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1. Άλλοτε με τη συμφωνία του άρθρου 44 § 1 Ν.1892/1990, τώρα πλέον με τη συμφω-
νία του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, ως ισχύει σήμερα και όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011) και με το άρθρο 234 παρ.
1 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.4.2012), σκοπός των διατάξεων αυτών ήταν και πα-
ραμένει η εξυγίανση και διάσωση μιας προβληματικής επιχείρησης, όπως επίσης
η εξασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων σ’ αυτή μέσα από τη διαδικασία
συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές της, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση
των τελευταίων και με απώτερο στόχο την αποφυγή της πτώχευσης.

2. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα θεσπίζεται
η διαδικασία εξυγίανσης για επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε παρούσα ή επα-
πειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών
τους κατά τρόπο γενικό, με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

3. Η επιχείρηση λοιπόν που αιτείται την υπαγωγή της στη νέα διαδικασία εξυγίανσης
και τελικά εντάσσεται με την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης εισέρχε-
ται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές της, η επιτυχής έκβαση
της οποίας σφραγίζεται με τη συμφωνία εξυγίανσης που υπογράφεται από τον οφει-
λέτη και, αν έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών, από τα πρόσωπα που παρί-
στανται ή έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 5,
ενώ, αν δεν έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών, από πιστωτές που εκπροσωπούν
το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται
το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προ-
σημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Μια τέτοια συμφωνία δύναται να
έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του
οφειλέτη και μεταξύ άλλων και τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη (πε-
ρίπτωση δ).

των Μαρίας Μ. Τοπακιτζιάν
δικηγόρου, Μ.Δ. Αστικού Δικαίου και Μ.Δ. Φορολογικού Δικαίου1

και Δέσποινας Π. Μαυρίδου
δικηγόρου, LLM International Economic Law και Μ.Δ. Φορολογικού Δικαίου2

Η φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας στο πλαίσιο
της προπτωχευτικής διαδικασίας/
διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 Πτ.Κ.

1 Εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Μ. Τοπακιτζιάν & Μ. Παπαδοπούλου – Δικηγορική Εταιρεία Ηλιούπο-
λης», Πλ. 28ης Οκτωβρίου αρ.3, τηλ. 210-9952020, e-mail: dikeilaw@gmail.com
2 Στοιχεία επικοινωνίας: despoina.mavridou@gmail.com



4. Συνεπώς, η επιχείρηση, εκτός από τη διατήρηση, αξιοποίηση και αναδιάρθρωση διά
της συμφωνίας που επιτυγχάνονται, επωφελείται σημαντικά ποσά από τη μείωση των
απαιτήσεων των πιστωτών της (ή ακόμη και από τη διαγραφή τους σε ποσοστό έως
και 100%).

5. Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994,
ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η ωφέλεια επιχείρησης, που
προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους, η
οποία λαμβάνει χώρα μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας.

6. Εκ των ανωτέρω δημιουργείται ο προβληματισμός κατά πόσον η μείωση ή διαγρα-
φή απαιτήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης που συνιστά αύξηση της πε-
ριουσίας της επιχείρησης μπορεί να έχει ως έννομη συνέπεια τον χαρακτηρισμό της
ωφέλειας αυτής υπέρ της επιχείρησης ως εισοδήματος από εμπορικές επιχειρή-
σεις και την εξ αυτού απορρέουσα φορολογική επιβάρυνση.

7. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την αριθ. 457/1994 γνωμοδότησή του, η οποία
έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, έκρινε ότι το έσοδο που προκύ-
πτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων των προβληματικών και υπερχρεωμένων επι-
χειρήσεων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.1892/1990 (συμφω-
νίες πιστωτών και επιχείρησης) δεν περιέρχεται στην επιχείρηση από την άσκηση
της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και συνεπώς δεν αποτελεί φορολογητέο
εισόδημα κατά την έννοια των διατάξεων του ν.δ. 3843/1958 - νυν 2238/1994 (σχετ.
το αριθ. 1061110/10281/Β0012/17.1.1996 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών).

8. Επίσης, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μεταγενέστερα με την αριθ. 168/2007 γνω-
μοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονο-
μικών, έκρινε ότι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις της περ. ι΄ της παρ.
3 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις νοεί-
ται το προκύπτον από την άσκηση, μεταξύ άλλων, ατομικής ή εταιρικής επιχείρη-
σης κέρδος, το οποίο (κέρδος) συνιστά και το χαρακτηριστικό γνώρισμα του φορο-
λογητέου εισοδήματος.

9. Κατά συνέπεια, το ποσό το οποίο ωφελείται εταιρεία από τη μείωση των απαιτήσε-
ων των πτωχευτικών πιστωτών στο πλαίσιο συμφωνίας πτωχευτικού συμβιβασμού
με βάση τις διατάξεις των άρθρων 600 έως 609 του Εμπορικού Νόμου δεν αποτε-
λεί φορολογητέο εισόδημα διότι δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του εισοδήματος το οποίο προκύπτει από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και πε-
ραιτέρω δεν εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
28 του Ν.2238/1994, καθόσον ο πτωχευτικός συμβιβασμός δεν θεωρείται ως παραίτηση
της πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξης χρέους μέσα στο πλαίσιο της επαγ-
γελματικής τους συνεργασίας (σχετικό το αριθ. 1043963/10531/Β0012/17.7.2007 έγ-
γραφο του Υπουργείου Οικονομικών).

10. Με τη συμβιβαστική αυτή μείωση των πτωχευτικών απαιτήσεων δεν επέρχεται ανα-
νέωση ούτε άφεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων του οφειλέτη αλλά ως προς το υπό-
λοιπο μέρος των απαιτήσεων (ήτοι το πέραν του συμβιβαστικώς πληρωτέου ποσού)
εξακολουθεί να υπάρχει ατελής ενοχή του οφειλέτη, η εκπλήρωση της οποίας δύ-
ναται μεν να γίνει εκουσίως από αυτόν, χωρίς να δημιουργείται αξίωση σε βάρος του
προς απόδοση (Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό Δίκαιο, σελ. 559 και 562-563).

προπτωχευτικά θέματα
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11. Συνεπώς, σύμφωνα με τις σκέψεις και κρίσεις του ΝΣΚ, δεν μπορεί να αποτελέσει
εισόδημα το ποσό που δεν θα καταβάλλει η επιχείρηση σε πιστωτή της, όταν αυτό
προέρχεται από πτωχευτικό συμβιβασμό, επειδή ακριβώς δεν βρίσκεται στο πλαί-
σιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Δηλαδή, αν λειτουργούσαν οι επιχειρή-
σεις κανονικά, χωρίς προβλήματα και χωρίς συμφωνίες πτωχευτικών συμβιβασμών,
το ποσό που για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν θα καταβαλλόταν από τον πελάτη στην
πιστώτρια επιχείρηση θα συνιστούσε ωφέλεια για την πρώτη επιχείρηση (πελάτης),
η οποία θα ήταν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας.

12. Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού
Κώδικα καταργήθηκε η προπτωχευτική διαδικασία ρύθμισης χρεών με τους πιστω-
τές επιχείρησης του άρθρου 44 του Ν.1892/1990 και εφαρμόζεται πλέον η προβλε-
πόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησης, ως ισχύει, γίνεται δεκτό ότι το ποσό το οποίο
ωφελείται επιχείρηση από τη διαγραφή υποχρεώσεών της κατ΄ εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα του εισοδήματος το οποίο προκύπτει από άσκηση εμπορικής δρα-
στηριότητας και, συνεπώς, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια των
διατάξεων του Ν.2238/1994.

13. Σε κάθε περίπτωση, ο νομοθέτης πρόσθεσε και στο άρθρο 31 του ΚΦΕ, στην περ. θ’,
της παρ. 1, εδάφιο που ορίζει ότι: «Με την εξάντληση των ένδικων μέσων εξομοι-
ώνεται η διαγραφή απαίτησης σύμφωνα με συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνε-
ται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού
Κώδικα» (άρθρο 13, παρ. 6 Ν.4013/2011).

14. Μόλις πρόσφατα και κατόπιν αλλεπάλληλων ερωτημάτων στο Υπουργείο Οικονομι-
κών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) δόθηκε επίσημη θέση στο ζήτημα με την
πολ.1150/20.6.2013, σύμφωνα με την οποία στο πνεύμα των ανωτέρω θέσεων και
κατά τα μέχρι και σήμερα ισχύοντα τα ποσά που οφείλει μια επιχείρηση σε άλλη (πι-
στωτής) και δεν τα καταβάλλει, λόγω της συμφωνίας εξυγίανσης και του πτωχευτι-
κού συμβιβασμού, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα γι’ αυτή (παρόλη την προ-
φανή ωφέλεια), για δε την άλλη επιχείρηση, ορθώς, αποτελούν ζημιά, η οποία αφαι-
ρείται από τα ακαθάριστα έσοδά της.

15. Άλλωστε, οιαδήποτε διαφορετική φορολογική μεταχείριση του ζητήματος, ήτοι η φο-
ρολογική επιβάρυνση της ωφέλειας από τη μείωση ή διαγραφή των απαιτήσεων του
οφειλέτη, θα ματαίωνε τον σκοπό του νόμου για την εξυγίανση των επιχειρήσεων.

προπτωχευτικά θέματα
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Για την πληρέστερη, εγκυρότερη και πιο επίκαιρη
ενημέρωσή σας εγγραφείτε συνδρομητές στο Δ.Φ.N.
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Α.Ν. 690/1945). Επισκόπηση της νο-
μολογίας του Αρείου Πάγου των ετών
2011 και 2012. Άρθρο Θωμά Σάμιου,
δικηγόρου 1459

Κ.Β.Σ.
Π α ρ ά τ α σ η υποβολής συγκεντρωτικών

καταστάσεων άρθρου 20 Κ.Β.Σ. Υ.Α./
πολ. 1219/2013 1488

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Βεβαίωση
Παράταση προθεσμίας για Ε9 φυσι-

κών προσώπων έτους 2013. Υ.Α./πολ.
1212/2013 και Υ.Α./πολ. 1215/2013 1488

Δ’ πηγής
Διευκρινίσεις για τις αποσβέσεις πά-

γιων περιουσιακών στοιχείων. Εγκ./
πολ. 1216/2012 1479

Επιχειρηματική αμοιβή και προκαταβο-
λή φόρου εισοδήματος. Εγκ. 1143404/
2013 1486

Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η συναλλαγών σε δανεια-
κές συμβάσεις. Εγκ./πολ. 1220/2013 1487

Η φορολογική μεταχείριση της ωφέ-
λειας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής
διαδικασίας/διαδικασίας εξυγίανσης
του άρθρου 99 Π.τΚ. Άρθρο Μαρίας Το-
πακιτζιάν και Δέσποινας Μαυρίδου,
δικηγόρων 1476

ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η δυστοκία απόφασης για τον ενιαίο

φόρο ακινήτων καταδεικνύει τις παθο-
γένειες της πολιτικής και της κοινω-
νίας. Απόψεις Α.Κ.Μ. 1488

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ζημία ημεδαπής Α.Ε. από εκκαθάρι-

ση αλλοδαπής Ε.Π.Ε. Εγκ. 1144752/
2013 1485

ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Ο Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α’/18.4.2013)

για τη «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυ-
ξιακού περιβάλλοντος για τις στρατη-
γικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλ-
λες διατάξεις» 1507

Δημόσιες στρατηγικές επενδύσεις. Άρ-
θρα 16-17 Ν.4146/2013 1519

Επιτάχυνση της διαδικασίας στρατηγι-
κών και ιδιωτικών επενδύσεων. Άρθρα
1-11 Ν.4146/2013 1508

Ιδ ιωτ ικές επενδύσεις και τροποποιή-
σεις αναπτυξιακών νόμων. Άρθρα 18-
25 Ν.4146/2013 1522

Οργανωτικά θέματα υπουργείων για τα
θέματα στρατηγικών και ιδιωτικών
επενδύσεων. Άρθρα 12-15 Ν.4146/
2013 1516

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Φ.Π.Α. εστίασης Εγκ. 1137825/2013 1484
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