Δηαηξηθνί Μεηαζρεκαηηζκνί:
Eληαίν πιαίζην εηαηξηθνχ δηθαίνπ έλαληη
πνιιαπιψλ θνξνινγηθψλ λνκνζεηεκάησλ
Λία Βηηδειαίνπ
Κσλζηαληίλα Γαιιή
15th Athens Tax Forum – American Hellenic Chamber of
Commerce
Αζήλα, 16 Απξηιίνπ 2019

Νφκνο 4601/2019

►

Εηζάγεηαη γηα πξώηε θνξά
εληαίν πιαίζην ξχζκηζεο
ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ
ζε επίπεδν εηαηξηθνύ δηθαίνπ.

►

Καηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920, N.3190/1955,
N. 4072/2012 θαη N.1667/1986
ζην βαζκό πνπ αθνξνύλ
κεηαζρεκαηηζκνύο
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►

Οη δηαηάμεηο λόκσλ, θνξνινγηθνύ
ή αλαπηπμηαθνύ πεξηερνκέλνπ, πνπ
αλαθέξνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκνύο
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ηνπο ξπζκίζεηο θαη ηα
παξερόκελα θίλεηξα.
15 Απξηιίνπ 2019

Πξντζρχζαλ θαζεζηψο κεηαζρεκαηηζκψλ

Πνιπδηάζπαζε Γηαηάμεσλ
Δηαηξηθνχ Γηθαίνπ
►

Ρπζκίζεηο ζηνλ ΚΝ 2190/1920, Ν. 3190/1955,
Ν. 4072/2012, Ν. 1667/1986 Α θνθ

Καηαρξεζηηθνί Μεηαζρεκαηηζκνί θαη εηδηθή
δηαδνρή
►

Δηελέξγεηα αζύλδεησλ λνκηθώλ πξάμεσλ
ρσξίο ην πιενλέθηεκα ηεο θαζνιηθήο
δηαδνρήο

►

Ειιηπήο πξνζηαζία κεηνςεθνύλησλ εηαίξσλ
θαη πηζησηώλ

Κιεηζηφο αξηζκφο κεηαζρεκαηηζκψλ
►

►

Ακθίβνιν ην επηηξεπηό ησλ κε
πξνβιεπόκελσλ κεηαζρεκαηηζκώλ
Αληηθξνπόκελεο εξκελείεο ζε λνκνινγία –
ζεσξία – πξάμε

Παξεκβνιή Φνξνινγηθνχ δηθαίνπ
ζην εηαηξηθφ δίθαην
►
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Φνξνινγηθά θίλεηξα γηα κεηαζρεκαηηζκνύο
πνπ δελ πξνβιέπνληαλ ζην εηαηξηθό δίθαην

Βαζηθέο Καηλνηνκίεο

Φάζκα Μεηαζρεκαηηζκψλ
►

►

►
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Καιύπηεηαη θάζε κνξθήο κεηαζρεκαηηζκόο θαη
θάζε κνξθή εηαηξείαο
Τπνθείκελα εηαηξηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ: ΑΕ,
ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕθΜ, Κνηλνπξαμίεο, Επξ.
Εηαηξείεο (SE), Αζηηθνί πλεηαηξηζκνί, Επξ.
πλεηαηξηζηηθέο Εηαηξείεο
Μεηαζρεκαηηζκνί κε θάζε πηζαλό ζπλδπαζκό
λνκηθώλ κνξθώλ

►

Αληηκεηψπηζε δηαδηθαζηψλ κε εληαίν
ηξφπν

►

Μεξηθή Γηάζπαζε – Απφζρηζε Κιάδνπ

►

Απινπνίεζε Τππηθήο Γηαδηθαζίαο

►

Μεηαζρεκαηηζκφο σο ηξφπνο
αλαβίσζεο

Πξνβιεπφκελνη Μεηαζρεκαηηζκνί (1/3)

Μεηαζρεκαηηζκνί: θάζε πεξίπησζε
Τξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κεηαζρεκαηηζκψλ:
κεηαβνιήο ηνπ θνξέα επηρείξεζεο ρσξίο
ιχζε θαη εθθαζάξηζε – ρσξίο κεηαβίβαζε κε α. Σπγρψλεπζε
εηδηθή δηαδνρή
► Με απνξξόθεζε
►
►

Με ζύζηαζε
Με εμαγνξά (ΑΕ)

β. Γηάζπαζε
►

Με απνξξόθεζε
Με ζύζηαζε

►

Με απνξξόθεζε θαη ζύζηαζε

►

Με εμαγνξά (ΑΕ)

►

γ. Μεηαηξνπή
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Πξνβιεπφκελνη Μεηαζρεκαηηζκνί (1/3)

Σπγρψλεπζε
Η πξάμε κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε απόθηεζε, κε
θαζνιηθή δηαδνρή, από πθηζηάκελε ή λεντδξπόκελε
εηαηξεία, ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ άιιεο ή άιισλ
εηαηξεηώλ κε ιύζε ρσξίο εθθαζάξηζε.
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Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
►

κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ησλ
απνξξνθσκέλσλ ή εηζθεξνπζώλ εηαηξεηώλ
κε θαζνιηθή δηαδνρή ζηελ εηαηξεία πνπ
πξνθύπηεη από ηε ζπγρώλεπζε,
απνξξνθώζα ή λέα,

►

ιύζε ρσξίο εθθαζάξηζε

►

απόδνζε ζηνπο εηαίξνπο ή κεηόρνπο ησλ
απνξξνθσκέλσλ ή εηζθεξνπζώλ, εηαηξηθώλ
ζπκκεηνρώλ ζηελ εηαηξεία πνπ πξνθύπηεη
από ηε ζπγρώλεπζε - ελδερνκέλσο θαη
πνζνύ ζε κεηξεηά.

Πξνβιεπφκελνη Μεηαζρεκαηηζκνί (2/3)

Γηάζπαζε
►

Η πξάμε κεηαβίβαζεο, κε θαζνιηθή δηαδνρή,
ηεο πεξηνπζίαο κηαο εηαηξείαο πνπ ιύεηαη
ρσξίο εθθαζάξηζε, ζε δύν ηνπιάρηζηνλ
πθηζηάκελεο ή λεντδξπόκελεο εηαηξείεο

Μεξηθή Γηάζπαζε
►

Κνηλή Γηάζπαζε
►

Λύζε θαη κεηαβίβαζε ζε επσθεινύκελεο ηνπ
ζπλόινπ ηεο πεξηνπζίαο κηαο εηαηξείαο έλαληη
απόδνζεο ζηνπο κεηόρνπο, εηαηξηθώλ
ζπκκεηνρώλ ησλ επσθεινύκελσλ
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Μεηαβίβαζε – ρσξίο ιύζε ηεο εηαηξείαο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο επσθεινύκελεο,
ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ή θιάδσλ
δξαζηεξηόηεηαο έλαληη απόδνζεο ζηνπο
κεηόρνπο εηαηξηθώλ ζπκκεηνρώλ ησλ
επσθεινύκελσλ

Απφζρηζε Κιάδνπ
►

Μεηαβίβαζε – ρσξίο ιύζε ηεο εηαηξείαο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο επσθεινύκελεο,
ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ή θιάδσλ
δξαζηεξηόηεηαο έλαληη απόδνζεο ζηε
δηαζπώκελε εηαηξηθώλ ζπκκεηνρώλ ησλ
επσθεινύκελσλ

Πξνβιεπφκελνη Μεηαζρεκαηηζκνί (3/3)

Μεηαηξνπή
►

►
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Η δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ νπνία
κεηέρεη κόλν κηα εηαηξεία, ε νπνία, ρσξίο λα
ιπζεί θαη λα ηεζεί ππό εθθαζάξηζε, κεηαβάιιεη
ηε λνκηθή κνξθή ηεο ζε άιιε εηαηξηθή κνξθή,
δηαηεξψληαο ζπγρξφλσο ηε λνκηθή ηεο
πξνζσπηθφηεηα.
Δηαηήξεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ

►

Γελ κεζνιαβεί δηαδνρή (θαζνιηθή ή εηδηθή)
ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο.

►

ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ζε
θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία απαηηείηαη
πξνεγνύκελε εμαθξίβσζε ηεο αμίαο ηεο
πεξηνπζίαο ηεο ππό κεηαηξνπή εηαηξείαο
από ηα πξόζσπα ηνπ ά. 17 παξά. 3 Ν.
4548/2018

Βαζηθά Βήκαηα Μεηαζρεκαηηζκψλ

Σχληαμε ζρεδίνπ ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο
ή δηάζπαζεο (ΣΣΣ ή ΣΣΓ)
►

Καηαρψξεζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ ΣΣΣ ή
ΣΣΓ ζην Γ.Δ.ΜΗ ή ηζηνζειίδα έλα (1) κήλα
πξηλ ηε ιήςε απφθαζεο
►

Λήςε απφθαζεο απφ ηε ΓΣ ή ηνπο
εηαίξνπο
►

Σχληαμε επεμεγεκαηηθήο έθζεζεο επί ηνπ
ΣΣΣ ή ΣΣΓ θαη επί ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο,
ππνβνιή ζηε ΓΣ ή εηαίξνπο θαη δεκνζίεπζε
ζην Γ.Δ.ΜΗ

►

Δμέηαζε ηνπ ΣΣΣ ή ΣΣΓ απφ αλεμάξηεηνπο
εκπεηξνγλψκνλεο, ππνβνιή ζηε ΓΣ ή
εηαίξνπο θαη δεκνζίεπζε ζην Γ.Δ.ΜΗ

►

►

►

Page 9

Καηάξηηζε ηεο Σχκβαζεο Σπγρψλεπζεο
ή Γηάζπαζεο
►

Πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο φισλ
ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ πξάμεσλ θαη
δηαηππψζεσλ
Δπέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ

Απινπνίεζε δηαδηθαζίαο

►

Γπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο ΣΣΣ θαη ΣΣΓ
κφλν ζηελ ηζηνζειίδα

►

Παξνρή αληηγξάθσλ κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

►

Γπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ ππνρξέσζε
επεμεγεκαηηθήο έθζεζεο δηαρεηξηζηηθψλ
νξγάλσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ

►

Γπλαηφηεηα θαηάξηηζεο ηεο
ζχκβαζεο κε ηδησηηθφ έγγξαθν (ΟΔ,
ΔΔ, ΙΚΔ)

►

Γηαζεζηκφηεηα εγγξάθσλ ζηελ
ηζηνζειίδα θάζε εηαηξείαο

►

Πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο
ρσξίο έθδνζε δηνηθεηηθήο εγθξηηηθήο
απφθαζεο (ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΙΚΔ)
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Πξνζηαζία Πηζησηψλ - Δπζχλε δηνίθεζεο

►

Μέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ νινθιήξσζε
ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο, νη
πηζησηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ
εγγπήζεηο, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ
εμαηηίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαζηζηά
απαξαίηεηε ηελ παξνρή ηνπο.
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►

Τα κέιε ηνπ ΓΣ ή νη δηαρεηξηζηέο ησλ
κεηαζρεκαηηδφκελσλ εηαηξεηψλ
επζχλνληαη έλαληη ησλ κεηφρσλ ή ησλ
εηαίξσλ γηα θάζε δεκία πνπ
ππέζηεζαλ ιφγσ ππαίηηαο πξάμεο ή
παξάιεηςεο, ε νπνία ζπληζηά
παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ

Αθπξφηεηα Μεηαζρεκαηηζκνχ

►

Ο κεηαζρεκαηηζκφο θεξχζζεηαη άθπξνο
κε δηθαζηηθή απφθαζε εάλ:

►

Τν δηθαζηήξην κπνξεί λα κελ θεξχμεη
ηελ αθπξφηεηα, εθφζνλ ην ειάηησκα
ηαζεί κέρξη ηε ζπδήηεζε ή θξίλεη φηη
απηή είλαη δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε
ην ειάηησκα ηεο απφθαζεο.

►

Δηζεγκέλεο: δελ θεξχζζεηαη
αθπξφηεηα ιφγσ άθπξεο ή
αθπξψζηκεο απφθαζεο

α. παξαιείθζεθε ε έγθξηζε ηνπ
έζησ απφ κία απφ ηηο εηαηξείεο ή
β. ε απφθαζε είλαη αλππφζηαηε,
άθπξε ή αθπξψζηκε.
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Αμηνιφγεζε

►

(+) Δπέθηαζε θάζκαηνο
κεηαζρεκαηηζκψλ

►

(-) Πεξηερφκελν θαη Γεζκεπηηθφηεηα
Έθζεζεο Δκπεηξνγλσκψλσλ

►

(+) Καζνιηθή δηαδνρή

►

(-) Πξνζηαζία πηζησηψλ

►

(+) Γπλαηφηεηεο απινπνίεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο

►

(-) Έιιεηςε ελαξκφληζεο κε
θνξνινγηθφ δίθαην

►

(+) Μεραληζκνί δηάζσζεο θχξνπο
κεηαζρεκαηηζκνχ

►

(+) Μεηαζρεκαηηζκφο σο ηξφπνο
αλαβίσζεο
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Παξεκβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζην εηαηξηθφ δίθαην

►

►
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Οη «αλαπηπμηαθνί» - θνξνινγηθνί λόκνη πεξί
κεηαζρεκαηηζκώλ εηζάγνπλ παξεθθιίζεηο
πξνο ηελ εηαηξηθή λνκνζεζία (π.ρ. ινγηζηηθή
ελνπνίεζε γηα κεηαζρεκαηηζκνύο ππό ηνλ λ.
2166/1993)

Παξέρνληαη επεξγεηήκαηα γηα κνξθέο
κεηαζρεκαηηζκώλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην
εηαηξηθό δίθαην

►

Οη δηαηάμεηο λόκσλ, θνξνινγηθνύ
ή αλαπηπμηαθνύ πεξηερνκέλνπ δηαηεξνχληαη
ζε ηζρχ σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο
ξπζκίζεηο θαη ηα παξερόκελα θίλεηξα.

►

Οη αλαθεξόκελνη κεηαζρεκαηηζκνί δηέπνληαη
από ην εηαηξηθφ δίθαην σο πξνο ην
επηηξεπηφ, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε
δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα.

►

Εηδηθή αλαθνξά ζηελ απόζρηζε θιάδνπ θαη
ζηε κεηαηξνπή ππνθαηαζηήκαηνο
αιινδαπήο εηαηξείαο ζε ζπγαηξηθή

Δγθχθιηνο Δ 2048/21.3.2019

►

Διάρηζην χςνο θεθαιαίνπ

►

Nνκηθή κνξθή ησλ κεηαζρεκαηηδφκελσλ
εηαηξεηψλ

►
►

►

►

Αξθεί ε απφθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί
κε εμέηαζεο γηα λα κε δηελεξγεζεί
απνηίκεζε?

Υπνρξέσζε ακεηαβίβαζηνπ κεηνρψλ

►

Όηαλ πξνζδηνξίδεηαη κεηνρηθφ
θεθάιαην αλψλπκεο εηαηξείαο?

Άξζε ησλ επεξγεηεκάησλ ππφ πξνυπνζέζεηο
(π.ρ. κεηαβίβαζε αθηλήησλ ή κείσζε
θεθαιαίνπ)

►

Μφλν ππφ ην θαζεζηψο ηνπ λ.
2166/1993?

Λνγηζηηθή ελνπνίεζε ππφ ηνλ λ. 2166/1993, κε
νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ λα κελ
εμεηαζζεί ην ζρέδην ζχκβαζεο απφ
εκπεηξνγλψκνλα
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Μεξηθή Γηάζπαζε
Μέηνρνη
A

Μέηνρνη
B

Δηαηξεία
AB
Κιάδνο Α

Δηαηξεία
Α
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A

B

Δηαηξεία
B

Δηαηξεία
A

Κιάδνο Β

Κιάδνο Α

Κιάδνο Β

Πξνβιεκαηηζκνί

Μεξηθή Γηάζπαζε
►

Μείσζε θαζαξήο ζέζεο ηεο δηαζπώκελεο

►

Οη εηαίξνη απνθαζίδνπλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ,
όπσο ελδεηθηηθά ε κείσζε θεθαιαίνπ

►

Μεηνρηθό θεθάιαην ή άιιν κέγεζνο?

►

Σαπηόρξνλα κε ηε κεξηθή δηάζπαζε?

►

ε πνηα αμία (ινγηζηηθή ή εύινγε)?

►

ηε κείσζε θεθαιαίνπ, πηζαλή εθαξκνγή
ηεο δηάηαμεο ηνπ αξ. 31 Ν.4548/2018 πεξί
κε απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε είδνο κε
νκόθσλε απόθαζε ησλ εηαίξσλ
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►

Ο κέηνρνο θξαηάεη ηηο κεηνρέο
ζηελ ίδηα αμία

►

Αλαβνιή ηεο θνξνινγίαο

►

Αλαινγία γηα ηελ θαηαλνκή

Γηαρξνληθνί πξνβιεκαηηζκνί

►

Μεηαζρεκαηηζκνί ππφ 2166/1993:
►

►

Δίλαη ειεχζεξε ε ζρέζε αληαιιαγήο?

Κεθαιαηνπνίεζε θεξδψλ εηο λένλ:
►

παξαθξάηεζε θφξνπ κεξηζκάησλ?

►

Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθνχ πξνζψπνπ
(ζε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο θεξδψλ
θαηά ΓΠΦΠ)?

►

►

►
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Σηηο ζπγρσλεχζεηο/δηαζπάζεηο κε
θαζεζηψο ΚΦΔ:
Γελ έρεη δηεπθξηληζηεί επαξθψο φηη
δελ απαηηείηαη ν κέηνρνο λα είλαη
Διιεληθή εηαηξεία (ή ππνθαηάζηεκα
αιινδαπήο)

Δθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ
αληηθαηαρξεζηηθνχ θαλφλα

Δμειίμεηο ζε επξχηεξν πεδίν
Αληηθαηάζηαζε ηνπ γεληθνχ
αληηθαηαρξεζηηθνχ θαλφλα (ATAD)

α. Πξφηαζε εηαηξηθήο νδεγίαο γηα ηηο
δηαζπλνξηαθέο κεηαηξνπέο ζπγρσλεχζεηο θαη
δηαζπάζεηο
►
►
►

Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2017/1132
Εηαηξηθό δίθαην δηαζπλνξηαθέο κεηαηξνπέο,
ζπγρσλεύζεηο θαη δηαζπάζεηο)
Δελ εγθξίλεηαη ν κεηαζρεκαηηζκόο όηαλ
δηαπηζηώλεηαη όηη ζπληζηά ηερλεηή
κεζόδεπζε > αδηθαηνιόγεην θνξνινγηθό
πιενλέθηεκα

β. Ννκνινγία ΓΔΔ
►

►

Πξνηάζεηο γηα ηελ ππόζεζε Memira
Απόθαζε Danish Beneficial Ownership Cases

γ. Πηζαλή ηξνπνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
θνξνινγηθψλ λφκσλ (α.λ. 1297/1972,
λ. 2166/1993)
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Φνξνινγηθέο
δηαηάμεηο

Δηαηξηθφ
πιαίζην

Γηαδηθαζίεο
/ Οδεγίεο
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Ευχαριστούμε!
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