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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα καλώντας 
την να αναθεωρήσει τη φορολογική της νομοθεσία όσον αφορά τον περιορισμό 
της δυνατότητας έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή  
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Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα σχετικά με τον περιορισμό της 
δυνατότητας έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή, βάσει της παρ.4 
του άρθρου 27 του ν.4172/2013, όπως έχει ερμηνευθεί με την ΠΟΛ.1200/2016.  
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ερμηνεία, οι ζημίες που προκύπτουν από μόνιμη 
εγκατάσταση που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα ούτε κατά τον χρόνο που προέκυψαν ούτε και να 
μεταφερθούν προς συμψηφισμό με κέρδη φορολογητέα στην Ελλάδα κατά τα επόμενα 
έτη, ενώ αντίθετα τα κέρδη που προκύπτουν από αντίστοιχες μόνιμες εγκαταστάσεις 
φορολογούνται.  
 
Δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών από αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση παρέχεται μόνο 
όταν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή υπό 
προϋποθέσεις (μη συνυπολογισμός των ζημιών δύο φορές, εξάντληση των δυνατοτήτων 
λήψης υπόψη των ζημιών στη χώρα που προέκυψαν, κλπ.).  
 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο περιορισμός έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν σε 
άλλο κράτος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης, 
βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να αρθεί.  
 
Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε. 
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