
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε 

επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 

φορολογικά θέματα, παραθέτουμε παρακάτω τα σημεία με τις 

πιο σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το 

Νόμο 4438/2016 (ΦΕΚ Ά 220/28.11.2016) « Εναρμόνιση της 

νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Οικονομικών». 

 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) 

— Τροποποιούνται τα άρθρα 53 (ανταλλαγή τίτλων) 
και 54 (συγχωνεύσεις και διασπάσεις) έτσι ώστε οι 
φορολογικές αρχές να μπορούν να επιβάλουν 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να 
αποφευχθεί η καταστρατήγηση των παραπάνω 
διατάξεων του Κώδικα στις περιπτώσεις 
ανταλλαγής τίτλων, συγχωνεύσεων και 
διασπάσεων επιχειρήσεων, όπως ήδη ισχύει στην 
περίπτωση της εισφοράς ενεργητικού έναντι τίτλων 
στο άρθρο 52. 

Κίνητρα για μετασχηματισμούς εταιρειών 

— Διευρύνονται οι φορολογικές απαλλαγές και πέρα 
από το φόρο εισοδήματος, περιλαμβάνοντας κάθε 
φόρο, λοιπές επιβαρύνσεις, τέλη και εισφορές, 
(εκτός του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου). 

— Διευκρινίζεται, ότι η διεύρυνση των απαλλαγών 
δεν επηρεάζει την εφαρμογή του Κώδικα ΦΠΑ και 
του ΚΦΕ όσον αφορά στους αντίστοιχους φόρους 
προστιθέμενης αξίας και εισοδήματος. 

— Στην Αιτιολογική  Έκθεση του Νόμου διευκρινίζεται 
ότι έπειτα από τις προσθήκες των απαλλαγών 
στον ΚΦΕ παρέχεται πλέον ένα πλήρες πλαίσιο 
κινήτρων για μετασχηματισμούς στην Ελλάδα. Για 
αυτόν το λόγο, από την έκδοση του νόμου και μετά 
δε θα είναι δυνατή η παράλληλη υπαγωγή 
μετασχηματισμών στις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος και, ταυτόχρονα, στις 
διατάξεις λοιπών αναπτυξιακών νόμων (Ν. 
1297/1972 και Ν. 2166/1993).  

 

 

— Διευκρινίζεται ότι το ανανεωμένο πλαίσιο ισχύει για 
μετασχηματισμούς επιχειρήσεων των οποίων η 
διαδικασία αρχίζει μετά τη δημοσίευση του Νόμου, 
δηλαδή μετά τις 28 Νοεμβρίου 2016. 

Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) 

— Εισάγεται νέα διάταξη στον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας αναφορικά με την αρμοδιότητα 
διεξαγωγής της «Διαδικασίας Αμοιβαίου 
Διακανονισμού», για την εξάλειψη της διπλής 
φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των 
κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων, η οποία ήδη 
προβλέπεται σε Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Διαιτησίας που κυρώθηκε με το Ν. 2216/1994. 

— Η «Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού» θα 
διεξάγεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα 
σχετικά αποτελέσματα θα εκδίδονται με Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

— Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων θα καθοριστούν όλα τα σχετικά 
διαδικαστικά ζητήματα. 

— Η εισαγωγή των παραπάνω διατάξεων, συμβάλλει 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
Μηχανισμών Επίλυση Διαφορών στο πλαίσιο της 
Δράσης 14 που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
του ΟΟΣΑ κατά της διάβρωσης της φορολογικής 
βάσης και μετατόπισης κερδών.
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων.  Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.   
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