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Στις 7 Απριλίου του 2017, εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη Εγκύκλιος ΠΟΛ 1057/2017, η 
οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς που 
προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  

 
Κυριότερα σημεία  
 

 Η Πολ διευκρινίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής και τα φορολογικα πλεονεκτήματα 
που παρέχονται στο πλαίσιο των εταιρικών μετασχηματισμών είτε εγχώριων (μεταξύ 
ημεδαπών εταιριών) είτε διασυνοριακών (μεταξύ ημεδαπών και κοινοτικών 
εταιριών), που προβλέπονται στα άρθρα 52-55 του Κώδικα Φορολογίας 
εισοδήματος, ήτοι: 
 
o εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων, 
o ανταλλαγή τίτλων,  
o συγχωνεύσεις και διασπάσεις  
o μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας Ευρωπαϊκής Εταιρίας από την Ελλάδα 

σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 Σημαντική διευκρίνιση αποτελεί η επιβεβαίωση ότι στο πεδίο εφαρμογής των 
μετασχηματισμών που προβλέπονται στα άρθρα 52-55 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος εμπίπτουν και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες. 
 
 

 Επιβεβαιώνεται ότι για τους εγχώριους εταιρικούς μετασχηματισμός οι επιχειρήσεις 
μπορούν να επιλέξουν να κάνουν χρήση είτε των διατάξεων του ΚΦΕ είτε του ν. 
2166/1993 είτε του ν.δ. 1297/1972.  
 
 

 Επίσης, διευκρινίζεται ότι στους διασυνοριακούς μετασχηματισμούς εξακολουθούν 
και παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του ν.2578/1998, οι οποίες εφαρμόζονται εκ 
παραλλήλου με τον ΚΦΕ σε όποιες περιπτώσεις δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις 
αυτόυ.  
 
 
Τα στελέχη μας εξειδικεύονται στο να αντιλαμβάνονται εις βάθος τις επιχειρηματικές 
σας ανάγκες και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν σε αυτές τα φορολογικά 
θέματα. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας στη διενέργεια των εταιρικών 
μετασχηματισμών, είναι στην διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέχουμε 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη βέλτιση υλοποίησή τους.  
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