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Αλλαγές στη φορολογική
μεταχείριση ζημιών που
προκύπτουν στην αλλοδαπή
Ο Νόμος 4446/2016 επέφερε,
μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις και
στο ισχύον καθεστώς περί
φορολογικής μεταχείρισης ζημιών
που προκύπτουν στην αλλοδαπή.
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Με τις νέες διατάξεις τροποποιείται το άρθρο 27 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και ορίζεται πλέον
ρητά ότι οι ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή, σε επίπεδο
μόνιμης εγκατάστασης (υποκαταστήματος), δεν δύνανται να
συμψηφίζονται με κέρδη που προκύπτουν στην Ελλάδα, με
εξαίρεση τις ζημίες από επιχειρηματική δραστηριότητα μόνιμης
εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, με την οποία η Ελλάδα
έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, βάσει
της οποίας τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος (στην Ελλάδα).
Η ως άνω διάταξη τίθεται σε ισχύ αναδρομικά (από 1.1.2014)
και στην ουσία επαναλαμβάνει τον ήδη ισχύοντα γενικό
κανόνα περί μη συμψηφισμού των ζημιών που προκύπτουν

στην αλλοδαπή με εισοδήματα που φορολογούνται στην
ημεδαπή (ΠΟΛ. 1088/2016).
Με την ΠΟΛ. 1200/2016 διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι,
στα πλαίσια του κανόνα περί μη διπλού συνυπολογισμού των
ζημιών μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής, θα πρέπει να έχουν
εξαντληθεί τα περιθώρια χρησιμοποίησης αυτών στη χώρα που
βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση προτού εξεταστεί το
ενδεχόμενο χρήσης τους στην Ελλάδα.
Συνεπώς, αν αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο ότι ζημίες
αλλοδαπής έχουν καταστεί οριστικές, π.χ. λόγω διακοπής
λειτουργίας του υποκαταστήματος, τότε δύνανται αυτές να
μεταφερθούν στην Ελλάδα, κατά το χρόνο που κατέστησαν
οριστικές, προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη. Η βασική
αρχή ότι οι ζημιές αλλοδαπής θα πρέπει να παρακολουθούνται
διακεκριμένα ανά χώρα εξακολουθεί να ισχύει, μόνο, όμως,
όσον αφορά ζημιές που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση
σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ.
Τέλος, σε αντίθεση με το προγενέστερο καθεστώς, με τις νέες
διατάξεις οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να
μεταφέρουν τη ζημιά από την άσκηση άλλης επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην αλλοδαπή, όταν αυτή δε συνδέεται με
μόνιμη εγκατάσταση τους, προς συμψηφισμό με τα
επιχειρηματικά τους κέρδη στην Ελλάδα (κι όχι διακεκριμένα
ανά χώρα). Ο βασικός κανόνας ότι η ζημιά μεταφέρεται
διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη εφαρμόζεται
και σε αυτή την περίπτωση.
Για παράδειγμα, τυχόν ζημιά από την πώληση μετοχών
αλλοδαπής εταιρείας ή ομολόγων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπή εταιρεία φαίνεται πλέον πως εκπίπτει από τυχόν
κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν από την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Δεδομένου ότι η νέα διάταξη για τον συμψηφισμό ζημιών
αλλοδαπής έχει αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2014, κρίνεται
σκόπιμο να εξεταστεί από τις επιχειρήσεις εάν οι ζημιές
αλλοδαπής που είχαν αναμορφωθεί φορολογικά τα έτη 2014
και 2015, στη βάση των προηγούμενων οδηγιών της
Φορολογικής Διοίκησης, τελικά εκπίπτουν για σκοπούς
φορολογίας εισοδήματος και να υποβληθούν οι αντίστοιχες
τροποποιητικές δηλώσεις.
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Deductibility of foreign-source
losses revised

Law 4446/2016, passed by Greece’s
parliament on 21 December 2016,
introduces several changes to the
rules governing the deduction of
foreign-source losses for Greek tax
purposes. The new rules apply
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Article 27 of the Income Tax Code is amended to provide
that losses incurred abroad from the activities of a Greek
permanent establishment (PE), generally may not be offset
against domestic-source profits. However, the losses may
be offset if they arise from business activities of a PE,
carried out in an EU/EEA member state that has concluded a
tax treaty with Greece that does not contain a provision for
a foreign branch income exemption.
As noted above, the new rules apply retroactively as from 1
January 2014 and confirm the content of old Circular POL
1088/2016, which provides that losses incurred abroad
generally may not be offset against income taxed in Greece.
The relevant circular POL 1200/2016, recently issued, also
clarifies that in order to prevent the double deduction,
utilization possibilities for losses arising from a PE abroad
first must be exhausted in the country of the PE, before
determining whether any such losses could be potentially
set off or utilized in Greece.
If the taxpayer can show by any acceptable means that PE
losses are permanent (e.g. due to the cessation of the
branch operations), these losses can be used (at the time
they became permanent) in calculating the company’s
Greek taxable profits. The main rule that foreign losses
arising from a PE abroad should be monitored separately
per country (for EU/EEA countries) still applies.
Finally, companies now are able to offset any foreign-source
losses from business activities not related to a foreign PE
(e.g. losses arising on the sale of shares or bonds issued by
a foreign company may be deducted from the company’s
business profits in Greece). The main rule that tax losses
may be carried forward for five consecutive years remains
unchanged.
Considering the retroactive nature of the new rules,
potentially affected companies should assess whether
foreign-source losses that had been tax adjusted for fiscal
years 2014 and 2015 can be deducted for income tax
purposes under the current framework, and if so, should
consider filing an amended tax return.
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