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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ

Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε
τρίτες εταιρείες (πελάτες της).

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013, κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα των
φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, καθώς και των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων,
επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά µε τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόµου δεν εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που: α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά
τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της
αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών
της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά.

2. Με την ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιό µας διευκρινίστηκε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 22 τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των
επιχειρηµατικών δαπανών, µε την έννοια ότι κατ΄ αρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης
και επιπροσθέτως πληρούν τα λοιπά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο αυτό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά µε τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόµου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων.

Το αν η αξία της συναλλαγής είναι ανώτερη ή κατώτερη της αγοραίας (αρχή των ίσων αποστάσεων) είναι θέµα πραγµατικό. Διευκρινίζεται ότι
αυτή εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση των ενδοοµιλικών συναλλαγών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε.

3. Επίσης, µε την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση επαναχρέωσης φόρων στην αντισυµβαλλόµενη επιχείρηση, αυτοί
εκπίπτουν ως δαπάνη της επιχείρησης που τους επαναχρεώνει εφόσον το ποσό της επαναχρέωσης έχει συµπεριληφθεί στα φορολογητέα
έσοδα της επιχείρησης.

4. Με βάση στοιχεία που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία µας τόσο από γραπτά όσο και από προφορικά ερωτήµατα προκύπτει ότι εταιρείες
βάσει σύµβασης που έχουν συνάψει µε πελάτες τους (ανεξάρτητες επιχειρήσεις) επαναχρεώνουν σε αυτούς δαπάνες, όπως κόστη παροχής
υπηρεσιών, διοικητικά κόστη, χρηµατοοικονοµικά κόστη, καθώς και δαπάνες οι οποίες περιλαµβάνονται στις αναφερόµενες µη εκπιπτόµενες
δαπάνες του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 (π.χ. της περ. ι΄ του άρθρου 23 που αφορούν στη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτιση και
διαµονή φιλοξενούµενων προσώπων). Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση εταιρειών που δεν έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Ν.89/67 και
έχουν ως αποκλειστικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις για τις οποίες και προβαίνουν σε δαπάνες τις
οποίες επαναχρεώνουν σε αυτές.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι προκειµένου για την έκπτωση των δαπανών θα πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του
ΚΦΕ, δηλαδή δαπάνες που δεν αφορούν στην επιχειρηµατική δραστηριότητα της επιχείρησης και τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές της δεν
εκπίπτουν. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τις δαπάνες εκείνες που επαναχρεώνονται προς τον πελάτη εταιρείας βάσει σχετικής
σύµβασης που έχει υπογραφεί µε αυτόν. Όσον αφορά δε την επαναχρέωση δαπανών προς συνδεδεµένες εταιρείες µετά την εφαρµογή των
προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ΚΦΕ εφαρµογή θα έχουν τα ειδικότερα αναφερόµενα µε βάση το άρθρο 50 ΚΦΕ περί ενδοοµιλικών
συναλλαγών.

6. Εποµένως, βάσει των ανωτέρω, η έκπτωση των δαπανών που µία εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεδεµένες σε αυτή εταιρείες είτε σε
τρίτες εταιρείες (πελάτες της) δεν εκπίπτουν λόγω της επαναχρέωσης αυτής και µόνο, αλλά εξαρτάται από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 22 του ΚΦΕ ή όχι, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά µε τις

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net



21/7/2017 Αρ.Πρωτ 1111174/2017 (20/7/2017)-Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή ε…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=8E5B1E252F5B000.1D031AEA53&version=2017/07/20 2/2

δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόµου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, δαπάνες που
επαναχρεώνονται και περιλαµβάνονται στις περιοριστικά κατονοµαζόµενες µη εκπιπτόµενες δαπάνες του άρθρου 23 δεν εκπίπτουν.

Είναι προφανές ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 εφαρµόζονται και για τις εταιρείες εκείνες που δέχονται την επαναχρέωση. Ωστόσο
τονίζεται ότι σκόπιµη και προς διευκόλυνση του ελέγχου, προκειµένου για την έκπτωση των δαπανών, θα ήταν η επαναχρέωση κάθε δαπάνης
διακεκριµένα και όχι του συνόλου αυτών.

Ο Διοικητής της Ανεξαρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Γεωργιος Πιτσιλης

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


