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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ:1014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Β΄

ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2
του άρθρου 99 του Ν.4446/2016.

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4446/2016 τροποποιήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47
του Ν.4172/2013 προκειµένου για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων, στην περίπτωση που λαµβάνει χώρα διανοµή ή κεφαλαιοποίηση κερδών χωρίς να έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος (περ. α΄).

Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις, οι οποίες έχουν εφαρµογή για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και µετά, ορίζεται
ότι σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων ή νοµικών
οντοτήτων, το ποσό που διανέµεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζηµιών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζηµιών παρελθόντων ετών, οι οποίες µεταφερόµενες (συµψηφιζόµενες)
µε τα αποτελέσµατα του τρέχοντος έτους συνεπάγονται ζηµιογόνο αποτέλεσµα και ταυτόχρονα, µέσα στην ίδια χρήση, πραγµατοποιείται και
διανοµή κερδών θα πρέπει τα προς διανοµή ποσά να φορολογούνται, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του
Ν.4172/2013 , ξεχωριστά (αυτοτελώς).

Το ποσό των κερδών που διανέµεται ή κεφαλαιοποιείται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που δεν έχουν υπαχθεί σε φορολόγηση
προστίθεται στις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες, καθόσον το ποσό αυτό έχει ήδη υπαχθεί σε φορολόγηση µε βάση τα αναφερόµενα πιο
πάνω και εποµένως ο µη συνυπολογισµός του στα αποτελέσµατα του τρέχοντος φορολογικού έτους θα είχε ως αποτέλεσµα τη διπλή
φορολόγησή του.

Ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδοµένου ότι αποτελεί φόρο επί κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα,
συµψηφίζεται µε τους αναφερόµενους στην παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 φόρους µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
(έντυπο Ν), εφαρµοζοµένων όσων έχουν διευκρινισθεί µε τις σχετικές οδηγίες της Διοίκησης αναφορικά µε την εκκαθάριση του φόρου
εισοδήµατος, χωρίς όµως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του ίδιου νόµου. Για την καταβολή του
φόρου αυτού έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 .

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουµε το ακόλουθο παράδειγµα:

Έστω ότι ανώνυµη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2017 εµφανίζει λογιστικά κέρδη ύψους 500.000 ευρώ, εκ των οποίων αποφασίζει να
διανείµει το ποσό των 80.000 ευρώ. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2017, η εν λόγω εταιρεία εµφανίζει κέρδη
µετά τη φορολογική αναµόρφωση 200.000 ευρώ και ζηµίες παρελθουσών χρήσεων (ετών 2016 και προηγουµένων), φορολογικά
αναγνωρίσιµες, 450.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, το φορολογικό αποτέλεσµα, όπως αυτό προκύπτει βάσει των διατάξεων του Ν. 4172/2013, ανέρχεται στο ύψος των
250.000 ευρώ (ζηµιογόνο αποτέλεσµα: 200.000 - 450.000 = (250.000)). Εποµένως, το προς διανοµή ποσό (80.000 ευρώ), ως διανεµόµενο
ποσό για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος, θα υπαχθεί σε φορολόγηση µετά την αναγωγή του σε µικτό ποσό (80.000 x
100/71 = 112.676), µε βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013 ξεχωριστά, προστιθέµενο στις φορολογικά
αναγνωρίσιµες ζηµίες, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 362.676 ευρώ (250.000+112.676) και οι οποίες µεταφέρονται στα επόµενα έτη για
συµψηφισµό.

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που µέσα σε ένα τρέχον φορολογικό έτος λαµβάνει χώρα διανοµή κερδών, λόγω ύπαρξης λογιστικών
κερδών, από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος, όχι όµως λόγω µεταφοράς
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φορολογικών ζηµιών παρελθουσών χρήσεων, αλλά επειδή τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης, όπως αυτά προέκυψαν µετά τον
συµψηφισµό των προσωρινών διαφορών ή µετά τη φορολογική αναµόρφωση, είναι ζηµιογόνα.

Για την καλύτερη κατανόηση της πιο πάνω περίπτωσης, παραθέτουµε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω ότι ανώνυµη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2017 εµφανίζει λογιστικά κέρδη ύψους 100.000 ευρώ, εκ των οποίων αποφασίζει να
διανείµει το ποσό των 60.000 ευρώ. Τα φορολογικά αποτελέσµατα του φορολογικού έτους µετά τη φορολογική αναµόρφωση ανέρχονται σε
200.000 ευρώ (ζηµία).

Με βάση τα ανωτέρω, το προς διανοµή ποσό των 60.000 ευρώ, ως διανεµόµενο ποσό για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος,
θα υπαχθεί σε φορολόγηση µετά την αναγωγή του σε µικτό ποσό (60.000 x 100/71 = 84.507), µε βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
47 του Ν.4172/2013 ξεχωριστά, προστιθέµενο στις φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες του τρέχοντος φορολογικού έτους, οι οποίες ανέρχονται
σε 284.507 ευρώ (200.000 + 84.507) οι οποίες µεταφέρονται στα επόµενα έτη για συµψηφισµό.

Τα ίδια ισχύουν και αν στο πιο πάνω παράδειγµα το φορολογικό αποτέλεσµα του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως αυτό προέκυψε µετά
τον συµψηφισµό των προσωρινών διαφορών, είναι ζηµιογόνο.

2. Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης κερδών παρελθουσών χρήσεων (αποθεµατικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος
εισοδήµατος, ισχύουν τα αναφερόµενα πιο πάνω, µε την επισήµανση ότι τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιµες
ζηµίες που µεταφέρονται για συµψηφισµό στα επόµενα έτη, δεδοµένου ότι δεν αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα των αποτελεσµάτων του
τρέχοντος φορολογικού έτους.

Για την καλύτερη κατανόηση της πιο πάνω περίπτωσης, παραθέτουµε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω ότι ανώνυµη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2017 αποφασίζει να διανείµει αποθεµατικό ύψους 50.000 ευρώ. Τα φορολογικά
αποτελέσµατα του φορολογικού έτους 2017 µετά τη φορολογική αναµόρφωση ανέρχονται σε 100.000 και επιπλέον στη δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος του ίδιου φορολογικού έτους, η εν λόγω εταιρεία εµφανίζει ζηµίες παρελθουσών χρήσεων (ετών 2016 και προηγουµένων),
φορολογικά αναγνωρίσιµες, 200.000 ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω, το προς διανοµή ποσό των 50.000 ευρώ, ως διανεµόµενο ποσό για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος,
θα υπαχθεί σε φορολόγηση µετά την αναγωγή του σε µικτό ποσό (50.000 x 100/71 = 70.422), µε βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
47 του Ν.4172/2013 ξεχωριστά, µη προστιθέµενο στις φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες του τρέχοντος φορολογικού έτους, οι οποίες θα
συµψηφισθούν µε τα κέρδη που έχουν προκύψει το τρέχον φορολογικό έτος µετά τη φορολογική αναµόρφωση δηλαδή 100.000 ευρώ
(200.000 - 100.000) οι οποίες και µεταφέρονται στα επόµενα έτη για συµψηφισµό.

Εποµένως, µε βάση τις νεώτερες διατάξεις, από 1.1.2017 και µετά οι φορολογικές ζηµίες παρελθουσών χρήσεων δεν µπορούν να
συµψηφισθούν µε αφορολόγητα αποθεµατικά για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος, όπως αυτά που έχουν σχηµατισθεί µε τις
διατάξεις του Ν.4172/2013, αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων καθώς και αποθεµατικά του Ν. 2238/1994 τα οποία ήταν εκτός πεδίου
εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 . Οι ζηµίες αυτές διατηρούνται και µεταφέρονται στο
επόµενο φορολογικό έτος µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν.4172/2013 , ενώ τα προαναφερθέντα αποθεµατικά φορολογούνται
ξεχωριστά, µη συναθροιζόµενα µε τις ζηµίες αυτές.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι τα αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή περί φορολόγησης των αποθεµατικών ισχύουν µε την επιφύλαξη των
οριζόµενων στα άρθρα 71Β και 71Γ του Ν.4172/2013 , όπως αυτά προστέθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 353 του Ν.4512/2018 , καθώς
και άλλων ειδικών διατάξεων νόµων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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