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Το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το φαινόμενο της διάβρωσης της
φορολογικής βάσης
Η ΔΦΒΜΚ αναφέρεται σε στρατηγικές
φορολογικού σχεδιασμού που
εκμεταλλεύονται τα κενά και τις
αναντιστοιχίες των φορολογικών νόμων.
Σκοπός των στρατηγικών αυτών η
«εξαφάνιση» του εισοδήματος για
φορολογικούς σκοπούς ή η
μεταφορά του σε χώρες με
χαμηλούς ή μηδενικούς
φορολογικούς συντελεστές, στις
οποίες δεν υπάρχει πραγματική
δραστηριότητα.

Απώλεια παγκόσμιων
φορολογητέων εσόδων 20132015: 4%-10% των παγκόσμιων
εσόδων εταιρικής φορολογίας
($100-$240 δις ετησίως)

Αποτέλεσμα: Μη
καταβολή εταιρικού
φόρου ή ελάχιστη
καταβολή εταιρικού
φόρου

Χρονοδιάγραμμα

Σημασία του ΒΕPS project στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον
ΒΕPS Project:

Η αλληλεπίδραση των

φορολογικών κανόνων
μπορεί να οδηγήσει σε
διπλή φορολόγηση αλλά
και σε διπλή μη
φορολόγηση λόγω των
κενών που καταλείπονται
από τη συνεφαρμογή των
κανόνων.

Οι στρατηγικές ΔΦΒΜΚ
εκμεταλλεύονται αυτά
τα κενά με σκοπό τη
διπλή μη φορολόγηση
Αποτέλεσμα:
Στρέβλωση
ανταγωνισμού
/Επενδυτικών
Αποφάσεων/Μη δίκαια
αποτελέσματα

Αντιμετώπιση των
στρεβλώσεων μέσω
1) Συστάσεων στις
χώρες για
τροποποιήσεις του
εθνικού δικαίου
2) Τροποποιήσεις στο
OECD MTC και
συστάσεις για την
υιοθέτησή τους
3)Αλλαγές στα OECD
TP Guidelines

Οι χώρες θα επιλέξουν ποια μέτρα θα υιοθετήσουν

Στόχοι του ΒEPS Project
Η αντιμετώπιση

των στρεβλώσεων από την
εφαρμογή κανόνων διμερών
συμβάσεων και διεθνών προτύπων με
έμφαση στην ουσία (substance)

Βασικοί
στόχοι
του ΟΟΣΑ
μέσω των
15 Δράσεων

Η συνοχή του
συστήματος διεθνούς
εταιρικής φορολογίας και η
αντιμετώπιση των κενών
(coherence)
Η ενίσχυση της διαφάνειας, δηλαδή
η πρόσβαση των φορολογικών αρχών
σε επαρκή δεδομένα προκειμένου
να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν σημεία
ενδιαφέροντος που αφορούν
είτε στην τιμολόγηση των ενδοομιλικών
συναλλαγών ή σε άλλα σχετιζόμενα με
τα ΒΕPS ζητήματα (transparency)

Γενική Επισκόπηση Δράσεων BEPS
Δράση 1 - Ψηφιακή Οικονομία
Αντιμετώπιση προκλήσεων - εκσυγχρονισμός
Ενότητα (“coherence”)
Διεθνής ενότητα συστήματος εταιρικής
φορολογίας – αντιμετώπιση κενών (“gaps”)
Δράση 2 - Ουδετεροποίηση υβριδίων
Δράση 3 - Ενίσχυση κανόνων ΕΑΕ (“CFC”)
Δράση 4 - Περιορισμός εκπτώσεων τόκων
Δράση 5 - Αντιμετώπιση επιζήμιων
φορολογικών πρακτικών

Προνόμια Διεθνών Προτύπων (“Effects
and Benefits”)
Αποκατάσταση αποτελεσμάτων και
προνομίων των διεθνών προτύπων
Δράση 6 - Πρόληψη κατάχρησης των
συμβάσεων
Δράση 7 - Πρόληψη αποφυγής καθεστώτος
μόνιμης εγκατάστασης
Δράση 8 – Δημιουργία αξίας – άυλα
περιουσιακά στοιχεία
Δράση 9 – Δημιουργία αξίας – ρίσκα και
κεφάλαιο
Δράση 10 – Δημιουργία αξίας -συναλλαγές
υψηλού
κινδύνου
Δράση
15 - Πολυμερές Όργανο

Ταχεία Εφαρμογή

Διαφάνεια (“transparency”)
Διασφάλιση διαφάνειας και προώθηση
βεβαιότητας και προβλεψιμότητας
Δράση 11 – Συλλογή στοιχείων
Δράση 12 – Αποκάλυψη πληροφοριών
(«επιζήμιος φορολογικός σχεδιασμός)
Δράση 13 – Τεκμηρίωση ενδοομιλικών
συναλλαγών
Δράση 14 – Επίλυση Διαφορών

Πακέτο Μέτρων κατά της
Φοροαποφυγής
Τον Ιανουάριο του 2016, η Επιτροπή παρουσίασε το Πακέτο Μέτρων κατά της
Φοροαποφυγής (Anti-Tax Avoidance Package), που στηρίζεται σε 3 πυλώνες:

Αποτελεσματική
φορολόγηση,
οι εταιρείες να
πληρώνουν φόρους
εκεί
που δημιουργούν
κέρδη

Φορολογική διαφάνεια,
οι φορολογικές αρχές
να έχουν την
απαραίτητη
πληροφόρηση
για να διασφαλίζουν
δίκαιη φορολόγηση

Αντιμετώπιση της
διπλής φορολογίας,
ώστε να μην
επιβαρύνονται
οι εταιρείες
που πληρώνουν δίκαιη
μερίδα φόρου

Πακέτο Μέτρων κατά της
Φοροαποφυγής
Το Πακέτο Μέτρων περιείχε πρωτοβουλίες νομοθετικού και μη περιεχομένου (Chapeau
Communication), ήτοι:

1

Οδηγία 1164/2016
κατά
της
Φοροαποφυγής

2

Σύσταση
για τις
Διμερείς
Συμβάσεις

4

3

Αναθεώρηση
Οδηγίας για
Διοικητική
Συνεργασία
(βλ. DAC6)

Επίκεντρο η εκπόνηση μελέτης για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Ανακοίνωση
για την
Εξωτερική
Στρατηγική

Πακέτο Μέτρων κατά της
Φοροαποφυγής

Το Πακέτο για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής
(Anti-Tax AvoidancePackage)
•Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει μία φιλόδοξη ατζέντα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη

φοροαποφυγή, το λεγόμενο Πακέτο μέτρων ενάντια στη φοροαποφυγή (“Anti-Tax Avoidance
Package” (“ATAP”)).

•Το Πακέτο των μέτρων ενάντια στην φοροαποφυγή λειτουργεί συμπληρωματικά με το Έργο του

Ο.Ο.Σ.Α. για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών (BEPS).

•Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση της Οδηγίας (Anti-Tax Avoidance Directive), οι

κανόνες της οδηγίας έχουν ως στόχο την καταπολέμηση διασυνοριακών πρακτικών
φοροδιαφυγής και παρέχουν ένα κοινό πλαίσιο για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Έργου
του Ο.Ο.Σ.Α. (BEPS) στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών με συντονισμένο τρόπο.

Πακέτο Μέτρων κατά της
Φοροαποφυγής
Η Οδηγία 1164/2016 (Anti-Tax Avoidance Directive ή “ATAD” ή “BEPS Directive” περιέχει
πέντε βασικά μέτρα κατά της φοροαποφυγής
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Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (CFC rules), για την αποφυγή
μεταφοράς κερδών σε χώρες με χαμηλό ή μηδενικό φορολογικό συντελεστή – Action 3

Φορολόγηση κατά την Έξοδο (Exit Taxation) – για την αποτροπή της μεταφοράς
παγίων σε άλλες χώρες με σκοπό τη φοροαποφυγή – όχι σαφής αντιστοίχιση με BEPS

Περιορισμός έκπτωσης τόκων (interest limitation), για να αποτρέψει τις εταιρείες να
χρησιμοποιούν τεχνητό δανεισμό για την αύξηση των εκπιπτόμενων δαπανών – Action 4

Άρθρα 7-8 ΑΤΑD

Άρθρο 5 ΑΤΑD

Άρθρο 4 ΑΤΑD

Πακέτο Μέτρων κατά της
Φοροαποφυγής
Η Οδηγία 1164/2016 (Anti-Tax Avoidance Directive ή “ATAD” ή “BEPS Directive” περιέχει
πέντε βασικά μέτρα κατά της φοροαποφυγής

4
5

Κανόνες για τα υβρίδια (hybrids), για να αποτρέψει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν
τις αναντιστοιχίες των νομοθεσιών για να αποφεύγουν τη φορολόγηση-Action 2

Γενική ρήτρα κατά της φοροαποφυγής (GAAR), για να αντιμετωπίσει τον επιθετικό
φορολογικό σχεδιασμό (ultimum refugium διαταξη)

Στην πρόταση οδηγίας υπήρχε και κανόνας
μετάπτωσης στο σύστημα πίστωσης του φόρου
(switchover rule), για την αποφυγή της διπλής μη
φορολόγησης συγκεκριμένου εισοδήματος, ο
οποίος τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό
κείμενο

Άρθρο 9 ΑΤΑD

Άρθρο 6 ΑΤΑD

Επισκόπηση ATAD
CFC Rules

Interest Limitation

Το ΚΜ της μητρικής εταιρείας θα μπορεί να
φορολογεί κέρδη που έχουν παραμείνει σε τρίτη
χώρα με χαμηλό ή μηδενικό φορολογικό
συντελεστή

Όταν το κόστος δανεισμού υπερβαίνει τα έσοδα
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, η
αναγνώριση της έκπτωσης του υπερβάλλοντος
ποσού περιορίζεται στο 30% του φορολογικού
EBITDA.

Εxit Taxation

GAAR

Φορολόγηση κατά τη μεταφορά σε άλλο
κράτος της φορολογικής κατοικίας ή
περιουσιακών στοιχείων από το κεντρικό στη
μόνιμη εγκατάσταση

Εισάγεται
Γενική
Ρήτρα
κατά
της
Φοροαποφυγής, η οποία επιτρέπει στις
φορολογικές αρχές να αγνοούν τις τεχνητές
ρυθμίσεις και να επιβάλλουν φόρο στη βάση της
αληθινής οικονομικής υπόστασης

Επισκόπηση ATAD
Υβρίδια

Βλ. και Οδηγία ATAD II
(2017/952 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 29ης Μαΐου 2017 για την
τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ)
2016/1164 όσον αφορά τις
ασυμφωνίες στη μεταχείριση
υβριδικών μέσων με τρίτες
χώρες)

Ο
κανόνας
αφορά
στις
περιπτώσεις
διαφορετικού νομικού χαρακτηρισμού. Πρέπει
να ακολουθείται ο χαρακτηρισμός που δίδεται
στο κράτος όπου ζητείται η έκπτωση για πρώτη
φορά, με συνέπεια το έσοδο να φορολογείται
εάν
αντίστοιχα
στο
κράτος
του
αντισυμβαλλόμενου
η
έκπτωση
έχει
αναγνωριστεί.

Ο όρος υβρίδιο αναφέρεται σε
μία οντότητα ή ένα εργαλείο,
που λόγω της διαφορετικής
μεταχείρισης σε δύο ή
περισσότερες δικαιοδοσίες,
επιτυγχάνει είτε έκπτωση χωρίς
αντίστοιχη φορολόγηση είτε
διπλή έκπτωση της ίδιας
δαπάνης

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο και κανόνες για τις
υβριδικές αναντιστοιχίες

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο (“Exit Taxation
Rules”)

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο (“Exit Taxation
Rules”)

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο (“Exit Taxation
Rules”)
α) ο φορολογούμενος μεταφέρει περιουσιακά
στοιχεία από την έδρα του στη μόνιμη εγκατάστασή
του σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα ·
β) ο φορολογούμενος μεταβιβάζει περιουσιακά
στοιχεία από τη μόνιμη εγκατάστασή του σε κράτος
μέλος στην έδρα του ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση
σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα ·
γ) ο φορολογούμενος μεταφέρει τη φορολογική του
κατοικία σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα,
εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν
ουσιαστικά συνδεδεμένα με μόνιμη εγκατάσταση
στο πρώτο κράτος μέλος ·
δ) ο φορολογούμενος μεταφέρει τη μόνιμη
εγκατάστασή του από κράτος μέλος.

Κανόνες για τις υβριδικές αναντιστοιχίες (“Hybrid
mismatches”)
✓Οι υβριδικές αναντιστοιχίες εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ των
φορολογικών συστημάτων για να επιτύχουν διπλή μη φορολόγηση: διπλή
αφαίρεση, αφαίρεση χωρίς συμπερίληψη και μη φορολόγηση χωρίς
συμπερίληψη
✓Οι υβριδικές αναντιστοιχίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάβρωση της βάσης

✓Μέρος του έργου OECD BEPS

Κανόνες για τις υβριδικές αναντιστοιχίες (“Hybrid
mismatches”)
Παρατηρούνται πολλές μορφές υβριδίων ως αποτέλεσμα
διαφορετικού χαρακτηρισμού από δύο χώρες μιας οντότητας,
πληρωμών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
• Παράδειγμα:
❑ Πληρωμή από B έως A.
❑ Το κράτος A θεωρεί την πληρωμή μέρισμα (δεν
φορολογείται).
❑ Το κράτος Β θωρεί την πληρωμή τόκο (εκπεστέος)
Αποτέλεσμα: Έκπτωση (στο ένα κράτος) χωρίς
συμπερίληψη (του εισοδήματος στη φορολογική βάση, στο
άλλο κράτος)

Διπλή έκπτωση (“Double Deduction”)
• Σε μια τυπική περίπτωση, μια μητρική εταιρεία στη χώρα Α
("A Co") κατέχει έμμεσα μια εταιρεία εκμετάλλευσης στη
χώρα B ("B Co"). Εισάγεται μεταξύ της A Co και της B Co
μια υβριδική οντότητα ("Hybrid Entity") που
αντιμετωπίζεται ως διαφανής ή δεν λαμβάνεται υπόψη για
φορολογικούς σκοπούς στη χώρα Α και ως μη διαφανής για
φορολογικούς σκοπούς στη χώρα Β. Η Α Co κατέχει το
σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των συμμετοχών της υβριδικής
οντότητας που με τη σειρά της κατέχει το σύνολο ή σχεδόν
το σύνολο των συμμετοχών στην B Co.
• Η υβριδική οντότητα δανείζεται από τρίτο μέρος και
χρησιμοποιεί το ποσό του δανείου για να το εισάγει ως ίδια
κεφάλαια στην B Co (ή για να αγοράσει τις μετοχές της B
Co είτε από άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου είτε από μη
συνδεδεμένο τρίτο μέρος).

Διπλή έκπτωση (“Double Deduction”)
• Η υβριδική οντότητα πληρώνει τόκους για το δάνειο. Εκτός
από τους τόκους, η υβριδική οντότητα δεν αξιώνει άλλες
σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις και δεν έχει σημαντικά
έσοδα.
• Για φορολογικούς σκοπούς της χώρας Β, η υβριδική
οντότητα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών. Τα
έξοδα τόκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αντιστάθμιση του εισοδήματος των εταιρειών του ομίλου
στη χώρα Β βάσει του καθεστώτος απαλλαγής του ομίλου
που ισχύει στη χώρα Β.
• Αντίθετα, η χώρα Α αντιμετωπίζει την Υβριδική Ενότητα ως
διαφανή ή την παραβλέπει, με συνέπεια τα έξοδα τόκων της
να κατανέμονται στην A Co, όπου μπορούν να αφαιρεθούν
και να αντισταθμιστούν τα λοιπά έσοδα.

Διπλή έκπτωση (“Double Deduction”)
• Το αποτέλεσμα του συστήματος είναι συνεπώς δύο
εκπτώσεις για την ίδια συμβατική υποχρέωση σε δύο
διαφορετικές χώρες.
• Παρόμοια αποτελέσματα μπορούν επίσης να επιτευχθούν
μέσω διαφορετικών συστημάτων, για παράδειγμα μέσω της
χρήσης μιας εταιρείας με διπλή φορολογική κατοικία (“dual
residence”) αντί μιας υβριδικής οντότητας. Μία τέτοια
εταιρεία, εάν έχει ζημίες μπορεί να επωφεληθεί από
συστήματα απαλλαγής ομίλου / φορολογικής ενοποίησης και
στις δύο χώρες.

Έκπτωση χωρίς συμπερίληψη (“Deduction without
inclusion”)
• Μια εταιρεία που είναι κάτοικος στη χώρα B («B Co»)
χρηματοδοτείται από μια εταιρεία που είναι κάτοικος στη
χώρα A («A Co») με ένα μέσο που χαρακτηρίζεται ως ίδια
κεφάλαια στη χώρα A αλλά ως χρέος στη χώρα B.

• Οι σχετικές πληρωμές θεωρούνται εκπεστέα έξοδα τόκων
για την B Co σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της
χώρας Β. Το αντίστοιχο έσοδο αντιμετωπίζεται ως
απαλλασσόμενο μέρισμα για φορολογικούς σκοπούς της
χώρας Α.

Έκπτωση χωρίς συμπερίληψη (“Deduction without
inclusion”)
• Ως αποτέλεσμα, προκύπτει καθαρή έκπτωση στη χώρα Β χωρίς
αντίστοιχη συμπερίληψη εισοδήματος στη χώρα Α.
• Παρόμοια αποτελέσματα μπορούν επίσης να επιτευχθούν μέσω
της χρήσης υβριδικών οντοτήτων (π.χ. εάν μια οντότητα
αντιμετωπίζεται ως μη διαφανής στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένη πραγματοποιεί μια εκπεστέα πληρωμή στους
μετόχους της, των οποίων η χώρα εγκατάστασης αντιμετωπίζει
την ξένη οντότητα ως διαφανή, παραβλέποντας έτσι την
πληρωμή για φορολογικούς σκοπούς) και υβριδικών
μεταβιβάσεων (π.χ. εάν δύο εταιρείες συνάπτουν συμφωνία
πώλησης και επαναγοράς για τις μετοχές ενός οχήματος ειδικού
σκοπού (SPV) και μία χώρα αντιμετωπίζει τη συναλλαγή ως
πώληση και επαναγορά των μετοχών του SPV, ενώ η άλλη χώρα
αντιμετωπίζει τη συναλλαγή ως δάνειο που εξασφαλίζεται μέσω
των μετοχών SPV).

Δημιουργία μηχανισμών πίστωσης αλλοδαπού φόρου
(“Foreign tax credit generators”)
• Χρήση repos (συμβάσεων πώλησης και επαναγοράς)
• Ίδρυση SPVs
• Για φορολογικούς σκοπούς της χώρας Β, το repo
αντιμετωπίζεται ως σύμβαση πώλησης και επαναγοράς. Από
την άλλη πλευρά, για φορολογικούς σκοπούς της χώρας Α, η
συναλλαγή αντιμετωπίζεται ως δάνειο από την B Co προς
την A Co που εξασφαλίζεται μέσω των μετοχών SPV
• Το αποτέλεσμα αυτού του καθεστώτος είναι μια καθαρή
έκπτωση στη χώρα Α, σε συνδυασμό με τη φορολογία στη
χώρα Β, η οποία όμως αντισταθμίζεται από μια έμμεση
πίστωση αλλοδαπού φόρου για τους φόρους που κατέβαλε
το SPV στα διανεμόμενα κέρδη.

Υβριδικές αναντιστοιχίες

Κανόνες για τις υβριδικές αναντιστοιχίες (“Hybrid
mismatches”)
✓Κανόνες για αναντιστοιχίες υβριδικών οντοτήτων και υβριδικών
χρηματοοικονομικών μέσων στην ATAD, αλλά μόνο μεταξύ των κρατών μελών.
✓Αίτημα από το ECOFIN για κανόνες σχετικά με τις υβριδικές αναντιστοιχίες με
τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και εξίσου
αποτελεσματικά.
✓ Η ATAD 2 (Οδηγία ATAD II (2017/952 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 29ης Μαΐου 2017
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη
μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες) είναι τροποποίηση της ATAD.
✓Η ATAD 2 καλύπτει διάφορα είδη αναντιστοιχιών με τρίτες χώρες και παρέχει ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο, όπως συνιστά ο ΟΟΣΑ.

Διπλή έκπτωση υβριδικής οντότητας
• Η υβριδική οντότητα B δεν είναι φορολογικά διαφανής στην
3η χώρα, αλλά θεωρείται διαφανής από το κράτος μέλος.
• Πληρωμή τόκων που εκπίπτει από την A Co και από την
υβριδική οντότητα B.
• Η πληρωμή από την B συμψηφίζεται με το εισόδημα της C
Co υπό καθεστώς φορολογίας του ομίλου.
• Με βάση το ATAD 2, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρνηθούν
την έκπτωση της πληρωμής

Έκπτωση υβριδικής οντότητας χωρίς συμπερίληψη
• Η υβριδική οντότητα Β είναι διαφανής στο κράτος μέλος,
αλλά θεωρείται ως μη διαφανής από την τρίτη χώρα
(αντίστροφη υβριδική οντότητα).
• Η πληρωμή τόκων στην αντίστροφη υβριδική οντότητα B
εκπίπτει από την C Co, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε
στη φορολογική βάση της B ούτε της A Co.

• Με βάση την ATAD 2, το κράτος μέλος θα πρέπει να
αρνηθεί την έκπτωση της πληρωμής.

Υβριδική μόνιμη εγκατάσταση: μη φορολόγηση χωρίς
συμπερίληψη
• Η τρίτη χώρα B δεν αναγνωρίζει τη μόνιμη εγκατάσταση.
Καμία φορολογία στο κράτος Β.
• Το κράτος μέλος A αναγνωρίζει μόνιμη εγκατάσταση στην
τρίτη χώρα B (αντίστροφη υβριδική μόνιμη εγκατάσταση).
• Τα κέρδη που αποδίδονται στην αντίστροφη υβριδική μόνιμη
εγκατάσταση εξαιρούνται του φόρου στο κράτος μέλος.
• Με βάση την ATAD 2, η A Co πρέπει να περιλαμβάνει και να
μην εξαιρεί το κέρδος που αποδίδεται στην μόνιμη
εγκατάσταση

Οι νέοι ελληνικοί κανόνες για τη φορολόγηση κατά την
έξοδο και τις υβριδικές αναντιστοιχίες

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο (“Exit Taxation
Rules”)
✓ Με το άρθρο 58 του Νόμου 4714/2020 ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 5 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 για τη θέσπιση κανόνων φορολόγησης κατά την έξοδο με την προσθήκη του άρθρου 66Α
στον ΚΦΕ.

✓ Οι κανόνες της φορολόγησης κατά την έξοδο έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν ότι, όταν ένα νομικό πρόσωπο μεταφέρει
περιουσιακά στοιχεία ή τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδος, η οικονομική αξία οποιουδήποτε κεφαλαιακού
κέρδους φορολογείται, ακόμη και αν το εν λόγω κέρδος δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο της εξόδου.
Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα.
✓ Η φορολόγηση κατά την έξοδο εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ έδρας και μόνιμης
εγκατάστασης ή μεταξύ μόνιμων εγκαταστάσεων, καθώς και κατά τη μεταφορά δραστηριότητας που ασκείται από
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος, ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η Ελλάδα παύει να έχει δικαίωμα
φορολόγησης των μεταφερομένων περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας της μεταφοράς (όταν τα περιουσιακά στοιχεία
παύουν να απεικονίζονται για λογιστικούς σκοπούς στην Ελλάδα).
✓ Επίσης, εφαρμόζεται και κατά τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος, ή σε
τρίτη χώρα, με εξαίρεση εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραμένουν ουσιωδώς συνδεδεμένα με μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο (“Exit Taxation
Rules”)
✓ Ως φορολογητέα βάση για την εφαρμογή του κανόνα λαμβάνεται το ποσό που ισούται με την αγοραία
αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται, μείον την αξία που προκύπτει για φορολογικούς
σκοπούς κατά τη στιγμή της εξόδου. Παράλληλα, ο φόρος υπολογίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα
συντελεστή κατά το φορολογικό έτος της εξόδου.
✓ Ο φόρος που προκύπτει αποδίδεται με ιδιαίτερη δήλωση, η οποία υποβάλλεται τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες πριν από την επέλευση του γεγονότος της εξόδου και καταβάλλεται εφάπαξ ή σε πέντε (5)
ισόποσες ετήσιες άτοκες δόσεις, υπό προϋποθέσεις (πχ. μεταφορά σε άλλο κράτος-μέλος ή χώρα του
ΕΟΧ). Στην τελευταία περίπτωση, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να απαιτήσει την καταβολή εγγύησης
ως όρο για την καταβολή του φόρου σε δόσεις.
✓ Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν έκανε χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την Οδηγία για την
επιβολή τόκου όταν επιλέγεται η τμηματική καταβολή του φόρου.
✓ Η φορολόγηση κατά την έξοδο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων
που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση τίτλων ή περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται για την
παροχή εμπράγματης ασφάλειας, ή όταν η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται για την
κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας ή για σκοπούς της διαχείρισης ρευστότητας,
υπό την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να επανέλθουν στην Ελλάδα εντός περιόδου
δώδεκα (12) μηνών από τη μεταφορά. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται μηδενική δήλωση.

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο (“Exit Taxation
Rules”)
✓ Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων ή η μεταφορά της φορολογικής
κατοικίας ή της δραστηριότητας που ασκεί η μόνιμη εγκατάσταση πραγματοποιείται προς την Ελλάδα, ως
τιμή κτήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων για φορολογικούς σκοπούς λαμβάνεται η αξία που έχει
οριστεί από το κράτος μέλος εξόδου, εκτός εάν αυτή δεν αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία.
✓ Οι διατάξεις για τη φορολόγηση κατά την έξοδο εφαρμόζονται για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων,
φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. Για τις μεταφορές που έχουν πραγματοποιηθεί
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις, χωρίς την επιβολή
κυρώσεων, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020.
✓ Για τη ρύθμιση των διαδικαστικών ζητημάτων εφαρμογής των κανόνων φορολόγησης κατά την έξοδο,
αναμένεται η έκδοση σχετικών αποφάσεων από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Βλ.
Απόφαση A.1231/26-10-2020, (Τεύχος B' 4735).

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο (“Exit Taxation
Rules”)
✓ Στην Απόφαση A.1231/26-10-2020 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής από τον φορολογούμενο και όταν υπάρχει αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας
του φόρου που προσδιορίστηκε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή του φόρου γίνεται σε πέντε (5)
ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013.
✓ Ως αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας του φόρου που προσδιορίστηκε θεωρούνται οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο των υποχρεώσεων του νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Υποχρεώσεις), όπως αυτά προκύπτουν από τις επίσημες
οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου φορολογικού έτους, είναι μικρότερος της μονάδας (1).
✓ Minimum Standard στην ATAD: Ωστόσο, στην πράξη τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να θεσπίσουν αυστηρότερους
κανόνες από τους κανόνες της ATAD, καθώς με βάση τη νομολογία του ΔΕΕ κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στις
θεμελιώδεις ελευθερίες (βλ. National Grid Indus C-371/10 και DMC C-164/12)

Κανόνες υβριδικών ασυμφωνιών (“Hybrid Mismatches”)
✓ Με το άρθρο 59 του Νόμου 4714/2020 ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 9 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/952, για τη θέσπιση κανόνων υβριδικών
ασυμφωνιών (εφεξής «ασυμφωνίες»), με την προσθήκη του άρθρου 66Β στον ΚΦΕ. Σημειώνεται ότι τα κατωτέρω
αποτελούν μια πολύ συνοπτική περιγραφή των εν λόγω διατάξεων, καθώς οι εφαρμοζόμενοι κανόνες είναι
ιδιαιτέρως περίπλοκοι, καθιστώντας απαραίτητη την ενδελεχή εξέταση της κάθε εξατομικευμένης περίπτωσης βάσει
των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της.
✓ Οι ασυμφωνίες είναι συνέπεια των διαφορών ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό των πληρωμών (χρηματοπιστωτικά
μέσα) ή των οντοτήτων (υβριδικών οντοτήτων) μεταξύ δύο κρατών. Οι επιπτώσεις αυτών των ασυμφωνιών είναι
συχνά η διπλή έκπτωση πληρωμής, δαπάνης (π.χ. απόσβεσης) ή ζημίας (δηλαδή έκπτωση σε καθένα από τα δύο
κράτη) ή η έκπτωση πληρωμής σε ένα κράτος χωρίς αυτή να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική βάση του άλλου
κράτους (έκπτωση χωρίς συμπερίληψη).
✓ Οι υβριδικές ασυμφωνίες λαμβάνονται υπόψη μόνο αν προκύπτουν μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, μεταξύ
φορολογούμενου και συνδεδεμένης επιχείρησης, μεταξύ της έδρας και της μόνιμης εγκατάστασης, μεταξύ δύο ή
περισσότερων μόνιμων εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, ή μέσω δομημένης ρύθμισης και ανεξαρτήτως από το
αν εμπλέκονται τρίτες χώρες, ενώ δεν έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα.

Κανόνες υβριδικών ασυμφωνιών (“Hybrid Mismatches”)
✓ Στον βαθμό που μία ασυμφωνία έχει ως αποτέλεσμα τη διπλή έκπτωση, η σχετική πληρωμή δεν αναγνωρίζεται προς
έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα του επενδυτή και, σε περίπτωση που η πληρωμή αναγνωρίζεται προς έκπτωση
στη δικαιοδοσία του επενδυτή, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα του πληρωτή.
✓ Στον βαθμό που μία ασυμφωνία έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη, η σχετική πληρωμή δεν
αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα του πληρωτή και, σε περίπτωση που η πληρωμή
αναγνωρίζεται προς έκπτωση στη δικαιοδοσία του πληρωτή, το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στα φορολογητέα έσοδα
του δικαιούχου της πληρωμής.
✓ Δεν εκπίπτει οποιαδήποτε πληρωμή από φορολογούμενο στον βαθμό που η εν λόγω πληρωμή, άμεσα ή έμμεσα,
χρηματοδοτεί εκπιπτόμενη δαπάνη, η οποία οδηγεί σε ασυμφωνία μέσω συναλλαγής ή σειράς συναλλαγών μεταξύ
συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή που αποτελεί μέρος μίας δομημένης ρύθμισης, εκτός και στον βαθμό που μία από τις
δικαιοδοσίες που εμπλέκονται στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών έχει προβεί σε ανάλογη διόρθωση όσον
αφορά την εν λόγω ασυμφωνία.

Κανόνες υβριδικών ασυμφωνιών (“Hybrid Mismatches”)
✓ Στον βαθμό που μια ασυμφωνία αφορά εισόδημα από μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη, το οποίο
απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα που διαφορετικά θα αποδιδόταν στη μόνιμη εγκατάσταση
που δεν λαμβάνεται υπόψη, συμπεριλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα του κεντρικού. Τα ανωτέρω δεν
ισχύουν σε περίπτωση που η απαλλαγή δίδεται βάσει των διατάξεων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
(ΣΑΔΦ) με τρίτη χώρα.
✓

Στον βαθμό που μια υβριδική μεταβίβαση έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη φορολογική ελάφρυνση για τον
παρακρατούμενο φόρο στην πηγή επί μιας πληρωμής, συνεπεία μεταβιβασθέντος χρηματοπιστωτικού μέσου σε
περισσότερα από ένα εκ των εμπλεκόμενων μερών, η φορολογική ελάφρυνση περιορίζεται κατ` αναλογία προς το
καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου που σχετίζεται με την πληρωμή αυτήν.

✓ Στον βαθμό που η έκπτωση για πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες φορολογουμένου, ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος
σε δύο ή περισσότερες δικαιοδοσίες, αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς σε δύο δικαιοδοσίες, δεν
αναγνωρίζεται στο βαθμό που η άλλη δικαιοδοσία επιτρέπει η δεύτερη έκπτωση να συμψηφιστεί με εισόδημα που
δεν αποτελεί εισόδημα διπλής συμπερίληψης. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι φορολογικός κάτοικος
και άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, η έκπτωση δεν αναγνωρίζεται όταν ο φορολογούμενος δεν θεωρείται
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος βάσει της σχετικής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.».

Κανόνες υβριδικών ασυμφωνιών (“Hybrid Mismatches”)
✓ Οι κατηγορίες που καταλαμβάνονται από τον Νόμο, αφορούν ασυμφωνίες που προκύπτουν από μια σειρά πληρωμών,
χρηματοπιστωτικών ή μη, οι οποίες οδηγούν σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς συμπερίληψη. Παράλληλα,
περιλαμβάνονται και λοιπές περιπτώσεις: (εισαγόμενων ασυμφωνιών, πληρωμών προς μόνιμη εγκατάσταση η οποία
δεν λαμβάνεται υπόψη, πλεονάζουσας πίστωσης φόρου σε υβριδικές μεταβιβάσεις)
✓ Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, για την ερμηνεία των κανόνων υβριδικών ασυμφωνιών πρέπει να
χρησιμοποιούνται οι επεξηγήσεις και τα παραδείγματα της έκθεσης της Δράσης 2 των BEPS του ΟΟΣΑ στον βαθμό
που αυτά συνάδουν με τις διατάξεις της Οδηγίας και του δικαίου της ΕΕ. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι αν οι
διατάξεις που ενσωματώνουν άλλη Οδηγία (π.χ. περί φορολόγησης των μερισμάτων σύμφωνα με την Οδηγία
Μητρικών – Θυγατρικών) έχουν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των όποιων αναντιστοιχιών, οι κανόνες αυτοί δεν
χρήζουν εφαρμογής
✓ Ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων για την εφαρμογή των κανόνων περί υβριδικών ασυμφωνιών, διαφέρει
τόσο από εκείνον του άρθρου 2 του ΚΦΕ (π.χ. για την εφαρμογή των διατάξεων του transfer pricing), όσο και από
εκείνον του άρθρου 66 (για την εφαρμογή των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών). Συγκεκριμένα,
απαιτείται ποσοστό συμμετοχής πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ενώ καταλαμβάνονται και οι περιπτώσεις της από
κοινού με άλλα πρόσωπα συμμετοχής, της λογιστικής ενοποίησης και της άσκησης σημαντικής επιρροής.
✓ Οι διατάξεις για τους κανόνες ρύθμισης των υβριδικών ασυμφωνιών εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Συμπεράσματα
Κομβικό σημείο
αποτελεί η ανάγκη
εξισορρόπησης των
συντονισμένων
προσπαθειών πάταξης
της φοροαποφυγής και
φορολογικής
κατάχρησης με τα
απαιτούμενα
αναπτυξιακά μέτρα

Στόχος: τα κράτη να
καταστούν
ανταγωνιστικά και να
παρέχουν ταυτόχρονα
κίνητρα που θα
ενθαρρύνουν και θα
διευκολύνουν την
επιχειρηματική
δραστηριότητα.

Το ζητούμενο πλέον
για τα κράτη είναι όχι
τόσο η αύξηση των
φορολογικών
συντελεστών αλλά
κυρίως η
περιφρούρηση και –
κατά το δυνατόν –
διεύρυνση της
φορολογικής βάσης.

Ιδιαίτερα τεχνικοί και
περίπλοκοι κανόνες

Το σίγουρο πάντως
υπό το πρίσμα των
ανωτέρω είναι ότι
εγκαινιάζεται μία νέα
εποχή για το
εξελισσόμενο και
συνεχώς
μεταλλασσόμενο
παγκόσμιο φορολογικό
περιβάλλον.

Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και η έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι
αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η έδρα Jean Monnet στην
Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί
οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. Το εν λόγω υλικό απηχεί αποκλειστικά την άποψη των συγγραφέων και σε καμία περίπτωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή του Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, τα οποία δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε τυχόν χρήση των περιεχόμενων
πληροφοριών.
Στην Έδρα Jean Monnet σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών
σας δεδομένων. Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016/ΕΕ - GDPR),
χρειαζόμαστε τη συναίνεσή σας για να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες της Έδρας και να σας προσκαλούμε σε εκδηλώσεις, ομιλίες και συνέδρια
που διοργανώνει. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την παραπάνω συναίνεσή σας, καθώς και να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η
σχετική με τα προσωπικά δεδομένα νομοθεσία.
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