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ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 48Α ηος ΚΦΔ, 

όπωρ πποζηέθηκαν με ηο άπθπο 20 ηος ν. 4646/2019, αναθοπικά με ηην απαλλαγή ηων 

νομικών πποζώπων από ηον θόπο ςπεπαξίαρ καηά ηη μεηαβίβαζη ηίηλων 

ζςμμεηοσήρ. 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4646/2019 (Α’ 201) πξνζηέζεθε λέν 

άξζξν 48Α ζηνλ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη 

όηη απαιιάζζνληαη ηα λνκηθά πξόζσπα θάηνηθνη Διιάδνο από ην θόξν εηζνδήκαηνο επί ηεο 

ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από ηε κεηαβίβαζε ζπκκεηνρώλ εθόζνλ ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ 

νπνίνπ νη ηίηινη κεηαβηβάδνληαη πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

α) πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηύπνπο πνπ απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Α' ηεο 

Οδεγίαο 2011/96/Δ.Δ., όπσο ηζρύεη, θαη 

β) είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ., ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο απηνύ θαη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο ηξίηνπ θξάηνπο εθηόο Δ.Δ. θαη' εθαξκνγήλ όξσλ 

ζύκβαζεο πεξί απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε απηό ην ηξίην θξάηνο, θαη 

γ) ππόθεηηαη, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο ζε έλαλ από ηνπο θόξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Β' ηεο Οδεγίαο 2011/96/ΔΔ ή ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ 

θόξν αληηθαηαζηήζεη έλαλ από ηνπο θόξνπο απηνύο, θαη 

δ) ην κεηαβηβάδνλ λνκηθό πξόζσπν θαηέρεη ειάρηζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 

δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο αμίαο ή ηνπ πιήζνπο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ή βαζηθνύ 
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θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ νπνίνπ νη ηίηινη 

ζπκκεηνρήο κεηαβηβάδνληαη, θαη 

ε) ην ειάρηζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο δηαθξαηείηαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο, όπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηηο ππόςε 

δηαηάμεηο, πξέπεη λα πιεξνύληαη ζσξεπηηθά θαηά ην ρξόλν πνπ ιακβάλεη ρώξα ε κεηαβίβαζε 

ηίηισλ. 

2. Ωο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξόλνπ δηαθξάηεζεο ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνύ 

ζπκκεηνρήο επηζεκαίλεηαη όηη αθεηεξία ππνινγηζκνύ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

απνθηάηαη (κε νπνηνδήπνηε ηξόπν) ην ειάρηζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο 10%. Γηεπθξηλίδεηαη 

επίζεο όηη ζε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνύ κε ηνλ νπνίν επέξρεηαη νηνλεί θαζνιηθή δηαδνρή 

ηεο κεηαζρεκαηηδόκελεο εηαηξείαο, δελ επεξεάδεηαη ε αθεηεξία ηνπ ρξόλνπ δηαθξάηεζεο (24 

κήλεο) ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνύ θαηνρήο ζπκκεηνρώλ, όπσο είρε ηεζεί γηα ηε 

κεηαζρεκαηηδόκελε εηαηξεία (βι. θαη Πνι. 1185/2018). 

3. Ωο πξνο ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ νπνίνπ νη ηίηινη κεηαβηβάδνληαη δηεπθξηλίδεηαη όηη ζην 

Παξάξηεκα I Μέξνο Α' ηεο Οδεγίαο 2011/96/Δ.Δ (Οδεγία Μεηξηθώλ – Θπγαηξηθώλ), ζηνλ 

πίλαθα ησλ εηαηξεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ θαη νη 

εηαηξείεο ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ πνπ απνθαινύληαη «αλώλπκε εηαηξεία, εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (E.Π.E), θαζώο θαη άιιεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί βάζεη ηνπ 

ειιεληθνύ δηθαίνπ θαη ππόθεηληαη ζε θνξνινγία εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα». Δπίζεο, ζην Μέξνο 

Β' ηνπ ίδηνπ σο άλσ Παξαξηήκαηνο, ζηνλ πίλαθα θόξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 

ζηνηρείν α πεξίπησζε iii, πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ άιισλ θαη ν θόξνο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ 

πξνζώπσλ θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ζηελ Διιάδα. 

Δπνκέλσο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ νπνίνπ 

νη ηίηινη κεηαβηβάδνληαη κπνξεί λα είλαη λνκηθό πξόζσπν είηε ηεο εκεδαπήο είηε ηεο 

αιινδαπήο (εληόο E.E.) θαη πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα ηεο εκεδαπήο, 

απηά κπνξεί λα είλαη, πέξα από ηα ξεηά θαηνλνκαδόκελα ζην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο 

2011/96/ΔΔ (A.E. θαη E.Π.E.), νη IKE, θαζώο θαη νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο πιένλ 

ππόθεηληαη ζε θνξνινγία εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα. Άιιεο νληόηεηεο πνπ ελδερνκέλσο 

πεξηιακβάλνληαη ζην ππόςε Παξάξηεκα, όπσο γηα παξάδεηγκα νη θνηλνπξαμίεο θαη 

ζπλεηαηξηζκνί, ηα νπνία ππόθεηληαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ 

νληνηήησλ ζηελ Διιάδα, πιελ όκσο δελ ραξαθηεξίδνληαη σο λνκηθά πξόζσπα κε βάζε ηελ 

πεξ. γ' ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4172/2013, αιιά σο λνκηθή νληόηεηα, δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 

48Α θαη σο εθ ηνύηνπ, ε ππεξαμία πνπ απνθηνύλ νη ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηά από ηε 

κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ ηνπο δελ απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 
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4. Οκνίσο, σο πξνο  ην κεηαβηβάδνλ λνκηθό πξόζσπν, απηό πξέπεη λα είλαη, θαηά ξεηή 

δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ, λνκηθό πξόζσπν θάηνηθνο Διιάδνο. Ωο ηέηνηα λννύληαη, ζύκθσλα κε 

όζα αλαθέξζεθαλ θαη πην πάλσ, ηα νξηδόκελα ζηελ πεξ. γ' ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013 

πξόζσπα, ήηνη επηρείξεζε ή εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθόηεηα ή έλσζε επηρεηξήζεσλ ή 

εηαηξεηώλ κε λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.  

5. Ωο κεηαβίβαζε ηίηισλ λνείηαη θάζε πξάμε κεηαβίβαζεο ηίηισλ, όπσο είλαη ε πώιεζε, 

ε εηζθνξά ηίηισλ γηα ηελ θάιπςε ή αύμεζε θεθαιαίνπ εηαηξείαο, ε αληαιιαγή ηίηισλ, ε 

κεηαβίβαζε ηίηισλ ζην πιαίζην θαη κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, αλά πεξίπησζε, ησλ 

άξζξσλ 31 (κείσζε θεθαιαίνπ) θαη 161 (δηαλνκή κεξίζκαηνο) ηνπ λ. 4548/2018. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ λ. 4548/2018, 

θξίζηκνο ρξόλνο γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 48Α θαη ηε ρνξήγεζε ηεο 

απαιιαγήο είλαη ν ρξόλνο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο γηα δηαλνκή κεξίζκαηνο ζε είδνο ή 

επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε είδνο, από ην αξκόδην όξγαλν, όπσο νξίδεηαη από ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο. 

6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. α’ ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4646/2019 

νξίδεηαη, όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48Αηνπ ΚΦΔ, έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηώληαη από 1.7.2020 θαη κεηά.  

7. Δηδηθά σο πξνο ηελ αληαιιαγή ηίηισλ γηα ηελ νπνία ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ΚΦΔ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:  

α) αλ ε αληαιιαγή ηίηισλ έρεη ιάβεη ρώξα πξηλ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020, ηόηε θαηά ηελ 

κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ απηώλ νπνηεδήπνηε, θαη κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020, εμαθνινπζνύλ 

λα έρνπλ εθαξκνγή απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ΚΦΔ γηα ην πνζό ηεο ππεξαμίαο 

ηνπ νπνίνπ ε θνξνιόγεζε αλαβιήζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο απηέο. Αλ ηπρόλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί θαη πεξαηηέξσ ππεξαμία, απηή δύλαηαη λα ηύρεη απαιιαγήο κε βάζε ην άξζξν 

48Α ΚΦΔ, εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ θαηά ην ρξόλν ηεο 

κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί από ηελ αληαιιαγή. 

β) αλ ε αληαιιαγή ηίηισλ γηα ηελ νπνία ζα κπνξνύζε λα έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 53 

ΚΦΔ ιάβεη ρώξα κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020, θαη θαηά ην ρξόλν ηεο αληαιιαγήο πιεξνύληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48Α ΚΦΔ, ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ ππεξαμία 

κεηαβίβαζεο ηίηισλ απαιιάζζεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο απηέο θαη δελ εθαξκόδεηαη πιένλ ην 

άξζξν 53 ΚΦΔ γηα ην λνκηθό πξόζσπν κέηνρν ηεο απνθηώκελεο εηαηξείαο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη 

ζε πεξίπησζε πνπ κεηαβηβαζηνύλ κεηαγελέζηεξα ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ ιόγσ αληαιιαγήο 

ηίηισλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 53 ΚΦΔ, γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ην ρξόλν ηεο αληαιιαγήο δελ 

πιεξνύλην νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48Α, ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ ππεξαμία 

ηεο κεηαβίβαζεο ηίηισλ απαιιάζζεηαη κε βάζε ην άξζξν 48Α ΚΦΔ, εθόζνλ πιεξνύληαη νη 
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πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ θαηά ην ρξόλν κεηαβίβαζεο, ρσξίο λα εθαξκόδεηαη ην 

άξζξν 53 ΚΦΔ γηα απηό ην λνκηθό πξόζσπν κέηνρν ηεο απνθηώκελεο εηαηξείαο. 

 

8. Όζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από ηε κεηαβίβαζε ησλ σο άλσ 

ηίηισλ έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθύθιηό, θαζώο θαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4548/2018 πνπ πξνβιέπνπλ ηε ζύληαμε έθζεζεο απνηίκεζεο από δύν 

νξθσηνύο ειεγθηέο ινγηζηέο ή ειεγθηηθή εηαηξεία ή, θαηά πεξίπησζε, από δύν αλεμάξηεηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο εθηηκεηέο.  

9. Σν πνζό ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από ηε κεηαβίβαζε ζπκκεηνρώλ ην νπνίν  

απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, εθόζνλ 

απνθηάηαη από λνκηθά πξόζσπα πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθό 

ινγαξηαζκό απνζεκαηηθνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην απαιιαζζόκελν πνζό εκθαλίδεηαη ζε 

ινγαξηαζκό εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ, αλεμάξηεηα από ηελ επάξθεηα θεξδώλ ή όρη, θαη σο εθ 

ηνύηνπ ν ρεηξηζκόο απηόο αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο 

παξνπζηάδνπλ δεκηνγόλα απνηειέζκαηα. Γηα ηα ινηπά λνκηθά πξόζσπα πνπ ηεξνύλ 

απινγξαθηθά βηβιία, ην απαιιαζζόκελν πνζό αθαηξείηαη από ηα θαζαξά θέξδε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδώλ ηνπο, δίρσο λα εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκό 

απνζεκαηηθνύ. 

10. Αλ δηαλεκεζεί ή θεθαιαηνπνηεζεί ην σο άλσ απνζεκαηηθό ή κέξνο απηνύ δελ έρνπλ 

εθαξκνγή, θαηά ξεηή δηαηύπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 48Α, νη δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ΚΦΔ, δειαδή απηό δελ πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

ζπλαζξνηδόκελν κε ηα ινηπά θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Ωζηόζν, ζε 

πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπ ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 5%, κε ηελ 

επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ΚΦΔ, θαζώο εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ 

κεξηζκάησλ (δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 64 ηνπ ίδηνπ 

λόκνπ. 

11. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 48Α νξίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε 

κεηαβίβαζεο ηίηισλ ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ, ν 

θνξνινγνύκελνο δελ κπνξεί λα εθπέζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζπκκεηνρή απηή. 

Σν λόεκα ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη όηη εθόζνλ ην εηζόδεκα (ππεξαμία από 

κεηαβίβαζε) απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο κε βάζε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48Α, ηόηε 

θάζε είδνπο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπλδένληαη κε απηή ηε ζπκκεηνρή, 

όπσο, π.ρ. ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, θόξνη, ακνηβέο ηξίησλ, θιπ., θαζώο θαη ηπρόλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ηόθνη δαλείσλ γηα ηελ απόθηεζε ησλ ζπκκεηνρώλ), θιπ., δελ 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
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εθπίπηνπλ ζην ζύλνιό ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη πεξηπηώζεηο δαπαλώλ πνπ αλαθέξνληαη 

πην πάλσ είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη πεξηνξηζηηθέο, θαζόζνλ θάζε δαπάλε εμεηάδεηαη σο 

μερσξηζηή πεξίπησζε από ηελ αξκόδηα ειεγθηηθή αξρή, κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

απηήο. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη όηη ε δηάηαμε απηή κε ηελ νπνία πεξηνξίδεηαη ε δπλαηόηεηα 

έθπησζεο δαπαλώλ, σο εμαίξεζε, εξκελεύεηαη ζηελά θαη εθαξκόδεηαη κόλν ζηηο δαπάλεο 

πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηε ζπκκεηνρή απηή.  

12. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. β’ ηεο παξ.18 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4646/2019 νξίδεηαη, 

όηη νη δεκίεο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 45ηνπ ΚΦΔ, πνπ πξνέξρνληαη από ηε 

κεηαβίβαζε ηίηισλ ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48Α ηνπ ΚΦΔ, κπνξνύλ λα 

αλαγλσξηζηνύλ πξνο έθπησζε κεηά ηελ 1.1.2020 ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ απνηηκεζεί 

κέρξη ηελ 31.12.2019 θαη έρνπλ εγγξαθεί ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο ή απνηππώλνληαη ζε 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειεγκέλεο από νξθσηνύο ειεγθηέο. Ζ έθπησζε ησλ δεκηώλ απηώλ 

αλαγλσξίδεηαη κόλν όηαλ νη δεκίεο απηέο θαηαζηνύλ νξηζηηθέο έσο ηελ 31.12.2022. Δάλ νη 

δεκίεο θαηά ηνλ ρξόλν νξηζηηθνπνίεζεο είλαη κηθξόηεξεο από ηηο δεκίεο πνπ απνηηκήζεθαλ, 

αλαγλσξίδεηαη ην κηθξόηεξν πνζό. Δάλ νη νξηζηηθέο δεκίεο είλαη κεγαιύηεξεο, αλαγλσξίδεηαη 

κόλν ην πνζό πνπ απνηηκήζεθε. 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο δεκίαο από κεηαβίβαζε ηίηισλ, 

θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48Α, πξέπεη ε κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ λα έρεη 

ιάβεη ρώξα από ηελ 1.1.2020 έσο ηελ 31.12.2022 (νξηζηηθή δεκία) θαη πεξαηηέξσ νη 

κεηαβηβαδόκελνη ηίηινη λα πθίζηαληαη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 θαη επηπιένλ λα έρνπλ 

απνηηκεζεί ηελ ίδηα εκεξνκελία (31.12.2019). 

Πεξαηηέξσ, ην πνζό δεκίαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά (νξηζηηθέο) ζπλδέεηαη κε ην 

ύςνο ησλ δεκηώλ εμ απνηηκήζεσο (31.12.2019), θαζόζνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζό απηό 

(νξηζηηθώλ δεκηώλ) είλαη κεγαιύηεξν απηώλ εμ απνηηκήζεσο ηόηε απηέο πεξηνξίδνληαη κέρξη 

ηνπ πνζνύ ησλ δεκηώλ εμ απνηηκήζεσο. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ λνκηθό πξόζσπν θάηνηθνο Διιάδαο κεηαβηβάζεη ζηηο 20.9.2020 

ηίηινπο ελόο λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν ζπκκεηέρεη από ηε κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ 

πξνθύςεη δεκία ύςνπο 100.000 επξώ, ελώ ε δεκία εμ απνηηκήζεσο (31.12.2019) από ηνπο 

ίδηνπο ηίηινπο αλεξρόηαλ ζην ύςνο ησλ 80.000 επξώ, ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζό ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ δεκηώλ πεξηνξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην ύςνο ησλ 80.000 επξώ. Αληίζεηα, αλ 

ην πνζό ησλ δεκηώλ πνπ είραλ πξνθύςεη ηελ ίδηα εκεξνκελία αλεξρόηαλ ζην ύςνο ησλ 

70.000 επξώ απηέο αλαγλσξίδνληαη ζην ζύλνιν ηνπο.  

13. Σέινο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48Α δελ αθνξνύλ ηε δεκία πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθθαζάξηζε ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ, αθνύ ε εθθαζάξηζε δελ ζπληζηά κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ ζπκκεηνρήο. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/45
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/48%CE%91
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ.1094/2016 εγθύθιηό καο, 

κε ηελ νπνία δηεπθξηλίζζεθε όηη θαηά ηελ εθθαζάξηζε εηαηξείαο (ζπγαηξηθήο) ηεο νπνίαο ηηο 

κεηνρέο θαηέρεη άιιε εηαηξεία (κεηξηθή), ε δεκία πνπ πξνθύπηεη από ηελ αηηία απηή εθπίπηεη 

κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.4172/2013. 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

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

3. Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

4. Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ 

5. Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄,  (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, 

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

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα 

4. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

5. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

6. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

7. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

 

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 Τπνζηήξημεο 

5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

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