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ΓΙΟΙΚΗΗ

Απ.Ππωη: Δ.2063

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ Β΄
Σαρ. Γ/λζε

: Καξ. εξβίαο 10

Σαρ. Κώδηθαο

: 101 84 Αζήλα

Σειέθσλν

: 210 – 3375311

Fax

: 210 – 3375001

E-Mail

: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

Url

: www.aade.gr

ΘΔΜΑ: Η ειζθοπά κλάδος αηομικήρ επισείπηζηρ ζε ζςνιζηώμενη ΙΚΔ με ηιρ διαηάξειρ
ηος ν. 4072/2012 δεν καηαλαμβάνεηαι από ηιρ διαηάξειρ ηος ν.1297/1972.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.δ. 1297/1972, νη
αλαθεξόκελεο ζηα άξζξα 2 θαη 3 θνξνινγηθέο απαιιαγέο παξέρνληαη, κε ηηο
πξνϋπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 4 έσο θαη 6, θαη ζε πεξίπησζε εηζθνξάο, από ιεηηνπξγνύζα
επηρείξεζε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ βηνκεραληθώλ θιάδσλ απηήο ζε ιεηηνπξγνύζα ή
ζπληζηώκελε αλώλπκε βηνκεραληθή εηαηξεία, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ίδηεο
δηαηάμεηο.
2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ.4072/2012 νξίδεηαη όηη
όπνπ ζηε λνκνζεζία ππάξρνπλ ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη γεληθά ζηηο θεθαιαηνπρηθέο
εηαηξείεο νη ξπζκίζεηο απηέο επεθηείλνληαη θαη ζηελ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία, εθηόο
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αλ από ην λόκν ή ηε θύζε ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο ζπλάγεηαη θάηη
δηαθνξεηηθό.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη νη λόκνη πνπ
παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπο θαη ηελ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία, ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.11
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη νη εθάζηνηε ηζρύνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα
ηηο

εηαηξείεο

πεξηνξηζκέλεο

επζύλεο

(Δ.Π.Δ.)

εθαξκόδνληαη

θαη

ζηηο

ηδησηηθέο

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Η.Κ.Δ.).
3. Από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζπλάγεηαη όηη δελ είλαη δπλαηή ε εηζθνξά θιάδνπ
αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε Η.Κ.Δ. κε ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972, θαζόζνλ
θαηά ξεηή δηαηύπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λνκνζεηηθνύ απηνύ δηαηάγκαηνο ε
εηζθνξά θιάδνπ είλαη δπλαηή κόλν ζε αλώλπκε εηαηξεία θαη όρη ζηηο ινηπέο θεθαιαηνπρηθέο
εηαηξείεο (ΔΠΔ, ΗΚΔ) θαη σο εθ ηνύηνπ, νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 116
ηνπ λ.4072/2012 δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηελ εμεηαδόκελε πεξίπησζε. Δμάιινπ, νύηε
νη δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ.4072/2012 ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζζνύλ
ζηελ πεξίπησζε απηή, θαζόζνλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ.11 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ
απνηεινύλ εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο εθείλσλ ηεο παξ.5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
Ωζηόζν, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ λόκνπ είλαη δπλαηή ε
κεηαηξνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε Α.Δ., ΔΠΔ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζε Η.Κ.Δ., κε ηνπο
όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ (ύςνο θεθαιαίνπ, εκθάληζε ππεξαμίαο ζε
εηδηθό ινγαξηαζκό, θ.α.), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αηνκηθήο
επηρείξεζεο θαη ηε ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο από ηελ θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία (ζρεη.
ΓΔΑΦ Β 1084102 ΔΞ2016/1.6.2016 έγγξαθό καο).

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. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Δ΄
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
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 Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ θαη Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο, 101 81,
Αζήλα
3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7, 105 62, Αζήλα
4. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
5. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
6. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
7. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Β΄
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