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ΘΕΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηηρ εξωκεθαλαιακήρ ειζθοπάρ εηαίπων ΙΚΕ 

 

Σρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα θαησηέξσ:  

1. Με ηνλ λ. 4072/2012 εηζήρζε ε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία, ζην εμήο Ι.Κ.Δ. 

Σύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 43 πνπ αθνξά ζηα βαζηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά, ε εηαηξηθή ζπκκεηνρή θαη ηα κεξίδηα απνζπλδένληαη από ην 

θεθάιαην. Οη εηζθνξέο κπνξνύλ λα είλαη θεθαιαηαθέο, λα αληηζηνηρνύλ δειαδή ζην 

γλσζηό καο θεθάιαην, αιιά επίζεο εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο, λα αληηζηνηρνύλ 

δειαδή ζε ζηοισεία μη ςποκείμενα ζε αποηίμηζη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ 

θ.λ.2190/20, ηα οποία απανηώνηαι ζςνήθωρ ζε πποζωπικέρ εηαιπίερ.  

2. Δπηπιένλ, ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ πην πάλσ λόκνπ, αλαθέξεηαη 

όηη νη εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο ζςνίζηανηαι ζε παποσέρ, πος δεν μποπούν να 

αποηελέζοςν ανηικείμενο κεθαλαιακήρ ειζθοπάρ, γιαηί από ηη θύζη ηοςρ δεν 

μποπούν να παπαζηαθούν ζηον ιζολογιζμό, όπσο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ 

από αλάιεςε ππνρξέσζεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ή παξνρήο ππεξεζηώλ. Ππόκειηαι 

για ειζθοπέρ πος ζςνανηώνηαι ζε πποζωπικέρ εηαιπίερ. Η εθηέιεζε ησλ ελ 

http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: 9ΡΧΒ46ΜΠ3Ζ-5ΑΚ



2 
 

ιόγσ παξνρώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ζην νπνίν 

θαζνξίδεηαη θαη ε αμία απηώλ.  

3. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4072/2012, ε αμία ηωλ 

εηζθνξώλ απηώλ πνπ αλαιακβάλνληαη, είηε θαηά ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο είηε θαη 

κεηαγελέζηεξα θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθό. Σύκθσλα κε ηελ δηάηαμε απηή, δελ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο 

εμσθεθαιαηαθήο εηζθνξάο, αιιά απηή απνηηκάηαη ειεύζεξα από ηνπο εηαίξνπο. Η 

θύζε, νη όξνη θαη ε δηάξθεηα ησλ παξνρώλ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν 

εμσθεθαιαηαθώλ εηζθνξώλ, ζπκθσλνύληαη ακνηβαία κεηαμύ ησλ εηαίξσλ θαη 

απνηππώλνληαη κε ζαθήλεηα ζην θαηαζηαηηθό, θαζώο βάζεη απηώλ ζα 

πξνζδηνξηζηεί θαη ε δηαλνκή ησλ θεξδώλ. 

4. Πεξαηηέξσ, ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ ίδηνπ λόκνπ νξίδεη όηη αλ δελ 

πξνβιέπεηαη θάηη άιιν ζηνλ παξόληα λόκν ή ην θαηαζηαηηθό, ηα εηαηξηθά κεξίδηα 

παξέρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο εηζθνξάο 

ζηελ νπνία αληηζηνηρνύλ. Σύκθσλα κε ηελ δηάηαμε απηή, δύλαηαη έλαο εηαίξνο ΙΚΔ 

λα κελ εηζθέξεη θεθάιαην, αιιά αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη εξγαζία 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη εηαηξηθά κεξίδηα ηεο ΙΚΔ πνπ ζπκκεηέρεη θαη λα απνθηήζεη θαη 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα εηαηξηθά θέξδε. Αλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ή 

εξγαζίαο ή έξγνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν εμσθεθαιαηαθήο εηζθνξάο ν εηαίξνο 

ιάκβαλε ακνηβή, ζα ήηαλ ζαλ λα επηζηξεθόηαλ ζε απηόλ ε αμία ηεο εμσθεθαιαηαθήο 

εηζθνξάο ηνπ. Σπλεπώο, ν εηαίξνο ηεο Ι.Κ.Δ. πνπ παξέρεη εμσθεθαιαηαθή εηζθνξά 

δελ ιακβάλεη ακνηβή, αιιά όπωρ και ζηιρ πποζωπικέρ εηαιπίερ, ηο ανηάλλαγμα 

για ηην επγαζία πος πποζθέπει ζηην εηαιπία είναι ηο δικαίωμα ζςμμεηοσήρ 

ηος ζε αςηή και η πποζδοκία ηος για ηην δημιοςπγία και ηην αποκομιδή 

κεπδών. Γεκηνπξγείηαη δειαδή ζρέζε εηαηξηθή θη όρη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, 

ε νπνία ζα κπνξνύζε λα δηθαηνινγήζεη κηζζό.    

5. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ηδηαηηεξόηεηα πνπ έρεη ην ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

ΙΚΔ, όπσο παξνπζηάζηεθε πην πάλσ, ηα θνηλά ζεκεία πνπ έρεη ε λνκηθή απηή 

κνξθή εηαηξίαο κε ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη δεδνκέλνπ όηη νη εηαίξνη πνπ έρνπλ 

εηζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπο σο ζπλδξνκή ζηελ πινπνίεζε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ, δελ 

ακείβνληαη γηα απηή αιιά ζπκκεηέρνπλ κέζσ απηήο ζηα εηαηξηθά θέξδε, ζπλάγεηαη 

όηη γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο ε νπνία ζπληζηά εμσθεθαιαηαθή εηζθνξά εηαίξσλ ΙΚΔ, 

δελ ηίζεηαη δήηεκα δεκηνπξγίαο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ην κόλν εηζόδεκα 

πνπ απνθηνύλ νη εηαίξνη απηνί είλαη απηό πνπ πξνέξρεηαη από ηελ δηαλνκή θεξδώλ. 
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6. Τέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε εμσθεθαιαηαθή εηζθνξά εηαίξνπ ΙΚΔ δελ ζπληζηά δαπάλε 

απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη δελ πξνζκεηξάηαη ζηηο δαπάλεο ηεο 

πεξίπησζεο β΄ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΦΔ, θαζόζνλ δελ πξόθεηηαη γηα πξαγκαηηθά 

θαηαβαιιόκελν ρξεκαηηθό πνζό.  

                                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΔΕ 

                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1.Όιεο ηηο Γ.Ο.Υ. 

2. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (γηα αλάξηεζε ζηελ Ηιεθηξνληθή 

Βηβιηνζήθε) 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο θαη Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

2. Γξαθείν θνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν θνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ  

4. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» 

5. Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π. 

6. Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ. 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γξαθείν θνπ Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γ/ληξηαο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
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4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ  

5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο  

6. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

7. Γηεύζπλζε  Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο  

8. Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

9. Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ 

10.Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 
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