
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 45496/2336 
 Εξειδίκευση της έκτασης και του χρόνου διαγρα-

φής των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς ΟΣΕ και καθο-

ρισμός της διαδικασίας διαπίστωσης, βεβαίωσης 

και διαγραφής τους και κάθε άλλης λεπτομέ-

ρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 

του ν. 3891/2010. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομο-

θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4320/2015 (Α’ 29) και 
ισχύει,

β) του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

γ) του π.δ. 123/2016 ( Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομία, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

δ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του π.δ. 109/2014 ( Α’ 176) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει,

στ) του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες δι-
ατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ) του ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) του άρθρου 13 του ν. 3891/2010 (Α’ 188) «Αναδιάρ-
θρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για τον σιδηροδρομικό 
τομέα», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 
παρ.3 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

θ) του ν. 4172/2013 (Α΄167) «Φορολογία εισοδήμα-
τος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ι) του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ια) της αριθμ. οικ/509/11/3-1-2017 (Β’ 61) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Αναδιοργάνωση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α΄220)».

2. Την από 16 Ιουνίου 2017 απόφαση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής επί της «Κρατικής ενίσχυσης της Ελλάδας 
SA.32544 (2011/C) υπέρ του ελληνικού σιδηροδρομικού 
ομίλου ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» με την οποία κρίθηκε ότι οι κρατι-
κές ενισχύσεις που θα παρασχεθούν προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
με τη μορφή διαγραφής χρεών, έως του ποσού ευρώ 
επτακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων 
πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (748.605.250 €) είναι 
συμβατές με τους κανόνες εσωτερικής αγοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 107(3) (b) της Συνθήκης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Από τη θέση της παρούσας σε ισχύ διαγράφονται 
τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, οργανισμοί οι 
οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του Ελληνικού 
Δημοσίου, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο 
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εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων 
εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €).

2. Το ανωτέρω ποσό χρέους που διαγράφεται θα ανα-
γνωριστεί στα λογιστικά βιβλία που τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορά από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο με την ιδιότητά του ως τελικού μετόχου 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης 
του ν. 3891/2010 και δεδομένου ότι για τα εν λόγω ποσά 
δεν περιλαμβάνεται όρος για επιστροφή.

3. Η πράξη διαγραφής και κάθε άλλη πράξη που προ-
βλέπεται στην παρούσα απαλλάσσεται από οποιονδή-
ποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση ή 
δικαίωμα οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτων, δημόσιο, κοινοτικό, και δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 2 του ν.2859/2000. Η ωφέλεια 
που προκύπτει για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη ρύθμιση του 
σωρευμένου χρέους δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 
δίχως να απαιτείται η καταχώρησή της σε λογαριασμό 
αφορολόγητου αποθεματικού. Ως χρόνος κτήσης της 
ως άνω ωφέλειας σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 λογί-
ζεται ο χρόνος δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. 
Τυχόν μελλοντικός συμψηφισμός της ωφέλειας με τις 
σωρευμένες λογιστικές ζημιές, ανεξάρτητα από τον 
χρόνο πραγματοποίησής του, δεν συνιστά διανομή και 
δεν συνεπάγεται την επιβολή φόρου εισοδήματος. Σε 
κάθε περίπτωση, ο εν λόγω συμψηφισμός συνιστά πράξη 
στο πλαίσιο της διαγραφής του χρέους και εμπίπτει στις 
απαλλαγές του άρθρου 13 του ν.3891/2010 και ως εκ 
τούτου απαλλάσσεται από την επιβολή οποιουδήποτε 

φόρου συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήμα-
τος. Η ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν επηρεάζει 
τις φορολογικές ζημιές των παρελθόντων ετών, ως προ-
έκυψαν από τις αντίστοιχες χρεώσεις, συνολικού ποσού 
εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα 
μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά 
λεπτών (692.161.809,27 €) του ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το διαγραφόμενο ποσό χρέους δεν θεωρείται προ-
σθετικό στοιχείo των ακαθαρίστων εσόδων, ούτε μειω-
τικό στοιχείο δαπάνης, δεν αποτελεί αντιπαροχή έναντι 
οποιασδήποτε παροχής, είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ και δεν 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κλάσματος 
της περίπτωσης 1 του άρθρου 31 του ν.2859/2000. Η 
πράξη ρύθμισης του χρέους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν επηρε-
άζει την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών των σχετικών τιμο-
λογίων, που εκδόθηκαν από τον ΟΣΕ και δημιούργησαν 
το προς ρύθμιση χρέος, κατά τον χρόνο έκδοσης αυτών.

4. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών
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