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ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΟΜΟΙ

• Ν.Δ. 1297/1972
 Μετατροπές, συγχωνεύσεις, εισφορά κλάδου

• Ν. 2166/1993
 Μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορά κλάδου

• Ν. 2515/1997
 Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και εισφορά κλάδου  πιστωτικών ιδρυμάτων 

μόνο

• Ν.2578/1998
 Διακοινοτικοί μετασχηματισμοί: Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, ανταλλαγές 

μετοχών, εισφορά κλάδου και μετατροπή υποκ/τος
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▫ Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/133
▫ Εσωτερικοί και διακοινοτικοί μετασχηματισμοί: Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, 

ανταλλαγές μετοχών, εισφορά κλάδου, μετατροπή υποκ/τος και μεταφορά 
έδρας ΕΕ

▫ Μόνο Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.
▫ Απαλλαγή (κατά τον χρόνο του μετασχηματισμού) μόνο από φόρο 

εισοδήματος και από 28.11.2016 από κάθε φόρο και τέλος υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων (άρθρο 61 Ν. 4438/2016) 

▫ Δυνατότητα μεταφοράς ζημιών
▫ Προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (διακράτηση τίτλων για τρία 

χρόνια) ή ευχέρεια της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλει πρόσθετες 
προϋποθέσεις

▫ Οι μετασχηματιζόμενες πρέπει να έχουν το ίδιο φορολογικό καθεστώς
▫ Ειδική ρήτρα για καταστρατήγηση των διατάξεων (άρθρο 56)
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ΝΕΟΣ Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013 ΑΡΘΡΑ 52-56)



 Εγκύκλιος 1198/2016
 Όχι παράλληλη υπαγωγή αναπτυξιακών νόμων
 Φ.Π.Α. – Φ.Σ.Κ. – Φ.Μ.Α.

 Εγκύκλιος 1057/2017
 Παράλληλη εφαρμογή μόνο του Ν. 2578/1998
 Διαδικασία μετασχηματισμών (ισολογισμοί/λογιστικές καταστάσεις), χρονικά 

αποτελέσματα, αποτίμηση, κ.λπ. σύμφωνα με εταιρική νομοθεσία
 Έννοια απαλλαγής/αναβολής φορολογίας

 Εισφορά ενεργητικού: Εισφέρουσα/Απαλλαγή – Λήπτρια/Αναβολή
 Ανταλλαγή τίτλων: Μέτοχος αποκτώμενης/Αναβολή – Αποκτώσα/Απαλλαγή
 Συγχώνευση – Διάσπαση: Μέτοχος εισφέρουσας/Αναβολή – Λήπτρια/Αναβολή

 Λογιστική εμφάνιση πιθανών υπεραξιών

 Εγκύκλιος 1185/2018
 PSI-Χρόνος διακράτησης συμμετοχής-προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων-

μεταφορά αφορολόγητων αποθεματικών
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ΑΡΣΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΩΝ
▫ Κύριος στόχος ή ένας από τους κύριους στόχους η φοροδιαφυγή ή η 

φοροαποφυγή
▫ Φοροαποφυγή: τεχνητή διευθέτηση η οποία στερείται οικονομικής ή 

εμπορικής ουσίας
▫ Τεκμήριο φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής: έλλειψη οικονομικά θεμιτών 

λόγων π.χ. αναδιάρθρωση ή ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων 

▫ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΕ
 C-28/95
 C-285/07
 C-352/08
 C-126/10
 C-207/11
 C-371/11
 C-14/16, C-292/16, C-327 & 421/16
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Ενοποίηση όλων των διατάξεων των αναπτυξιακών νόμων (πλην των 

άρθρων 52-56 του N. 4172/213) σε ένα συνεκτικό νομοθέτημα 
προκειμένου να καλύπτεται α) η μετατροπή επιχειρήσεως και β) οι 
μετασχηματισμοί εταιρικών τύπων που δεν καλύπτονται από τον N. 
4172/2013

• Μετά την ψήφιση του νέου νόμου για τους Εταιρικούς 
Μετασχηματισμούς να ακολουθήσει εξαντλητική εγκύκλιος οδηγιών με 
τη διαδικασία για κάθε μορφής συναλλαγή περιλαμβανομένης και της 
ανταλλαγής μετοχών

• Οι περιπτώσεις καταστρατήγησης  των φορολογικών διατάξεων θα 
πρέπει να χαρτογραφηθούν κατά το δυνατόν έτσι ώστε να είναι ενήμερες 
οι επιχειρήσεις εκ των προτέρων για τους σχετικούς κινδύνους.
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