
Tax Alert
Οι επιπτώσεις
της πρόσφατης ασφαλιστικής
και φορολογικής μεταρρύθμισης
στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι εξεταζόμενες αλλαγές

Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο 
για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει 
και αυξήσεις στο φόρο εισοδήματος, για εισοδήματα που πραγματοποιούνται από το 
2016 και μετά. Ο νέος νόμος (ν. 4387/2016) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως στις 12 Μαΐου 2016.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις επιπτώσεις του νέου νόμου στις επιχειρήσεις, στους 
εργαζομένους τους και στους άλλους παράγοντές τους. Επιγραμματικά:

Ο παρακρατούμενος φόρος μερισμάτων αυξάνεται στο 15%

Εισάγονται νέες προοδευτικές κλίμακες φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους 
αυτοαπασχολούμενους και για τα φυσικά πρόσωπα που αντλούν εισόδημα από ακίνητα

Οι συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αυξάνονται σημαντικά

Οι κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές προσαρμόζονται σταδιακά ώστε να υπολογίζονται 
με ενιαίο τρόπο για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους από το 2020. Συνέπεια αυτού 
είναι η σημαντική αύξηση των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολού-
μενων από το 2017 και μετά και μια σταδιακή ελάφρυνση, τα επόμενα χρόνια, για τους 
μισθωτούς και το κόστος απασχόλησής τους. Στο μεταξύ, όμως, αυξάνονται για το 2016 
οι κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές στο εισόδημα από μισθωτή εργασία κατά μια ποσο-
στιαία μονάδα, την οποία επωμίζονται από μισή οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
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Επιπτώσεις

Η Ελλάδα φορολογεί το εισόδημα των φυσικών προσώπων με την εφαρμογή διαφορετικών φορο-
λογικών συντελεστών, ανάλογα με την προέλευση του εισοδήματος. Συγκεκριμένα, διαφορετική 
φορολογική κλίμακα εφαρμοζόταν ως τώρα, από τη μια πλευρά, σε μισθωτούς και συνταξιούχους 
και διαφορετική, από την άλλη, σε επιτηδευματίες, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που αντλούν εισόδημα 
από ακίνητα υπολογίζουν την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση βάσει διαφορετικής κλίμακας. 
Αντίθετα, τα μερίσματα, οι τόκοι, τα δικαιώματα και η ωφέλεια από τη μεταβίβαση ακίνητης περιου-
σίας, χρεογράφων και συμμετοχών φορολογούνται με αναλογικό φόρο του οποίου ο συντελεστής 
διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του εισοδήματος. Επιπλέον, από τα εισοδήματα του 2010 και 
μετά επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα των φυσικών προσώπων με 
προοδευτικούς συντελεστές.

Ο νέος νόμος, εκτός από τις αλλαγές στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και στις εισφορές, αλλάζει 
τα κλιμάκια και εισάγει νέους συντελεστές φόρου, με συνέπεια, στις περισσότερες περιπτώσεις, να 
επέρχονται σημαντικές αυξήσεις στη φορολογία, κάτι που επιτείνεται και από τις θεσπιζόμενες 
αυξήσεις στους συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης.

Κατά συνέπεια, οι εργοδότες θα πρέπει να εναρμονίσουν τα προγράμματα μισθοδοσίας τους με 
τους νέους κανόνες, ώστε να υπολογίζουν τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, τον φόρο μισθω-
τών υπηρεσιών και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες υποχρεούνται να υπολογίζουν την εισφορά αλληλεγγύης με τους 
νέους συντελεστές από τη δημοσίευση του νέου νόμου (από τις 12-5-2016). Σε ό,τι αφορά τις νέες 
κλίμακες φόρου εισοδήματος, αυτές ισχύουν για το εισόδημα του 2016 και εφ΄εξής. Θεωρούμε ότι 
ενώ φαίνεται να είναι σαφές ότι η παρακράτηση φόρου εισοδήματος θα πρέπει να υπολογίζεται με 
τη νέα κλίμακα από τις 12-5-2016 και μετά, το Υπουργείο των Οικονομικών θα πρέπει να διευκρινί-
σει, στην ερμηνευτική του εγκύκλιο, πώς θα πρέπει να διακανονιστεί η αναθεωρημένη φορολογική 
υποχρέωση για το εισόδημα των μισθωτών του 2016 που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο μισθωτών υπη-
ρεσιών.

Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους, κατά την προσαρμογή των προγραμμάτων 
μισθοδοσίας τους, τις ημερομηνίες από τις οποίες θα αρχίσουν σταδιακά να εφαρμόζονται οι αλλα-
γές στις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, αρχίζοντας την 1-6-2016 με την αύξηση των εισφορών 
για την επικουρική ασφάλιση κατά μια ποσοστιαία μονάδα, η οποία επιβαρύνει από μισό τον εργο-
δότη και τον εργαζόμενο.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές εισφορές θα εφαρμόζονται στις αποδοχές του εργαζομένου, η βάση 
υπολογισμού των οποίων θα έχει πλαφόν τα 5.860 ευρώ. Από την 1-1-2017 έως την 1-1-2020 οι 
ασφαλιστικές εισφορές στις απολαβές των μισθωτών θα μειώνονται σταδιακά (δηλαδή θα μειω-
θούν σταδιακά ώστε τελικά να φτάσουν την 1-1-2020 20% για σύνταξη, επιμεριζόμενου του ποσο-
στού αυτού κατά 13,3% στον εργοδότη και κατά 6,67% στον εργαζόμενο, ενώ οι εισφορές για τον 
κλάδο υγείας, στο μέτρο που ανέρχονται ήδη σε 7,1%, επιμεριζόμενες σε εργοδότη και εργαζόμενο 
κατά 4,55% και 2,55% αντίστοιχα, θα παραμείνουν οι ίδιες και τέλος η επικουρική ασφάλιση θα 
αυξηθεί, από 1-6-2016, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φθάνοντας το 7%, για να αρχίσει να υποχωρεί 
το 2019).
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Επίσης τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών που θα εφαρμοστούν από την 1-1-2017 στους αυτο-
απασχολούμενους είναι 20% για σύνταξη, 6,95% για υγεία και, από 1-6-2016, 7% για επικουρική 
ασφάλιση (για όσους έχουν ήδη τέτοια κάλυψη). Τα ποσοστά αυτά μειώνονται, βάσει μεταβατικής 
διάταξης που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες που προέρχονται από το Ενιαίο Ταμείο 
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και εφαρμόζεται για το διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2020, με ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης το οποίο μειώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα ανά 1.000 ευρώ 
επιπλέον των 13.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος από αυτοαπασχόληση και το οποίο ποσοστό μείω-
σης παρέχεται μέχρι τις 58.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές θα έχουν επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα των εξής κατηγοριών
προσώπων:

Επιχειρηματικές οντότητες και αυτοαπασχολούμενοι:
Οι οντότητες που ασκούν επιχείρηση και οι οποίες επηρεάζονται από τις φορολογικές αλλαγές είναι 
οι πολύ μικρές προσωπικές εταιρείες και κοινοπραξίες, με κύκλο εργασιών μέχρι 1.5 εκ. ευρώ, οι 
οποίες έχουν δικαίωμα και τηρούν απλογραφικά βιβλία. Οι οντότητες αυτές θα φορολογηθούν για το 
εισόδημά τους του 2016 και μετά με τον κανονικό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων , δηλαδή με 29%, κάτι που είναι πιο επιβαρυντικό από το προηγούμενο καθεστώς για τις 
επιχειρήσεις των οποίων τα κέρδη δεν ξεπερνούν σημαντικά τα 50.000 ευρώ, αλλά πιο ευνοϊκό για 
επιχειρήσεις με μεγαλύτερα κέρδη (σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς, τα πρώτα 50.000 ευρώ κερδών 
φορολογούνταν με 26% και τα επιπλέον με 33%).

Οι αυτοαπασχολούμενοι θα φορολογούνται με την νέα κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων , με τον 
περιορισμό ότι δεν θα δικαιούνται του αφορολόγητου ορίου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μόνο για 
το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από συντάξεις και για τους αγρότες. Το αποτέλεσμα αυτής 
της αλλαγής, αν λάβει κανείς υπόψη του και την επίδραση των σημαντικών αυξήσεων των συντελε-
στών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ότι ένας αυτοαπασχολούμενος ο οποίος έχει μεγαλύτε-
ρο από 20.000 ευρώ τον χρόνο εισόδημα θα επιβαρύνεται με μεγαλύτερη φορολογία. Οι νέοι συντε-
λεστές φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης, σε σύγκριση με τους παλαιούς, απεικονίζονται 
στους παρακάτω πίνακες:

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κλιμάκιο
εισοδήματος

Φορολογικός
συντελεστής

Κλιμάκιο
εισοδήματος

Νέος νόμος Παλαιός νόμος

Φορολογικός
συντελεστής

≤ €20.000

€20.001–30.000

€30.001–40.000

> €40.000

22%

29%

37%

45%

≤ €50.000

> €50.000

26%

33%
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Μισθωτοί:
Οι μισθωτοί επηρεάζονται από τους νέους κανόνες φορολογίας εισοδήματος λόγω εφαρμογής νέας 
φορολογικής κλίμακας στα εισοδήματά τους και λόγω των νέων συντελεστών εισφοράς αλληλεγγύης 
που παρουσιάζονται παραπάνω. Για σκοπούς σύγκρισης, οι συντελεστές φόρου εισοδήματος μισθωτών 
υπηρεσιών που ίσχυαν ως τώρα ήταν 22% για ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 25.000 
ευρώ, 32% για το τμήμα του εισοδήματος από 25.000 μέχρι 42.000 και 42% για το επιπλέον. Όπως ίσχυε 
μέχρι τώρα, οι μισθωτοί θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στην ελάφρυνση από την εφαρμογή 
αφορολόγητου ορίου. Παραδόξως, οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού αυτής της ελάφρυνσης οδη-
γούν σε καλύτερη μεταχείριση από πριν όσων λαμβάνουν ετήσιο εισόδημα 28000 ευρώ ή παραπάνω 
και σε χειρότερη μεταχείριση όσων λαμβάνουν λιγότερα. Ωστόσο το όφελος αυτό εξανεμίζεται τελικά 
λόγω της μεγάλης αύξησης των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης (βλ. ανωτέρω πίνακα).

Σε σχέση με τον τρόπο φορολόγησης, οι εργοδότες θα συνεχίσουν να εκπίπτουν 1.5% από τον μηνι-
αίο φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ο οποίος υπολογίζεται στον μισθό με αναγωγή σε ετήσιο ποσό και 
εφαρμογή των φορολογικών συντελεστών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Όπως ίσχυε ως 
τώρα, η παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών,ο οποίος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση 
των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, δεν εξαντλεί την φορολογική του υποχρέω-
ση, αλλά θα πρέπει ο τελευταίος να υποβάλει ετήσια φορολογική δήλωση εισοδήματος και να κατα-
βάλει την όποια διαφορά μεταξύ της φορολογικής του υποχρέωσης στο ετήσιο εισόδημά του και 
στον παρακρατηθέντα φόρο ή να ζητήσει την επιστροφή του τυχόν υπερβάλλοντος φόρου που του 
παρακρατήθηκε.

Εταίροι και μέτοχοι:
Ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, όλες οι οντότητες είναι μη διαφανείς για φορολογικούς σκο-
πούς στην Ελλάδα και οι διανομές κερδών στους εταίρους ή τους μετόχους αντιμετωπίζονται με τον 
ίδιο τρόπο, δηλαδή επιβάλλεται παρακρατούμενος φόρος μερισμάτων. Ο φόρος αυτός δεν είναι τελι-
κός, αλλά συμψηφίζεται με τον ετήσιο φόρο εισοδήματος του εταίρου ή μετόχου, όταν αυτός είναι 
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην οποία ανήκει το 
εισόδημα του μερίσματος. Απαλλασσόμενα από τον παρακρατούμενο φόρο και από τον φόρο εισο-
δήματος του νομικού προσώπου είναι τα έσοδα από μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών 

για τα οποία ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, όπως έχει ενσωματωθεί 
στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (μολονότι εξακολουθεί να υφίσταται εδώ μια φορολογική 
διάκριση σε βάρος του εσόδου από μερίσματα που αποδίδεται στην Ελληνική μόνιμη εγκατάσταση 
μιας αλλοδαπής επιχείρησης, όταν η διανέμουσα εταιρεία είναι ημεδαπή ή όταν η διανέμουσα εται-
ρεία είναι αλλοδαπή και οι διατάξεις της οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές δεν εφαρμόζονται).

Μέχρι τώρα ο παρακρατούμενος φόρος μερισμάτων ήταν 10%. Ο συντελεστής αυτός αυξάνεται 
πλέον σε 15% και εφαρμόζεται, όπως συνέβαινε ως τώρα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτός από 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές ή όταν 
εφαρμόζεται μια διμερής σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας που προβλέπει ευνοκόϊτερο 
συντελεστή παρακράτησης.

Ας σημειωθεί εδώ ότι η Ελλάδα ενσωμάτωσε τον προηγούμενο μήνα, με το άρθρο 8 του ν. 4378/2016 
(που δημοσιεύθηκε στις 5-4-2016), τις σχετικά πρόσφατες τροποποιήσεις της Οδηγίας για το κοινό 
φορολογικό καθεστώς μητρικών και θυγατρικών εταιρειών στην ΕΕ, με τις οδηγίες του Συμβουλίου 
2014/86 και 2015/121, σχετικά με τον ειδικό κανόνα φοροαποφυγής και για την εξάλειψη των φορο-
λογικών πλεονεκτημάτων από την αναντίστοιχη μεταχείριση των πληρωμών. Κατά συνέπεια, η απαλ-
λαγή μητρικών εταιρειών από χώρες της ΕΕ από τον παρακρατούμενο φόρο του 15% δεν εφαρμόζε-
ται σε καταστάσεις που ένας από τους κύριους σκοπούς είναι η απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήμα-
τος, όταν η κατάσταση αυτή δεν ανταποκρίνεται σε βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την 
οικονομική πραγματικότητα.1 Αντίστροφα, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος του εισοδήματος 
από μερίσματα από θυγατρικές χωρών της ΕΕ δεν ισχύει εφόσον υφίσταται η κατάσταση που περι-
γράφηκε προηγουμένως ή όταν τα διανεμηθέντα κέρδη από τα οποία προέρχονται τα μερίσματα 
εξέπεσαν ως δαπάνη της θυγατρικής.

Σε ό,τι αφορά εταίρους ή μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα – φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, η 
συνολική φορολόγηση των μερισμάτων και των κερδών από τα οποία προέρχονται αυξάνεται με τον 
νέο νόμο στα 39,65% , από 36,1% προηγουμένως. Επιπλέον επιβάλλεται, με τον νέο συντελεστή- όπως 
διαμορφώνεται βάσει του αντίστοιχου ανωτέρω πίνακα-ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Άλλα φορολογούμενα πρόσωπα:
Φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν εισόδημα από ακίνητα θα φορολογούνται για το εισόδημα
του 2016 και μετά με νέα κλίμακα, ως εξής:
- Για εισόδημα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ 15%
- Για το τμήμα του εισοδήματος μεταξύ 12.000 και 35.000 με 35%
- Για το επιπλέον με 45%.

Ο ίδιος περιορισμός ισχύει σε περίπτωση πληρωμής μερίσματος σε Ελβετική μητρική, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της 
ΕΕ και της Ελβετίας, που επίσης απαλλάσσει από παρακρατούμενο φόρο την πληρωμή του μερίσματος σε Ελβετική 
εταιρεία, που κατέχει αυξημένο ποσοστό,τουλάχιστον 25%, στο κεφάλαιο της διανέμουσας για δυο τουλάχιστον χρόνια, με 
την προϋπόθεση της μη καταχρηστικής εφαρμογής.

Συνολικό
εισόδημα

Συντελεστής
εισφοράς αλληλεγγύης

Συνολικό
εισόδημα

Συντελεστής
εισφοράς αλληλεγγύης

Νέος νόμος Παλαιός νόμος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

≤ €12.000

€12.001–20.000

€20.001–30.000

€30.001–40.000

€40.001–65.000

€65.001–220.000

> €220.000

0%

2,2%

5%

6,5%

7,5%

9%

10%

≤ €12.000

€12.001–20.000

€20.001–30.000

€30.001–50.000

€50.001–100.000

€100.001–500.000

> €500.000

0%

0,7%

1,4%

2%

4%

6%

8%
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για τα οποία ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, όπως έχει ενσωματωθεί 
στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (μολονότι εξακολουθεί να υφίσταται εδώ μια φορολογική 
διάκριση σε βάρος του εσόδου από μερίσματα που αποδίδεται στην Ελληνική μόνιμη εγκατάσταση 
μιας αλλοδαπής επιχείρησης, όταν η διανέμουσα εταιρεία είναι ημεδαπή ή όταν η διανέμουσα εται-
ρεία είναι αλλοδαπή και οι διατάξεις της οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές δεν εφαρμόζονται).

Μέχρι τώρα ο παρακρατούμενος φόρος μερισμάτων ήταν 10%. Ο συντελεστής αυτός αυξάνεται 
πλέον σε 15% και εφαρμόζεται, όπως συνέβαινε ως τώρα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτός από 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές ή όταν 
εφαρμόζεται μια διμερής σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας που προβλέπει ευνοκόϊτερο 
συντελεστή παρακράτησης.

Ας σημειωθεί εδώ ότι η Ελλάδα ενσωμάτωσε τον προηγούμενο μήνα, με το άρθρο 8 του ν. 4378/2016 
(που δημοσιεύθηκε στις 5-4-2016), τις σχετικά πρόσφατες τροποποιήσεις της Οδηγίας για το κοινό 
φορολογικό καθεστώς μητρικών και θυγατρικών εταιρειών στην ΕΕ, με τις οδηγίες του Συμβουλίου 
2014/86 και 2015/121, σχετικά με τον ειδικό κανόνα φοροαποφυγής και για την εξάλειψη των φορο-
λογικών πλεονεκτημάτων από την αναντίστοιχη μεταχείριση των πληρωμών. Κατά συνέπεια, η απαλ-
λαγή μητρικών εταιρειών από χώρες της ΕΕ από τον παρακρατούμενο φόρο του 15% δεν εφαρμόζε-
ται σε καταστάσεις που ένας από τους κύριους σκοπούς είναι η απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήμα-
τος, όταν η κατάσταση αυτή δεν ανταποκρίνεται σε βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την 
οικονομική πραγματικότητα.1 Αντίστροφα, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος του εισοδήματος 
από μερίσματα από θυγατρικές χωρών της ΕΕ δεν ισχύει εφόσον υφίσταται η κατάσταση που περι-
γράφηκε προηγουμένως ή όταν τα διανεμηθέντα κέρδη από τα οποία προέρχονται τα μερίσματα 
εξέπεσαν ως δαπάνη της θυγατρικής.

Σε ό,τι αφορά εταίρους ή μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα – φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, η 
συνολική φορολόγηση των μερισμάτων και των κερδών από τα οποία προέρχονται αυξάνεται με τον 
νέο νόμο στα 39,65% , από 36,1% προηγουμένως. Επιπλέον επιβάλλεται, με τον νέο συντελεστή- όπως 
διαμορφώνεται βάσει του αντίστοιχου ανωτέρω πίνακα-ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Άλλα φορολογούμενα πρόσωπα:
Φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν εισόδημα από ακίνητα θα φορολογούνται για το εισόδημα
του 2016 και μετά με νέα κλίμακα, ως εξής:
- Για εισόδημα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ 15%
- Για το τμήμα του εισοδήματος μεταξύ 12.000 και 35.000 με 35%
- Για το επιπλέον με 45%.

Ο ίδιος περιορισμός ισχύει σε περίπτωση πληρωμής μερίσματος σε Ελβετική μητρική, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της 
ΕΕ και της Ελβετίας, που επίσης απαλλάσσει από παρακρατούμενο φόρο την πληρωμή του μερίσματος σε Ελβετική 
εταιρεία, που κατέχει αυξημένο ποσοστό,τουλάχιστον 25%, στο κεφάλαιο της διανέμουσας για δυο τουλάχιστον χρόνια, με 
την προϋπόθεση της μη καταχρηστικής εφαρμογής.
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