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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζπγγξάθεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη εηδηθφηεξα ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε 

ηξαηεγηθή Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε κε Δηδίθεπζε ζηε 

Λνγηζηηθή. Πξαγκαηεχεηαη ηελ ππεξαμία ηεο επηρείξεζε ζηελ Διιάδα (Goodwill ή αιιηψο 

«θήκε θαη πειαηεία»), ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο ιφγσ κεηαβηβάζεσο: α) αηνκηθήο 

επηρεηξήζεσο, β) κεξηδίσλ Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. θαη γ) κεηνρψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ  ζχκθσλα 

κε ην ειιεληθφ θαζεζηψο θαη παξαηίζεληαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ππεξαμίαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, βαζηδφκελε ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

 

Ζ ππεξαμία απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ ακθηιεγφκελα δεηήκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ ηεο ινγηζηηθήο γηα θνληά ελάκηζε αηψλα. ηνλ ππεξαησλφβην απηφ δηάινγν γηα ηελ 

ππεξαμία έρνπλ δνζεί δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηε θχζε ηεο θαη έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο 

κέζνδνη γηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο. Χζηφζν, αθφκε θαη ζήκεξα, παξά ηελ πξσηνθαλή 

δηεζλή ζχγθιεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ, ε ππεξαμία ζπλερίδεη λα απνηειεί ην “αγθάζη ” 

ηνπ ηζνινγηζκνχ. ηα 130 ρξφληα πνπ πέξαζαλ απφ ηελ πξψηε αλαθνξά ηεο ζηε 

βηβιηνγξαθία γηα ηε ινγηζηηθή δχν είλαη ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα απαζρνινχλ ηνπο κειεηεηέο: ην πξψην αθνξά ηε θχζε ηεο ή αιιηψο ηη 

αληηπξνζσπεχεη, ελψ ην δεχηεξν αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ή ελαιιαθηηθά πσο 

απνηηκάηαη (ηφζν θαηά ηελ αξρηθή ηεο αλαγλψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα). Ζ παξνχζα 

κειέηε επηρεηξεί λα εξεπλήζεη ηφζν ζεσξεηηθά, φζν θαη εκπεηξηθά απηφ ην ηδηφκνξθν 

ινγηζηηθφ κέγεζνο κέζα ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο ινγηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην ηεο  παξνπζηάδνληαη θάπνηα εηζαγσγηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ ππεξαμία, βαζηδφκελε θπξίσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηφζν σο πξνο ηηο 

έλλνηεο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, φζν σο πξνο ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε- ρεηξηζκφ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο κειεηεηέο-αθαδεκατθνχο ή 

εκπεηξηθνχο. ην θεθάιαην απηφ είλαη λα ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη δελ θαηαγξάθνληαη κε 

πιήξε ιεπηνκέξεηα φιεο νη πεξηπηψζεηο, δηφηη ε εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη ηελ ππεξαμία 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη δηεζλψο. 
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ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ην δήηεκα ηεο ππεξαμίαο ζηελ 

Διιάδα θαη αλαιχνληαη νη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ησλ Διιεληθψλ Γ.Π.Λ.Α. γηα ηελ ππεξαμία. 

Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο θαη παξνπζηάδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, έηζη φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη θπξίσο 

απφ ηνλ Κ.Ν.2190/1920. θαζψο θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ινγηζηηθή θαη  

θνξνινγηθή ζθνπηά. Σν θεθάιαην απηφ θαηαιήγεη κε ηε παξνπζίαζε ηεο ινγηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηεο ππεξαμίαο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο, θαηαγξαθήο θαη 

απφζβεζήο ηεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην είλαη ε ινγηθή ζπλέρεηα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ θαη καο νδεγεί ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο ιφγσ κεηαβίβαζεο. ηελ αξρή δίλεηαη ε ζεσξεηηθή πιεπξά ηεο 

ππεξαμίαο, ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο θαη ην θφξν εηζνδήκαηνο αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εμεηάδεη απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία. Παξαηίζεληαη νη ζρεηηθνί λφκνη, δηαηάμεηο θαη άιια 

λνκνζεηηθά πιαίζηα, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εχξεζε θαη ν ππνινγηζκφο ηεο ππεξαμίαο, φπσο 

εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πξάμε. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε παξαηίζεληαη ζην ηέινο θαη 

ηα αληίζηνηρα παξαξηήκαηα, ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά. Σέινο, ζην θεθάιαην απηφ βιέπνπκε 

πσο αληηκεησπίδεηαη ε ππεξαμία βάζε ηξηψλ πεξηπηψζεσλ κεηαβίβαζεο θαη δίλνληαη 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο. ηελ πξάμε, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

πξφγξακκα βαζηζκέλν ζηελ εθαξκνγή ησλ παξαδεηγκάησλ γηα ηε γξήγνξε εχξεζε θφξνπ 

ππεξαμίαο. 

Σέινο, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε 

θαη αθνινπζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο καδί κε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα.  

Γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο ηεο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, πνπ κε ηε βνήζεηα ηνπο δηεπξχλζεθε ην γλσζηηθφ κνπ πεδίν, δίλνληαο κνπ 

ζπλερψο εξεζίζκαηα γηα πεξαηηέξσ κειέηε. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

θαζεγεηή θ. Παλαγηψηε Σαρπλάθε, πνπ απφ ηελ αξρή κε ελζάξξπλε λα αζρνιεζψ θαη λα 

αλαπηχμσ ην ζέκα ηεο «Τπεξαμίαο (Goodwill) ζηελ Διιάδα» ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ινγηζηηθή, 

θαη πνπ κνπ έδσζε ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο θίινπο θαη ηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαη ακέξηζηε θαηαλφεζε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΤΠΔΡΑΞΗΑ 

 
1.1 Γεληθά – Έλλνηεο θαη νξηζκνί ηεο ππεξαμίαο 

 

Έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (άπια  

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πνπ παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο ζηε ινγηζηηθή απνηειεί ε έλλνηα 

ηεο ππεξαμίαο. Ζ ππεξαμία θαη ε ινγηζηηθήο ηεο αληηκεηψπηζε απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ακθηιεγφκελα θαη πνιπζπδεηεκέλα δεηήκαηα ζηε ινγηζηηθή θαη ζε παγθφζκην επίπεδν γηα 

φιεο ηηο ρψξεο. Παξ‟ φιεο ηηο πνηθίιεο πξνζπάζεηεο, ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηηο κειέηεο απφ 

εηδηθνχο, αθφκα δελ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε παγθφζκηα αληηκεηψπηζε γηα ην δήηεκα ηεο 

ππεξαμίαο. Οη απφςεηο πνηθίιινπλ θαη ζπρλά αιιάδνπλ.  

Αλ θαη πέξαζαλ 130 ρξφληα, ε πξψηε αλαθνξά εληνπίδεηαη απφ ηνπο Seetharaman A., 

Balachandran M., Saravanan A.S. (2004)
1
 ζε ινγηζηηθφ θείκελν ηνπ Bithell R.A. (1882), ζην 

νπνίν σο ππεξαμία πεξηγξάθεηαη «ε πξνζπκία ηνπ ηδηνθηήηε-επηρεηξεκαηία κηαο επηρείξεζεο 

λα παξαδψζεη ηηο αλακελφκελεο απνιαβέο ηεο επηρείξεζεο κεηαθέξνληάο ηεο αληί πιεξσκήο 

ζε θάπνηνλ άιιν,  θαηλφκελν γλσζηφ σο „πψιεζε ηεο ππεξαμίαο ηεο επηρείξεζεο‟». Ο R.A. 

Bryer (1995) αλαθέξεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ γηα ηελ ππεξαμία φηη, θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη 

αξρέο ηνπ 20
νπ

  αηψλα έγηλε απνδεθηφ ζηελ Μ. Βξεηαλία ε ππεξαμία σο «ε επαξθήο 

αλακελφκελε αγνξά ησλ ππεξθαλνληθψλ θεξδψλ(surplus profits), ψζηε λα πεηζηνχλ νη 

αγνξαζηέο κηαο επηρείξεζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε θαζαξή πεξηνπζία ηεο θαη λα ηελ ειέγρνπλ 

θαη, κε απηή ηε δαπάλε-σθέιεηα λα κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ (κε 

ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα λα απνζβέζνπλ) απηά ηα ππεξθαλνληθά θέξδε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη». Γειαδή, ε ππεξαμία νξίδεηαη θαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ππεξβνιηθνχ θέξδνπο(excess profit) σο «….ε ηξέρνπζα αμία ησλ αθχζηθσλ αλακελφκελσλ 

θεξδψλ θάπνησλ εηψλ γηα ηνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο πνπ γίλεηαη ε αλαθνξά. Έηζη, κε απηή ηελ 

άπνςε, ε νιηθή αμία ηεο επηρεηξήζεσο είλαη ην ζχλνιν ησλ ηξερνπζψλ αμηψλ απφ ηηο 

θαλνληθέο απνδφζεηο απφ ηελ αλαγλσξίζηκε θαζαξή πεξηνπζία θαη ηελ ηξέρνπζα αμία απφ ηηο 

ππεξθαλνληθέο απνδφζεηο».  

Οη κειεηεηέο (αθαδεκατθνί θαη πξαθηηθνί) γηα ηε ινγηζηηθή ηεο ππεξαμίαο αθφκα θαη 

ζήκεξα ζπλερίδνπλ  λα ηνπο απαζρνινχλ δχν βαζηθά εξσηήκαηα: ην πξψην αθνξά ηη 

αληηπξνζσπεχεη ε ππεξαμία (θχζε ηεο ππεξαμίαο) θαη ην δεχηεξν αθνξά ηε ινγηζηηθή 

                                                 
1
 Τόςο οι Seetharaman et al (2004) όςο και θ J.Cooper (2007) εντοπίηουν τθν πρϊτθ αναφορά τθσ ζννοιασ τθσ 
υπεραξίασ ςε αυτό το λογιςτικό κείμενο το 1882. 
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αληηκεηψπηζή ηεο (πσο απνηηκάηαη ηφζν θαηά ηελ αξρηθή ηεο αλαγλψξηζε, φζν θαη 

κεηαγελέζηεξα).  Γηα ηελ επεμήγεζε ηεο θχζεο ηεο ππεξαμίαο θαη ηελ εχξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο έρνπλ πηνζεηεζεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Χζηφζν, ελψ 

νη απφςεηο ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ δηεζλψο  ζπγθιίλνπλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο γηα 

ηα δχν παξαπάλσ ζέκαηα, ε ππεξαμία εμαθνινπζεί λα δπζθνιεχεη ηνλ ηξφπν εκθάληζήο ηεο 

ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ εχξεζε κίαο 

θνηλψο απνδεθηήο απάληεζεο γηα ηε θχζε ηεο ππεξαμίαο είλαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ απνδνζεί 

ζε απηή εθ δηακέηξνπ αληίζεηνη ραξαθηεξηζκνί. Έηζη, ν M. Davis (1992) ηελ ραξαθηεξίδεη σο 

“ηο πιο άςλο από ηα άςλα ζηοισεία”(“Goodwill is but one element of intangible 

assets….Goodwill probably is the most intangible of intangibles….”), δηφηη είλαη δχζθνιν λα 

νξηζζεί ηη αθξηβψο είλαη θαη ηνλίδνληαο ην γεγνλφο φηη ε ππεξαμία απνηειείηαη απφ έλα 

πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ θαη λα αλαγλσξηζζνχλ αμηφπηζηα, 

ελψ ν Walker (1938a) ηελ ραξαθηεξίδεη σο “ηο πιο πάγιο από ηα πάγια ζηοισεία”, ζέινληαο λα 

δψζεη έκθαζε ζηελ αδπλακία ξεπζηνπνίεζήο ηεο θαη πψιεζήο ηεο σο απηνηειέο πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Απφ ηελ άιιε, ε αδπλακία απνηίκεζήο ηεο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ην γεγνλφο 

φηη είλαη ην κνλαδηθφ “πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν” πνπ αλ θαη αδηακθηζβήηεηα δεκηνπξγεί αμία ζε 

κία επηρείξεζε, σζηφζν δελ είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζζεί σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη θαη‟ 

επέθηαζε λα απνηηκεζεί, παξά κφλν εθφζνλ ε επηρείξεζε αιιάμεη ηδηνθηεζία. Δίλαη δειαδή 

ην μοναδικό πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ε αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζή ηνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη θαλφλεο, αιιά εάλ ππάξρεη ή φρη ζπλαιιαγή. Δμάιινπ, 

ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., αθφκε θαη κεηά ηελ αλαγλψξηζή ηεο θαηά ηνλ εηήζην έιεγρν 

απνκείσζεο, δελ αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αιιά σο αλαπφζπαζην 

ηκήκα κίαο νκάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή θαη πάιη αληηκεησπίδεηαη πεξηζζφηεξν 

σο ραξαθηεξηζηηθφ. ην Γ.Π.Υ.Π. 3Α
2
 ε ππεξαμία γεληθά νξίδεηαη σο «έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ αληηπξνζσπεχεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηαθηνπνηεζνχλ κεκνλσκέλα θαη  λα 

θαηαρσξηζηνχλ μερσξηζηά». 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί 

δηαρξνληθά γηα ηελ ππεξαμία κηαο θαη απηφο ζπλδέεηαη άκεζα, ηφζν κε ην δήηεκα ηεο θχζεο 

ηεο ππεξαμίαο, φζν θαη κε απηφ ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζήο ηεο(απνηίκεζε). Ζ ζηελή 

                                                 
2
 Νικόλαοσ  Γ. Πρωτοψάλτθσ, «Λεξιλόγιο Όρων Δ.Π.Χ.Π. και Δ.Λ.Π. για αποκλειςτικι χριςθ των μελϊν του 
Σ.Ο.Ε.Λ», Ινςτιτοφτο εκπαιδεφςεωσ Σ.Ο.Ε.Λ., Ακινα, 1998 
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ζρέζε κεηαμχ ηνπ νξηζκνχ, ηεο θχζεο θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ ινγηζηηθνχ κεγέζνπο ηεο 

ππεξαμίαο πξνζδηνξίδεη θαη ηε δνκή ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ απηήο ηεο ελφηεηαο. Παξφιν 

πνπ πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ πάλσ ζην δήηεκα ηνπ νξηζκνχ ηεο ππεξαμίαο, ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη θαη νη 

απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ δηαρξνληθά ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο θαη ηηο κεζφδνπο 

απνηίκεζήο ηεο. Σέινο, φπσο ζα γίλεη αληηιεπηφ θαη παξαθάησ, ε ππεξαμία πεξηζζφηεξν απφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κία λογιζηική αναγκαιόηηηα (Bryer, 1995 «….θαη κφλν φηαλ  

αγνξάδεηαη κέζσ κηαο εμαγνξάο»). 

 

1.2 Ζ ππεξαμία σο ππεξθαλνληθό θέξδνο θαη σο ππνιεηκκαηηθό θόζηνο 

 
ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα,  φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ε ππεξαμία νξίδεηαη σο ε αγνξά ησλ ππεξθαλνληθψλ θεξδψλ 

(Surplus Profit) πνπ εθηηκάηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε απνθηψκελε επηρείξεζε ζην κέιινλ 

(Bryer, 1995). Ζ αηηία ηεο χπαξμεο ησλ θεξδψλ απηψλ είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ 

παξαγφλησλ-πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε επηρείξεζε απηή έλαληη άιισλ παξφκνησλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο  ε ππεξνρή ζην management(δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο), ε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, ε θήκε, νη θαιέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, νη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, 

δαλεηζηέο, ην επηηπρεκέλν marketing, νη  ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε παξαγσγή «Know-

How» θαη ε αλψηεξε ηερλνινγία, ν αδχλακνο ή αλαπνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο, ε  

ηνπνζεζία θαη άιια  ηα νπνία φκσο δελ απνηππψλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο, 

κηαο θαη δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Δ.αθέιιεο, 1991, Bryer, 

1995, 2005, J.Cooper, 2007). Ζ κε αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ είρε σο 

ζπλέπεηα λα πξνηείλεηαη σο κνλαδηθή κέζνδνο απνηίκεζεο ησλ θεξδψλ απηψλ ν ππνινγηζκφο 

ηεο δηαθνξάο ησλ ζπλνιηθψλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ θεξδψλ κείνλ ησλ θεξδψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ θαηνρή θαη ρξήζε ησλ αλαγλσξίζηκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο (θαλνληθά θέξδε). Σν απνηέιεζκα απηφ (δειαδή ηα 

ππεξθαλνληθά θέξδε) πξνεμνθιείηαη κε ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζην παξφλ θαη 

θεθαιαηνπνηείηαη.  

Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ππεξαμία σο ππεξθαλνληθφ 

θέξδνο απνηειεί πέξαλ φισλ ησλ άιισλ θαη θίλεηξν γηα ηελ εμαγνξά κίαο επηρείξεζεο, κηαο 

θαη ε επέλδπζε απηή πξνβιέπεηαη λα έρεη πςειφηεξε απφδνζε έλαληη αληίζηνηρσλ 

επελδχζεσλ πνπ δελ έρνπλ ππεξαμία θαη θαη‟ επέθηαζε παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν θίλδπλν 

(Bryer, 1995, 2005). πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη θαη ε πξφζεζε ηνπ αγνξαζηή λα πιεξψζεη 
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παξαπάλσ απφ φηη αμίδνπλ ηα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

(premium
3
) πξνζβιέπνληαο ζηα κειινληηθά νθέιε πνπ ζα έρεη απφ ηελ θαηνρή ηεο. Χζηφζν, 

ε απνηίκεζε ηεο ππεξαμίαο σο ππεξθαλνληθνχ θέξδνπο ζηεξίδεηαη ζε εθηηκήζεηο γηα ην 

κέγεζνο ησλ θαλνληθψλ θαη ζπλνιηθψλ θεξδψλ θαζψο θαη ζε εθηίκεζε ηνπ θαηάιιεινπ 

ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ησλ θεξδψλ απηψλ ζην παξφλ. Οη εθηηκήζεηο φκσο απηέο είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απζαίξεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη δπλαηφο ν αθξηβήο θαη νξζφο 

ππνινγηζκφο ησλ ππεξθαλνληθψλ θεξδψλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο ππεξαμίαο (Spacek, 1964, 

Gynther, 1969, Miller, 1973, Bryer 1995). Πέξα απφ απηφ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ χςνπο ηεο ππεξαμίαο παίδεη θαη ν αζηάζκεηνο παξάγνληαο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ πσιεηή (Cooper, 2007).  

ιεο νη παξαπάλσ αηέιεηεο είραλ σο απνηέιεζκα λα αλαπηπρζεί παξάιιεια κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαμίαο σο ππεξθαλνληθνχ θέξδνπο θαη ηειηθά λα επηθξαηήζεη σο 

θαηαιιειφηεξε άιιε κία άπνςε
4
. Ζ άπνςε φηη ε ππεξαμία είλαη ην επηπιένλ  ηεο αμίαο ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ απφθηεζε κίαο 

επηρείξεζεο, δειαδή είλαη ην ππνιεηκκαηηθφ θφζηνο (Residual Cost) απηήο ηεο επέλδπζεο. 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε αηηία θαηαβνιήο επηπιένλ ηηκήκαηνο είλαη θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε πξνζδνθία ηνπ αγνξαζηή γηα πςειά νηθνλνκηθά νθέιε ζην κέιινλ ιφγσ 

ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδεη ε απνθηψκελε επηρείξεζε. κσο, σο 

κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο ππεξαμίαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ ππεξθαλνληθνχ θέξδνπο, αιιά εθείλν ην κέξνο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο πνπ 

δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηα επί κέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο απνθηψκελεο επηρείξεζεο. 

Έηζη, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε αληηκεηψπηζε απηή είλαη πεξηζζφηεξν κία ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε απνηίκεζεο ηεο ππεξαμίαο παξά έλαο λένο νξηζκφο ηεο (Gynther 1969, Falk θαη 

Gordon, 1977). 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαμίαο ηφζν σο ππεξθαλνληθφ 

θέξδνο φζν θαη σο ππνιεηκκαηηθφ θφζηνο εκπεξηέρεη κία θνηλή αλεπάξθεηα, ε νπνία 

εληνπίδεηαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ζηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηφζν ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ 

φζν θαη ηεο απνθηψκελεο επηρείξεζεο.  

 

                                                 
3
 Ο L.Dicksee  δίνει ωσ ζννοια υπζρ το άρτιο (premium= το τίμθμα που καταβάλλεται κατά τθν απόκτθςθ μίασ 
επιχείρθςθσ)*αφορά εναλλακτικι λφςθ για τθ διαγραφι τθσ υπεραξίασ με τθν ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το 
άρτιο+ Cooper (2007, ςελ.250). 

4
 Η Cooper(2007)  αναφζρει ότι θ προςζγγιςθ αυτι διατυπϊνεται ιδθ από το 1884 από τον W.Harris, ο οποίοσ 
προτείνει αυτι τθν προςζγγιςθ ωσ οριςμό για τθν υπεραξία και μετζπειτα από W.E.Stacey(1988):”the 
surplus of the purchase money of a concern after deducting the amount paid for the actual assets, such as 
stock-in-trade, book-debts, and other property”. 
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1.3 Άιιεο έλλνηεο γηα ηελ ππεξαμία 

 

Οη Ma R. θαη Hopkins R. (1988) αλαθέξνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ππεξαμίαο φηαλ ε 

επηρείξεζε πξφθεηηαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμία ηεο ζηα πξνπχιαηα ηεο αιιαγήο ηδηνθηεζίαο. 

Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο:  

(1) ε αιιαγή ζηε ζχζηαζε ησλ εηαίξσλ, φηαλ αιιάδνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ 

εηαίξσλ ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ, έλαο εηαίξνο απνρσξεί ή εηζέξρεηαη έλαο λένο 

εηαίξνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπλήζσο ε ππεξαμία ηεο επηρείξεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εηαηξηθφ ζπκθσλεηηθφ, θαη  

(2)
5
 ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ απφθηεζε κηαο αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο απαηηεί 

λα ππνινγηζηεί ε αμία ηεο επηρείξεζεο. Σππηθά, ν ε ππεξαμία ζεσξείηαη σο ε 

θεθαιαηνπνηεκέλε αμία (ηξέρνπζα αμία) ησλ κειινληηθψλ σθειεηψλ απφ ηα 

αλψηεξα έζνδα (superior earnings) ηεο απνθηψκελεο επηρείξεζεο. Σν πνζφ πνπ ζα 

πιεξσζεί σο ππεξαμία ηζνχηαη εμ‟ νξηζκνχ απφ ην επηπιένλ ηεο ηηκήο αγνξάο πνπ 

πιεξψλεη ε επηρείξεζε πάλσ απφ ην ζχλνιν ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Ζ Cooper (2007) ζπκπιεξψλεη φηη ε πξψηε πεξίπησζε, ε νπνία ήηαλ θαη ε πην 

δεκνθηιήο κνξθή ππεξαμίαο, νπζηαζηηθά, είρε σο ζθνπφ ηελ απνηίκεζε ηεο παιηάο 

επηρείξεζεο, ψζηε λα πιεξσζνχλ δίθαηα ηα κέιε ηεο θαη γηα λα γίλεη ε λέα δηαλνκή. Σν 

απνηέιεζκα πνπ πξνέθππηε ινγηζηηθά αληηκεησπηδφηαλ κε ρξέσζε ελφο λένπ ινγαξηαζκνχ 

(«θήκε θαη πειαηεία») θαη ζε πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παιηψλ εηαίξσλ (Roby, 1892). 

χκθσλα κε ηε Θεσξία ηεο Οξκήο
6
 (The Momentum Theory) ηνπ Nelson (1953)  

αλαθέξεη φηη «ν αγνξαζηήο κηαο  επηρείξεζεο θαλνληθά πιεξψλεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ 

ρξεκάησλ γηα ηελ ππεξαμία, δηφηη ζέιεη έλα θηλεηήξην μεθίλεκα ζηελ λέα επηρείξεζε απ‟ φηη 

λα μεθηλήζεη κηα φκνηα λέα επηρείξεζε θαη λα αθηεξψζεη ηφζε πξνζπάζεηα θαη ρξήκα γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα απνθηήζεη ηέηνηα ππεξαμία». Γειαδή είλαη πξνηηκφηεξν ε 

εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο γηα ξαγδαία αλάπηπμε, θαη άξα ε πιεξσκή ππεξαμίαο, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί κία επηρείξεζε, απφ ηελ νπνία ππάξρεη ε πξνζδνθία γηα επηπιένλ 

θέξδε θαη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά  πνπ πξνέξρνληαη απφ απηή ηελ ππεξαμία, φπσο 

                                                 
5
 Ma και Hopkins (1988), ςελ 76: “Second,……. goodwill is viewed as the capitalized value (i.e., the present 
value) of the future stream of superior earnings of the business to be acquired. The amount paid for goodwill 
…… is equal by definition to the excess of the purchase price paid for the business over the sum of the fair 
values of its identifiable tangible and intangible net assets (i.e., assets net of liabilities)”. 

6
 Οι Seetheraman et al(2004, ςελ.137) αναφζρονται ςτθν κεωρία αυτι ωσ ζνα από τουσ λόγουσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ ςυςτθματικισ απόςβεςθσ τθσ εξαγοραςκείςασ υπεραξίασ (purchased goodwill) ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ περίοδο. 
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είλαη: θήκε θαη πειαηεία (=ππεξαμία, ε άιιε έλλνηα πνπ δίλεηαη), ηερλνγλσζία, πξνζσπηθφ, 

πηζησηέο, πξνκεζεπηέο, εκπνξηθά ζήκαηα, πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, παηέληεο, θφξκνπιεο, 

ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θιπ.. 

Χζηφζν, ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεη αλαθνξά ζε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάξρνπλ ή 

πξφθεηηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο ελνπνίεζεο-ζπλέλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα νπνία 

δελ κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

αλαγλσξίδεη θαη κία ζεηξά απφ “εμσινγηζηηθνχο” ιφγνπο-θιεηδηά πνπ σζνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο  ζηε ζπλέλσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο (ζπγρσλεχζεηο). Οξηζκέλνη απφ ηνπο πιένλ 

ζεκαληηθνχο θαη θνηλψο απνδεθηνχο ιφγνπο είλαη (Sherman and Hart, 2006, ζει.13-14 

αλαθέξεη δέθα ιφγνπο): 

 Οη ζπλελψζεηο ή ζπγρσλεχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο θαη 

επαξθήο ηξφπνο γηα ηελ είζνδν ζε κηα λέα αγνξά, γηα ηελ είζνδν ζε κηα λέα παξαγσγή 

πξντφληνο ή γηα ηελ αχμεζε ηεο έξεπλαο αγνξάο. 

 Μέζσ ησλ ζπλελψζεσλ κηα επηρείξεζε έρεη πξφζβαζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο 

εκπεηξίαο πνπ θαηέρεη ην πξνζσπηθφ ηεο απνθηψκελεο επηρείξεζεο θαη απηφ είλαη 

δπλαηφ λα ηελ νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε άκεζα  πςεινχ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ.  

 Ζ δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ θαη πηζηνχ πειαηνινγίνπ είλαη κία ρξνλνβφξα, ακθίβνιε 

θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία. Μέζσ ησλ ζπλελψζεσλ είλαη δπλαηή ε άκεζε απφθηεζε 

κίαο ερεξήο επσλπκίαο παξαθάκπηνληαο ηηο αλαπφθεπθηεο δπζθνιίεο ελφο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

 Ζ επηηπρεκέλε επέθηαζε κίαο επηρείξεζεο ζε αγνξέο εθηφο ζπλφξσλ είλαη πην πηζαλή 

κέζσ ηεο απφθηεζεο κίαο ηνπηθήο επηρείξεζεο γηα κία ζεηξά ιφγνπο, φπσο ε θήκε ηεο 

απνθηψκελεο επηρείξεζεο ζηελ ηνπηθή αγνξά, ε γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο, νη θαιέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ε χπαξμε θαλαιηψλ 

δηαλνκήο. 

 Ζ αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο γξήγνξεο θαη ζπρλέο κεηαβνιέο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ άιια θαη ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κε ηελ απφθηεζε 

κίαο ήδε ιεηηνπξγνχζαο επηρείξεζεο.  

Οη επηρεηξήζεηο απηέο απνζθνπνχλ ζε κηα ξαγδαία αλάπηπμε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δε ζα είλαη απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ θαη ηεο δηθήο ηνπο 

νξγαληθήο αλάπηπμεο, αιιά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνθηνχλ κέζσ ηεο ζπλέλσζήο ηνπο 

κε άιιεο κνλάδεο.  Βέβαηα, ε δηαηήξεζε απηήο ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο απαηηεί θαη ηελ 

εζσηεξηθή πξνζπάζεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. κσο, ε χπαξμε ππεξαμίαο πνπ ζα 
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πξνθχςεη  απφ ηηο ζπλελψζεηο δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα ηελ χπαξμε πιενλαζκαηηθψλ 

θεξδψλ θαη αληίζηξνθα ε χπαξμε θεξδψλ επηπιένλ απφ ην αλακελφκελν δελ ζπλεπάγεηαη 

απαξαίηεηα ηελ χπαξμε ππεξαμίαο, αιιά ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλνιν 

ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία αζξνίδνληαη ζηηγκηαία ζην λέν νηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ 

πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά ηε ζπλέλσζε θαη ην νπνίν ίζσο λα δεκηνπξγήζεη επηπιένλ θέξδε.  

Δπηπιένλ, νη Ma θαη Hopkins(1988, ζει 77) αλαθέξνπλ ηνλ φξν ζπλέξγηεο απφ ηελ 

αιιεινεπίδξαζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ 

νδεγεί ζε αλψηεξα έζνδα.  Οη ζπλέξγηεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλελψζεσλ ιφγσ ησλ ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπλδπαζκέλε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, επηηπγράλνπλ πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα, θεξδνθνξία θαη 

γεληθά αλάπηπμή, απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ ζα πεηχραηλαλ εάλ νη ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο 

ιεηηνπξγνχζαλ αλεμάξηεηα. Ζ πξνζέγγηζε απηή ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηεο δηαδηθαζίαο 

απνηίκεζεο ηεο απνθηψκελεο κνλάδαο ηελ αληηκεηψπηζή ηεο σο ελφο δπλακηθνχ, αλνηρηνχ 

ζπζηήκαηνο
7
, ην νπνίν δελ είλαη απιψο ην άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο αμηψλ ησλ ελζψκαησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, αιιά κία δνκή ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλδπάδεη αιιεινζρεηηδφκελα 

ζηνηρεία φπσο γεγνλφηα, αληηθείκελα θαη ζπκπεξηθνξέο γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

(Miller. 1973). Ζ ζπζηεκαηηθή απηή πξνζέγγηζε ζεσξεί πσο ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ θελφ, 

κεηαμχ ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ κεκνλσκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  κίαο επηρείξεζεο θαη 

ηεο αμίαο πνπ απηά έρνπλ ιεηηνπξγψληαο σο κέξε ελφο ζπζηήκαηνο ζην νπνίν αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο (εζσηεξηθέο ζπλέξγηεο), αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ (εμσηεξηθέο 

ζπλέξγηεο),θαη ε αηηία χπαξμεο ππεξθαλνληθψλ θεξδψλ.  

Σέινο, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δπζθνιία ελζσκάησζεο ησλ ζπλεξγηψλ ζηελ απνηίκεζε 

ηεο ππεξαμίαο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο πξαθηηθήο, νη Ma θαη Hopkins (ζην ίδην 

θείκελν ηνπ 1988, ζει.77) θαηαιήγνπλ: «ηαλ ππάξρεη αλάγθε αλαγλψξηζεο θαη 

παξνπζίαζεο ηεο αμίαο κίαο επηρείξεζεο, απηή κπνξεί λα θαιπθζεί κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ππεξαμίαο σο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ην επίζεκν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο».  Δλψ, ν Miller 

(1973,ζει.285) ηνλίδεη : “Ο φξνο «Τπεξαμία» είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ ινγηζηή πνπ 

πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη ηελ αμία αγνξάο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ, απνκνλψλνληαο κφλν 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δπλαηφ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή 

                                                 
7
 Ma και Hopkins (1988), ςελ 77: “…….the firm is viewed as a dynamic open system, it is evident that enterprise 
earnings may well exceed the normal return on an identifiable net assets investment base and enterprise 
value may exceed the total fair value of those net assets”.  
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ινγηζηηθή δηαδηθαζία θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθφ θφζηνο 

ή ηελ αγνξαία αμία ηνπο”.  

 

1.4 Δζσηεξηθά Γεκηνπξγνύκελε Τπεξαμία 

 

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ππεξαμία 

απφ ηελ αγνξά κίαο επηρείξεζεο απφ άιιε ή απφ ηε ζπλέλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ νλνκάδεηαη 

Εξαγοπαζθείζα Υπεπαξία (Purchased Goodwill) θαη κε απηφ ηνλ φξν νη πεξηζζφηεξνη 

πξναλαθεξφκελνη κειεηεηέο είραλ αλαπηχμεη ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θαη γηα 

ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο.  

ηελ πξάμε θάζε επηρείξεζε δεκηνπξγεί ππεξαμία. Ζ ππεξαμία απηή πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη εζσηεξηθά απφ ηελ ζπζζψξεπζε εκπεηξίαο ζην πξνζσπηθφ ηεο, ηελ θήκε πνπ 

δεκηνπξγεί απφ ηελ δηαθήκηζε ή απφ ηελ πξνηίκεζε θάπνηνπ πξντφληνο ηεο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε δεκφζηνπο θνξείο, ηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεη γηα 

ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη πνιιά άιια. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηε ινγηζηηθή, 

έρεη επηθξαηήζεη, ην ζχλνιν φισλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

αλαγλσξηζζνχλ θαη απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα λα νλνκάδεηαη “Εζωηεπικά δημιοςπγούμενη 

Υπεπαξία” (Internally Generated Goodwill), πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηεί ε έλλνηά ηεο απφ 

απηή ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ (Εξαγοπαζθείζα Υπεπαξία 

- Purchased Goodwill).  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελεο ππεξαμίαο απφ ηελ εμαγνξαζζείζα 

είλαη δήηεκα ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ: ηφζν γηα ηε ινγηζηηθή αλαγλψξηζε, φζν θαη γηα 

απνηίκεζε ηεο ππεξαμίαο πξνυπνηίζεηαη ε αγνξά ηεο. Έηζη, ελψ θαηά ην πιείζηνλ νη αηηίεο 

δεκηνπξγίαο ηεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη θνηλέο, ην δήηεκα ηεο αλαγλψξηζήο 

ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην εξψηεκα πνπ δηαηππψλνπλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ζην 

βηβιίν
8
 ηνπο νη Sherman θαη Hart (2006, ζει.12): “Buy vs Build”. Ζ ππεξαμία δελ κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί φηαλ κία επηρείξεζε πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εζσηεξηθά, έζησ θαη αλ ηειηθά θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη (ρηίζεη) ππεξαμία. Δλψ, φηαλ κία 

επηρείξεζε απνθαζίζεη λα αλαπηπρζεί επελδχνληαο ζηελ απφθηεζε κίαο ήδε ιεηηνπξγνχζαο 

επηρείξεζεο, ηφηε απνθηά (αγνξάδεη) θαη ηελ φπνηα εζσηεξηθή ππεξαμία έρεη απηή 

δεκηνπξγήζεη, κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζή ηεο. 

                                                 
8
 Mergers and Acquisitions from A to Z, Second ed., Amacom publishing, New York. 
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Ζ ζεκαζία ηεο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελεο ππεξαμίαο αλαγλσξίδεηαη ζρεδφλ θαζνιηθά 

απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ ππεξαμία (Walker, 1938b; Nelson, 1953; Gynther, 1969;Miller, 

1973; Falk θαη Gordon, 1977; Ma θαη Hopkins, 1988; Seetharaman et al, 2004, ). Χζηφζν, ην 

ίδην θαζνιηθά αλαγλσξίδεηαη θαη ε αλάγθε λα κείλεη ην κέγεζνο απηφ εθηφο ηζνινγηζκνχ. Οη 

Ma θαη Hopkins (1988, ζει.82) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη αλ θαη ε εζσηεξηθά 

δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία είλαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθή, πξφθεηηαη γηα έλα ππνθεηκεληθφ 

κέγεζνο πνπ ν ππνινγηζκφο ηνπ ζηεξίδεηαη ζε πξνζδνθψκελεο σθέιεηεο θαη ζε δχζθνια 

κεηξήζηκεο αιιειεπηδξάζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ν Bryer (1995), πην αλαηξεπηηθά, αλαθέξεη 

ηελ άπνςε ηνπ Μαξμ φηη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο ππεξαμίαο ζα θαηέιεγε ζην ζρεκαηηζκφ ελφο “πιαζηνχ 

θεθαιαίνπ” (fictitious capital), κηαο θαη απηά δελ απνηεινχλ πξαγκαηηθή πεγή δεκηνπξγίαο 

θέξδνπο, αιιά ηα απαξαίηεηα κέζα ζην πιαίζην ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πςειφηεξεο δπλαηήο απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Οη 

Seetharaman et al (2004)
9
 ηέινο, εληνπίδνπλ σο βαζηθέο αηηίεο ηεο απνθπγήο ινγηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελεο ππεξαμίαο ηα εμήο: 

 Ζ εκθαληδφκελε ππεξαμία είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη πιαζηή κε ζθνπφ λα 

βειηηψζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ ηεο 

 Δίλαη δχζθνιε ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ππεξαμίαο ζε θάπνηεο γεληθά παξαδεθηέο 

ινγηζηηθέο αξρέο, φπσο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 

επαιεζεπζηκφηεηαο. 

 Ζ απνηίκεζή ηεο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη ζηεξίδεηαη ζε ππνζέζεηο θαη 

εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ θαη ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ. 

 Παξνπζηάδεηαη δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εμφδσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ππεξαμία ηεο επηρείξεζεο, π.ρ. ην θφζηνο έξεπλαο, ηα δηαθεκηζηηθά έμνδα. Σν 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη εδψ είλαη: Πνηα είλαη εθείλα ηα έμνδα απφ ην ζχλνιν ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ κηαο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πσιήζεηο, άξα 

δεκηνπξγνχλ θέξδε θαη επνκέλσο ζπλδένληαη κε ηελ ππεξαμία; Ζ πξνζπάζεηα λα 

γίλεη κηα ηέηνηα θαηαλνκή  ζα ήηαλ ηερλεηή! 

                                                 
9
 Αναφζρονται  ςε άρκρο του T.A. Lee (1971) 
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Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην δήηεκα ηεο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελεο ππεξαμίαο 

είλαη ηδηαίηεξα επξχ. Χζηφζν, ε παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο 

εμαγνξαζζείζαο ππεξαμίαο θαη δελ επηηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο. 

 

1.5 Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο ηεο Τπεξαμίαο 

 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ νξηζκνχ ηεο ππεξαμίαο είρε σο θπζηθφ επαθφινπζν ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ κεγέζνπο απηνχ. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 130 εηψλ ηνπ δηαιφγνπ 

γηα ηελ ππεξαμία εληνπίδνληαη κία ζεηξά δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θπξίσο ζηα δεηήκαηα 

ηεο αλαγλψξηζήο ηεο σο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο απνηίκεζήο ηεο ηφζν θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε, φζν θαη κεηέπεηηα.  

Οη Seetharaman et al.(2004) παξέρνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα ηεο ινγηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηεο ππεξαμίαο. ε απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ζέκαηα θαη ηα πξφηππα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαμίαο μεθηλψληαο απφ ην 1891 έσο ην 1998 γηα Ζ.Π.Α., Καλαδά, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Δπξψπε. Ζ Cooper (2007) παξνπζηάδεη ηηο ηέζζεξηο πνιηηηθέο απφ ην 

1880 έσο ην 1921 γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ππεξαμίαο: (α) άκεζε δηαγξαθήο ηεο έλαληη 

απνζεκαηηθψλ, (β) Κεθαιαηνπνίεζε ζην θφζηνο θαη κφληκε δηαηήξεζή ηεο, (γ) θαη κφληκε 

δηαηήξεζή ηεο σο απφζεκα κέζσ επαλαπξνζαξκνγήο απφ  ηα θέξδε θαη (δ) Κεθαιαηνπνίεζε 

ζην θφζηνο θαη απφζβεζε ζηα θέξδε ή δεκηέο. κσο, Οη Ding et al (2008) ζε κειέηε ηνπο, 

παξέρνπλ κία πην νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ ινγηζηηθνχ κεγέζνπο 

ηεο ππεξαμίαο, απφ ην 1880 κέρξη 2005-θπξίσο ζηηο ηέζζεξηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο ηνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ (Ζ.Π.Α., Ζ.Β., Γαιιία θαη Γεξκαλία).  χκθσλα κε ηε κειέηε απηή, ε 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαμίαο έρεη δηέιζεη απφ ηέζζεξηο θάζεηο: α) ηαηηθή (Pure 

Static), β) Αζζελήο ηαηηθή (Weakened Static), γ) δπλακηθή (Dynamic) θαη δ) Πξαγκαηηζηηθή 

(Actuarial).  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεζζάξσλ απηψλ θάζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

ηαηική Φάζη (Pure Static): Ζ πεξίνδνο απηή είλαη απφιπηα επεξεαζκέλε απφ ηελ 

άπνςε φηη ν ηζνινγηζκφο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αμίεο 

ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. ηελ πεξίνδν απηή, ε ππεξαμία δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αιιά σο πιαζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν 

ακέζσο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έμνδν ή γξήγνξα λα απνζβέλεηαη (κέρξη 5 έηε).  

Αζθενήρ ηαηική (Weakened Static): ηε δεχηεξε θάζε, αλ θαη ε ππεξαμία εμαθνινπζεί 

λα κελ αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, σζηφζν ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο 

δηαθνξνπνηείηαη: ην θφζηνο ηεο ππεξαμίαο άκεζα σο έμνδν δεκηνπξγεί “θξπθά απνζεκαηηθά” 
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θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη νξζφηεξν ην θφζηνο ηεο ππεξαμίαο λα δηαγξάθεηαη έλαληη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Πάλησο λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ δφζεθε (έζησ 

θαη πεξηνξηζκέλα) ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο ππεξαμίαο σο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη 

ε ηκεκαηηθή απφζβεζή ηεο ζε κία βξαρεία ρξνληθή πεξίνδν. 

Γςναμική (Dynamic): ηελ ηξίηε θάζε, ζην επίθεληξν ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

δελ βξίζθεηαη πιένλ ε αμία πνπ ζα έρνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζε 

πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζήο ηεο, άιια ε πξννπηηθή αλάπηπμεο πνπ απηά ηεο δίλνπλ γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο(Παπαδοσή ηηρ Σςνέσιζηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ), αλ θαη ε 

ππεξαμία έρεη πεπεξαζκέλε δσή. Απνηέιεζκα απηήο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο είλαη θαη ε 

θαζνιηθή απνδνρή ηεο ππεξαμίαο σο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνζβέλεηαη ζε κία 

ζρεηηθά καθξά πεξίνδν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο πηνζεηείηαη παξάιιεια κε ηε 

Μέθοδο ηηρ Εξαγοπάρ ε “λέα” ηφηε Μέθοδορ ηηρ Σςγσώνεςζηρ ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηά ηε 

δηαδηθαζία ελνπνίεζεο δελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ππεξαμίαο. 

Ππαγμαηιζηική (Actuarial): ηελ ηέηαξηε θάζε (ηελ νπνία δηαλχνπκε ζήκεξα), ε 

επηρείξεζε είλαη ζε ζπλερή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο ηελ ππεξαμία λα απνζβέλεηαη, αιιά 

βξίζθεηαη ζε πεξηνδηθφ έιεγρν γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο θαη ε νπνία ππεξαμία 

αλαγλσξίδεηαη πιένλ ζε θάζε πεξίπησζε ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Καηά ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη παξνχζεο θαη κειινληηθέο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ηφζν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο θαη εθφζνλ 

πξνθχςεη φηη απηέο δελ είλαη επλντθέο, ηφηε ε επηρείξεζε πξνρσξά ζε κείσζε ηεο αμίαο ηεο 

ππεξαμίαο. Απηή ε αληηκεηψπηζε επηηξέπεη ηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

θαη πιένλ δελ κεηψλνληαη ηα εηήζηα θέξδε ζχκθσλα κε έλα απζαίξεην ππνινγηζκφ ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηεο ππεξαμίαο, αιιά κφλν φηαλ πξνθχςεη πξαγκαηηθή αηηία κείσζεο.  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ 

(θαη απαζρνινχλ αθφκε θαη ζήκεξα) ην δηάινγν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ππεξαμίαο 

είλαη ην πσο θαη πφηε αλαγλσξίδεηαη, ην πψο απνηηκάηαη θαη ην πφηε (εάλ) αληηκεησπίδεηαη σο 

έμνδν. Οη παξάγξαθνη πνπ αθνινπζνχλ αζρνινχληαη κε απηά αθξηβψο ηα δεηήκαηα. 

 

1.6 Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε ηεο ππεξαμίαο 

 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ πξνεγήζεθαλ έγηλε ζαθέο φηη πξνθεηκέλνπ κία επηρείξεζε λα 

αλαγλσξίζεη ππεξαμία, ζα πξέπεη απηή λα πξνέξρεηαη απφ ηελ απφθηεζε κίαο άιιεο 

επηρείξεζεο, δειαδή ε ππεξαμία πνπ αλαγλσξίδεηαη δελ είλαη ε ππεξαμία πνπ ε ίδηα ε 

επηρείξεζε έρεη δεκηνπξγήζεη αιιά απηή πνπ απφθηεζε (αγφξαζε) κέζσ ηεο απφθηεζεο κίαο 
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άιιεο επηρείξεζεο. κσο, εδψ ηίζεηαη ην εμήο εξψηεκα: Πφηε κία πξάμε ζπλέλσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη απφθηεζε θαη επηζχξεη ηελ αλαγλψξηζε ππεξαμίαο;  

Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλελψζεσλ, έηζη 

φπσο απηή εθθξάδεηαη ηφζν κέζσ ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 3 «Σςνενώζειρ Επισειπήζεων» αληηκεησπίδεη 

θάζε κνξθή ζπλέλσζεο σο απφθηεζε θαη σο εθ ηνχηνπ αλαγλσξίδεη σο κνλαδηθή κέζνδν 

ελνπνίεζεο ηε Μέζνδν ηεο Δμαγνξάο (Purchase Method). χκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο 

απηήο ηεο κεζφδνπ θαηά ηελ αξρηθή ελνπνίεζε, απνηηκψληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο απνθηψκελεο επηρείξεζεο ζηηο δίθαηεο- εχινγεο αμίεο ηνπο. Δθφζνλ απφ ηελ 

απνηίκεζε πξνθχςεη φηη ε αμία ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε ηνπ αληηηίκνπ πνπ 

θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζε, ηφηε ε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία, ελψ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ε αξλεηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη (αξλεηηθή ππεξαμία) κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο αλαθνξηθά κε ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη σο 

απνηειέζκαηα ηεο ζπλελσκέλεο επηρείξεζεο κφλν εθείλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ζπλέλσζεο θαη κεηά.  

Χζηφζν ζην πξφζθαην παξειζφλ
10

, άιια ινγηζηηθά πξφηππα αλαγλψξηδαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ κνξθψλ ελνπνίεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ επέηξεπαλ ππφ 

πξνυπνζέζεηο ηε ρξήζε ηφζν ηεο  Μεζόδνπ ηεο Δμαγνξάο (Purchase Method) φζν θαη ηεο 

Μεζόδνπ ηεο πγρώλεπζεο (Pooling of Interest Method). χκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ηειεπηαίαο, θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε ησλ ηζνινγηζκψλ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπλελσκέλσλ κνλάδσλ ελνπνηνχληαη βάζεη ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ ζηνπο επί κέξνπο αηνκηθνχο ηζνινγηζκνχο ηνπο, ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ 

ζπγαηξηθψλ πνπ αλαινγνχλ ζηε κεηξηθή ζπκςεθίδνληαη κε ηελ αμία ζπκκεηνρήο ηεο 

κεηξηθήο έηζη φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο, δειαδή ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή 

αμία ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ εμέδσζε θαη δηέζεζε ε κεηξηθή σο αληάιιαγκα ησλ κεηνρψλ ηεο 

ζπγαηξηθήο. Σπρφλ δηαθνξά απφ ηνλ παξαπάλσ ζπκςεθηζκφ κεηαθέξεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα 

θαη θαη‟ επέθηαζε δελ αλαγλσξίδεηαη ππεξαμία. Σέινο, ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο θαη φρη κφλν απηά πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξίνδν κεηά ηελ εκεξνκελία ζπγρψλεπζεο.  

 

 

                                                 
10

 Πζρα από αυτό, θ χριςθ και των δφο μεκόδων επιτρζπεται και από τθν Ελλθνικι νομοκεςία Κ.Ν.2190/1920 

Άρκρα 68-78 
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1.7 Γηαγξαθή, απόζβεζε ή απνκείσζε; 

 

Σν δήηεκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο ππεξαμίαο κεηά ηελ αξρηθή ηεο 

αλαγλψξηζε, κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ην πην πεξίπινθν απφ φζα έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ 

βηβιηνγξαθία γηα ηε ινγηζηηθή, κηαο θαη νη επηπηψζεηο ηεο δελ πεξηνξίδνληαη κέζα ζηελ 

πεξίνδν πνπ αλαγλσξίδεηαη ε ππεξαμία, αιιά επεθηείλεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ επεξεάδνληαο 

ηφζν ηελ εηθφλα ηεο πεξηνπζίαο φζν θαη ησλ απνηειεζκάησλ κίαο επηρείξεζεο. Δμάιινπ, ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο απηνχ θαίλεηαη μεθάζαξα θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν δηάινγνο 

γηα ην πνηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο αληηκεηψπηζήο ηνπ παξακέλεη αθφκε θαη ζήκεξα 

ηδηαίηεξα έληνλνο. Έηζη, γηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ππεξαμίαο κεηά ηελ αξρηθή ηεο 

αλαγλψξηζε έρνπλ πηνζεηεζεί ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: ζχκθσλα κε ηελ πξψηε, ε 

ππεξαμία ζα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη άκεζα κεηά ηελ αλαγλψξηζή ηεο, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε 

ε ππεξαμία ζα πξέπεη λα απνζβέλεηαη κέζα ζε έλα πεπεξαζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε ε ππεξαμία ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηνλ ηζνινγηζκφ κέρξηο φηνπ νη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ππαγνξεχζνπλ ηε δηαγξαθή ή ηε κείσζή ηεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε άπνςε, ε νπνία θαη επηθαιείηαη ηελ αξρή ηεο ζχλεζεο 

(prudence), ε ππεξαμία ζα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη άκεζα κεηά ηελ αλαγλψξηζή ηεο έλαληη ησλ 

θεξδψλ ή έλαληη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ζπλεζέζηεξα έλαληη ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ). Ζ 

επηρεηξεκαηνινγία ππέξ απηήο ηεο κεζφδνπ ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ φηη ε παγηνπνίεζε ηεο 

ππεξαμίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ε απφζβεζή ηεο είλαη απζαίξεηε (arbitrary) θαη πξνθαιεί 

ζηξεβιψζεηο ζηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ
11

 θαη άξα, δελ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ σο  πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

χκθσλα κε ηε δεχηεξε αληηκεηψπηζε, ε ππεξαμία φληαο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζα 

πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε ηαθηηθέο απνζβέζεηο γηα κία εχινγε ρξνληθή πεξίνδν. Σα βαζηθφ 

επηρείξεκα ππέξ απηήο ηεο κεζφδνπ αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο ππεξαμίαο. Έηζη ην 

ππνιεηκκαηηθφ θφζηνο απφθηεζεο κίαο επηρείξεζεο (δειαδή ε ππεξαμία) δελ είλαη ηίπνηε 

άιιν απφ ην θφζηνο ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ θεξδψλ. ε ζπκθσλία ινηπφλ θαη κε ηελ 

αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ην θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα αληηζηνηρηζζεί ζηηο πεξηφδνπο εθείλεο 

ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηά ηα θέξδε θαη θπζηθά, ζεκαληηθφ είλαη λα 

πξνζδηνξηζζεί αθξηβψο ε σθέιηκε δσή ηεο. 

Σέινο, ε ηξίηε θαη επηθξαηέζηεξε αληηκεηψπηζε, κέρξη θαη ζήκεξα, ππνζηεξίδεη φηη ε 

ππεξαμία ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ απνθηψληα θαη λα δηαγξάθεηαη κφλν 

                                                 
11

 Τόςο οι Seetharaman et al(2004, 2005) όςο και ο Bryer(1995) ςυμφωνοφν με αυτι τθν άποψθ. 
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εθφζνλ ππάξμνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο γηα θάηη ηέηνην. Ζ άπνςε φηη ε ππεξαμία ζα πξέπεη λα 

απνκεηψλεηαη ηζρχεη φηαλ ράλεηαη ε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κφλν εθφζνλ 

ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο γηα θάηη ηέηνην. πγθεθξηκέλα, ν Gynther αλαθέξεη: «…η ςπεπαξία 

θα ππέπει ηοςλάσιζηον να παπαμένει άθικηη εθόζον η δςναηόηηηα ηηρ επισείπηζηρ να 

δημιοςπγεί κέπδη παπαμένει αμείωηη» (Gynther, 1969, ζει. 253). χκθσλα κε απηή ηε 

κέζνδν, αθελφο δελ δηαγξάθεηαη ε ππεξαμία πξηλ κεησζεί ε αμία ηεο, αθεηέξνπ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ νξηζκφ ηεο ππεξαμίαο σο ελφο ζπλφινπ αλνκνηφκνξθσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζπλάγεηαη φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ απαμηψλνληαη κε ηνλ ίδην 

ξπζκφ θαη θαη‟ επέθηαζε νπνηαδήπνηε απφπεηξα πξνζδηνξηζκνχ ηεο σθέιηκεο δσήο θαη 

ηκεκαηηθήο απφζβεζήο ηεο ζα είλαη απζαίξεηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
: Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΤΠΔΡΑΞΗΑ  

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

 
2.1 Γεληθά 

 
χκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ..), ν ινγαξηαζκφο 16 

«ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΔΧ» 

πεξηιακβάλεη αθελφο ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (άπια πάγηα ζηνηρεία), φπσο είλαη 

δηάθνξα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, εθκεηαιιεχζεσο θ.ιπ. πνπ απνθηά ε επηρείξεζε ή αθφκα 

θαη κηα «ππεξαμία» ή αιιηψο «θήκε θαη πειαηεία» (GOODWILL) θαη αθεηέξνπ δηάθνξα 

έμνδα πνπ γίλνληαη εθάπαμ, αιιά αθνξνχλ πνιιέο ρξήζεηο θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα 

απνζβέλνληαη  ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο (έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο)( π.ρ. έμνδα 

ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο, έμνδα εξεπλψλ θαη άιια έμνδα 

πνιπεηνχο απνζβέζεσο)
12

.  

πγθεθξηκέλα, ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Δ.Γ.Λ.. 16.00 «Τπεξαμία επηρεηξήζεσο 

(Goodwill)»
13

 παξαθνινπζείηαη ε ππεξαμία πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εμαγνξά ή 

ζπγρψλεπζε νιφθιεξεο επηρεηξήζεσο θαη πνπ  είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νιηθνχ ηηκήκαηνο 

εμαγνξάο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρεηξήζεσο. Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπληειεί ζηελ επίηεπμε ηεο ινγηζηηθήο 

ηζφηεηαο (ηζνινγηζκφο ελάξμεσο) θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ππεξαμία πξνζδίλνπλ 

ζηελ επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά, ζπλνιηθή αμία κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε 

ζπγρσλεχζεσο ή κεηαηξνπήο επηρεηξήζεσλ ζε ΔΠΔ  ή αλψλπκε εηαηξείαο, ε πξαγκαηηθή αμία 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 9 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/20 (βάζεη εθζέζεσο ηεο επηηξνπήο εθηηκήζεσο).  

Ζ ππεξαμία ηεο επηρεηξήζεσο ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

πξαγκαηνπνηεί πςειά θέξδε ιφγσ θπξίσο ηεο θαιήο θήκεο, ηεο εθηεηακέλεο πειαηείαο, ηεο 

κεγάιεο πίζηεσο ζηελ αγνξά, ηεο θαιήο νξγαλψζεσο, ηεο ηδηαίηεξήο ηεο εμεηδίθεπζεο  ζηελ 

παξαγσγή νξηζκέλσλ αγαζψλ, ηεο θαιήο πξννπηηθήο αλαπηχμεσο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

αλήθεη, ησλ εμαηξεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζέζεσο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε, ηνπ πςεινχ 

επηπέδνπ ζηειερψλ πνπ απαζρνιεί (επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, εκπεηξία) θαη ην θχξνπο, 

δπλακηζκνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη δηεπζπληηθνχ ηεο κεραληζκνχ. 

                                                 
12

  Όπωσ αναφζρει ςτο βιβλίο του ο Λ.Κ.ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, «Γενικι Λογιςτικι», Εκδόςεισ ΠΑΜΙΣΟΣ, Ακινα, 2002. 
13

  Λ.Κ.ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, βιβλίο «Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο», Εκδόςεισ ΠΑΜΙΣΟΣ, Ακινα, 1997. 
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Σέινο, ε ππεξαμία ηεο επηρεηξήζεσο απνζβέλεηαη, είηε εθάπαμ, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε(5) έηε.   

 

2.2 Οξηζκνί - Έλλνηεο 

 

Δίλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

ππεξαμίαο επηρεηξήζεσο λα αλαθεξζνχκε ζηνπο επηκέξνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν 

ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, φζν θαη ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία. πσο 

αλαθέξεη θαη ζην βηβιίν ηνπ ν Δ.Η. αθέιιεο(1991), θάζε επηρείξεζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

εξγαζηψλ ηεο δηαζέηεη δηάθνξα νηθνλνκηθά αγαζά πνπ έρνπλ ρξεκαηηθή αμία θαη ηα νπνία 

θαινχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηελ ινγηζηηθή νξνινγία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζπγθξνηνχλ ην θαινχκελν ελεξγεηηθφ ηεο επηρεηξήζεσο (assets). Σα θεθάιαηα πνπ 

απαηηήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είηε πξνήιζαλ ζηελ επηρείξεζε 

απφ ηνπο θνξείο ηεο  (κεηφρνπο, εηαίξνπο, επηρεηξεκαηία), ηα νπνία θαινχληαη ίδηα θεθάιαηα, 

είηε νθείινληαη ζε ηξίηνπο θαη ηα νπνία θαινχληαη ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο. Σα ίδηα 

θεθάιαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο ζπληζηνχλ ην θαινχκελν παζεηηθφ ηεο 

επηρεηξήζεσο, ελψ σο πξαγκαηηθφ παζεηηθφ ζεσξνχληαη κφλν νη ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο. 

Δπνκέλσο, ηα ίδηα θεθάιαηα ζπληζηνχλ ηελ Καζαξή Πεξηνπζία ή Καζαξή Θέζε ηεο 

επηρεηξήζεσο θαη είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο 

(πξαγκαηηθφ παζεηηθφ), φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

  

 

Αλάινγα κε ηηο ηηκέο απνηηκήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε Καζαξή Θέζε ηεο 

επηρεηξήζεσο δηαθξίλεηαη ζε ινγηζηηθή θαη πξαγκαηηθή.  

Λογιζηική Καθαπή Θέζη (Δ.Η.αθέιιεο,1991) είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ελεξγεηηθνχ θαη 

πξαγκαηηθνχ παζεηηθνχ (ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο) ηεο επηρεηξήζεσο, φπσο ηα κεγέζε απηά 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (απνηίκεζε: παγίσλ ζην 

θφζηνο θηήζεσο, απνζεκάησλ ζηελ θαη‟ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θηήζεσο θαη 

ηξέρνπζαο θιπ) θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Έλαο άιινο 

νξηζκφο νκνίσο αλαθέξεη: «Λογιζηική Καθαπή Θέζη (Θ.Γ. Γξεγνξάθνο, 2009) είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ δεθηηθψλ ρξεκαηηθήο απνηηκήζεσο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ πξνο ηξίηνπο ππνρξεψζεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ θαη κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ), πνπ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

ΠΡΟ ΣΡΗΣΟΤ 

ΚΑΘΑΡΖ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑ/ΘΔΖ

ΘΔΖ 
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πξνθχπηνπλ απφ λφκηκα θαηαξηηζκέλν ηζνινγηζκφ· δειαδή, απφ ηζνινγηζκφ πνπ έρεη 

θαηαξηηζζεί κε βάζε ηνπο θαλφλεο θαη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 42
 
α-ε 

θαη 43 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. πγθεθξηκέλα, ε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηζνχηαη κε ην 

θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην, πξνζαπμεκέλν κε ηα ζρεκαηηζκέλα πξαγκαηηθά 

απνζεκαηηθά, ηε δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, ηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 

θαη ην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν (ή κεησκέλν κε ηηο δεκηέο εηο λέν)». 

Δπνκέλσο, ε Λνγηζηηθή Καζαξή Θέζε ηεο επηρεηξήζεσο κε βάζε ην ππφδεηγκα 

ηζνινγηζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, πξνθχπηεη σο εμήο
14

: 

 

Η. Μεηνρηθφ θεθάιαην ΥΥΥ 

ΗΗ. Γηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ΥΥΥ 

ΗΗΗ. Γηαθνξέο αλαπ/γήο- Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ ΥΥΥ 

ΗV. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα ΥΥΥ 

V.Απνηειέζκαηα εηο λέν ΥΥΥ 

VI.Πνζά πξννξηζκέλα γηα αχμεζε θεθαιαίνπ ΥΥΥ 

            χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Μείνλ: Οθεηιφκελν Κεθάιαην 

            Κεθάιαην εηζπξαθηέν ζηελ επφκελε ρξήζε   

ΥΥΥ 

(-ΥΥΥ)  

(-ΥΥΥ) 

            Λνγηζηηθή Καζαξή Θέζε ΥΥΥ 

 

Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη πάληνηε ιακβάλεηαη ππφςε ην θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ 

θεθάιαην, γηαηί ην νθεηιφκελν θεθάιαην πξνέξρεηαη απφ ππνρξέσζε ησλ κεηφρσλ θαη φρη 

απφ απαίηεζε πνπ πξνήιζε απφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (απφ 

πψιεζε εκπνξεπκάησλ κε πίζησζε, ρνξήγεζε δαλείνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θ.ιπ.), φπσο 

πξνέξρνληαη φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο.  

Ππαγμαηική καθαπή θέζη ή ππαγμαηική καθαπή πεπιοςζία ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ  

πξαγκαηηθνχ παζεηηθνχ (ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο), ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ 

Ηζνινγηζκφ, ηνπ νπνίνπ ηα πάγηα ζηνηρεία, ηα απνζέκαηα θαη ηα ρξεφγξαθα έρνπλ απνηηκεζεί 

ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία, δειαδή ζηελ ηξέρνπζα αμία απνθηήζεψο ηνπο θαηά ηελ εκέξα 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε πξαγκαηηθή θαζαξή ζέζε 

δελ απεηθνλίδεη ηελ αμία ηεο επηρεηξήζεσο, γηαηί δελ πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ην ζχλνιν ησλ 

                                                 
14

 Ε.Ι. Σακζλλθσ (1991), βιβλίο «Εκτίμθςθ Αξίασ επιχειριςεωσ- Συγχωνεφςεισ και Μετατροπζσ εταιρειϊν», ςελ.33 
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αζψκαησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε ηελ ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί 

ππεξθέξδε (ππεξπξφζνδν) θαη ηα νπνία ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ goodwill 

(ππεξαμία επηρεηξήζεσο-θήκε θαη πειαηεία). 

κσο, νχηε ε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε θαη νχηε ε πξαγκαηηθή θαζαξή ζέζε ηαπηίδεηαη κε 

ηελ ηξέρνπζα (αγνξαία) αμία ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρεηξήζεσο, δηφηη ηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρεηξήζεσο, 

παχνπλ λα έρνπλ απηνηειή αμία θαη απνθηνχλ ζπλνιηθή εληαία αμία, ε νπνία είλαη 

δηαθνξεηηθή (κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε) ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο επηκέξνπο αμίαο ηνπο. Έηζη, σο 

ηπέσοςζα (αγοπαία) αξία ηος ζςνόλος ηηρ επισειπήζεωρ νξίδεηαη ην πνζφ πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θπξίσο ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηελ εθαξκνγή 

παξαδεγκέλσλ κεζφδσλ, κε ζθνπφ λα ρξεζηκεχεη γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

επηρεηξήζεσο ή ελφο κεγάινπ κέξνπο κεηνρψλ ηεο.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηνλ θσδ. 

Ν.2190/20, δηαθξίλνληαη δχν είδε ππεξαμίαο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε κεηαβνιή ή 

ζπγρψλεπζε (θαη κεηαβίβαζε ) επηρεηξήζεσλ
15

: (1) ππεξαμία απφ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ θαη (2) 

ππεξαμία απνδνηηθφηεηαο (Goodwill). Αλαιπηηθά: 

(1) Υπεπαξία από μεηαβολή ηων ηιμών είλαη δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαζαξήο 

ζέζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεσο( φπσο νξίδνληαη παξαπάλσ). Ζ 

ππεξαμία απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 Κ.Ν. 2190/1920, ηελ νπνία ζα 

αλαιχζνπκε παξαθάησ θαη πεξηνξίδεηαη ζην λα πξνζδηνξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαζαξή ζέζε 

θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσο ή κεηαηξνπήο επηρεηξήζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ.1297/1972 θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ηξέρνπζα (αγνξαία) αμία 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη δελ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο θαηά ην 

ρξφλν ηεο ζπγρσλεχζεσο ή κεηαηξνπήο, αιιά θαηά ην ρξφλν ηεο δηαιχζεψο ηεο(άξζξν 2 θαη 

ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζηα άξζξα 3-6, φπσο ηζρχνπλ, ηνπ Ν.Γ.1297/1972). 

 

(2) Υπεπαξία αποδοηικόηηηαρ (Goodwill) είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο 

(αγνξαίαο) αμίαο ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαζαξήο ζέζεσο πνπ πξνζδηνξίδεη ε 

επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 Κ.Ν. 2190/1920(είδακε ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο). Ζ ππεξαμία 

απηή απφ ηελ ειιεληθή επηζηήκε νλνκάδεηαη «ππεξπξφζνδνο» ή «αμία ππεξπξνζφδνπ» ή 

«ππεξαμία ηεο επηρεηξήζεσο», ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ην δηεζλή επηζηεκνληθφ φξν 

                                                 
15

 Η ανάλυςθ αυτι αναφζρεται ςτο βιβλίο του Θ.Γ. Γρθγοράκου(2009): «Ανάλυςθ – Ερμθνεία του Ελλθνικοφ 
Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου», 14

θ
 ζκδοςθ, Εκδόςεισ ΑΝΤ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Ακινα. 
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«Goodwill». ηελ ειιεληθή πξαθηηθή έρνπλ επηθξαηήζεη νη φξνη: (α) «αέξαο», δηφηη δελ 

πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή δηθαίσκα, αιιά γηα άπιν 

ζηνηρείν πνπ ζπληζηά κία πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη αληηπξνζσπεχεη ζηελ νπζία γηα ην 

αγνξαζηή κηα απιή ειπίδα θαη (2) «θήκε θαη πειαηεία», γηαηί ε ππεξαπνδνηηθφηεηα πεγάδεη 

θπξίσο απφ ηελ χπαξμε πνιππιεζνχο πειαηείαο θαη θαιήο θήκεο ηεο επηρεηξήζεσο ζηελ 

αγνξά.  ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920 απνθαιείηαη «ππεξαμία ηεο 

επηρεηξήζεσο (Goodwill)». 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. θαη ην 

άξζξν 43
16

 παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε β ηνπ Κ.Ν.2190/1920, ζην ινγαξηαζκφ 16.00 

θαηαρσξείηαη ε ππεξαμία ηεο επηρεηξήζεσο (Goodwill) πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εμαγνξά ή 

ζπγρψλεπζε κηαο επηρεηξήζεσο ζην ζχλνιφ ηεο θαη είλαη ίζε  κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

νιηθνχ ηηκήκαηνο αγνξάο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο (άξζξν 9 ηνπ Κ.Ν.2190/1920) ησλ 

επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Σέηνηα ππεξαμία ππάξρεη κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα 

επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ρξφληα απνδνηηθά θαη αλαπηχζζεηαη θαη, ε κειινληηθή ηεο 

απνδνηηθφηεηα πξνδηαγξάθεηαη αλνδηθή.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη ε χπαξμε ππεξαμίαο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ κέιινληνο, δειαδή απφ ηελ εθηηκψκελε κειινληηθή απνδνηηθφηεηα. 

Δπηπιένλ, ε χπαξμε ππεξαμίαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε φηη ε επηρείξεζε ζα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί πςειά θέξδε  πάλσ απφ ηα θαλνληθά ιφγσ ηεο θαιήο θήκεο 

ηεο, ηεο κεγάιεο πειαηείαο, ηεο κεγάιεο θαη θαιήο πίζηεσο ζηελ αγνξά, ηεο  θαιήο 

νξγαλψζεσο, ηεο ηδηαίηεξήο ηεο εμεηδηθεχζεσο ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ αγαζψλ, ηεο θαιήο 

πξννπηηθήο αλαπηχμεσο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη, ησλ εμαηξεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

ηεο ζέζεσο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλε, ηεο πςειήο ζηάζκεο ησλ ζηειερψλ πνπ απαζρνιεί 

(επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, εκπεηξία) θαη ηνπ θχξνπο, δπλακηζκνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη δηεπζπληηθνχ ηεο κεραληζκνχ. 

 

 

                                                 
16

Άρκρο 43 §.4: «β. Η υπεραξία τθσ επιχειριςεωσ (Goodwill) που δθμιουργείται κατά τθν εξαγορά ι 
ςυγχϊνευςθ ολόκλθρθσ οικονομικισ μονάδασ και που είναι ίςθ  με τθ διαφορά μεταξφ του ολικοφ 
τιμιματοσ αγοράσ και τθσ πραγματικισ αξίασ των επιμζρουσ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ, καταχωρείται  ςτο 
λογαριαςμό "υπεραξία επιχειριςεωσ" των αςϊματων ακινθτοποιιςεων και αποςβζνεται, είτε εφάπαξ είτε 
τμθματικά και ιςόποςα, ςε περιςςότερεσ από μια χριςεισ οι οποίεσ δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα 
πζντε ζτθ». 
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2.3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζύκθσλα κε ηηο Διιεληθέο Γεληθέο Παξαδεθηέο 

Λνγηζηηθέο Αξρέο (Γ.Π.Λ.Α.)
17

 

 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ελλνηνινγηθά επξχηεξν φξν 

“Σςνενώζειρ Επισειπήζεων” γηα λα νξίζεη ηελ έλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ ζε κία νηθνλνκηθή κνλάδα, αιιά ηνπο πην γλψξηκνπο φξνπο «Δμαγνξέο θαη 

πγρσλεύζεηο», σζηφζν παξέρεη έλα πνιππξφζσπν λνκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηνπο 

φξνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζή ησλ πξάμεσλ απηψλ. Ζ Διιάδα έρεη 

δνκήζεη έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα , ην νπνίν είλαη άκεζα εμαξηψκελν απφ ηε θνξνινγηθή θαη 

εκπνξηθή ηεο λνκνζεζία. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ 

ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ζε έλα πιήζνο λφκσλ, εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, 

δηθαζηεξηαθψλ λνκνινγηψλ θαη νδεγηψλ πνπ ζπρλά δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε γηα ηελ θαηάιιειε 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξάμεσλ απηψλ. 

Έηζη, ε ειιεληθή λνκνζεζία ζε αληηζηνηρία κε ηε ινγηζηηθή  αλαγλσξίδεη σο εμαγνξά ηελ 

πξάμε θαηά ηελ νπνία ε απνθηψζα νηθνλνκηθή κνλάδα αγνξάδεη έλαληη αληηηίκνπ ην ζχλνιν 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο απνθηψκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ελψ σο 

ζπγρψλεπζε ηελ πξάμε θαηά ηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ελψλνπλ ηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο ,ελψ νη ηδηνθηήηεο ηνπο αληαιιάζνπλ ηα κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή 

δηθαηψκαηα ηνπο κε απηά ηεο λέαο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο.   

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη βαζηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ην δήηεκα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπλελψζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο ππεξαμίαο ζηελ Διιάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν Κ.Ν.2190/1920 «Πεπί Ανωνύμων Εηαιπιών», θαζψο θαη ηα λνκνζεηήκαηα 

Ν.1297/1972 θαη Ν.2166/1993 ζηα νπνία παξέρνληαη ζεηξά θνξνινγηθψλ θίλεηξσλ γηα 

ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ηα νπνία έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζε απηέο. Σέινο 

παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη ελνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεη ην ειιεληθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απηέο κε ηε ινγηζηηθή ζεσξία. 

 

2.3.1 πγρώλεπζε επηρεηξήζεσλ- ρεηηθέο δηαηάμεηο 

 

Ο θπξηφηεξνο λφκνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ησλ ζπγρσλεχζεσλ είλαη ν 

Κ.Ν.2190/1920 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 68-80, ηα νπνία αθνξνχλ κφλν ζπγρσλεχζεηο 

                                                 
17

 Στο παρόν κείμενο με τον όρο Ελλθνικζσ Γενικά Παραδεκτζσ Λογιςτικζσ Αρχζσ (Γ.Π.Λ.Α.) νοοφνται το ςφνολο 
των ελλθνικϊν νομοκετθμάτων που προςδιορίηουν τουσ λογιςτικοφσ κανόνεσ που ακολουκοφνταν από το 
ςφνολο των επιχειριςεων μζχρι το 2005 και τισ οποίεσ ςυνεχίηουν να ακολουκοφν περιςςότερεσ από το 90% 
των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςιμερα (πλθν ειςθγμζνων και όςων άλλων υιοκζτθςαν προαιρετικά τα 
Δ.Π.Χ.Π.). 
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αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ζηα νπνία θαη πξνβιέπνληαη νη ξπζκίζεηο γηα ηε ζπγρψλεπζε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηα άξζξα απηά ε ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξείο ηξφπνπο: α)  είηε κε ηελ απνξξφθεζε κίαο 

ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ απφ άιιε ήδε πθηζηάκελε επηρείξεζε, β) είηε κε ηε ζχζηαζε 

λέαο επηρείξεζεο ε νπνία θαη απνθηά ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη γ) είηε κε εμαγνξά κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ απφ άιιε αλψλπκε εηαηξεία. Δπεηδή, ε πξάμε ηεο εμαγνξάο 

εμνκνηψλεηαη κε απνξξφθεζε, θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 68-78 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.   

Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο απνξξφθεζεο (άξζξν 68 § 1 ΚΝ 2190/1920), ε επηρείξεζε 

πνπ απνξξνθάηαη (απνξξνθνχκελε) παχεη λα πθίζηαηαη θαη κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ζηελ επηρείξεζε πνπ ηελ απνξξνθά 

(απνξξνθνχζα), ελψ νη κέηνρνη ηεο απνξξνθνχκελεο νληφηεηαο ιακβάλνπλ σο αληάιιαγκα 

κεηνρέο ηεο απνξξνθνχζαο νη νπνίεο εθδίδνληαη ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο θαη νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία κηθξφηεξε ηνπ 90% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

απνξξνθνχκελεο θαη κεγαιχηεξε ηνπ 100% απηήο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε  νλνκαζηηθή 

αμία ησλ εθδηδφκελσλ κεηνρψλ δελ θαιχπηεη ηε ζπλνιηθή αμία ηεο απνξξνθνχκελεο (δειαδή 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 90%, αιιά κηθξφηεξε ηνπ 100% απηήο), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαηαβνιήο ηνπ ππφινηπνπ ηηκήκαηνο ζε κεηξεηά. Απφ ηελ άιιε, ζηελ πεξίπησζε ζχζηαζεο 

λέαο επηρείξεζεο, δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ κε ηελ 

κφλε δηαθνξά φηη φζεο επηρεηξήζεηο ζπγρσλεχνληαη παχνπλ λα πθίζηαληαη, ελψ ε λέα 

επηρείξεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο απνδίδνληαο ζηνπο κεηφρνπο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ κεηνρέο ηεο σο αληάιιαγκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγρψλεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη :  

 18
ην Ν.Γ. 1297/72 θα ηα άξζξα 1-5 ηνπ Ν. 2166/93  πνπ πξαγκαηεχνληαη ηε 

ζπγρψλεπζε νπνηνλδήπνηε εηαηξηθψλ ηχπσλ, αιιά θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Α.Δ. ή 

Δ.Π.Δ.  θαη 

 ηα άξζξα 54-55 ηνπ Ν.3190/55 γηα ηε ζπγρψλεπζε Δ.Π.Δ. είηε κε ζχζηαζε λέαο 

Δ.Π.Δ. είηε κε απνξξφθεζε απφ κία Δ.Π.Δ. άιιεο ή άιισλ Δ.Π.Δ. 

                                                 
18

 Το Ν.Δ. 1297/72 και ο Ν. 2166/93 είναι νομοκετιματα αναπτυξιακά, ςτοχεφουν ςτθν παροχι 
φοροαπαλλαγϊν  διευκολφνςεων και  εφαρμόηονται για να καλφψουν κενό ςτθν εμπορικι νομοκεςία 
(περί εταιρειϊν), επειδι δεν καλφπτονται νομοκετικά όλεσ τισ περιπτϊςεισ μεταςχθματιςμοφ 
επιχειριςεων. 
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Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ εληνπίδνληαη δχν δηαθνξεηηθνί ρεηξηζκνί, σο επαθφινπζν 

ησλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο 

ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο επηξξνήο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2166/1993 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 2 

παξαγξ.1,  πνπ νξίδεη πσο θαηά ηε ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ζηα βηβιία ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ απαγνξεχνληαο νπνηαδήπνηε 

αλαπξνζαξκνγή ζε απηέο. Απφ ηελ άιιε ηφζν ν Κ.Ν.2190/1920 ζην άξζξν 71, φζν θαη ην 

Ν.Γ.1297/1972 ζην άξζξν 8 πξνβιέπνπλ φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ απνηηκψληαη απφ εθηηκεηηθή 

επηηξνπή φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ Κ.Ν.2190/1920. Ζ επηηξνπή απηή απνηειείηαη: 

 Δίηε απφ δχν ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή ηεο αληίζηνηρεο λνκαξρηαθήο 

ππεξεζίαο (Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ) θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 Δίηε απφ δχν νξθσηνχο ειεγθηέο ή δχν νξθσηνχο εθηηκεηέο θαηά πεξίπησζε 

 Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη, φηη απφ ηνλ δηαπηζησηηθφ έιεγρν ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ, πνπ δηελεξγείηαη απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ή 

απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή θαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ 2190/20, δελ 

πξνθχπηεη ππεξαμία, ζπληζηάκελε ζηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή θαη ηελ πξαγκαηηθή 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ηίζεηαη ζέκα θνξνιφγεζεο γηα ηνλ 

ιφγν απηφ. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή απνηηκά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο 

απνδεθηέο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 43 (παξάξηεκα) ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ, κε θπξίαξρε αξρή ηελ αξρή ην ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ζπληάζζεη έθζεζε ε νπνία 

πηζηνπνηεί φηη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ ππφ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξαγκαηηθή (δίθαηε) αμία ησλ ζπγρσλεπφκελσλ. Χζηφζν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε 

ελζσκάησζε ηεο έλλνηαο ηεο δίκαιηρ αξίαρ ζηελ απνηίκεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ φπσο ηα 

ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.( Γηα ηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ν Κ.Ν.2190/1920 νξίδεη 

φηη ε απνηίκεζε ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 θαη φρη βάζεη ηνπ άξζξνπ 43) 

ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ελνπνίεζεο, απηή αθνινπζεί ηηο ξπζκίζεηο πεξί απνηίκεζεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Ν.2166/1993 πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ 

ινγηζηηθψλ αμηψλ, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε βάζεη ησλ αμηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

απνηίκεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν.2190/1920. Κνηλφ ζεκείν θαη ησλ δχν 
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πεξηπηψζεσλ είλαη ε αλαγλψξηζε ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ησλ ζπγρσλεπφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ απνξξνθνχκελσλ/ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα ηζνχληαη κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη δελ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ππεξαμίαο. 

Σέινο, εμαηηίαο ηνπ φηη σο κνλαδηθή πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο αλαγλσξίδεηαη ε πξάμε θαηά 

ηελ νπνία ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηψλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ ζπλελψλνληαη ζε κία 

κφλν επηρείξεζε, δελ ηίζεηαη δήηεκα αλαγλψξηζεο δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο. Απφ ηα 

παξαπάλσ, ζπλάγεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγρσλεχζεσλ κε ρξήζε ηνπ Ν.2166/1993 

εθαξκφδεηαη ε Μέθοδορ ηηρ Σςγσώνεςζηρ, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ 

ε Μέθοδορ ηηρ Εξαγοπάρ κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα δελ 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ εκεξνκελία ζπγρψλεπζεο, αιιά νιφθιεξε ηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε.  

 

2.4   Οξηζκόο θαη Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο ηεο Τπεξαμίαο ζύκθσλα κε ηηο Διιεληθέο 

Γ.Π.Λ.Α. 

 
Ζ ππεξαμία ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην απνηειεί άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην 

νπνίν απνζβέλεηαη ην πνιχ ζε 5 έηε απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ (Κ.Ν.2190/1920, άξζξν 43, 

§4β). Παξαηεξείηαη φηη ελψ νη ειιεληθέο Γ.Π.Λ.Α. νξίδνπλ ηελ ππεξαμία κε ηξφπν αληίζηνηρν 

κε απηφλ πνπ πηνζεηνχλ ηα Γ.Π.Υ.Π., ζηα ζέκαηα ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο 

αληηκεηψπηζήο ηεο παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Μία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ απηψλ κπνξεί λα 

αλαδεηεζεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ χπαξμε ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ 

θαλφλσλ θαη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. πσο, αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. (Π.Γ.1123/1980): 

«ε ππεξαμία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

πξαγκαηνπνηεί πςειά θέξδε ιφγσ θπξίσο ηεο θαιήο θήκεο, ηεο εθηεηακέλεο πειαηείαο, ηεο 

κεγάιεο πίζηεο ζηελ αγνξά, ηεο θαιήο νξγάλσζεο, ηεο ηδηαίηεξήο ηεο εμεηδηθεχζεσο ζηελ 

παξαγσγή νξηζκέλσλ αγαζψλ, ηεο θαιήο πξννπηηθήο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

αλήθεη, ησλ εμαηξεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζέζεο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε, ηεο πςειήο 

ζηάζκεο ησλ ζηειερψλ πνπ απαζρνιεί (επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, εκπεηξία) θαη ηνπ θχξνπο, 

δπλακηζκνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη δηεπζπληηθνχ ηεο κεραληζκνχ». 
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Οπζηαζηηθά, ελψ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζηα Γ.Π.Υ.Π. ε ππεξαμία αληηκεησπίδεηαη 

σο εθηίκεζε σθειεηψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ θαη πξνέξρνληαη απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ κεκνλσκέλα θαη λα απνηηκεζνχλ 

αμηφπηζηα, ζην Δ.Γ.Λ.. απνθεχγεηαη ν ραξαθηεξηζκφο "πεξηνπζηαθά ζηνηρεία” θαη 

πξνηηκάηαη ε απαξίζκεζε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλα 

θέξδε ζην κέιινλ. Ζ αηηία απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηηο δηαθνξέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δχν ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο ππεξαμίαο. 

Έηζη, ελψ ην Γ.Π.Υ.Π. 3 θαηά ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο ππεξαμίαο πξνβιέπεη αξρηθά 

ηελ αλαγλψξηζε ηπρφλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είραλ αλαγλσξηζζεί 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή απφ ηελ απνθηψκελε νληφηεηα, ζηε πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ 

Γ.Π.Λ.Α. θαηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ηνπ επηπιένλ 

απνδηδφκελνπ ηηκήκαηνο, ρσξίο λα γίλεηαη απφπεηξα αλαγλψξηζεο λέσλ άπισλ ζηνηρείσλ.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο θαη ινγηζηηθνχ 

ρεηξηζκνχ ηεο ππεξαμίαο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

 

2.4.1 Αλαγλώξηζε θαη ινγηζηηθνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο 

 

Ζ αλαγλψξηζε ππεξαμίαο ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα είλαη δπλαηή ππφ 

πξνυπνζέζεηο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ή νιηθήο εμαγνξάο κε απνξξφθεζε, αιιά φρη ζε 

πεξίπησζε ειέγρνπ κίαο επηρείξεζεο κέζσ απφθηεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ 

ηεο (ζπγαηξηθή). πγθεθξηκέλα, ε πην ζπλήζεο πεξίπησζε αλαγλψξηζεο ππεξαμίαο 

εληνπίδεηαη θαηά ηελ νιηθή εμαγνξά επηρείξεζεο έλαληη αληηηίκνπ πνπ ππεξθαιχπηεη ηελ 

πξαγκαηηθή αμία ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε αθνχ 

απνηηκεζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ ηα άξζξα 9 θαη 43 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, εάλ πξνθχςεη πιενλάδνπζα 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο εμαγνξαδφκελεο 

επηρείξεζεο, ε δηαθνξά απηή αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία θαη θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 

16.00 ηνπ Δ.Γ.Λ.. «Τπεξαμία Δπηρείξεζεο». Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ην 

θφζηνο θηήζεο είλαη κηθξφηεξν ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο εμαγνξαδφκελεο, ηφηε ε δηαθνξά 

απηή αλαγλσξίδεηαη σο αξλεηηθή ππεξαμία θαη κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (Κ.Ν.2190/1920, άξζξν 103, παξ.3). Σέινο, ζε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν.2166/1993 δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ππεξαμίαο, αιιά αληί απηήο ην 

ππεξβάιινλ θαηαβιεκέλν αληίηηκν αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκνχ 16.10 «Έμνδα Πξψηεο 

Δγθαηάζηαζεο ηνπ Δ.Γ.Λ..» 
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ηελ πεξίπησζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 

2.3.1, δελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ππεξαμίαο κηαο θαη νη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ απνξξνθνχκελσλ/ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα ηζνχληαη κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη σο αληάιιαγκα. .Χζηφζν θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ππεξαμίαο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηαδηθαζία 

απνξξφθεζεο
19

, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξηλ ηελ πξάμε ηεο απνξξφθεζεο, ε απνξξνθνχζα 

επηρείξεζε είρε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηεο απνξξνθνχκελεο απφ ην νπνίν πξνέθππηαλ 

δηαθνξέο ελνπνίεζεο
20

. ε απηή ηελ πεξίπησζε, σο ππεξαμία κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί ην 

πνζφ εθείλν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο εθείλε ηε ζηηγκή σο δηαθνξά ελνπνίεζεο. Δπίζεο θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, εάλ έρεη γίλεη ρξήζε ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν2166/1993, νη 

δηαθνξέο ελνπνίεζεο δελ αλαγλσξίδνληαη σο ππεξαμία, αιιά σο έμνδν πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ επηηξέπεηαη 

θαλ ε ρξήζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην Δ.Γ.Λ.. ινγαξηαζκνχ ηεο ππεξαμίαο, ζην ζχλνιν 

ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξνθχπηεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο απφ ηελ 

απφθηεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ κίαο κνλάδαο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο απηήο ηεο κνλάδαο, ε 

δηαθνξά απηή αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, απνθαιχπηνληαο φηη ν έιιελαο 

λνκνζέηεο αλαγλσξίδεη ηελ θχζε ηεο ππεξαμίαο σο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ζπλελψλνληαη. 

 

2.4.2 Απόζβεζε ηεο ππεξαμίαο 

 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία ζέηεη φηη σο γεληθφ θαλφλα ηελ απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο ην πνιχ 

κέζα ζε 5 έηε απφ ηελ αλαγλψξηζή ηεο. Ο ίδηνο γεληθφο θαλφλαο ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη ππεξαμία αιιά αληί απηήο αλαγλσξίδνληαη έμνδα πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο ή δηαθνξέο ελνπνίεζεο. κσο,  απηφο ν θαλφλαο δηαθνξνπνηείηαη, ζην θαηά 

πφζν νη απνζβέζεηο απηέο εθπίπηνπλ θνξνινγηθά ή φρη. Έηζη, ζε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο 

ππεξαμίαο πνπ πξνέθπςε απφ εμαγνξέο κε απνξξφθεζε ή ζπγρσλεχζεηο πνπ 

                                                 
19

Στθν παροφςα μελζτθ δεν γίνεται εκτενι αναφορά, γιατί αςχολείται κυρίωσ με τθν υπεραξία για περιπτϊςεισ  
μεταβίβαςθσ. 

20
Σφμφωνα με το Ν.2190/1920, κατά τθν ενοποίθςθ ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων τυχόν χρεωςτικι διαφορά 
που προκφπτει μεταξφ του κόςτουσ κτιςθσ και τθσ πραγματικισ αξίασ των δικαιωμάτων που αποκτικθκαν, 
αναγνωρίηεται ωσ «Διαφορά Ενοποίθςθσ», παρά το γεγονόσ ότι ςυγκεντρϊνει όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά 
που ςφμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3 δικαιολογοφν τθν αναγνϊριςθ υπεραξίασ. 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην Ν.2190/1920, νη απνζβέζεηο εθπίπηνπλ απφ ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα, ελψ ζε απηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην Ν.2166/1993 θαη ην 

Π.Γ.1297/1972, δελ εθπίπηνπλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο
:ΦΟΡΟ ΤΠΔΡΑΞΗΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 
3.1 Γεληθά 

 

 Ζ ππεξαμία ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.2238 /94 είλαη θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε:  

α) Οιφθιεξεο επηρείξεζεο κε ηα άπιν ζηνηρεία απηήο, φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, 

πξνλφκηα θηι. ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.  

β) Δηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα ή ζε θνηλνπξαμία, εθηφο θνηλνπξαμίαο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.  

Ζ παξαπάλσ παξάγξαθνο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Ν.2459/97 άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 θαη 

αλαθέξεη: «…θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε: α) Οιφθιεξεο 

επηρείξεζεο κε ηα άπια ζηνηρεία απηήο, φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, πξνλφκηα θ.ιπ. ή 

ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. β) Μεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, θαζψο θαη πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε 

θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα ή ζε θνηλνπξαμία ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ». 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαθξίλνπκε φηη ε ππεξαμία πξνέξρεηαη απφ κεηαβίβαζε ζε  

ηξεηο ζπλνιηθά πεξηπηψζεηο: 

α) Οιφθιεξεο επηρείξεζεο κε ηα άπιν ζηνηρεία απηήο, φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, 

πξνλφκηα θηι. ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.  

β) Πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρείξεζε ή 

επάγγεικα ή ζε θνηλνπξαμία, εθηφο θνηλνπξαμίαο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

γ) Μεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ. 

κσο ππάξρνπλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνθχπηεη ππεξαμία, ηηο νπνίεο 

αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά. Έηζη, ππεξαμία ζεσξείηαη θαη θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε απηνηειψο θάζε δηθαηψκαηνο, ην νπνίν είλαη 

ζπλαθέο κε ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

κίζζσζεο ή ππνκίζζσζεο ή ηνπ πξνλνκίνπ ή ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη άιισλ 
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παξφκνησλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ. Χο εθρψξεζε 

ζεσξείηαη θαη ε παξαίηεζε απφ ηα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα (άξζξν 13 παξαγ.1β Ν.2238/94). 

Δπίζεο, θάζε πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη, πέξα απφ ηα κηζζψκαηα, απφ ην κηζζσηή πξνο ηνλ 

εθκηζζσηή, ζε πεξίπησζε κίζζσζεο αθηλήηνπ κφλνπ ηνπ ή καδί κε ηνλ νπνηνλδήπνηε 

εμνπιηζκφ ή εγθαηάζηαζε πνπ ηπρφλ δηαζέηεη ζεσξείηαη ππεξαμία.  

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα 

απηνηειψο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%): (α) γηα θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε 

θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα, ή ζε θνηλνπξαμία, εθηφο απφ 

ηηο θνηλνπξαμίεο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ Κ.Β.. (άξζξν 13 παξ. 1 Ν. 

2238/94) (Οη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ππεξαμία, Δγγξ. 1022604/16.5.05). (β) φηαλ 

κεηαβηβάδνληαη κεξίδηα αιινδαπψλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απφ εκεδαπά θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα (Δγθ. 1012522/30.1.09). Γηα λα ππνινγηζζεί ε σθέιεηα πνπ ζα 

θνξνινγεζεί, ζα πξέπεη πξψηα λ' αθαηξεζεί ην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο απφ ηε ζπκθσλεζείζα 

αμία πψιεζεο ησλ κεξηδίσλ απηψλ (Δγθ. 1012522/09) θαη (γ) φηαλ ν πσιεηήο πνπ δηθαηνχηαη 

ην φθεινο είλαη πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ Ν. 2238/94 (δειαδή Α.Δ., Δ.Π.Δ. θηι), 

ηφηε κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πην πάλσ θφξνπ (ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο) δελ εμαληιείηαη ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ, αιιά ηα θέξδε απφ ηηο ζπλαιιαγέο απηέο 

θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο (άξζξν 13 παξ. 1 Ν. 2238/94). Δλψ, ε ππεξαμία 

θνξνινγείηαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηηο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ 

γηα: (α) ηελ πξαγκαηηθή αμία πψιεζεο κεηνρψλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε 

εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά (άξζξν 13 παξ. 2 Ν. 2238/94), (β) κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ 

αιινδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε εηζαγκέλσλ ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ 

ζεζκφ απφ εκεδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (Δγθ. 1012522/30.1.09). ηελ πεξίπησζε 

απηή, ν θφξνο επηβάιιεηαη πάλσ ζηελ ζπκθσλεζείζα αμία πψιεζεο ησλ κεηνρψλ (Δγθ. 

1012522/09) θαη (γ) φηαλ ν πσιεηήο πνπ δηθαηνχηαη ην φθεινο είλαη πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 

101 παξ. 1 ηνπ Ν. 2238/94 (δειαδή Α.Δ., Δ.Π.Δ. θηι), ηφηε κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πην πάλσ 

θφξνπ δελ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ, αιιά ηα θέξδε απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο απηέο θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο (άξζξν 13 παξ. 2 Ν. 2238/94).  

Σέινο, ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ή ζπγρψλεπζεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. 

θηι. δελ πξνθχπηεη ππεξαμία  ζπγθεληξσηηθά ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο
21

 : 

                                                 
21

 Κακθγθτισ Δ. Καραγιάννθσ, βιβλίο «Συςτάςεισ - μετατροπζσ κτλ. ςτθν πράξθ»,  5θ ζκδοςθ 2010, ςελ.526. 
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 ηαλ κεηαηξέπεηαη ή ζπγρσλεχεηαη αηνκηθή επηρείξεζε ζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. θηι.(αξθεί λα 

ηεξεζεί ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο
22

). Αλ δελ αθνινπζεζεί ε ζπγθεθξηκέλε απηή 

δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο, ηφηε ζεσξείηαη φηη ιχεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε θαη 

ηδξχεηαη ζηνλ ίδην ρψξν Ο.Δ. ή Δ.Δ., νπφηε πξνθχπηεη ππεξαμία κφλν ζηα πνζνζηά 

πνπ ζπκκεηέρνπλ νη ινηπνί εηαίξνη ζηελ Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη φρη πάλσ ζην πνζνζηφ ηνπ 

εηαίξνπ πνπ είρε ηελ αηνκηθή επηρείξεζε
23

 (απφ ην ίδην βηβιίν "πζηάζεηο - 

κεηαηξνπέο θηι. ζηελ πξάμε" ησλ θαζ. Καξαγηάλλε). 

  Ζ κεηαηξνπή ή ε ζπγρψλεπζε απηή είλαη πιήξσο λνκφηππε θαη επηηξεπηή φπσο θαη νη 

ινηπέο κεηαηξνπέο ή ζπγρσλεχζεηο (άξζξα 17 θαη 18 παξ. 1β ηνπ Ν. 1676/86, Δγθ. 

1118094/πνι. 1388/28.12.01, . 294/πνι. 24/88, Δγθ. 1052699/30.5.03, άξζξν 5 παξ. 

4 Φ.Π.Α.). Γελ ηζρχνπλ φκσο ηα θνξνινγηθά θαη ηα ινηπά θίλεηξα ηνπ Ν.Γ. 1297/72 

θαη ηνπ Ν. 2166/93. 

  Δπηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε Ο.Δ. κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 

ηνπ Α.Κ. (άξζξα 367, 479, 741 θαη επφκελα) θαη ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ (άξζξα 18-

50). Δπηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε Ο.Δ. αθφκα θαη κε βάζε 

ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ, φπνπ ε κεηαηξνπή ηνπ είδνπο απηνχ (σο 

ζχκβαζε) επηηξέπεηαη αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ (άξζξν 5 παξ. 1 

πληάγκαηνο). 

 ηε κεηαηξνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε Ο.Δ. δελ νθείιεηαη νχηε Φ.Π.Α. (άξζξν 5 

παξ. 4 Ν. 2859/00, Δγθ. 10/87), νχηε ηέιε ραξηνζήκνπ (Δγθ. . 294/πνι. 24/88), νχηε 

θαη θφξνο ππεξαμίαο (άξζξα 17-31 Ν. 1676/86), δηφηη δελ πξφθεηηαη γηα πψιεζε 

επηρείξεζεο, αιιά κφλν θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 1%. 

 ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 3296/04 θαη ζηελ Δγθ. 1012212/πνι. 1016/7.2.05 θαζψο θαη 

ζηελ Α.Τ.Ο. 1013687/πνι. 1024/1.2.08, αλαθέξεηαη φηη ε κείσζε 40% ζην ζπ-

ληειεζηή ηζρχεη ζηηο ζπγρσλεχζεηο (πνπ είλαη ην ίδην πξάγκα κε ηηο κεηαηξνπέο) 

αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ζρεκαηηζκφ Ο.Δ. ή Δ.Δ. θηι. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζπγ-

ρσλεχζεηο θαη νη κεηαηξνπέο αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. επηηξέπνληαη, 

νπφηε δελ πξνθχπηεη ππεξαμία. 

 

                                                                                                                                                         
 
22

 Κακθγθτισ Δ. Καραγιάννθσ, βιβλίο «Συςτάςεισ - μετατροπζσ κτλ. ςτθν πράξθ», ςελίδεσ 47-49, 71-73, 5θ 
ζκδοςθ 2010 

23
 Κακθγθτισ Δ. Καραγιάννθσ, βιβλίο «Συςτάςεισ - μετατροπζσ κτλ. ςτθν πράξθ», ςελίδεσ  520, 525, 5θ ζκδοςθ 
2010 
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ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά δηάθνξεο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπλαληψληαη φηαλ γίλνληαη κεηαβηβάζεηο θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο πξνθχπηεη ππεξαμία ή φρη.  

Κάζε πεξίπησζε αλαιχεηαη μερσξηζηά θαη δίλνληαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα ζχκθσλα κε ηελ 

πξνθχπηνπζα ππεξαμία (ν θφξνο ππεξαμίαο πνπ θαηαβάιιεηαη), θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο.  

 
3.2   Τπεξαμία θαηά ηε κεηαβίβαζε νιόθιεξεο επηρείξεζεο ή κεξηδίσλ (εθηόο από Α.Δ. 

θαη  Δ.Π.Δ.) (Α.Τ.Ο. 1119720/22.12.99) 

 

3.2.1 Τπεξαμία θαηά ηε κεηαβίβαζε νιόθιεξεο επηρείξεζεο ή κεξηδίσλ Ο.Δ. ή Δ.Δ. ζε 

παηδηά ή ζύδπγν ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ή κε 

 

Ζ ζπλεζέζηεξε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη είλαη απηή απφ κεηαβίβαζε ιφγσ αηνκηθήο 

επηρείξεζεο ή κεξηδίνπ Ο.Δ. ή Δ.Δ. απφ γνλέα πξνο ηα παηδηά ηνπ ή απφ ζχδπγν πξνο ζχδπγν 

ιφγσ ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ. Ζ ππεξαμία απηή δελ ππφθεηηαη ζε θφξν ππεξαμίαο απφ 1.1.2001 

(άξζξν 13παξ. 1αΝ. 2238/94, Δγθ. 1029272/Πνι. 1112/28.3.02)..  Γηα λα κελ θαηαβάιιεηαη 

θφξνο ππεξαμίαο ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. επηθπξσκέλν 

θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ αξκφδην 

ζπληαμηνδνηηθφ θνξέα ή λα ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πνπ 

ζα δειψλεηαη φηη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξνζθνκηζζεί ε πξναλαθεξζείζα 

αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο (Δγθ. Τπ. Οηθ. 1010043/31.1.2000, Πνι. 1112/28.3.02), θαζψο θαη 

έλα αληίγξαθν νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λ‟ αλαδεηθλχεηαη ε ζπγγέλεηα παηέξα 

ή κεηέξαο θαη παηδηνχ θιπ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη νχηε θαη Φ.Π.Α. αιιά 

νχηε θαη εθδίδεηαη ηηκνιφγην θαηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ κεξηδίνπ ή ηεο επηρείξεζεο απηήο 

(άξζξν 13 παξ.1 Ν. 2238/94). Λνγηζηηθά σο ν θαιχηεξνο ηξφπνο ζπλίζηαηαη ε δεκηνπξγία 

πξψηα επηρείξεζεο απφ ην ή ηα παηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα ε κεηαβίβαζε ιφγσ ζχληαμεο κε 

ηηκνιφγην – δειηίν απνζηνιήο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ παηέξα πξνο ην ή ηα παηδηά.  

κσο, θφξνο ππεξαμίαο νθείιεηαη, φηαλ ε κεηαβίβαζε γίλεηαη ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε 

ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ πψιεζεο: νιφθιεξεο επηρείξεζεο, εηαηξηθέο κεξίδεο ή κεξίδηα, 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα ή 

πνζνζηά ζε θνηλνπξαμία, εθηφο απφ θνηλνπξαμία ηερληθψλ έξγσλ: 

α) ζε ζπγγελείο Α' θαηεγνξίαο, δειαδή ζε ζχδπγν, ζε ηέθλα απφ λφκηκν γάκν, ζε 

ηέθλα ρσξίο γάκν απφ ηε κεηέξα, ζε ηέθλα πνπ αλαγλσξίδνληαη εθνχζηα ή δηθαζηηθά απφ ηνλ 

παηέξα ή πνπ λνκηκνπνηνχληαη κε γάκν πνπ γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ή δηθαζηηθά θαη απφ ηνπο 

δχν γνλείο θαζψο θαη ζε αληφληεο εμ αίκαηνο πξψηνπ βαζκνχ (δειαδή γνλείο θιπ.), ν θόξνο 

ππεξαμίαο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 1,20%. 
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β) ζε ζπγγελείο Β' θαηεγνξίαο, δειαδή ζε εγγφληα, ζε ακθηζαιείο ή εηεξνζαιείο 

αδειθνχο ζε παηξηνχο θαη κεηξηέο, ζε ηέθλα απφ πξνεγνχκελν γάκν ηνπ ζπδχγνπ ζε 

γακπξνχο - λχθεο, ζε πεζεξφ θαη πεζεξά, ν θόξνο ππεξαμίαο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 

2,4%.(Γηαη. 1021577/πνι. 1038/5.3.03, Δγγξ. 1066328/16.7.03,  Δγθ.1079226/1408/ Α0012/ 

29.8.2008) 

Σέινο, είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην Ν.3842/2010, ηα πνζνζηά απηά 

έγηλαλ 5% θαη 10% αληίζηνηρα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ)
24

, αιιά ζηελ παξνχζα κειέηε δελ γίλεηαη 

αλαθνξά εθηελψο γηα ηνλ αλσηέξσ λφκν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί, παξά κνλφ σο κειινληηθή ρξήζε. 

 

3.2.2 Τπεξαμία θαηά ηε κεηαβίβαζε νιόθιεξεο επηρείξεζεο ή εηαηξηθώλ κεξηδίσλ ζε 

ζπγγελείο κε δσξεά ή γνληθή παξνρή 

ηαλ δίλνληαη δσξεάλ ή κε γνληθή παξνρή εηαηξηθά κεξίδηα (φρη ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο), ηφηε ζεσξείηαη φηη δελ απνθηηέηαη απφ ηνλ δσξεηή, πνπ κεηαβηβάδεη ην 

εηαηξηθφ κεξίδην, θαλέλα θέξδνο ή σθέιεηα απφ απηή ηε δσξεά ή ηε γνληθή παξνρή. Καηά 

ζπλέπεηα, ην πνζφ ηεο σθέιεηαο απφ ηε δσξεά ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

άπια ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (αέξαο, επσλπκία, ζήκα, πξνλφκηα θιπ.) ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζ' απηφ ην εηαηξηθφ κεξίδην, ην επσθειείηαη ν δσξνιήπηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ηα παξαπάλσ άπια ζηνηρεία ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληίζηνηρεο 

αμίαο ηνπ κεξηδίνπ. Ζ σθέιεηα απηή θνξνινγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο πεξί δσξεάο ή γνληθήο 

παξνρήο (άξζξν 34 Ν.Γ. 118/73) θαη φρη κε ζπληειεζηή 1,20% (Δγθ. Τπ. Οηθ. 1115324/πνι. 

1258/12.10.95), 

 ηαλ κεηαβηβάδεηαη επηρείξεζε ζην ζύλνιν ηεο κε γνληθή παξνρή (φρη ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο), ηφηε γηα ηε κεηαβίβαζε απηή δελ εθδίδεηαη ηηκνιφγην πψιεζεο, αιιά σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζηνηρείν κεηαβίβαζεο ζεσξείηαη ε δήισζε ηεο γνληθήο παξνρήο. Δπεηδή ε 

επηρείξεζε απηή κεηαβηβάδεηαη σο "ζύλνιν", γηα ην ιφγν απηφ δελ ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α., 

εθφζνλ θπζηθά ε κεηαβίβαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξφζσπν ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α. 

ζε πξφζσπν πάιη ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α. κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α. (Δγθ. Τπ. Οηθ. 

1008293/πνι. 1103/90, Δγγξ. 1079761/5.8.98). Γηα ηε κεηαβίβαζε ζπληάζζεηαη ηζνινγηζκφο 

                                                 
24

 Ν.3842/2010 παραγρ.2α: «…….Αν μεταβιβαςτεί από επαχκι αιτία(δθλαδι αντάλλαγμα) ατομικι επιχείρθςθ 
ι μερίδιο προςωπικισ εταιρίασ από δικαιοφχο με βακμό ςυγγζνειασ τθσ Α' κατθγορίασ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 29 του ν. 2961/2001, θ υπεραξία φορολογείται με ςυντελεςτι πζντε τοισ εκατό (5%). Για τισ ίδιεσ 
μεταβιβάςεισ από δικαιοφχουσ με βακμό ςυγγζνειασ τθσ Β' κατθγορίασ τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του ν. 
2961/2001 θ υπεραξία φορολογείται με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10%).» 
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θαη αλ ε επηρείξεζε έρεη θαη αθίλεην, ηφηε ζπληάζζεηαη επηπιένλ θαη έλα ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

έγγξαθν γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ. 

κσο, θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο,  εκθαλίδεηαη ε δήισζε δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο σο 

ζηνηρείν κεηαβίβαζεο, δελ εθδίδεηαη ζρεηηθφ ηηκνιφγην πψιεζεο-δειηίν απνζηνιήο (Δγγξ. 

1072327/20.7.05) θαη άξα δελ πξνθχπηεη θφξνο ππεξαμίαο, αιιά θφξνο δσξεάο [ηαλ 

κεηαβηβάδνληαη εηαηξηθά κεξίδηα κε γνληθή παξνρή ή κε δσξεά, ηφηε δελ πξνθύπηεη θόξνο 

ππεξαμίαο, αιιά θόξνο δσξεάο (Δγγξ. 1035472/18.4.01, Γηαη. 1115324/πνι. 

1258/12.10.95)].  

Σέινο,  ε αηνκηθή επηρείξεζε, πνπ πεξηέρεηαη ζε θιεξνλφκνπο, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ 

επηηεδεπκαηία, δελ ππφθεηηαη ζε θφξν ππεξαμίαο (άξζξν 13 Ν.2238/94). Αλ φκσο, ζηε 

ζπλέρεηα, κεηαβηβάζνπλ νη θιεξνλφκνη ηελ επηρείξεζε σο θνηλσλία ή σο εηαηξεία, ηφηε 

πξνθχπηεη ππεξαμία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνδνρή ηεο θιεξνλνκηάο κέρξη θαη ηε 

κεηαβίβαζε θαλνληθά, φπσο γίλεηαη θαη κε ηηο άιιεο ππεξαμίαο. 

 

3.3 Μεηαβίβαζε (πώιεζε) αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη ππεξαμία 

 

Σν ειάρηζην πνζφ ππεξαμίαο (ή αιιηψο ην θέξδνο) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε 

(ιφγσ πψιεζεο) αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη ην νπνίν ππφθεηηαη ζε θφξν, ππνινγίδεηαη αλ απφ 

ηελ ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο αθαηξεζεί ην θφζηνο απφθηεζεο (Α.Τ.Ο. 1030366/πνι. 

1053/1.4.03, άξζξν 1, Δγθ. Τπ. Οηθ. 1066328/16.7.03 θαη Πνι.1118/4.11.2004, Ν.2238/94, 

άξζξν 1α). Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Χο ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο παίξλεηαη ην άζξνηζκα ηεο άπιεο αμίαο θαη ηεο θαζαξήο 

ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πην θάησ άκεζνπο ππνινγηζκνχο, 

σο εμήο: 

Α) Άπιε αμία 

Ζ άπιε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: απφ ην κέζν φξν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

(εηζνδεκάησλ) πνπ δειψζεθαλ κέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία αθαηξνχληαη πξψηα ε εκπνξηθή 

ακνηβή θαη νη ηφθνη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ην ππφινηπν πνζφ πνπ απνκέλεη, 

ην νπνίν ζπκβνιίδεηαη θαη κε R, αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηνλ ηχπν α = Rx 
    

 
 θαη φπνην πνζφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή απηή, πξνζαπμάλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνπο πνζνζηηαίνπο 

ζπληειεζηέο, αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη έηζη ηειηθά πξνθχπηεη ε 

άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο. Αναλςηικόηεπα:  
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1) Χο "κέζνο όξνο" απφ ηα εηζνδήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ παίξλνληαη ηα εμήο 

πνζά: 

α) ηαλ δελ ηεξνχληαη βηβιία ή ηεξνχληαη βηβιία α' ή β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ηφηε 

παίξλεηαη σο "κέζνο φξνο" ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψζεθαλ απφ θάζε πεγή ζηα 5 ηειεπηαία 

έηε πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

(φρη εηζνδήκαηα άιιεο δξαζηεξηφηεηαο). 

β) ηαλ ηεξνχληαη βηβιία γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β., ηφηε παίξλνληαη σο "κέζνο φξνο" ηα 

νιηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο ησλ 5 ηειεπηαίσλ εηψλ πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε, φπσο 

απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο νηθείνπο ηζνινγηζκνχο. 

Αλ ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ιηγφηεξα από  5, ηφηε παίξλνληαη ππφςε απηά 

ηα ιηγφηεξα έηε (Α.Τ.Ο. πνι. 1053/03). 

2) Απφ ην "κέζν όξν" ησλ εηζνδεκάησλ πνπ ππνινγίδνληαη πην πάλσ, αθαηξνύληαη, 

ζηε ζπλέρεηα, ηα εμήο πνζά: 

α) Ζ εηήζηα εκπνξηθή ακνηβή. Δίλαη απηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο ησλ εκπνξνυπαιιήισλ, πνπ ηζρχεη ηελ 1.1. θάζε έηνπο, γηα ππάιιειν κε 5 ρξφληα 

ππεξεζία, ρσξίο ηηο πξνζαπμήζεηο γηα επηδφκαηα πνιπεηίαο θαη νηθνγελεηαθά βάξε, 

ζηξνγγπινπνηεκέλε ζηελ πιεζηέζηεξε εθαηνληάδα. Ζ ακνηβή απηή θαζνξίζηεθε γηα ην έηνο 

2009 ζην πνζφ 12.885 επξψ (Δγθ.1002544/34/Α0012  ΠΟΛ.1001/13.1.2009) γηα ην έηνο 

2010 ζην πνζφ 13530 επξψ (ΠΟΛ.1009/26.1.2010), θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο κε 

παξνρή ππεξεζηψλ ε ακνηβή απηή πξνζαπμάλεηαη θαηά 30%, δει. γηα ην 2009: 12885Υ1,30= 

16750,50 επξψ ή γηα ην 2010: 13530Υ1,30=17589 επξψ. 

β) Οη ηόθνη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη ηφθνη απηνί ππνινγίδνληαη κε βάζε ην κέζν 

φξν ηνπ επηηνθίνπ ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο, πνπ 

εθδφζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο κεηαβίβαζεο. Γηα ην έηνο 2009 

(Γεθέκβξηνο 2008) ην πνζνζηφ απηφ είλαη 5,09% κε αληίζηνηρν ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο 

από ηελ νηθεία ξάληα 4,318 ή θαηά ζηξνγγπινπνίεζε   4,3(Δγθ.Πνι.1001/13.1.2009),  θαη γηα 

ην 2010(Γεθέκβξηνο 2009) ην πνζνζηφ απηφ είλαη 0,91% κε αληίζηνηρν ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο από ηελ νηθεία ξάληα 4,8663 ή θαηά ζηξνγγπινπνίεζε 4,9 (Δγθ. 

Πνι.1009/26.1.2010).  Χο ειάρηζην ίδην θεθάιαην είλαη 3.000 επξψ.  

Γειαδή, Σφθνη ηδίσλ θεθαιαίσλ = Ίδηα θεθάιαηα Υ 0,91% γηα 2010.  

3) Σν ππόινηπν πνπ απνκέλεη κεηά απφ ηελ παξαπάλσ αθαίξεζε (1-2) είλαη ην 

ππεξθέξδνο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπκβνιίδεηαη κε R. Σν πνζφ απηφ αλαπξνζαξκόδεηαη 

εθαξκφδνληαο ηε ξάληα α = Rx 
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φπνπ: α = Δίλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη απνηειεί ηελ άπιε 

αμία ηεο επηρείξεζεο. 

R = Δίλαη ην πην πάλσ ππφινηπν πνπ αλαπξνζαξκφδεηαη θαη απνηειεί ην ππεξθέξδνο 

ηεο επηρείξεζεο. 

n = 5 έηε (πνπ εθθξάδνπλ ηελ επφκελε κειινληηθή πεληαεηία πνπ πξνζδνθάηαη ην 

ππεξθέξδνο). 

i = ην επηηφθην ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο, 

   = είλαη ε παξνύζα αμία ηνπ θεθαιαίνπ, δειαδή ε αμία εθείλε πνπ κεηά απφ 5 έηε 

είλαη 0,01 επξψ, δειαδή u
n
= 1/(1 + i)

n
. 

4) Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη κεηά θαη απφ ηελ παξαπάλσ αλαπξνζαξκνγή, 

δειαδή ην πνζφ (α), πξνζαπμάλεηαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο, 

αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, σο εμήο: 

Έηε ιεηηνπξγίαο πληειεζηέο 

Πάλσ απφ 3 κέρξη 5    έηε 10% 

Πάλσ απφ 5 κέρξη 10   " 20% 

Πάλσ απφ 10 κέρξη 15 " 30% 

Πάλσ απφ 15 40% 

ηαλ ε επηρείξεζε δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί βηβιία ή ηεξεί βηβιίν αγνξώλ ηνπ 

Κ.Β.., ηφηε νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό 50%. 

5) Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ηνπο πην πάλσ ππνινγηζκνχο απνηειεί ηελ 

ειάρηζηε άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζπγθεληξσηηθά, ε άπιε ππεξαμία πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

(η) Δηήζην ππεξθέξδνο (R) :  

 

Μέζνο φξνο θεξδψλ 5εηίαο                ……………….    

-Δκπνξηθή ακνηβή                           -  ………………..    

-Σφθνη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα          -  ……………….. 

 Τπφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο)             R 

(ii) Αλαπξνζαξκνγή θαη πξνζαύμεζε ηνπ 

ππεξθέξδνπο R 

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν πνζφ 

 (ππεξθέξδνο)  Rx(ξάληα)=α                             α 

Πξνζαχμεζε ηνπ α αλάινγα κε ηα  

έηε ιεηηνπξγία (δει. αΥ% σο πίλαθα)            β 

  Άπιε αμία  Α (α + β)                   Α 

           

Β) Καζαξή ζέζε 

 Με βηβιία α' ή β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β..  ν ηχπνο είλαη: 

Αλαπφζβεζηε αμία παγίσλ(εθηφο απφ αθίλεηα θαη απη/ηα αηνκ.επηρ/ζεσλ)   ………………. 
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Πιένλ : Απνζέκαηα (Αγνξέο πξνεγ. ρξήζεο Υ 10% ή απνγξαθή        

έλαξμεο, αλ ππάξρεη)                               ..………….. 

Πιένλ: Απαηηήζεηο (ρνλδξηθέο πσιήζεηο πξνεγ.ρξήζεσοΥ10%)         ……………. 

Μείνλ: Τπνρξεψζεηο (αγνξέο πξνεγ. ρξήζεο Υ 10%)     -   ……………. 

  Καζαξή ζέζε             Β  

 

Γειαδή, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε θαζαξή ζέζε, πξνζηίζεληαη πξψηα ηα παξαθάησ πνζά: 

α) ε αλαπόζβενηε αμία ησλ παγίσλ  = αξρηθή αμία – απνζβέζεηο(ζσξεπκέλεο) 

(εθηφο απφ ηα αθίλεηα θαη ηα απηνθίλεηα, δηφηη απηά αλήθνπλ ζην θπζηθφ πξφζσπν θαη φρη 

ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε) (Α.Τ.Ο. πνι. 1053/03), β) ηα απνζέκαηα εκπνξεύζηκσλ αγαζώλ 

θαη σο ηέηνηα παίξλεηαη ην πνζνζηφ 10% πάλσ ζηηο αγνξέο ηεο ρξήζεο πνπ πξνεγείηαη ηεο 

κεηαβίβαζεο (Α.Τ.Ο. 1053/03). Αλ ππάξρεη απνγξαθή, ηφηε παίξλνληαη α απνζέκαηα ηεο 

ηειεπηαίαο απνγξαθήο πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ απνθιεηζηηθά 

ππεξεζίεο, δελ ππνινγίδεηαη πνζνζηφ 10% πάλσ ζηα αλαιψζηκα πιηθά 

(Δγθ.1033223/7.3.2008) θαη γ) ε απαίηεζε πνπ ινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 10% κφλν πάλσ ζηηο 

ρνλδξηθέο πσιήζεηο (θαη πνηέ πάλσ ζηηο ιηαληθέο πσιήζεηο) πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

επηρείξεζε θαηά ηε ρξήζε πνπ πξνεγείηαη ηεο κεηαβίβαζεο. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 

απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο, δελ ππνινγίδνληαη απαηηήζεηο (Δγθ. 1066328/16.7.03). 

ηε ζπλέρεηα, απφ ην παξαπάλσ άζξνηζκα αθαηξνύληαη νη ππνρξεψζεηο, πνπ 

ππνινγίδνληαη κε πνζνζηό 10% πάλσ ζηηο αγνξέο (εκπνξεχζηκσλ θαη πάγησλ ζηνηρείσλ 

ζπλνιηθά) πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε θαηά ηε ρξήζε πνπ πξνεγείηαη ηεο 

κεηαβίβαζεο. 

Σν ππφινηπν πνπ απνκέλεη απνηειεί ηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Με βηβιία γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β..  

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε θαζαξή ζέζε, πξνζηίζεληαη ηα παξαθάησ πνζά: α) ε 

ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε απηήο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν, πξηλ απφ ηε 

κεηαβίβαζε, επίζεκν ηζνινγηζκφ θαη β) ε πθηζηάκελε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ζηε θνξνινγία 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ηεο αμίαο εθείλεο θηήζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο, αλ ε δεχηεξε απηή αμία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξψηε (δειαδή γξάθεηαη κφλν 

ε ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο αληηθεηκεληθήο αμία θαη ηεο ηηκήο θηήζεο ησλ αθηλήησλ) (Δγθ. 

1066328/16.7.03). 

Σν παξαπάλσ άζξνηζκα απνηειεί ηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. 



40 

 

Γειαδή : Λνγηζηηθή Καζαξή ζέζε   …………… 

  Πιένλ: Γηαθνξά ηεο αμίαο ζηα αθίλεηα  …………… 

  Καζαξή ζέζε (κε γ‟ θαη. βηβιία)          Β   

 

Γ) Διάρηζηε πξαγκαηηθή αμία - ππεξαμία πνπ θνξνινγείηαη  

Αζξνίδνληαη ηα πνζά ηεο άπιεο αμίαο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη απηφ πνπ πξνθχπηεη 

απνηειεί ηελ ειάρηζηε πξαγκαηηθή αμία ή αιιηψο ηελ θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία  ηεο 

επηρείξεζεο πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ επαρζή αηηία (δειαδή απφ πψιεζε). 

Γειαδή, Διάρηζηε αμία (Γ)= Άπιε αμία (Α) + Καζαξή ζέζε (Β) 

 

Γ) Τπεξαμία (σθέιεηα) πνπ θνξνινγείηαη 

ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ ειάρηζηε πξαγκαηηθή αμία αθαηξείηαη ην θόζηνο απόθηεζεο 

(πνπ αλ δελ ππάξρεη ηέηνην πνζφ, αθαηξείηαη ην πνζφ 3.000 επξψ) θαη φηη απνκέλεη απνηειεί 

ηελ "ππεξαμία" πνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 20%. 

Γειαδή: Τπεξαμία (Τ) = Διάρηζηε αμία (Γ) – Κφζηνο απφθηεζεο (Κ)  

Ωο θόζηνο απόθηεζεο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο παίξλεηαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ην νπνίν θφζηνο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη 

θαηψηεξν απφ ηα 3.000 επξψ (Α.Τ.Ο. πνι. 1053/03).  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή απφ ην ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ πξνθχπηεη αμία κεηαβίβαζεο (ηίκεκα) κεγαιχηεξε απφ ηελ ειάρηζηε αμία 

φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη πην πάλσ, ηφηε σο αμία πψιεζεο παίξλεηαη απηή πνπ 

ζπκθσλήζεθε (Α.Τ.Ο. Πνι. 1053/1.4.03). Δπηπιένλ, αλ δελ έρνπλ γίλεη απνζβέζεηο, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ απφ ηα βηβιία 

κεησκέλε κε ηηο απνζβέζεηο πνπ ζα έπξεπε λα είραλ γίλεη (Δγθ. Τπ. Οηθ. 1066328/16.7.03). 

ηελ επφκελε ελφηεηα δίλνληαη παξαδείγκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξαμίαο ζε 

πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο κε βηβιία β΄ θαη γ΄ θαηεγνξίαο, θαζψο θαη ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο δήισζεο απφδνζεο θφξνπ ππεξαμίαο. Σα πνζά απφ ηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη βξίζθνληαη ζην Έληππν Δ3 (Πξνζνρή: ηελ πεξίπησζε απηνειέγρνπ, 

παίξλνπκε ηα κεγαιχηεξα πνζά σο θσδ. 346 ηνπ πίλαθα Ε΄).  
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3.3.1 Δθαξκνγή 1
ε
 - Πξνζδηνξηζκόο ηεο ππεξαμίαο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο κε βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο 

Ζ αηνκηθή επηρείξεζε Ν. Θσκαΐδεο  ηδξχζεθε ζηηο 20-01-1997 κε αληηθείκελν εξγαζηψλ 

ηελ  παξαγσγή θαη πψιεζε παηδηθψλ ελδπκάησλ κε βηβιία β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β... Ζ έδξα 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ζηελ νδφ πγγξνχ 1, Γ.Ο.Τ. Β΄ Θεζ/λίθεο. ηηο 24-2-2010 , ν Ν. 

Θσκαΐδεο  απνθάζηζε λα κεηαβηβάζεη ηελ αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε ζηνλ Γ. Υαηδεβαζηιείνπ 

αληί 45.000επξψ. Σα θέξδε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο πνπ δειψζεθαλ είραλ σο εμήο:  

ΔΣΖ ΚΔΡΓΖ ΠΟΤ ΓΖΛΩΘΖΚΑΝ 

2005 30.000 

2006 55.000 

2007 60.000 

2008 75.000 

2009 80.000 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΔΡΓΖ  300.000 

 

Σα πάγηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο: 

Μεραλήκαηα παξαγσγήο (αξρηθή αμία)     400.000 

-Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα (απνζβέζεηο έσο 31/12/2009) -300.000  

Αλαπφζβεζηε αμία κεραλεκάησλ     100.000 

 

Έπηπια θαη ζθεχε  (αξρηθή αμία)        50.000 

-Απνζβεζκέλα έπηπια (απνζβέζεηο έσο 31/12/2009)  -  30.000  

Αλαπφζβεζηε αμία επίπισλ        20.000 

 

Αγνξέο α‟ θαη β‟ πιψλ-πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ρξήζεο 2009  300.000 

Αγνξέο εκπνξεπκάησλ ρξήζεο 2009`     400.000  

χλνιν αγνξψλ ρξήζεο 2009       700.000 

 

Πσιήζεηο πξντφλησλ ρνλδξηθψο ρξήζεο 2009    800.000 

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ρνλδξηθψο ρξήζεο 2009   100.000  

χλνιν απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο ρξήζεο 2009     900.000 

 

Γηα ην έηνο 2010, ην επηηφθην είλαη i= 0,91%, ε εκπνξηθή ακνηβή 13.530 επξψλ θαη ε 

ξάληα α= 4,9 (Πνι. 1009/26.1.10) 

Εεηείηαη: Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, λα ππνινγηζηεί ν θφξνο ππεξαμίαο πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ πσιεηή Η. Θσκαΐδε ζηε Β΄Γ.Ο.Τ γηα λα κπνξέζεη λα 

κεηαβηβάζεη ηελ αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε ζηνλ Γ. Υαηδεβαζηιείνπ.  

ΛΤΖ: 
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Α) Άπιε αμία 

1) Δηήζην ππεξθέξδνο (R) 

Μέζνο φξνο θεξδψλ πνπ δειψζεθαλ ζηα 5 ηειεπηαία έηε    60.000 

(300.000/5 έηε = 60.000 επξψ) 

Μείνλ: Δηήζηα εκπνξηθή ακνηβή επηρεηξεκαηία  -13.530 

Μείνλ: Σφθνη ηδίσλ θεθαιαίσλ (3.000 Υ 0,91% = 27,30 επξώ) -       27,30 

 Τπφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο) (R) =                               46.442,70 

 

2) Αλαπξνζαξκνγή θαη πξνζαύμεζε ηνπ εηήζηνπ ππεξθέξδνπο (R) 

Ο ηχπνο είλαη α = Rx 
    

 

  
φπνπ R= 46.442,70, n = 5 έηε, i=0,91% θαη   = 1/ (1+ i)

n 

Οπφηε : α = 46.442,70 x 
   

 

           

      
 = 46.442,70x 4,9 = 227.569,23 επξψ. 

Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν  
    

 
 δίλεηαη ζηξνγγπινπνηεκέλν απφ ηα 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πνπ γηα ην έηνο 2010 είλαη 4,9 (Πνι. 1009/26.1.10). 

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο) Rx(ξάληα)=α                    227.569,23 

Πξνζαχμεζε ηνπ α αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγία (δει.226569,23 Υ 30%)     68.270,77 

Άπιε αμία  Α (α + β) ζε επξψ                  295.840,00 

 

 Ζ αηνκηθή επηρείξεζε ιεηηνπξγεί απφ ην έηνο 1997(20-1-1997) έσο κεηαβίβαζε 24-02-

2010, δειαδή 13έηε ζπκπιεξσκέλα, νπφηε ε άπιε αμία α πξνζαπμάλεηαη θαη κε ην 

πνζνζηφ 30% θαη έηζη πξνθχπηεη ε ειάρηζηε άπιε αμία, σο εμήο: 

Β) Καζαξή ζέζε ή  αμία επηρείξεζεο 

Αλαπφζβεζηε αμία παγίσλ (κεραλήκαηα θαη έπηπια)      120.000 

Πιένλ : Απνζέκαηα (700.000 Υ 10%)                                    70.000 

Πιένλ: Απαηηήζεηο (900.000Υ10%)             90.000 

Μείνλ: Τπνρξεψζεηο (700.000 Υ 10%)        -  70.000 

  Καζαξή ζέζε ζε επξψ                   210.000 

Γ) Διάρηζηε αμία ή θαηώηεξε πξαγκαηηθή αμία 

Άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο 295.840,00 

Πιένλ: Καζαξή ζέζε  210.000,00 

     Διάρηζηε (ή θαηψηεξε) πξαγκαηηθή αμία 505.840,00 
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Γ) Τπνινγηζκόο ηεο ππεξαμίαο 

Καηψηεξε πξαγκαηηθή αμία (ειάρηζηε αμία)   505.840,00 

-Κφζηνο απφθηεζεο επηρείξεζεο         -    3.000,00 

Τπεξαμία αηνκηθήο επηρείξεζεο                       502.840,00 επξψ 

 
 

Δ) Φόξνο ππεξαμίαο 
 

502.840,00Υ 20% = 100.568,00 επξώ 

 

Αλ ε αηνκηθή επηρείξεζε κεηαβηβάδνληαλ ζε ζπγγελή Α' θαηεγνξίαο, ηφηε ν θφξνο 

ππεξαμίαο ζα ήηαλ: 505.840,00 Υ 1,20% = 6.070,08 επξώ, ελψ ζε ζπγγελείο Β' θαηεγνξίαο 

ν θφξνο ζα ήηαλ: 505.840,00 Υ 2,40% = 12.140,16 επξώ . 
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3.3.2 Δθαξκνγή 2
ε
 - Πξνζδηνξηζκόο ηεο ππεξαμίαο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο κε βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο 

Ο Ναιπάληεο Γεψξγηνο ζηηο 10.7.1996 άλνημε αηνκηθή επηρείξεζε κε αληηθείκελν 

εξγαζηψλ ηελ "εκπνξία πθαζκάησλ" ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο. Σεξεί βηβιία γ' θαηεγνξίαο ηνπ 

Κ.Β.. κε αηνκηθφ θεθάιαην 300.000 επξψ. 

ηηο 20.2.2010, ν Ναιπάληεο Γεψξγηνο απνθάζηζε λα πσιήζεη ηελ αηνκηθή ηος 

επηρείξεζε (δειαδή λα ηελ κεηαβηβάζεη ιφγσ πψιεζεο) ζηνλ Εέξβα ηέξγην αληί ηνπ πνζνχ 

(ηηκήκαηνο) 100.000 επξψ. Αλήθεη ζηε Β‟  Γ.Ο.Τ.  Θεζ/λίθεο. 

Απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 5 ηζνινγηζκνχ ο πνπ ζπληάρζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

δεδνκέλα ζηνηρεία: 

Γεδομένα 

ιζολογιζμών 

2005 2006 2007 2008 2009 ύνολο 

Ίδια κεθάλαια  

Ολικά αποηελ. εκμεη. 

300.000      

40.000 

310.000 

30.000 

326.000 

40.000 

335.000 

50.000 

351.000 

60.000 

1.622.000   

220.000 

 

Χο "ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε" παίξλεηαη ην ίδην πνζφ πνπ απεηθνλίδεηαη σο "ίδηα 

θεθάιαηα" ζηε ρξήζε 2009, δειαδή ην πνζφ 351.000 επξψ. 

Χο "θόζηνο απόθηεζεο" παίξλεηαη ην πνζφ 300.000 επξψ πνπ θαηέβαιε ν 

επηρεηξεκαηίαο Ναιπάληεο Γεψξγηνο γηα λα ηδξχζεη ηελ αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε. 

Γηα ην έηνο 2010, ην επηηφθην είλαη i = 0,91%, ε εκπνξηθή ακνηβή 13.530 επξώ θαη ε 

ξάληα α = 4,9.  

Εεηείηαη: Με βάζε ηα πην πάλσ δεδνκέλα, λα ππνινγηζηεί ν θφξνο ππεξαμίαο πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ πσιεηή Ναιπάληε Γεψξγην ζηε Γ Γ.Ο.Τ. γηα λα κπνξέζεη έηζη 

λα κεηαβηβάζεη ηελ αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε ζηνλ Εέξβα ηέξγην. 

ΛΤΖ: 

Ζ ππεξαμία πνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή θόξνπ 20%, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Α) Άπιε αμία 

 1) Δηήζην ππεξθέξδνο (R) 

Μέζνο φξνο θεξδψλ πνπ δειψζεθαλ ζηα 5 ηειεπηαία έηε     44.000 

    (220.000/5 έηε = 60.000 επξψ) 

Μείνλ: Δηήζηα εκπνξηθή ακνηβή επηρεηξεκαηία   -13.530 

Μείνλ: Σφθνη ηδίσλ θεθαιαίσλ (351.000 Υ 0,91% = 3.194,10 επξώ) -    3194,10 

  Τπφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο) (R) =                                              27.275,90 
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2) Αλαπξνζαξκνγή θαη πξνζαύμεζε ηνπ εηήζηνπ ππεξθέξδνπο (R) 

 

Ο ηχπνο είλαη α = Rx 
    

 

  
φπνπ R= 27.275,90, n = 5 έηε, i=0,91% θαη   = 1/ (1+ i)

n 

Οπφηε : α = 27.275,90 x 
   

 

           

      
 = 27.275,90 x 4,9 = 133.651,91 επξψ. 

Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν  
    

 
 δίλεηαη ζηξνγγπινπνηεκέλν απφ ηα 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πνπ γηα ην έηνο 2010 είλαη 4,9 (Πνι. 1009/26.1.10). 

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο) Rx(ξάληα)=α                    133.651,91  

Πξνζαχμεζε ηνπ α αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγία (δει. 133.651,91  Υ 30%)  40.095,57 

Άπιε αμία  Α (α + β) ζε επξψ                 173.747,48 

 Ζ αηνκηθή επηρείξεζε ιεηηνπξγεί απφ ην έηνο 1997(10-7-1997) έσο κεηαβίβαζε 20-02-

2010, δειαδή 13έηε ζπκπιεξσκέλα, νπφηε ε άπιε αμία α πξνζαπμάλεηαη θαη κε ην 

πνζνζηφ 30% θαη έηζη πξνθχπηεη ε ειάρηζηε άπιε αμία, σο εμήο: 

 

Β) Καζαξή ζέζε ή  αμία επηρείξεζεο 

Λνγηζηηθή Καζαξή ζέζε   351.000 

Πιένλ: Γηαθνξά ηεο αμίαο ζηα αθίλεηα              0               

Καζαξή ζέζε (κε γ‟ θαη. βηβιία)   351.000  

Γ) Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο  

 

Άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο 173.747,48 

Λνγηζηηθή θαζαξή ζέζε 351.000,00 

Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο 524.747,48 

Γ) Τπνινγηζκόο ηεο ππεξαμίαο 
 

Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο 524.747,48 

-Κφζηνο απφθηεζεο ηεο επηρείξεζεο -300.000,00 

Τπεξαμία πνπ θνξνινγείηαη 224.747,48 

Δ) Φόξνο ππεξαμίαο 
 

224.747,48  Υ 20% = 44.949,50 επξώ = θόξνο ππεξαμίαο 

Αλ κεηαβηβάδνληαλ ε αηνκηθή επηρείξεζε ζε ζπγγελή Α' θαηεγνξίαο, ηφηε ν θφξνο 

ππεξαμίαο ζα ήηαλ: 524.747,48 Υ 1,20% = 6.296,97 επξώ, ελψ αλ κεηαβηβάδνληαλ ζε 

ζπγγελή Β' θαηεγνξίαο ζα ήηαλ: 524.747,48Υ 2,40% = 12.593,94 επξώ. 
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3.3.3 Δθαξκνγή 3
ε
 - Πξνζδηνξηζκόο ηεο ππεξαμίαο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο ζε ηέθλα  κε βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο (πεξίπησζε δεκηώλ)(πξαγκαηηθή 

πεξίπησζε) 

 

Ο Η.Γ ίδξπζε ηελ αηνκηθή ηνπ εηαηξεία ην 1998 κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ έθδνζε εξαζηηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ζθαθψλ 

αλαςπρήο. ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2006, ν Η.Γ. απνθαζίδεη ηελ κεηαβίβαζε ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζήο ηνπ ζηα παηδηά ηνπ Ν.Γ θαη Φ.Γ.. Δπηπιένλ, ε αλαπφζβεζε αμία απφ πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλέξρεηαη ζε 3.615,25 επξψ. Ζ εκπνξηθή ακνηβή γηα ην έηνο 2006 είλαη 

10.300 επξψ, σο ξάληα δίλεηαη α=4,7 θαη επηηφθην ηδίσλ θεθαιαίσλ ην πνζνζηφ i= 2,28%. 

Σα θέξδε ή δεκίεο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία είλαη ηα εμήο: 

ΔΣΖ ΚΔΡΓΖ ΠΟΤ ΓΖΛΩΘΖΚΑΝ 

2001      1.831,24 

2002     4.437,50 

2003     1.090,58 

2004 (-) 6/655,22 

2005 (-) 3.193,41 

ΤΝΟΛΗΚΑ (ΚΔΡΓΖ )ΕΖΜΗΔ (-) 2.489,31 

Εεηείηαη : Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, λα ππνινγηζηεί ν θφξνο ππεξαμίαο πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Η.Γ  ζηε Β΄Γ.Ο.Τ γηα λα κπνξέζεη λα κεηαβηβάζεη ηελ αηνκηθή 

ηνπ επηρείξεζε ζηα παηδηά ηνπ.  

ΛΤΖ: 

Α) Άπιε αμία: Δηήζην ππεξθέξδνο (R) 

Μέζνο φξνο θεξδψλ πνπ δειψζεθαλ ζηα 5 ηειεπηαία έηε      -  497,86 

(-2489,31/5 έηε = -497,86 επξψ) 

Μείνλ: Δηήζηα εκπνξηθή ακνηβή επηρεηξεκαηία(10.300x1,30)   

              (επεηδή αηνκ.επηρ.κε παξνρή ππεξεζηψλ πξνζαπμάλεηαη 

               ε εκπνξηθή ακνηβή θαηά 30%)                                         -13.390,00 

Μείνλ: Σφθνη ηδίσλ θεθαιαίσλ (3.000 Υ 2,28% = 68,40 επξώ)     -       68,40 

 Τπφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο) (R) =                                      -13.956,26 

Β) Διάρηζηε (ή θαηψηεξε) πξαγκαηηθή αμία 4800 

Γ) Φόξνο ππεξαμίαο 
 

Δπεηδή, ε αηνκηθή επηρείξεζε κεηαβηβάδεηαη ζε ζπγγελή Α' θαηεγνξίαο, ηφηε ν θφξνο 

ππεξαμίαο ζα ήηαλ: 4800 Υ 1,20% = 57,60 επξώ 



51 

 

3.4  Μεηαβίβαζε εηαηξηθώλ κεξηδίσλ θαη πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο – Τπεξαμία Ο.Δ.,Δ.Δ. 

 

Απηή ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αθνξά ππφρξενπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.2238/94 ηνπ Κ.Φ.Δ., δειαδή Ο.Δ., Δ.Δ., θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αζθνχλ 

επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξίεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο 

θαζψο θαη θνηλνπξαμίεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ Κ.Β.. 

Σν ειάρηζην πνζφ ηεο ππεξαμίαο απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξίδσλ θαη 

πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο, εμεπξίζθεηαη, αλ απφ ηελ ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο φισλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο αθαηξεζεί ην θόζηνο απόθηεζεο ηεο, θαη ε ηπρφλ 

δηαθνξά πνιιαπιαζηαζζεί κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ κεηαβηβάδνληνο (Α.Τ.Ο. 

1030366/πνι. 1053/1.4.03, άξζξν 2). Αναλςηικόηεπα:  

 

Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο 

 

Χο ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο παίξλεηαη ην άζξνηζκα ηεο άπιεο αμίαο θαη ηεο 

θαζαξήο ζέζεο, φπσο δειαδή γίλεηαη θαη κε ηελ αηνκηθή επηρείξεζε. 

Α) Απιή αμία 

Τπνινγίδεηαη φπσο αθξηβψο θαη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε, κε ηε δηαθνξά κφλν φηη ζηε 

κεηαβίβαζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ Ο.Δ. (θαη φρη Δ.Δ.) σο εηήζηα εκπνξηθή ακνηβή παίξλεηαη ε 

δηπιάζηα απφ εθείλε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο. 

 

Β)  Καζαξή ζέζε      

1) Γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε βηβιία α' ή β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β .. 
 

Ζ θαζαξή ζέζε κε α' ή β' θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β.. ππνινγίδεηαη φπσο αθξηβψο θαη 

ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε ηε δηαθνξά κφλν φηη πξνζηίζεληαη, εθηφο απφ ηελ αλαπφζβενηε 

αμία ησλ άιισλ πάγησλ ζηνηρείσλ, θαη ε αλαπφζβενηε αμία ησλ αθηλήησλ θαη  ησλ 

απηνθηλήησλ (δηφηη ζεσξνχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη ε ζεηηθή 

δηαθνξά κεηαμχ αληηθεηκεληθήο αμίαο θαη ηηκήο θηήζεο ησλ αθηλήησλ (δειαδή ε δηαθνξά, 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αληηθεηκεληθή αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεο ησλ 

αθηλήησλ). 

2) Γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε βηβιία γ' θαηεγνξίαο ηνπ  Κ.Β.. 

Ζ θαζαξή ζέζε κε γ' θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β.. ππνινγίδεηαη φπσο αθξηβψο θαη ζηελ 

αηνκηθή επηρείξεζε. 
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Γηα λα ππνινγηζηεί ε εηήζηα εκπνξηθή ακνηβή ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβίβαζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ νκφξξπζκεο εηαηξίαο (Ο.Δ.) θαη 

κεξηδίσλ ησλ ινηπψλ ππφρξεσλ, εθηφο ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο, ε εηήζηα εκπνξηθή ακνηβή 

πνπ ηζρχεη, θαηά πεξίπησζε, ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην(Πνι.1200/28.06.2000). 

β) Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβίβαζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο (Δ.Δ.), ε 

εηήζηα εκπνξηθή ακνηβή πνπ ηζρχεη, θαηά πεξίπησζε, ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην, επί ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο ην πνζφ πνπ 

αθαηξείηαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν απφ ηελ ηζρχνπζα εηήζηα ακνηβή ηνπ 

εκπνξνυπάιιεινπ. 

ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί φηη, φηαλ ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο 

κεηαβηβάδνληαη κεξίδηα έρεη πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρώλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ 

θαη πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ ηεο έρεη ππνβάιιεη ιηγφηεξεο απφ 3 δειψζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηφηε γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ εηζνδεκάησλ ή ησλ 

νιηθψλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εηζνδήκαηα θαη ηα νιηθά 

απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο φζσλ ηζνινγηζκψλ απηήο ππάξρνπλ θαζψο θαη ηα εηζνδήκαηα 

θαη ηα νιηθά απνηειέζκαηα φζσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί θαη ηεξνχζαλ βηβιία 

γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., έηζη ψζηε ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο λα ζπγθεληξσζνχλ 

εηζνδήκαηα θαη νιηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο κέρξη 3 ρξήζεηο (Α,Τ.Ο. 1030366/πνι. 

1053/1.4.03 άξζξν 2 παξ. 2, Δγθ. Τπ. Οηθ. 1066328/16.7.03). 

Σν παξαπάλσ άζξνηζκα ηεο άπιεο αμίαο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο (Α+Β) απνηειεί ηελ 

ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο. ηε ζπλέρεηα, ε ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο  

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην πνζνζηφ ηνπ κεξηδίνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη θαη έηζη πξνθχπηεη ε 

ειάρηζηε αμία ηνπ κεξηδίνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη. ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ ειάρηζηε αμία ηνπ 

κεξηδίνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη αθαηξείηαη ην αληίζηνηρν θφζηνο απφθηεζεο ηνπ κεξηδίνπ 

απηνχ θαη απηφ πνπ απνκέλεη νλνκάδεηαη ππεξαμία, ην νπνίν θνξνινγείηαη απηνηειψο κε 

ζπληειεζηή θφξνπ 20%. 

ην θφζηνο απφθηεζεο ζπλαληψληαη δχν πεξηπηψζεηο:  

 Χο θόζηνο απόθηεζεο ηεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη κεξίδηα, πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί θαηά ηελ ίδξπζε ηεο, ιακβάλεηαη ην θεθάιαην ηεο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη νην 

θαηαζηαηηθφ ηεο. Αλ κέρξη ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ έρνπλ ιάβεη ρψξα 

απμνκεηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, σο θφζηνο απφθηεζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ θεθαιαίνπ 

ηεο επηρείξεζεο ησλ 5 πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε. Αλ ζε πεξίπησζε 
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θαηά ηελ νπνία έρνπλ παξέιζεη ιηγόηεξεο απφ 5 ρξήζεηο, σο θφζηνο απφθηεζεο ιακβάλεηαη 

ν κέζνο φξνο ηνπ θεθαιαίνπ απηψλ ησλ ρξήζεσλ.  

 Χο θφζηνο απόθηεζεο γηα ηηο κεηέπεηηα κεηαβηβάζεηο ιακβάλεηαη ε ειάρηζηε αμία 

ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία έρεη ππνινγηζηεί κεηαγελέζηεξα. Φπζηθά, κε βηβιία γ' θαηεγνξίαο 

ηνπ Κ.Β.., σο θόζηνο απόθηεζεο ζηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα παίξλεηαη απηφ πνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπο (Δγθ. 

Τπ. Οηθ. 1066328/ 16.7.03). 

 Αλ ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα ή κέξνο απηψλ έρνπλ απνθηεζεί πξηλ απφ ηηο 22.12.99 

πνπ άξρηζε ε εθαξκνγή ηεο Α.Τ.Ο. 1119720/πνι. 1259/99, ηφηε σο αμία θηήζεο ιακβάλεηαη 

απηή πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ζε πεξίπησζε κε νξηζηηθνπνίεζεο, ε 

αμία πνπ δειψζεθε. 

 Αλ απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή απφ ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνθχπηεη αμία 

κεηαβίβαζεο (δειαδή ηίκεκα πώιεζεο) κεγαιχηεξε απφ ηελ ειάρηζηε αμία πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη πην πάλσ, ηφηε σο αμία πψιεζεο ιακβάλεηαη ε αμία πνπ ζπκθσλήζεθε θαη 

γξάθηεθε ζην ζπκθσλεηηθφ. Απφ απηή ηε κεγαιχηεξε αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ ή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ θιπ., ζηε ζπλέρεηα, αθαηξείηαη ην θφζηνο απφθηεζεο θαη έηζη πξνθχπηεη ην 

πνζφ ηεο ππεξαμίαο πάλσ ζην νπνίν ζα ππνινγηζηεί ν θφξνο ππεξαμίαο (Δγθ. πνι. 

1066328/16.7.03). 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ έρνπλ γίλεη απνζβέζεηο, ηφηε, γηα ηνπο πην πάλσ 

ππνινγηζκνχο, ιακβάλεηαη ε αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ απφ ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο 

κεησκέλε κε ηηο απνζβέζεηο πνπ ζα έπξεπε λα είραλ γίλεη (Δγθ. Τπ. Οηθ. 1066328/16.7.03). 

Σέινο, ε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ εμήο ηχπν: 

Καζαξή ζέζε (ή θαζαξή πεξηνπζία) =   Κεθάιαην (κφλν θαηαβιεκέλν)  

+ δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 

+ δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο  

+ απνζεκαηηθά + απνηειέζκαηα εηο λέν (θέξδε)  

+ πξφβιεςε πνπ έρεη εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο  

 - έμνδα ίδξπζεο θαη α' εγθαηάζηαζεο  

 - απνηειέζκαηα εηο λέν (δεκίεο) (Γ.Λ.. πεξ. 2). 
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3.4.1 Δθαξκνγή 1
ε
: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ππεξαμίαο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο πνζνζηνύ 

ζπκκεηνρήο ζε Ο.Δ. (ή Δ.Δ.) (κε  Β’  θαηεγνξίαο βηβιία) 

ηελ εηαηξία "Α & ηα" Ο.Δ. ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ ηξείο εηαίξνη κε ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. 

Δηαίποι Ποζοζηά ζςμμεηοσήρ Δηαιπικέρ μεπίδερ 

Α. Μανηάρ 30% 30.000 
Β. Παπάρ 30% 30.000 
Γ. Λαδάρ 40% 40.000 

ΤΝΟΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 100% 100.000 

Ζ εηαηξία απηή ηδξχζεθε ζηηο 10.1.1999 κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή θαη 

πψιεζε ππνδεκάησλ θαη κέρξη ζήκεξα ηεξεί βηβιία β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη ιεηηνπξγεί 

ζε ελνηθηαδφκελε εγθαηάζηαζε. 

Σα θέξδε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (ηα κεγαιχηεξα κεηαμχ απηψλ πνπ δειψζεθαλ ή ησλ 

νξηζηηθνπνηεκέλσλ βάζεη ειέγρνπ) έρνπλ σο εμήο: 

ΚΔΡΓΗ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΠΔΝΣΑΔΣΙΑ 
 

ΔΣΖ ΚΔΡΓΗ 

2005 35.000 

2006 50.000 

2007 45.000 

2008 75.000 

2009 70.000 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΔΡΓΖ 275.000 

ηηο 23/12/2010, ν εηαίξνο Α. Μαληάο απνθάζηζε λα κεηαβηβάζεη ηελ κεξίδα ηνπ ζηνλ 

Λ. Λέθα αληί ηνπ πνζνχ 30.000 επξψ, ζηελ ηηκή δειαδή ηεο νλνκαζηηθήο ηεο αμίαο. 

Σν επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο ηεο 

ηειεπηαίαο έθδνζεο πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε θαζνξίζηεθε ζην πνζνζηφ 0,91% θαη ε εηήζηα 

ακνηβή ηνπ εκπνξνυπαιιήινπ ζην πνζφ 27.060 επξώ (13.530 Υ 2 = 27.060 επξψ). 

Αγνξέο θαη πσιήζεηο αγαζώλ Πάγηα 

Αγνξέο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009        760.000 επξψ 

Πσιήζεηο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009    980.000 επξψ 

 

Αμία θηήζεο κεραλεκάησλ           50.000 

-Απνζβέζεηο κέρξη 31.12.09         -40.000 

Αλαπφζβεζηε αμία κεραλεκάησλ  10.000          10.000 10.000 

Αμία θηήζεο επίπισλ                     20.000 

-Απνζβέζεηο κέρξη 31.12.09         -19.999.99 

Αλαπφζβεζηε αμία επίπισλ                  0,01             ---  

χλνιν αλαπφζβεζηεο αμίαο 

  παγίσλ ζηνηρείσλ                                              10.000 10.000 

 
Εεηείηαη: Να ππνινγηζηεί ν θφξνο ππεξαμίαο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ν 

πσιεηήο Α. Μαληάο ζηε Γ.Ο.Τ. γηα λα κπνξεί έηζη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαβίβαζε ηεο 

κεξίδαο ηνπ ζηνλ Λ.Λέθα. 
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Λύζε: 
 

Ζ ππεξαμία πνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή θόξνπ 20%, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Α) Άπιε αμία 

Πξψηα πξνζδηνξίδεηαη ε "ειάρηζηε άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο", κε ηνπο 

παξαθάησ ππνινγηζκνχο: 

1) Δηήζην ππεξθέξδνο(R) 

        Μέζνο φξνο θεξδψλ ηειεπηαίαο πεληαεηίαο       55.000 

        (275.000/5 έηε = 55.000 επξψ) 

Μείνλ: Δηήζηα εκπνξηθή ακνηβή (13.530x2 = 27.060 επξψ) -27.060 

     Σφθνη ηδίσλ θεθαιαίσλ  

     (εηαηξηθφ θεθάιαην 100.000 Υ 0,91% = 910 επξψ)      -910 

             Τπφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο )(R) =                         27.030 

 

2) Αλαπξνζαξκνγή θαη πξνζαύμεζε ηνπ εηήζηνπ ππεξθέξδνπο (R) 

Ο ηχπνο είλαη α = Rx 
    

 

  
φπνπ R= 27.030, n = 5 έηε, i=0,91% θαη   = 1/ (1+ i)

n 

Έηε ιεηηνπξγίαο 10 έηε, νπφηε ην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο 30% 

Οπφηε : α = 27.030 x 
   

 

           

      
 = 27.030 x 4,9 = 132.447 επξψ. 

Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν  
    

 
 δίλεηαη ζηξνγγπινπνηεκέλν απφ ηα 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πνπ γηα ην έηνο 2010 είλαη 4,9 (Πνι. 1009/26.1.10). 

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο) Rx(ξάληα)=α                    132.447,00 

Πξνζαχμεζε ηνπ α αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγία (δει. 132.447 Υ 30%)        39.734,10 

Άπιε αμία  Α (α + β) ζε επξψ                 172.181,10 

 

 Β) Καζαξή ζέζε ή  αμία επηρείξεζεο 

Αλαπφζβεζηε αμία παγίσλ (κεραλήκαηα θαη έπηπια)        10.000 

Πιένλ : Απνζέκαηα (760.000 Υ 10%)                                    76.000 

Πιένλ: Απαηηήζεηο (980.000Υ10%)             98.000 

Μείνλ: Τπνρξεψζεηο (760.000 Υ 10%)         -  76.000 

  Καζαξή ζέζε επηρείξεζεο ζε επξψ                108.000 
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Γ) Διάρηζηε αμία  

Άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο 172.181,10 

Πιένλ: Καζαξή ζέζε  108.000,00 

     Διάρηζηε (ή θαηψηεξε) πξαγκαηηθή αμία 280.181,10 

 

Γ) Τπεξαμία (σθέιεηα) πνπ θνξνινγείηαη  

Διάρηζηε αμία   280.181,10 

-Κφζηνο απφθηεζεο επηρείξεζεο         -100.000,00 

Τπεξαμία Ο.Δ.                       180.181,10 επξψ 

 
Ζ πξαγκαηηθή αμία ησλ κεξηδίσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη είλαη 30.000 επξψ, φζν είλαη θαη ε 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην παξάδεηγκα καο. Δπεηδή, ην πνζφ 

30.000/0,30= 100.000 επξψ είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζφ ησλ 180.181,10 επξψ, σο ειάρηζηε 

αμία ην ηειεπηαίν πνζφ(180.181,10 επξψ) πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πνζφ απφ ηα δχν 

πνζά.. 

 
 

Δ) (η)Τπεξαμία κεηαβηβαδόκελνπ κεξηδίνπ πνπ θνξνινγείηαη: 

          180.181,10 x 30% = 54.054,33 επξψ 

 

     (ηη) Φόξνο ππεξαμίαο 
 

        54.054,33 x 20% = 10.810,87επξώ.  

 

Οκνίσο, Ο θφξνο ππεξαμίαο γηα κεηαβίβαζε πνζνζηνχ 30% ζε ζπγγελείο Α' θαηεγνξίαο 

είλαη: 280.181,10 Υ 30% x 1,20% = 1.008,65 επξώ θαη γηα ζπγγελείο Β' θαηεγνξίαο είλαη: 

280.181,10 Υ 30%  Υ 2,40% = 2.017,30 επξώ 
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3.4.2 Δθαξκνγή 2
ε
: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ππεξαμίαο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο            

εηαηξηθώλ κεξηδίσλ  Ο.Δ.(κε Γ’  θαηεγνξίαο βηβιία) 

Ζ εηαηξία "Β & ία" Ο.Δ. ηδξχζεθε ζηηο 10.3.99 κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εκπνξία 

θνπβεξηψλ. Σεξεί βηβιία γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη ζην θεθάιαην ηεο ζπκκεηέρνπλ 3 

εηαίξνη κε ηα παξαθάησ πνζνζηά; 

ΔΣΑΗΡΟΗ ΠΟΟΣΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

(Δηαηξηθέο κεξίδεο) 

Λ. Λαδόο 30% 150.000 

Μ. Μαξίλνο 30% 150.000 

Ν. Νίθαο 40% 200.000 

ΤΝΟΛΟ ΔΣΑΗΡΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 100% 500.000 

Απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 5 ηζνινγηζκνύο πνπ ζπληάρζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

δεδνκέλα ζηνηρεία: 

Γεδνκέλα Ηζνινγηζκψλ 2005 2006 2007 2008 2009 χλνιν 

Ίδηα θεθάιαηα 

 Οιηθά απνηει. εθκεη. 

300.000 

50.000 

350.000 

70.000 

400.000 

100.000 

500.000 

130.000 

750.000 

150.000 

2.300.000 

500.000 

Ο ηζνινγηζκφο ηεο ρξήζεο 2010 δελ ζπληάρζεθε αθφκα θαη νχηε ζπλέβε θάπνην γεγνλφο 

αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απφ 1.1.2010 - 28.1.2011 (εκεξνκελία πνπ 

απνθαζίζηεθε ε κεηαβίβαζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηνπ εηαίξνπ Λ. Λαδνχ ζην λέν 

εηαίξν Ξ. Ξέλν αληί ηνπ πνζνχ ησλ 160.000 επξώ). Πνζνζηφ εηήζησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ 

0,91% (Δγθ. Πνι. 1009.26.01.10) θαη εηήζηα ακνηβή εκπνξνυπαιιήινπ 13.530 Υ 2 = 27.060 

επξώ. 

Ζ ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε εκθαλίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν, πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε, επίζεκν 

ηζνινγηζκφ, πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη 750.000 επξώ. 

Ζ εηαηξία ιεηηνπξγεί ζε ηδηφθηεην θαηάζηεκα, ε αμία ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ζηα 

ηεξνχκελα βηβιία ηεο κε ην πνζφ 100.000 επξώ, ελψ ε αληηθεηκεληθή ηνπ αμία αλέξρεηαη ζε 

150.000 επξώ. 

 

Εεηείηαη: Να ππνινγηζηεί ε ππεξαμία θαη ν θφξνο 20% ηεο ππεξαμίαο πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ εηαίξν Λ. Λαδφ γηα λα κπνξέζεη λα πσιήζεη ηα κεξίδηα ηνπ ζην λέν 

εηαίξν Ξ. Ξέλν. 
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Λύζε: 

Ζ ππεξαμία πνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή θόξνπ 20%, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Α) Άπιε αμία 

Πξψηα πξνζδηνξίδεηαη ε "ειάρηζηε άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο", κε ηνπο 

παξαθάησ ππνινγηζκνχο: 

1) Δηήζην ππεξθέξδνο(R) 

        Μέζνο φξνο θεξδψλ ηειεπηαίαο πεληαεηίαο       100.000 

        (500.000/5 έηε = 55.000 επξψ) 

(Κφζηνο απφθηεζεο 2.300.000/5έηε=460.000εχξψ) 

Μείνλ: Δηήζηα εκπνξηθή ακνηβή (13.530x2 = 27.060 επξψ) -27.060 

     Σφθνη ηδίσλ θεθαιαίσλ  

     (εηαηξηθφ θεθάιαην 460.000 Υ 0,91% =4.186 επξψ) – 4.186 

             Τπφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο )(R) =                         68.754 

 

2) Αλαπξνζαξκνγή θαη πξνζαύμεζε ηνπ εηήζηνπ ππεξθέξδνπο (R) 

 

Ο ηχπνο είλαη α = Rx 
    

 

  
φπνπ R= 68.754, n = 5 έηε, i=0,91% θαη   = 1/ (1+ i)

n 

Έηε ιεηηνπξγίαο 10 έηε, νπφηε ην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο 30% 

Οπφηε : α = 68.754x 
   

 

           

      
 = 68.754x 4,9 = 336.894,60 επξψ. 

Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν  
    

 
 δίλεηαη ζηξνγγπινπνηεκέλν απφ ηα 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πνπ γηα ην έηνο 2010 είλαη 4,9 (Πνι. 1009/26.1.10). 

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο) Rx(ξάληα)=α                    336.894,60 

Πξνζαχμεζε ηνπ α αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγία (δει.336.894,60Υ 30%)   101.068,38 

Άπιε αμία  Α (α + β) ζε επξψ                 437.962,98 

 

 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο πληειεζηέο πξνζαχμεζεο 

Πάλσ απφ 3 κέρξη 5 10% 

Πάλσ απφ 5 κέρξη 10 20% 

Πάλσ απφ 10 κέρξη 15 30% 

Πάλσ απφ 15 40% 
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Β) Καζαξή ζέζε (κε γ’ θαηαγ. Βηβιία) 

Λνγηζηηθή Καζαξή ζέζε (κε 31.12..09)  750.000 

Πιένλ: Γηαθνξά ηεο αμίαο ζηα αθίλεηα   

  (150.000-100.000)                               50.000               

Καζαξή ζέζε (κε γ‟ θαη. βηβιία)              800.000  

Γ) Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο  

Άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο 437.962,98 

Καζαξή ζέζε 800.000,00 

Διάρηζηε αμία                                                      1.237.962,98 

Γ) Τπεξαμία (σθέιεηα) πνπ θνξνινγείηαη  

Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο 1.237.962,98  

-Κφζηνο απφθηεζεο ηεο επηρείξεζεο -  460.000,00 

Τπεξαμία Ο.Δ.πνπ θνξνινγείηαη   777.962,98 

 

Ζ ειάρηζηή αμία είλαη 1.237.962,98 επξψ. Σν κεξίδην (30%) ηνπ Λ. Λαδνχ φπσο 

ζπκθσλήζεθε είλαη 160.000 επξψ. Οπφηε 160.000/0.30 =533.333,33 επξψ θαη είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην 1.237.962,98, σο ειάρηζηε αμία παίξλεηαη ην ην ηειεπηαίν 

πνζφ(1.237.962,98 επξψ) πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πνζφ απφ ηα δχν πνζά.. 

 

Δ) (η) Τπεξαμία κεηαβηβαδόκελσλ κεξηδίσλ ΟΔ πνπ θνξνινγνύληαη είλαη:  

  

777.962,98 x30% ( % κεηαβίβαζεο)=233.388,89 επξψ 

 

       (ηη) Φόξνο ππεξαμίαο 
 

          233.388,89 Υ 20% = 46.677,78 επξώ = θόξνο ππεξαμίαο 

 

Αλ κεηαβηβάδνληαλ ε αηνκηθή επηρείξεζε ζε ζπγγελή Α' θαηεγνξίαο, ηφηε ν θφξνο 

ππεξαμίαο ζα ήηαλ: 1.237.962,98 Υ 30%X 1,20% = 4.456,67 επξώ, ελψ αλ κεηαβηβάδνληαλ 

ζε ζπγγελή Β' θαηεγνξίαο ζα ήηαλ: 1.237.962,98 Υ 30%  Υ 2,40% = 8.913,33 επξώ 
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64 

 

3.5 Τπεξαμία θαηά ηε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ηεο  Δ.Π.Δ.  
 
 

Σν ειάρηζην πνζό ηεο ππεξαμίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ 

εκεδαπήο Δ.Π.Δ., εμεπξίζθεηαη αλ απφ ηελ ειάρηζηε αμία πνπ έρνπλ ηα κεξίδηα απηά θαηά ην 

ρξφλν κεηαβίβαζεο αθαηξεζεί ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπο (Α.Τ.Ο. 1030366/πνι. 1053/1.4.03 

άξζξν 3 θαη Ν.2238/1994, άξζξν 13, παξαγ.1). Αναλςηικόηεπα:  

 
Δλάσιζηη αξία 

 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ειάρηζηε αμία, αζξνίδνληαη πξψηα ηα εμήο πνζά: 

α) ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δ.Π.Δ. πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηε 

κεηαβίβαζε επίζεκν ηζνινγηζκφ θαη νη απμνκεηψζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κέρξη ην ρξφλν ηεο 

κεηαβίβαζεο. 

β) ε άπιε αμία, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε κεηαβίβαζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, 

ρσξίο φκσο λα ππνινγηζηεί νχηε θαη λ' αθαηξεζεί ε εηήζηα εκπνξηθή ακνηβή 

(Δγθ.1066328/16.07.03) θαη 

γ) ε πθηζηάκελε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο Δ.Π.Δ., φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ζηε θνξνινγίαο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ηεο 

αμίαο θηήζεο ησλ αθηλήησλ απηψλ κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηεο Δ.Π.Δ., κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεχηεξε απηή αμία πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία είλαη κηθξόηεξε απφ 

ηελ πξψηε. 

Σν πην πάλσ άζξνηζκα δηαηξείηαη πξψηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ κεξηδίσλ πνπ 

ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ θαη έηζη πξνθχπηεη ε ειάρηζηε 

πξαγκαηηθή αμία ηνπ θάζε κεξηδίνπ, ε νπνία πνιιαπιαζηάδεηαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεξηδίσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη θαη έηζη πξνθχπηεη ε ειάρηζηε αμία ησλ κεξηδίσλ 

απηώλ. 

ηαλ ε Δ.Π.Δ., ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη ηα κεξίδηα, έρεη πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή ή 

από ζπγρώλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη θαηαξηίζεη ιηγόηεξνπο από 3 ηζνινγηζκνύο, 

πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ ηεο, ηφηε γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ νιηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα νιηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 

φζσλ ηζνινγηζκψλ απηήο ππάξρνπλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα φζσλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 

ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί θαη ηεξνχζαλ βηβιία γ' 

θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. απαηηνχληαη, ψζηε ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο λα ζπγθεληξσζνχλ 

ζπλνιηθά 3 ηζνινγηζκνί. 
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 ηαλ κεηαβηβάδνληαη κεξίδηα από Δ.Π.Δ. θαη γεληθά απφ επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ 

βηβιία γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ηφηε σο θόζηνο απόθηεζεο γηα ηα κεξίδηα απηά πνπ 

κεηαβηβάδνληαη παίξλεηαη απηφ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην 

ρξφλν απφθηεζεο ηνπο. Δλψ, γηα ηα θπζηθά πξόζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία 

α' ή β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. πνπ κεηαβηβάδνπλ κεξίδηα, σο θόζηνο απόθηεζεο 

ιακβάλεηαη ε ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ, ε νπνία έρεη ππνινγηζηεί θαηά ηελ 

απφθηεζε ηνπο κε βάζε ηελ Α.Τ.Ο,  πνι. 1259/99.  Αλ φκσο (κε βηβιία α' ή β' θαηεγνξίαο) ηα 

κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα ή κέξνο απηψλ έρνπλ απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνι. 

1259/99, ηφηε σο αμία θηήζεο παίξλεηαη απηή πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ή ζε πεξίπησζε κε νξηζηηθνπνίεζεο, ε αμία πνπ δειψζεθε. ηαλ ηα κεξίδηα πνπ 

κεηαβηβάδνληαη έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Π.Δ., ηφηε σο θόζηνο απόθηεζεο 

ησλ κεξηδίσλ απηψλ ιακβάλεηαη ε αμία ηνπο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ  

ηεο Δ.Π.Δ.. 

 Αλ κέρξη ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ έρνπλ ιάβεη ρψξα απμνκεηώζεηο
 
ηνπ 

θεθαιαίνπ, ηφηε σο θόζηνο απόθηεζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο όξνο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 5 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ 

παξέιζεη ιηγόηεξεο από ηηο 5 ρξήζεηο, ηφηε σο θόζηνο απόθηεζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο 

ηνπ θεθαιαίνπ απηψλ ησλ ρξήζεσλ . 

 Αλ απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνθχπηεη αμία 

κεηαβίβαζεο (ηίκεκα πψιεζεο) κεγαιύηεξε απφ ηελ ειάρηζηε αμία πνπ πξνζδηνξίδεηαη πην 

πάλσ, ηφηε σο αμία πψιεζεο παίξλεηαη απηή πνπ ζπκθσλήζεθε θαη φρη ε ειάρηζηε αμία. 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 

 

ηελ εηαηξία "Γ. ΣΔΡΓΗΟΤ  & ΗΑ" Δ.Π.Δ. ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ ηξείο εηαίξνη κε 

ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο: 
 

Δηαίξνη Πνζνζηά 
ζπκκεηνρήο 

Δηαηξηθέο 
κεξίδεο 

Δηαηξηθά 
κεξίδηα 

Γ. ηεξγίνπ 30% 90.000 1.500 

Δ. Λίγδαο 30% 90.000 1.500 

Ε. Μαλδάο 40% 120.000 2.000 

χλνιν ΔΣΑΗΡΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 100% 300.000 5.000 

Ζ εηαηξία απηή ηδξχζεθε ζηηο 30.11.2007 θαη ζπληάρζεθαλ ηζνινγηζκνί κε 31.12.2008 

θαη κε 31.12.2009. Σα δεδνκέλα απφ ηνπο δχν απηνχο ηζνινγηζκνχο έρνπλ σο εμήο: 
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Γεδνκέλα Ηζνινγηζκψλ 

 

2008 2009 

40 Δηαηξηθφ θεθάιαην 
41 Απνζεκαηηθφ θεθάιαην 
42 Απνηειέζκαηα εηο λέν 

100.000 
20.000 
30.000 

300.000 
 30.000  
20.000 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 150.000 350.000 
Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 
Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ 
Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηάιιεπζεο 
Μείνλ: Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

   Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο  
Μεξηθά απνηειέζκαηα  
Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα ΟΛΗΚΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (θέξδε) ΔΚΜ/Ζ 
Μείνλ: Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα  
Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεο (πξφ θφξσλ) 

6.000.000  
-5.000.000 
1.000.000  
-200.000 
 -120.000 

680.000 
 -80.000 
600.000 
 -70.000 
530,000 

7.000.000 
 -5.500.000 

1.500.000  
-250.000 
 -150.000 
1.100.000 
 -100.000 
1.000.000 

 -30.000 
970.000 

   
 

Ο εηαίξνο Γ. ηεξγίνπ ζηηο 28.1.2010 απνθάζηζε λα κεηαβηβάζεη ηα κεξίδηα ηνπ ζηνλ Ζ. 

Γαβξά αληί ηνπ πνζνχ ησλ 72.000 επξψ( 9 κεξίδηα Υ 8.000 επξψ=72.000 επξψ). Ζ Δ.Π.Δ. 

εδξεχεη ζε ηδηφθηεην θαηάζηεκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο κε αμία 100.000 επξώ 

θαη αληηθεηκεληθή αμία 150.000 επξώ. 

Ο εηήζηνο ηφθνο ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ γηα ην έηνο 2010 θαζνξίδεηαη ζην πνζνζηφ 

0,91% (Δγθ. Πνι.1009/26.01.2010). 

Εεηείηαη: Να ππνινγηζηεί ν θόξνο ππεξαμίαο πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ εηαίξν Γ. 

ηεξγίνπ πνπ πνπιάεη ηα κεξίδηα ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ. γηα λα κπνξέζεη έηζη λα πσιήζεη ηα κεξίδηα 

ηνπ. 

Λύζε: 
 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ππεξαμία ζηελ Δ.Π.Δ., πνπ θνξνινγείηαη κε πνζνζηό θόξνπ 

20%, απαηηνχληαη νη παξαθάησ ππνινγηζκνί 

Α) Άπιε αμία 

1) Δηήζην ππεξθέξδνο(R) 

        Μέζνο φξνο νιηθψλ απνη/ησλ (
                 

 έηε
= 800.000)      800.000 

Μείνλ:  Σφθνη ηδίσλ θεθαιαίσλ (250.000 Υ 0,91% 2.275 επξψ)                            -     2.275 

             (Κφζηνο απφθηεζεο 150.000+350.000/2έηε=250.000εχξψ)  

             Τπφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο ) (R) =                                                            797.725 

 

2) Αλαπξνζαξκνγή θαη πξνζαύμεζε ηνπ εηήζηνπ ππεξθέξδνπο (R) 

Ο ηχπνο είλαη α = Rx 
    

 

  
φπνπ R= 797.725, n = 2 έηε, i=0,91% θαη   = 1/ (1+ i)

n 
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Έηε ιεηηνπξγίαο 2έηε, νπφηε ην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο 30% 

Οπφηε : α = 797.725 x 
   

 

           

      
 = 797.725x 4,9 = 3.908.852,50 επξψ. 

Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν  
    

 
 δίλεηαη ζηξνγγπινπνηεκέλν απφ ηα 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πνπ γηα ην έηνο 2010 είλαη 4,9 (Πνι. 1009/26.1.10). 

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν πνζφ (ππεξθέξδνο) Rx(ξάληα)=α                3.908.852,50 

Πξνζαχμεζε ηνπ α αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγία                                                         0     

Άπιε αμία  Α (α + β) ζε επξψ             3.908.852,50 

Β) Καζαξή αμία Δ.Π.Δ. 

Λνγηζηηθή Καζαξή ζέζε (κε 31.12..09)  350.000 

Πιένλ: Γηαθνξά ηεο αμίαο ζηα αθίλεηα   

  (150.000-100.000)                               50.000               

Καζαξή ζέζε (κε γ‟ θαη. βηβιία)              400.000  

Γ) Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο  

Άπιε αμία ηεο επηρείξεζεο    3.908.852,50 

Καζαξή ζέζε                            400.000,00 

Διάρηζηε αμία                       4.308.852,50 

Γ) Τπεξαμία (σθέιεηα) πνπ θνξνινγείηαη  

Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο 4.308.852,50 

-Κφζηνο απφθηεζεο ηεο επηρείξεζεο -   250.000,00 

Τπεξαμία Ο.Δ.πνπ θνξνινγείηαη 4.058.852,50 

Δ) (η) Τπεξαμία κεηαβηβαδόκελσλ κεξηδίσλ Δ.ΠΔ. πνπ θνξνινγνύληαη είλαη: 

  

 
             ππεξαμία

          
 = 135.295,08 επξψ ππεξαμία αλά κεξίδην Υ 9 κεξίδηα=      

=1.217.655,78 επξψ ππεξαμία κεξηδίσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη 

       (ηη) Φόξνο ππεξαμίαο 
 

          1.217.655,78  Υ 20% = 243.531,16 επξώ = θόξνο ππεξαμίαο 

 

Αλ κεηαβηβάδνληαλ ε αηνκηθή επηρείξεζε ζε ζπγγελή Α' θαηεγνξίαο, ηφηε ν θφξνο 

ππεξαμίαο ζα ήηαλ: 4.308.852,50 Υ 9/30(%)X 1,20% = 15.511,87 επξηψ, ελψ αλ 

κεηαβηβάδνληαλ ζε ζπγγελή Β' θαηεγνξίαο ζα ήηαλ: 4.308.852,50 Υ 9/30(%) Υ 2,40% = 

31.023,74 επξώ 
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3.6 Φόξνο κεηαβίβαζεο κε εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην κεηνρώλ Α.Δ. 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 2 ηνπ Ν. 2238/94, θνξνινγείηαη απηνηειψο κε 

ζπληειεζηή 5% ε πξαγκαηηθή αμία πώιεζεο ησλ κεηνρώλ πνπ δελ είλαη εηζαγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ νχηε ζε άιιν αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην, φηαλ απηέο 

κεηαβηβάδνληαη απφ ηδηψηεο ή απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. Ο θφξνο 

απηφο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ απφ απηφλ πνπ πνπιάεη ηηο κεηνρέο κε ηελ ππνβνιή δήισζεο 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο πεξηθέξεηαο πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο 

κεηαβηβάδνληαη νη κεηνρέο θαη κάιηζηα πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ απηψλ (άξζξν 

13 παξ. 1 θαη 2 Ν. 2238/94). Φφξνο 5% νθείιεηαη θαη ζε πεξίπησζε αληαιιαγήο κεηνρψλ 

θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη αμία απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηπραίλεη λα 

κεηαβηβάδνληαη θαηά ηελ αχμεζε ηνπ Μ.Κ. ηεο Α.Δ. θαζψο θαη φηαλ ε εηαηξία βξίζθεηαη ζε 

αδξάλεηα θαη κεηαβηβάδνληαη κεηνρέο ηεο (Δγθ. πνι. 1066328/03). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ινηπφλ ηνπ παξαπάλσ θφξνπ, ζα πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξηζηεί ε 

πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρώλ πνπ κεηαβηβάδνληαη.  Δπνκέλσο, ε θαηψηαηε 

πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρψλ εκεδαπψλ Α.Δ. κε εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηελ Α.Τ.Ο. 1030366/πνι. 1053/1.4.03, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Σα ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξίαο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηε 

κεηαβίβαζε επίζεκν ηζνινγηζκφ θαη νη απμνκεηψζεηο ηνπο πνπ έιαβαλ ρψξα κέρξη θαη ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα ηεο κεηαβίβαζεο, πξνζαπμάλνληαη κε ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ 5 ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε. ην 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη, πξνζηίζεηαη θαη ε πθηζηάκελε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ζηε 

θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ηεο εκθαληδφκελεο ζηα βηβιία αμίαο θηήζεο απηψλ, αλ 

ε δεχηεξε απηή αμία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξψηε. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε 

ηα πην πάλσ, δηαηξνχκελν δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο 

κεηνρψλ, αληηπξνζσπεχεη ηελ ειάρηζηε πξαγκαηηθή αμία ηεο θάζε κεηνρήο, ε νπνία 

πνιιαπιαζηαδφκελε ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κεηνρψλ απνηειεί ηελ 

θαηώηαηε πξαγκαηηθή αμία ησλ ηειεπηαίσλ . 

 Χο απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ιακβάλεηαη ν ιφγνο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ νιηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο (πξν θφξσλ) ησλ 5 ηειεπηαίσλ ηζνινγηζκώλ πξηλ απφ ηε 

κεηαβίβαζε θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο απηήο ρξνληθήο πεξηφδνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ιηγόηεξνη από 5 ηζνινγηζκνί ηφηε ιακβάλνληαη ππφςε νη κέζνη 

φξνη ησλ νιηθψλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηζνινγηζκψλ 



71 

 

απηψλ. Αλ ην άζξνηζκα απηψλ ησλ νιηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο 

πσινχληαη νη κεηνρέο είλαη αξλεηηθό, ηφηε δελ ιακβάλεηαη ππφςε θακία απφδνζε, δηφηη 

δελ κπνξεί λα ππάξρεη απφδνζε κε αξλεηηθφ πξφζεκν.  

Όηαλ ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη νη κεηνρέο έρεη πξνέιζεη από κεηαηξνπή ή 

ζπγρώλεπζε άιισλ αλώλπκσλ εηαηξηώλ ή ινηπώλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη θαηαξηίζεη 

ιηγόηεξνπο από ηξεηο (3) ηζνινγηζκνύο πξηλ από ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο, ηόηε γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ νιηθώλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο ιακβάλνληαη ππόςε ηα νιηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα όζσλ ηζνινγηζκώλ απηήο ππάξρνπλ, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα όζσλ από ηνπο ηειεπηαίνπο ηζνινγηζκνύο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

κεηαζρεκαηηζζεί θαη ηεξνύζαλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ 

απαηηνύληαη, ώζηε ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο λα ζπγθεληξσζνύλ ηξεηο (3) ηζνινγηζκνί. 

 Σε πεξίπησζε πνπ από ην ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν ή ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό 

πξνθύπηεη σο πξαγκαηηθή αμία κεηαβίβαζεο κεηνρώλ κεγαιύηεξε απηήο πνπ πξνθύπηεη 

ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπκθσλεζείζα. 

ηαλ κεηαβηβάδνληαη κεηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο ρξήζεο πνπ δελ ππάξρεη 

ηζνινγηζκφο, ηφηε σο "ίδηα θεθάιαηα" παίξλνληαη απηά πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

απφ ηε κεηαβίβαζε εκέξα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην ηζνδχγην ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ 

(Δγθ. Τπ. Οηθ. 1066328/16.7.03). Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη φηαλ νη κεηνρέο κεηαβηβάδνληαη κεηά 

ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ αιιά πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. Αλ 

φκσο ν ηζνινγηζκφο απηφο, πνπ δελ έρεη δεκνζηεπζεί, έρεη ειεγρζεί απφ νξθσηφ ινγηζηή θαη 

έρεη εθδνζεί ην ζρεηηθφ ΣΑΠΔΣ, ηφηε ηζρχεη ν ηζνινγηζκφο απηφο θαη ιακβάλεηαη ππφςε 

(Δγθ. 1066328/16.7.03). 

Σα νιηθά απνηειέζκαηα ιακβάλνληαη ππφςε φπσο απηά δειώζεθαλ από ηελ αξρή ζην 

έληππν Δ3 θαη φρη φπσο απηά νξηζηηθνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηπρφλ ηαθηηθφ 

θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ ινγηζηηθέο δηαθνξέο {Δγθ. 1066328/16.7.03). 

 

 

Παξάδεηγκα: γηα ην πξνζδηνξηζκό ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο κεηνρώλ ΑΔ. κε 

εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην, νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη   

 

 
ηελ εηαηξία "ΔΤΕΔΗΝ" Α.Δ. ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ ηξείο κέηνρνη κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο αξηζκνχο κεηνρψλ νλνκαζηηθψλ κή εηζαγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην. 
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Μέηνρνη Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Ολνκαζηηθή 
αμία 

Πνζνζηά Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

Α. Σξαλφο 1.000 100 20% 100.000 

Β. Μάλνο 2.000 100 40% 200.000 

Γ. Νάλνο 2.000 100 40% 200.000 

χλνιν ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 5.000 100 100% 500.000 

 

Ζ εηαηξία απηή ηδξχζεθε ζηηο 10.3.1983 θαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 5 ηζνινγηζκνχο πνπ 

ζπληάρζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ δεδνκέλα ζηνηρεία: 

 

Γεδνκέλα Ηζνινγηζκψλ 

2005 2006 2007 2008 2009 χλνιν 

Ίδηα θεθάιαηα 

Οιηθά απνηει. εθκεηάι. 

200.000 

50.000 

220.000 

60.000 

280.000 

80.000 

350.000 

50.000 

700.000 

60.000 

1.750.000 

300.000 

 

Ζ εηαηξία "ΔΤΕΔΗΝ" Α.Δ. έρεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο θαη έλα αθίλεην, ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο κε αμία θηήζεο 200.000 επξψ, ελψ ην αθίλεην απηφ έρεη, κε 

εκεξνκελία 28.1.10 πνπ κεηαβηβάδνληαη νη κεηνρέο, αληηθεηκεληθή αμία 250.000 επξψ. 

Ο ηζνινγηζκφο ηεο ρξήζεο 2010 δε ζπληάρζεθε αθφκα, θαη νχηε ζπλέβε θάπνην γεγνλφο 

αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ 1.1.2009 κέρξη θαη 28.1.10 (εκεξνκελία 

πνπ απνθάζηζε ν Α. Σξαλφο λα κεηαβηβάζεη ηηο κεηνρέο ηνπ (1.000 ζηνλ αξηζκφ) ζην Γ. Νάλν 

αληί ηνπ πνζνχ ησλ 150.000 επξώ). 

Εεηείηαη: Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, λα πξνζδηνξηζηεί ε πξαγκαηηθή αμία ησλ 

κεηνρψλ πνπ κεηαβηβάδνληαη θαη λα ππνινγηζηεί ν θφξνο ππεξαμίαο πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί ζηε Γ.Ο.Τ. απφ ην κέηνρν Α. Σξαλφ γηα λα κπνξέζεη έηζη λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο 

ηνπ ζην Γ. Νάλν. 

Λύζε: 

Ο θφξνο ζηηο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ κε εηζαγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ είλαη 5% 

επί ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο. 

1) Πξνζδηνξηζκόο ηεο απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

        α) Μέζνο φξνο νιηθψλ απνηειεζκάησλ = 
       

  έ  
 = 60.000 επξώ 

 

β) Μέζνο φξνο ίδησλ θεθαιαίσλ= 
         

  έ  
= 350.000 επξώ 

Οπφηε έρνπκε:  
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Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ =  60.000/350.000 =  0,1714 = ζπληειεζηήο απφδνζεο 

       

2)  Γηαθνξά αμίαο βηβιίσλ θαη αληηθεηκεληθήο 50.000 επξψ 

     (αληηθεηκεληθή αμία 250.000 - αμία βηβιίσλ 200.000 = δηαθνξά 50.000 επξψ) 

 

3)  Πξαγκαηηθή αμία θεθαιαίσλ 
 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Α.Δ. ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ εθείλε πνπ ππνβάιιεηαη ε δήισζε 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη 700.000 επξψ, φζα ήηαλ θαη κε 31.12.09, δηφηη δελ ππήξμε 

θακία κεηαβνιή κέρξη ηελ εκέξα πνπ κεηαβηβάδνληαη νη κεηνρέο. Οπφηε έρνπκε: 

700.000X1,1714
(1)

 = 819.980 + 50.000 = 869.980επξψ = ζπλνιηθή πξαγκαηηθή αμία 

[Ο ζπληειεζηήο απφδνζεο πξνζαπμάλεηαη θαη κε ηε κνλάδα ηεο βάζεο θαη γίλεηαη 1,1714 

(0,1714+1κνλ.=1,1714)] 

 

Πξαγκαηηθή αμία αλά κεηνρή = 
       

           έ 
       = 174 επξψ 

 
 

 

4) Τπνινγηζκόο ηνπ θόξνπ 

 

Πξαγκαηηθή αμία κεηνρψλ πνπ κεηαβηβάδνληαη:  

1.000κεηνρέο Υ 174 επξψ = 174.000 επξψ  

Ο ζπληειεζηήο θφξνπ είλαη 5%, νπφηε έρνπκε: 

 174.000 Υ 5% = 8.700 επξψ = θφξνο 

 
 

 Πξνζνρή: Οη κεηνρέο κεηαβηβάζηεθαλ ζην πνζφ 150.000 επξψ, γηα πηφ θαη 

θνξνινγήζεθε ην πνζφ 174.000 επξψ πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

πνζψλ. 

Μεηαβίβαζε κεηνρώλ ζε ζπγγελείο 

α) Αλ νη παξαπάλσ κεηνρέο κεηαβηβάδνληαλ ζε ζπγγελή Α' βαζκνχ, ηφηε ν θφξνο ζα ήηαλ: 

174.000 Υ 1,20 =2.088 επξώ. 

β) Αλ νη παξαπάλσ κεηνρέο κεηαβηβάδνληαλ ζε ζπγγελή Β' βαζκνχ, ηφηε ν θφξνο ζα ήηαλ: 

174.000 Υ 2,40% = 4.176 επξώ. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Ζ ππεξαμία παγθνζκίσο απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα ζέκα ζπδήηεζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο είλαη έληνλε ε αλάγθε γηα κία θνηλά απνδεθηή ιχζε, ηφζν σο πξνο ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζήο ηεο, φζν θαη σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. Αλ θαη επλνεί ηηο επηρεηξήζεηο 

εληάζεσο παγίσλ ζηνηρείσλ, σζηφζν πνιιέο θνξέο απνηειεί δεκηνγφλα. ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, ε ππεξαμία αληηκεησπίδεηαη θπξίσο θνξνινγηθά κε ηελ εθαξκνγή θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δφζεθε πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ππεξαμίαο ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ πξνθχπηνληα θφξν 

ππεξαμίαο (φπνπ ππάξρεη). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη είλαη επλντθφο θαη 

άιινηε φρη. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ε ππεξαμία σο έλλνηα ηνπ 

«αέξα» ή ηεο «θήκεο θαη πειαηείαο» δειψλεη έλα θχξνο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ αζθεί  ηελ 

δξαζηεξηφηεηαο γηα κεγάιν δηάζηεκα, πξνζδίδνληαο ηεο κειινληηθά νθέιε γηα ηελ αχμεζε 

ησλ θεξδψλ ηεο θαη ηνπο πηζαλνχο κειινληηθνχο επελδπηέο ηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Κ.Ν.2190/1920 

 

Σα βαζηθόηεξα άξζξα :  

Άξζξνλ 42  

1. Ζ εηαηξηθή ρξήζηο δελ δχλαηαη λα πεξηιακβάλε πιείνλαο ησλ δψδεθα κήλαο.  

2. Δμαηξεηηθψο δχλαηαη ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζηο λα νξηζζή δηα δηάζηεκα κε ππεξβαίλνλ 

ηνπο είθνζη ηέζζαξαο κήλαο.  

Άξζξν 42α  

Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο).  

1. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ:  

(α) ηνλ ηζνινγηζκφ,  

(β) ην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο",  

(γ) ηνλ "πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ" θαη  

(δ) ην πξνζάξηεκα.  

Σα έγγξαθα απηά απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη ειέγρνληαη φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 36, 36α 

θαη 37.  

 

2. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

απηνχ ηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 428, 42γ, 42δ, 42ε 43 θαη 43α θαη εκθαλίδνπλ κε 

απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξίαο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 

428, 42γ, 42δ, 42ε θαη 43α, δελ επαξθεί γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο πνπ 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2, παξέρνληαη φιεο νη 

αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Δάλ, ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εθαξκνγή κηαο απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2 επηβάιιεηαη παξέθθιηζε απφ απηή ηε δηάηαμε 

γηα λα απνδνζεί ε πξαγκαηηθή εηθφλα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πην πάλσ παξάγξαθν 2. Κάζε 

ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα καδί κε ηελ πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο θαη κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο πάλσ ζηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο εηαηξείαο.  

4. ζνη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνδεηγκάησλ, ζηα νπνία παξαπέκπνπλ ηα 

άξζξα 42γ θαη 42δ, δελ πξνζηδηάδνπλ ζηελ εηδηθφηεξε θχζε ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ 

επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

ηνπ Ν.Γ. 608/1970 "Πεξί εηαηξηψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ" 

(ΦΔΚ A' 170/1970) κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη έηζη ψζηε νη ηζνινγηζκνί θαη νη ινγαξηαζκνί 

απνηειεζκάησλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο εηαηξείεο απηέο λα πιεξνχλ ηηο αξρέο ηεο 

παξαπάλσ παξ. 2. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  

"5. Γηα λα ιεθζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε έγθπξε απφθαζε πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πξέπεη λα έρνπλ ππνγξαθεί 

απφ ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ήηνη απφ: 

α) ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 
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β) ηνλ δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο 

ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ, 

γ) ηνλ ππεχζπλν γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ ινγηζηεξίνπ.   

Οη παξαπάλσ ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε".   

***Ζ παξ.5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.6 άξζξ.13 Ν.2339/1995 (Α 204).  

6. Κάζε εηαηξεία, ε νπνία, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ πξψηνπ κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο απηνχ ηνπ Νφκνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, δελ ππεξβαίλεη ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ δχν απφ ηα 

παξαθάησ ηξία θξηηήξηα: 

α. "χλνιν ηζνινγηζκνχ 500.000.000 δξαρκέο", φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ 

ζηνηρείσλ Α κέρξη θαη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ παξαπέκπεη ην 

άξζξν 42γ.  

***Ζ εληφο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Π.Γ.325/1994 (Α 174). Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 325/1994 αξρίδεη απφ ηηο εηαηξηθέο 

ρξήζεηο, πνπ αξρίδνπλ απφ 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1995 θαη κεηά (ΟδΔΟΚ 90/604/ΔΟΚ). 

β. "Καζαξφο θχθινο εξγαζηψλ 1.000.000.000 δξαρκέο".  

***Ζ εληφο θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ.325/1994 

(Α 174). Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 325/1994 αξρίδεη απφ ηηο εηαηξηθέο ρξήζεηο, πνπ 

αξρίδνπλ απφ 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1995 θαη κεηά (ΟδΔΟΚ 90/604/ΔΟΚ). 

γ. Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 50 άηνκα, 

κπνξεί λα δεκνζηεχεη ζπλνπηηθφ ηζνινγηζκφ, πνπ λα εκθαλίδεη κφλν ηνπο ινγαξηαζκνχο νη 

νπνίνη, ζην ππφδεηγκα πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ, ραξαθηεξίδνληαη κε γξάκκαηα θαη 

ιαηηληθνχο αξηζκνχο, κε ηνλ φξν φηη νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζα δηαρσξίδνληαη ζε 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42ε.  

7. Ζ επρέξεηα ηεο πξνεγνπκέλεο παξ. 6 παξέρεηαη θαη ζηηο εηαηξίεο, πνπ παχνπλ λα 

ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο ρξήζεηο.  

8. Ζ επρέξεηα ηεο παξαπάλσ παξ. 6 παχεη λα παξέρεηαη ζηηο εηαηξίεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξ. 

6 θαη 7, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα ηεο παξαπάλσ παξ. 6 ζε 

δχν ζπλερείο ρξήζεηο".  

***Σν άξζξν 42α, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 70β απηνχ, αληηθαηαζηάζεθε σο 

άλσ κε ην άξζξν 29 ηνπ ΠΓ 409/1986 (Α 191).  

 

Άξζξν 42β  

Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηε δνκή ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο".  

1. Ζ δνκή ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" θαη ηδηαίηεξα ε 

αθνινπζνχκελε ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ Νφκνπ κνξθή εκθάληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ  απηψλ  

θαηαζηάζεσλ,  απαγνξεχεηαη λα κεηαβάιιεηαη απφ ηε κία ρξήζε ζηελ άιιε. Παξέθθιηζε απφ 

ηελ αξρή απηή επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε ηνλ φξν φηη ε παξέθθιηζε 

απηή ζα αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα θαη ζα αηηηνινγείηαη επαξθψο.  

2. Οη ινγαξηαζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ππνδείγκαηα ζηα νπνία παξαπέκπνπλ ηα άξζξα 

42γ θαη 42δ, θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" θαη 

ζηνλ "πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ", μερσξηζηά ν θαζέλαο θαη κε ηε ζεηξά πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηα ππνδείγκαηα απηά. Λνγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν δελ ππάξρεη πνζφ, νχηε ηεο 

θιεηφκελεο, νχηε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξαιείπεηαη. Δπηηξέπεηαη ε παξαπέξα αλάιπζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηα ππνδείγκαηα ησλ άξζξσλ 42γ θαη 42δ, κε ηνλ φξν 
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φηη δε ζα κεηαβάιιεηαη ε ζεηξά ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε 

θαη άιισλ ινγαξηαζκψλ, εθφζνλ ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνηνλ απφ 

ηνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ παξαπάλσ ππνδεηγκάησλ. ηαλ έλα ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ππνρξεσηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ην ζηνηρείν απηφ θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν πξνζηδηάδεη 

πεξηζζφηεξν, αιιά ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο ινγαξηαζκνχο αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα, 

εθφζνλ απηφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

3. Ζ δνκή θαη νη ηίηινη ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ αξαβηθή αξίζκεζε ζηα ππνδείγκαηα 

ηζνινγηζκνχ θαη ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο", ζηα νπνία παξαπέκπνπλ ηα άξζξα 

42γ θαη 42δ, πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα, φηαλ ε εηδηθή θχζε ηεο επηρείξεζεο ην 

απαηηεί, ψζηε νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ηίηινη ινγαξηαζκψλ λα ππνδειψλνπλ κε ζαθήλεηα ηα 

απεηθνληδφκελα ζηνηρεία. Ζ θαηαρψξεζε αλνκνηνγελψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ίδην ινγαξηαζκφ, 

απαγνξεχεηαη. Κάζε πξνζαξκνγή πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλαθέξεηαη θαη 

αηηηνινγείηαη ζην πξνζάξηεκα.  

4. Οη ινγαξηαζκνί ησλ ππνδεηγκάησλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, 

ζηα νπνία παξαπέκπνπλ ηα άξζξα 42γ θαη 42δ, νη νπνίνη έρνπλ αξαβηθή αξίζκεζε, κπνξνχλ 

λα ζπγρσλεχνληαη φηαλ: 

α. Σα πνζά ηνπο είλαη αζήκαληα θαη ε ζπγρψλεπζή ηνπο δε ζίγεη ηηο αξρέο ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 42α, θαη 

β. Ζ ζπγρψλεπζε γίλεηαη γηα ράξε κεγαιχηεξεο ζαθήλεηαο, κε ηνλ φξν φηη νη ζπγρσλεπφκελνη 

ινγαξηαζκνί ζα αλαιχνληαη ζην πξνζάξηεκα.  

5. Σα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο 

θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο", απεηθνλίδνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηήιεο, 

ζηηο νπνίεο αληηπαξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα θαη νκνεηδή θνλδχιηα ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο δελ είλαη 

νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, γίλεηαη θαηάιιειε 

αλακφξθσζή ηνπο. Κάζε ηέηνηα αλακφξθσζε αλαθέξεηαη θαη επεμήγεηαη ζην πξνζάξηεκα.  

6. Δηαηξεία πνπ έρεη ππνθαηαζηήκαηα ελζσκαηψλεη ζηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη ζην 

ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" ηα ελεξγεηηθά θαη ηα παζεηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 

έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο, θαη ζπγρσλεχεη ηα ζρεηηθά πνζά ζηνπο 

νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζπκςεθίδνληαο 

θάζε ακνηβαία ρξεσαπαίηεζε, ηφζν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κεηαμχ 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη θεληξηθνχ.  

7. Απαγνξεχεηαη νπνηνζδήπνηε ζπκςεθηζκφο κεηαμχ θνλδπιίσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ή ησλ ινγαξηαζκψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ε εκθάληζε κφλν ηεο 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξάο".  

***Σν άξζξν 42β κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 70β απηνχ, αληηθαηαζηάζεθε σο 

άλσ κε ην άξζξν 30 ηνπ ΠΓ 409/1986 (Α 191).  

Άξζξν 42γ  

Γνκή ηνπ Ηζνινγηζκνύ  

Ο ηζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη ζε δπν παξάπιεπξα ζθέιε, ζην πξψην απφ ηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ην ελεξγεηηθφ θαη ζην δεχηεξν ην παζεηηθφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο 

παξ. 4.1.103 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 1123/1980 "Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ" (ΦΔΚ Α' 

75/1980), ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.1.101 θαη 4.1.102 ηνπ άξζξνπ 
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1 ηνπ ίδηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θάζε θαηεγνξίαο θαη 

θάζε ινγαξηαζκνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ απηνχ".  

***Σν άξζξν 42γ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 70β απηνχ, αληηθαηαζηάζεθε σο 

άλσ κε ην άξζξν 31 ηνπ ΠΓ 409/1986 (Α 191).  

 

Άξζξν 42δ  

Γνκή ηνπ ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" θαη ηνπ "πίλαθα δηαζέζεσο 

απνηειεζκάησλ".  

1. Ο ινγαξηαζκφο "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" θαηαξηίδεηαη ζε θάζεηε δηάηαμε, ζχκθσλα κε 

ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.202 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 1123/1980, ζε ζπλδπαζκφ κε φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.201 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 

αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θάζε επηκέξνπο θαηεγνξίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ".   

2. Ο "πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ" θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 

4.1.302 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 1123/1980 ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 4.1.301 

ηνπ ίδηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θάζε επηκέξνπο 

θαηεγνξίαο ηνπ πίλαθα απηνχ".  

***Σν άξζξν 42δ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 70β απηνχ, αληηθαηαζηάζεθε σο 

άλσ κε ην άξζξν 32 ηνπ ΠΓ 409/1986 (Α 191).  

 

Άξζξν 42ε  

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ 

"απνηειέζκαηα ρξήζεσο".  

"1. Έμνδα εγθαηάζηαζεο (πνιπεηνχο απφζβεζεο) είλαη νη ππνθείκελεο ζε ηκεκαηηθή 

απφζβεζε δαπάλεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο 

ηελ απφθηεζε ησλ δηαξθψλ κέζσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ επέθηαζε ή ηελ αλαδηνξγάλσζή 

ηεο.  

2. ην πάγην ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ, αμηψλ θαη δηθαησκάησλ πνπ 

πξννξίδνληαη λα παξακείλνπλ καθξνρξφληα θαη κε ηελ ίδηα πεξίπνπ κνξθή ζηελ εηαηξεία, κε 

ζηφρν λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο επίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη 

ζπκκεηνρέο θαη νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο, κε ηελ έλλνηα ησλ παξ. 5 θαη 6 απηνχ ηνπ 

άξζξνπ.  

3. Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (άυια πάγηα ζηνηρεία) είλαη ηα αζψκαηα νηθνλνκηθά αγαζά, 

πνπ απνθηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα νπσζδήπνηε κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο. ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ απφθηεζε 

ηέηνησλ αγαζψλ, θαζψο θαη ηα πνζά πνπ δαπαλνχληαη απφ ηελ εηαηξία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

αγαζψλ απηψλ.  

4. Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ απνθηνχληαη απφ ηελ εηαηξία γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, 

ε νπνία νπσζδήπνηε είλαη κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο.  

5. Χο ζπκκεηνρέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο "ζπκκεηνρέο θαη 

άιιεο καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο" νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα 

ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ πνπ 

απνθηνχληαη κε ζθνπφ δηαξθνχο θαηνρήο ηνπο. Οη ζπκκεηνρέο θαη νη απαηηήζεηο θαη νη 

ππνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο πνπ θαηέρνληαη 

απφ ηελ ίδηα (ίδηεο κεηνρέο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαηαρσξνχληαη 
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κφλν ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ πξνβιεθηεί γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζην ππφδεηγκα 

ηζνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 42γ. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Νφκνπ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

είλαη: 

α. Οη επηρεηξήζεηο εθείλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο 

ζπγαηξηθή. ρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθή ππάξρεη φηαλ κία επηρείξεζε 

(κεηξηθή):  

α.α. Ή έρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο 

(ζπγαηξηθήο) επηρείξεζεο, έζησ θαη αλ ε πιεηνςεθία απηή ζρεκαηίδεηαη χζηεξα απφ 

ζπλππνινγηζκφ ησλ ηίηισλ θαη δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο.  

β.β. Ή ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο (ζπγαηξηθήο) 

επηρείξεζεο χζηεξα απφ ζπκθσλία κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο επηρείξεζεο απηήο.  

γ.γ. Ή ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρείξεζεο θαη έρεη ην δηθαίσκα είηε άκεζα 

είηε κέζσ ηξίησλ λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο απηήο (ζπγαηξηθήο).  

δ.δ. Ή αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κηα άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή). Γεζπφδνπζα 

επηξξνή ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή επηρείξεζε δηαζέηεη άκεζα ή έκκεζα, δειαδή κέζσ 

ηξίησλ πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ 

θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ζπγαηξηθήο θαη, ηαπηφρξνλα, αζθεί θπξηαξρηθή 

επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ή ζηα 

δηθαηψκαηα ςήθνπ, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα δηνξηζκνχ ή αλάθιεζεο πνπ έρεη ε κεηξηθή 

επηρείξεζε, πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε άιιεο 

επηρείξεζεο πνπ είλαη ζπγαηξηθή ηεο ή ζπγαηξηθή ζπγαηξηθήο ηεο.  

"Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ αα, ββ, γγ θαη δδ, απφ ηα αλαθεξφκελα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ πξέπεη λα αθαηξνχληαη εθείλα πνπ απνξξένπλ 

απφ: 

a. ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ εθηφο ηεο 

κεηξηθήο ή ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, ή  

b. ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη γηα εγγχεζε, εθφζνλ ηα δηθαηψκαηα απηά 

αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί, ή πνπ θαηέρνληαη γηα αζθάιεηα δαλείσλ 

πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ρνξήγεζεο δαλείσλ, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ αζθνχληαη πξνο φθεινο ηνπ 

παξέρνληνο ηελ εγγχεζε".  

"Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ αα θαη ββ, απφ ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ 

ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά θεθαιαίνπ ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο 

ή κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη, είηε απφ ηελ ίδηα επηρείξεζε, είηε απφ ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, 

είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ".  

***Σα εληφο " " εδάθηα πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

β. Οη ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α, θαη θάζε κία απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο ή ηηο ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ ζπλδεκέλσλ απηψλ επηρεηξήζεσλ.  

γ. Οη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ α θαη β, άζρεηα αλ κεηαμχ 

ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ δελ ππάξρεη απεπζείαο δεζκφο ζπκκεηνρήο.  

"δ. Οη ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ θαη θάζε άιιε 

επηρείξεζε πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο κε ηηο ζρέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 96".  

***Ζ πεξ. δ) πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  
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***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.2533/1997 (Α 228) νξίδεη φηη: 

"Απαγνξεχεηαη ε απφθηεζε απφ ην Δ.Κ.Α.Α. θηλεηψλ αμηψλ ηεο Γηαρεηξίζηξηαο ή ηνπ 

ζεκαηνθχιαθα ή εθδνηψλ ζπλδεδεκέλσλ πξνο ηνπο παξαπάλσ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

42ε παξ. 5 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ζ απφθηεζε απφ ην Δ.Κ.Α.Α, θηλεηψλ αμηψλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ή εθδίδνπλ ηα παξαπάλσ πξφζσπα επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ ε δπλαηφηεηα απηή 

πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Δ.Κ.Α.Α. θαη εληφο ησλ ηπρφλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ."  

6. Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο είλαη νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία εμφθιεζεο 

ιήγεη κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο. ιεο νη άιιεο απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο 

θαη θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ.  

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηε δηάθξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε καθξνπξφζεζκεο 

θαη βξαρππξφζεζκεο γηα ην ζθνπφ ηεο ρσξηζηήο εκθάληζεο ηνπο ζηνπο νηθείνπο 

ινγαξηαζκνχο ππνρξεψζεσλ ηνπ παζεηηθνχ.  

7. Οη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο 

θαηαρσξνχληαη ζην ελεξγεηηθφ αθαηξεηηθά απφ ηελ αμία θηήζεο ή ηδηνθαηαζθεπήο ηνπ θάζε 

ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ ψζηε γηα θάζε ινγαξηαζκφ λα εκθαλίδεηαη ε αμία θηήζεο ή 

ηδηνθαηαζθεπήο νη ζσξεπκέλεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απνζβέζεηο θαη ε αλαπφζβεζηε 

αμία ηνπ ζηνηρείνπ.  

8. Οη κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε ζηα ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ζηηο 

απνζβέζεηο ηνπο αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα. Δηδηθφηεξα γα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ αλαθέξνληαη ρσξηζηά ε 

αμία θηήζεο ή ην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο. Οη πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο νη κεηψζεηο θαη νη 

κεηαθνξέο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε, θαζψο θαη νη απνζβέζεηο ηεο ρξήζεο νη ηπρφλ 

δηνξζψζεηο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε πάλσ ζηηο απνζβέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ νη 

ζπλνιηθέο απνζβέζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλαπφζβεζηε 

αμία θαηά ηελ εκεξνκελία απηή.  

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ηεο παξαγξάθνπ 

αλαθχςνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, είλαη 

δπλαηφ λα ιεθζεί ζαλ αμία θηήζεο ή θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα γίλεηαη ζρεηηθή 

δηεπθξίληζε ζην πξνζάξηεκα.  

Οη δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο.  

9. Δκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο εηαηξείαο ζε αθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ.  

Δκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

ηεο, αλαθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ή ζην πξνζάξηεκα κε ηδηαίηεξε κλεία ησλ εκπξαγκάησλ 

αζθαιεηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ππέξ ζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. κνηα παξνπζίαζε γίλεηαη 

επίζεο θαη γηα θάζε κνξθή εγγχεζεο πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία.  

10. Μεηνρέο επηθαξπίαο ή ηδξπηηθνί ηίηινη, πνπ εθδφζεθαλ απφ αλψλπκε εηαηξεία, 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ή ζην πξνζάξηεκα.  

11. ηνπο "ινγαξηαζκνχο ηάμεσο" απεηθνλίδνληαη ηδίσο ηα αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη 

ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο θαη νη θάζε κνξθήο εγγπήζεηο, θαζψο θαη νη εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηεο. ρεηηθέο αλαιχζεηο παξέρνληαη ζην πξνζάξηεκα.  

Σα πνζά ησλ "ινγαξηαζκψλ ηάμεσο" απνηεινχλ ηδηαίηεξν άζξνηζκα, ην νπνίν δελ 

πξνζηίζεηαη ζηα ζπλνιηθά αζξνίζκαηα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ.  

12. Έμνδα πνπ πιεξψζεθαλ κέζα ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά αθνξνχλ ηελ επφκελε ή ηηο 

επφκελεο ρξήζεηο, θαζψο θαη έζνδα πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε αιιά δελ 

εηζπξάρηεθαλ ή δε ρξεψζεθαλ ζε πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο κέζα ζ' απηή, εκθαλίδνληαη 

ρσξηζηά ζηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ελεξγεηηθνχ.  
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Έζνδα πνπ εηζπξάρηεθαλ κέζα ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά αθνξνχλ ηελ επφκελε ή ηηο 

επφκελεο ρξήζεηο, θαζψο θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε 

ρξήζε, αιιά δελ πιεξψζεθαλ ή δελ πηζηψζεθαλ ζε πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο κέζα ζ' 

απηή, εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ζηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο παζεηηθνχ.  

ηαλ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά δελ εηζπξάρηεθαλ ή δε 

ρξεψζεθαλ κέζα ζ' απηή, ή ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αθνξνχλ ηελ 

θιεηνκέλε ρξήζε, αιιά δελ πιεξψζεθαλ ή δελ πηζηψζεθαλ κέζα ζ' απηή, είλαη ζεκαληηθφ, 

γίλεηαη ζρεηηθή αλάιπζε ζην πξνζάξηεκα.  

13. ε πεξίπησζε πνπ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, ζρεκαηίδεηαη απνζεκαηηθφ ηζφπνζν κε ηελ αμία θηήζεο 

ησλ κεηφρσλ απηψλ. Σν ζρεηηθφ πνζφ θαηαρσξείηαη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ κε ηίηιν 

"απνζεκαηηθφ γηα ίδηεο κεηνρέο". Σν απνζεκαηηθφ απηφ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα θέξδε ηεο 

ρξήζεο, απφ ηα νπνία επηηξέπεηαη λα αθαηξεζνχλ πξνεγνπκέλσο κφλν ηα πνζά πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη γηα ηε δηαλνκή πξψηνπ 

κεξίζκαηνο.  

Αλ δελ ππάξρνπλ θέξδε γηα ζρεκαηηζκφ ηνπ παξαπάλσ απνζεκαηηθνχ ν ινγαξηαζκφο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ "ίδηεο κεηνρέο" εκθαλίδεηαη ζην παζεηηθφ αθαηξεηηθά απφ ην άζξνηζκα ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ.  

14. Οη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ δεκίεο, δαπάλεο ή 

ππνρξεψζεηο ηεο θιεηνκέλεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνπ δηαθαίλνληαη ζαλ πηζαλέο 

θαηά ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ αιιά δελ είλαη γλσζηφ ην αθξηβέο κέγεζνο ηνπο ή 

ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζα πξνθχςνπλ. Οη πξνβιέςεηο απηέο ζρεκαηίδνληαη θάζε ρξφλν ζε χςνο 

πνπ θαιχπηεη ηα αλαγθαία φξηα. Οη πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία, πνπ ππνινγίδνληαη θαη ζρεκαηίδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαιχπηνπλ, 

ηνπιάρηζηνλ ηηο απνδεκηψζεηο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.   

Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ Νφκνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο 

εηαηξίεο λα θαηαρσξήζνπλ ζην ινγαξηαζκφ "ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο" ηηο 

ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνυπεξεζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.  

Οη πξνβιέςεηο απηέο απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, κέζα ζε κία πεληαεηία.  

Αλ ην πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ "ινηπέο πξνβιέςεηο" είλαη ζεκαληηθφ παξέρεηαη 

αλάιπζή ηνπ ζην πξνζάξηεκα νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ππνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζρεκαηίδνληαη ζε χςνο πνπ θαιχπηεη ηηο ππνηηκήζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη εκθαλίδνληαη ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ αθαηξεηηθά απφ ηα ζηνηρεία ζηα νπνία αλαθέξνληαη.  

15.  

α. Σν θαζαξφ χςνο ηνπ "θχθινπ εξγαζηψλ" πεξηιακβάλεη ηα πνζά ησλ εζφδσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο απφ ηα νπνία έρνπλ αθαηξεζεί νη εθπηψζεηο 

πσιήζεσλ θαη νη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ εηζπξαηηφκελνη θφξνη.  

β. ηνπο ινγαξηαζκνχο "έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα" θαη "έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα" 

θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα ή έμνδα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

εηαηξείαο. Αλ ηα πνζά ησλ εζφδσλ ή ησλ εμφδσλ απηψλ είλαη ζεκαληηθά παξέρεηαη αλάιπζή 

ηνπο ζην πξνζάξηεκα, καδί κε δηεπθξηλίζεηο, αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηνπο θαη ηελ επίδξαζή 

ηνπο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε. Σα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ έζνδα ή έμνδα πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε 

αιιά αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο".  

***Σν άξζξν 42ε πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 33 ηνπ ΠΓ 409/1986 (Α 191). 
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Άξζξν 43  

Καλόλεο απνηίκεζεο  

1. Σα πνζά ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ζ 

απνηίκεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ 

πην θάησ γεληθψλ αξρψλ:  

α. Θεσξείηαη σο δεδνκέλε ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.  

β. Οη κέζνδνη απνηίκεζεο εθαξκφδνληαη πάγηα, ρσξίο κεηαβνιέο απφ ρξήζε ζε ρξήζε.  

γ. Ζ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο εθαξκφδεηαη πάληνηε θαη ηδηαίηεξα: 

1. ζε θάζε ρξήζε πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα θέξδε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζ' 

απηή,  

2. ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη πηζαλνί θίλδπλνη θαη φιεο νη πηζαλέο δεκηέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ θιεηφκελε ή ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο έζησ θαη αλ νη ζρεηηθέο ελδείμεηο άξρηζαλ λα 

δηαθαίλνληαη κεηά ην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, αιιά κέζα ζηελ πεξίνδν 

πεξάησζεο ησλ πξάμεσλ θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

3. ινγίδνληαη νη απαξαίηεηεο απνζβέζεηο θαη πξνβιέςεηο αλεμάξηεηα απφ ην αλ θαηά ηε 

ρξήζε πξνθχπηεη θαζαξφ θέξδνο ή δεκία.  

δ. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ινγίδνληαη ζ' απηή αλεμάξηεηα απφ ην 

ρξφλν ηεο είζπξαμεο ή ηεο πιεξσκήο ηνπο.  

ε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ 

απνηηκνχληαη ρσξηζηά θαη φπσο νξίδεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.  

ζη. Σα πνζά αλνίγκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ρξήζεο ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηνλ 

ηζνινγηζκφ θιεηζίκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

2. Παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1 επηηξέπεηαη κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα θαηάιιεια 

αηηηνινγεκέλε, φπνπ παξαηίζεληαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο εηαηξίαο.  

3.  

α. Σα πνζά ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο (πνιπεηνχο απφζβεζεο) ησλ θαηεγνξηψλ "έμνδα 

ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο" θαη "ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ", 

θαζψο θαη ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ "έμνδα, απμήζεσο θεθαιαίνπ θαη εθδφζεσο 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ", "έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ", "έμνδα αλαδηνξγαλψζεσο" θαη 

"ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο" ηεο θαηεγνξίαο "ινηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο" 

απνζβέλνληαη είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα 

κέζα ζε κία πεληαεηία.  

β. Οκνινγίεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθφ κε ηελ ηηκή ζηελ 

νπνία ε εηαηξία νθείιεη λα ηηο εμνθιήζεη. Οη δηαθνξέο απφ ηε δηάζεζε νκνινγηψλ ζε ηηκή 

κηθξφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο, θαζψο θαη νη δηαθνξέο απφ ηελ εμφθιεζε νκνινγηψλ ζε 

ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο, θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ εμφδσλ 

πνιπεηνχο απφζβεζεο "δηαθνξέο εθδφζεσο θαη εμνθιήζεσο νκνινγηψλ" ηεο θαηεγνξίαο 

"ινηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο". Οη δηαθνξέο απηέο απνζβέλνληαη κε ηκεκαηηθέο ηζφπνζεο 

δφζεηο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ.  

γ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ή ηελ απνηίκεζε ζε 

δξαρκέο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ δάλεηα ή πηζηψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, εθφζνλ ηα δάλεηα ή νη 

πηζηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο θαηεγνξίαο ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο 



89 

 

(πνιπεηνχο απφζβεζεο) "ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ" 

θαη απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ ππφινηπε θαλνληθή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

δαλείνπ ή ηεο πίζησζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 23 ηεο παξ. 

2.2.110 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 1123/1980 "Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

ελάξμεσο ηεο πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ" (ΦΔΚ Α' 75/1980), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 12 ηνπ κνλαδηθνχ άξζξνπ 

ηνπ Π.Γ. 502/1984 "ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 1123/1980" 

(ΦΔΚ Α' 179/1984). Σα πνζά θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα.  

δ. Μέρξη ηελ πιήξε απφζβεζε φισλ ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο "πνιπεηνχο απφζβεζεο" 

απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηαλνκή θεξδψλ εθηφο αλ ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ 

απηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ θαη ηνπ ππνινίπνπ 

ησλ θεξδψλ εηο λέν.  

ε. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα έμνδα εγθαηάζηαζεο "πνιπεηνχο απφζβεζεο", πνπ αθνξνχλ 

ηε ρξήζε, αλαιχνληαη θαη επεμήγνληαη ζην πξνζάξηεκα.  

4.  

α. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α, δ θαη ε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 3 εθαξκφδνληαη 

θαη γηα ηα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο ησλ ινγαξηαζκψλ "έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ - 

κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ" θαη "έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ" θαζψο θαη γηα ηηο παξαρσξήζεηο θαη 

δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ησλ ινγαξηαζκψλ "δηθαηψκαηα εθκεηαιιεχζεσο 

νξπρείσλ - κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ" θαη "ινηπέο παξαρσξήζεηο", εθηφο αλ εηδηθέο δηαηάμεηο 

ηεο λνκνζεζίαο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθή ξχζκηζε.  

β. Ζ ππεξαμία ηεο επηρεηξήζεσο (Goodwill) πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εμαγνξά ή 

ζπγρψλεπζε νιφθιεξεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη πνπ είλαη ίζε  κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

νιηθνχ ηηκήκαηνο αγνξάο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο, θαηαρσξείηαη  ζην ινγαξηαζκφ "ππεξαμία επηρεηξήζεσο" ησλ αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ θαη απνζβέλεηαη, είηε εθάπαμ είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα ρξήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε έηε.  

Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ "ππεξαμία επηρεηξήζεσο" αλαιχνληαη θαη 

επεμήγνληαη ζην πξνζάξηεκα.  

γ. Σα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ "δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο" ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ "παξαρσξήζεηο θαη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο" απνζβέλνληαη κε ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο κέζα ζην ρξφλν ηεο 

παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηαο θάζε άυινπ ζηνηρείνπ. Πάλησο ε απφζβεζε πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξερφκελεο απφ ην λφκν πξνζηαζίαο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε πξνζηαζία απηή έρεη πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα.  

δ. Σα πνζά ηεο θαηεγνξίαο "ινηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο" ησλ ινγαξηαζκψλ 

"δηθαηψκαηα ρξήζεσο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ" θαη ινηπά δηθαηψκαηα" απνζβέλνληαη 

κε ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο κέζα ζην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θάζε άυινπ πάγηνπ ζηνηρείνπ.  

5. 

α. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαθάησ πεξίπη. ε' θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 9 

απηνχ ηνπ άξζξνπ. Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζηελ αμία ηεο 

ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο. Ζ αμία απηή πξνζαπμάλεηαη κε ηηο δαπάλεο 

πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ θαη κεηψλεηαη κε ηηο απνζβέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφ ην 

άξζξν.  

β. Σηκή θηήζεο είλαη ε ηηκνινγηαθή αμία αγνξάο, ε νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηα εηδηθά έμνδα 

αγνξάο θαη κεηψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο εθπηψζεηο. Σα  έμνδα θηήζεο ησλ αθηλήησλ φπσο είλαη 

νη θφξνη κεηαβίβαζεο ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη κεζηηηθά έμνδα θαη νη ακνηβέο κειεηεηψλ 
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θαη δηθεγφξσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σα έμνδα απηά 

θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ "έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ" ηεο θαηεγνξίαο "ινηπά 

έμνδα εγθαηαζηάζεσλ".  

γ. Κφζηνο παξαγσγήο ή ηδηνθαηαζθεπήο είλαη ε ηηκή θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη δηαθφξσλ 

πιηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή 

ηδηνθαηαζθεπψλ. Ζ ηηκή απηή πξνζαπμάλεηαη κε αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ αγνξψλ θαζψο θαη 

κε ην θφζηνο θαηεξγαζίαο πνπ απαηηήζεθε γηα λα θζάζνπλ ηα ζρεηηθά πξντφληα ή νη 

ηδηνθαηαζθεπέο ζηε ζέζε θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηε ζηηγκή ηεο απνγξαθήο 

ηνπο.  

δ. Ζ απφζβεζε ηνπ θαζελφο απφ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη αλάινγε ηεο εηήζηαο 

κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, φζν θαη 

ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ηνπ. Ζ απφζβεζε ηνπ θάζε 

ζηνηρείνπ ελεξγείηαη ζπζηεκαηηθά θαη νκνηφκνξθα κέζα ζηηο ρξήζεηο ηεο πηζαλνινγνχκελεο 

δηάξθεηαο παξαγσγηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. Σπρφλ πξφζζεηεο απνζβέζεηο πνπ γίλνληαη κε βάζε εηδηθέο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο κε ηε κνξθή αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά, θαηά 

θαηεγνξία παγίνπ, ζην πξνζάξηεκα, κε κλεία ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.  

ε. ε πεξίπησζε ππνηίκεζεο ελζψκαηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, άζρεηα αλ απηφ 

ππφθεηηαη ή φρη ζε απφζβεζε, εθφζνλ ε ππνηίκεζε πξνβιέπεηαη, φηη ζα είλαη δηαξθήο, 

ζρεκαηίδεηαη αλάινγε πξφβιεςε, ψζηε ε απνηίκεζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, θαηά ηελ εκέξα 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, λα γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ 

θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο θαη ηεο ππνηηκεκέλεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπ. Οη πξνβιέςεηο απηέο 

βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ην πνζφ ηνπο εκθαλίδεηαη ρσξηζηά ζην ινγαξηαζκφ 

"απνηειέζκαηα ρξήζεσο" ή ζην πξνζάξηεκα φηαλ είλαη αμηφινγν.  

Ζ απνηίκεζε ζηελ παξαπάλσ ρακειφηεξε ηηκή κπνξεί λα κε ζπλερηζζεί ζε πεξίπησζε πνπ νη 

ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο αμίαο έπαςαλ λα ππάξρνπλ.  

"6. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα:  

"α) Οη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, νη νκνινγίεο θαη ηα ινηπά ρξεφγξαθα, θαζψο θαη ηα 

κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη νη ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ ηε κνξθή 

αλψλπκεο εηαηξείαο, απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο 

θηήζεψο ηνπο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη ηξάπεδεο θαη ελ γέλεη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ λ. 2076/1992, απνηηκνχλ ηα ραξηνθπιάθην ησλ ζπκκεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ ηνπο ζηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεψο ηνπο θαη ηεο 

ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο'.  

***Ζ πεξ. α' αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ. 12 άξζξ. 20 Ν.2386/1996 (Α 43) θαη 

ηζρχεη γηα ηηο εηαηξηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1995 θαη κεηά.  

β) Χο ηξέρνπζα ηηκή, γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Νφκνπ, ζεσξείηαη:  

(βα) Γηα ηνπο εηζεγκέλνπο ζην Υξεκαηηζηήξην ηίηινπο (κεηνρέο, νκνινγίεο, θ.ιπ.), ν 

κέζνο φξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο.  

(ββ) Γα ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ν κέζνο φξνο ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο.  

(βγ) Γηα ηηο κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην, 

ηηο ζπκκεηνρέο ζε άιιεο (πιελ ΑΔ) επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηίηινπο κε ραξαθηήξα 

αθηλεηνπνηήζεσλ ησλ άιισλ απηψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Νφκνπ, ε εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία 

ησλ κεηνρψλ ή ησλ ζπκκεηνρψλ ή ησλ ηίηισλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην λφκηκα ζπληαγκέλν ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο λφκηκα ζπληαγκέλνο ηζνινγηζκφο ησλ πην πάλσ 

επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίζηεθε ε ηξέρνπζα ηηκή ησλ κε 
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εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην κεηνρψλ ή ζπκκεηνρψλ ζε ινηπέο (πιελ ΑΔ) επηρεηξήζεηο, 

δελ έρεη ειεγρζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θαηά λφκν ειεγθηή, αλαγξάθεηαη ζεκείσζε ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ θαη ζην πξνζάξηεκα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη, ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη θαη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή 

ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο (πιελ ΑΔ) επηρεηξήζεηο ζπγθεθξηκέλεο αμίαο θηήζεσο (ή απνηηκήζεσο) 

αληίζηνηρα κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην θαη φηη ν Ηζνινγηζκφο (ή νη ηζνινγηζκνί), κε 

βάζε ηνλ νπνίν έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο ινγηζηηθήο αμίαο απηψλ ησλ κεηνρψλ 

θαη ζπκκεηνρψλ, δελ έρεη ειεγρζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θαηά λφκν ειεγθηή.  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ.7 άξζξ.29 Ν.2579/1998 νξίδεηαη φηη: "Καηά παξέθθιηζε 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην ζηνηρείν (βγ) ηνπ εδαθίνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ π.δ.367/1994, σο ηξέρνπζα ηηκή 

κεηνρψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ Α.Δ., ηηο νπνίεο απέθηεζε αλψλπκε εηαηξία 

κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2324/1995, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2533/1997 (ΦΔΚ 228 Α'), ζεσξείηαη ε ηηκή θηήζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ 

θαηά ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε. Ζ παξνχζα δηάηαμε ηζρχεη απφ 1
εο

 

Γεθεκβξίνπ 1997".  

γ) Γηα ηελ ηηκή (αμία) θηήζεσο ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα 

ζηηο πεξηπη. 2 θαη 3 ηεο παξαγξ. 2.2.112 ηνπ  άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980.  

Δηδηθά γηα ηνπο ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο (νκνινγηψλ, νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, Σξαπεδηθψλ νκνιφγσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ) ησλ 

νπνίσλ ε δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην γίλεηαη ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπο, δίρσο ην 

δεδνπιεπκέλν κέρξη ηελ αγνξά ηνπο ηφθν, αμία (ηηκή) θηήζεψο ηνπο είλαη ε θαζαξή ηηκή ηνπο 

απηή, πνπ θαηαρσξείηαη ζε ηδηαηηέξνπο ππνινγαξηαζκνχο κε ηελ νλνκαζία "αμία  θηήζεσο 

ηίηισλ" εληαγκέλνπο ζηνπο ινγαξηαζκνχο θάζε είδνπο ηίηισλ ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο.  

Γηα ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ, 

εθαξκφδεηαη ε πεξ. β' ηεο επφκελεο παξαγξ. 7.  

δ) ηαλ ε ηξέρνπζα ηηκή είλαη ρακειφηεξε ηεο ηηκήο θηήζεσο, ε δηαθνξά ρξεψλεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ 68.01 "Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ" ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ ΠΓ 1123/1981, κε πίζησζε αληηζηνίρσλ αληίζεησλ ινγαξηαζκψλ 

πξνβιέςεσλ θαηά θαηεγνξία ηίηισλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 18.00.99, 

18.01.99 θαη 34.99 ηνπ ίδηνπ ΠΓ.  

Καηά ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ, πνπ γίλεηαη ζην ηέινο θάζε επφκελεο ρξήζεσο, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ, πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνπο πην πάλσ αληίζεηνπο ινγαξηαζκνχο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο λέαο ρξήζεσο, είηε κε 

ρξέσζε ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 68 (ζρεκαηηζκφο ζπκπιεξσκαηηθήο 

πξνβιέςεσο), είηε κε πίζησζε ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 84.00 "έζνδα απφ 

αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ" ηνπ Π.Γ. 1123/1980.  

ε) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δξαρκηθήο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ θηλεηψλ αμηψλ (ρξενγξάθσλ θαη 

άιισλ ηίηισλ) ζε μέλν λφκηζκα, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

ππνπαξαγξ. 2.3.301 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980, φπσο ηζρχεη.  

ζη) Σα θάζε θχζεσο ρξεφγξαθα θαη ηίηινη, πνπ έρνπλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο 

θαη δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην Υξεκαηηζηήξην, απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο παξνχζα αμίαο ηνπ 

θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην εηήζην 

επηηφθην ηνπ θάζε ρξενγξάθνπ ή ηίηινπ".  

***Ζ παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 367/1994 ΦΔΚ Α 

200, (Πξνζαξκνγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 86/635/ΔΟΚ θαη 78/669/ΔΟΚ).  

"7.α. Σα απνζέκαηα, εθηφο απφ ηα ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα θαη ηα ειαηησκαηηθά 

πξντφληα, απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη ηεο ηηκήο ζηελ νπνία ε επηρείξεζε δχλαηαη λα ηα αγνξάζεη 
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(ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο) ή λα ηα παξάγεη (ηξέρνπζα ηηκή αλαπαξαγσγήο) θαηά ηελ εκέξα 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Δάλ ε ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο ή αλαπαξαγσγήο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεσο ή ην 

ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο, αιιά κεγαιχηεξε απφ ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ηφηε ε 

απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία.  

Σα ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα, ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα θαη ηα ζπκπαξάγσγα πξντφληα, 

απνηηκνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πεξίπη. 3, 4, 11, 12, 13 θαη 14 ηεο παξ. 2.2.205 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ηεο ηηκήο θηήζεσο, ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο, ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπη. 6, 8, 

9 θαη 10 ηεο παξαγξ. 2.2.205 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 1123/1980".  

***Ζ πεξ. α', ε νπνία είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 

236),αληηθαηαζηάζεθε θαη πάιη σο άλσ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 367/1994 ΦΔΚ Α 

200, (Πξνζαξκνγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 86/635/ΔΟΚ θαη 78/669/ΔΟΚ).  

β. Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ, 

θαζψο θαη ηεο ηηκήο θηήζεο ησλ θηλεηψλ αμηψλ, επηιέγεηαη, απφ ηε εηαηξία, απφ ηηο κεζφδνπο 

ηεο πεξίπη. 7 ηεο παξ. 2.2.205 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 1123/1980 θαη εθαξκφδεηαη πάγηα, απφ 

ρξήζε ζε ρξήζε. Αιιαγή ηεο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπ δελ επηηξέπεηαη, εθηφο αλ ππάξρεη 

κεηαβνιή ζπλζεθψλ, ή άιινο ζνβαξφο ιφγνο, νπφηε ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ αλαθέξεηαη θαη 

αηηηνινγείηαη ζην πξνζάξηεκα καδί κε ηελ επίδξαζε ηεο αιιαγήο απηήο ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

γ. ε πεξίπησζε πνπ ε εκθαληδφκελε ζηνλ ηζνινγηζκφ αμία, φπσο έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ηελ 

εθαξκνγή κηαο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπη. β, δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ 

αμία πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ ηειεπηαία, ζε ζρέζε κε ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, γλσζηή ηηκή ηεο αγνξάο, ε δηαθνξά απηή ζεκεηψλεηαη ζην πξνζάξηεκα, 

ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

8. 

α. Οη απαηηήζεηο πνπ είλαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απνζβέλνληαη νινζρεξψο, ελψ νη 

επηζθαιείο απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε ηελ πηζαλή ηνπο αμία θαηά ην 

ρξφλν ζχληαμήο ηνπ.  

β. Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, θαζψο θαη ηα ηπρφλ δηαζέζηκα ζε μέλν 

λφκηζκα, εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε ην πνζφ ησλ δξαρκψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

κεηαηξνπή ηνπ θάζε μέλνπ λνκίζκαηνο κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ θαηά ηελ εκέξα 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηάμεσο ηεο πεξηπη. γ' ηεο παξαπάλσ παξ. 3, νη ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε 

μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο, θαηά μέλν λφκηζκα, ρσξηζηνχο 

γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη ρσξηζηνχο γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο 

θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηπη. 4 ηεο παξαγξάθνπ 2.3.2. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 1123/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 23 ηνπ κνλαδηθνχ άξζξνπ ηνπ Π.Γ. 502/1984. Οη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ηπρφλ δηαζεζίκσλ ζε μέλν 

λφκηζκα, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

9. Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ δελ 

επηηξέπεηαη, εθηφο αλ απηή γίλεηαη ζε εθαξκνγή εηδηθνχ λφκνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

Νφκνπ, ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζεσξείηαη θαη αμία θηήζεο ηνπο. 

Κάζε ηέηνηα αλαπξνζαξκνγή, πνπ έγηλε κέζα ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, αλαθέξεηαη θαη 

επεμήγεηαη ζην πξνζάξηεκα, καδί κε πιήξε αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο "δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο".  
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10. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 428, ηα εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα ζηνηρεία 

ππνθαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην εμσηεξηθφ κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο σο 

εμήο:  

α. Σα ζηνηρεία ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, πιελ ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, θαη νη 

θηλεηέο αμίεο (ρξεφγξαθα θαη άιινη ηίηινη) κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο κε ηελ ηηκή ηνπ μέλνπ 

λνκίζκαηνο ηεο εκέξαο θηήζεο (αγνξάο ή ηδηνθαηαζθεπήο) θάζε ζηνηρείνπ. Οη δηαηάμεηο ησλ 

παξ. 5 θαη 6 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.  

β. Σα απνζέκαηα κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο κε ηελ ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο εκέξαο 

θηήζεο ηνπο (αγνξάο ή παξαγσγήο). Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.  

γ. Σα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο, 

κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο κε ηελ ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο εκέξαο θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  

δ. Σα έμνδα θαη ηα έζνδα κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο κε ηε κέζε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηήο ηεο ηηκήο 

αζξνίδνληαη νη κέζεο ηηκέο αγνξάο θαη πψιεζεο ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο, πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη θαηά ην ηέινο θάζε κήλα απηήο, θαη ην άζξνηζκα 

δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ ηεο πεξηφδνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά κία κνλάδα.  

Γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο κεηαηξνπέο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ α-δ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ζε δξαρκέο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, πιελ ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη απφ 

ηε κεηαηξνπή ησλ θηλεηψλ αμηψλ, ησλ απνζεκάησλ, ησλ δηαζέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ εμφδσλ θαη ησλ εζφδσλ, κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο".  

β) Γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ζε δξαρκέο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηεο 

πεξηπη. γ ηεο παξ. 3 θαη ηεο πεξίπη, β, εδάθην δεχηεξν, ηεο παξ. 8.  

11. ηελ πεξίπησζε πνπ δε ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκα, γηα ηε κεηαηξνπή ζε δξαρκέο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη εθθξαζκέλα 

ζε μέλν λφκηζκα, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξ. 10".  

***Σν άξζξν 43, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 70β, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 

ην άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 409/1986 (Α 191).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ. 1 άξζξ.30 Ν.2579/1998 Α 31/17.2.1998 "Με ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 43 θαη 44α ηνπ θ.λ.2190/1920 πεξί αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ, νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ απνθιεηζηηθφο κέηνρνο ή κε πιεηνςεθία 

κεηνρψλ άλσ ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) είλαη ην Γεκφζην, επζέσο ή κέζσ άιιεο 

επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθιεηζηηθφο ή πιεηνςεθψλ κέηνρνο είλαη ην 

Γεκφζην θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή Α.Δ., ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ απφ ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε 1997 θαη εθεμήο νιφθιεξν ην πξνβιεπφκελν απφ ην θαηαζηαηηθά ηνπο ή απφ δηαηάμεηο 

λφκσλ κέξηζκα ζην κέηνρν".  
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Άξζξνλ 9  

"2. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη κε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ. Ο νξηζκφο πξέπεη 

λα γίλεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ. Ζ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, κέζα 

ζε δχν (2) κήλεο απφ ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο, θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ απνδνρή ηεο ή φρη 

θνηλνπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν απηφ ζηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξεία". 

***Σν εληφο " " εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 

498/1987 (Α 236).  

Ζ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή θάζε εηζθνξάο, λα αλαθέξεη ηηο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη λα πηζηνπνηεί γηα ην αλ νη αμίεο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ 

θαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ έλαληη ησλ εηζθνξψλ απηψλ, ή, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηή ε νλνκαζηηθή αμία ζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία αθνχ ιεθζεί 

ππφςε θαη ε δηαθνξά πάλσ απφ ην άξηην πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ 

κεηνρψλ".  

"Δηδηθόηεξα, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε: 

α) πξνθεηκέλνπ πεξί γεπέδσλ νη ηίηινη θηήζεσο, πξφζθαην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ε 

εκπνξηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο, ε ηηκή θηήζεσο, νη πξαγκαηηθέο 

ηξέρνπζεο ηηκέο ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε κε ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ,  

β) πξνθεηκέλνπ πεξί θηηξίσλ νη ηίηινη θηήζεσο, νη άδεηεο νηθνδνκήο θαη αληίζηνηρε 

ηερλννηθνλνκηθή έθζεζε κεραληθνχ,  

γ) πξνθεηκέλνπ πεξί κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη επίπισλ, ε ρξνλνινγία θαη ε 

αμία θηήζεσο, ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, ν βαζκφο ζπληήξεζεο, ε ελδερφκελε 

ηερλνινγηθή απαμίσζή ηνπο θαη νη ηξέρνπζεο ηηκέο γηα ίδηα ή παξεκθεξή πάγηα ζηνηρεία".   

***Σν ηξίην εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξ.6 Ν.2339/1995 (Α 204).  

***Οη παξ. 1 θαη 2 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 409/1986 (Α 191). 

                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11ν 

πγρώλεπζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ" 

***Σν θεθάιαην 11ν θαη ν ηίηινο ηνπ ηέζεθαλ κε ην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

 

Άξζξν 68  

1. Ζ ζπγρψλεπζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε απνξξφθεζε, είηε κε 

ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο.  

2. πγρψλεπζε κε απνξξφθεζε είλαη πξάμε κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο αλψλπκεο 

εηαηξείεο (απνξξνθνχκελεο), νη νπνίεο ιχνληαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, 

κεηαβηβάδνπλ ζε άιιε πθηζηάκελε αλψλπκε εηαηξεία (απνξξνθνχζα) ην ζχλνιν ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) έλαληη απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο ηνπο κεηνρψλ 

εθδηδφκελσλ απφ ηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία θαη, ελδερνκέλσο θαηαβνιήο ελφο ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ ζε κεηξεηά πξνο ζπκςεθηζκφ κεηνρψλ ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη. Σν πνζφ απηφ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ, πνπ απνδίδνληαη ζηνπο 

κεηφρνπο ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ, θαη αζξνηζηηθά κε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ 

ηελ αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. 

3. πγρψλεπζε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξεο 

αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ιχνληαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδνπλ ζε 

αλψλπκε εηαηξεία, ηελ νπνία ζπληζηνχλ, ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (ελεξγεηηθφ θαη 
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παζεηηθφ) έλαληη απφδνζεο, ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, κεηνρψλ εθδηδνκέλσλ απφ ηελ λέα εηαηξία 

θαη, ελδερνκέλσο, ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε κεηξεηά πξνο ζπκςεθηζκφ κεηνρψλ ηηο νπνίεο 

δηθαηνχληαη. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ, πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ ιπνκέλσλ εηαηξεηψλ, θαη αζξνηζηηθά κε ηελ 

αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ ηελ αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηζθεξφκελεο πεξηνπζίαο απηψλ 

ησλ εηαηξεηψλ.  

***Σν άξζξν 68 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).   

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Γηα ηελ ζπγρψλεπζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ βι. θαη άξζξν 16 

Ν.2515/1997.  

 

"ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11α πγρώλεπζε κε απνξξόθεζε" 

***Σν θεθάιαην 11α θαη ν ηίηινο ηνπ ηέζεθαλ κε ην άξζξν 10 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

Άξζξν 69  

1. Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη θαηαξηίδνπλ εγγξάθσο 

ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο.  

2. Σν ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) Σελ εηδηθφηεξε κνξθή, ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπο.  

β) Σε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηφρσλ θαη, ελδερνκέλσο, ην χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

κεηξεηψλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 68.  

γ) Σηο δηαηππψζεηο παξάδνζεο ησλ λέσλ κεηφρσλ πνπ εθδίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξεία.  

δ) Σελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη κεηνρέο, πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο ή ησλ 

απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ, παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο απνξξνθνχζαο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε εηδηθφ φξν ζρεηηθφ κε ην δηθαίσκα απηφ.  

ε) Σελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη πξάμεηο ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ 

ζεσξνχληαη, απφ ινγηζηηθή άπνςε, φηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο 

θαη ηελ ηχρε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ εηαηξεηψλ, πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 74 θαη 75.  

ζη) Σα δηθαηψκαηα πνπ εμαζθαιίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξεία ζηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ 

εηδηθά δηθαηψκαηα ζηελ ή ζηηο απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ζηνπο θαηφρνπο άιισλ 

ηίηισλ, πιελ κεηφρσλ, ή ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γη' απηνχο.  

δ) ια ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ, ελδερνκέλσο παξέρνληαη ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ζηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ.  

3. Σν ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ 

πξνβιέπεη ην άξζξν 7β, απφ θάζε κία απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο, δχν ηνπιάρηζηνλ 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ θαιείηαη λα 

απνθαζίζεη γηα ην ζρέδην απηφ.  
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4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε κίαο απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο, θαηαξηίδεη 

επίζεο ιεπηνκεξή έθζεζε, ζηελ νπνία επεμεγεί θαη δηθαηνινγεί απφ λνκηθή θαη νηθνλνκηθή 

άπνςε, ην ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο θαη εηδηθφηεξα, ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ 

ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ πξνο ηηο κεηνρέο πνπ εθδίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξεία. 

Ζ έθζεζε απηή, πνπ αλαθέξεη επίζεο νπνηεζδήπνηε εηδηθέο δπζρέξεηεο πνπ ηπρφλ 

εκθαλίζηεθαλ ή ζα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθηίκεζε, θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε".  

***Σν άξζξν 69 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 10 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ. 2 άξζ. 16 Ν.2515/1997 Α 154 νξίδεηαη φηη:  

2. ηε ζπγρψλεπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 (πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 69 έσο θαη 80 ηνπ θ.λ. 2190/1920, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ 

άξζξν.   

 

Άξζξν 70   

1. Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 69, κε επηκέιεηα ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ 

ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ, πεξίιεςε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο δεκνζηεχεηαη ζε 

κηα εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26.  

2. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνπκέλε 

παξάγξαθν 1, νη πηζησηέο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο 

γελλήζεθαλ πξηλ απφ απηή θαη δελ είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο θαηά ην ρξφλν ηεο 

δεκνζίεπζεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ λα ιάβνπλ επαξθείο εγγπήζεηο αλ ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ πξνζηαζία απηή θαη εθ' 

φζνλ νη πηζησηέο απηνί δελ έρνπλ ήδε ιάβεη ηέηνηεο εγγπήζεηο. Οη εγγπήζεηο πνπ ζα 

ρνξεγεζνχλ ζηνπο πηζησηέο ηεο απνξξνθψζεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 

απηέο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο πηζησηέο ηεο ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ εηαηξεηψλ.  

Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ παξέρεη 

δηθαίσκα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πηζησηέο λα πξνβάιινπλ εγγξάθσο αληηξξήζεηο θαηά ηεο 

ζπγρψλεπζεο, νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο κέζα ζηελ ίδηα 

κεληαία πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεη ην πξψην εδάθην.  

3. Έπεηηα απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο ή ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, ην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν, ηεο έδξαο νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αηηνχζεο εηαηξείεο, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε 

απηή δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 682 θαη επφκελα ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, 

κπνξεί λα επηηξέςεη ηε ζπγρψλεπζε, παξά ηηο αληηξξήζεηο πηζησηή ή πηζησηψλ απφ ηνπο 

αλαθεξνκέλνπο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξ. 2, αλ θξίλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ, ή νη εγγπήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη νη πηζησηέο απηνί ή ηνπο 

πξνζθέξνληαη δελ δηθαηνινγνχλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο. Ζ αίηεζε θνηλνπνηείηαη πξνο ηνλ ή ηνπο 

πηζησηέο πνπ έρνπλ αληηξξήζεηο.  

Ζ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά θαη έθηαθηα 

έλδηθα κέζα.  

4. Αλ ππάξρνπλ νκνινγηνχρνη δαλεηζηέο, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο 

εηαηξείεο, ε απφθαζε γηα ζπγρψλεπζε απαηηεί έγθξηζε ησλ δαλεηζηψλ απηψλ. Ζ έγθξηζε 
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παξέρεηαη κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζε ζπγθξνηνχκελε κφλν γηα ηελ παξνρή ηεο έγθξηζεο 

απηήο ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ κε πνζνζηά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα 29 παξ. 1 θαη 2 θαη 31 παξ. 1 ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν 

ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ θάζε εηαηξείαο. Γηα ηε ζχγθιεζε απηήο ηεο ζπλέιεπζεο, ηε 

ζπκκεηνρή ζ' απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ 

ςεθνθνξία, θαζψο θαη ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεσλ ηεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηεο απφθαζεο γηα ζπγρψλεπζε απφ ηελ πξνεγνχκελε εηδηθή 

ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3.  

5. ηνπο θνκηζηέο άιισλ, εθηφο κεηνρψλ, ηίηισλ, απφ ηνπο νπνίνπο απνξξένπλ εηδηθά 

δηθαηψκαηα, παξέρνληαη απφ ηελ απνξξνθνχζα εηαηξία δηθαηψκαηα ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα 

κε εθείλα πνπ είραλ ζηελ απνξξνθνχκελε εηαηξία εθηφο εάλ θάζε θνκηζηήο ελέθξηλε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ".  

***Σν άξζξν 70 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 11 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  

 

Άξζξν 71  

1. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ, 

ζπληάζζεηαη, έθζεζε πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, απφ 

Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9. Ζ επηηξνπή απηή, πνπ 

νξίδεηαη έπεηηα απφ θνηλή αίηεζε ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ, εμεηάδεη επίζεο θαη ηνπο 

φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο.   

2. ηελ έθζεζή ηεο ε Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ, θαηά ηε 

γλψκε ηεο, ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηεο ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ εηαηξεηψλ πξνο ηηο 

κεηνρέο πνπ εθδίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξεία είλαη δίθαηε θαη ινγηθή. ηελ ίδηα έθζεζε 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη εμήο πιεξνθνξίεο:  

α) Ζ αμία ηεο εηζθεξφκελεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζην ζχλνιφ ηεο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) 

γηα ηε κεηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξίαο ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη ε 

ζπγρψλεπζε, θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 παξ. 2 εδάθην δεχηεξν. 

β) Ζ κέζνδνο ή νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο ζρέζεο 

αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ.  

γ) Γήισζε γηα ην αλ ε κέζνδνο ή νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ή ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ηηο αμίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή θάζε κεζφδνπ θαη 

γλψκε γηα ηε βαξχηεηα πνπ απνδφζεθε ζε νξηζκέλεο κεζφδνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αμηψλ απηψλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ ηπρφλ δπζθνιηψλ, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

εθηίκεζε.  

3. Κάζε εκπεηξνγλψκνλαο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη 

απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή έγγξαθν ρξήζηκν γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη λα δηελεξγεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο έξεπλεο 

θαη λα πξνβαίλεη ζηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο".  

***Σν άξζξν 71 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  
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***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  

 

Άξζξν 72  

1. Γηα ηε ζπγρψλεπζε απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θάζε κίαο απφ ηηο 

ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο. Ζ απφθαζε απηή αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο 

ζπγρψλεπζεο θαη, θαηά πεξίπησζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο.  

2. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, ε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα 

ηε ζπγρψλεπζε ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ή ησλ θαη' ηδίαλ θαηεγνξηψλ κεηφρσλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ζίγνληαη απφ ηε ζπγρψλεπζε.  

Ζ έγθξηζε παξέρεηαη κε απφθαζε ηδηαίηεξεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ 

ζίγεηαη, ε νπνία ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα απαξηία, θαη πιεηνςεθία ησλ 

άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο απηήο, ηε ζπκκεηνρή 

ζ' απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο, ηελ ςεθνθνξία θαζψο θαη 

ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεψλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ".  

***Σν άξζξν 72 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  

 

Άξζξν 73  

1. Έλα κήλα, ηνπιάρηζηνλ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

πνπ θαιείηαη γηα λα απνθαζίζεη γηα ην ζρέδην ζχκβαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, θάζε κέηνρνο έρεη 

δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε, ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, ηνπιάρηζηνλ ησλ αθφινπζσλ 

εγγξάθσλ:  

α) Σνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο.  

β) Σσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ εθζέζεσλ δηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη.  

γ) Δθφζνλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

ρξήζεο απηήο πνπ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο, κηαο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο (πξνζσξηλνχ ηζνινγηζκνχ) ηεο 

εηαηξείαο πνπ ζπληάζζεηαη ζε εκεξνκελία ε νπνία δελ κπνξεί λα πξνεγείηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο.  

δ) Σσλ εθζέζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 69.  

ε) Σεο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη, απφ ην άξζξν 71.  

2. Ζ ινγηζηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαηαξηίδεηαη 

κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο θαη ηελ ίδηα δηάηαμε θαη εκθάληζε φπσο θαη ν ηειεπηαίνο εηήζηνο 

ηζνινγηζκφο. Γηα ηελ θαηάξηηζε απηήο ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο ηζρχνπλ θαη ηα εμήο:  
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α) Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνεγείηαη λέα θπζηθή (πξαγκαηηθή) απνγξαθή.  

β) Οη απνηηκήζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν εηήζην ηζνινγηζκφ πξνζαξκφδνληαη 

θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη κφλν ζηηο εγγξαθέο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. Χζηφζν, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απνζβέζεηο θαη νη πξνβιέςεηο ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη ηπρφλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία.  

3. Μεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ κεηφρνπ, απφ θάζε εηαηξεία παξαδίδνληαη ή 

ζηέιλνληαη, αλέμνδα πιήξε αληίγξαθα ε απνζπάζκαηα ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξ 1".  

***Σν άξζξν 73 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  

 

Άξζξν 74   

1. Οη απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ γηα ζπγρψλεπζε, πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72, καδί κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, πνπ θαηαξηίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν 

ζην νπνίν πξνζαξηάηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75/86) 

φηη δελ πξνβιήζεθαλ νη θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79 αληηξξήζεηο ή φηη νη ηπρφλ 

πξνβιεζείζεο επηιχζεθαλ, θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, ππνβάιινληαη 

ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β γηα θάζε κία απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο 

εηαηξείεο.  

2. Ζ έγθξηζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1 παξέρεηαη κφλν αθνχ 

εμαθξηβσζεί ε χπαξμε θαη ε λνκηκφηεηα φισλ ησλ πξάμεσλ θαη δηαηππψζεσλ πνπ επηβάιιεη 

ν παξψλ λφκνο ζηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο".  

***Σν άξζξν 74 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

 

Άξζξν 75  

1. Απφ ηελ θαηαρψξεζε, ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο 

ζπγρψλεπζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 74, επέξρνληαη απηνδίθαηα θαη ηαπηφρξνλα 

ρσξίο θακηά άιιε δηαηχπσζε, ηφζν γηα ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο φζν θαη έλαληη ησλ 

ηξίησλ, ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:  

α) Ζ απνξξνθνχζα εηαηξεία ππνθαζίζηαηαη ζε φια γεληθά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο ή ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ θαη ε κεηαβίβαζε απηή εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή 

δηαδνρή.  

β) Οη κέηνρνη ηεο ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ εηαηξεηψλ γίλνληαη κέηνρνη ηεο απνξξνθνχζαο 

εηαηξείαο.  

γ) Ζ απνξξνθνχκελε ή νη απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο παχνπλ λα ππάξρνπλ.  

2. Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ απνξξνθνχζα εηαηξία ή θαη' απηήο 

ρσξίο θακία εηδηθφηεξε δηαηχπσζε απφ κέξνπο ηεο γηα ηε ζπλέρηζε θαη ρσξίο λα επέξρεηαη, 

ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο, βίαηα δηαθνπή ηεο δίθεο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη δήισζε γηα ηελ 

επαλάιεςή ηνπο.  
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3. Οη  πξνβιεπφκελεο  απφ  ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηδηαίηεξεο δηαηππψζεηο γηα ηε 

κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο.  

4. Οη κεηνρέο ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο δελ απαιιάζζνληαη κε κεηνρέο ηεο 

απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη:  

α) Δίηε απφ ηελ ίδηα απνξξνθνχζα εηαηξεία, είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκα ηνπ, 

αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο απηήο.  

β) Δίηε απφ ηελ ίδηα απνξξνθνχκελε εηαηξεία, είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ, 

αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο απηήο".  

***Σν άξζξν 75 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  

 

Άξζξν 76  

1. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ εηαηξεηψλ 

επζχλεηαη έλαληη ησλ κεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαη ησλ ηξίησλ γηα θάζε πηαίζκα ηνπ 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο.   

2. Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 71 επζχλεηαη έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο 

ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ηξίησλ γηα θάζε πηαίζκα ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ".  

***Σν άξζξν 76 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  

 

Άξζξν 77  

Αθπξόηεηα ηεο ζπγρώλεπζεο  

1. Ζ ζπγρψλεπζε θεξχζζεηαη άθπξε κε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, ην νπνίν 

δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, κφλν αλ:  

α) δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74, ή 

β) απνδεηρζεί φηη ε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κίαο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ 

ζπγρσλεχζεθαλ θαη πνπ ελέθξηλε ηε ζπγρψλεπζε είλαη άθπξε ή αθπξψζηκε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35α παξ. 1 θαη 35β παξ. 1.  

2. Ζ αγσγή γηα ηελ αθχξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο είλαη απαξάδεθηε, αλ:  

α) παξήιζαλ έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο, ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ, ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 74 ή 

β) έπαςαλ λα ππάξρνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε αθχξσζε.  

3. Σν αξκφδην δηθαζηήξην παξέρεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο πξνζεζκία γηα ηελ άξζε 

ησλ ιφγσλ αθπξφηεηαο ηεο ζπγρψλεπζεο, φηαλ ε άξζε απηή είλαη εθηθηή.  
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4. Ζ δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ζπγρψλεπζεο ππνβάιιεηαη ζηηο 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β.  

5. Ζ ηξηηαλαθνπή θαηά ηεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ζπγρψλεπζεο 

κπνξεί λα αζθεζεί κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο 

ζηηο δηαηππψζεηο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β.  

6. Ζ δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ζπγρψλεπζεο δελ ζίγεη ην θχξνο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ γελλήζεθαλ ζε φθεινο ή ζε βάξνο ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο 

ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο, ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ηεο 

εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 754, θαη πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο απφθαζεο απηήο ζηε δεκνζηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ.  

7. Οη εηαηξείεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε ζπγρψλεπζε επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ".  

***Σν άξζξν 77 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  

 

Άξζξν 78  

Απνξξόθεζε εηαηξίαο από άιιε πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρώλ ηεο  

1. Ζ πξάμε κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο κεηαβηβάδνπλ, κεηά απφ ιχζε ηνπο 

ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) 

ζε άιιε εηαηξία πνπ θαηέρεη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηνπο, είηε ε ίδηα είηε δηα κέζνπ 

πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο ζην φλνκά ηνπο αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ππφθεηηαη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 έσο θαη 77, κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 παξ. 2 

πεξίπη. β, γ θαη δ, 69 παξ. 4, 71, 73 παξ. 1 πεξίπη. δ θαη ε, 75 παξ. 1 πεξίπη. β, θαη 76.  

2. Γηα ηελ πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε  παξάγξαθν (απνξξφθεζε) δελ 

απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ, θαηά 

παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 72, αλ:  

α) ε δεκνζηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 69 πξαγκαηνπνηείηαη, απφ 

θάζε κία απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο, έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο απνξξφθεζεο, θαη  

β) φινη νη κέηνρνη ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξείαο έρνπλ ην δηθαίσκα, έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο απνξξφθεζεο λα ιακβάλνπλ γλψζε 

ζηελ έδξα ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 

παξ. 1 πεξίπη. α, β θαη γ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο".  

***Σν άξζξν 78 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  
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Άξζξν 79  

Πξάμεηο πνπ εμνκνηώλνληαη κε ηε ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε  

1. Γηα ηελ πξάμε κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο αλψλπκεο εηαηξείεο (εμαγνξαδφκελεο) 

κεηαβηβάδνπλ, κεηά απφ ιχζε ηνπο ρσξίο λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε ζε άιιε 

(εμαγνξάδνπζα) ζην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (ελεξγεηηθφ  θαη παζεηηθφ) έλαληη απφδνζεο 

ζηνπο κεηφρνπο ησλ εμαγνξαδφκελσλ εηαηξεηψλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

(εμαγνξά), εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 έσο θαη 77.  

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ σο απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο 

ελλννχληαη νη εηαηξείεο πνπ εμαθαλίδνληαη (εμαγνξαδφκελεο) θαη σο απνξξνθνχζα εηαηξεία 

ελλνείηαη ε εμαγνξάδνπζα".  

***Σν άξζξν 79 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Νεψηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Δπί 

κεηαζρεκαηηζκψλ εηαηξεηψλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (ηδησηηθέο 

επελδχζεηο).  

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ην άξζξν 16 (ζπγρψλεπζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) παξ.1 Ν 

2515/1997 νξίδεηαη φηη: "πγρψλεπζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 

παξ. 1 ηνπ λ. 2076/1992 (ΦΔΚ 130 Αχ), πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε απνξξφθεζε είηε κε 

ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο, θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Με ηε 

ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε εμνκνηψλνληαη θαη νη πξάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 79 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920".  

πγρώλεπζε κε ζύζηαζε λέαο αλώλπκεο εηαηξείαο" 

***Ο αλσηέξσ ππόηηηινο ηέζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236)  

Άρθρο 80  
1. Σα άξζξα 69 έσο θαη 77 εθαξκόδνληαη, κε ηελ επηθύιαμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξ. 4α, 
θαη ζηε ζπγρώλεπζε κε ζύζηαζε λέαο εηαηξείαο. Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο ζαλ 
απνξξνθνύκελεο εηαηξείεο ελλννύληαη νη εηαηξείεο πνπ εμαθαλίδνληαη θαη ζαλ απνξξνθνύζα 
εηαηξεία ελλνείηαη ε λέα εηαηξεία.  

2. Σν άξζξν 69 παξ. 2 πεξίπη. α' εθαξκόδεηαη αλαιόγσο θαη γηα ηε λέα εηαηξεία.  

3. Σν ζρέδην ζύκβαζεο ζπγρώλεπζεο, καδί κε ην θαηαζηαηηθό ηεο λέαο εηαηξείαο, 
εγθξίλνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε θάζε κίαο από ηηο εηαηξείεο πνπ εμαθαλίδνληαη".  

***Σν άξζξν 80 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ ΠΔ 498/1987 (Α 236).  
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Νεώηεξεο ξπζκίζεηο, θνξνινγηθά, δηάθνξα θίλεηξα θιπ. Επί 
κεηαζρεκαηηζκώλ εηαηξεηώλ βιέπε Ν.2166/1993 θαη αλαπηπμηαθνύο λόκνπο (ηδησηηθέο 
επελδύζεηο).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Άρθρο 103  

1. Οη ινγηζηηθέο αμίεο (αμίεο ινγηζηηθώλ βηβιίσλ) ησλ κεηνρώλ ή κεξηδίσλ ζην θεθάιαην ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζό ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, ην νπνίν αλαινγεί ζ' απηέο ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα.  

2. Ο ζπκςεθηζκόο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο 
θαηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη αλαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη γηα 
πξώηε θνξά ζηελ ελνπνίεζε, ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν. Η δηάηαμε απηή εθαξκόδεηαη 
αλαιόγσο θαη ζηελ πεξίπησζε απόθηεζεο ησλ κεηνρώλ ή κεξηδίσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε.  
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Οη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ παξαπάλσ ζπκςεθηζκό θαηαρσξνύληαη, θαηά ην 
δπλαηό, απ' επζείαο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνύ, ζηα νπνία ε ηξέρνπζα αμία 
είλαη κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε από ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία.  

3. Σν ζύλνιν ησλ ζεηηθώλ (ρξεσζηηθώλ) θαη ησλ αξλεηηθώλ (πηζησηηθώλ) δηαθνξώλ, πνπ 
παξακέλνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, εκθαλίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν 
ηζνινγηζκό ζε ηδηαίηεξν θνλδύιη κε ηίηιν "δηαθνξέο ελνπνίεζεο". Γηα ην ινγηζηηθό ρεηξηζκό 
ηνπ θνλδπιίνπ απηνύ ηζρύνπλ ηα εμήο: 

α) Αλ είλαη ρξεσζηηθό, εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία "ινηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο" 
(ινηπά άϋια πάγηα ζηνηρεία) ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνύ θαη απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ, 
είηε ηκεκαηηθά θαη ηζόπνζα, ζε πεξηζζόηεξεο από κία ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηό λα 
ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) έηε.  

Παξέρεηαη ε επρέξεηα ηεο άκεζεο θαη εκθαλνύο αθαίξεζεο ηνπ παξαπάλσ θνλδπιίνπ απ' 
επζείαο από ηα απνζεκαηηθά ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνύ. 

β) Αλ είλαη πηζησηηθό, εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία "Ίδηα θεθάιαηα" ηνπ ελνπνηεκέλνπ 
ηζνινγηζκνύ θαη κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεο, κεξηθώο ή 
νιηθώο, κόλν: 

a. αλ αληηζηνηρεί θαηά ηελ εκέξα πνπ απνθηήζεθαλ νη κεηνρέο ή κε ηα κεξίδηα κηαο από 
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ζε πξόβιεςε δπζκελνύο 
εμέιημεο ησλ κειινληηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ζε πξόβιεςε 
κειινληηθώλ δαπαλώλ ηεο, ζην κέηξν πνπ ε πξόβιεςε απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, 
θαη  

b. ζην κέηξν πνπ αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηνπνηεκέλν θέξδνο.  

4. Οη δηαθνξέο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 3 θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο πξέπεη λα 
ζρνιηάδνληαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα. Εηδηθόηεξα ζην πξνζάξηεκα απηό, γηα θάζε 
άκεζε ή έκκεζε (κέζσ ζπγαηξηθώλ ή ηξίησλ) ζπκκεηνρή, αλαθέξνληαη ρσξηζηά: 

a. ε αξρηθή, ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο θαη νη απνζβέζεηο ή κεηαθνξέο 
ηεο, όπσο ηα πνζά απηά δηακνξθώζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο,  

b. νη κεηαβνιέο ησλ πνζώλ απηώλ θαηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε θαη 

c. ηα ζύλνιά ηνπο, όπσο δηακνξθώλνληαη ζην ηέινο ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο.  

ην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα παξέρνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηπρόλ αλακνξθώζεηο 
ζηνηρείσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνύ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 2.  

5. Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3 θαη 4 δελ εθαξκόδνληαη γηα ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ζην θεθάιαην 
ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ θαηέρνληαη, είηε από ηελ ίδηα, είηε από άιιε επηρείξεζε πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. Απηέο νη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα εκθαλίδνληαη ζηνλ 
ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκό, σο "ίδηεο κεηνρέο" ή "ίδηα κεξίδηα", ζηελ θαηεγνξία "ρξεόγξαθα".  

6. Σα πνζά ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλαινγνύλ ζηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ζην θεθάιαην ησλ 
ελνπνηνπκέλσλ ζπγαηξηθώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηέρνληαη από πξόζσπα μέλα πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν 
ηζνινγηζκό, ζε ηδηαίηεξν θνλδύιη κε ηνλ ηίηιν "δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο" ζηελ θαηεγνξία "Ίδηα 
θεθάιαηα".  

7. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ αλαινγνύλ ζηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ζην θεθάιαην ησλ 
ελνπνηεκέλσλ ζπγαηξηθώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηέρνληαη από πξόζσπα μέλα πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηνπ 
ελνπνηεκέλνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε ηδηαίηεξν θνλδύιη κε ηνλ ηίηιν 
"Αλαινγία κεηνρώλ ή κεξηδίσλ κεηνςεθίαο".  

***Σν άξζξν 103 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ ΠΓ 498/1987 (Α 236). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
  

ΝΟΜΟ 2238/1994  

Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.  

Δλεκεξσκέλνο κέρξη θαη ηνλ λ.3790/2009 

  

Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 1994  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
 

Άξζξν 13  

Απηνηειήο θνξνιόγεζε εηζνδήκαηνο από επηρεηξήζεηο ή επαγγέικαηα  
  

1. Φνξνινγείηαη απηνηειψο ινγηδφκελν σο εηζφδεκα:  

α) Με ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

κεηαβίβαζε:  

αα) Οιφθιεξεο επηρείξεζεο κε ηα άπιν ζηνηρεία απηήο, φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, 

πξνλφκηα θηι. ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.  

ββ) Δηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα ή ζε θνηλνπξαμία, εθηφο θνηλνπξαμίαο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.  

 

(Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σθέιεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ εκεδαπήο 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, αθαηξείηαη ην θφζηνο απφθηεζήο ηεο απφ ηελ θαηψηαηε 

πξαγκαηηθή αμία πνπ έρνπλ θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηψηαηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη, 

σο θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία νιφθιεξεο ηεο εηαηξίαο ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα:  

i) ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε 

επίζεκν ηζνινγηζκφ,  

ii) ηεο άπιεο αμίαο ηεο,  

ίυ) ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο θαηά ην κέξνο πνπ ε αμία ηνπ θαζελφο απφ απηά, 

φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο 

αθηλήησλ, ππεξβαίλεη ηελ αμία θηήζεο ηνπ θαη  

iv) ησλ απμήζεσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ επίζεκνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ ή ησλ κεηψζεσλ 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο άπιεο αμίαο, αθαηξνχληαη νη ηφθνη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη κε βάζε ην κέζν φξν ηνπ επηηνθίνπ ησλ 

εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο, πνπ εθδφζεθαλ ην 

Γεθέκβξην ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο κεηαβίβαζεο, απφ ην κέζν φξν ησλ νιηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ, πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε, 

ηζνινγηζκψλ θαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη (R) αλαπξνζαξκφδεηαη αξρηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηαζεξήο ιεμηπξφζεζκεο ξάληαο: 

  

α = Rx  1-π
n
 

i 
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θαη ζηε ζπλέρεηα ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη πξνζαπμάλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο 

πνζνζηηαίνπο ζπληειεζηέο, αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο: 

  

Έηε ιεηηνπξγίαο πληειεζηέο 

Πάλσ απφ 3 κέρξη 5 10% 

Πάλσ απφ 5 κέρξη 10 20% 

Πάλσ απφ 10 κέρξη 15 30% 

Πάλσ απφ 15 40% 

  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πην πάλσ ξάληαο: 

- α = ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη απνηειεί ηελ άπιε αμία ηεο 

επηρείξεζεο, 

- R = ην πνζφ πνπ αλαπξνζαξκφδεηαη θαη αλαθέξεηαη ζην ππεξθέξδνο ηεο επηρείξεζεο, 

- n = ην πεληαεηέο κειινληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν πξνζδνθάηαη ππεξθέξδνο, 

-π n =1 / (1+i)n ε παξνχζα αμία ηνπ θεθαιαίνπ, ε αμία ηνπ νπνίνπ κεηά απφ ην πην πάλσ 

κειινληηθφ δηάζηεκα (n) είλαη έλα ιεπηφ ηνπ επξψ,  

- i = ην επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ λφκηκα έρνπλ θαηαξηηζηεί ιηγφηεξνη ησλ πέληε (5) ηζνινγηζκψλ, 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα πην πάλσ ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ ηζνινγηζκψλ. 

 

ηαλ ε εηαηξεία ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη ηα κεξίδηα έρεη πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή ή 

ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη θαηαξηίζεη ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο (3) ηζνινγηζκνχο, 

πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ ηεο, ηφηε γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ νιηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα νιηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 

θαη ηα ίδηα θεθάιαηα φζσλ ηζνινγηζκψλ απηήο ππάξρνπλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ίδηα θεθάιαηα φζσλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

κεηαζρεκαηηζζεί θαη ηεξνχζαλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

απαηηνχληαη, ψζηε ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο λα ζπγθεληξσζνχλ ηξεηο (3) ηζνινγηζκνί. 

Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβηβάζεηο κεξηδίσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο 

ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, σο θφζηνο απφθηεζεο ησλ κεηαβηβαδφκελσλ κεξηδίσλ 

ιακβάλεηαη απηφ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

απφθηεζήο ηνπο. 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε βηβιία Α΄ ή Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, πνπ κεηαβηβάδνπλ κεξίδηα, σο θφζηνο απφθηεζεο ιακβάλεηαη ε 

ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ, ε νπνία έρεη ππνινγηζζεί θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο, 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ηεο 1030366/10307/ Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 

Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 477 Β΄), ε νπνία εθδφζεθε θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 

3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α΄) ή ηεο 1119720/1980/ Α0012/ ΠΟΛ. 1259/1999 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 2227 

Β΄), ε νπνία εθδφζεθε θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 2753/1999 

(ΦΔΚ 249 Α΄) αλάινγα κε ην ρξφλν απφθηεζήο ηνπο, θαηά πεξίπησζε. 

Αλ ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα ή κέξνο απηψλ έρνπλ απνθηεζεί πξηλ απφ ην ρξφλν έλαξμεο 

ηζρχνο ηεο πξνγελέζηεξεο απφ ηηο πην πάλσ απνθάζεηο, σο αμία θηήζεο ιακβάλεηαη απηή πνπ 

νξηζηηθνπνηήζεθε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ή θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή ζε πεξίπησζε κε 

νξηζηηθνπνίεζεο, ε δεισζείζα αμία. ηαλ ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα έρνπλ απνθηεζεί θαηά 

ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, σο θφζηνο απφθηεζεο ησλ κεξηδίσλ απηψλ 

ιακβάλεηαη ε αμία ηνπο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. Δάλ κέρξη ην 

ρξφλν κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ έρεη ιάβεη ρψξα ηπρφλ αχμεζε ή κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, σο 
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θφζηνο απφθηεζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ πέληε (5) πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ παξέιζεη ιηγφηεξεο 

απφ ηηο πέληε (5) ρξήζεηο, σο θφζηνο απφθηεζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ θεθαιαίνπ 

απηψλ ησλ ρξήζεσλ. 

Αλ απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνθχπηεη αμία 

κεηαβίβαζεο κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεο αμίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο, σο αμία πψιεζεο ιακβάλεηαη ε ζπκθσλεζείζα. 

Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη θαη γηα κεηαβηβάζεηο 

κεξηδίσλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απφ εκεδαπά θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σθέιεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ 

αιινδαπήο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, αθαηξείηαη ην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο απφ ηε 

ζπκθσλεζείζα αμία πψιεζεο ησλ κεξηδίσλ.- (πποζηέθηκε με ηο άπθπο 11 παπ. 9 ηος ν. 

3522/06.)) 

Με κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ εμνκνηψλεηαη θαη ε κε ζπκκεηνρή εηαίξνπ 

ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πξνζσπηθήο εηαηξίαο ή εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

Αλ κεηαβηβαζζεί απφ επαρζή αηηία αηνκηθή επηρείξεζε ή κεξίδην νκφξξπζκεο ή 

εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο, απφ γνλέα πξνο ηα ηέθλα ηνπ ή απφ ζχδπγν ζε ζχδπγν, ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κεηαβηβάδνληνο, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ηεο πεξίπησζεο απηήο 

κεηψλεηαη απφ 20% ζε 10%, γηα κεηαβηβάζεηο πνπ γίλνληαη κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2000.  

Μεηαβηβάζεηο πνπ γίλνληαη κεηά ην ρξφλν απηφλ δελ ππφθεηληαη ζε θφξν ππεξαμίαο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβηβάζεηο απφ επαρζή αηηία ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ 

αα΄ θαη ββ΄ ζε δηθαηνχρνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α ή Β θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 

2961/2001 (ΦΔΚ 266/Α), ε πξαγκαηηθή αμία πψιεζεο απηψλ θνξνινγείηαη απηνηειψο κε 

ζπληειεζηή έλα θαη δχν δέθαηα ηνηο εθαηφ (1,2%) θαη δχν θαη ηέζζεξα δέθαηα ηνηο εθαηφ 

(2,4%), αληίζηνηρα. 

β) Με ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε απηνηειψο θάζε δηθαηψκαηνο, ην νπνίν είλαη ζπλαθέο κε ηελ 

άζθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο κίζζσζεο ή 

ππνκίζζσζεο ή ηνπ πξνλνκίνπ ή ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη άιισλ παξφκνησλ 

δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ή 

κνηνζηθιεηψλ δεκφζηαο ρξήζεο πνπ κεηαβηβάδνληαη.  

Με εθρψξεζε εμνκνηψλεηαη θαη ε παξαίηεζε απφ κηζζσηηθά δηθαηψκαηα.  

Ο δηθαηνχρνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο σθέιεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ, επηβαξχλεηαη κε ηνλ νηθείν θφξν θαη θαηαβάιιεη απηφλ εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή 

δήισζεο ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα 

ηεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο κεηαβηβάδεηαη ή εθρσξείηαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πξηλ απφ ηε 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ηνπ νηθείνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Ζ ζρεηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) αληίηππα απφ ηα νπνία ηα δχν (2) επηζηξέθνληαη 

ζεσξεκέλα ζην δηθαηνχρν ηνπ θέξδνπο ή ηεο σθέιεηαο.  

Δάλ ε νηθεία πξάμε κεηαβίβαζεο ή εθρψξεζεο γίλεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, ν πξντζηάκελνο 

ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ππνρξενχηαη λα αξλεζεί ηε ζεψξεζε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ, εάλ δελ 

επηζπλάπηεηαη ζε απηφ αληίηππν ηεο νηθείαο δήισζεο θαη δελ αλαγξάθνληαη ζην ζψκα ηνπ 

εγγξάθνπ ηα ζηνηρεία απηήο.  

ην ηδησηηθφ απηφ έγγξαθν πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθεηαη ην θέξδνο ή ε σθέιεηα πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ή ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ή νιφθιεξεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

ε πεξίπησζε εθρψξεζεο ή κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηα αλαθεξφκελα ζηε 

δηάηαμε απηή, ρσξίο λα ππνβιεζεί ε νηθεία δήισζε απφ ην δηθαηνχρν ηνπ θέξδνπο ή ηεο 

σθέιεηαο γηα λα θαηαβιεζεί κε βάζε απηή ν θφξνο εθάπαμ, ην πξφζσπν πνπ απνθηά ην 
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πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν ζπλππεχζπλν κε ηνλ 

κεηαβηβάδνληα ή εθρσξνχληα γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη. 

γ) Με ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θάζε πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη, πέξα απφ ηα 

κηζζψκαηα, απφ ην κηζζσηή πξνο ηνλ εθκηζζσηή, ζε πεξίπησζε κίζζσζεο αθηλήηνπ κφλνπ 

ηνπ ή καδί κε ηνλ νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκφ ή εγθαηάζηαζε πνπ ηπρφλ δηαζέηεη.  

Σα αλαθεξφκελα ζηα επφκελα εδάθηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ζηελ παξάγξαθν 8 

ηνπ άξζξνπ 81, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε. 

ηαλ δηθαηνχρνη ησλ εηζνδεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 101, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πην πάλσ θφξνπ δελ εμαληιείηαη ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, αιιά ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη κε ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη ζηα θπζηθά πξφζσπα θαη ζηνπο 

ππφρξενπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. γηα ηα πνζά ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

 

2. Φνξνινγείηαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ε πξαγκαηηθή αμία 

πψιεζεο κεηνρψλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ, νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ πέληε 

ηνηο εθαηφ (5%) ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 

κεηαβηβάδνληαη, ε νπνία εμεπξίζθεηαη σο αθνινχζσο: 

α) Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε 

επίζεκν ηζνινγηζκφ θαη φπσο απηά δηακνξθψλνληαη κεηά απφ αχμεζε ή κείσζε πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο κεηαβίβαζεο, πξνζαπμάλνληαη κε 

ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πξηλ 

απφ ηε κεηαβίβαζε. ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη θαη ε πθηζηάκελε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο 

κεηαβίβαζεο ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ηεο εκθαληδφκελεο ζηα βηβιία αμίαο 

θηήζεο απηψλ, αλ ε δεχηεξε είλαη κηθξφηεξε ηεο πξψηεο. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα 

κε ηα πην πάλσ, δηαηξνχκελν δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο 

κεηνρψλ, αληηπξνζσπεχεη ηελ ειάρηζηε πξαγκαηηθή αμία ηεο θάζε κεηνρήο, ε νπνία 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ κεηαβηβάδνληαη. 

β) Χο απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ιακβάλεηαη ν ιφγνο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ νιηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο (πξν θφξσλ) ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ, πξηλ απφ ηε 

κεηαβίβαζε, ηζνινγηζκψλ θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ίδηαο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε πνπ λφκηκα έρνπλ θαηαξηηζζεί ιηγφηεξνη απφ πέληε (5) ηζνινγηζκνί, 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ απηψλ. Αλ ην άζξνηζκα ησλ νιηθψλ 

απνηειεζκάησλ είλαη αξλεηηθφ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε θακία απφδνζε. 

γ) ηαλ ε εηαηξεία ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη νη κεηνρέο έρεη πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή ή 

ζπγρψλεπζε άιισλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή άιισλ κνξθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κεηαβίβαζε 

ιακβάλεη ρψξα πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, πνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ έρνπλ κεηαζρεκαηηζζεί, εθφζνλ ηεξνχζαλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνηρεία ηξηψλ ηζνινγηζκψλ ζπλνιηθά. 

δ) ε πεξίπησζε πνπ απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνθχπηεη 

σο πξαγκαηηθή αμία κεηαβίβαζεο κεηνρψλ κεγαιχηεξε απηήο πνπ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ α΄ έσο γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ζπκθσλεζείζα. 

Ζ δηάηαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη θαη γηα κεηαβηβάζεηο 

κεηνρψλ αιινδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε εηζεγκέλσλ ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν 
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ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκφ απφ εκεδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

θφξνο επηβάιιεηαη επί ηεο ζπκθσλεζείζαο αμίαο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ.- (ανηικαηαζηάθηκε 

με ηο άπθπο 10 παπ. 1 ηος ν. 3522/06.)) 

Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδεηαη 

αλάινγα. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο έρνπλ εθαξκνγή 

ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή θαη επί εηζθνξάο ησλ ηίηισλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ λεντδξπφκελεο, εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο εηαηξείαο ή γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πθηζηάκελεο.  

Χο πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ εηζθέξνληαη γηα ηελ θάιπςε ή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ 

εκεδαπήο εηαηξείαο, ιακβάλεηαη ε αμία ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920.  - (Τα 2 ηελεςηαία εδαθ. πποζηέθηκαν με ηο άπθπο 36 ηος ν. 

3427/2005.) 

(ηαλ δηθαηνχρνη ησλ εηζνδεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 101, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πην πάλσ θφξνπ δελ εμαληιείηαη ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, αιιά ηα θέξδε απφ ηηο ζπλαιιαγέο απηέο 

θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.- (πποζηέθηκε με ηο άπθπο 10 παπ. 2 ηος ν. 3522/06.)) 

 

3. Ζ λφκηκε ακνηβή φζσλ αζρνινχληαη αηνκηθψο κε ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ πξνο πψιεζε, 

εθφζνλ απηνί κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο αξρηηέθηνλεο ή πνιηηηθνί κεραληθνί εθπφλεζαλ 

κεξηθψο ή νιηθψο ηε κειέηε ή επέβιεςαλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ νηθνδνκηθνχ 

έξγνπ, ζεσξείηαη φηη απνθηάηαη ζην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε 

πψιεζε απφ ην αθίλεην θαη θνξνινγείηαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ 

(15%), πιένλ εηζθνξάο Ο.Γ.Α. δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζην πνζφ ηνπ θφξνπ.  

Ο θφξνο απηφο ππνινγίδεηαη ζηε λφκηκε ακνηβή κεησκέλε θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη 

θαηαβάιιεηαη κε δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζην κήλα Ηαλνπάξην θάζε ρξφλνπ.  

 

4. Αλ ν αξρηηέθηνλαο ή πνιηηηθφο κεραληθφο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ή 

ηελ επίβιεςε αλέγεξζεο νηθνδνκήο, ζπκκεηέρεη ζηελ επηρείξεζε πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

αλέγεξζε θαη πψιεζε ηεο νηθνδνκήο, ηελ νπνία αθνξά ε κειέηε ή ε επίβιεςε, επηβάιιεηαη 

ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 

δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζην αθαζάξηζην πνζφ ηεο λφκηκεο ακνηβήο, αλεμάξηεηα απφ 

θάζε άιιε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο απφ θφξν εηζνδήκαηνο, πιένλ 

εηζθνξάο Ο.Γ.Α. δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζην πνζφ ηνπ θφξνπ.  

ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ν δηθαηνχρνο ηεο ακνηβήο 

αξρηηέθηνλαο ή πνιηηηθφο κεραληθφο ή κεραλνιφγνο ή ειεθηξνιφγνο κεραληθφο, θαζψο θαη ηα 

ινηπά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε, απαιιάζζνληαη απφ θάζε άιιε 

επηβάξπλζε απφ θφξν εηζνδήκαηνο απφ ηελ αηηία απηή.  

Οη δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

πξηλ απφ ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ηεο πνιενδνκηθήο άδεηαο, θαηαηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζηε 

δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, θνηλή δήισζε απηνχ πνπ ζπλέηαμε 

ηε κειέηε ή ζα επηβιέςεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεραληθνχ θαη ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζπγρξφλσο θαηαβιεζεί ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί δήισζε θαη δελ θαηαβιεζεί ν θφξνο, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50 θαη 52 παξάγξαθνο 4.  

 

5. Αλ ν αξρηηέθηνλαο ή πνιηηηθφο κεραληθφο πνπ ππνγξάθεη ηε κειέηε ή αλαιακβάλεη ηελ 

επίβιεςε είλαη κηζζσηφο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία αλαιακβάλεη ηε κειέηε ή επίβιεςε ή 

αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα δεηήζεη λα επηβιεζεί ζε απηφ θφξνο 

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/Nomos2238_1994.htm#Άρθρο 50
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/Nomos2238_1994.htm#Άρθρο 52
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δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζην αθαζάξηζην πνζφ ηεο λφκηκεο ακνηβήο, πιένλ εηζθνξάο 

Ο.Γ.Α. δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζην πνζφ ηνπ θφξνπ.  

Σν πνζφ ηεο ακνηβήο κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ απφ κηζζσηέο 

ππεξεζίεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ παξαπάλσ κεραληθφ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

έλαξμε ηεο κειέηεο κέρξη ηελ απνπεξάησζε ηεο νηθνδνκήο.  

Ο θφξνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πνιενδνκηθήο 

άδεηαο. Ζ δηάηαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο. Αλ ε επηρείξεζε δελ δεηήζεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ γηα ην πνζφ ηεο ακνηβήο πνπ θνξνινγείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο, ην πνζφ απηφ 

ινγίδεηαη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ηνπ κεραληθνχ, ν νπνίνο ππέγξαςε ηε κειέηε 

θαη αλέιαβε ηελ επίβιεςε, γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε θαη 

λα θαηαβάιεη ην θφξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 θαη 59.  

 

6. ηηο απνδεκηψζεηο ή ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο πνπ δελ έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ή ζε θπζηθά πξφζσπα 

θαηνίθνπο αιινδαπήο πνπ δελ αζθνχλ επάγγεικα ή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα:  

α) γηα ηε ρξήζε ή παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηερληθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηερληθήο ή 

ηερλνινγηθήο βνήζεηαο, δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, ζεκάησλ θαη πξνλνκίσλ, ζρεδίσλ ή 

πξνηχπσλ γεληθά, απνηειεζκάησλ εξεπλψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, 

καγλεηνηαηληψλ γηα ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, αλαπαξαγσγήο βηληενθαζεηψλ, πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, αλαδεκνζίεπζεο άξζξσλ θαη κειεηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ,  

β) γηα ηελ εθκίζζσζε κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά θηλεηψλ πξαγκάησλ, ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηελ νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ, 

ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο θαη θάζε είδνπο 

ζπκβνπιψλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζηηο ακνηβέο, πνπ θαηαβάιινληαη ζε μέλα θαιιηηερληθά 

ζπγθξνηήκαηα ή κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο θαηνίθνπο μέλσλ ρσξψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε δηάθνξεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα, ελεξγείηαη απφ ηνλ ππφρξεν γηα ηελ 

θαηαβνιή, παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ βαξχλεη ην δηθαηνχρν ηεο απνδεκίσζεο ή 

ηνπ δηθαηψκαηνο ή ηεο ακνηβήο.  

Οκνίσο, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπά 

αζιεηηθά ζσκαηεία, επαγγεικαηηθά ή κε, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην αιινδαπφ θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηε κεηαβίβαζε ζε εκεδαπά αζιεηηθά ζσκαηεία, αλεμάξηεηα απφ ηε 

λνκηθή κνξθή ηνπο, ηνπ δηθαηψκαηνο ρξεζηκνπνίεζεο αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ, 

θαιαζνζθαηξηζηψλ, πεηνζθαηξηζηψλ, πδαηνζθαηξηζηψλ θαη ινηπψλ αζιεηψλ. 

Ο θφξνο απηφο ππνινγίδεηαη ζην αθαζάξηζην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ή ηνπ δηθαηψκαηνο ή ηεο 

ακνηβήο, αλεμάξηεηα αλ γηα ηελ θαηαβνιή απηήλ απαηηείηαη ή φρη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4171/1961 (ΦΔΚ 93 Α'), 

φπσο ηζρχεη, κε ζπληειεζηή:  

αα) Δίθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα απνδεκηψζεηο ή δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε 

αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα γηα ηε ρξήζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο ζηελ 

Διιάδα θηλεκαηνγξαθηθψλ ή ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, καγλεηνηαηληψλ γηα ξαδηνθσληθέο 

εθπνκπέο θαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή βηληενθαζεηψλ.  

ββ) Δίθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα απνδεκηψζεηο ή δηθαηψκαηα ή ακνηβέο ησλ ινηπψλ 

πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ πνπ ελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ 

απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπ απηά.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηνλ αιινδαπφ δηθαηνχρν θαηαβάιιεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο, δηθαηψκαηνο ή ακνηβήο, πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαη ηνπ 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην πνζφ απηήο.  
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Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη ελεξγείηαη θαηά ηελ πίζησζε ή ηελ θαηαβνιή ηεο 

απνδεκίσζεο ή ηνπ δηθαηψκαηνο ή ηεο ακνηβήο ζην δηθαηνχρν θαη ε απφδνζή ηνπ γίλεηαη κε 

ζρεηηθή δήισζε ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία κέζα ζην πξψην 

δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ απφ ηελ παξαθξάηεζε κήλα.  

Οη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα αξλεζνχλ ηελ παξνρή ηνπ πνζνχ ζπλαιιάγκαηνο "ή επξψ", πνπ 

αλαινγεί γηα ηελ απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ ησλ απνδεκηψζεσλ, δηθαησκάησλ θαη ακνηβψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, αλ δελ πξνζθνκηζζεί ζε απηέο απνδεηθηηθφ 

θαηαβνιήο ζην Γεκφζην ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα απηά. 

 

7. ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή θαη ηα νπνία θαηαβάιιεη εκεδαπή 

αλψλπκε εηαηξεία ή κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα εηαηξείαο θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία άιινπ θξάηνπο - κέινπο ή ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο θξάηνπο - κέινπο επξηζθφκελε ζε άιιν θξάηνο - κέινο, 

δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. Χο δηθαηψκαηα λννχληαη νη πιεξσκέο 

πάζεο θχζεσο πνπ ιακβάλνληαη ζε αληάιιαγκα ηεο ρξήζεο ή ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί ινγνηερληθνχ, θαιιηηερληθνχ ή επηζηεκνληθνχ 

έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη ινγηζκηθνχ, δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο, εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ζρεδίσλ ή ππνδεηγκάησλ, ζρεδηαγξακκάησλ, απφξξεησλ 

ρεκηθψλ ηχπσλ ή κεζφδσλ θαηεξγαζίαο ή ζε αληάιιαγκα πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

βηνκεραληθή, εκπνξηθή ή επηζηεκνληθή πείξα, θαζψο θαη νη πιεξσκέο γηα ηε ρξήζε ή γηα ην 

δηθαίσκα ρξήζεο βηνκεραληθνχ, εκπνξηθνχ ή επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν απηή δηαηάμεσλ, κία εηαηξεία ζεσξείηαη «ζπλδεδεκέλε» 

κε άιιε εηαηξεία εθφζνλ, ηνπιάρηζηνλ ε πξψηε εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 

είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο δεχηεξεο εηαηξείαο ή ε δεχηεξε 

εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ειάρηζηε ζπκκεηνρή κε ην ίδην πην πάλσ πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο πξψηεο εηαηξείαο ή κία ηξίηε εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ειάρηζηε ζπκκεηνρή κε ην 

ίδην πην πάλσ πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηφζν ηεο πξψηεο φζν θαη ηεο δεχηεξεο 

εηαηξείαο θαη ππφ ηνλ φξν φηη ζε φιεο ηηο αλαθεξφκελεο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ε ζπκκεηνρή 

θαηέρεηαη ρσξίο δηαθνπή γηα δχν έηε. Ζ απαιιαγή απφ ηελ παξαθξάηεζε παξέρεηαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο ησλ δηθαησκάησλ δέρεηαη ηηο πιεξσκέο γηα δηθφ ηνπ 

ινγαξηαζκφ θαη φρη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ θαη εθφζνλ πξνζθνκίζεη ζρεηηθή 

βεβαίσζε πνπ ηζρχεη γηα δχν έηε απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο. Ζ βεβαίσζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ: 

α) φηη έρεη ηελ έδξα ηεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θξάηνο - κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

β) φηη ππφθεηηαη ζην πην πάλσ θξάηνο - κέινο πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζε θφξν εηζνδήκαηνο 

ρσξίο λα ηπγράλεη απαιιαγήο απφ απηφλ, 

γ) φηη θαηέρεη ηελ πην πάλσ αλαθεξφκελε ζπκκεηνρή ρσξίο δηαθνπή ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε, 

δ) φηη ην εηζφδεκα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνθηά, ζε πεξίπησζε πνπ απηφο είλαη κφληκε 

εγθαηάζηαζε άιιεο εηαηξείαο, ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζην θξάηνο -κέινο φπνπ έρεη 

ηε κφληκε εγθαηάζηαζε θαη φηη ε εηαηξεία ηεο νπνίαο απνηειεί κφληκε εγθαηάζηαζε πιεξνί 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α', β', γ' θαη ε' ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

ε) φηη έρεη κία απφ ηηο κνξθέο πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο 2003/49/ΔΚ (L. 157/49). Με ηελ ίδηα 

απφθαζε ζα θαζνξηζηνχλ ν ηξφπνο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν απηφ. 

Δμαηξεηηθά, θαηά ηε δηάξθεηα κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ νθηψ εηψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ 1ε 

Ηνπιίνπ 2005, θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαησκάησλ, ζα ελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαηά ηα πξψηα 

ηέζζεξα έηε θαη πέληε ηνηο εθαηφ (5%) θαηά ηα ηειεπηαία ηέζζεξα έηε, εθηφο εάλ απφ ηελ 
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νηθεία δηκεξή ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξνβιέπεηαη 

επλντθφηεξε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. Γηα ηελ παξαθξάηεζε θαη ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ 

απηνχ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Με 

ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ. 

Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, θαηά ηελ θαηαβνιή 

ησλ ππφςε δηθαησκάησλ, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, θαηά πεξίπησζε. - (Πποζηέθηκε με ηο άπθπο 15 ηος ν. 3312/205. Οι παπάγπαθοι 

7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 αναπιθμούνηαι ζε 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14.με ηο ίδιο άπθπο και 

νόμο.) 

 

8. ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ Διιάδα θαηάξηηζε 

κειεηψλ θαη ζρεδίσλ ή ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ηερληθήο, νηθνλνκηθήο ή επηζηεκνληθήο γεληθά 

θχζεσο, αλεμάξηεηα αλ απηέο εθπνλνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή ή ηελ επίβιεςε 

θαη ζπληνληζκφ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο ζηελ Διιάδα 

ή ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο θχζεσο ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ θχξην ηνπ εθηεινχκελνπ ζηελ 

Διιάδα ηερληθνχ έξγνπ, επηβάιιεηαη, γηα ηα θαζαξά θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

απηέο, θφξνο εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή Δίθνζη ηνηο εθαηφ (20%), ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε ακνηβή ηνπο.  

Οκνίσο, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπά 

αζιεηηθά ζσκαηεία, επαγγεικαηηθά ή κε, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην αιινδαπφ θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηε κεηαβίβαζε ζε εκεδαπά αζιεηηθά ζσκαηεία, αλεμάξηεηα απφ ηε 

λνκηθή κνξθή ηνπο, ηνπ δηθαηψκαηνο ρξεζηκνπνίεζεο αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ, 

θαιαζνζθαηξηζηψλ, πεηνζθαηξηζηψλ, πδαηνζθαηξηζηψλ θαη ινηπψλ αζιεηψλ.  

Ο θφξνο απηφο παξαθξαηείηαη απφ ηνλ ππφρξεν γηα ηελ θαηαβνιή θαηά ηελ εθάζηνηε 

πίζησζε ή ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζην δηθαηνχρν θαη απνδίδεηαη κε ζρεηηθή δήισζε ζηελ 

αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ην βξαδχηεξν κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ 

επφκελνπ απφ ηελ παξαθξάηεζε κήλα. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ πνπ ελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 

ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ γηα ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

απηέο.  

Οη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα αξλεζνχλ ηελ παξνρή ηνπ πνζνχ ζπλαιιάγκαηνο "ή επξψ" πνπ 

αλαινγεί γηα ηελ απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ εηζνδεκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, αλ δελ πξνζθνκηζζεί ζε απηέο απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ζην Γεκφζην ηνπ θφξνπ 

πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα απηά. 

 

9. ηηο αιινδαπέο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή θαηαζθεπή 

δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα, επηβάιιεηαη θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηα 

θαζαξά θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ ηηο εξγαζίεο απηέο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 

πνπ νξίδεηαη:  

α) Σξία θαη εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (3,75%) ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε αμία ησλ έξγσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, 

νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

γεληθά, αλεμάξηεηα αλ ηα έξγα εθηεινχληαη κε πιηθά ηνπ εξγνιήπηε ή φρη.  

β) Σέζζεξα θαη πελήληα ηνηο εθαηφ (4,50%) ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε αμία ησλ ηδησηηθψλ 

έξγσλ, γεληθά.  

γ) Δλλέα θαη ηξηαθφζηα εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (9,375%) ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε αμία 

ησλ έξγσλ ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ γηα έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε 

β', γηα ηα νπνία ν εξγνιήπηεο δελ ρξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ πιηθά.  
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Ο παξαπάλσ ηξφπνο θνξνινγίαο εθαξκφδεηαη ζηηο αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο εηαηξίεο θαη 

νξγαληζκνχο, πνπ ζπκβάιινληαη απεπζείαο κε ην Γεκφζην θαη ηα ινηπά πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν.  

Ο θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο παξαθξαηείηαη απφ ηνλ, ππφρξεν γηα ηελ 

θαηαβνιή, εξγνδφηε θαηά ηελ εθάζηνηε πίζησζε ή ηελ θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζην 

δηθαηνχρν θαη απνδίδεηαη κε ζρεηηθή δήισζε ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία 

κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ απφ ηελ παξαθξάηεζε κήλα.  

Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ θαη νξγαληζκψλ γηα ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ ηηο 

εξγαζίεο απηέο.  

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηηο αιινδαπέο εηαηξίεο 

θαη νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθηέιεζε κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 542/1977 (ΦΔΚ 41 

Α"). 

  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ.13 άξζξ.11 Ν.3296/2004 νξίδεηαη φηη:  

Η παπάγπαθορ 8 ηος άπθπος 13 ηος Κώδικα Φοπολογίαρ Ειζοδήμαηορ παύει να ιζσύει για 

δημόζια ή ιδιωηικά ηεσνικά έπγα πος αναλαμβάνονηαι από ηην 1 η Ιανοςαπίος 2002 και μεηά. 

  

10. Σα έζνδα απφ έπαζια ή βξαβεία απφ ηελ θαηνρή θαη εθκεηάιιεπζε δξνκψλσλ ίππσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αγψλεο ηππνδξνκίνπ θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή θφξνπ 

δεθα ηνηο εθαηφ (10%).  

Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή.  

Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 60. Με ηελ παξαθξάηεζε απηνχ ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ ηδηνθηεηψλ δξνκψλσλ ίππσλ γηα ηα 

έζνδα απηά. 

 

11.Οη πάζεο θχζεσο παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη ζηα πξφζσπα πνπ εθιέγνληαη γηα ηνλ πξψην 

θαη δεχηεξν βαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή 

θφξνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).  

Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή.  

Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

60. Με ηελ παξαθξάηεζε απηνχ ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηηο σο άλσ παξνρέο.  

 

12.Οη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο 

ηνπ Κξάηνπο, ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.), ην Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ 

Κέληξν Γειθψλ, ηνλ Οξγαληζκφ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελψλ, ηνλ Οξγαληζκφ Πνιηηηζηηθήο 

Πξσηεχνπζαο ηεο Δπξψπεο-Θεζζαινλίθε 1997, ην χιινγν "Οη Φίινη ηεο Μνπζηθήο", 

θαζψο θαη ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή ζε μέλα θαιιηηερληθά ζπγθξνηήκαηα ή κεκνλσκέλνπο 

θαιιηηέρλεο μέλσλ ρσξψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα, 

θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή θφξνπ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (20%). 

Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή.  

Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

60. Με ηελ παξαθξάηεζε απηνχ ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηηο σο άλσ ακνηβέο.  

 

13. (Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε αζιεηέο εζληθψλ νκάδσλ, σο επηβξάβεπζε 

απηψλ απφ ην Γεκφζην, ιφγσ επίηεπμεο δηεζλψλ ζηφρσλ αηνκηθψο ή νκαδηθψο, θαζψο θαη ηα 

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/Nomos2873_2000.htm#Άρθρο 6
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/Nomos2873_2000.htm#Άρθρο 6
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ρξεκαηηθά πνζά ησλ πάζεο θχζεσο ρνξεγηψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο αλσηέξσ αζιεηέο, 

θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή θφξνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).- (ανηικαηαζηάθηκε 

με ηο άπθπο 5 παπ. 6 ηος ν. 3522/06.)) 

Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

60. Με ηελ παξαθξάηεζε απηνχ ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πνζά απηά. 

Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ην Γεκφζην ζηνπο αζιεηέο ησλ εζληθψλ νκάδσλ, 

σο επηβξάβεπζε γηα ηηο δηαθξίζεηο ηνπο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη ηελ Παξανιπκπηάδα 

ηεο Αηιάληα ην 1996, θαη απφ ηα νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) 

ζεσξνχληαη φηη θνξνινγήζεθαλ απηνηειψο θαη εμαληιήζεθε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 

δηθαηνχρσλ αζιεηψλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα πνζά απηφ έρνπλ δεισζεί κε ηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ηα πνζά ηνπ θφξνπ πνπ 

βεβαηψζεθαλ ή θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζπκςεθίδνληαη 

κε ην θφξν απηήο ηεο παξαγξάθνπ θαη ν θφξνο πνπ ηπρφλ βεβαηψζεθε ή θαηαβιήζεθε 

επηπιένλ, δηαγξάθεηαη ή επηζηξέθεηαη θαηά πεξίπησζε. 

 

14. Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ παξέρνληαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε ξαδηνθσληθνχο, 

ηειενπηηθνχο θαη ινηπνχο παξεκθεξείο δηαγσληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη κε νπνηαδήπνηε 

κνξθή θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), εθφζνλ ην 

θαηαβαιιφκελν πνζφ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ.  

Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ θαηαβάιινληα θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαβνιήο 

ηνπ πνζνχ ζην δηθαηνχρν. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 60. Με ηελ παξαθξάηεζε απηνχ ηνπ θφξνπ 

εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πνζά 

απηά.- (θαηαξγήζεθε κε ην λ. 3775/09. ηζρχο κεηά 21/08/09.) 

 

Ν. 2459/1997 

Αρθρο 15. Φορολογία υπεραξίας μετοχών  
1. Ζ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2238/1994 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

"α) Με ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηε κεηαβίβαζε: 

αα) Οιφθιεξεο επηρείξεζεο κε ηα άπια ζηνηρεία απηήο, φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, 

πξνλφκηα θ.ιπ. ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. 

ββ) Μεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή 

κεξηδίσλ, θαζψο θαη πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί 

επηρείξεζε ή επάγγεικα ή ζε θνηλνπξαμία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.  

 

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/Nomos2238_1994.htm#Άρθρο 60
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/108
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

Ν. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α/23.4.2010) 

Άξζξν 5. Καηάξγεζε απηνηεινύο θνξνιόγεζεο - Σξνπνπνηήζεηο ζπληειεζηώλ  

 1. Ο ζπληειεζηήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Κ.Φ.Δ. απμάλεηαη απφ είθνζη ηνηο 

εθαηφ (20%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). 

2.α. Σα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«Αλ κεηαβηβαζηεί απφ επαρζή αηηία αηνκηθή επηρείξεζε ή κεξίδην νκφξξπζκεο ή 

εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο απφ γνλέα πξνο ηα ηέθλα ηνπ ή απφ ζχδπγν ζε ζχδπγν, ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κεηαβηβάδνληνο, δελ ππφθεηηαη ζε θφξν ππεξαμίαο. Αλ φκσο ε 

νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξία δηαζέηεη αθίλεην ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ε 

αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο απνηίκεζεο ηεο επηρείξεζεο, 

θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ πνζνζηνχ ηνπ κεξηδίνπ πνπ 

κεηαβηβάδεηαη. Αλ κεηαβηβαζηεί απφ επαρζή αηηία αηνκηθή επηρείξεζε ή κεξίδην πξνζσπηθήο 

εηαηξίαο απφ δηθαηνχρν κε βαζκφ ζπγγέλεηαο ηεο Α' θαηεγνξίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

λ. 2961/2001, ε ππεξαμία θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%). Γηα ηηο ίδηεο 

κεηαβηβάζεηο απφ δηθαηνχρνπο κε βαζκφ ζπγγέλεηαο ηεο Β' θαηεγνξίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

29 ηνπ λ. 2961/2001 ε ππεξαμία θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%).» 

β. Σν πέκπην απφ ην ηέινο εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηαξγείηαη 

3. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη. 

4. Ο ζπληειεζηήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. απμάλεηαη απφ 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). 

5. Οη ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

απμάλνληαη απφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). 

6. Σν δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«Ο θφξνο ππνινγίδεηαη, κε βάζε ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 Κιηκάθην απνδεκίσζεο (επξώ) Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο (%) 

0-60.000 0% 

60.000 – 100.000 10% 

100.000-150.000 20% 

Άλσ ησλ 150.000 30% 

Ο θφξνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο ζηνλ δηθαηνχρν. Με ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45, νη δηαηάμεηο 

απηήο ηεο πεξίπησζεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα θάζε εθάπαμ απνδεκίσζε πνπ 

παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπήο ηεο ζρέζεο 
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εξγαζίαο ή άιιεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλδέεη ηνλ θνξέα κε ηνλ δηθαηνχρν ηεο απνδεκίσζεο. 

Αλ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ηεο απνδεκίσζεο ππεξβαίλεη εθείλν πνπ 

πξέπεη λα ηνπ θαηαβιεζεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 

απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ θιίκαθα. 

7. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4, 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

θαηαξγνχληαη. 

8. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3754/2009 (ΦΔΚ 43 Α') θαηαξγνχληαη. 

9. Σα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη. 

10. Ο ζπληειεζηήο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1146/1972 κεηψλεηαη απφ ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ (30%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). 

11. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2892/2001 (ΦΔΚ 46 Α') 

θαηαξγνχληαη. 

12. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθηφο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ, ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ε' 

Φεθίζκαηνο ηνπ έηνπο 1975 (ΦΔΚ 23 Α') ηεο Δ' Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο, φπσο απηέο 

ηζρχνπλ, θαηαξγνχληαη. 

 Κνηλνπνίεζε θαη Οδεγίεο εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ:  ΠΟΛ 1054 10.05.2010 

 

ΠΟΛ 1054 10.05.2010 Κνηλνπνίεζε νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3842/2010 πνπ αθνξνύλ 

ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ. 

7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, 

δηαηεξείηαη ε ηζρχνπζα απαιιαγή απφ ην θφξν ππεξαμίαο, αλ κεηαβηβαζηεί απφ επαρζή αηηία, 

αηνκηθή επηρείξεζε ε κεξίδην νκφξξπζκεο ε εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο , απφ γνλέα πξνο ηα 

ηέθλα ηνπ ε απφ ζχδπγν ζε ζχδπγν, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κεηαβηβάδνληα. Δάλ φκσο 

κεηαβηβαζηεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο κεξίδην νκφξξπζκεο ε εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο πνπ 

δηαζέηεη αθίλεην ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ηφηε ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ 

πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο ηεο απνηίκεζεο ηεο επηρείξεζεο θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 5% επί 

ηνπ πνζνζηνχ ηνπ κεξηδίνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη.  

 

    Αλ κεηαβηβαζηεί απφ επαρζή αηηία αηνκηθή επηρείξεζε ε κεξίδην πξνζσπηθήο εηαηξίαο απφ 

δηθαηνχρν κε βαζκφ ζπγγέλεηαο ηεο Α΄ θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2961/2001 (φπσο 

απηφο αληηθαζίζηαηαη θάζε θνξά) θνξνινγείηαη πιένλ ε ππεξαμία κεξηδίνπ κε ζπληειεζηή 

5%, θαη φρη ε πξαγκαηηθή αμία κεηαβίβαζεο κε 1,2% φπσο ηζρχεη έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ. Γηα ηηο ίδηεο κεηαβηβάζεηο απφ δηθαηνχρνπο κε βαζκφ ζπγγέλεηαο ηεο Β΄ θαηεγνξίαο 

ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.2961/2001 (φπσο απηφ αληηθαζίζηαηαη θάζε θνξά) θνξνινγείηαη επίζεο 

κε ζπληειεζηή 10% επί ηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη φρη κε ζπληειεζηή 2,4% επί ηεο πξαγκαηηθήο 

αμίαο κεηαβίβαζεο φπσο ίζρπε έσο ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. Δπνκέλσο, νη δηαηάμεηο 

απηέο ηζρχνπλ απφ 23.4.2010 θαη κεηά. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.taxnewsgr.com/news/pol-1054-2010/
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Μία άιιε αιιαγή πνπ επήιζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ήηαλ ζην θφξν ππεξαμίαο ζηα θέξδε απφ 

κεηνρέο θαη ζηε θνξνιφγεζε αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε ππεξάθηηεο (offshore) εηαηξείεο. 

πγθεθξηκέλα, ην νηθνλνκηθφ επηηειείν ηξνπνπνίεζε ηε δηάηαμε γηα ην θφξν ππεξαμίαο 15% 

γηα θέξδε απφ κεηνρέο πνπ πσινχληαλ 12 θαη πιένλ κήλεο κεηά ηελ αγνξά ηνπο. Πιένλ 

εηζάγεηαη θιηκαθσηή ξχζκηζε, κε ηελ νπνία ν θφξνο ππεξαμίαο είλαη:  

- 20% ζηα θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ ζε δηάζηεκα εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ αγνξά ηνπο  

- 10% γηα θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ ζε δηάζηεκα 3 - 12 κήλεο απφ ηελ αγνξά ηνπο  

 

Γελ επηβάιιεηαη θφξνο ππεξαμίαο γηα δηαθξάηεζε κεηνρψλ πάλσ απφ 12 κήλεο, αιιά ηζρχεη o 

θφξνο πσιήζεσλ 0,015%.  

Με ηηο άιιεο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην πξνβιέπεηαη φηη ν θφξνο 

15% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε offshore εηαηξίεο ζα 

επηβαξχλεη ην θπζηθφ πξφζσπν ηδηνθηήηε ηνπο.  

Αθφκε πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ΦΠΑ 5% γηα ηνπο αγξφηεο - παξαγσγνχο - πσιεηέο ιατθψλ 

αγνξψλ, πνπ ζα ππφθεηληαη πιένλ ζε θαζεζηψο ΦΠΑ 10%.  

Δπίζεο, ζεζπίδεηαη θνξναπαιιαγή 40% απφ ην θφξν ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ.  

Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη ρσξηζηή βεβαίσζε θαη είζπξαμε θφξνπ γηα ηα δεπγάξηα, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε επζχλε θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θάζε ζχδπγν ρσξηζηά.  

 

Σέινο, γηα ηηο εθέζεηο ζηα δηθαζηήξηα πξνβιέπεηαη πξνζεζκία ελφο κήλα (έμη κήλεο ζήκεξα) 

απφ ηε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 
 

Α) 

Αζήλα, 5 Ηνπλίνπ 2008 

Αξηζ. πξση.: 1046717/795/Α0012 

ΘΔΜΑ : Ζ θαηαρξεζηηθή κεηαηξνπή ή ζπγρώλεπζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε 

πξνζσπηθή εηαηξεία. 

1.    ηελ θείκελε εκπνξηθή λνκνζεζία ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ κφλν ηε 

ζπγρψλεπζε ή κεηαηξνπή ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε Δ.Π.Δ (άξζξα 54-55 

Ν.3190/1955) θαη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζε Α.Δ. (άξζξα 68-80 Κ.Ν 2190/1920). 

 

Απηέο νη πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσο, ησλ νπνίσλ ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ξπζκίδεηαη επζέσο 

απφ δηάηαμε λφκνπ, είλαη γλήζηεο ζπγρσλεχζεηο ή κεηαηξνπέο. 

2.    Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3296/2004 (ΦΔΚ 253 Α') παξέρνληαη θνξνινγηθά 

θίλεηξα ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπγρσλεπζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

λα ηδξχζνπλ λέα πξνζσπηθή εηαηξεία ή ΔΠΔ ή Α.Δ. 

Απφ ηα πην πάλσ πξνθχπηεη φηη κεηαηξνπέο ή ζπγρσλεχζεηο πνπ γίλνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηάμεηο λφκσλ αλαπηπμηαθψλ θιπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο ππεξαμίαο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ.2190/1920, κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο. 

ιεο νη άιιεο πεξηπηψζεηο ζπγρψλεπζεο ή κεηαηξνπήο πξνζσπηθψλ ή αηνκηθψλ επηρ/ζεσλ νη 

νπνίεο δελ δηέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θαη ε εθηίκεζε ηνπο γίλεηαη απφ ηνπο 

εηαίξνπο ή ην θνξέα ηνπο είλαη κε γλήζηεο ή θαηαρξεζηηθέο θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Β) 

Αζήλα,18 Ηνπιίνπ 2008 

Αξηζ. πξση.: 1057954/1056/Α0012 

ΘΔΜΑ: Τπεξαμία κεηαβίβαζεο επηρείξεζεο 

  χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο αα' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ., θνξνινγείηαη απηνηειψο ινγηδφκελν σο εηζφδεκα κε ζπληειεζηή 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε 

νιφθιεξεο επηρείξεζεο κε ηα άπια  ζηνηρεία απηήο, φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, πξνλφκηα 

θ.η.ι. ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. 

2.    Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Κ.Φ.Δ., θνξνινγείηαη απηνηειψο ινγηδφκελν σο εηζφδεκα, κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο 

εθαηφ (20%) θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9975
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3190/year/1955/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3190/year/1955/article/55
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/68
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/80
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3296/year/2004/article/18
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/23
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/9
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/13/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9979
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απηνηειψο θάζε δηθαηψκαηνο, ην νπνίν είλαη ζπλαθέο κε ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

επαγγέικαηνο, φπσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο κίζζσζεο ή  ππνκίζζσζεο ή ηνπ πξνλνκίνπ ή ηνπ 

δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη άιισλ παξφκνησλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ή κνηνζηθιεηψλ δεκφζηαο ρξήζεο πνπ 

κεηαβηβάδνληαη. Με εθρψξεζε εμνκνηψλεηαη θαη ε παξαίηεζε απφ κηζζσηηθά δηθαηψκαηα. 

 

3.    Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, φπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε δηνίθεζε, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ επηρείξεζε δελ δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο ηεο, αιιά ηηο κεηαθέξεη αιινχ θαη ζηε ζέζε ηεο 

εγθαζίζηαηαη λέα επηρείξεζε κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ, δελ ηίζεηαη ζέκα εθαξκνγήο 

ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. (ζρεη. ην 

1047102/985/Α0012/18-12-2003 έγγξαθν). 

4.    Δπίζεο, απφ ηε δηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηφ φηη φηαλ κεηαβηβάδεηαη κφλν ην απφζεκα ησλ 

εκπνξεχζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ε κεηαβίβαζε απηή δελ ζπληζηά νπζηαζηηθά 

κεηαβίβαζε επηρείξεζεο ή έζησ ηκήκαηνο επηρείξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ιεηηνπξγηθή 

αλεμαξηεζία απφ ηε ινηπή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη κε απηνηειή παξνπζίαζε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ (ζρεη. ην 1011558/73/Α0012/23-5-1989 έγγξαθν). 

 

5.    Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, ε πψιεζε κέξνπο ησλ απνζεκάησλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο ζαο ζε επηρείξεζε ηεο ίδηαο αιπζίδαο ιφγσ κεηαθνξάο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζαο 

ζε άιιν ππνθαηάζηεκά ζαο ζε άιιε πφιε, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο κεηαβίβαζε νιφθιεξεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο δελ επηβάιιεηαη ν θφξνο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ.. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί, σο ζέκα 

πξαγκαηηθφ, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηπρφλ άιινπ δηθαηψκαηνο ή πεξίπησζε 

παξαίηεζεο απφ κηζζσηηθά δηθαηψκαηα, δεδνκέλνπ φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ franchise κεηαμχ ηεο εηαηξίαο «Α» θαη ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «Β», ε 

ζχκβαζε απηή ιχζεθε πξφσξα. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γ) 

Αζήλα, 29 Απγνύζηνπ 2008 

Αξηζ. πξση.: 1079226/1408/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή υόπος ςπεπαξίαρ μεταβίβασηρ επισείπησηρ. 

1.    χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ., πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβηβάζεηο απφ επαρζή αηηία ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ ππνπεξηπηψζεσλ αα' θαη ββ' ηεο ίδηαο πεξίπησζεο (κεηαβίβαζε επηρείξεζεο, εηαηξηθψλ 

κεξίδσλ ή κεξηδίσλ) ζε δηθαηνχρνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α' ή Β' θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ λ.2961/2001, ε πξαγκαηηθή αμία πψιεζεο απηψλ θνξνινγείηαη απηνηειψο κε 

ζπληειεζηέο 1,2% θαη 2,4% αληίζηνηρα. 

2.    χκθσλα κε ηελ 1052699/1082/Α0012/30-5-2003 εγθχθιην, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ 

εξγαζηψλ επηρείξεζεο (αηνκηθήο ή εηαηξίαο) θαη έλαξμεο ζηνλ ίδην ρψξν κε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζηψλ άιιεο επηρείξεζεο (αηνκηθήο ή εηαηξίαο) κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα έμη κελψλ, ππνινγίδεηαη θφξνο ππεξαμίαο. 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9986
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/13
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3.    Δπίζεο, φπσο έρεη γίλεη δεθηφ κε ηελ πην πάλσ εγθχθιην, αλ ζην ρψξν πνπ ιεηηνπξγνχζε 

αηνκηθή επηρείξεζε ηδξχεηαη εηαηξία, ζηελ νπνία κεηέρεη θαη ν θνξέαο ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο, απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο δε ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνξέα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ζηελ εηαηξία πνπ ζπζηήζεθε. 

 

4.    Δπίζεο απφ ηε δηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηφ (ζρεη. ην 1026422/510/Α0012/16-4-07 

έγγξαθν), ζε πεξίπησζε πνπ επηρείξεζε κεηαθέξεη ην ππνθαηάζηεκα ηεο ζε έδξα άιιεο 

επηρείξεζεο ε νπνία δελ κεηαθέξεη αιινχ ηηο εξγαζίεο ηεο, αιιά πξνβαίλεη ζε δηαθνπή 

εξγαζηψλ, νθείιεηαη θφξνο ππεξαμίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ.. 

 

5. Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, ζα ππνινγηζηεί θφξνο ππεξαμίαο κε ζπληειεζηή 1,2% ζην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, 

αθνχ αθαηξεζεί ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θνξέα ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο ζηελ εηαηξία πνπ ζπζηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ δχν 

ηέθλσλ ηνπ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Γ) 

ΠΟΛ.1053/1.4.2003  

Αξ.Πξση.: 1030366/10307/Β0012 

ΘΔΜΑ: Πξνζδηνξηζκόο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαηά ηε κεηαβίβαζε κε επαρζή αηηία 

νιόθιεξεο επηρείξεζεο, εηαηξηθώλ κεξηδίσλ ή κεξίδσλ, πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο, θαζώο 

θαη κεηνρώλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ. (A.Y.O. 1030366)  
 

Έρνληαο ππφςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

(λ.2238/1994 -ΦΔΚ 151 Α'). 

β) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε 

ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3091/2002 (ΦΔΚ 330Α'). 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3091/2002 . 

ε) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.2961/2001 (ΦΔΚ 266Α'), φπσο 

ηζρχεη. 

ζη) Σηο δηαηάμεηο ηεο 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΔΚ 1485Β') θνηλήο απφθαζεο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ Τθππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ. δ) ηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΛΑΥΗΣΟΤ ΠΟΟΤ ΤΠΔΡΑΞΗΑ (ΩΦΔΛΔΗΑ) 

Άξζξν 1 

Μεηαβίβαζε Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο 

 

1. Σν ειάρηζην πνζφ ππεξαμίαο απφ ηε κεηαβίβαζε επηρείξεζεο πξνθχπηεη, αλ απφ ηελ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/147
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/147
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/13
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ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο αθαηξεζεί ην θφζηνο απφθηεζεο, φπσο ηα πνζά απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πην θάησ παξαγξάθνπο 2, 3, 4 θαη 5. 

 

2. Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο 

 

ηελ άυιε αμία ηεο επηρείξεζεο, πξνζηίζεηαη ε θαζαξή ζέζε απηήο, φπσο απηέο νξίδνληαη 

παξαθάησ θαζψο θαη ην ππεξηίκεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηαπηφρξνλε κεηαβίβαζε Η.Υ.Δ. ή 

Η.Υ.Φ. παγίσλ ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ή εηδηθά δηακνξθσκέλσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.Γ. 1160/1981 

εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο αμίαο κεηαβίβαζεο 

[Οπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1118/4.11.2004] 

 

 

2.1 'Άπιε Αμία  

α) Πξνζδηνξίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, σο εμήο: 

 

- ηαλ δελ ηεξνχληαη βηβιία ή ηεξνχληαη βηβιία Α' ή Β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ιακβάλεηαη ν 

κέζνο φξνο ησλ θαηά δήισζε εηζνδεκάησλ θάζε πεγήο ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ εηψλ πξηλ 

απφ ηε κεηαβίβαζε, πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο. 

 

- Αλ ηεξνχληαη βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ησλ νιηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ εηψλ πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε, 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο νηθείνπο ηζνινγηζκνχο. 

- Δάλ ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ιηγφηεξα απφ πέληε (5) ιακβάλνληαη ππφςε 

απηά ηα έηε. 

 

β) Απφ ην κέζν φξν ησλ εηζνδεκάησλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη φπσο πην πάλσ, αθαηξνχληαη: 

 

αα) Ζ εηήζηα ακνηβή ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ησλ 

εκπνξνυπαιιήισλ, πνπ ηζρχεη θαηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, γηα ππάιιειν κε πέληε 

(5) ρξφληα ππεξεζία, ρσξίο πξνζαπμήζεηο επηδνκάησλ πνιπεηίαο θαη νηθνγελεηαθψλ βαξψλ, 

ζηξνγγπινπνηνχκελε ζηελ πιεζηέζηεξε εθαηνληάδα. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο, ε ακνηβή απηή πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). 

 

ββ) Οη ηφθνη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη κε βάζε ην κέζν 

φξν ηνπ επηηνθίνπ ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο, πνπ 

εθδφζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο κεηαβίβαζεο. 

 

γ) Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πνζψλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ αα' 

θαη ββ' ( R ) αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηαζεξήο ιεμηπξφζεζκεο ξάληαο 

α = R Υ 1-π
n
, 

i 

φπνπ: 

- α, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη απνηειεί ηελ άυιε αμία ηεο 

επηρείξεζεο. 

- R, ην πνζφ πνπ αλαπξνζαξκφδεηαη θαη αλαθέξεηαη ζην ππεξθέξδνο ηεο επηρείξεζεο. 
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- n, ην πεληαεηέο κειινληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν πξνζδνθάηαη ην ππεξθέξδνο. 

• π
n
= 1 

(1+i)
n
 

, ε παξνχζα αμία ηνπ θεθαιαίνπ, ε αμία ηνπ νπνίνπ κεηά απφ ην πην πάλσ κειινληηθφ 

δηάζηεκα (n) είλαη έλα ιεπηφ ηνπ επξψ 

• i, ην επηηφθην ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο. 

δ) Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ παξαπάλσ αλαπξνζαξκνγή πξνζαπμάλεηαη κε 

ηνπο αθφινπζνπο πνζνζηηαίνπο ζπληειεζηέο, αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο: 

Έηε ιεηηνπξγίαο πληειεζηέο 

Πάλσ απφ 3 κέρξη 5 10% 

Πάλσ απφ 5 κέρξη 10 20% 

Πάλσ απφ 10 κέρξη 15 30% 

Πάλσ απφ 15 40% 

Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη ππφρξεεο ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ή 

ηεξνχλ βηβιία Α' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., νη πην πάλσ ζπληειεζηέο πεξηνξίδνληαη θαηά 

πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). 

ε) Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ είλαη ε ειάρηζηε άυιε αμία ηεο επηρείξεζεο. 

 

2.2 Καζαξή ζέζε 

α) Με βηβιία Α' - Β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. 

Ζ θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία απφ ηε κεηαβίβαζε νιφθιεξεο επηρείξεζεο, απφ επαρζή αηηία, 

πξνθχπηεη αλ ε άυιε αμία, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ θεθαιαίνπ Α' ηνπ πξψηνπ κέξνπο, κεησζεί κε ηηο 

ππνρξεψζεηο, πνπ ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ 10% επί ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

επηρείξεζε θαηά ηε ρξήζε πνπ πξνεγείηαη ηεο κεηαβίβαζεο θαη πξνζαπμεζεί κε ηα αθφινπζα 

πνζά: 

 

1) Πάγηα 

Ζ αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ εθηφο αθηλήησλ θαη απηνθηλήησλ. 

 

2) Απνζέκαηα 

 

Χο απφζεκα εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ινγίδεηαη πνζνζηφ 10% επί ησλ αγνξψλ ηεο ρξήζεο πνπ 

πξνεγείηαη ηεο κεηαβίβαζεο. 
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3) Απαηηήζεηο 

Χο απαίηεζε ινγίδεηαη πνζνζηφ 10% επί ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε 

θαηά ηε ρξήζε πνπ πξνεγείηαη ηεο κεηαβίβαζεο. 

 

β) Με βηβιία Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. 

ηελ άυιε αμία ηεο επηρείξεζεο, πξνζηίζεηαη ε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε απηήο, ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε επίζεκν ηζνινγηζκφ θαη ε πθηζηάκελε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν 

κεηαβίβαζεο ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ηεο εκθαληδφκελεο ζηα βηβιία αμίαο 

θηήζεο απηψλ, αλ ε δεχηεξε είλαη κηθξφηεξε ηεο πξψηεο. 

 

3. Κόζηνο απόθηεζε 

Χο θφζηνο απφθηεζεο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ιακβάλεηαη ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο απφ 

ηνλ κεηαβηβάδνληα, ην νπνίν δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη θαηψηεξν ησλ ηξηψλ 

ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. 

4. Αλ απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνθχπηεη αμία 

κεηαβίβαζεο (ηίκεκα) κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεο αμίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ παξαγξάθνπο, σο αμία πψιεζεο ιακβάλεηαη ε ζπκθσλεζείζα. 

 

 

'Aξζξν 2 

Μεηαβίβαζε εηαηξηθώλ κεξίδσλ θαη πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ππόρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

 

1. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο ππεξαμίαο απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξίδσλ θαη πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο, εμεπξίζθεηαη, εάλ απφ ηελ ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο αθαηξεζεί ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο, θαη ε ηπρφλ δηαθνξά 

πνιιαπιαζηαζζεί κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ κεηαβηβάδνληνο. 

 

 

2. Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο 

Ζ ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο είλαη ην άζξνηζκα ηεο άυιεο αμίαο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο, 

φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1 θαη 2.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ θεθαιαίνπ Α' ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ πξνζηεζνχλ: 

α) γηα επηρεηξήζεηο κε βηβιία Α' - Β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ 

αθηλήησλ, απηνθηλήησλ θαη ε ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ αληηθεηκεληθήο αμίαο θαη ηηκήο θηήζεο 

ησλ αθηλήησλ, 

β) γηα επηρεηξήζεηο κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ε πθηζηάκελε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο 
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ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ηεο εκθαληδφκελεο ζηα βηβιία αμίαο θηήζεο 

απηψλ, αλ ε δεχηεξε είλαη κηθξφηεξε ηεο πξψηεο. 

ηαλ ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη κεξίδηα έρεη πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή ή 

ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ ηεο έρεη 

ππνβάιεη ιηγφηεξεο απφ ηξεηο (3) δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ 

κέζνπ φξνπ ησλ εηζνδεκάησλ ή ησλ νιηθψλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο έρεη αλάινγε 

εθαξκνγή ε παξάγξαθνο 3 ηνπ θεθαιαίνπ Β' ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο. 

 

Δηδηθά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο ακνηβήο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

α) Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβίβαζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ νκφξξπζκεο εηαηξίαο θαη κεξηδίσλ ησλ 

ινηπψλ ππφρξεσλ, εθηφο ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο, ε εηήζηα ακνηβή πνπ ηζρχεη, θαηά 

πεξίπησζε, ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην. 

β) Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβίβαζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο, ε εηήζηα ακνηβή 

πνπ ηζρχεη, θαηά πεξίπησζε, ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην, επί ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

νκφξξπζκσλ εηαίξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην πνζφ πνπ αθαηξείηαη δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηελ ηζρχνπζα εηήζηα ακνηβή ηνπ εκπνξνυπαιιήινπ. 

 

3. Κόζηνο απόθηεζεο 

- Χο θφζηνο απφθηεζεο ηεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη κεξίδηα, πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί θαηά ηελ ίδξπζε ηεο, ιακβάλεηαη ην θεθάιαην ηεο, φπσο απηφ 

αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. Δάλ κέρξη ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ έρνπλ ιάβεη 

ρψξα απμνκεηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, σο θφζηνο απφθηεζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο ησλ (5) πέληε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε 

θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ παξέιζεη ιηγφηεξεο απφ ηηο πέληε (5) ρξήζεηο, σο 

θφζηνο απφθηεζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ θεθαιαίνπ απηψλ ησλ ρξήζεσλ. 

 

- Χο θφζηνο απφθηεζεο, γηα ηηο κεηέπεηηα κεηαβηβάζεηο ιακβάλεηαη ε ειάρηζηε αμία ηεο 

επηρείξεζεο ε νπνία έρεη ππνινγηζζεί θαηά ηελ απφθηεζε ησλ κεξηδίσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο αμίαο. 

 

- Αλ ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα ή κέξνο απηψλ έρνπλ απνθηεζεί πξηλ απφ ην ρξφλν έλαξμεο 

ηζρχνο ηεο Ί119720719807Α0012/ ΠΟΛ.1259/22.12.1999 Α.Τ.Ο., σο αμία θηήζεο 

ιακβάλεηαη απηή πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή ζε 

πεξίπησζε κε νξηζηηθνπνίεζεο, ε δεισζείζα αμία. 

4. Αλ απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνθχπηεη αμία 

κεηαβίβαζεο (ηίκεκα) κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεο αμίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ παξαγξάθνπο, σο αμία πψιεζεο ιακβάλεηαη ε ζπκθσλεζείζα. 

 

'Aξζξν 3 

Μεηαβίβαζε κεξηδίσλ εκεδαπώλ Δ.Π.Δ.  

1. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ εκεδαπήο 

εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εμεπξίζθεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηνπο 

απφ ηελ ειάρηζηε αμία πνπ έρνπλ θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο. 
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2. Γηα ηελ εμεχξεζε ηεο ειάρηζηεο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην άζξνηζκα: 

α) ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηε 

κεηαβίβαζε επίζεκν ηζνινγηζκφ θαη ησλ απμνκεηψζεσλ ηνπο πνπ έιαβαλ ρψξα κέρξη ην 

ρξφλν κεηαβίβαζεο, 

β) ηεο άυιεο αμίαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ θεθαιαίνπ Α' ηνπ πξψηνπ κέξνπο, ρσξίο φκσο ηελ αθαίξεζε ηεο νξηδφκελεο απφ ηελ 

ππνπεξίπησζε αα' ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ απηήο ακνηβήο θαη 

γ) ηεο πθηζηάκελεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο, φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ηεο 

εκθαληδφκελεο ζηα βηβιία αμίαο θηήζεο απηψλ, αλ ε δεχηεξε είλαη κηθξφηεξε ηεο πξψηεο. Σν 

πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, δηαηξνχκελν δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πθηζηακέλσλ θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο κεξηδίσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ ειάρηζηε πξαγκαηηθή 

αμία ηνπ θάζε κεξηδίνπ, ε νπνία πνιιαπιαζηαδφκελε ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηαβηβαδνκέλσλ κεξηδίσλ, απνηειεί ηελ ειάρηζηε αμία ησλ ηειεπηαίσλ. 

3. ηαλ ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη ηα κεξίδηα έρεη πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή ή 

ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη θαηαξηίζεη ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο (3) ηζνινγηζκνχο, 

πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ ηεο, ηφηε γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ νιηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ θεθαιαίνπ Β' ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηεο παξνχζαο. 

4. Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβηβάζεηο κεξηδίσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο 

ηνπ Κ.Β.., σο θφζηνο απφθηεζεο ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κεξηδίσλ ιακβάλεηαη απηφ πνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπο. 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε βηβιία Α' ή Β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., πνπ 

κεηαβηβάδνπλ κεξίδηα, σο θφζηνο απφθηεζεο ιακβάλεηαη ε ειάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο ησλ 

κεξηδίσλ, ε νπνία έρεη ππνινγηζζεί θαηά ηελ απφθηεζε ηνπο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο ή ηεο 1119720/1980/ ΑΟΟΊ2/ ΠΟΛ.1259/22.12.1999 Α.Τ.Ο., αλάινγα κε ην 

ρξφλν απφθηεζεο ηνπο. Αλ ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα ή κέξνο απηψλ έρνπλ απνθηεζεί πξηλ 

απφ ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηεο πην πάλσ απφθαζεο, σο αμία θηήζεο ιακβάλεηαη απηή πνπ 

νξηζηηθνπνηήζεθε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ή θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή ζε πεξίπησζε κε 

νξηζηηθνπνίεζεο, ε δεισζείζα αμία. ηαλ ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα έρνπλ απνθηεζεί θαηά 

ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, σο θφζηνο απφθηεζεο ησλ κεξηδίσλ απηψλ 

ιακβάλεηαη ε αμία ηνπο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. Δάλ κέρξη ην 

ρξφλν κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ έρνπλ ιάβεη ρψξα απμνκεηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, σο θφζηνο 

απφθηεζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ πέληε (5) πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 

πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ παξέιζεη ιηγφηεξεο απφ ηηο 

πέληε (5) ρξήζεηο, σο θφζηνο απφθηεζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ θεθαιαίνπ απηψλ ησλ 

ρξήζεσλ. 

 

5. Αλ απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνθχπηεη αμία 

κεηαβίβαζεο (ηίκεκα) κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεο αμίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ παξαγξάθνπο, σο αμία πψιεζεο ιακβάλεηαη ε ζπκθσλεζείζα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' 

ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΜΔΣΟΥΩΝ ΖΜΔΓΑΠΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ 

ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΩΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ 

1. Ζ θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρψλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε εηζεγκέλσλ 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ εμεπξίζθεηαη σο αθνινχζσο: 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε 

επίζεκν ηζνινγηζκφ θαη νη απμνκεηψζεηο ηνπο πνπ έιαβαλ ρψξα κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε 

εκέξα ηεο κεηαβίβαζεο, πξνζαπμάλνληαη κε ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πέληε (5) 

ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε. ην απνηέιεζκα πνπ 

πξνθχπηεη, πξνζηίζεηαη θαη ε πθηζηάκελε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο 

εηαηξίαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ζηε θνξνινγία 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ηεο εκθαληδφκελεο ζηα βηβιία αμίαο θηήζεο απηψλ, αλ ε δεχηεξε 

είλαη κηθξφηεξε ηεο πξψηεο. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, δηαηξνχκελν 

δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο κεηνρψλ, αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ειάρηζηε πξαγκαηηθή αμία ηεο θάζε κεηνρήο, ε νπνία πνιιαπιαζηαδφκελε ζηε ζπλέρεηα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κεηνρψλ απνηειεί ηελ θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία ησλ 

ηειεπηαίσλ. 

 

2. Χο απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ιακβάλεηαη ν ιφγνο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ νιηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο (πξν θφξσλ) ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ ηζνινγηζκψλ πξηλ απφ 

ηε κεηαβίβαζε θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο απηήο ρξνληθήο πεξηφδνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ιηγφηεξνη ησλ πέληε (5) ηζνινγηζκψλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη κέζνη 

φξνη ησλ νιηθψλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηζνινγηζκψλ 

απηψλ. Αλ ην άζξνηζκα απηψλ ησλ νιηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο 

πσινχληαη νη κεηνρέο είλαη αξλεηηθφ, ηφηε δελ ιακβάλεηαη ππφςε θακία απφδνζε. 

 

3. ηαλ ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη νη κεηνρέο έρεη πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή ή 

ζπγρψλεπζε άιισλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ ή ινηπψλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη θαηαξηίζεη 

ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο (3) ηζνινγηζκνχο πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο, ηφηε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ νιηθψλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα νιηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα φζσλ ηζνινγηζκψλ απηήο ππάξρνπλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα φζσλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

κεηαζρεκαηηζζεί θαη ηεξνχζαλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

απαηηνχληαη, ψζηε ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο λα ζπγθεληξσζνχλ ηξεηο (3) ηζνινγηζκνί. 

 

4. ε πεξίπησζε πνπ απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνθχπηεη 

σο πξαγκαηηθή αμία κεηαβίβαζεο κεηνρψλ κεγαιχηεξε απηήο πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ παξαγξάθνπο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπκθσλεζείζα. 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΣΩΣΑΣΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ (ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΖ Α' Ζ' Β' ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 29 ΣΟΤ Ν.2961/2001 ) 

'Aξζξν 1 

Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο 
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Ζ θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1 θαη 2.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ θεθαιαίνπ Α' ηνπ πξψηνπ κέξνπο 

ηεο παξνχζαο. 

'Aξζξν 2 

Δηαηξηθέο κεξίδεο θαη πνζνζηά ζπκκεηνρήο ππόρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Κ.Φ.Δ. 

Ζ θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία κεξίδσλ θαη πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ πην πάλσ ππφρξεσλ 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

θεθαιαίνπ Α' ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο. 

Άξζξν 3 

Μεξίδηα εκεδαπώλ Δ.Π.Δ. 

Ζ θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία ησλ κεξηδίσλ εκεδαπψλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

θεθαιαίνπ Α' ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο. 

Άξζξν 4 

Μεηνρέο εκεδαπώλ αλσλύκσλ εηαηξηώλ κε εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. 

 

Ζ θαηψηαηε πξαγκαηηθή αμία ησλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. κεηνρψλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην θεθάιαην Β' ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο 

παξνχζαο. 

 

Άξζξν 5 

Τπνβνιή ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ 

 

Γηα κεηαβηβάζεηο ζε ζπγγελείο (δηθαηνχρνπο ηεο Α' ή Β' θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

λ.2961/2001 ), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 24.12.2002 θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, 

ππνβάιινληαη ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, ρσξίο θπξψζεηο, εθφζνλ απηέο ππνβιεζνχλ κέρξη 30 

Μαΐνπ 2003. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Δ) 

ΠΟΛ.1118/4.11.2004  

Αξ.Πξση.: 1090710/2281/A0012 

Σξνπνπνίεζε 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 ηεο Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. 

 

Έρνληαο ππόςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν. 

2238/1994 ΦΔΚ 151 Α΄) 

β) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 
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γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε 

ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4, αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α΄). 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3091/2002 . 

ε) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 2961/2001 (ΦΔΚ 266 Α΄) φπσο 

ηζρχεη. 

ζη) Σηο δηαηάμεηο ηεο 14650/ΓΗΟΔ85/17-3-2004 (ΦΔΚ 519 Β΄) θνηλήο απφθαζεο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ Τθππνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

δ) Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξηζκ. 1030366/10307/Β0012/ ΠΟΛ.1053/1.4.2003 

Απφθαζεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 

4778/21.4.2003. 

ε) ηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο 

1030366/10307/Β0012/1.4.2003 Απφθαζεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 4778/21-4-2003, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«2. Διάρηζηε αμία κεηαβίβαζεο 

ηελ άυιε αμία ηεο επηρείξεζεο, πξνζηίζεηαη ε θαζαξή ζέζε απηήο, φπσο απηέο νξίδνληαη 

παξαθάησ θαζψο θαη ην ππεξηίκεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηαπηφρξνλε κεηαβίβαζε Η.Υ.Δ. ή 

Η.Υ.Φ. παγίσλ ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ή εηδηθά δηακνξθσκέλσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.Γ. 1160/1981 

εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο αμίαο κεηαβίβαζεο». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Σ) 

 Αζήλα, 12 Ηαλνπαξίνπ 2006  

Αξ. Πξση.: 1003399/54/Α0012  

ΠΟΛ:1003  

 

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο εκπνξηθήο ακνηβήο θαη επηηνθίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

ππεξαμίαο από κεηαβηβάζεηο επηρεηξήζεσλ θ.ι.π.  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1-4-2003 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηά ην έηνο 2006, ζαο πιεξνθνξνχκε ηα εμήο:  

1. Σν πνζφ ηεο εηήζηαο ακνηβήο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ 

(10.300 επξώ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο ή παξαγσγήο αγαζψλ. Πξνθεηκέλνπ γηα 

επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά παξνρήο ππεξεζηψλ ε ακνηβή απηή πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%).  

Γηα κεηαβηβάζεηο κεξηδίσλ, κεξίδσλ θ.ι.π ησλ ππνρξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ ηζρχνπλ φζα έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ 1058352/1219/ΠΟΛ.1200/28-6-

2000 δηαηαγή καο.  

2. Σν επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο είλαη 

ίζν κε 2,28%, κε αληίζηνηρν ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο απφ ηελ νηθεία ξάληα 4,675 ή θαηά 

ζηξνγγπινπνίεζε 4,7.  

 

3. Σα πην πάλσ ηζρχνπλ γηα κεηαβηβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έθδνζε ηεο 

παξνχζαο δηαηαγήο.  
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Ε) 

ΠΟΛ.1200/28.6.2000  

Τπνινγηζκόο εηήζηαο ακνηβήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ειάρηζηνπ πνζνύ ηεο σθέιεηαο 

από κεηαβίβαζε εηαηξηθώλ κεξηδίσλ ή κεξίδσλ θαη πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο  

Αξηζκ.Πξση.:1058352/1219/Α0012 
ΠΟΛ.:1200 

ρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο: 

1. Με ηελ ππνπεξ. αα' ηεο πεξ. α' ηεο παξ. 2 ηεο ππ' αξηζ. 

1119720/1980/Α0012/ΠΟΛ.1259/22.12.1999 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

νξίδεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο αμίαο κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ην 

κέζν φξν ησλ εηζνδεκάησλ ή ησλ νιηθψλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πέληε (5) 

ηειεπηαίσλ εηψλ πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε αθαηξείηαη, εθηφο ησλ άιισλ, ε εηήζηα ακνηβή ε 

νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηε ..Δ. ησλ εκπνξνυπαιιήισλ γηα ππάιιειν κε πέληε (5) ρξφληα 

ππεξεζίαο ρσξίο πξνζαπμήζεηο επηδνκάησλ πνιπεηίαο θαη νηθνγελεηαθψλ βαξψλ. 

Ζ ακνηβή απηή γηα ην έηνο 1999 θαη απφ 1.1.2000 θαη κεηά νξίζζεθε ζην πνζφ ησλ 2.600.000 

δξρ. γηα ηηο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο ή παξαγσγήο αγαζψλ θαη ζην πνζφ ησλ 3.380.000 δξρ. γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

2. Πξνθεηκέλνπ γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κεηαβηβάδνληαη, επεηδή ν κέζνο φξνο ησλ 

εηζνδεκάησλ ή ησλ νιηθψλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνθχπηεη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ ζπληειεζηή παξαγσγήο εξγαζίαο, πνπ 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνέξρεηαη κφλν απφ έλα άηνκν, ηνλ επηρεηξεκαηία Φπζηθφ Πξφζσπν, 

ην πνζφ ηεο ακνηβήο πνπ πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ην κέζν φξν ησλ εηζνδεκάησλ είλαη ην 

πνζφ ησλ 2.600.000 δξρ. ή ησλ 3.380.000 δξρ., αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα εκπνξηθή - 

κεηαπξαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή εκπνξηθή - παξνρήο ππεξεζηψλ, θαηά πεξίπησζε. 

3. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, γηα ηνπο άιινπο ππφρξενπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ Ν.2238/1994, ν κέζνο απηφο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηεο πεληαεηίαο πξνθχπηεη, 

ζπλήζσο θαη απφ ηελ απφδνζε ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αηφκσλ - 

εηαίξσλ ή κειψλ. 

4. Δλφςεη ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

ειάρηζηνπ πνζνχ ηεο σθέιεηαο ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ πξαγκαηηθά θαηά ηε 

κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ή κεξίδσλ (πιελ ΔΠΔ), ζα πξέπεη απφ ην κέζν φξν ησλ εηζνδεκάησλ ή 

ησλ νιηθψλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο λα αθαηξνχληαη σο ακνηβή ηα εμήο πνζά, θαηά 

πεξίπησζε: 

α) Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβίβαζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ΟΔ, ην δηπιάζην ηεο εηήζηαο ακνηβήο, 

δειαδή πνζφ 5.200.000 δξρ. (2 x 2.260.000) ή 6.700.000 δξρ. (2 x 3.380.000) θαηά 

πεξίπησζε. 

β) Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβίβαζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ΔΔ, ην δηπιάζην ηεο εηήζηαο ακνηβήο επί 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. Σν πνζφ απηφ 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εηήζηα ακνηβή, δειαδή απφ 2.600.000 δξρ. ή 

3.380.000 δξρ., θαηά πεξίπησζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε ΔΔ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ π.ρ. 60%, ην πνζφ 

ηεο ακνηβήο πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε, είλαη ίζν κε 3.120.000 δξρ. (5.200.000 x 60%). 
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ηελ πεξίπησζε απηή, ην πνζφ πνπ αθαηξείηαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζφ 

ησλ 2.600.000 δξρ. ή 3.380.000 δξρ., θαηά πεξίπησζε.  

γ) Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο άιινπο ππφρξενπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2238/1994 ην 

δηπιάζην ηεο εηήζηαο ακνηβήο, δειαδή ην πνζφ ησλ 5.200.000 δξρ. (2 x 2.260.000) ή 

6.760.000 δξρ. (2 x 3.380.000), θαηά πεξίπησζε. 

5. Σα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη γηα κεηαβηβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έθδνζε ηεο 

παξνχζαο δηαηαγήο θαη κεηά. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ζ) 

1065730/1220/Α0012  

Δπηβνιή θόξνπ ππεξαμίαο θαηά ηε κεηαβίβαζε εηαηξηθνύ κεξηδίνπ Ο.Δ. 
 

Αζήλα,22 Ηνπιίνπ 2008 

Αξηζ. πξση. 1065730/1220/Α0012 

 

ΘΔΜΑ: Δπηβνιή θόξνπ ππεξαμίαο θαηά ηε κεηαβίβαζε εηαηξηθνύ κεξηδίνπ Ο.Δ.. 

 

1.    χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο ββ' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. θνξνινγείηαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή 20% θάζε θέξδνο ή 

σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα, ή ζε 

θνηλνπξαμία, εθηφο θνηλνπξαμίαο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κ.Β.. 

 

2.    Απφ ηε δηνίθεζε έγηλε δεθηφ (ζρεη. ην 1032022/615/Α0012/29-3-2005 έγγξαθν), 

ζηεξηδφκελε ζηελ 529/2002 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ., φηη ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο 

εηαηξηθψλ κεξίδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ρξήζεο ηεο εηαηξίαο, δελ νθείιεηαη θφξνο 

ππεξαμίαο κε βάζε ηελ ππνπεξίπησζε ββ' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

3.    ηελ ίδηα γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ. αλαθέξεηαη φηη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί 

ηνπιάρηζηνλ κία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο 

απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο, ηφηε ε θνξνινγηθή αξρή δχλαηαη λα ιάβεη απφ απηά 

ηα πξνθχπηνληα θαζαξά θέξδε, κε απαηηνχκελεο ηεο πξνεγνχκελεο ππνβνιήο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ε ελ ιφγσ ππνβνιή απφ θακία 

δηάηαμε δελ αμηψλεηαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ βηβιίσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη λα αληιεί 

ηα εθάζηνηε αλαγθαία ζηνηρεία. 

4.    Απφ ηελ αίηεζή ζαο αιιά θαη απφ ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρακε καδί ζαο 

πξνθχπηεη φηη ε επηρείξεζε ζαο (Ο. Δ. κε βηβιία Β θαηεγνξίαο) ηδξχζεθε ζηηο 4-10-2006, ζηηο 

31-12-2007 δηέθνςε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη δήισζε λέα δξαζηεξηφηεηα σο θχξηα 

θαη ε κεηαβίβαζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ελφο εθ ησλ δχν εηαίξσλ ζε ηξίην πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2008. 
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5.    Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε απαιιαγή απφ ην θφξν 

ππεξαμίαο ηνπ κεξηδίνπ δεδνκέλνπ φηη φηαλ κεηαβηβάδεηαη ην κεξίδην ηνπ ελφο εηαίξνπ ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ ηξίην, ε επηρείξεζε δε δηαλχεη ηελ πξψηε ηεο ρξήζε. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Θ) 

ΠΟΛ.1009/26.1.2010  

ΘΔΜΑ:  Καζνξηζκόο εκπνξηθήο ακνηβήο, επηηνθίνπ, ξάληαο ,γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

άπιεο αμίαο επηρεηξήζεσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ην έηνο 2010.   

 

ρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαηά ην έηνο 2010, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

1. Ζ Δηήζηα εκπνξηθή ε επαγγεικαηηθή ακνηβή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεθαηξηψλ 

ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα επξψ (13530) γηα ηηο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο ε παξαγσγήο 

αγαζψλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά παξνρήο ππεξεζηώλ ε ακνηβή απηή 

πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). 

Γηα κεηαβηβάζεηο κεξηδίσλ, κεξίδσλ θ.ι.π ησλ ππφρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. ηζρχνπλ φζα έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ 1058352/1219 /ΠΟΛ.1200/28.6.2000 δηαηαγή 

καο . 

2. Σν επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο είλαη 

0,91% κε αληίζηνηρν ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο απφ ηελ νηθεία ξάληα 4,8663 ή θαηά 

ζηξνγγπινπνίεζε 4,9. 

3. Σα πην πάλσ ηζρχνπλ γηα κεηαβηβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έθδνζε ηεο 

παξνχζαο δηαηαγήο  

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 

 

                                                                                          

Ο ΓΔΝΗΚΟ Γ/ΝΣΖ   

                                                                                    

Γ. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ  
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