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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1139451 ΕΞ2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

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

1. Με την ΠΟΛ.1094/2016 εγκύκλιό µας διευκρινίστηκε ότι κατά την εκκαθάριση εταιρείας (θυγατρικής) της οποίας τις µετοχές κατέχει άλλη
εταιρεία (µητρική), η υπόψη αξία στα βιβλία της δεύτερης εταιρείας αποτελεί ζηµία οριστική και εκκαθαρισµένη, καθόσον η ζηµία των
συµµετοχών οριστικοποιείται µε την αναγκαστική διαγραφή τους και εµφάνιση της αξίας αυτών σε αποτελεσµατικό λογαριασµό (απώλεια
πάγιου περιουσιακού στοιχείου - σχετ. 5449/2013 ΔΕΦ ΑΘ). Κατά συνέπεια και δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για µία αποτίµηση των υπόψη
συµµετοχών, αλλά για οριστική διαγραφή συµµετοχών, το υπόψη ποσό εκπίπτει µε τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23
του Ν.4172/2013 . Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση εκκαθάρισης κοινοπραξίας, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 293 του Ν. 4072/2012 , η κοινοπραξία που ασκεί εµπορική δραστηριότητα αντιµετωπίζεται ως οµόρρυθµη εταιρεία.

2. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρµογή και στην περίπτωση συµµετοχής προσωπικής εταιρείας, ΑΕ ή ΕΠΕ (περιλαµβανοµένων και των ΙΚΕ)
σε προσωπική εταιρεία ή ΕΠΕ (περιλαµβανοµένων και των ΙΚΕ) η οποία εκκαθαρίζεται, δεδοµένου ότι για φορολογικούς σκοπούς η
εκκαθάριση δεν διαφέρει από εκείνη των ανωνύµων εταιρειών, καθόσον η υπόψη ζηµία καθίσταται οριστική µε την εκκαθάριση της
προσωπικής εταιρείας ή της ΕΠΕ/ΙΚΕ και αντιµετωπίζεται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4172/2013, όπως εξάλλου έχει
ήδη γίνει δεκτό µε την παραπάνω εγκύκλιο και στην περίπτωση εκκαθάρισης κοινοπραξίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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