλφλα απαγφξεπζεο ησλ θαηαρξήζεσλ φζνλ 

αθνξά ηελ Οδεγία Μεηξηθψλ - Θπγαηξηθψλ (2011/96/ΔΔ), ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

νπνίαο έρεη ελζσκαησζεί ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 41 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013), επηζεκαίλεηαη φηη γηα εξκελεπηηθνχο ζθνπνχο νη δχν φξνη 

ζεσξνχληαη ηαπηφζεκνη. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηδίσο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ 

θξηζεί νομολογιακά (ΓΔΔ) φηη δεν ζςνιζηούν, ρσξίο ηελ εμέηαζε θαη άιισλ δεδνκέλσλ ηεο 

ππφζεζεο, ηερλεηέο δηεπζεηήζεηο (artificial) δηεπζεηήζεηο κε ζθνπφ ηελ θοποαποθςγή: 

α) Ζ δεκηνπξγία δεπηεξεχνπζαο εγθαηάζηαζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο, είηε κε ηε  κνξθή 

γξαθείνπ, ππνθαηαζηήκαηνο θ.ιπ. ή κε ηε κνξθή ζπγαηξηθήο εηαηξείαο (Απφθαζε ΓΔΔ 

Imperial Chemical Industries (ICI) C-264/96, παξ. 26), 

β) Τν γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεπηεξεχνπζαο εγθαηάζηαζεο ζην άιιν θξάηνο 

κέινο (θξάηνο ππνδνρήο) είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ν ίδηνο ν 

θνξνινγνχκελνο ζην θξάηνο θαηνηθίαο ηνπ (Απφθαζε ΓΔΔ Cadbury Schweppes C-

196/04),παξ. 69), 

γ) Τν γεγνλφο φηη ε εηαηξεία έρεη ζπζηαζεί ζε θξάηνο κέινο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα 

επσθειεζεί απφ κηα επλντθφηεξε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζην άιιν θξάηνο κέινο (Απφθαζε 

ΓΔΔ Cadbury Schweppes C-196/04, παξ. 37), 

δ) Τν γεγνλφο ηεο χπαξμεο ρακειφηεξεο θνξνινγίαο ζε άιιν θξάηνο κέινο (Απφθαζε 

ΓΔΔ Eurowings Luftverkehr C-294/97, παξ. 44), 

ε) Ο ζθνπφο ηεο κείσζεο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο (νκνίσο), 

ζη) Ζ χπαξμε ελφο επλντθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο ζε άιιν θξάηνο κέινο (Απφθαζε 

ΓΔΔ Cadbury Schweppes C-196/04,παξ. 36-38), 

δ) Ζ ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην άιιν θξάηνο κέινο, αθφκα θαη αλ νη θξαηηθέο 

εληζρχζεηο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηε Σπλζήθε (Απφθαζε ΓΔΔ Cadbury Schweppes C-

196/04,παξ. 55-60), 
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ε) Ζ κεηαθνξά ηεο έδξαο ή ηεο θαηνηθίαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζε άιιν θξάηνο κέινο 

(Απφθαζε ΓΔΔ Lasteyrie du Saillant C-9/02, παξ. 51). 

9. Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4174/2013 ζε ζρέζε κε ηηο 

Σπκβάζεηο απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (ΣΑΓΦ), κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 

4607/2019 δηεπθξηλίζζεθε φηη εάλ ζε ΣΑΓΦ πεξηέρνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο θαηά ηεο 

θνξναπνθπγήο (π.ρ. Principle Purpose Test), ηφηε, εθφζνλ ν ζθνπφο ηεο κε γλήζηαο 

δηεπζέηεζεο είλαη ε απφθηεζε πιενλεθηήκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ νηθεία ΣΑΓΦ, νη 

δηαηάμεηο απηέο ππεξηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη εθαξκφδνληαη 

απνθιεηζηηθά. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε ηπγράλεη εθαξκνγήο ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 Κ.Φ.Γ. 

θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη κηα δηεπζέηεζε έρεη σο θχξην ή έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο 

ηελ απφθηεζε θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ηφηε δελ ρνξεγνχληαη ηα επεξγεηήκαηα ησλ 

ΣΑΓΦ. 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Ν.4172/2013, ΟΠΩ ΗΥΤΔΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 115 ΣΟΤ Ν.4549/2018 (ΦΔΚ 

Α’ 105/14.6.2018) 
 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1147/2018 εγθπθιίνπ, κε ηελ 

νπνία θνηλνπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νη δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ 

λ.4549/2018, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

Η. ΓΔΝΗΚΑ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.4549/2018 

αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο, νη 

νπνίεο ηζρχνπλ απφ 1.1.2014, νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζεί ε άκεζε ή έκκεζε 

ζπκκεηνρή ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα άλσ ηνπ 

πνζνζηνχ 33% εληφο ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη παξάιιεια γίλεη, κέζα ζην ίδην ή/θαη ην 

επφκελν θνξνινγηθφ έηνο απφ απηφ πνπ ζπληειέζζεθε ε κεηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ή ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, αιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία απνθηάηαη ε 

ζπκκεηνρή ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζε 

ζρέζε κε ην ακέζσο πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο απφ ηε κεηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ή ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ έρνπλ εθαξκνγή. 

2. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 27 ΚΦΔ ιεηηνπξγεί σο εηδηθφο αληηθαηαρξεζηηθφο 

θαλφλαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξαηήγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 1 

πεξί κεηαθνξάο θνξνινγηθψλ δεκηψλ (ζρεη. θαη ε αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

λ. 4172/2013), γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηε ζέζε ζσξεπηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
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εθαξκνγή ηεο. Ωο «θαηαζηξαηήγεζε» ηεο δηάηαμεο πεξί κεηαθνξάο θνξνινγηθψλ δεκηψλ 

λνείηαη ε «πψιεζε» ησλ δεκηψλ, ζε άιιν θνξέα (επηρείξεζε), ψζηε λα ηηο εθκεηαιιεπζεί άιιε 

επηρείξεζε απφ εθείλε πνπ ηηο δεκηνχξγεζε. 

3. Ωο πξνο ηε ζρέζε ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 5 κε ην άξζξν 38 ΚΦΓ, επηζεκαίλεηαη φηη κε 

ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2016/1164 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. (ΑΤAD Η) πξνηείλεηαη «Γενικός 

κανόνας απαγόρεσσης των κατατρήσεων», σο ην ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα Κ-Μ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο.  

Ωο γεληθφο αληηθαηαρξεζηηθφο θαλφλαο, ην άξζξν 38 ηνπ ΚΦΓ, δελ ζίγεη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ εηδηθνχ αληηθαηαρξεζηηθνχ θαλφλα ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 5, θαζψο εθαξκφδεηαη κφλν πξνο 

ηνλ ζθνπφ ηεο ζπκπιήξσζεο θελψλ πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη κε εηδηθά ζηνρεπκέλεο 

δηαηάμεηο (βι. θαη αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4607/2019, ζρεη. θαη ε 

εγθχθιηνο ΑΑΓΔ Δ. 2071/2019). 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξερφκελεο κε ηελ παξνχζα νδεγίεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο 

ηζρχνπλ απφ ηελ 1.1.2014 θαη κεηά, θαζφζνλ, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 18 

ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.4549/2018, ε ηξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 5 κε ηελ 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ. 4549/2018 ηζρχεη απφ ηελ 1.1.2014. 

ΗΗ. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

1. υπεςηική ζςνδπομή ηυν πποϋποθέζευν 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ΚΦΔ δελ 

εθαξκφδνληαη γηα ηηο δεκηέο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο φηαλ ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

(α) κεηαβιεζνχλ, εληφο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 

33%: (i) ε άκεζε ζπκκεηνρή ή (ii) ε έκκεζε ζπκκεηνρή ζην ππφςε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 

νληφηεηα ή (iii) ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ζην ίδην λνκηθφ πξφζσπν ή ζηε λνκηθή νληφηεηα θαη 

παξάιιεια, 

(β) κέζα ζην ίδην ή/θαη ην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο απφ απηφ πνπ ζπληειέζζεθε ε 

παξαπάλσ κεηαβνιή πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ίδηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ή λνκηθήο νληφηεηαο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο απφ εθείλν ηεο πην πάλσ 

κεηαβνιήο. 

Ωο πξνο ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, επηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη αξρηθά λα εμεηάδεηαη 

εάλ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηε ζπκκεηνρή ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη, ζε ζεηηθή 

πεξίπησζε, ζηε ζπλέρεηα λα εμεηάδεηαη εάλ πιεξείηαη θαη ην δεχηεξν θξηηήξην ηεο ελ ιφγσ 

δηάηαμεο, δειαδή εάλ ζην ίδην ή ζην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο, απφ απηφ πνπ έιαβε ρψξα ε 

κεηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ (έηνο αλαθνξάο), έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
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θαη αιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ζε 

πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην ακέζσο 

πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο απφ απηφ πνπ επήιζε ε κεηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ή ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

2. Πεδίο εθαπμογήρ ηηρ διάηαξηρ 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 5 ΚΦΔ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εηαηξηθψλ λνκηθψλ 

ηχπσλ (ΑΔ, ΔΠΔ, ΗΚΔ θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο) θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ θαη 

θαηαιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ή λνκηθήο νληφηεηαο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ζπληειείηαη ε κεηαβνιή ηεο άκεζεο ή έκκεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζε απηφ, δειαδή ηηο δεκίεο ηνπ δηαλπφκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο θαζψο θαη ηηο κεηαθεξφκελεο δεκίεο απφ ηα πξνεγνχκελα θνξνινγηθά 

έηε.  

3. Μεηαβολή άμεζηρ/έμμεζηρ ζςμμεηοσήρ/δικαιυμάηυν τήθος 

3.1. Πξνο ηνλ ζθνπφ εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 5, σο κεηαβνιή ηεο 

άμεζηρ ζςμμεηοσήρ ζην θεθάιαην λνείηαη ε κεηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ άκεζσλ 

κεηφρσλ/εηαίξσλ/κειψλ ζην λνκηθφ πξφζσπν/λνκηθή νληφηεηα.  

Ωο κεηαβνιή ηεο έμμεζηρ ζςμμεηοσήρ, λνείηαη ε κεηαβνιή ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

ζην επίπεδν ηπρφλ κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ή κεηξηθψλ απηψλ, αλεμαξηήησο επηπέδνπ, πνπ 

εκκέζσο κεηαβάιινπλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ πξνζψπνπ/λνκηθήο 

νληφηεηαο.  

3.2. Ωο πξνο ηε κεηαβνιή ησλ δικαιυμάηυν τήθος, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη επέιζεη άκεζε ή έκκεζε κεηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην, 

εάλ ηπρφλ έρεη αιιάμεη ν έιεγρνο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο 

νληφηεηαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαη’ αξρήλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθρψξεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κπνξεί λα είλαη ζπλέπεηα άιισλ πξάμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο δελ ζεσξείηαη φηη επέξρεηαη κεηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζε 

πεξίπησζε ελερπξίαζεο κεηνρψλ πξνο εμαζθάιηζε ρνξεγεζέληνο δαλείνπ ή άιιεο κνξθήο 

πίζησζεο πνπ ρνξεγήζεθε πξνο ηελ δεκηνγφλν εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ ε ελερπξίαζε 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Δπίζεο, ε παξνρή 

πιεξεμνπζηφηεηαο γηα ηελ ςήθν ζε θάπνηα Γεληθή Σπλέιεπζε, δελ ζεσξείηαη κεηαβνιή ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ πξνο ηνλ ζθνπφ εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο.  

3.3. Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 27, ε κεηαβνιή ηεο άκεζεο ή 

έκκεζεο ζπκκεηνρήο εμεπξίζθεηαη ζπγθξίλνληαο ην πνζνζηφ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ν θάζε 
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κέηνρνο/εηαίξνο/κέινο ζην θεθάιαην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο ή ην 

πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη ζηελ αξρή ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο, κε ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο (ην νπνίν κπνξεί λα κεηαβιήζεθε 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, π.ρ. είζνδνο λένπ κεηφρνπ/εηαίξνπ/κέινπο ζηελ εηαηξεία θαηφπηλ 

αχμεζεο θεθαιαίνπ, κεηαβίβαζε κεηνρψλ/κεξηδίσλ/κεξίδσλ απφ επαρζή ή κε αηηία, 

αληαιιαγή ηίηισλ κε βάζε ην άξζξν 53 ηνπ λ.4172/2013, εμαγνξά εηαηξείαο, κεηαζρεκαηηζκφ 

θ.α.). Δπηζεκαίλεηαη φηη εμεηάδεηαη ε απφιπηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θάζε 

κεηφρνπ θαη φρη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή απηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα αζξνίδνληαη νη ζεηηθέο 

κεηαβνιέο φισλ ησλ κεηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί εάλ μεπεξλνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ην 

33%.  

3.4. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πεξίπησζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κίαο εηαηξείαο κε 

αχμεζε ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ/εηαίξσλ αιιά δηαηήξεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπο δελ θαηαιακβάλεηαη απφ ηηο ππφςε δηαηάμεηο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε 

πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηίηισλ  ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ή ε αλαγθαζηηθή κεηαβίβαζε, 

π.ρ. ιφγσ πιεηζηεξηαζκνχ, δελ εκπίπηεη ζηηο ππφςε δηαηάμεηο θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα γεγνλφο 

πνπ δελ αλάγεηαη, βεβαίσο, ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη απνθηψληνο 

πξνζψπνπ.  

3.5. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ηα αθφινπζα 

παπαδείγμαηα:  

Παπάδειγμα 1 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΑΛΦΑ Α.Δ.» ζην θνξνινγηθφ έηνο 2018 

κεηαβιήζεθε ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ απφ ηνλ κέηνρν Α ζηνλ λέν κέηνρν Γ, φπσο 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 «ΑΛΦΑ Α.Δ.» 

 1.1.2018 31.12.2018 Μεηαβνιή 

πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο 
Μέηνρνη Μεηνρέο 

Αμία 

κεηνρψλ 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 
Μεηνρέο 

Αμία 

κεηνρψλ 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Α 36.000 72.000 60% 12.000 24.000 20% (40%) 

Β 24.000 48.000 40% 24.000 48.000 40% 0% 

Γ       24.000 48.000 40% 40% 

ύνολο 60.000 120.000 100% 60.000 120.000 100%  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο «ΑΛΦΑ ΑΔ» ππεξβαίλεη ην 33% θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη αθνινχζσο λα εμεηαζηεί 

αλ ζπληξέρεη θαη αιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ηπγράλνπλ 
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εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΦΔ πεξί κε κεηαθνξάο ησλ δεκηψλ 

ηεο. 

Παπάδειγμα 2 

Σε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο, έζησ φηη ε «ΑΛΦΑ Α.Δ.» ζπκκεηέρεη 

ζηελ «ΒΖΤΑ Α.Δ.» θαηά 100%. Ζ έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ αλψλπκε εηαηξεία «ΒΖΤΑ Α.Δ.» 

ζην θνξνινγηθφ έηνο 2018 κεηαβιήζεθε ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο ηεο 

εηαηξείαο απφ ηνλ κέηνρν Α ζηνλ λέν κέηνρν Γ, φπσο ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 «ΒΖΣΑ Α.Δ.» 

 1.1.2018 31.12.2018 Μεηαβνιή 

πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο 
Άκεζνη 

Μέηνρνη Μεηνρέο 

Αμία 

κεηνρψλ 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο Μεηνρέο 

Αμία 

κεηνρψλ 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

«ΑΛΦΑ ΑΔ» 100.000 200.000 100% 100.000 200.000 100% 0% 

ύνολο 100.000 200.000 100% 100.000 200.000 100%  

Έκκεζνη 

Μέηνρνη  

Α 60.000 120.000 60% 20.000 40.000 20% (40%) 

Β 40.000 80.000 40% 40.000 80.000 40% 0% 

Γ  
  

40.000 80.000 40% 40% 

ύνολο 100.000 200.000 100% 100.000 200.000 100%  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ έκκεζεο ζπκκεηνρήο ζην 

θεθάιαην ηεο «ΒΖΤΑ Α.Δ.» ππεξβαίλεη ην 33% θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη αθνινχζσο λα 

εμεηαζηεί αλ ζπληξέρεη θαη αιιαγή ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ 

ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΦΔ πεξί κε κεηαθνξάο ησλ 

δεκηψλ ηεο. 

Παπάδειγμα 3 

Ο κέηνρνο Δ ηεο εηαηξείαο «ΓΑΜΜΑ ΑΔ» κεηαβηβάδεη ην 60% ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηα θπζηθά πξφζσπα  Ε, Ζ, θαη Θ:  

 «ΓΑΜΜΑ Α.Δ.» 

 1.1.2018 31.12.2018 Μεηαβνιή 

πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο 
Άκεζνη 

Μέηνρνη Μεηνρέο 

Αμία 

κεηνρψλ 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο Μεηνρέο 

Αμία 

κεηνρψλ 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Γ 20.000 40.000 20% 20.000 40.000 20% 0% 

Δ 80.000 160.000 80% 20.000 40.000 20% (60%) 

Ε  
  

20.000 40.000 20% 20% 
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Ζ  
  

20.000 40.000 20% 20% 

Θ  
  

20.000 40.000 20% 20% 

ύνολο 100.000 200.000 100% 100.000 200.000 100%  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηεο 

«ΓΑΜΜΑ Α.Δ.» ππεξβαίλεη ην 33% ζηελ πεξίπησζε ηεο πην πάλσ κεηαβίβαζεο. Καηά 

ζπλέπεηα, γηα ηελ εηαηξεία απηή ζα πξέπεη αθνινχζσο λα εμεηαζηεί αλ ζπληξέρεη θαη αιιαγή 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο πξνθεηκέλνπ γηα ηε κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ ΚΦΔ. 

Παπάδειγμα 4 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΑΛΦΑ Α.Δ.» ζην θνξνινγηθφ έηνο 2019 

κεηαβιήζεθε ιφγσ απνξξφθεζεο ηεο εηαηξείαο «ΓΑΜΜΑ Α.Δ.» κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ λ.4172/2013, φπσο ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 «ΑΛΦΑ Α.Δ.» 

 1.1.2019 31.12.2019 Μεηαβνιή 

πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο 
Μέηνρνη Μεηνρέο 

Αμία 

κεηνρψλ 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 
Μεηνρέο 

Αμία 

κεηνρψλ 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Α 12.000 24.000 20% 8.400 30.800 14% (6%) 

Β 24.000 48.000 40% 16.800 61.600 28% (12%) 

Γ 24.000 48.000 40% 16.800 61.600 28% (12%) 

Γ  
  

3.600 13.200 6% 6% 

Δ    3.600 13.200 6% 6% 

Ε    3.600 13.200 6% 6% 

Ζ    3.600 13.200 6% 6% 

Θ    3.600 13.200 6% 6% 

ύνολο 60.000 120.000 100% 60.000 220.000 100%  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε κεηαβνιή ζην θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο «ΑΛΦΑ Α.Δ.» δελ ππεξβαίλεη ην 33% ηφζν κεκνλσκέλα (αλά κέηνρν) φζν θαη 

αζξνηζηηθά (6% Φ 5) θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ ΚΦΔ. 

 

4. Αλλαγή δπαζηηπιόηηηαρ 

4.1. Σην έηνο θαηά ην νπνίν επέξρεηαη κεηαβνιή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο (έηνο 

αλαθνξάο), κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα Β.3 ηεο παξνχζαο ή ζην επφκελν απφ 

απηφ έηνο, εμεηάδεηαη αλ επέξρεηαη αιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλεηζθέξεη πνζνζηφ 

άλσ ηνπ 50% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ππφςε εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. 
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Δηδηθφηεξα, θαηά ηα θξίζηκα έηε εμεηάδεηαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία, γηα ζθνπνχο 

εθαξκνγήο ηεο ππφςε δηάηαμεο, ζεσξείηαη εθείλε πνπ απνθέξεη ζηελ εηαηξεία αθαζάξηζηα 

έζνδα ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο.  

4.2. Ωο αιιαγή δξαζηεξηφηεηαο λνείηαη ηφζν ε δηελέξγεηα λέαο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ 

εηαηξεία ε νπνία δελ πθίζηαην θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο απφ ην έηνο αλαθνξάο (π.ρ. ε 

δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ κε πξνζζήθε λέαο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

θαηάξγεζε θάπνηαο απφ ηηο πθηζηάκελεο κε πξνζζήθε λέαο), νη ηπρφλ απμνκεηψζεηο ηεο 

ζπλεηζθνξάο ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ (π.ρ. θαηάξγεζε κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ άζθεζε 

κηαο ή πεξηζζνηέξσλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ), επαλαδξαζηεξηνπνίεζε  εηαηξείαο πνπ 

είηε ήηαλ ζε θαηάζηαζε αδξάλεηαο είηε δελ είρε ελεξγή δξαζηεξηφηεηα (ήηνη έρεη κεδεληθά 

αθαζάξηζηα έζνδα ρσξίο λα είλαη ζε θαηάζηαζε αδξάλεηαο). 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ, ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλεηαη απφ ηηο 

ππφςε δηαηάμεηο ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζε δεκηνγφλα εηαηξεία ε νπνία είηε είλαη ζε 

θαηάζηαζε αδξάλεηαο είηε δελ έρεη ελεξγή δξαζηεξηφηεηα (ήηνη έρεη κεδεληθά αθαζάξηζηα 

έζνδα ρσξίο λα είλαη ζε θαηάζηαζε αδξάλεηαο) πιεξείηαη ην θξηηήξην κεηαβνιήο ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελψ εμαθνινπζεί λα είλαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε αδξάλεηαο ή κε 

ελεξγνχο δξαζηεξηφηεηαο. 

4.3. Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ ππφςε δηαηάμεσλ δεν θευπείηαι όηι επέπσεηαι 

αλλαγή ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο: 

α. Ζ λέα δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη ζηνλ ίδην ηεηξαςήθην Κσδηθφ Αξηζκφ 

Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.) ηεο Δζληθήο Ολνκαηνινγίαο Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε απηφ 

ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο (ζρεη. Δ.2065/2019 εγθχθιηνο). Σε θάζε πεξίπησζε 

ζπλεθηηκάηαη ε πξάγκαηη αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Γηα παξάδεηγκα:  

- εηαηξεία αληηπξνζσπείαο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο απηνθηλήηνπ αιιάδεη ζε 

αληηπξνζσπεία άιιεο κάξθαο απηνθηλήησλ,  

- εηαηξεία ε νπνία θαηαζθεπάδεη έπηπια ρξεζηκνπνηψληαο δχν παιηέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, 

κεηαθέξεη ηελ παξαγσγή ηεο ζε έλα λέν εξγνζηάζην (εθζπγρξνληζκφο γξακκήο παξαγσγήο). 

- εηαηξεία παξαγσγήο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ αληηθαζηζηά ην εκαγηέ πιηθφ κε πιαζηηθφ ή 

εηαηξεία θαηαζθεπήο ξνινγηψλ αληηθαζηζηά κεραληθά κε ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα (κεηαβνιή 

ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο).  

β. Μεηά ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο κε ηελ έλαξμε λέαο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

εηαηξεία ζπλερίδεη, παξάιιεια κε ηε λέα δξαζηεξηφηεηα, θαη ηελ αξρηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα ελζψκαηα θαη άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο.  
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Γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξεία «ΑΛΦΑ Α.Δ.» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

θαη εκπνξίαο πνιπηειψλ ελδπκάησλ παξνπζηάδνληαο δεκηνγφλα απνηειέζκαηα θαη ζην 

θνξνινγηθφ έηνο 2018 πξαγκαηνπνηείηαη κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο, κε απνηέιεζκα λα 

πιεξείηαη ην πξψην θξηηήξην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 27. Σην ίδην θνξνινγηθφ έηνο επεθηείλεη 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο κεηαρεηξηζκέλσλ ελδπκάησλ θαη δεξκάηηλσλ 

εηδψλ, ελψ ζπλερίδεη ηε αξρηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ρσξίο θακία ζεκαληηθή αιιαγή ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Καηά ζπλέπεηα, δεδνκέλνπ φηη ε «ΑΛΦΑ Α.Δ.» είλαη ζε ζέζε λα δείμεη ζπλέρεηα 

ζηε ρξήζε ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζε 

πξηλ ηελ αιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ε αιιαγή δξαζηεξηφηεηαο δελ εκπίπηεη ζηηο ππφςε 

δηαηάμεηο.  

4.4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εηαηξεία έρεη πάληνηε ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνδείμεη (βι. 

ζρεηηθά κεηαμχ άιισλ ΣηΔ 1143/2018) φηη ε αιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο πξαγκαηνπνηείηαη 

γηα νηθνλνκηθά ζεκηηνχο ιφγνπο ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ελδεηθηηθά: 

- πξνθεηκέλνπ λα σθειεζεί απφ ελδερφκελεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, ή  

- ζην πιαίζην ελδννκηιηθήο αλαδηάξζξσζεο, ή 

- γηα ιφγνπο πεξηθνπήο εμφδσλ ή πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ή  

- κε ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηάο ηεο ή ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί ε ίδηα ή ν φκηινο ζηνλ νπνίν 

αλήθεη, ή 

- απνηειεί πξάμε ε νπνία ζα αλακελφηαλ λα πηνζεηεζεί απφ κηα επηρείξεζε κε παξφκνηα 

δξαζηεξηφηεηα.  

 

5. Δθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 27 παπ. 5 ζηοςρ μεηαζσημαηιζμούρ 

επισειπήζευν 

5.1. Μεηαζσημαηιζμοί βάζει ηυν άπθπυν 52-54 ΚΦΔ  

Σηηο πεξηπηψζεηο κεηαζρεκαηηζκψλ βάζεη ησλ άξζξσλ 52-54 ΚΦΔ, νη νπνίνη έρνπλ σο 

ζπλέπεηα ηελ εμαθάληζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο εηζθέξνπζαο, γηα ηελ εηζθέξνπζα 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ΚΦΔ, ελψ ην άξζξν 27 παξ. 5 εθαξκφδεηαη γηα ηηο 

ίδηεο δεκηέο ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα ΗΗ.4.4 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο κεηαζρεκαηηζκψλ.  
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5.2. Λοιπέρ πεπιπηώζειρ μεηαζσημαηιζμών 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 5 εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 52-55 

(π.ρ. κεηαζρεκαηηζκνί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1297/1972 θαη λ.2166/1993, εμαγνξά εηαηξείαο, 

κεηαηξνπή εηαηξείαο κε είζνδν λένπ κεηφρνπ, κεηαζρεκαηηζκνί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4601/2019). 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ Α.Α.Γ.Δ. 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

3. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’, (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, 

ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα  

3. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

4. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

5. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο  

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

2. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

3. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

4. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 

5. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα Α’-Β’-Γ΄ 
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