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Επιτελική Σύνοψη
Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν ζητήµατα που άπτονται των
φορολογικών διατάξεων και αφορούν τις διαδικασίες συστάσεων, µετατροπών,
συγχωνεύσεων και εκκαθαρίσεων επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων όπως αυτές
ισχύουν µετά τις πρόσφατες διατάξεις για την απλούστευση των εν λόγων
διαδικασιών, καθώς επίσης και αυτών που ίσχυαν και θα πραγµατοποιηθεί συγκριτική
αντιπαράθεση αυτών.
Περαιτέρω θα διερευνηθούν τα φορολογικά κίνητρα των µετατροπών και
συγχωνεύσεων, θα αναπτυχθούν τα φορολογικά ευεργετήµατα των αναπτυξιακών
νόµων, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτούς.
Επίσης, θα αποτυπωθεί η φορολογική διάσταση της διανοµής και
κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών, από απαλλασσόµενα έσοδα ή από κέρδη
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, καθώς επίσης και της µεταβίβασης εταιρικών
µεριδίων-µετοχών ή ολόκληρης της επιχείρησης.
Τέλος, θα εξεταστούν οι λύσεις και εκκαθαρίσεις των επιχειρήσεων
αναλογικά µε την νοµική τους µορφή.
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Εισαγωγή
Το φορολογικό σύστηµα κάθε χώρας είναι αποτέλεσµα ιστορικών,
οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων. Στην Αρχαία Ελλάδα, ως
φόρος ήταν διαδεδοµένες οι λειτουργίες, που αφορούσαν σε κοινωνικές υπηρεσίες
και καθήκοντα. Η αθηναϊκή πολιτεία φρόντιζε, ώστε τα βάρη των λειτουργιών να τα
επωµίζονται εύποροι πολίτες. ∆ιακρίνονταν σε έκτακτες, οι οποίες είχαν σχέση µε
την άµυνα της χώρας, µε κυριότερη την Τριηραρχία (έξοδα πολεµικών πλοίων) και σε
τακτικές, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο θρησκευτικές και εορταστικές τελετές, µε
κυριότερες τη Χορηγία (θεατρικών παραστάσεων και ιδίως του χορού), τη
Γυµνασιαρχία (έξοδα των γυµναστηρίων και των αθλητών), τη Λαµπαδηδροµία και
την Εστίαση. Οι λειτουργίες, αν και δεν υπήρχε γραπτός νόµος που τις επέβαλε,
αποτελούσαν για τους εύπορους πολίτες ζήτηµα αρχής και τιµής. Άµεσος φόρος
στους ελεύθερους Αθηναίους πολίτες δεν επιβάλλονταν, παρά µόνο σε µέτοικους και
περίοικους που είχαν εγκατασταθεί γύρω από την πόλη. Ο Αριστοτέλης1 αναφέρει ότι
φόρος εισοδήµατος επιβλήθηκε για πρώτη φορά στους Αθηναίους τον 6ο π.χ. αιώνα
από τον Πεισίστρατο, µε την ονοµασία «δεκάτη», η οποία ανέρχονταν στο 1/10 της
γεωργικής παραγωγής.
Στα χρόνια που ακολούθησαν και πριν τη Βιοµηχανική Επανάσταση, σε φόρο
εισοδήµατος υποβάλλονταν οι φεουδάρχες και οι εύποροι έµποροι, µε βασικό
κριτήριο φορολόγησης τους, το µέγεθος της περιουσίας τους. Μετά την Βιοµηχανική
Επανάσταση και µε την ανάπτυξη του δευτερογενή και του τριτογενή τοµέα
παραγωγής, εµφανίστηκε το φαινόµενο της εξάπλωσης της µισθωτής εργασίας. Ως
επακόλουθο αυτής της εξέλιξης ήταν να θεωρείται ως βασικό κριτήριο φορολόγησης
του ατόµου, το ετήσιο εισόδηµα του.
Στην πορεία του νεώτερου ελληνικού κράτους η επιβολή φορολογίας
ξεκίνησε αποσπασµατικά, αφενός µε την λειτουργία µονοπωλίων, όπως π.χ. του
σιγαρόχαρτου και του άλατος που ιδρύθηκαν το 1833, και αφετέρου µε την επιβολή
δικαιωµάτων για καταχωρίσεις κτλ., τα οποία ακολούθως αντικαταστάθηκαν από το
νόµο της 14/26.8.1836 µε τα τέλη χαρτοσήµου που συνεχίζουν να ισχύουν σε αρκετές
µορφές συναλλαγών µέχρι σήµερα. Από πλευράς δασµών, το δασµολόγιο που είχε
επιβληθεί από την επαναστατική κυβέρνηση πριν από το 1830 αλλά δεν

1

στο έργο του «Αθηναίων Πολιτεία» (κεφ. XVI, παρ. 4)
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εφαρµόστηκε, τροποποιήθηκε το 1830 από τον Καποδίστρια και εφαρµόστηκε µε την
ονοµασία «Τελωνειακή διατίµησις».
Ως προς την φορολογία επί του εισοδήµατος, αυτή πρωτοεµφανίζεται µε το
νόµο ΧΚ΄ του 1877 ως φόρος επί των κινητών αξιών, για να διευρυνθεί αργότερα και
σε άλλα εισοδήµατα ως γενικός φόρος στο εισόδηµα µε το νόµο ΓΤ’ του 1909,
ακολούθως να επεκταθεί στην καθαρή πρόσοδο από οποιαδήποτε πηγή µε το νόµο
1640/1919 και στη συνέχεια να εξελιχθεί στη σηµερινή µορφή του ενιαίου φόρου
εισοδήµατος από το 1955 µε το Ν.∆. 3323 για τα φυσικά πρόσωπα και το Ν.∆.
3843/1958 για τα νοµικά πρόσωπα 2. Παράλληλα είχαν επιβληθεί διάφοροι φόροι που
υπολογίζονταν είτε στην ακαθάριστη πρόσοδο (δεκάτη στα αγροτικά εισοδήµατα,
περιβολιών κ.ά.), είτε στα πωλούµενα προϊόντα µέσω µονοπωλίων (πετρελαίου,
παιγνιόχαρτων, πυρείων κ.ά.), είτε µε τη µορφή φόρου κατανάλωσης σε είδη πρώτης
ανάγκης (π.χ. άλευρα και σιτηρά, κρέας κ.ά.), είτε σε είδη κοινής χρήσης (π.χ. στη
ζάχαρη,

τον

καφέ,

το

κρασί,

τον

καπνό

κ.ά.),

ενώ

στα

κέρδη

των

εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων ίσχυε φόρος επιτηδεύµατος.
Ο Adam Smith 3προσδιόρισε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ιδανικού
φορολογικού συστήµατος, παρουσιάζοντας τους εξής τέσσερις (4) κανόνες:

• Η φορολογία πρέπει να είναι «ίση» για όλους τους πολίτες. Ίση φορολογία
κατά τον Adam Smith, σήµαινε αναλογική φορολογία ως προς το εισόδηµα.

• Οι φόροι δεν πρέπει να είναι αυθαίρετοι ή αβέβαιοι για τους
φορολογούµενους.

• Η είσπραξη των φόρων πρέπει να λαµβάνει χώρα κατά το πλέον πρόσφορο
για τους φορολογούµενους τρόπο.

• Η συλλογή των φόρων πρέπει να είναι «οικονοµική», δηλαδή τα έξοδα για τη
συλλογή των φόρων δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα προς τα έσοδα που
αποφέρουν.
Οι κανόνες του Adam Smith αν και είναι προφανείς και γενικά αποδεκτοί, δεν
βοηθούν στον προσδιορισµό ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος
φορολόγησης, αν και αποκλείουν ορισµένες αυθαιρεσίες της δηµόσιας διοίκησης,
όπως π.χ. την επιβολή φόρου διακριτικά σε έναν πολίτη ή σε µια µικρή οµάδα
2

3

Όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 2238/1994 που ισχύει σήµερα.
στο έργο του µε τίτλο «Έρευνα για τη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών» (1776)
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πολιτών.

Αυτό

θεωρείται

αντισυνταγµατικό

στις

περισσότερες

σύγχρονες

δηµοκρατίες, εκτός αν οι φορολογούµενοι, αποκτούν µια δυσανάλογα υψηλή ωφέλεια
σε σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού.
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Κεφάλαιο 1: Γενικά Περί Φορολογίας
1.1 Ορισµός Φόρου
Φόρος από την άποψη του οφειλέτη, καλείται η αναγκαστική εισφορά προς το
κράτος ή προς νοµικό πρόσωπο χωρίς ειδική αντιπαροχή. Κατ’ άλλη διατύπωση,
φόρος είναι το µονοµερές αναγκαστικό µέσο µετάθεσης πόρων απ’ τον ιδιωτικό προς
το δηµόσιο τοµέα, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των δηµοσίων βαρών.
Συνεπώς, η φορολογία αποτελεί µία από τις πηγές εσόδων του δηµοσίου τοµέα, πηγές
οι οποίες καλύπτουν τις δηµόσιες δαπάνες. Έτσι οι πολίτες υποχρεούνται σε υλική
θυσία για τη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού και την παροχή δαπανών όπως οι
µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων, οι δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, την εθνική
άµυνα κτλ. Η πληρωµή των φόρων δεν αντιστοιχεί σε ειδικό αντάλλαγµα, αλλά σε
γενικό που είναι απαραίτητο για την ύπαρξη και ευηµερία του πολίτη, ως πρόσωπο
εντεταγµένο στο κοινωνικό σύνολο.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να τονισθεί η διάκριση της έννοιας του φόρου από
αυτή του τέλους. Σε αντίθεση µε τους φόρους, στην περίπτωση των τελών η
χρηµατική καταβολή αποτελεί αντιπαροχή για τον καταβάλλοντα. Έχει δηλαδή
χαρακτήρα ανταποδοτικό. Παραδείγµατα είναι το τέλος έκδοσης άδειας ανέγερσης
οικοδοµής, τα τέλη χαρτοσήµου άσκησης επιτηδεύµατος, τα τέλη στάθµευσης
αυτοκινήτων ή τα ταχυδροµικά τέλη. Ενώ τα τέλη υποδηλώνουν ειδική αντιπαροχή
προς εκείνον που τα καταβάλλει, στην περίπτωση των φόρων η αντιπαροχή είναι
γενική.

1.2 Οι Σκοποί της Φορολογίας
Ο κυριότερος σκοπός τον οποίο εκπληρώνει η φορολογία, είναι ο
δηµοσιονοµικός. Η φορολογία γενικά, αποβλέπει στην εξασφάλιση των απαραίτητων
δηµοσίων εσόδων, ικανών να καλύψουν τις δηµόσιες δαπάνες µαζί µε τις λοιπές
πηγές εσόδων (επιχειρηµατική δραστηριότητα κτλ.). Εκτός του δηµοσιονοµικού
σκοπού, ανάλογα µε τη γενικότερη πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης µιας χώρας,
µπορεί η φορολογία να εκπληρώνει κοινωνικούς σκοπούς καθώς αποτελεί µέσο
καταπολέµησης της οικονοµικής ανισότητας, που διαµορφώνεται ανάµεσα στις
διάφορες κοινωνικές τάξεις βοηθώντας µε αυτόν τον τρόπο στην απονοµή της
∆ικαιοσύνης και την δικαιότερη κατανοµή του πλούτου (Καραγιώργος, 2003). Εδώ η
φορολογία έχει χαρακτήρα αναδιανεµητικό, έστω και αν δεν συνεπάγεται άµεση
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αναδιανοµή του εισοδήµατος. Η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής της κάθε
κυβέρνησης εκδηλώνεται, υπό την πρακτική της µορφή, και µε φορολογικές
µεταρρυθµίσεις, µε τις οποίες επιδιώκεται η φορολογική ελάφρυνση των οικονοµικά
ασθενέστερων λαϊκών στρωµάτων, µε αντίστοιχη επιβάρυνση των οικονοµικά
ισχυρότερων.
Τέλος, είναι δυνατόν, µε τη φορολογία να εκπληρώνονται και οικονοµικοί
σκοποί, ιδιαίτερα σε περιόδους µερικών ή γενικών οικονοµικών κρίσεων όπως αυτή
που λαµβάνει χώρα σήµερα. Για παράδειγµα, σε περίοδο αύξησης των τιµών των
πετρελαιοειδών προϊόντων, µπορεί η κυβέρνηση να λάβει απόφαση για µείωση του
φόρου που εµπεριέχεται στα προϊόντα αυτά, για να επιτύχει τη συγκράτηση του
πληθωρισµού. Επίσης σε περιόδους επενδυτικής ύφεσης, µπορεί η κυβέρνηση να
δώσει φορολογικές ελαφρύνσεις σε συγκεκριµένες επενδυτικές δράσεις, δίνοντας
περαιτέρω ώθηση στις επενδύσεις. Στη χώρα µας αναπτυξιακοί νόµοι περιέχουν κατά
κύριο λόγο τέτοιες ρυθµίσεις. Ακόµη σε περιόδους εθνικών κρίσεων είναι δυνατόν να
επιβληθεί πρόσθετη φορολογία στους πολίτες για να ενισχυθεί η εθνική άµυνα της
χώρας.

1.3 Η ∆ιάκριση των Φόρων
Οι φόροι µπορεί να επιβάλλονται µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά των
φορολογούµενων. Κάποια ουσιώδη στοιχεία του φόρου είναι το αντικείµενο της
φορολογίας, το υποκείµενο της φορολογίας και ο φορολογικός συντελεστής.
Αντικείµενο του φόρου ή φορολογική βάση είναι το µέγεθος µε βάση το οποίο
υπολογίζεται το ποσό του φόρου που υποχρεούται να καταβάλλει ο φορολογούµενος.
Φορολογική βάση σήµερα αποτελούν κυρίως το εισόδηµα, η περιουσία και η δαπάνη
των φορολογούµενων. Το πρόσωπο, τα οικονοµικά στοιχεία του οποίου
χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού των φόρων, ονοµάζεται υποκείµενο του
φόρου ή φορολογική µονάδα. Το υποκείµενο του φόρου είναι συνήθως
υποχρεωµένο να καταβάλλει και το φόρο, τα δύο αυτά πρόσωπα µπορούν ωστόσο και
να µην συµπίπτουν. Υποκείµενα του φόρου αποτελούν τόσο τα φυσικά όσο και τα
νοµικά πρόσωπα. Το ποσό φόρου, που αντιστοιχεί σε καθεµιά µονάδα φορολογικής
βάσης και εκφράζεται ως ποσοστό, λέγεται φορολογικός συντελεστής (Γκίνογλου,
2004).
Οι φόροι µπορούν να διακριθούν µε διάφορα κριτήρια. Η κυριότερη και πιο
παραδοσιακή διάκριση είναι σε Άµεσους και Έµµεσους φόρους. Η διάκριση αυτή
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βασίζεται είτε στον τρόπο που εισπράττονται (διοικητική άποψη) είτε στη φύση του
φορολογικού αντικειµένου (δηµοσιονοµική άποψη). Σύµφωνα µε την πρώτη από τις
δύο απόψεις στο φορολογικό µας σύστηµα οι άµεσοι φόροι είναι ονοµαστικοί,
δηλαδή αναφέρονται σε ορισµένα πρόσωπα και επιβάλλονται στο παραγόµενο
εισόδηµα ή τη περιουσία του φορολογούµενου. Τέτοιοι φόροι είναι ο φόρος
εισοδήµατος ο φόρος κληρονοµιών, ο φόρος δωρεών και γονικών παροχών, ο φόρος
µεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος ακίνητης περιουσίας κτλ. Κατά την άποψη αυτή και
ο γνωστός σε όλους µας Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι άµεσος καθώς
βεβαιώνεται και εισπράττεται µε την ίδια διαδικασία των άµεσων φόρων δηλαδή µε
ονοµαστικούς καταλόγους.
Από την άλλη µεριά, οι Έµµεσοι φόροι είναι όσοι επιβάλλονται στο
δαπανώµενο εισόδηµα και εισπράττονται όχι ονοµαστικά, αλλά µε την ευκαιρία
πραγµατοποίησης ορισµένων γεγονότων ή συναλλαγών. Τέτοιοι φόροι είναι οι
δασµοί τα τέλη χαρτοσήµου οι φόροι κατανάλωσης όπως για παράδειγµα ο φόρος
που επιβάλλεται στα ποτά και γενικά όσοι άλλοι εισπράττονται όχι µε καταλόγους
αλλά µε βάση τιµολόγια.
Με τη δηµοσιονοµική άποψη βασικό στοιχείο για τη διάκριση είναι η
δυνατότητα του φορολογούµενου να µετακυλίσει το φόρο τον οποίο – σύµφωνα µε το
νόµο – όφειλε να πληρώσει ή η φύση του φορολογικού αντικειµένου. Με την άποψη
αυτή άµεσος είναι ο φόρος που επιβάλλεται σε πρόσωπο που οφείλει να τον
καταβάλλει στο δηµόσιο και έµµεσος είναι ο φόρος που επιβάλλεται πάλι σε
πρόσωπο, το οποίο όµως τελικά θα µετακυλίσει το φόρο σε τρίτο πρόσωπο. Με την
άποψη αυτή άµεσοι φόροι στο σύστηµά µας είναι ο φόρος εισοδήµατος, ο φόρος
κληρονοµιών, ο φόρος δωρεών και ο φόρος γονικών παροχών, ενώ έµµεσοι φόροι
είναι οι δασµοί, οι φόροι κατανάλωσης, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
καθώς και όσοι άλλοι φόροι µπορούν να επιρριφθούν από τους κατά νόµο υπόχρεους
σε τρίτους.
Σύµφωνα µε νεότερη άποψη, ωστόσο, η διάκριση των φόρων βασίζεται στη
φύση του φορολογικού αντικειµένου, αφού ληφθεί υπόψη και η φοροδοτική
ικανότητα του φορολογούµενου. Έτσι, σύµφωνα µε τη νεότερη αυτή άποψη, άµεσος
φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδηµα του φορολογούµενου ή στην
περιουσία του, ενώ έµµεσος φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδηµα που
δαπάνησε ο φορολογούµενος, δηλαδή στην κατανάλωση, καθώς ο φόρος αυτός µόνο
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µέσω του ύψους της φορολογητέας ύλης αναδεικνύει, όχι κατά τρόπο άµεσο και
απόλυτο, την οικονοµική δύναµη του φορολογούµενου.
Οι παραπάνω φόροι εµφανίζουν κατά την επιβολή και την είσπραξη τους, ορισµένα
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ειδικότερα οι άµεσοι φόροι πλεονεκτούν έναντι
των έµµεσων φόρων γιατί:

• Είναι δικαιότεροι, αφού πλήττουν περισσότερο τους πολίτες που έχουν
µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα, σε αντίθεση µε του έµµεσους φόρους που
επιβάλλονται χωρίς καµία διάκριση σε όλους τους πολίτες.

• Είναι πιο σταθεροί και οι πολίτες γνωρίζουν εκ των προτέρων τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις, πράγµα που δε συµβαίνει µε τους έµµεσους φόρους.

Οι έµµεσοι φόροι, από την άλλη πλεονεκτούν έναντι των άµεσων διότι:

• Είναι άµεσης και εύκολης απόδοσης, αφού επιβάλλονται εύκολα σε όλους
τους πολίτες, πράγµα που δεν συµβαίνει µε τους άµεσους φόρους.

• Έχουν µικρότερο κόστος βεβαίωσης και εισπράττονται ευκολότερα, σε
αντίθεση µε τους άµεσους φόρους, που απαιτούν µεγάλες δαπάνες βεβαίωσης
και η είσπραξη τους είναι δυσκολότερη.

Ένα άλλο κριτήριο, µε βάση το οποίο µπορούν να διακριθούν οι φόροι είναι η
φύση του φορολογικού συντελεστή. Με βάση το κριτήριο αυτό, οι φόροι
διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τους αναλογικούς και τους προοδευτικούς.
Αναλογικοί είναι οι φόροι, των οποίων οι συντελεστές παραµένουν σταθεροί,
ως ποσοστό, ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογητέας ύλης. Παράδειγµα
αναλογικού φόρου στην Ελλάδα αποτελεί ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων
που, επιβάλλεται µε ενιαίο συντελεστή, ανεξάρτητα από το ύψος του φορολογητέου
εισοδήµατος του νοµικού προσώπου. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αναλογικού
φόρου αποτελεί ο Φ.Π.Α., του οποίου ο κανονικός συντελεστής έχει ορισθεί σε 23%
και ο µειωµένος σε 11%.
Προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων ο συντελεστής αυξάνει, στο µέτρο
που αυξάνει και η φορολογητέα ύλη. Προοδευτικός είναι ο φόρος εισοδήµατος
φυσικών προσώπων, γιατί ο συντελεστής του αυξάνεται όσο αυξάνεται το ύψος του
εισοδήµατος του φορολογούµενου φυσικού προσώπου. Επίσης, προοδευτικός είναι ο
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φόρος κληρονοµιών, γιατί και εδώ αυξάνεται ο συντελεστής όσο αυξάνεται η αξία
της κληρονοµικής µερίδας του κληρονόµου.
Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο νόµος
επιβάλλει σταθερό (σε ευρώ) ποσό φόρου, ανεξάρτητο δηλαδή από το µέγεθος της
φορολογητέας ύλης (π.χ. τα τέλη χαρτοσήµου για τα γενικής φύσεως έγγραφα, κ.λπ.).
Στην περίπτωση αυτή, οι φόροι χαρακτηρίζονται ως πάγιοι.

1.4 Οι Γενικές Αρχές της Φορολογίας
Στα ανεπτυγµένα κράτη η επιβολή των φόρων γίνεται µε βάση θεσπισµένους
από την πολιτεία κανόνες, οι οποίοι διέπουν την φορολογική της πολιτική. Οι
κανόνες αυτοί, οι οποίοι αποτελούν το καταστάλαγµα της επιστήµης και της
εµπειρίας, είναι οι εξής:
1)

Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου. Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτόν, ο

φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε όλους τους πολίτες χωρίς εξαιρέσεις, ακόµη δε και
στους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα. Η απαλλαγή από την φορολογία των
µικρών εισοδηµάτων δεν έρχεται σε αντίθεση µε τον κανόνα της καθολικότητας,
επειδή η διαφορά των εσόδων από την φορολόγηση των µικρών εισοδηµάτων από τα
έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου είναι πολύ µικρή και επιπλέον το ίδιο το
κράτος µεταγενέστερα, ίσως χρειαζόταν να ενισχύσει τους µικροεισοδηµατίες.
2)

Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου. Σύµφωνα µε αυτόν τον

κανόνα ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται µε τέτοιον τρόπο και ποσοστό, ώστε αφενός
να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ταµειακή απόδοση αυτού και αφετέρου να µην
προτρέπει τους πολίτες να αναζητούν µεθόδους και ενέργειες που οδηγούν σε
καταστρατήγηση του νόµου.
3)

Ο κανόνας της απλότητας του φόρου. Κατά τον κανόνα αυτόν, η

φορολογική νοµοθεσία πρέπει να είναι απλή και κατανοητή, να γίνεται συχνά
κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων και να αποφεύγεται η περιπτωσιολογία.
Έτσι θα αποφεύγεται η σύγχυση και θα βελτιώνονται οι σχέσεις µεταξύ
φορολογουµένων και φορολογικών αρχών.
4)

Ο κανόνας της βεβαιότητας και της σταθερότητας. Εάν οι νόµοι είναι

απλοί και κατανοητοί και δε µεταβάλλονται συχνά, τότε ο φορολογούµενος µπορεί να
γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο φόρο οφείλει στο ∆ηµόσιο και πώς πρέπει να τον
εξοφλήσει έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις
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εµπρόθεσµα, αποφεύγοντας έτσι τις δυσµενείς συνέπειες εκπρόθεσµης καταβολής
των φόρων.
5)

Ο κανόνας της καταλληλότητας του φόρου. Ο φόρος πρέπει να είναι

κατάλληλος από άποψη χρόνου, τόπου και τρόπου πληρωµής. Ο χρόνος πληρωµής
πρέπει να είναι εκείνος που διευκολύνει τον φορολογούµενο. Συνήθως αυτό
επιτυγχάνεται όταν ο χρόνος πληρωµής συµπίπτει µε την πραγµατοποίηση του
εισοδήµατος. Σαν τόπος πληρωµής του φόρου πρέπει να καθορίζεται η κατοικία ή η
διαµονή ή ο τόπος της επαγγελµατικής εγκατάστασης του φορολογούµενου. Από την
άποψη του τρόπου πληρωµής θα πρέπει να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση
(δόσεις κτλ.).
6)

Ο κανόνας του ελάχιστου ορίου συντήρησης. Για κάθε φορολογούµενο

υπάρχει ένα τµήµα του εισοδήµατος του που δεν πρέπει να υπάγεται στη φορολογία.
Είναι εκείνο το τµήµα του εισοδήµατος το οποίο θεωρείται ότι καλύπτει τις
απαραίτητες ανάγκες του ίδιου και της οικογένειας του. Το τµήµα αυτό λέγεται
«ελάχιστο όριο συντήρησης».
7)

Ο κανόνας του διαφορισµού των εισοδηµάτων. Η φοροδοτική ικανότητα

του φορολογούµενου εξαρτάται και από την προέλευση του εισοδήµατος του. Για
παράδειγµα εκείνος που πραγµατοποιεί εισόδηµα από κεφάλαιο έχει µεγαλύτερη
φοροδοτική ικανότητα από εκείνον που αποκτά εισόδηµα από προσωπική εργασία.
Εποµένως θα πρέπει να µην υπάρχει το ίδιο φορολογικό βάρος για όλα τα
εισοδήµατα, αλλά να υπάρχει µεταξύ τους µία διάκριση.
8)

Ο κανόνας αποφυγής της διπλής φορολογίας. ∆ιπλή φορολογία έχουµε όταν

το ίδιο πρόσωπο υποβάλλεται δύο φορές στον ίδιο φόρο και για το ίδιο αντικείµενο, ή
µέσα στο ίδιο κράτος ή µεταξύ διαφόρων κρατών. Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να
αποφεύγει τη διπλή φορολόγηση, διότι αυτή οδηγεί σε φοροδιαφυγή, εξασθενεί την
επιχειρηµατική

προσπάθεια

και

δηµιουργεί

(Καραγιώργος,2003).
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φορολογικές

ανισότητες

Κεφάλαιο 2: Το Φορολογικό Πλαίσιο Κατά τη Σύσταση
2.1 ∆ιαδικασία Σύστασης Επιχείρησης
Το

Υπουργείο

Οικονοµίας,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας

αντιλαµβανόµενο τις εξαιρετικά δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες που προϋπήρχαν
για την ίδρυση και σύσταση µίας επιχείρησης εφαρµόζει ένα νέο νόµο [Νόµος 38534
(ΦΕΚ 90Α 17.06.2010) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις] για την απλούστευση των διαδικασιών
αυτών. Στόχος του παραπάνω νόµου είναι η δραστική µείωση των διοικητικών
εµποδίων που παρακωλύουν την επιχειρηµατική προσπάθεια ενώ παράλληλα
στοχεύει στη διευκόλυνση των συναλλασσοµένων πολιτών.
Αυτό λοιπόν το οποίο επιδιώκεται µε τον νέο Νόµο είναι η δηµιουργία
υπηρεσίας µιας στάσης (one stop shops)5 στην ίδρυση όλων των µορφών των
εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ), η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών
σύστασης και λειτουργίας των εταιρειών στη χώρα µας ελαχιστοποιώντας τις
ενέργειες που απαιτούνται. Επιτυγχάνεται, µε αυτόν τον τρόπο, η εξοικονόµηση
χρόνου και κόστους για τις ιδρυόµενες επιχειρήσεις και η εξοικονόµηση του
διοικητικού κόστους για την δηµόσια διοίκηση. Μειώνεται, επίσης, η πιθανότητα
εµφάνισης φαινοµένων διαφθοράς λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών της
υπάρχουσας διαδικασίας ίδρυσης, και αυξάνεται η διασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος µε τις αποτελεσµατικότερες µορφές έλεγχου που εισάγονται.
Το Υπουργείο θέλει να υπάρχει η δυνατότητα για όλες τις επιχειρήσεις να
ιδρύονται σε ένα βήµα, µέσα σε µία ηµέρα. Το δίκτυο εξυπηρέτησης που θα
συγκροτηθεί θα αποτελείται από τα 100 καταστήµατα και υποκαταστήµατα των
Επιµελητηρίων και συµπληρώνεται από επιλεγµένα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των
µικρότερων δήµων και τους 3.200 συµβολαιογράφους της χώρας. Πιο συγκεκριµένα,
για την ίδρυση των Ο.Ε. και Ε.Ε., που δεν απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο ως
υπηρεσίες µιας στάσης θεσπίζονται τα Επιµελητήρια και επιλεγµένα ΚΕΠ. Για τις
Ε.Π.Ε, και τις Α.Ε. που όπως γνωρίζουµε απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο,
ως υπηρεσία µιας στάσης θεσπίζεται ο συµβολαιογράφος. Οι υπηρεσίες µιας στάσης

4

Πηγή: http://www.taxnews.tv/news/nomos-3853-2010/

5

Πηγή: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/5799
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αναλαµβάνουν να κάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για να
δώσουν νοµική µορφή και οικονοµική ταυτότητα στις ιδρυόµενες επιχειρήσεις:
1)

Εισπράττουν το ενιαίο τέλος που αντικαθιστά σε ανταποδοτική βάση,

όλα τα επιµέρους τέλη που ισχύουν σήµερα.
2)

Συνδέονται µε το Ηλεκτρονικό Γενικό Επιχειρηµατικό Μητρώο

(ΓΕΜΗ), καταχωρούν την επωνυµία και εγγράφουν την επιχείρηση σε
αντικατάσταση της δηµοσίευσης στο Πρωτοδικείο, στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιριών, και στο ΦΕΚ.
3)

Συνδέονται ηλεκτρονικά µε τους ασφαλιστικούς φορείς για την

εγγραφή, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας των εταίρων και τη
χορήγηση ΑΜΚΑ της επιχείρησης.
4)

Συνδέονται µε το ΤΑΧΙS για την έκδοση ΑΦΜ.

Η αναµόρφωση, που επιχειρείται µε το νέο νόµο, βασίζεται στους εξής άξονες:
•

Θεσπίζεται η λειτουργική έννοια της υπηρεσίας µιας στάσης για τις
επιχειρήσεις, µε ελεγκτικές και συστατικές αρµοδιότητες.

•

Καθιερώνεται η ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της νεοϊδρυόµενης
επιχείρησης και η δηµοσίευση τους στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.).
Ενεργοποιείται έτσι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης της δηµοσιότητας στη
λειτουργία των επιχειρήσεων που είχε εισαχθεί µε τον ν. 3419/2005 που
θεσµοθετούσε το Γ.Ε.ΜΗ. και παρέµενε ως τώρα ανενεργός. Εισάγεται ρητά
ο χρονικός περιορισµός των τριών µηνών από τη δηµοσίευσή του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ως το ανώτατο όριο για την άµεση
ενεργοποίηση της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.

•

Με τη νέα διαδικασία ίδρυσης, απλοποιείται και γίνεται πιο αποτελεσµατικός
ο έλεγχος για τη διασφάλιση της νοµιµότητας στη λειτουργία της ιδρυόµενης
επιχειρηµατικής οντότητας. Όπου απαιτείται ως τώρα, διατηρείται το
συµβολαιογραφικό έγγραφο ως καταστατικό έγγραφο της νέας επιχείρησης
και τη νόµιµη σύνταξή του διασφαλίζει ο συµβολαιογράφος ως επαγγελµατίας
νοµικός και δηµόσιος λειτουργός. Το κράτος αποποιείται τον πατερναλιστικό
του ρόλο αφήνοντας τη χρήση δικηγόρου στη διαδικασία σύνταξης του
καταστατικού να είναι αποτέλεσµα επιλογής των ιδρυτών. Ωστόσο, για τη
µείωση του ρίσκου στη διασφάλιση κυρίως των δικαιωµάτων της µειοψηφίας
διατηρεί το υποχρεωτικό της παράστασης δικηγόρου για τις εταιρικές µορφές
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µε κεφάλαιο µεγαλύτερο των 100.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος
νοµιµότητας ασκείται προληπτικά από τις υπηρεσίες µιας στάσης. Οι ∆/νσεις
Ανωνύµων Εταιρειών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και οι
∆ΟΥ, διατηρούν το δειγµατοληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.
Με το παρόν νοµοσχέδιο οι κυριότερες αλλαγές που επιτυγχάνονται είναι οι εξής:
Κατ’ αρχάς η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων µειώνοντας το
κόστος ίδρυσης για τις επιχειρήσεις κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 70%. Ενδεικτικά
το κόστος ίδρυσης µιας µέσης ΕΠΕ, που είναι η µεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών
επιχειρήσεων, υπολογισµένο το 2009, από 1900 Ευρώ πέφτει στα 540 Ευρώ (72%
µείωση). Αναλυτικότερα, η µείωση του κόστους στην ίδρυση των επιχειρήσεων θα
προκύψει όπως παρακάτω:
Μείωση κόστους 6
∆ιαδικασία

Τρέχον Νέο

∆ιαφορά

κόστος

κόστος

Έγκριση επωνυµίας

75

75

0

Αµοιβή δικηγόρου

981

0

981

Αµοιβή συµβολαιογράφου

320

320

0

∆ηµοσίευση σε ΦΕΚ

420

0

420

Εγγραφή στο επιµελητήριο

146

146

0

Συνολικό κόστος

1.942

541

1.401

Περαιτέρω, βελτιώνεται και ο αριθµός των διαδικασιών αλλά και ο χρόνος
διεκπεραίωσής τους. Αφενός µειώνεται το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της ίδρυσης, από δεκαέξι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. σε ένα βήµα, από
δεκαπέντε για τις ΕΠΕ σε ένα βήµα και από δεκαέξι για τις Α.Ε. σε ένα βήµα και
αφετέρου ο χρόνος διεκπεραίωσης της ίδρυσης Επιχειρήσεων (ενδεικτικά ο µέσος
χρόνος για την ίδρυση µιας ΕΠΕ σύµφωνα µε στοιχεία της World Bank µέχρι και το
2008 ήταν 38 ηµέρες και αναµένεται να µειωθεί σε µια ηµέρα).
Τέλος, η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας αναφορικά µε την προσέλκυση
άµεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα θα βελτιωθεί πάρα πολύ καθώς µέχρι το 2009 η
6

Πηγή: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=153193
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χώρα µας βρισκόταν στη θέση 140 όσον αφορά το δείκτη starting a business, ενώ
προσµένετε η χώρα µας να κερδίσει 97 θέσεις και να βρεθεί µέσα στις 43 πιο
ευέλικτες οικονοµίες.
Κάνοντας µία αναδροµή όµως στο τι ίσχυε έως σήµερα και το πόσο έπαιρναν
οι διαδικασίες για να διεκπεραιωθούν µάλλον τα πράγµατα είναι αποκαρδιωτικά. Η
διαδικασία ίδρυσης µιας επιχείρησης έως σήµερα αποτελούταν από εννέα κύρια
βήµατα.
Ξεκινώντας ο ενδιαφερόµενος θα έπρεπε να επιλέξει µία επωνυµία για την
επιχείρησή του και για να εγκριθεί χρειαζόταν µία ηµέρα. Εν συνεχεία, έπρεπε να
συσταθεί και να υπογραφεί το καταστατικό της εταιρίας κάτι που έπαιρνε πέντε
ηµέρες. Περαιτέρω δηµοσιευόταν η περίληψη του καταστατικού στο ΦΕΚ
(απαιτούµενος χρόνος δηµοσίευσης 26 ηµέρες). Επόµενο βήµα ήταν η κατάθεση του
κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας στην τράπεζα και η πληρωµή του φόρου ως ποσοστό
του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας (απαιτούµενος χρόνος διεκπεραίωσης από µία
ηµέρα για κάθε διαδικασία). Μετέπειτα, χρειαζόταν η κατάθεση των απαραίτητων
εγγράφων της εταιρίας στο Ταµείο Νοµικών και στο Ταµείο Πρόνοιας Νοµικών (µία
ηµέρα). Ακολουθούσε η δηµοσίευση στο Πρωτοδικείο και η καταχώρηση στα βιβλία
των εταιριών (µία ηµέρα). Τέλος, η απόκτηση της σφραγίδας γινόταν σε µία ηµέρα
και η άδεια λειτουργίας της εταιρίας χορηγούνταν και αυτή σε µία ηµέρα.
Ταυτόχρονα όµως µε τη δηµοσίευση της περίληψης του καταστατικού
σύστασης της εταιρίας στο Φ.Ε.Κ., µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν και άλλες έξι
(6) επιπρόσθετες διαδικασίες οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
1) Εγγραφή στο οικείο Επιµελητήριο.
2) Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.
3) Βεβαίωση ασφάλισης και Α.Φ.Μ. από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
4) Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
5) Σφράγισµα των βιβλίων της εταιρίας.
6) Ενηµέρωση του Ο.Α.Ε.∆. για πρόσληψη προσωπικού εντός οκτώ (8) ηµερών από
την ηµέρα πρόσληψης.

Συνοψίζοντας, συνολικά απαιτούνταν δεκαπέντε (15) στάδια για την ίδρυση
των επιχειρήσεων, ενώ, κάτω από ένα ιδανικό σενάριο, η συνολική διαδικασία
απαιτούσε τριάντα οκτώ ηµέρες (38) για την ολοκλήρωση της. Η µοναδική
τροποποίηση η οποία παρατηρήθηκε αργότερα, επικεντρώνεται στην µείωση του
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χρονικού διαστήµατος το οποίο απαιτούταν για την δηµοσίευση της περίληψης του
καταστατικού της εταιρίας στο Φ.Ε.Κ. από είκοσι έξι (26) σε µόλις τρείς (3) ηµέρες.
Το αποτέλεσµα της τροποποίησης αυτής ήταν η µείωση του χρονικού διαστήµατος το
οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τριάντα οκτώ (38)
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Ακολουθεί ένας συγκριτικός πίνακας µε τις προαναφερθέντες διαδικασίες µε
την νέα διαδικασία και την έως τώρα υπάρχουσα κατάσταση.
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Εικόνες 1 – 2 Νόµος 3853/2010 Απλοποίηση ∆ιαδικασιών Ίδρυσης Επιχειρήσεων
Πηγή: http://issuu.com/taxgr/docs/paroysiasi-ys-final

2.2 Φορολόγηση Κατά τη Σύσταση
Για να ολοκληρώσουµε την ανάλυση µας όσον αφορά τη σύσταση των
επιχειρήσεων θα κάνουµε και µία διεξοδική αναφορά στη φορολόγηση των
επιχειρήσεων κατά τη σύστασή τους.
Με τις διατάξεις των άρθρων 17 – 31 του Ν. 1676/1986, επιβλήθηκε από την 1η
Ιανουαρίου 1987 φόρος µε την ονοµασία «συγκέντρωσης κεφαλαίου», ο οποίος
ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου και µε την επιβολή του οποίου
καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήµου που επιβάλλονταν στη σύσταση προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιριών. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στις ηµεδαπές εταιρίες που
έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα καθώς και στα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών
εταιριών. Οι πράξεις που φορολογούνται, είναι οι εξής:
•

Η σύσταση, µε την εισφορά οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (µετρητά,
πάγια ή εµπορεύσιµα στοιχεία, προσωπική εργασία κ.λ.π.).

•

Η αύξηση του ενεργητικού, µε εισφορά περιουσιακών στοιχείων. Επίσης η
αύξηση µε εισφορά υπηρεσιών από µέλος των υποκείµενων στο φόρο, έστω
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και αν αυτές δεν αυξάνουν το κεφάλαιο, αλλά διαφοροποιούν τα δικαιώµατα
ή αυξάνουν την αξία των µεριδίων του. Αξίζει να τονισθεί, ότι δεν υπόκειται
σε αυτό το φόρο η αύξηση του κεφαλαίου που προκύπτει από την
αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων.
•

Η µετατροπή νοµικού προσώπου που δεν υπόκειται στο φόρο σε νοµικό
πρόσωπο που υπόκειται στο φόρο, όπως η µετατροπή ατοµικής επιχείρησης
σε εταιρική. Η συγχώνευση νοµικού προσώπου που δεν υπόκειται στο φόρο,
µε νοµικό πρόσωπο που υπόκειται στο φόρο.

•

Τα δάνεια που συνάπτει η εταιρία και έχουν το ίδιο αποτέλεσµα που έχει και η
αύξηση κεφαλαίου.

•

Η διάθεση από αλλοδαπή εταιρία τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε., παγίων κεφαλαίων
ή κεφαλαίων κίνησης στο υποκατάστηµα της που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο
φόρος επιβάλλεται στην «πραγµατική αξία» των πράξεων που υπόκεινται στο
φόρο και η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερη από αυτή που
αναγράφεται στο καταστατικό. Η εξακρίβωση της «πραγµατικής αξίας»
γίνεται βάσει της αγοραίας αξίας και ειδικότερα:
 Οι εισφορές σε µετρητά συµπίπτουν µε την «πραγµατική αξία». Οι
εισφορές κινητών στοιχείων κατά κυριότητα, συµπίπτουν µε την
αγοραία αξία τους.
 Στην περίπτωση εισφορών κινητών και ακίνητων στοιχείων κατά
χρήση, λαµβάνεται υπόψη το γινόµενο της ετήσιας µισθωτικής αξίας
του εισφερόµενου στοιχείου επί των ετών εισφοράς του.
 Στην περίπτωση εισφορών ακινήτων κατά πλήρη κυριότητα, ο
προσδιορισµός της «πραγµατικής αξίας» των ακινήτων, γίνεται µε
βάση την αξία που ισχύει στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων.
 Στην περίπτωση εισφοράς προσωπικής εργασίας ή άυλων στοιχείων,
λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό συµµετοχής, ο τρόπος απασχόλησης
κ.λ.π..
 Στην περίπτωση εισφοράς στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
διαλυόµενης εταιρίας, ο φόρος επιβάλλεται στην διαφορά Ενεργητικού
- Παθητικού (καθαρή περιουσία) και όχι στην αξία των επιµέρους
µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων
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•

Στην περίπτωση εισφοράς φήµης και πελατείας (goodwill), εφαρµόζεται,
βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, αυτοτελής φορολόγηση µε 20%.

•

Τέλος, στο ταµείο νοµικών και στο ταµείο προνοίας δικηγόρων,
καταβάλλεται εισφορά επί του ονοµαστικού ποσού του εταιρικού κεφαλαίου
0,5% και 1% αντίστοιχα.
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Κεφάλαιο 3: Το Φορολογικό Πλαίσιο των Εταιρειών στις
Συγχωνεύσεις και στις Μετατροπές
3.1 Συγχωνεύσεις Εταιρειών
Οι

συγχωνεύσεις

των

εταιρειών

µε

σκοπό

τη

σύσταση

µεγάλων

συγκροτηµάτων για την επέκταση ή την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους σε
νέες αγορές ή σε νέα προϊόντα δεν είναι νέο φαινόµενο. Εδώ και πλέον 100 χρόνια η
Αµερικάνικη οικονοµία γνώρισε το φαινόµενο των συγχωνεύσεων, το οποίο πήρε και
τη µεγαλύτερη του έκταση τις περιόδους 1898-1902, 1925-1930, 1966-1969 καθώς
και µετά το 1974 όπου το φαινόµενο αυτό έλαβε τεράστιες διαστάσεις σε βαθµό που
να χαρακτηρίζεται ως «µανία εξαγορών και συγχωνεύσεων» (mergermania).
Στον Ευρωπαϊκό χώρο, το φαινόµενο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων
επιχειρήσεων εµφανίζεται ασθενέστερο σε σύγκριση µε αυτό των ΗΠΑ. Τα τελευταία
όµως σαράντα χρόνια οι µεγαλύτερες αµερικάνικες εταιρείες έχουν εισχωρήσει και
εξακολουθούν να εισχωρούν στην Ευρώπη µε τη µέθοδο των συγχωνεύσεων. Οι
ειδικοί πιστεύουν ότι το φαινόµενο των συγχωνεύσεων θα επεκταθεί µε αύξοντα
ρυθµό στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά ο ρυθµός αυτός θα εξαρτηθεί και από τα µέτρα
που θα ληφθούν, όπως η εναρµόνιση της φορολογίας και των προδιαγραφών των
προϊόντων που διακινούνται µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την διαθεσιµότητα
επαρκών δανειακών κεφαλαίων, την πολιτική στάση των επιµέρους κυβερνήσεων
των χωρών – µελών στη δραστηριότητα των εταιρειών για συγχωνεύσεις.
Προχωρώντας τώρα ακόµα περισσότερο στον Ελλαδικό χώρο παρατηρείται
έλλειψη µεγάλων σε µέγεθος επιχειρήσεων αφού οι περισσότερες ελληνικές
επιχειρήσεις µπορούν να χαρακτηριστούν ως µικροµεσαίες, η οργάνωση τους είναι
συνήθως ανύπαρκτη και ο τεχνολογικός τους εξοπλισµός υστερεί σηµαντικά από
αυτόν των αντίστοιχων ξένων επιχειρήσεων. Μόνη συνεπώς ελπίδα για την επιβίωση
των επιχειρήσεων από την λαίλαπα του ανελέητου και αδυσώπητου ανταγωνισµού
που ισχύει σήµερα είναι οι συγχωνεύσεις και η δηµιουργία αξιόλογων
συγκροτηµάτων επιχειρήσεων ή αλλιώς lobbies επιχειρήσεων µε οικονοµίες κλίµακας
και ορθολογική τεχνοοικονοµική οργάνωση.
Η συγχώνευση αποτελεί µία από τις συµπαγέστερες µορφές συγκεντρώσεως
των επιχειρήσεων. Με τη συγχώνευση µία ή περισσότερες επιχειρήσεις εµφανίζονται
ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και η περιουσία τους µεταβιβάζεται, είτε σε µία
νεοϊδρυόµενη, είτε σε µία υπάρχουσα εταιρεία. Με την συγχώνευση των εταιρειών
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επέρχεται η νοµική ένωση αυτών, έτσι ώστε αντί να υπάρχουν δύο ή περισσότερα
πρόσωπα, να υπάρχει εφεξής µόνο ένα, στο οποίο εµφανίζονται όλα τα περιουσιακά
στοιχεία των συνενωµένων νοµικών προσώπων.
Το παραπάνω αποτέλεσµα σαφέστατα θα µπορούσε να επιτευγχθεί και στην
περίπτωση που οι υπάρχουσες εταιρείες «διαλυθούν», η περιουσία τους εκκαθαριστεί
και διανεµηθεί στους µετόχους και οι οποίοι στην συνέχεια την εισφέρουν στην νέα
εταιρεία ή σε µία υπάρχουσα εταιρεία, η οποία αυξάνει τα κεφάλαια της,
ακολουθώντας την νόµιµη διαδικασία.

3.2 Μετατροπές Επιχειρήσεων
Μετατροπή είναι ο µετασχηµατισµός ή η µεταβολή της νοµικής µορφής της
επιχείρησης κατόπιν τήρησης των προβλεπόµενων διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις, για
οικονοµικούς, φορολογικούς και νοµικούς λόγους µετατρέπονται ή µεταβάλλουν την
νοµική τους µορφή. Οι φορολογικοί λόγοι αποτελούν τον καταλυτικό παράγοντα στη
λήψη αποφάσεων για µετασχηµατισµό από τα αρµόδια όργανα των επιχειρήσεων.
Με την καθιέρωση του θεσµού της µετατροπής, ο νοµοθέτης επιδιώκει την
αποφυγή διαταράξεως της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας, η οποία θα
ήταν αναπόφευκτη χωρίς τον θεσµό αυτόν, αφού η εταιρεία θα ήταν υποχρεωµένη να
διαλυθεί και να συστήσει νέα εταιρεία. Με την µετατροπή η επιχειρηµατική
δραστηριότητα συνεχίζεται αδιατάρακτη και η εταιρεία αλλάζει απλώς νοµική
µορφή. ∆ε µεσολαβεί διακοπή της ζωής της επιχειρήσεως. Η ζωή και η
δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζεται αδιατάρακτη, µονολότι η µορφή της
µεταβάλλεται µε την ολοκλήρωση ορισµένων από τον νόµο διατυπώσεων7.

3.3 Φορολόγηση Μετατροπής και Συγχώνευσης Εταιρειών
Στις περιπτώσεις µετασχηµατισµών ή συγχωνεύσεων εντοπίζονται από άποψη
φορολογίας εισοδήµατος ορισµένα ζητήµατα τα οποίο αποτελούν αδιαµφισβήτητα
πονοκέφαλο στις επιχειρήσεις και τα οποία αντιµετωπίζονται ανάλογα µε την
περίπτωση και το ισχύον νοµικό πλαίσιο των πράξεων αυτών. Το νοµικό πλαίσιο που

7

Σακέλλης Ε., «Εκτίµηση της Αξίας Επιχειρήσεως»,1991
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ισχύει επί θεµάτων µετασχηµατισµών εντοπίζεται στις διατάξεις τόσο του εµπορικού
όσο και του φορολογικού δικαίου.
Οι διατάξεις του εµπορικού δικαίου αναφέρονται κατ’ αρχήν στον Κ.Ν
2190/1920. Πιο συγκεκριµένα:
 Μετατροπή Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. (άρθρο 67).
 Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. (άρθρο 66).
 Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. (άρθρο 66α).
 Συγχωνεύσεις Α.Ε. (άρθρα 68-80).
 ∆ιασπάσεις Α.Ε. (άρθρα 81-89).
Επίσης στον Κ.Ν. 3190/1955 αναφέρονται διατάξεις για:
 Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. (άρθρο 51).
 Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. (άρθρο 53)
Από απόψεως φορολογικού δικαίου διατάξεις µετασχηµατισµών αναφέρονται:
 Στο Ν.∆. 1297/1972 («εφαρµόζονται επί συγχωνεύσεων ή µετατροπής
επιχειρήσεων, οποιασδήποτε µορφής, εις ανώνυµον εταιρείαν ή προς τον
σκοπόν ιδρύσεως ανωνύµου εταιρείας, ως και επί συγχωνεύσεως ή
µετατροπής επιχειρήσεων, οιασδήποτε µορφής, εφόσον εν αυταίς δεν
περιλαµβάνεται ανώνυµος εταιρεία, εις εταιρείαν περιορισµένης ευθύνης ή
προς τον σκοπόν ιδρύσεως εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, υπό την
προυπόθεσιν ότι, η συγχώνευσις ή µετατροπή θα τελειωθεί µέχρι και τις 31ης
∆εκεβρίου 2011»). (Τελευταία παράταση µε παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.
3746/2009).
 Στα άρθρα 1 – 5 του Ν. 2166/1993 που εφαρµόζονται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
«α. Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στην Ελλάδα
οιασδήποτε µορφής, σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης
ευθύνης.
β. Απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε µορφής από υφιστάµενη ηµεδαπή
ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης.
γ. Συγχωνεύσεως ανωνύµων εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 68 παρ. 1
και 79 του Κ.Ν. 2190/1920.
δ. ∆ιάσπασης ανωνύµων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος
1 του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α΄), µε την προϋπόθεση ότι οι διασπώµενες
απορροφούνται από υφιστάµενες ανώνυµες εταιρίες.
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ε. Εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή
τµηµάτων της σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία.
στ. Συγχώνευσης αστικών συνεταιρισµών του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄) µε
σκοπό την ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισµού του νόµου αυτού».


Στο άρθρο 18 του Ν. 3296/2004 που αναφέρονται «επί συγχωνεύσεως

επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής και ανεξάρτητα του αντικειµένου
των εργασιών τους, εφόσον σε αυτές δεν συµπεριλαµβάνεται ανώνυµη εταιρεία,
µε σκοπό την ίδρυση προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης
ή ανώνυµης εταιρείας». (Ισχύς µέχρι 31.12.2011 βάσει άρθρου 20 παρ. 1 του
Ν. 3756/2009).

3.3.1 Υποχρεώσεις για Φόρο Εισοδήµατος επί Μετασχηµατισµών
Βάσει του Ν.∆. 1297/72
Επί

σχηµατισµών

ή

συγχωνεύσεων

βάσει

του

Ν.∆.

1297/72,

η

µετασχηµατιζόµενη ή προς απορρόφηση επιχείρηση συνεχίζει να είναι υποκείµενο
φορολογίας εισοδήµατος και για τα εισοδήµατα που αποκτούνται µετά τη σύνταξη
του

Ισολογισµού

µετασχηµατισµού

και

µέχρι

την

ολοκλήρωση

του

µετασχηµατισµού. Κατά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού (έγκριση και λήψη
άδειας από την αρµόδια αρχή) θα συνταχθεί νέος ισολογισµός, ενώ θα υποβληθεί
δήλωση φόρου εισοδήµατος για το διάστηµα από την έναρξη της κανονικής
διαχειριστικής χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης.

27

Παραδείγµατα

α) Την 31/05/2010 συντάχθηκε ισολογισµός µετασχηµατισµού της εταιρείας
«ΑΛΦΑ Α.Ε», της οποίας η διαχειριστική χρήση αφορά το χρονικό διάστηµα 1/131/12 κάθε έτους, προκειµένου να απορροφηθεί από άλλη ανώνυµη εταιρεία. Αν η
συγχώνευση εγκριθεί από αρµόδια διεύθυνση στις 31/10/2010, ποιες οι
υποχρεώσεις από άποψη φορολογίας εισοδήµατος της απορροφούµενης εταιρείας;

Η εταιρεία στις 31/10/2010 θα πρέπει να συντάξει νέο ισολογισµό και να
προσδιορίσει το αποτέλεσµα της περιόδου 1/1-31/10/2010. Για το ίδιο ως άνω
διάστηµα θα υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήµατος. Στην απορροφούσα εταιρεία θα
µεταφερθούν τα δεδοµένα βάσει ισολογισµού της 31/10/2010.

β) Αν στην παραπάνω περίπτωση η συγχώνευση ολοκληρωθεί στις 28/2/2011
ποιες

είναι

οι

υποχρεώσεις

από

άποψη

φορολογίας

εισοδήµατος

της

απορροφούµενης εταιρείας;

Αρχικά η εταιρεία µε 31/12/2010 θα πρέπει να κλείσει κανονικά τη διαχειριστική της
χρήση και να συντάξει ισολογισµό. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλλει κανονικά
και τη δήλωση του φόρου εισοδήµατος για το αποτέλεσµα της χρήσεως 1/131/12/2010. Στη συνέχεια µε 28/2/2011 η εταιρεία θα πρέπει να συντάξει νέο
ισολογισµό και να προσδιορίσει το αποτέλεσµα της περιόδου 1/1-28/02/2011. Για το
ίδιο ως άνω διάστηµα θα υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήµατος. Στην απορροφούσα
εταιρεία θα µεταφερθούν τα δεδοµένα βάσει ισολογισµού της 28/02/2011.

Βάσει των ∆ιατάξεων του Ν. 2166/1933
Επί

σχηµατισµών

ή

συγχωνεύσεων

βάσει

του

Ν.

2166/1993,

η

µετασχηµατιζόµενη ή προς απορρόφηση επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µέχρι το χρόνο σύνταξης του Ισολογισµού και
µέχρι την ολοκλήρωση αυτού (έγκριση και άδεια λήψης από την αρµόδια αρχή),
θεωρείται ότι γίνονται για λογαριασµό της νέας ή της απορροφούσας εταιρείας, στα
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βιβλία της οποίας µεταφέρονται συγκεντρωτικές εγγραφές αφενός τα δεδοµένα του
Ισολογισµού µετασχηµατισµού και αφετέρου όλα τα δεδοµένα (κινήσεις εξόδων,
εσόδων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, διαθεσίµων, παγίων κ.λ.π.) του διαστήµατος
µεταξύ Ισολογισµού Μετασχηµατισµού και ολοκλήρωσης αυτού.

Παραδείγµατα

α) Την 31/5/2010 συντάχθηκε ισολογισµός µετασχηµατισµού της εταιρείας
«ΒΗΤΑ Α.Ε», της οποίας η διαχειριστική χρήση αφορά το διάστηµα 1/1-31/12
κάθε έτους, προκειµένου αυτή να απορροφηθεί από άλλη ανώνυµη εταιρεία. Αν η
συγχώνευση εγκριθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση στις 31/12/2010, ποιες οι
υποχρεώσεις από άποψη φορολογίας εισοδήµατος της απορροφούσας εταιρείας;

Η εταιρεία µε βάση τον Ισολογισµό µετασχηµατισµού 31/5/2010 θα πρέπει να
υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το αποτέλεσµα της περιόδου 1/131/5/2010. Την 31/12/2010 η εταιρεία δεν υποχρεούται στη σύνταξη νέου
ισολογισµού ούτε στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για τα
αποτελέσµατα της περιόδου 1/6-31/12/2010. Τα αποτελέσµατα της περιόδου αυτής
θα ενσωµατωθούν µέσω της µεταφοράς όλων των δεδοµένων στην απορροφούσα
εταιρεία.

β) Την 31/5/2010 συντάχθηκε ισολογισµός µετασχηµατισµού της εταιρείας
«ΑΛΦΑ Α.Ε», της οποίας η διαχειριστική χρήση αφορά το διάστηµα 1/1-31/12
κάθε έτους, προκειµένου αυτή να απορροφηθεί από άλλη ανώνυµη εταιρεία της
οποίας η διαχειριστική χρήση αφορά το διάστηµα 1/1-31/12 κάθε έτους. Αν η
συγχώνευση εγκριθεί από την αρµόδια διεύθυνση στις 28/2/2011, ποιες είναι οι
υποχρεώσεις από άποψη φορολογίας της απορροφούµενης εταιρείας;

Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε», µε βάση τον Ισολογισµό µετασχηµατισµού 31/5/2010 θα
πρέπει να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το αποτέλεσµα της
περιόδου 1/1-31/5/2010. Την 31/12/2010 η εταιρεία δεν υποχρεούται στη σύνταξη
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νέου ισολογισµού ούτε στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για τα αποτελέσµατα
της περιόδου 1/6/-31/12/2010.Από την άλλη η απορροφούσα εταιρεία θα συντάξει µε
31/12/2010 κανονικά (χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη ότι εκκρεµεί η απορρόφηση
της «ΑΛΦΑ Α.Ε») ισολογισµό και θα υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
για τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-31/12/2010.
Τα δεδοµένα της περιόδου 1/6/2010-28/2/2011 της απορροφούµενης θα
µεταφερθούν µε µία συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας µε
28/2/2011 και θα συµπεριληφθούν στα εισοδήµατα της χρήσεως 1/1-31/12/2011
αυτής. Κατ’ εξαίρεση όταν το αντικείµενο της απορροφούµενης εταιρείας είναι
αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών και η απορρόφηση ολοκληρώνεται εντός της
προθεσµίας κλεισίµατος ισολογισµού οι πράξεις αυτής που διενεργήθηκαν µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού της µέχρι και την ηµεροµηνία που
έληξε η διαχειριστική περίοδος της απορροφώσας επιχείρησης για την οποία µάλιστα
χρειάζεται να καταρτισθεί ισολογισµός, λογίζονται ως ηµερολογιακές πράξεις.
Οι πράξεις της απορροφούµενης επιχείρησης που διενεργήθηκαν από την
επόµενη της ηµέρας που έληξε η διαχειριστική περίοδος της απορροφώσας
επιχείρησης µέχρι και την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης θεωρούνται
ως πράξεις της διανυόµενης διαχειριστικής περιόδου της απορροφώσας επιχείρησης.
Στην περίπτωση λοιπόν του β΄ παραδείγµατος αν η απορροφούµενη εταιρεία «ΑΛΦΑ
Α.Ε» είναι αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών και δεδοµένου ότι η απορρόφηση
ολοκληρώνεται εντός της προθεσµίας κλεισίµατος ισολογισµού της απορροφώσας
εταιρείας (28/02/2011), όλες οι πράξεις της «ΑΛΦΑ Α.Ε» που διενεργήθηκαν από
την 1/6 -31/12/2010 θεωρούνται ως πράξεις του ισολογισµού της απορροφώσας
εταιρείας.
Από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 δεν προβλέπεται προθεσµία για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών µετασχηµατισµών. Από το Υπουργείο όµως έχει
γνωστοποιηθεί ότι στον ισολογισµό της απορροφούσας δεν µπορούν σε καµία
περίπτωση να ενσωµατωθούν αποτελέσµατα της απορροφούµενης χρονικού
διαστήµατος µεγαλύτερου των 24 µηνών, από το χρόνο σύνταξης του ισολογισµού
µετασχηµατισµού και µετά8. Σε µια τέτοια περίπτωση κατά το Υπουργείο θα πρέπει
να συνταχθεί νέος ισολογισµός µετασχηµατισµού. Κατά συνέπεια η απορροφούµενη
8

Έγγραφο 1087396/10928/Β0012/7-10-2003 – Πρακτικός Οδηγός Α.Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ,Α’ Τόμος,
σελ.798
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εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει κανονικά δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για τα
οικονοµικά έτη που µεσολαβούν µεταξύ του παλαιού και του νέου Ισολογισµού
Μετασχηµατισµού (Περιοδικό Λογιστής, Τεύχος Αυγούστου).
Βάσει των διατάξεων των άρθρων 69 – 78 του Κ.Ν. 2190/1920 χωρίς να γίνεται
παράλληλη εφαρµογή των διατάξεων του Ν.∆. 1297/1972 ή του Ν. 2166/1993.
Ισχύουν τα ίδια µε την περίπτωση που αναφέρουµε στην περίπτωση 1 για το
Ν.∆. 1297/72.
Βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Κ.Ν. 3190/1920.
Από τις διατάξεις τόσο του Κ.Ν. 2190/1920, όσο και του Κ.Ν. 3190/1920,
προβλέπεται η δυνατότητα µετατροπής Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. (άρθρο 67 Κ.Ν.
2190/1920), Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. (άρθρο 66 Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρο 51 Κ.Ν.
3190/1955), Α.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. (άρθρο 66α Κ.Ν. 2190/1920) και Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε
Ε.Π.Ε. (άρθρο 53 Κ.Ν. 3190/1955).
Από τη διοίκηση έχει γίνει κατ’ επανάληψη δεκτό ότι στις παραπάνω
περιπτώσεις δεν επέρχεται κατάλυση του νοµικού προσώπου της µετατρεπόµενης
και ίδρυση νέου νοµικού προσώπου, αλλά µεταβάλλεται απλώς ο νοµικός τύπος της
υφιστάµενης εταιρίας και για το λόγο αυτό δεν συντάσσεται ισολογισµός κατά το
χρόνο της µετατροπής και η µετατρεπόµενη εταιρεία δεν υποβάλλει δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος, αλλά ο ισολογισµός που θα συντάσσεται στο τέλος της
διαχειριστικής χρήσης από την προερχόµενη από την µετατροπή νέα εταιρεία θα
περιλαµβάνει το αποτέλεσµα των πράξεων που πραγµατοποιήθηκαν και από τις δύο
εταιρείες και η φορολογία του συνολικού εισοδήµατος θα γίνει στο όνοµα της νέας
εταιρείας9.
Βάσει των ∆ιατάξεων του Ν. 3296/2004
Επειδή σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 3296/2004 οι διατάξεις
των άρθρων 2,3,5,6,9,10 και 12 του Ν.∆. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α΄) εφαρµόζονται
ανάλογα επί των συγχωνεύσεων του παρόντος άρθρου, ισχύουν αναλόγως τα
αναφερόµενα στις διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972.

9

Πολ. 1255/2000, έγγραφο 1065761/1993, έγγραφο 1032279/2007, Πολ. 1086/2006
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3.3.2 Μεταφορά Ζηµιών Μετασχηµατιζόµενων Επιχειρήσεων
Βάσει των διατάξεων του Ν.∆. 1297/1972 & του Ν. 2166/1993
Όπως είναι γνωστό η µεταφορά των ζηµιών από φορολογικής απόψεως δεν
επιτρεπόταν ούτε επιτρέπεται στις περιπτώσεις µετασχηµατισµών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.∆. 1297/72. Αυτό είχε γίνει δεκτό από την διοικητική και την
δικαστηριακή νοµολογία.
Με τις αρχικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 2 παρ. 3), είχε γίνει δεκτό
ότι στις περιπτώσεις µετασχηµατισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού
υπήρχε το δικαίωµα µεταφοράς της ζηµίας υπό τους απαιτούµενους όρους και
προϋποθέσεις της φορολογικής νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα από την διάταξη αυτή
(άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2166/1993) προβλεπόταν:
«Εφόσον, µεταξύ των στοιχείων του παθητικού των µετασχηµατιζόµενων
επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο ζηµιών τρέχουσας ή προηγούµενων χρήσεων,
τούτο εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στην κατάσταση του ισολογισµό τους και
στον ισολογισµό της νέας εταιρίας.
Η µεταφερόµενη στον ισολογισµό της νέας εταιρίας ζηµία, και κατά το ποσό
που τυχόν δεν συµψηφίζεται µε κέρδη υφιστάµενα κατά το µετασχηµατισµό,
συµψηφίζεται µε τα προκύπτοντα κέρδη αυτής επόµενων χρήσεων µόνο κατά το
µέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί
φορολογίας του εισοδήµατος.
Το ποσό της µη αναγνωριζόµενης προς συµψηφισµό ζηµίας µπορεί να
αποσβένεται κάθε χρόνο χωρίς δικαίωµα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα ή
συµψηφισµού µε τα προκύπτοντα κέρδη.»
H διοίκηση µε την Πολ. 1080/5-4-1994 ερµήνευσε την διάταξη αυτή ως εξής:
«Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι στις
περιπτώσεις

µετασχηµατισµού

επιχειρήσεων

µε

βάση

τις

διατάξεις

του

κοινοποιούµενου νόµου, παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς της ζηµιάς της
µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης στη νέα εταιρία προκειµένου να συµψηφισθεί µε τα
φορολογητέα κέρδη της, ενώ η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται στις µετατρεπόµενες
ή συγχωνευόµενες επιχειρήσεις µε βάση τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972.
Ειδικότερα, µε βάση τις διατάξεις αυτές, εάν η µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση
κατά το χρόνο του µετασχηµατισµού, έχει ζηµία, η οποία µπορεί να προέρχεται είτε
από τη χρήση εντός της οποίας λαµβάνει χώρα ο µετασχηµατισµός, είτε από
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προηγούµενες χρήσεις, έχει υποχρέωση η µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση να
εµφανίσει το ποσό αυτό της ζηµίας σε ιδιαίτερο λογαριασµό στον ισολογισµό
µετασχηµατισµού που θα συντάξει η µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη κτλ.
επιχείρηση (Λογαριασµοί Ε.Γ.Λ.Σ. «42.01 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο» και
«42.02 Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων»). Η ίδια υποχρέωση εµφάνισης
του ποσού της ζηµίας σε ιδιαίτερους λογαριασµούς στον ισολογισµό της έχει και η
νέα εταιρία που προέρχεται από τον µετασχηµατισµό.
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η µεταφερόµενη στον ισολογισµό της νέας εταιρίας
ζηµία συµψηφίζεται κατ’ αρχή µε τα τυχόν κέρδη που υφίστανται κατά το
µετασχηµατισµό. ∆ιευκρινίζεται ότι το ποσό της ζηµίας αυτής θα συµψηφισθεί µε τα
τυχόν κέρδη που έχουν φορολογηθεί και εµφανίζονται στο λογαριασµό «42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο» της νέας εταιρίας κατά το χρόνο του µετασχηµατισµού.
Αν µετά τον ως άνω συµψηφισµό αποµένει υπόλοιπο ζηµιών, το ποσό αυτό θα
συµψηφισθεί µε τα κέρδη των εποµένων χρήσεων που θα προκύψουν στην νέα
εταιρία, εφαρµοζοµένων για τη µεταφορά και το συµψηφισµό του ποσού των ζηµιών
µε κέρδη εποµένων χρήσεων των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν.∆.
3323/1955. Εποµένως, εάν κατά τον µετασχηµατισµό µε τις διατάξεις του
κοινοποιούµενου νόµου, η µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη κτλ. επιχείρηση
εµφανίζει στον ισολογισµό του µετασχηµατισµού ακάλυπτο ποσό ζηµίας, αυτό
µεταφέρεται στην νέα εταιρία και συµψηφίζεται µε τα κέρδη αυτής των εποµένων
χρήσεων, κατά το µέρος που αναγνωρίζεται φορολογικά ο συµψηφισµός της ζηµίας
αυτής.
Για το µέρος της ζηµίας που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά ο συµψηφισµός
αυτής (πέραν της πενταετίας ή µείωση του ποσού αυτής από φορολογικό έλεγχο κτλ.)
µε κέρδη εποµένων χρήσεων, θα γίνει απόσβεση του ποσού αυτού, µειώνοντας τα
κέρδη των εποµένων χρήσεων, χωρίς όµως η απόσβεση αυτή να επηρεάζει τα
φορολογητέα κέρδη της εταιρίας. Συνεπώς σε περίπτωση που η νέα εταιρία ήθελε να
προβεί σε µείωση των κερδών της µε ζηµιές της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει κατά
την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός της να προβεί σε
φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της προσθέτοντας ως λογιστική διαφορά την µη εκπιπτόµενη φορολογικά ζηµία.»
Όπως προκύπτει λοιπόν µε βάση τόσο τη διάταξη του Νόµου όσο και την
ερµηνευτική εγκύκλιο η ζηµία αυτή µεταφερόταν φορολογικά στην περίπτωση που
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δεν καλυπτόταν από «Υπόλοιπο κερδών εις νέον», της νέας εταιρίας κατά το χρόνο
του µετασχηµατισµού.
Εν συνεχεία µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του Ν. 2386/96
αντικαταστάθηκαν οι σχετικές διατάξεις και από τις 7/3/1996 και µετά καταργήθηκε
το δικαίωµα της µεταφοράς της ζηµίας των µετασχηµατιζοµένων εταιριών. Σύµφωνα
µε τη διοίκηση µάλιστα δεν υπήρχε πλέον ούτε το σχετικό δικαίωµα µεταφοράς της
ζηµίας απορροφώσας εταιρίας στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων µε απορρόφηση.
«Η ως άνω αντιµετώπιση της ζηµίας που υφίσταται κατά το χρόνο της
συγχώνευσης έχει εφαρµογή και στην περίπτωση που η απορροφώσα εταιρία
(µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση) έχει ζηµία φορολογικώς αναγνωριζόµενη, µε
συνέπεια η ζηµία αυτή να µη δύναται να συµψηφιστεί µε κέρδη της προερχόµενης
από το µετασχηµατισµό εταιρίας.» (Πολ. 1216/1996).
Η ερµηνεία αυτή της διοίκησης σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε αντικίνητρο
στις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων µέσω απορροφήσεως.
Τα παραπάνω ίσχυσαν µέχρι την 19/3/2002 και αυτό γιατί µε βάση το άρθρο 9
παρ. 5 του Ν. 2992/2002 ορίστηκαν τα εξής:
«Κατά το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1,
2, 3, 4

και 5 του Ν. 2166/1993 ή της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν.

2515/1997, η µεταφερόµενη στον ισολογισµό της νέας εταιρείας ζηµία, και κατά το
ποσό που τυχόν δεν συµψηφίζεται µε κέρδη υφιστάµενα κατά το µετασχηµατισµό,
συµψηφίζεται µε τα προκύπτοντα κέρδη αυτής των επόµενων δύο (2) χρήσεων, µόνο
κατά το µέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις
περί φορολογίας του εισοδήµατος. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν
εφαρµόζονται σε περίπτωση διάσπασης ανωνύµων εταιρειών κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Κ.Ν. 2190/1920».
Όπως προκύπτει η παραπάνω διάταξη, µε εξαίρεση δύο σηµεία, είναι κατά τα
άλλα όµοια µε την προϊσχύουσα διάταξη του Ν. 2166/93 (άρθρο 2 παρ. 3). Οι
εξαιρέσεις αφορούν αφενός το ότι η µεταφορά της ζηµίας δεν εφαρµόζεται στην
περίπτωση διάσπασης ανωνύµων εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του
άρθρου 81 του Κ.Ν. 2190/1920 και αφετέρου στη δυνατότητα µεταφοράς και
συµψηφισµού της ζηµίας µόνο µε τα προκύπτοντα κέρδη των δύο εποµένων χρήσεων
(έναντι πέντε που ίσχυε παλιά).
Στη συνέχεια και µε βάση το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3522/2006 καταργήθηκαν
οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 2992/2002 και έτσι επανήλθαµε στο
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καθεστώς που είχε φέρει ο Ν. 2386/96, δηλαδή δεν υπάρχει πάλι η δυνατότητα
συµψηφισµού της ζηµίας της απορροφούµενης εταιρείας µε φορολογητέα κέρδη της
απορροφούσας.
Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3522/2006 ορίζεται
ότι οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 καταργούνται για
µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται από τη δηµοσίευση του
ιδίου νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (22/12/2006), καθώς και για τους
µετασχηµατισµούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγµατοποίησής τους
και θα ολοκληρωθεί µετά τον ως άνω χρόνο δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
Τέλος, µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 3634/2008 ορίζεται ότι
η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3522/2006 δεν ισχύει για
µετασχηµατισµούς που πραγµατοποιήθηκαν µε βάση ισολογισµό µετασχηµατισµού
προηγούµενο της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του ως άνω νόµου.

Βάσει των διατάξεων του Ν. 3296/2004.
Λόγω του ότι οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 9, 10 και 12 του Ν.∆.
1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α΄) εφαρµόζονται ανάλογα και επί των συγχωνεύσεων του
άρθρου 18 του Ν. 3296/2004 οι ζηµίες των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων δεν
µεταφέρονται προς έκπτωση στη νέα εταιρεία.
Βάσει των ∆ιατάξεων των Κ.Ν. 2190/1920 & Κ.Ν. 3190/1955.
Όπως αναφέρεται παραπάνω κατά την µετατροπή εταιρειών βάσει των
διατάξεων των παραπάνω νόµων δεν συντάσσεται ισολογισµός κατά το χρόνο της
µετατροπής και η µετατρεπόµενη εταιρεία δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος, αλλά ο ισολογισµός που θα συντάσσεται στο τέλος της διαχειριστικής
χρήσης από την προερχόµενη από την µετατροπή νέα εταιρεία θα περιλαµβάνει το
αποτέλεσµα των πράξεων που πραγµατοποιήθηκαν και από τις δύο εταιρείες και η
φορολογία του συνολικού εισοδήµατος θα γίνει στο όνοµα της νέας εταιρείας. Η
διοίκηση δεν έχει κάνει γνωστή τη θέση της µέσω εγγράφου αν µπορούν να τύχουν
συµψηφισµού οι φορολογικές ζηµίες της µετατρεπόµενης εταιρείας σε επόµενες
χρήσεις, από την προερχόµενη από τη µετατροπή άλλου νοµικού τύπου εταιρεία.
Κατά µια άποψη λόγω της συνέχειας του νοµικού προσώπου οι ζηµίες αυτές
µπορούν να τύχουν µεταφοράς στη νέου νοµικού τύπου εταιρεία. Σε ορισµένες
περιπτώσεις είναι αµφίβολο αν µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγµα, κατά τη
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µετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. όπου µεσολαβεί αποτίµηση από την επιτροπή του άρθρου
9, µπορεί το νέο κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. να είναι προϊόν συµψηφισµού µεταξύ
µετοχικού κεφαλαίου και των ζηµιών εις νέον που περιλαµβανόταν στα Ίδια
Κεφάλαια της µετατρεπόµενης Α.Ε. Αυτό επειδή σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 11
του άρθρου 105 του Ν. 2238/1994 η ζηµία που αποσβέστηκε µε ειδική προς τούτο
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, δεν µπορεί να µεταφερθεί προς συµψηφισµό.
Βέβαια στην εξεταζόµενη περίπτωση η µείωση του κεφαλαίου δεν έγινε ειδικά για
απόσβεση ζηµιών, αλλά για το σκοπό της µετατροπής.

3.3.3 Έκπτωση Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
Βάσει του Ν. 2166/1993
Ως γνωστόν κατά τους µετασχηµατισµούς βάσει του Ν. 2166/1993 δεν
λαµβάνει χώρα εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζοµένων
επιχειρήσεων από την επιτροπή του άρθρου 9 οπότε δεν συντρέχει περίπτωση
µεταβολής των αξιών (αξία κτήσεως, αξία σωρευµένων αποσβέσεων, αναπόσβεστη
αξία) των παγίων στοιχείων και κατά συνέπεια οι αποσβέσεις διενεργούνται κανονικά
επί των αξιών κτήσεως των παγίων που µεταφέρονται στα βιβλία είτε της νέας
επιχείρησης (σε περίπτωση µετατροπών ή συγχωνεύσεων από τις οποίες προκύπτει
νέα εταιρεία) είτε της απορροφούσας εταιρείας (σε περίπτωση συγχώνευσης µε
απορρόφηση).
Περαιτέρω σύµφωνα µε την Πολ. 1122/19-11-2003 προβλέπεται ότι στην
περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των
συγχωνευόµενων θα εξακολουθήσουν να αποσβένονται από τις προκύπτουσες από τη
συγχώνευση επιχειρήσεις µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο (σταθερή µέθοδος ή φθίνουσα
µέθοδος)

που

θα

αποσβένονταν

από

τις

συγχωνευόµενες,

αν

δεν

είχε

πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση. Το ίδιο ισχύει ανάλογα στην περίπτωση
απορρόφησης ή διάσπασης επιχειρήσεων, εισφοράς κλάδου κ.λπ.

Βάσει του Ν.∆. 1297/1972
Ως γνωστόν κατά τους µετασχηµατισµούς βάσει του Ν.∆. 1297/1972 λαµβάνει
χώρα εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζοµένων επιχειρήσεων
από την επιτροπή του άρθρου 9, οπότε σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να προκύπτει
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υπεραξία στα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την Πολ. 1029/2006
προβλέπεται ότι οι αποσβέσεις που υπολογίζονται στην υπεραξία που αναλογεί στην
αποσβεσθείσα αξία των εισφεροµένων από τη µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη
επιχείρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
της επιχείρησης που προήλθε από τη µετατροπή ή συγχώνευση10.
Βάσει του Ν. 3296/2004
Επειδή από την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 3296/2004 προβλέπεται ότι «οι
διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 9, 10 και 12 του Ν.∆. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α΄)
εφαρµόζονται ανάλογα και επί των συγχωνεύσεων του παρόντος άρθρου», ισχύουν
επακριβώς για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων
βάσει του Ν. 3296/2004, τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.

Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 & Κ.Ν. 3190/1955
Κατά τη νοµολογία οι αποσβέσεις των εισφερθέντων στην Α.Ε. παγίων
στοιχείων της Ε.Π.Ε. συνεχίζονται, όπως γινόταν από την τελευταία και συνεπώς ως
αξία κτήσης λαµβάνεται αυτή που εµφανιζόταν στα βιβλία της Ε.Π.Ε. και όχι όπως
προσδιορίσθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920. Σχετικές οι
αποφάσεις Σ.τ.Ε. 734/90, 2196 & 2197/91, 217 & 218/95.

3.3.4 ∆ιαφορά Προκύψασα Κατά την Απορρόφηση Θυγατρικής
Εταιρείας
Σε περίπτωση απορροφήσεως µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93, ανώνυµης
εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία, η οποία κατέχει µετοχές της απορροφούµενης
(απορρόφηση θυγατρικής από µητρική Α.Ε.), δεν θα εκδίδονται νέες µετοχές από την
απορροφώσα

εταιρεία

για

το

µέρος

του

εισφερόµενου

κεφαλαίου

της

απορροφούµενης, για το οποίο επέρχεται απόσβεση αυτού µε την αξία των
συµµετοχών που εµφανίζεται στα βιβλία της απορροφώσας. Εάν κατά την απόσβεση
αυτή προκύψει χρεωστική διαφορά, αυτή θα εµφανισθεί σε λογαριασµό «∆ιαφορά
προκύψασα από το µετασχηµατισµό Ν. 2166/1993». Το χρεωστικό όµως αυτό ποσό
10

Ν.Δ. 1297/1972, άρθρο 2, παρ. 3, όπως τέθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 849/78
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δεν έχει δυνατότητα η απορροφώσα εταιρεία να το εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα
της για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών της (Πολ. 1080/1994).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 2.2.110 αριθ. 1-3 του Γ.Λ.Σ. και του
άρθρου 43 παράγραφοι 1 και 4 περ. β΄ Κ.Ν. 2190/1920 και τις βασικές λογιστικές
αρχές, αν η πιο πάνω χρεωστική διαφορά αντιπροσωπεύει, (µε βάση πάντοτε τις
διατάξεις και λογιστικές αρχές αυτές), υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill),
καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασµού 16.00 «Υπεραξία επιχειρήσεως
(Goodwill)» και νεοδηµιουργούµενου τριτοβάθµιού του (µε τον τίτλο που απαιτεί η
πιο πάνω εγκ. Υπουρ. Οικον.). Η διαφορά αυτή, µε βάση τις προαναφερθείσες
διατάξεις του Γ.Λ.Σ. και κωδ. Ν. 2190/1920, «αποσβένεται, είτε εφάπαξ είτε
τµηµατικά και ισόποσα, σε περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι
δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη». Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η πιο
πάνω χρεωστική διαφορά δεν αντιπροσωπεύει, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες
διατάξεις και λογιστικές αρχές, υπεραξία επιχειρήσεως, καταχωρείται στη χρέωση
του λογαριασµού 81.02 «έκτακτες ζηµίες» και σχετικού τριτοβάθµιού του (µε τον
τίτλο που απαιτεί η εγκ. του Υπουργείου Οικονοµικών)11.
Αναλυτικά από την εγκ. Πολ. 1080/1994 στις περιπτώσεις που ανώνυµη εταιρία
απορροφά άλλη ανώνυµη εταιρία, µετοχές της οποίας κατέχει είτε το σύνολο είτε
µέρος αυτών προβλέπεται ο εξής χειρισµός:
“Όσον αφορά την υποχρέωση για έκδοση νέων µετοχών ή όχι στις περιπτώσεις
που ανώνυµη εταιρία απορροφά άλλη ανώνυµη εταιρία, µετοχές της οποίας κατέχει
είτε το σύνολο είτε µέρος αυτών η απορροφώσα εταιρία, γίνεται δεκτό ότι έχουν
ανάλογη εφαρµογή τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της
αρ. Ε. 2665/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών (κυρωθείσα µε το Ν. 1839/1989), σχετικά µε την εφαρµογή των
διατάξεων του Ν.∆. 1297/1972.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, αν κατά τη συγχώνευση δύο εταιριών δι΄
απορροφήσεως είναι αδύνατη η έκδοση µετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων
µετοχών αποσβένεται λόγω συγχύσεως, παύει ισχύουσα η υποχρέωση του άρθρου 4
του Ν.∆. 1297/72 για έκδοση νέων µετοχών.
Εποµένως, µε βάση τα ανωτέρω, σε περίπτωση απορροφήσεως ανώνυµης
εταιρίας από άλλη ανώνυµη εταιρία, η οποία κατέχει το σύνολο (το 100%) των
11

Γνωμ. 249/2237/1195 Ε.ΣΥ.Λ.
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µετοχών της απορροφουµένης, (απορρόφηση θυγατρικής από µητρική ΑΕ) κατά την
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 - 5 του κοινοποιούµενου νόµου, δεν θα
εκδίδονται νέες µετοχές από την απορροφώσα εταιρία για το µέρος του εισφερόµενου
κεφαλαίου της απορροφουµένης, για το οποίο επέρχεται απόσβεση αυτού µε την αξία
των συµµετοχών που εµφανίζεται στα βιβλία της απορροφώσας.
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Κεφάλαιο 4: Φορολογικά

και Αναπτυξιακά Κίνητρα των

Συγχωνεύσεων και των Μετατροπών
Η πολιτεία σήµερα έχοντας σκοπό την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
για τη δηµιουργία ισχυρών οικονοµικών µονάδων δηµιούργησε ένα θεσµικό πλαίσιο
µέσω των νοµοθετηµάτων που έχει σε ισχύ, δηλαδή του Ν.∆.1297/1972 για
µετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων έως 31/12/2011 και αφετέρου µε τις
διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, µε τον οποίο πιο εύκολα οι επιχειρήσεις
µπορούν να συγχωνευθούν ή να µετατραπούν σε ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης µε απλό και σύντοµο τρόπο, παρακάµπτοντας το πιο σύνθετο
και χρονοβόρο από πλευράς διαδικασιών των µετασχηµατισµών του Ν.∆.1297/1972
ή και των διατάξεων του Ν.2190/1920 (άρθρα 67 έως 89). Τέλος, µε τον πιο
πρόσφατο Νόµο 3296/2004 προβλέπεται η συγχώνευση επιχειρήσεων οποιασδήποτε
νοµικής µορφής πλην Α.Ε. σε προσωπική εταιρία, Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Τα φορολογικά
οφέλη της συγχώνευσης και της µετατροπής προβλέπονται πλέον από τις διατάξεις
του Ν. 3296/2004. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3296/2004, η ισχύς του
οποίου έχει επίσης παραταθεί µέχρι 31/12/ 2011 (άρθρο 20, παρ. 1 του Ν.3756/2009),
παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, προκειµένου
να συγχωνευθούν µεταξύ τους και να ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία ή ΕΠΕ ή
Α.Ε. Για την εφαρµογή του νόµου απαιτείται, εκτός του ελαχίστου ορίου
καταβεβληµένου κεφαλαίου που ισχύει και για τον Ν.∆. 1297/1972, υποχρεωτική
τήρηση Γ΄ κατηγορίας βιβλίων από τις µετατρεπόµενες επιχειρήσεις καθώς και η
σύνταξη ενός τουλάχιστον Ισολογισµού 12µηνης διάρκειας πριν από τη συγχώνευση
(Σακκέλης,2001). Μετά την αδροµερή παρουσίαση των φορολογικών κινήτρων, θα
αναλύσουµε εκτενώς τι προβλέπει ο κάθε ισχύον Νόµος.

4.1 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1297/1972
Οι διατάξεις του Νόµου 1297/1972, είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στη
συγχώνευση ή µετατροπή επιχείρησης οποιασδήποτε νοµικής µορφής (ατοµικής και
εταιρικής) σε Α.Ε., καθώς και στη συγχώνευση ή µετατροπή επιχείρησης,
οποιασδήποτε νοµικής µορφής πλην Α.Ε., σε Ε.Π.Ε.12 Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα
να εφαρµοστούν στη συγχώνευση βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης
οποιασδήποτε νοµικής µορφής πλην Α.Ε., µε σκοπό την ίδρυση βιοµηχανικής ή
12

Άρθρο 1 του Ν.∆ 1297/1972
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βιοτεχνικής προσωπικής εταιρίας ή Ε.Π.Ε. Οι διατάξεις του ωστόσο δεν
εφαρµόζονται για τις επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο αντικείµενο εργασιών την
κατασκευή και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, πλην ξενοδοχειακών
µονάδων, όπως επίσης και για υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών µε νοµική
µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ.
Η ύπαρξη επιχείρησης προϋποθέτει οικονοµική µονάδα που έχει πάρει άδεια
έναρξης επαγγέλµατος, έχει θεωρήσει τα βιβλία και τα στοιχεία της (οποιασδήποτε
κατηγορίας) και ενεργεί πράξεις εµπορικές, σχετικές µε το αντικείµενο των εργασιών
της. Όταν πρόκειται για ξενοδοχειακή επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχουν εκτός των
άλλων και εγκεκριµένα από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού σχέδια ανέγερσης
ξενοδοχείου. Αρχικά οι διατάξεις του νοµοθετικού διατάγµατος ίσχυαν για
συγχώνευση ή µετατροπή που θα ολοκληρώνονταν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 197513.
Η ισχύς όµως των διατάξεων παρατάθηκε πολλές φορές για τον λόγο ότι είναι πολύ
σηµαντική για την ευρωστία της ελληνικής οικονοµία η ενίσχυση των επιχειρήσεων
και η ενδυνάµωση τους µέσω των συγχωνεύσεων και µετατροπών. Με τις διατάξεις
λοιπόν του άρθρου 79 του Ν. 3746/2009, η προθεσµία ισχύς τους παρατάθηκε, ως την
31η ∆εκεµβρίου 2011.

4.1.1 Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1297/1972
Για να ισχύσουν τα φορολογικά ευεργετήµατα του Ν.∆. 1297/1972, είναι απαραίτητο
να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις14:
1. Η εταιρεία που προέρχεται από την µετατροπή ή συγχώνευση, να έχει κατά το
χρόνο σύστασης της, τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες (300.000 €) ευρώ
µετοχικό κεφάλαιο εάν είναι Α.Ε. ή εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια
τριάντα πέντε (146.735 €) ευρώ εταιρικό κεφάλαιο εάν είναι Ε.Π.Ε.
2. Σε περίπτωση µετατροπής ατοµικής επιχείρησης, προσωπικής εταιρείας και
Ε.Π.Ε σε Α.Ε. ή εισφοράς κλάδου των επιχειρήσεων αυτών σε Α.Ε. ή
συγχώνευση αυτών µε Α.Ε. εκτός της περίπτωσης συγχώνευσης µεταξύ Α.Ε.,
οι µετοχές της Α.Ε. που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόµενου κεφαλαίου
θα είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολο τους και µη µεταβιβάσιµες,

13

Άρθρο 12 του Ν.∆ 1297/1972

14

Άρθρο 4 του Ν.∆ 1297/1972
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κατά ποσοστό 75%, για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία του
µετασχηµατισµού.
3. Σε περίπτωση µετατροπής ατοµικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε
ή Ε.Ε) σε Ε.Π.Ε. ή συγχώνευση αυτών µε Ε.Π.Ε., τότε τα εταιρικά µερίδια της
Ε.Π.Ε. που αντιστοιχούν στο 75% του εισφερόµενου εταιρικού κεφαλαίου,
είναι

µη

µεταβιβάσιµα

για

πέντε

(5)

έτη

από

την

ηµεροµηνία

µετασχηµατισµού.
4. Η εκτίµηση της αξίας των πάγιων στοιχείων της µετασχηµατιζόµενης
επιχείρησης, να γίνει από τριµελής επιτροπή εµπειρογνωµόνων, που
αποτελείται από έναν ή δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της
αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχους ανώτατης σχολής µε
τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο ορκωτούς ελεγκτές και από
έναν εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου.
5. Η νέα εταιρία που θα ιδρυθεί µε την εφαρµογή των διατάξεων του
νοµοθετικού διατάγµατος, δεν πρέπει να λυθεί για χρονικό διάστηµα πέντε (5)
ετών από την ηµεροµηνία του µετασχηµατισµού. Σε αντίθετη περίπτωση,
οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη και τους φόρους που ωφελήθηκε. Η
υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, εφόσον αιτία της λύσης αποτελεί η
συγχώνευση µε άλλη εταιρία, η διάσπαση Α.Ε. βάσει του Π.∆. 498/1987 και η
απόσχιση κλάδου για ίδρυση Α.Ε15.

4.1.2 Φορολογικά Κίνητρα Ν.∆. 1297/1972
Τα φορολογικά ευεργετήµατα του Ν.∆. 1297/1972 που αφορούν στις µετατροπές και
συγχωνεύσεις επιχειρήσεων είναι τα εξής:
•

Ο µετασχηµατισµός της επιχείρησης δεν υπόκειται σε καµία εισφορά ή
δικαιώµατα υπέρ τρίτων, όπως είναι τα τέλη χαρτοσήµου, τα τέλη
ταξινόµησης αυτοκινήτων κ.α16.

•

Η υπεραξία που προκύπτει δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος. Η
υπεραξία αυτή προκύπτει κατά την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού κατά το χρόνο µετασχηµατισµού της επιχείρησης και

15

Άρθρο 5 παράγραφος 4 του Ν.∆ 1297/1972

16

Άρθρο 3 του Ν.∆ 1297/1972

42

παρακολουθείται υποχρεωτικά σε ιδιαίτερους λογαριασµούς στη νέα εταιρεία,
µέχρι το χρόνο διάλυσης της. Όταν η εταιρεία αυτή διαλυθεί, τότε η υπεραξία
αυτή προστίθεται στα κέρδη της και φορολογείται17.
•

Η µεταβίβαση ακινήτων στη νέα εταιρία δεν υπόκειται σε Φόρο Μεταβίβασης
Ακινήτων. Προϋπόθεση για αυτό είναι, τα ακίνητα να ανήκουν στη
µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση και να χρησιµοποιούνται από αυτήν κατά τον
χρόνο του µετασχηµατισµού. Σε περίπτωση εισφοράς ακινήτου κατά χρήση,
αυτό είναι απαραίτητο να είχε χρησιµοποιηθεί αποδεδειγµένα τα τελευταία
πέντε (5) έτη, από τη µετασχηµατιζόµενη εταιρία.

•

Η νέα εταιρεία οφείλει

να χρησιµοποιήσει

τα ακίνητα που

της

µεταβιβάστηκαν, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από τη στιγµή του
µετασχηµατισµού. Κατά εξαίρεση, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών, η
εταιρεία έχει το δικαίωµα να τα εκµισθώσει σε τρίτους, µε την προϋπόθεση
ότι δεν µεταβάλλεται το κύριο αντικείµενο των εργασιών της είτε να τα
εκποιήσει, µε την προϋπόθεση ότι εντός δυο (2) ετών, το προϊόν της
εκποίησης θα χρησιµοποιηθεί για αγορά νέων ακινήτων ίσης τουλάχιστον
αξίας ή για εξόφληση δανείων και φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων.
•

Τα παρεχόµενα φορολογικά ευεργετήµατα προς τις µετασχηµατιζόµενες
επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόµους, ισχύουν και για τη νέα εταιρία
που προκύπτει από τη συγχώνευση, κατά το µέτρο που οι µετασχηµατιζόµενες
επιχειρήσεις δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών18.

•

Οι αφορολόγητες κρατήσεις από τα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα
αποθεµατικά από τα µη διανεµόµενα κέρδη που υφίστανται στις
µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, εφόσον, µεταφέρονται και εµφανίζονται
αυτούσια σε ειδικούς λογαριασµούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε
φορολογία κατά το χρόνο της µετατροπής.

17

Άρθρο 2 του Ν.∆ 1297/1972

18

Άρθρο 10 του Ν.∆ 1297/1972.
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4.2 Νόµος 2166/1993
Οι διατάξεις του νόµου Ν. 2166/1993, εφαρµόζονται στις παρακάτω περιπτώσεις19:
1. Μετατροπή ή συγχώνευση ηµεδαπής επιχείρησης ή υποκαταστήµατος
εγκαταστηµένου στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης, οποιασδήποτε µορφής
(ατοµικής και εταιρικής) ή αντικειµένου εργασιών, σε ηµεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε..
2. Απορρόφηση επιχείρησης οποιασδήποτε µορφής (ατοµικής και εταιρικής) ή
αντικειµένου εργασιών από υφιστάµενη ηµεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
3. Συγχώνευση Α.Ε. κατά την έννοια των άρθρων 68 και 79 του Ν. 2190/1920.
4. ∆ιάσπαση Α.Ε. κατά την έννοια του άρθρου 81 Ν. 2190/1920, µε την
προϋπόθεση ότι οι διασπώµενες απορροφούνται από υφιστάµενες Α.Ε.
5. Εισφορά από επιχείρηση σε λειτουργία οποιασδήποτε µορφής (ατοµικής και
εταιρικής), ενός ή περισσότερων κλάδων ή τµηµάτων της σε Α.Ε., η οποία
βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.
6. Συγχώνευση αστικών συνεταιρισµών του Ν. 1667/1986 µε σκοπό την ίδρυση
νέου αστικού συνεταιρισµού του αυτού νόµου.

Αξίζει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται για τις
επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο αντικείµενο εργασιών την κατασκευή και
εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων πλην ξενοδοχειακών µονάδων και των
τεχνικών εταιριών µε αντικείµενο εργασιών την κατασκευή δηµοσίων ή ιδιωτικών
έργων.

4.2.1 Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Νόµο 2166/1993
Για να ισχύσουν τα φορολογικά ευεργετήµατα του Ν. 2166/1993, είναι
απαραίτητο η µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση να τηρεί βιβλία τρίτης (Γ΄) κατηγορίας
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και να έχει συντάξει, τουλάχιστον, έναν
Ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Σκοπός της
παραπάνω διάταξης, είναι µέσω του Ισολογισµού να παρέχονται επαρκείς
πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση της, καθώς για την εκτίµηση της αξίας
των εισφερόµενων παγίων δεν είναι απαραίτητη η σύγκληση της επιτροπής του

19

Άρθρο 1 παρ. 1 του N. 2166/1993.
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άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, αλλά είναι δυνατόν προς διευκόλυνση του
µετασχηµατισµού, να γίνει από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας
Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆ΥΟ), κατόπιν διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εντός
τριών (3) ή έξι (6) µηνών (για εξαιρετικούς λόγους) από την υποβολή της αίτησης20.
Η εταιρεία που προέρχεται από την µετατροπή ή συγχώνευση, είναι
απαραίτητο να έχει κατά το χρόνο σύστασης της, τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες
(300.000 €) ευρώ µετοχικό κεφάλαιο εάν είναι Α.Ε. ή εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες
επτακόσια τριάντα πέντε (146.735 €) ευρώ εταιρικό κεφάλαιο εάν είναι Ε.Π.Ε.21. Οι
µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια της νέας εταιρίας που θα εκδοθούν για το εισφερόµενο
κεφάλαιο, µπορεί να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές και δεν υπάρχει χρονικός
περιορισµός για την µεταβίβαση αυτών.

4.2.2 Φορολογικά Κίνητρα 2166/1993
Τα φορολογικά ευεργετήµατα που παρέχονται στις επιχειρήσεις ως κίνητρα για τον
µετασχηµατισµό τους, είναι τα εξής22:
•

Ο µετασχηµατισµός της επιχείρησης δεν υπόκειται σε καµία εισφορά ή
δικαιώµατα υπέρ τρίτων, όπως είναι τα τέλη χαρτοσήµου, τα τέλη
ταξινόµησης αυτοκινήτων κ.α.

•

Η υπεραξία που προκύπτει δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος.

•

Η µεταβίβαση ακινήτων στη νέα εταιρία δεν υπόκειται σε Φόρο
Μεταβίβασης Ακινήτων, ανεξάρτητα αν τα ακίνητα αυτά θα χρησιµοποιηθούν
για τις ανάγκες της ή θα µισθωθούν σε τρίτους µετά το µετασχηµατισµό.
Απαιτείται υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α., η οποία επισυνάπτεται στη σύµβαση
και στην οποία ως δηλωθείσα αξία αναγράφεται η λογιστική αξία που
προκύπτει από το ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης ελέγχου φορολογίας
εισοδήµατος των φοροτεχνικών εµπειρογνωµόνων ή του Ορκωτού Ελεγκτή
της Επιτροπής εµπειρογνωµόνων του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. Η
απαλλαγή

ισχύει

µετασχηµατιζόµενη

και

για

ακίνητο

επιχείρηση

20

Άρθρο 1 παρ. 2 του N. 2166/1993.

21

Άρθρο 2 παρ. 5 του N. 2166/1993.

22

Άρθρο 1 παρ. 1 του N. 2166/1993.

µετά
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που
τη

έχει

αγοραστεί

σύνταξη

του

από

την

Ισολογισµού

µετασχηµατισµού, αλλά πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον αυτό
θα συµπεριληφθεί στο καταστατικό της νέας εταιρίας.

Τα παρεχόµενα

φορολογικά ευεργετήµατα στις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις από τους
αναπτυξιακούς νόµους, ισχύουν και για την νέα επιχείρηση που προκύπτει
από τη συγχώνευση, κατά το µέτρο που αυτές δεν έκαναν χρήση των
κινήτρων αυτών.
•

Οι αφορολόγητες κρατήσεις από τα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα
αποθεµατικά από τα µη διανεµόµενα κέρδη που υφίστανται στις
µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, εφόσον µεταφέρονται και εµφανίζονται
αυτούσια σε ειδικούς λογαριασµούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε
φορολογία κατά το χρόνο της µετατροπής.

4.3 Νόµος 3296/2004
Οι διατάξεις του Ν. 3296/2004, είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στη
συγχώνευση επιχείρησης οποιασδήποτε νοµικής µορφής (ατοµικής και εταιρικής)
πλην Α.Ε. και ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών, µε σκοπό τη ίδρυση προσωπικής
ή κεφαλαιουχικής εταιρίας ενώ δεν εφαρµόζονται για τις επιχειρήσεις που έχουν ως
κύριο αντικείµενο εργασιών την κατασκευή και εκµετάλλευση πάσης φύσεως
ακινήτων πλην ξενοδοχειακών µονάδων και για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών
επιχειρήσεων. Η ύπαρξη επιχείρησης προϋποθέτει οικονοµική µονάδα που έχει πάρει
άδεια έναρξης επαγγέλµατος, έχει θεωρήσει τα βιβλία και τα στοιχεία της
(οποιασδήποτε κατηγορίας) και ενεργεί εµπορικές πράξεις, σχετικές µε το
αντικείµενο των εργασιών της. Όταν πρόκειται για ξενοδοχειακή επιχείρηση, είναι
απαραίτητο να υπάρχουν εκτός των άλλων και εγκεκριµένα από τον Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού σχέδια ανέγερσης ξενοδοχείου. Η ισχύς των διατάξεων
παρατάθηκε µε το άρθρο 20, παρ. 1 του Ν. 3756/2009 λόγω της σηµασίας της
ενίσχυσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία µεγαλύτερων οικονοµικών
µονάδων, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011.

4.3.1 Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Νόµο 3296/2004
Για να ισχύσουν τα ευεργετήµατα του Ν. 3296/2004, είναι απαραίτητο να
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
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1. Η εταιρία που ιδρύεται µε την συγχώνευση, να τηρεί βιβλία τρίτης (Γ΄)
κατηγορίας.
2. Η εκτίµηση της αξίας των πάγιων στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων

επιχειρήσεων, να γίνει από τριµελής επιτροπή εµπειρογνωµόνων, που
αποτελείται από έναν ή δυο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της
αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχους ανώτατης σχολής µε
τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο ορκωτούς ελεγκτές και από
έναν εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου.
3. Η εταιρία που ιδρύεται µε την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου, οφείλει να

λειτουργήσει για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία του
µετασχηµατισµού. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη
και φόρους που ωφελήθηκε. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, εφόσον αιτία
της λύσης αποτελεί η συγχώνευση µε άλλη εταιρία, η διάσπαση Α.Ε. βάσει
του Π.∆ 498/1987 και η απόσχιση κλάδου για ίδρυση Α.Ε.

4.3.2 Φορολογικά Κίνητρα του Ν. 3296/2004
Τα φορολογικά ευεργετήµατα του Ν. 3296/2004 που αφορούν στη συγχώνευση
επιχειρήσεων είναι τα εξής:
•

∆εν υπόκειται σε καµία εισφορά ή δικαιώµατα υπέρ τρίτων, όπως είναι τα
τέλη χαρτοσήµου, τα τέλη ταξινόµησης αυτοκινήτων κ.α.

•

Η υπεραξία που προκύπτει δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος. Η
υπεραξία αυτή προκύπτει κατά την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού κατά το χρόνο συγχώνευσης και παρακολουθείται
υποχρεωτικά σε ιδιαίτερους λογαριασµούς στη νέα εταιρία, µέχρι το χρόνο
διάλυσης της. Όταν η εταιρία αυτή διαλυθεί, η υπεραξία θα προστεθεί στα
κέρδη και θα φορολογηθεί.

•

Η µεταβίβαση ακινήτων στη νέα εταιρία δεν υπόκειται σε Φ.Μ.Α.
Προϋπόθεση είναι, τα ακίνητα αυτά να ανήκουν στις εµπλεκόµενες στη
συγχώνευση επιχειρήσεις και να χρησιµοποιούνται από αυτές, κατά τον χρόνο
της συγχώνευσης. Σε περίπτωση εισφοράς ακινήτου κατά χρήση, είναι
απαραίτητο να είχε χρησιµοποιηθεί αυτό αποδεδειγµένα, τα τελευταία πέντε
(5) έτη από την εµπλεκόµενη επιχείρηση. Η νέα εταιρία οφείλει να
χρησιµοποιεί τα ακίνητα που της µεταβιβάστηκαν, για πέντε (5) τουλάχιστον
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έτη από τη στιγµή του µετασχηµατισµού. Κατά εξαίρεση, κατά τη διάρκεια
των πέντε (5) ετών, η εταιρία έχει την δυνατότητα να τα εκµισθώσει σε
τρίτους, µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το κύριο αντικείµενο των
εργασιών της είτε να τα εκποιήσει, µε την προϋπόθεση ότι εντός δυο (2) ετών,
το προϊόν της εκποίησης θα χρησιµοποιηθεί για αγορά νέων ακινήτων ίσης
τουλάχιστον αξίας ή για εξόφληση δανείων και φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
•

Τα παρεχόµενα φορολογικά ευεργετήµατα στις υπό συγχώνευση επιχειρήσεις
από τους αναπτυξιακούς νόµους, ισχύουν και για τη νέα εταιρία που
προκύπτει από τη συγχώνευση, κατά το µέτρο που οι εµπλεκόµενες στη
συγχώνευση δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών.

•

Οι αφορολόγητες κρατήσεις από τα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα
αποθεµατικά από τα µη διανεµόµενα κέρδη που υφίστανται στις
εµπλεκόµενες στη συγχώνευση επιχειρήσεις, εφόσον µεταφέρονται και
εµφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασµούς στη νέα εταιρεία, δεν
υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της µετατροπής.

•

Το πιο σηµαντικό κίνητρο είναι ότι τα καθαρά κέρδη της νέας εταιρίας,
εφόσον δηλώνονται µε εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος,
φορολογούνται µε µειωµένο συντελεστή κατά 10% την πρώτη χρήση και
µειωµένο κατά 5% την δεύτερη χρήση. Η µείωση στο συντελεστή
φορολογίας, παρέχεται εφόσον ισχύουν δυο προϋποθέσεις. Η πρώτη αφορά το
κεφάλαιο της νέας εταιρίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, το
οποίο είναι απαραίτητο να ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000 €) ευρώ εκ
των οποίων το ένα τρίτο (1/3) να είναι καταβεβληµένο σε µετρητά
προκειµένου για προσωπική εταιρία, σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000 €)
ευρώ προκειµένου για Ε.Π.Ε. και σε διακόσιες χιλιάδες (200.000 €) ευρώ
προκειµένου για Α.Ε. Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά το χρόνο λειτουργίας
των εµπλεκόµενων στη συγχώνευση επιχειρήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητο
να λειτουργούσαν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη πριν από το χρόνο της
συγχώνευσης.

Να σηµειώσουµε ότι οι διατάξεις προβλέπουν µείωση στον συντελεστή
φορολογίας των καθαρών κερδών της προερχόµενης από τη συγχώνευση εταιρείας
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κατά τα δύο πρώτα έτη. Πιο συγκεκριµένα, θα φορολογούνται για το πρώτο
οικονοµικό έτος µε τον ισχύοντα, κατά τον χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης,
συντελεστή φορολογίας, µειωµένο κατά 10 µονάδες και για το επόµενο οικονοµικό
έτος µε συντελεστή µειωµένο κατά 5 µονάδες. Αξίζει να τονισθεί ιδιαίτερα, ότι τα
κίνητρα αυτά δεν αφορούν τις ανώνυµες εταιρίες και εφαρµόζονται στις υπόλοιπες
µορφές ανεξάρτητα από το αντικείµενο εργασιών τους (µεταποιητικές, εµπορικές,
παροχής υπηρεσιών). Επιπρόσθετα, οι διατάξεις ορίζουν ότι αν η συγχώνευση ή
µετατροπή γίνει σε άλλη χρονική περίοδο (εκτός του χρονικού διαστήµατος 14/12/04
– 31/12/11), θα είναι µεν νοµότυπη (δηλαδή δεν θα απαγορεύεται), αλλά δεν θα
υπάρχουν όµως τα συγκεκριµένα αυτά φορολογικά κίνητρα.
Με την ίδια διάταξη ρυθµίζεται νοµοθετικά η φορολογική µεταχείριση της
χρεωστικής διαφοράς (ζηµίας) που προκύπτει κατά την απορρόφηση µητρικής
εταιρίας από τη θυγατρική της. Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις δεν αναγνωρίζεται
για έκπτωση η ζηµία που προκύπτει σε βάρος της απορροφώσας θυγατρικής εταιρίας
λόγω ακύρωσης ιδίων µετοχών, προκειµένου να αποφεύγονται οι καταστρατηγήσεις
(αποφυγή φόρου εισοδήµατος) από επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όµιλο.
Με άλλα λόγια, η συγχώνευση µε το άρθρο 18 του Ν. 3296/04 παρέχει στις
επιχειρήσεις ορισµένα φορολογικά κίνητρα, η µετατροπή ή η συγχώνευση µε το Ν.
1297/72 παρέχει στις επιχειρήσεις άλλου είδους φορολογικά κίνητρα και η µετατροπή
ή η συγχώνευση µε το Ν. 2166/93 παρέχει επίσης άλλου είδους φορολογικά κίνητρα.
Αυτό σηµαίνει πως δεν απαγορεύονται οι οποιουδήποτε άλλου είδους µετατροπές ή
συγχωνεύσεις οι οποίες φυσικά µπορούν να γίνουν, αλλά χωρίς όµως να υπάρχουν
τέτοιου είδους φορολογικά κίνητρα και φυσικά πάντα µε τους περιοριστικούς όρους
όταν πρόκειται για Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. που είναι κεφαλαιουχικού χαρακτήρα εταιρίες.
Παράδειγµα
Αν εντός του έτους 2009 συγχωνευθεί µία Ο.Ε. και µία ΕΠΕ και από τη
συγχώνευση προέλθει µια Α.Ε., µε πρώτη χρήση υπερδωδεκάµηνη, τότε τα κέρδη
που θα προκύψουν από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 θα υπαχθούν σε
φορολογία µε συντελεστή 15%, ενώ κατά το επόµενο οικονοµικό έτος 2012
(διαχειριστική περίοδος 1/1/2011 - 31/12/2011) θα φορολογηθούν µε 18% καθώς θα
ισχύει στο χρόνο υποβολής της δήλωσης (2012) συντελεστής 23%.
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4.4 Οµοιότητες και ∆ιαφορές των ∆ιατάξεων των Νοµοθετηµάτων
Οι κυριότερες οµοιότητες και διαφορές των διατάξεων των νοµοθετηµάτων
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Εφαρµογή

Βιβλία
Στοιχεία

Ν.∆ . 1297/1972

Ν. 2166/1993

Ν. 3296/2004

Μετατροπή ή
συγχώνευση
ηµεδαπής
επιχείρησης
(ατοµικής και
εταιρικής) σε
κεφαλαιουχική

Μετατροπή ή
συγχώνευση ηµεδαπής
επιχείρησης ή
υποκαταστήµατος
αλλοδαπής σε
κεφαλαιουχική

Συγχώνευση
ηµεδαπής
επιχείρησης
(ατοµικής και
εταιρικής πλην
Α.Ε) σε
προσωπική ή σε
κεφαλαιουχική
Ανεξάρτητα
κατηγορίας.
Μετά όµως από
την συγχώνευση
υποχρεωτικά
πρέπει να τηρεί
Γ΄ κατηγορίας
Επιτροπή του
άρθρου 9

και Ανεξάρτητα
κατηγορίας

Εκτίµηση Αξίας

Επιτροπή του
άρθρου 9

Απαιτούµενο

Για τις Α.Ε:
300.000 €

κεφάλαιο

Για τις Ε.Π.Ε:
146.735 €

Μετοχικό
Εταιρικό
Κεφάλαιο
Φορολογικά
Κίνητρα

ή Ονοµαστικές και
µη µεταβιβάσιµες
µετοχές σε
ποσοστό 75%, για
5 έτη
1. Τέλη και
εισφορές
2. Φόρος
Υπεραξίας
3. Φ.Μ.Α µε την
προϋπόθεση
των πέντε ετών
4. ∆ιατήρηση
ευεργετηµάτων

Γ΄ κατηγορίας και
πρέπει υποχρεωτικά η
επιχείρηση να έχει
συντάξει ισολογισµό

Επιτροπή του άρθρου 9
ή ορκωτός λογιστής ή
προϊστάµενος της
αρµόδιας ∆ΥΟ
Για τις Α.Ε: 300.000 €
Για τις Ε.Π.Ε: 146.735
€

Κανένας περιορισµός

1. Τέλη και εισφορές
2. Φόρος Υπεραξίας
3. Φ.Μ.Α χωρίς την
προϋπόθεση των
πέντε ετών
4. ∆ιατήρηση
ευεργετηµάτων
προηγούµενων
αναπτυξιακών
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Για τις Α.Ε:
60.000€
Για τις Ε.Π.Ε:
4.500€
Για Ο.Ε και Ε.Ε:
Κανένας
περιορισµός

1. Τέλη και
εισφορές
2. Φόρος
Υπεραξίας
3. Φ.Μ.Α µε
την
προϋπόθεση
των πέντε
ετών

προηγούµενων
νόµων

νόµων
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4. ∆ιατήρηση
ευεργετηµάτ
ων
προηγούµεν
ων
5. Μειωµένοι
φορολογικοί
συντελεστές
για δύο έτη
υπό
προϋποθέσει
ς

Κεφάλαιο 5: Φορολόγηση της ∆ιανοµής και Κεφαλαιοποίησης
Αποθεµατικών
Τα αποθεµατικά τα οποία σχηµατίζει µία εταιρεία διακρίνονται ανάλογα µε
τον τρόπο σχηµατισµού τους σε δύο κατηγορίες: τα φορολογηθέντα αποθεµατικά και
τα αφορολόγητα αποθεµατικά που σχηµατίζονται βάσει ειδικών διατάξεων των
νόµων. Τα αποθεµατικά καταγράφονται σε λογαριασµό που εµφανίζεται στα ίδια
κεφάλαια της εταιρείας όπου και παραµένουν µέχρι τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση
τους. Η διανοµή των αποθεµατικών, είτε µε τη µορφή µερίσµατος προς τους
µετόχους είτε µε αύξηση της κεφαλαιακής τους µερίδας, πραγµατοποιείται αφού
πρώτα φορολογηθούν (Νεγκάκης, 2006).
Όσον αφορά τη φορολογία της διανοµής και κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών
το άρθρο 106 του Ν. 2238/94 ορίζει ρητά ότι σε περίπτωση που στα καθαρά κέρδη
ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, εταιρίας περιορισµένης ευθύνης και συνεταιρισµού,
εκτός από τα µερίσµατα και τα κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρίες,
συµπεριλαµβάνονται και εισοδήµατα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα έσοδα και λαµβάνει χώρα
διανοµή κερδών, τότε για τον προσδιορισµό των διανεµόµενων κερδών, που
αναλογούν στα εισοδήµατα, που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, λαµβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από
τους ισολογισµούς των νοµικών αυτών προσώπων.
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα ποσά που χαρακτηρίζονται ως
απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα, συµµετέχουν στην φορολογική αναµόρφωση,
κατά το µέρος που αφορούν τα διανεµόµενα κέρδη. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
του άρθρου 106 του ΚΦΕ, εφόσον στα καθαρά κέρδη του νοµικού προσώπου
συµπεριλαµβάνονται

και αφορολόγητα έσοδα, για τον προσδιορισµό των

φορολογητέων κερδών, «προστίθεται σε αυτά, το µέρος των αφορολογήτων εσόδων,
που αναλογεί στα διανεµόµενα µε οποιαδήποτε µορφή, κέρδη, µετά την αναγωγή του
εξευρισκόµενου αυτού ποσού σε µικτό ποσό, µε την προσθήκη του αναλογούντος
φόρου». Επί πλέον, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 31 του ΚΦΕ σε περίπτωση
που στα έσοδα της επιχείρησης περιλαµβάνονται και έσοδα που απαλλάσσονται του
φόρου εισοδήµατος, προστίθενται ως λογιστική διαφορά τα παρακάτω ποσά:
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(α) των χρεωστικών τόκων που ευρίσκεται µε επιµερισµό των τόκων αυτών µεταξύ
των υποκειµένων στην φορολογία εσόδων και των αφορολογήτων.
(β) ποσοστό 5% επί των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας.
Ωστόσο, σύµφωνα µε την Πολ. 1327/1997 τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή:
α) σε αφορολόγητα αποθεµατικά, για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α΄ 127) και του άρθρου 101 του Ν.
1892/1990,
β) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεµατικών που
έχουν σχηµατίσει µέχρι του χρόνου έναρξης ισχύος του Ν. 2065/1992 οι εταιρίες
περιορισµένης ευθύνης, µε εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων
αποθεµατικά (Καραγιάννης,2005).
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τις
επιχειρήσεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 101, σε περίπτωση πίστωσης του
κεντρικού καταστήµατος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή
αποθεµατικών που δεν έχουν φορολογηθεί στο όνοµα του νοµικού προσώπου,
ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση του
άρθρου 107, για την καταβολή του οφειλόµενου φόρου υποβάλλεται µέσα στο πρώτο
δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από το µήνα που γίνεται η πίστωση ή η ανάληψη
ή η εξαγωγή στο εξωτερικό των κερδών ή αποθεµατικών και ο οφειλόµενος φόρος
καταβάλλεται µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται από την παράγραφο αυτή. Πέραν
του φόρου εισοδήµατος που οφείλεται µε βάση τα πιο πάνω, στο καθαρό ποσό
µερισµάτων που λαµβάνουν οι µέτοχοι ενεργείται και παρακράτηση φόρου σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος νόµου23.
Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και επί
διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών, προερχόµενων από εισοδήµατα που
έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Στην περίπτωση αυτήν ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα
ανωτέρω εισοδήµατα φόρος συµψηφίζεται µε αυτόν που αναλογεί στο νοµικό
πρόσωπο για τα εισοδήµατα αυτά. Εξαιρετικά, κατά την κεφαλαιοποίηση ή διανοµή
23
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αποθεµατικών που έχουν σχηµατισθεί µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος
από µερίσµατα, προερχόµενα από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες,
αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία και ούτε επιστρέφεται ο παρακρατηθείς φόρος
µερισµάτων.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 106§4
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος24 (ΚΦΕ - Ν. 2238/1994) όταν λαµβάνει χώρα
κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών από Α.Ε. ή ΕΠΕ, ανεξάρτητα του
χρόνου σχηµατισµού τους, φορολογούνται κατά τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης µε
βάση τις γενικές διατάξεις (25%) στο όνοµα του νοµικού προσώπου, µετά την
αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.
Σηµειώνεται ότι τα αφορολόγητα αποθεµατικά φορολογούνται αυτοτελώς χωρίς να
συναθροίζονται µε το αποτέλεσµα του ισολογισµού και ως προς αυτό υποβάλλεται
χωριστή δήλωση µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από τον µήνα
που λαµβάνεται η απόφαση από το αρµόδιο όργανο (∆ιοικητικό Συµβούλιο ή Γενική
Συνέλευση) για κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών. Κατ’ εξαίρεση ο φορολογικός
νόµος παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες για κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων
αποθεµατικών µε µειωµένο συντελεστή:
α) Σε Α.Ε. µε µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 101 του
Ν.1892/1990, ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές είναι οι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο, µπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή µερικώς, τα αφορολόγητα
αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων, µε εξαίρεση τα αποθεµατικά του
άρθρου 18 του Ν. 942/1949 και το αποθεµατικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10
του Ν. 148/1967 (νυν άρθρο 38 Ν.2238/1994), καθώς πρόκειται για αφορολόγητα
αποθεµατικά ειδικού προορισµού. Τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται
φορολογούνται µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καµιά άλλη επιβάρυνση
ή πρόσθετη προϋπόθεση. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική
υποχρέωση από τον φόρο εισοδήµατος της εταιρείας και των µετόχων της για τα
αποθεµατικά που κεφαλαιοποιήθηκαν. Σηµειώνεται ότι ο φόρος βαρύνει την εταιρεία
και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον υπολογισµό των
φορολογητέων κερδών, καθώς πρόκειται για φόρο εισοδήµατος.

24
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β) Σε Α.Ε. µε µη εισηγµένες µετοχές και σε ΕΠΕ. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
Ν.1473/1984 οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο, καθώς και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, µπορούν να
κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή µερικά, τα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων
αναπτυξιακών νόµων, µε εξαίρεση το αποθεµατικό του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949
και το αποθεµατικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 (νυν άρθρο
38 Ν.2238/1994). Ο νόµος θέτει ως προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση
στην οποία θα συντελεστεί η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το (µετοχικό ή εταιρικό)
κεφάλαιο, κατά το ίδιο ποσό, σε µετρητά από τους παλαιούς ή νέους µετόχους ή
εταίρους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκδοθούν νέες µετοχές ή εταιρικά µερίδια,
για τους δικαιούχους µετόχους ή εταίρους. Τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται
φορολογούνται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς καµιά άλλη επιβάρυνση.
Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας κατά τον
υπολογισµό των φορολογητέων κερδών καθώς αποτελεί φόρο εισοδήµατος, ούτε
συµψηφίζεται µε τον φόρο εισοδήµατος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους
µετόχους ή εταίρους της.
Τονίζουµε ότι και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης
αφορολόγητων

αποθεµατικών

υφίσταται

χρονικός

περιορισµός

δεκαετίας.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από
την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών η εταιρεία διαλυθεί ή µειωθεί το κεφάλαιο
της µε σκοπό την επιστροφή των αποθεµατικών στους µετόχους ή εταίρους, τα
κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά δεν λογίζονται φορολογικώς ως µετοχικό κεφάλαιο
που έχει καταβληθεί και φορολογούνται µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για
τη φορολογία εισοδήµατος κατά τον χρόνο της διάλυσης ή µείωσης του κεφαλαίου,
µετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύµφωνα µε τα παραπάνω (5% ή
10% κατά περίπτωση). Ο περιορισµός δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση διάλυσης της
εταιρείας µε σκοπό συγχώνευσή της µε άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυµης
εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυµη
εταιρεία25.

25
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Κεφάλαιο 6: Φορολογία Μεταβίβαση Μέρους ή και Ολόκληρης της
Επιχείρησης
6.1 Φορολογία Μεταβίβασης

Εταιρικών Μεριδίων σε Ατοµικές

Επιχειρήσεις, Ο.Ε και Ε.Ε
Οι αλλαγές που εισήγαγε ο πρόσφατος φορολογικός νόµος – Ν. 3842/2010 θα
µπορούσαµε να πούµε ότι δεν επηρέασαν σηµαντικά τη φορολογία µεταβίβασης µίας
επιχείρησης. Έτσι, κατά τη µεταβίβαση ατοµικής επιχείρησης ή µεριδίου οµόρρυθµης
εταιρείας σε δικαιούχους συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία
συγγένειας φορολογείται η υπεραξία (µε συντελεστή 5% ή 10% ανάλογα µε το βαθµό
συγγένειας) και όχι η πραγµατική αξία πώλησης.
Στην περίπτωση µεταβίβασης µερίδων Ο.Ε ή Ε.Ε από γονείς σε παιδιά ή
µεταξύ συζύγων, σε περίπτωση συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, δεν
επιβάλλεται φόρος. Ωστόσο στην περίπτωση που στο ενεργητικό της εταιρείας
περιλαµβάνεται ακίνητο, επιβάλλεται φόρος 5% επί της αντικειµενικής αξίας επί του
ποσοστού του µεριδίου που µεταβιβάζεται.
Σε περίπτωση που η µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων δεν γίνεται σε
συγγενείς α΄ και β΄ βαθµού για τον προσδιορισµό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας για
τη µεταβίβαση εταιρικού µεριδίου ισχύουν τα εξής:
1. Κατά τον υπολογισµό των υποχρεώσεων της εταιρείας σύµφωνα και µε την µε
αριθ. πρωτ. 1064697/27.09.06 Α.Υ.Ο., οι υποχρεώσεις υπολογίζονται
τεκµαρτώς σε ποσοστό 10 % επί των αγορών εµπορευµάτων και παγίων που
πραγµατοποίησε η επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της
µεταβίβασης, αφού άλλωστε οι κάθε είδους αγορές δηµιουργούν για την
επιχείρηση αντίστοιχη υποχρέωση. Αντίθετα για τον υπολογισµό των
αποθεµάτων ως αποθέµατα εµπορεύσιµων αγαθών λαµβάνεται το 10% των
αγορών που πραγµατοποίησε η επιχείρηση. Άρα δεν περιλαµβάνονται οι
αγορές παγίων26.
26
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2. Οµοίως για τον υπολογισµό των απαιτήσεων λαµβάνεται υπόψη το σύνολο
των πωλήσεων δεδοµένου ότι οι κάθε είδους πωλήσεις της επιχείρησης
δηµιουργούν αντίστοιχη απαίτηση. Επίσης η ΠΟΛ 1053/2003 αναφέρει ότι ως
απαιτήσεις λαµβάνονται το 10% των πωλήσεων (γενικά).
3. Για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας των µεταβιβαζόµενων µεριδίων
υπολογίζεται η υπεραξία του συνόλου της επιχείρησης η οποία εν συνεχεία
πολλαπλασιάζεται

µε

το

ποσοστό

των

µεταβιβαζόµενων

µεριδίων

προκειµένου να προσδιοριστεί η υπεραξία τους. Ως κόστος απόκτησης
λαµβάνεται λοιπόν, αναλόγως του χρόνου κατά τον οποίο αποκτήθηκαν τα
µερίδια που µεταβιβάζονται:
•

Το κεφάλαιο της, όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό της ή
εάν µέχρι το χρόνο µεταβίβασης των µεριδίων έχουν λάβει χώρα
αυξοµειώσεις του κεφαλαίου, ο µέσος όρος του κεφαλαίου της
επιχείρησης των (5) πέντε προηγουµένων χρήσεων πριν από τη
µεταβίβαση (ή όσων χρήσεων υπάρχουν εάν δεν έχει συµπληρωθεί
πενταετία).

•

Η ελάχιστη αξία της επιχείρησης η οποία έχει υπολογισθεί κατά
την απόκτηση των µεριδίων µε βάση τις διατάξεις των
Υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί για τον προσδιορισµό
της ελάχιστης αξίας.

•

Αν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια ή µέρος αυτών έχουν αποκτηθεί
πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της ΠΟΛ. 1259/1999 Α.Υ.Ο.,
ως αξία κτήσης λαµβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε µε
οποιονδήποτε

τρόπο

κατά

την

εφαρµογή

των

διατάξεων

φορολογίας εισοδήµατος ή κληρονοµιών, δωρεών, γονικών
παροχών ή σε περίπτωση µη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία.
Άρα αυτό που ενδιαφέρει είναι ο ως άνω υπολογισµός της αξίας του συνόλου
της επιχείρησης όταν αγοράσθηκαν τα µερίδια από τον φορολογούµενο, η οποία θα
ληφθεί ως κόστος απόκτησης.
Όσον αφορά τέλος την αξία πώλησης που λαµβάνεται υπόψη, εάν από το
συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει αξία µεταβίβασης
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(τίµηµα) µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, ως αξία πώλησης λαµβάνεται η συµφωνηθείσα, δηλαδή, η µεγαλύτερη27.

6.2 Φορολογία Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων ΕΠΕ
Για να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων στις
Ε.Π.Ε., θα πρέπει πρώτα να το αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση των εταίρων µε
πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παριστάµενων εταίρων, που να εκπροσωπούν
τα 3/4 του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου28. Όταν µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα η
επιχείρηση ή εταιρικά µερίδια, υπολογίζεται υπεραξία που φορολογείται αυτοτελώς
µε συντελεστή 20%. Όταν µεταβιβάζονται µε αντάλλαγµα εταιρικά µερίδια από
Ε.Π.Ε. που έχει ακίνητα, τότε δεν οφείλεται Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α).

6.2.1 Αποχώρηση Εταίρου από την Ε.Π.Ε Ανάληψη της Εταιρικής
του Μερίδας
Όταν αποχωρεί κάποιος εταίρος από την Ε.Π.Ε. και παίρνει συγχρόνως το
κεφάλαιο που είχε καταβάλλει στην εταιρία, τότε υπολογίζεται υπεραξία που
αναλογεί στη µερίδα του. Η υπεραξία αυτή φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή
φόρου 20%.
Σε περίπτωση που αποχωρεί κάποιος εταίρος από την Ε.Π.Ε. και παίρνει την
µερίδα του σε ακίνητα (χωρίς να διαλυθεί η Ε.Π.Ε.), τότε ο Φ.Μ.Α (Φόρος
Μεταβίβασης Ακινήτων) που καταβάλλεται στη ∆Ο.Υ., υπολογίζεται µειωµένος στο
1/4 (δηλαδή, καταβάλλεται µόνο το 25% του συνολικού Φ.Μ.Α.) (άρθρο 4 παρ. 1Αδ
Α.Ν. 1521/50). Αν όµως το ακίνητο που µεταβιβάζεται στον αποχωρούντα εταίρο
είναι µεγαλύτερης αξίας από εκείνη της µερίδας του, και δηλώνεται ότι καταβάλλεται
σε αντάλλαγµα η διαφορά αυτή, τότε οφείλεται Φ.Μ.Α. για τη διαφορά αυτή, µε
ακέραιο συντελεστή ( και όχι µόνο το 1/4 του συντελεστή του Φ.Μ.Α.), αλλιώς για τη
διαφορά αυτή καταβάλλεται φόρος δωρεάς29. Επίσης, για να υπάρχει µείωση του
Φ.Μ.Α. στο 1/4 του συνολικού Φ.Μ.Α., θα πρέπει ο εταίρος που αποχωρεί να είναι
27

Άρθρο 2 ΠΟΛ.1053/2003
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Άρθρο 38 παρ. 1 Ν. 3190/55
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άρθρο 4 παρ. 1Αδ Α.Ν. 1521/50, Υπ. Οικ. Κ. 5407/πολ. 244/86, άρθρο 496 ΑΚ, άρθρο 3 παρ. 2 Ν.
2961/01
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τουλάχιστον δώδεκα µήνες στην εταιρία και να µην έχει γίνει εκχώρηση της
εταιρικής µερίδας του ίδιου εταίρου µέσα στους τελευταίους 12 µήνες (άρθρο 4 Ν.
1587/50), γιατί αλλιώς, Φ.Μ.Α. καταβάλλεται στο ακέραιο (Υπ. Οικ. Ν. 2508/πολ.
86/82). Όταν, ο εταίρος που αποχωρεί παίρνει τη µερίδα του σε αγαθά, τότε εκδίδεται
στοιχείο αυτοπαράδοσης και πάνω στην αξία µπαίνει και Φ.Π.Α. (Εγκ. 10 παρ. 31 δ
Φ.Π.Α).

6.2.2 ∆ωρεά ή Γονική Παροχή Εταιρικών Μεριδίων Ε.Π.Ε
Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της Ε.Π.Ε., µπορεί οποιοσδήποτε
εταίρος να δωρίσει τα µερίδια του σε κάποιον άλλο (άρθρο 34 Ν. 2961/01). Στην
περίπτωση αυτή, η ονοµαστική αξία των µεριδίων που δωρίζονται προσαυξηµένη και
µε την αντίστοιχη υπεραξία, φορολογείται ως δωρεά (άρθρο 34 Ν.∆ 118/73). Όταν
όµως κάποιος γονέας έχει µερίδια Ε.Π.Ε. και τα µεταβιβάζει στα παιδιά του χωρίς

αντάλλαγµα, τότε η µεταβίβαση αυτή λέγεται ≪γονική παροχή≫ και µέχρι ένα όριο

έχει το µισό φόρο της δωρεάς. Το όριο αυτό είναι µέχρι 95.000 ευρώ γονική παροχή
από γονέα σε τέκνο όταν και οι δύο γονείς βρίσκονται στη ζωή, ή µέχρι 123.000 ευρώ
όταν ο ένας από τους δύο γονείς έχει πεθάνει. (άρθρο 12 παρ. 15 Ν. 2948/01). Για τη
δωρεά ή τη γονική παροχή εταιρικών µεριδίων συντάσσεται πρακτικό γενικής
συνέλευσης, τροποποιητικό καταστατικού κλπ.

6.2.3 Εκχώρηση Εταιρικής Μερίδας Στην Ε.Π.Ε. µε Ακίνητα
Όταν µεταβιβάζονται εταιρικά µερίδια ή µερίδες από Ε.Π.Ε. µε αντάλλαγµα
χρηµατικό αντίτιµο ακόµα και αν η Ε.Π.Ε. έχει ακίνητη περιουσία, δεν οφείλεται
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α)30.

6.2.4 Μεταβίβαση Εταιρικής Μερίδας Ε.Π.Ε. Σε Περίπτωση
Θανάτου

30

(Στ.Ε.1975/64, Υπ. Οικ. Μ. 2755/56)
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Όταν πεθάνει κάποιος εταίρος Ε.Π.Ε., και εφόσον προβλέπεται στο
καταστατικό, την Ε.Π.Ε. µπορούν να την συνεχίσουν ή µόνο οι εταίροι που ζουν µαζί
µε τους κληρονόµους του εταίρου που πέθανε. Αν υπάρχει και ανήλικος κληρονόµος,
τότε για τη συνέχιση της εταιρίας απαιτείται και σχετική άδεια του δικαστηρίου
(Εφ.Αθην.1011/76). Όταν οι κληρονόµοι του θανόντος δεχθούν να γίνουν εταίροι της
Ε.Π.Ε., τότε ο καθένας από αυτούς γίνεται και αυτοτελής εταίρος κατά τη µερίδα που
κληρονόµησε. Στην περίπτωση αυτή που η εταιρία συνεχίζεται µε εταίρους τους

επιζώντες και τους κληρονόµους του θανόντος, συντάσσεται πρώτα πρακτικό
έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων και στη συνέχεια, µε βάση το πρακτικό
αυτό συντάσσεται από το συµβολαιογράφο το τροποποιητικό του καταστατικού.
Συµπληρώνεται επίσης το έντυπο της δήλωσης µεταβολής (Μ3). ∆εν συµπληρώνεται
όµως η δήλωση υπεραξίας, διότι τα µερίδια του θανόντος συµπεριλαµβάνονται στη
δήλωση κληρονοµιάς και φορολογούνται µε βάση τη δήλωση αυτή. Η δήλωση
υπεραξίας υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ., µόνο στην περίπτωση που τα µερίδια του
θανόντος πωλούνται σε τρίτους µη κληρονόµους Όταν πεθάνει κάποιος εταίρος και οι
κληρονόµοι αποκτούν δικαίωµα στη µερίδα του θανόντος, είτε αυτοί αποχωρούν από
την εταιρία είτε όχι, τότε οφείλεται φόρος κληρονοµιάς που υπολογίζεται πάνω στην
καθαρή θέση της επιχείρησης την ηµέρα του θανάτου που αναλογεί στο ποσοστό
συµµετοχής του θανόντα, οπότε συµπεριλαµβάνεται στη δήλωση κληρονοµιάς. (Υπ.
Οικ.Κ.16529/65). Αν όµως, στο ποσό της µερίδας του θανόντος που παίρνουν οι
κληρονόµοι, όταν αυτοί αποχωρούν από την εταιρία, περιλαµβάνονται και ακίνητα,
τότε η αξία αυτών υπάγεται και σε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων µειωµένο στο 1/4
του συντελεστή, εφόσον στους δώδεκα (12) τελευταίους µήνες δεν έγινε καµία
εκχώρηση εταιρικής µερίδας του ιδίου του εταίρου της Ε.Π.Ε. που κληρονοµούν,
τότε τα αγαθά που παίρνουν από την εταιρία εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης και
πάνω στην αξία µπαίνει Φ.Π.Α31.

6.3 Φόρος Μεταβίβασης Μετοχών Α.Ε
Ανάλογα µε το εάν οι µετοχές είναι εισηγµένες ή όχι στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών, διαφοροποιείται

και ο τρόπος µεταβίβασης των µετοχών. Πιο

συγκεκριµένα, η µεταβίβαση των µετοχών των εταιρειών που είναι εισηγµένες στο

31

Εγκ.10 παρ.31 δ Φ.Π.Α., άρθρο 7 παρ.2 ε Ν.2859/00, Εγκ.πολ. 1009/12.1.94
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χρηµατιστήριο πραγµατοποιείται µέσω αυτού µε την βοήθεια ενός χρηµατιστή, ο
οποίος και βεβαιώνει την µεταβίβαση, αποστέλλει κατάσταση των µεταβιβαζόµενων
µετοχών και µε τη σειρά του το χρηµατιστήριο Αξιών ενηµερώνει τις εταιρείες οι
οποίες οφείλουν να καταγράψουν την συναλλαγή στα βιβλία µετοχών και µετόχων
χωρίς όµως να είναι απαραίτητη η συµβολή των συµβαλλόµενων µερών. Η
διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν οι µετοχές της εταιρείας είναι
ονοµαστικές ή όχι. Στην περίπτωση των ονοµαστικών µετοχών η µεταβίβαση τους
πραγµατοποιείται µε εγγραφή σε ειδικά βιβλία µετοχών της εταιρείας, στα οποία
καταχωρούνται τα στοιχεία των µετοχών, αγοραστών και πωλητών, και οι αριθµοί
των µετοχών, τα δε βιβλία υπογράφονται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Από την άλλη µεριά, για τη µεταβίβαση µετοχών που δεν είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών, απαιτείται η σύνταξη ιδιωτικού ή συµβολαιογραφικού
εγγράφου, το οποίο περιέχει τα στοιχεία της µεταβίβασης. Τα στοιχεία αφορούν και
τον χρόνο µεταβίβασης των µετοχών, τα ακριβή στοιχεία των συµβαλλόµενων,
φυσικών ή νοµικών προσώπων, τον τρόπο µεταβίβασης των µετοχών (πώληση,
δωρεά κλπ), τα στοιχεία της ανώνυµης εταιρείας στην οποία ανήκουν οι µετοχές, τον
αριθµό των µεταβιβαζόµενων µετοχών και µετόχων της εταιρείας.

6.3.1 Μεταβίβαση µη Εισηγµένων Μετοχών από Επαχθή Αιτία
Όπως ορίζεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, φορολογείται
αυτοτελώς µε συντελεστή 5% η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών ή παραστατικών
τίτλων µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό
χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, που
µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
Προκειµένου για µεταβιβάσεις σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄
κατηγορία του άρθρου 29 του Ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιατάξεων
Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από
Λαχεία» ανάλογα µε τη συγγενική τους σχέση, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών
φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 1,2% και 2,4% αντίστοιχα.
Με απόφαση της ∆ιοίκησης επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω διατάξεις
εφαρµόζονται και στις µεταβιβάσεις µετοχών µη εισηγµένων αλλοδαπών εταιρειών
που πραγµατοποιούν κάτοικοι Ελλάδος, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
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6.3.2 ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου και Υπολογισµός Πραγµατικής
Αξίας
Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο µεταβιβάζων τις µετοχές. Προς
τούτο καταβάλλει τον οφειλόµενο φόρο εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται στη
∆ΟΥ της έδρας της εταιρείας, της οποίας µεταβιβάζονται οι µετοχές. Ως πραγµατική
αξία πώλησης λαµβάνεται η συµφωνηθείσα αξία πώλησης των µετοχών που ορίζεται
στο ιδιωτικό ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µεταβίβασης, εφόσον αυτή είναι
µεγαλύτερη από την ελάχιστη αξία των µεταβιβαζόµενων µετοχών. Για τον
υπολογισµό της ελάχιστης αξίας των µεταβιβαζόµενων µετοχών και του ποσού του
φόρου παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα.

Παράδειγµα
Έστω ότι ένας µέτοχος συµφωνεί να µεταβιβάσει 500 µετοχές της Α.Ε. «Χ» στις
18/07/06 έναντι 60.000 ευρώ. Η αντικειµενική αξία των ακινήτων της Α.Ε. κατά τον
χρόνο της µεταβίβασης είναι 200.000 ευρώ, ενώ η αξία κτήσης αυτών, όπως
εµφανίζεται στα βιβλία της, είναι 120.000 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια (9.500 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 100 ευρώ) δεν έχουν µεταβληθεί µέχρι τον χρόνο µεταβίβασης,
ενώ από τους 5 τελευταίους ισολογισµούς που έχει δηµοσιεύσει προκύπτει ο πίνακας:

Ίδια Κεφάλαια

950.000 ευρώ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

0,3366

Προσαύξηση µε την απόδοση των ιδίων 319.770 ευρώ
κεφαλαίων 950.000 x 0,3366
∆ιαφορά αντικειµενικής αξίας ακινήτων 80.000 ευρώ
και αξίας κτήσεως αυτών

Η ελάχιστη αξία της µετοχής ισούται µε το άθροισµα των ιδίων κεφαλαίων
µετά την αναπροσαρµογή και της θετικής διαφοράς µεταξύ της αντικειµενικής αξίας
ακινήτων και της αξίας κτήσης τους διά των αριθµό των υφιστάµενων µετοχών.
Εποµένως, η ελάχιστη αξία της µετοχής είναι (950.000 + 319.770 + 80.000)/9.5000 =
142,08 ευρώ.
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Η ελάχιστη αξία των µεταβιβαζόµενων µετοχών είναι 500 x 142,08 = 71.040
ευρώ, η οποία λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του φόρου, καθώς είναι
µεγαλύτερη από τη συµφωνηθείσα.

Υπολογισµός φόρου:
Για µεταβίβαση σε τρίτους ο οφειλόµενος φόρος είναι: 71.040 x 5% = 3.552 ευρώ.
Για µεταβίβαση σε συγγενείς Α΄ βαθµού ο φόρος είναι: 71.040 x 1,2% = 852,48
ευρώ.
Για µεταβίβαση σε συγγενείς Α΄ βαθµού ο φόρος είναι: 71.040 x 2,4% = 1.704,96
ευρώ.

6.3.3 Μεταβίβαση Μη Εισηγµένων Μετοχών από Χαριστική Αιτία
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών και Γονικών
Παροχών, η αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής µεταβίβαση µη εισηγµένων
στο χρηµατιστήριο µετοχών υπόκειται σε φόρο αυτοτελώς µε συντελεστή 1,2%,
προκειµένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία και µε συντελεστή
2,4%, προκειµένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία. Στην
περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να συνυπολογίσει την αξία των
µετοχών µε µελλοντικές αξίες αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. Κατά την
αυτοτελή φορολόγηση από την αξία των µετοχών δεν εκπίπτουν χρέη, βάρη και
κληροδοτήµατα, ενώ ο φόρος που αναλογεί στη µέχρι 138.000 ευρώ αξία των
µετοχών δεν µειώνεται κατά ποσοστό 60%, όταν ο δικαιούχος έχει αναπηρία
τουλάχιστον κατά ποσοστό 67%. Ωστόσο, ο υπόχρεος σε φόρο µπορεί µε τη δήλωση
των µεταβιβαζοµένων µετοχών να συνυποβάλει αίτηµα για τη µη εφαρµογή της
αυτοτελούς φορολόγησης µε συντελεστή 5% και να φορολογηθεί µε τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών και Γονικών Παροχών.

6.3.4 Φορολογική Μεταχείριση Μεταβίβασης Μη Εισηγµένων
Μετοχών
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Όταν τα πρόσωπα που µεταβιβάζουν τις µετοχές είναι ηµεδαπές Α.Ε.,
ηµεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισµοί, µε την αυτοτελή φορολόγηση του 5% το εισόδηµα
από τη µεταβίβαση των µετοχών αντιµετωπίζεται ως έσοδο φορολογούµενο κατά
ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. ∆ηλαδή, σε περίπτωση
διανοµής κερδών από την Α.Ε., Ε.Π.Ε ή τον συνεταιρισµό, για τον προσδιορισµό των
φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου, θα προστίθεται σε αυτά και το µέρος
της υπεραξίας που προέκυψε από την πώληση µη εισηγµένων µετοχών που αναλογεί
στα διανεµόµενα, µετά την αναγωγή του εξευρισκοµένου αυτού ποσού σε µεικτό
ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Το µη διανεµόµενο µέρος
της υπεραξίας θα πρέπει να εµφανίζεται στον δευτεροβάθµιο λογαριασµό 41.91
«Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο».
Περαιτέρω, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο
φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου του νοµικού προσώπου
θα εκπίπτει ο καταβληθείς σύµφωνα µε τα πιο πάνω φόρος 5%, ο οποίος αναλογεί
στο µέρος της υπεραξίας που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη. Σε περίπτωση όµως
που από την πώληση των µετοχών προέκυψε ζηµία, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 2238/1994. ∆ηλαδή, η υπόψη ζηµία θα
συµψηφίζεται µε κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, που εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού και εάν δεν
υπάρχουν τέτοια κέρδη ή εάν αυτά που υπάρχουν υπολείπονται της ζηµίας, τότε
ολόκληρη η ζηµία ή το υπόλοιπο αυτής, αντίστοιχα, µεταφέρεται σε ειδικό
λογαριασµό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των προαναφερόµενων
νοµικών προσώπων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν ο µεταβιβάζων τις µετοχές είναι φυσικό πρόσωπο,
προσωπική εταιρεία ή άλλο πρόσωπο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
2238/1994, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουµένων βιβλίων ή νοµικό
πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τότε µε την αυτοτελή φορολογία
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωσή του για την υπεραξία που ενδεχοµένως έχει
προκύψει από τη µεταβίβαση. Επίσης, ενδεχόµενη ζηµία από την πώληση των εν
λόγω µετοχών δεν αναγνωρίζεται και ο καταβληθείς φόρος 5% δεν επιστρέφεται.
Σε περίπτωση που έχουµε αλλοδαπά πρόσωπα τότε διαφέρει η φορολογική
µεταχείριση της µεταβίβασης µετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο. Πιο
συγκεκριµένα, µε απόφαση της διοίκησης τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα κρατών µε
τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας του
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εισοδήµατος, σε περίπτωση που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά
τις διατάξεις των αντίστοιχων συµβάσεων, δεν φορολογούνται για το εισόδηµα που
αποκτούν από την πώληση µετοχών µη εισηγµένης ανώνυµης ελληνικής εταιρείας.
Όταν όµως τα αλλοδαπά πρόσωπα έχουν µόνιµη εγκατάσταση, τότε το εισόδηµα από
την πώληση φορολογείται όταν αυτό µπορεί να αποδοθεί στη µόνιµη εγκατάσταση,
δηλαδή όταν αποδειχθεί ότι οι µεταβιβαζόµενες µετοχές αποτελούν περιουσιακό
στοιχείο της µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα.
Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελεί η Σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ,
µε τις σχετικές διατάξεις της οποίας ορίζεται ότι µια επιχείρηση των ΗΠΑ, η οποία
διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, φορολογείται επί των κερδών τα οποία
πραγµατοποιεί η επιχείρηση αυτή από πηγές εντός Ελλάδας, ανεξάρτητα αν τα κέρδη
αυτά πραγµατοποιούνται από ή έχουν µε οποιοδήποτε τρόπο σχέση µε την εν λόγω
µόνιµη εγκατάσταση. Για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που µεταβιβάζουν µετοχές
µη εισηγµένων ανώνυµων ελληνικών εταιρειών εφαρµόζονται οι διατάξεις κατά
περίπτωση της αντίστοιχης σύµβασης.

6.3.5 Φορολογική Μεταχείριση Μεταβίβασης Μετοχών που είναι
Εισηγµένες σε Αλλοδαπά Χρηµατιστήρια
Το άρθρο 33 του Ν. 2278/1999 ορίζει ότι όταν πρόκειται για µετοχές για
µεταβίβαση µετοχών που είναι εισηγµένες σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια και η οποία
πραγµατοποιείται από Έλληνες κατοίκους, τότε ο φόρος που αποδίδεται ανέρχεται
στο 5% πάνω στην πραγµατική αξία πώλησης.
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Κεφάλαιο 7: Φορολόγηση Κατά την Λύση και Εκκαθάριση
7.1 Λύση της Οµόρρυθµης Εταιρείας
Η οµόρρυθµη εταιρεία που έχει συσταθεί για ορισµένο χρόνο λύεται µόλις
περάσει ο χρόνος αυτός. Είναι, όµως δυνατόν, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να λυθεί
µε καταγγελία πριν περάσει ο χρόνος αυτός. Η εταιρεία που έχει αόριστη διάρκεια
λύεται οποτεδήποτε µε καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου. Αν ο σπουδαίος λόγος για
τον οποίο καταγγέλθηκε η εταιρεία, συνίσταται στο ότι κάποιος από τους εταίρους
εκδήλωσε αντισυµβατική συµπεριφορά (π.χ. η διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων
[ΕφΑθ 11141/1982 ΕΕµπ∆ 1983, σ. 419], οι τυχόν υπεξαιρέσεις χρηµατικών ποσών
από το ταµείο της εταιρείας κ.λπ.) τότε ο εταίρος αυτός ενέχεται για τη ζηµία που
προκάλεσε η λύση της εταιρείας στους λοιπούς εταίρους.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία λύεται αν µε το θάνατο ενός από τους εταίρους.
Μπορεί όµως να συµφωνηθεί ότι η εταιρεία θα συνεχιστεί είτε µεταξύ των λοιπών
εταίρων, είτε µεταξύ των κληρονόµων του αποθανόντα. Η µη ενηλικίωση των
κληρονόµων δεν θίγει το κύρος της συµφωνίας. Ακόµη, η λύση της εταιρείας
επέρχεται από τους παρακάτω λόγους:
•

Η κακή πορεία των εργασιών της εταιρείας.

•

Οι σοβαρές διαφωνίες µεταξύ των εταίρων.

•

Η αδυναµία κάποιου εταίρου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
(όπως είναι π.χ. η µακρά ασθένειά του)32 εκτός βέβαια και αν
συµφωνήθηκε ότι στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα συνεχίσει
απρόσκοπτα τη λειτουργία της µε τους άλλους εταίρους.

Ωστόσο, το γεγονός της λύσης της εταιρείας, δεν επιφέρει και την άµεση
απώλεια της νοµικής της προσωπικότητας, καθώς, µετά τη λύση της, η εταιρεία
περιέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς σε εκκαθάριση, κατά το στάδιο της
οποίας το νοµικό της πρόσωπο εξακολουθεί να υπάρχει για τον σκοπό και τις ανάγκες
της διαδικασίας αυτής. Η εταιρεία µετά τη λύση της εξακολουθεί να λειτουργεί
εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες και ο σκοπός της εκκαθάρισης. Από τη λύση της
εταιρείας παύει η εξουσία των διαχειριστών εταίρων, εκτός και αν από το
καταστατικό ορίζεται διαχειριστής ως εκκαθαριστής. Η εκκαθάριση µπορεί να γίνει

32

[βλ. Μ. Λεοντάρη, Προσωπικές εταιρείες, 1997, σελ. 71]
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από όλους τους εταίρους ή από τον εκκαθαριστή ο οποίος έχει διοριστεί µε απόλυτη
πλειοψηφία των εταίρων (Καραγιώργος, 2003).

7.1.1 Εκκαθάριση της Ο.Ε
Η εκκαθάριση αποσκοπεί στην περάτωση των νοµικών σχέσεων που
προήλθαν από τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας και ήταν εκκρεµείς κατά
τον χρόνο λύσης της. Οι σχέσεις αυτές µπορεί να ανάγονται καταρχήν στις σχέσεις
µεταξύ της εταιρείας και των τρίτων, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
εξωεταιρικές σχέσεις µεταξύ εταιρείας και εταίρων, που στην περίπτωση αυτή
αντιµετωπίζονται ως τρίτοι. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι κατά την εκκαθάριση πρώτα
εξοφλούνται οι οφειλές των εταίρων απέναντι σε τρίτους, όπως σε πιστωτές,
προµηθευτές, τράπεζες, δηµόσιο, καθώς και οφειλές των εταίρων µεταξύ τους.
Έπειτα από την εξόφληση όλων των παραπάνω εισπράττονται οι εισφορές. Αν η
εισφορά δεν συνίσταται σε χρηµατικές µονάδες, καταβάλλεται η αξία του
αντικειµένου κατά το χρόνο πραγµατοποίησης της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση όµως
που η εισφορά συνίσταται στη χρήση ορισµένων πραγµάτων, τα πράγµατα αυτά
αποδίδονται αυτούσια. Αν η εισφορά συνίσταται σε εργασία ή σε χρήση πράγµατος,
δεν αποδίδεται ως εισφορά µε όποιος τρόπο κι’ αν είχε εκτιµηθεί αρχικά.
Για την εξόφληση των οφειλών και την απόδοση των εισφορών η εταιρική
περιουσία µετατρέπεται σε χρήµα όπως προβλέπουν οι διατάξεις πώλησης κοινού
πράγµατος. Μετά την εξόφληση των οφειλών προς τρίτους και προς τους εταίρους,
αποδίδονται οι εισφορές και τα υπόλοιπα διανέµονται στους µετόχους ανάλογα µε τα
ποσοστά συµµετοχής τους στα εταιρικά κέρδη. Όµως στην περίπτωση που τα
στοιχεία του ενεργητικού δεν αρκούν για την εξόφληση των οφειλών και την
απόδοση των εισφορών, για ό,τι λείπει υπόλογοι και υπεύθυνοι προς απόδοση είναι οι
εταίροι κατά το λόγο συµµετοχής τους στις ζηµίες. Αν ένας εταίρος δεν είναι σε θέση
να καλύψει αυτό που του αναλογεί τη διαφορά τη καλύπτουν κατά την ίδια αναλογία
οι υπόλοιποι εταίροι. Οι οµόρρυθµοι εταίροι δεν παύουν να ευθύνονται µέχρι να
επέλθει η ολοσχερής εξόφληση όλων των εκκρεµών χρεών της εταιρείας.

7.1.2 Φορολόγηση Κατά τη Λύση και Εκκαθάριση της Ο.Ε
Όταν διαλύεται µία Ο.Ε και η ακίνητη περιουσία της µεταβιβάζεται αυτούσια
στους εταίρους, ανάλογα µε τις εταιρικές τους µερίδες και εφόσον ή συγκεκριµένη
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µεταβίβαση υπόκεται σε Φ.Μ.Α., τότε αυτός υπολογίζεται µε µειωµένο συντελεστή
στο ¼ (δηλαδή οφείλεται µόνο το 25% του συνολικού Φ.Μ.Α).33 Για όσα µερίδια
έχουν µεταβιβαστεί (έχει δηλαδή πραγµατοποιηθεί η εκχώρηση τους) µέσα στο
τελευταίο έτος πριν τη διάλυση της εταιρείας, ο Φ.Μ.Α οφείλεται στο ακέραιο, ενώ
για όσο µερίδια δεν µεταβιβάστηκαν (δηλαδή, δεν εκχωρήθηκαν σε άλλα πρόσωπα
µέσα στο τελευταίο έτος) ο Φ.Μ.Α. που οφείλεται είναι το ¼ του συνολικού
Φ.Μ.Α34.
Όταν η αξία του ακινήτου που µεταβιβάζεται, κατά τη διάλυση της Ο.Ε ή της
Ε.Ε δεν είναι ανάλογη µε την εταιρική µερίδα του εταίρου και εφόσον η
συγκεκριµένη µεταβίβαση υπόκειται σε Φ.Μ.Α, τότε πάνω στη διαφορά της αξίας
του ακινήτου υπολογίζεται Φ.Μ.Α µε ακέραιο συντελεστή (χωρίς δηλαδή καµία
απολύτως µείωση στο Φ.Μ.Α.) µε την προϋπόθεση όµως ότι διαπιστώνεται η
καταβολή σε αντάλλαγµα της διαφοράς αυτής, αλλιώς για τη διαφορά αυτή
καταβάλλεται φόρος δωρεάς35. Έτσι αν διαλυθεί π.χ. µία Ο.Ε. ή Ε.Ε. και
καταβάλλεται ο Φ.Μ.Α µειωµένος στο ¼ του συντελεστή (λόγω διάλυσης) και
εφόσον γίνει ταυτόχρονα και διανοµή του κτιρίου στους εταίρους, τότε θα
καταβληθεί και ο Φ.Μ.Α στο ακέραιο για τη διαφορά που τυχόν προκύψει λόγω της
ανακατανοµής αυτής (καθότι ένας εταίρος µπορεί να πάρει µεγαλύτερο µερίδιο από
αυτό που του αναλογεί). Αν όµως η διανοµή της ακίνητης περιουσίας γίνει αργότερα
µεταξύ των εταίρων, τότε αυτή θεωρείται ως αυτούσια διανοµή µεταξύ των φυσικών
προσώπων, οπότε θα καταβληθεί και πάλι (για δεύτερη φορά, µία φορά κατά τη
διάλυση και µία φορά κατά τη νέα διανοµή) ο Φ.Μ.Α. µειωµένος κατά το ¼ του
συντελεστή για τα ποσοστά συµµετοχής τους και στο ακέραιο ο Φ.Μ.Α. για τη
διαφορά που προκύπτει λόγω της ανακατανοµής αυτής.
Η αξία (αντικειµενική κλπ) των αυτοτελών οικοδοµών των διαµερισµάτων,
καταστηµάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ. που περιέχονται κατά το χρόνο της
διάλυσης στα µέλη των τεχνικών επιχειρήσεων (π.χ. τεχνικές επιχειρήσεις µε τη
µορφή Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξιών κλπ36.) θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο των

33

Εγκ. Υπ. Οικ. Κ. 5407/πολ. 244/86, Α.Ν. 1521/50.

34

Υπ. Οικ. Ν 2508/82, γνωµ. Ν.Σ.Κ 131/82, αρ. 4 παρ.1 Ν. 1521/50.

35

Υπ. Οικ. Κ. 5407/πολ 244/22.7.86).

36
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επιχειρήσεων αυτών κατά το χρόνο διάλυση τους. Το καθαρό κέρδος που προκύπτει
φορολογείται στο όνοµα της Ο.Ε µε συντελεστή 20% κατά το έτος της διάλυσης.
Πολύ σηµαντικό φορολογικό θέµα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης είναι και
ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Όταν στο στάδιο εκκαθάρισης της Ο.Ε ή
της Ε.Ε κλπ. υπάρχουν και διάφορα εµπορεύσιµα αγαθά (εµπορεύµατα, α’ και β’
ύλες, προϊόντα κλπ) τα οποία δεν πωλούνται αλλά περιέχονται στους διάφορους
εταίρους ως µερίδιο στην τελική κατανοµή του αποτελέσµατος της εκκαθάρισης αντί
χρηµάτων που θα πάρουν οι άλλοι εταίροι, τότε για τα αγαθά αυτά καταβάλλεται στη
∆.Ο.Υ το Φ.Π.Α. που είχε εκπέσει ως «Φ.Π.Α εισροών» και στην συνέχεια δεν
αποδόθηκε στη ∆.Ο.Υ. ως «Φ.Π.Α. εκροών», διότι τα αγαθά αυτά δεν πωλήθηκαν σε
τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, τα αγαθά που δεν πωλήθηκαν θεωρούνται
«αυτοπαράδοση αγαθών» για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για το λόγο αυτό
υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Το αργότερο µέχρι την τελευταία µέρα που διαρκεί η
εκκαθάριση, εκδίδεται δελτίο αποστολής (θεωρηµένο) καθώς και ειδικό στοιχείο
αυτοπαράδοσης (αθεώρητο) του άρθρου 14 του ΚΒΣ για τα αγαθά αυτά. Αντί ειδικού
στοιχείου αυτοπαράδοσης µπορεί να εκδοθεί µία απλή αθεώρητη απόδειξη
αυτοπαράδοσης.

Στο

ειδικό

στοιχείο

αυτοπαράδοσης

ή

στην

απόδειξη

αυτοπαράδοσης, ως ποσό γράφεται η αξία µε την οποία έχουν αποτιµηθεί τα αγαθά
αυτά στην τελευταία απογραφή (και αν δεν υπάρχει απογραφή το κόστος αγοράς ή
κατασκευής των αγαθών αυτών). Κάτω από την αξία αυτή προστίθεται το Φ.Π.Α. που
προκύπτει µε την εφαρµογή του αντίστοιχου συντελεστή Φ.Π.Α πάνω στην αξία
αυτοπαράδοσης. Στη συνέχεια, το Φ.Π.Α αυτό αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ µε τη περιοδική
δήλωση της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου µέσα στην οποία εκδόθηκε η
απόδειξη αυτοπαράδοσης ή το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στις αυτοπαραδόσεις αγαθών, όταν η επιχείρηση πριν από
την παύση εργασιών τηρούσε βιβλίο αγορών, γιατί στη περίπτωση αυτή, για τα
αναλαµβανόµενα αγαθά ο Φ.Π.Α εκροών καταβλήθηκε στη ∆.Ο.Υ κατά τη
φορολογική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η αγορά των αγαθών αυτών.
Όταν κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της Ο.Ε υπάρχουν και διάφορα πάγια
στοιχεία για τα οποία παρέχεται το δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α εισροών τους (π.χ.
µηχανήµατα, έπιπλα κλπ.) και τα οποία δεν πωλούνται αλλά περιέρχονται σε
ορισµένους εταίρους, ως µερίδιο στην τελική κατανοµή του αποτελέσµατος
εκκαθάρισης αντί χρηµάτων που θα πάρουν οι άλλοι εταίροι, τότε για τα πάγια αυτά
αγαθά και εφόσον έχει περάσει πενταετία από τη πρώτη χρησιµοποίηση τους,
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καταβάλλεται Φ.Π.Α. στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. που υπολογίζεται πάνω στην αξία
αποτίµησης τους. Πριν από την απόδοση του Φ.Π.Α. αυτού της αυτοπαράδοσης
παγίων, θα πρέπει να εκδοθεί από ένα δελτίο αποστολής (θεωρηµένο) και στη
συνέχεια από ένα ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης (αθεώρητο) του άρθρου 14 του
Κ.Β.Σ. Πάνω στην αξία της αυτοπαράδοσης των παγίων αυτών στοιχείων
προστίθεται και Φ.Π.Α. µε το συντελεστή Φ.Π.Α που έχουν τα αντίστοιχα πάγια
στοιχεία την ηµέρα που εκδίδεται το στοιχείο της αυτοπαράδοσης.
Αν για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αυτοπαραδίδονται στους εταίρους
δεν έχει περάσει πενταετία από τη πρώτη χρησιµοποίησης τους, τότε η αξία
αυτοπαράδοσης υπόκεινται κανονικά σε Φ.Π.Α, αλλά στην περίπτωση αυτή όµως
γίνεται και διακανονισµός του Φ.Π.Α. εισροών και αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ ο ∆.Π.Α.
εισροών που προκύπτει από το διακανονισµό αυτό και που αντιστοιχεί στα
εναποµένοντα έτη της πενταετίας. Για την αποστολή των αγαθών αυτών στους
εταίρους

εκδίδεται

οπωσδήποτε

δελτίο

αποστολής

και

ειδικό

στοιχείο

αυτοπαράδοσης και πάνω στην αξία της αυτοπαράδοσης προστίθεται και Φ.Π.Α. Στη
συνέχεια, αν ο Φ.Π.Α. του στοιχείου αυτοπαράδοσης είναι µικρότερος από τον
αντίστοιχο Φ.Π.Α των παγίων αυτών που αναλογεί στα εναποµένοντα έτη της
πενταετίας, τότε γίνεται και επιπλέον και διακανονισµός στο Φ.Π.Α εισροών λόγω
της πενταετίας και αποδίδεται η διαφορά στο δηµόσιο.
Αν όµως ο εταίρος στον οποίο παραδίδονται τα πάγια στοιχεία, έχει κάνει
έναρξη εργασιών µε το ίδιο αντικείµενο πριν από τη παύση εργασιών της Ο.Ε και
πρόκειται να τα χρησιµοποιήσει αυτά στην ατοµική του επιχείρηση, τότε για τα
στοιχεία αυτά εκδίδεται τιµολόγιο – δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής και στη
συνέχεια τιµολόγιο, άσχετα αν έχει περάσει πενταετία ή όχι και προστίθεται και
Φ.Π.Α. στην περίπτωση αυτή. Αν το Φ.Π.Α. αντιστοιχεί στα εναποµένοντα έτη της
πενταετίας, τότε γίνεται κανονικά και διακανονισµός µε την εκκαθαριστική δήλωση
που ακολουθεί και καταβάλλεται στη ∆.Ο.Υ η διαφορά37.
Αφού τελειώσει το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας γίνεται στην ∆.Ο.Υ
η παύση των εργασιών. Η ηµεροµηνία παύσης των εργασιών που φαίνεται και στο
έντυπο διακοπής θεωρείται και ως ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας φορολογικής
περιόδου. Η τελευταία περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ µέχρι
τις 20 του επόµενου µήνα από εκείνον µέσα στον οποίο γίνεται η οριστική παύση των
37
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εργασιών όταν τηρούνται βιβλία γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ ή µέχρι τις 20 του
επόµενου µήνα από εκείνον που λήγει το τρίµηνο µέσα στο οποίο έγινε οριστική
παύση εργασιών όταν τηρούνται βιβλία β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και όχι αργότερα
από την προθεσµία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α38.
Η εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ µέσα σε 55
µέρες (ηµερολογιακές από την ηµεροµηνία παύσης των εργασιών λόγω διάλυσης της
επιχείρησης εφόσον αυτή τηρούσε πριν τη παύση βιβλίο εσόδων – εξόδων).
Υποβάλλεται µία και µόνο εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α µετά το τέλος της
εκκαθάρισης. Αυτό γίνεται διότι, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 4 του Π.∆. 186/92, η
διάρκεια της εκκαθάρισης αποτελεί µία αυτοτελή διαχειριστική περίοδο, οπότε
υποβάλλεται µία εκκαθαριστική δήλωση για το Φ.Π.Α.
Αν όµως η οµόρρυθµη εταιρεία τηρούσε πριν τη διάλυση της βιβλία γ’
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τότε η εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α υποβάλλεται στη
∆.Ο.Υ µέσα σε 130 ηµέρες µετρούµενες από την επόµενη µέρα παύσης των εργασιών
της39.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ποσά που διανέµονται κατά τη διάλυση µίας
προσωπικής εταιρείας και δεν αποτελούν κεφάλαιο ή αποθεµατικά που να έχουν
φορολογηθεί κατά το χρόνο που σχηµατίσθηκαν ούτε κέρδη που φορολογήθηκαν στις
προηγούµενες χρήσεις, τότε αυτά θεωρούνται εισοδήµατα του χρόνου που διαλύεται
η εταιρεία και φορολογούνται στο όνοµα της εταιρείας, εκτός φυσικά από την
επιχειρηµατική αµοιβή που φορολογείται στο όνοµα των εταίρων που τους αναλογεί.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της προσωπικής εταιρείας (Ε5) υποβάλλεται στη
∆.Ο.Υ µέσα στις παρακάτω προθεσµίες:
•

Σε περίπτωση που η προσωπική εταιρεία τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ. και η λύση της καθώς και η παύση των εργασιών της έγινε
µέχρι 30 Νοεµβρίου, τότε η δήλωση υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ µέσα σε
3 µήνες από την ηµεροµηνία που δηλώθηκε η παύση των εργασιών της
λόγω λύσης της εταιρείας40.
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•

Αν η εταιρεία την ηµέρα παύσης των εργασιών της τηρούσε βιβλία β’
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και η παύση των εργασιών της λόγω λύσης και
εκκαθάρισης έγινε µέσα στο µήνα ∆εκέµβριο, τότε η δήλωση της
εταιρείας αυτής υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ µέχρι 1η Απριλίου του
επόµενου έτους.

•

Αν η εταιρεία τηρούσε την ηµέρα της παύσης των εργασιών της βιβλία
γ’ κατηγορίας, τότε η δήλωση της εταιρείας αυτής υποβάλλεται στη
∆.Ο.Υ µέσα σε 3,5 µήνες από την παύση των εργασιών της (λόγω
λύσης και εκκαθάρισης)

7.2 Λύση και Εκκαθάριση της Ετερόρρυθµης εταιρείας
Η Λύση και εκκαθάριση µίας Ε.Ε. δεν διαφέρει από αυτή µίας Ο.Ε ούτε σε
διαδικασίες ούτε σε φορολογικά ζητήµατα µε εξαίρεση την κατανοµή της ζηµίας που
αναλογεί στον ετερόρρυθµο εταίρο.

7.3 Λύση και Εκκαθάριση της Ε.Π.Ε
Η λύση και η εκκαθάριση µιας Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης αποτελεί το
τελικό στάδιο ζωής της εταιρίας. Η λύση της εταιρίας µπορεί να προέλθει από
διάφορους λόγους. Αυτοί οι λόγοι µπορεί να αναφέρονται στο καταστατικό µπορεί
και όχι. Οι λόγοι που δεν αναφέρονται στο καταστατικό είναι συνήθως αναγκαστικού
χαρακτήρα και ορίζονται ρητά στον νόµο 3190/1955. Τα άρθρα του νόµου που
διέπουν την λύση και την εκκαθάριση µιας ΕΠΕ είναι τα άρθρα 44 έως 50 του νόµου
περί ΕΠΕ. Η λύση της εταιρίας µπορεί να περιέλθει για λόγους που αναφέρονται στο
καταστατικό ή στον νόµο, µετά από απόφαση των εταίρων ή µετά την ανάκυψη
σπουδαίου λόγου.
Το στάδιο της λύσης διαδέχεται το στάδιο της εκκαθάρισης. Έτσι, µετά την
απόφαση για λύση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση των εταίρων θα πρέπει να
διορίσει τους εκκαθαριστές εάν δεν ορίζεται αλλιώς από το καταστατικό. Στο στάδιο
αυτό οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην διενέργεια εκείνων των πράξεων που σκοπό
έχουν την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας και την διανοµή του
προϊόντος της εκκαθάρισης στους δικαιούχους. Το έργο των εκκαθαριστών τελειώνει
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µε την διανοµή αυτή και η εταιρία παύει να υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο. Ωστόσο
πριν το στάδιο της εκκαθάρισης µπορεί να γίνει αναβίωση της εταιρίας και να
συνεχίσει κανονικά την δραστηριότητά της. Τέλος εάν ο λόγος λύσης της εταιρίας
είναι η πτώχευση τότε δεν ακολουθείται η διαδικασία της εκκαθάρισης, αλλά αυτή
της πτώχευσης.
Τα άρθρα 44 και 45 του νόµου 3190/1955 αναφέρουν τους λόγους για τους
οποίους λύεται µια ΕΠΕ. Έτσι σύµφωνα µε τα άρθρα αυτά µια ΕΠΕ λύεται µε
ενεργοποίηση σχετικής διάταξης του νόµου ή του καταστατικού, µε απόφαση της ΓΣ
που αποφάσισε µε την πλειοψηφία του άρθρου 38 και τέλος όταν υπάρχει σπουδαίος
λόγος. Στην τρίτη περίπτωση, την ύπαρξη δηλαδή του σπουδαίου λόγου µπορεί να
την επικαλεστεί ο κάθε εταίρος και µετά από την απόφαση του Προέδρου του
Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας να απαιτηθεί η λύση της. Αξίζει να
σηµειώσουµε πως η λύση της εταιρίας αν και φέρει το ίδιο αποτέλεσµα µε την
ακυρότητα δεν ταυτίζεται. Πιο συγκεκριµένα, η ακύρωση της εταιρίας γίνεται πάντα
µε δικαστική απόφαση ενώ η λύση της µπορεί να γίνει και µε απόφαση της ΓΣ των
εταίρων. Επίσης, η ακυρότητα προϋποθέτει την ύπαρξη ελαττωµατικού στοιχείου ενώ
η λύση απλά την ενεργοποίηση ορισµένων διαδικασιών. Με την λύση της εταιρίας
ουσιαστικά πραγµατοποιείται η ρευστοποίηση της περιουσία της και διανέµεται
στους εταίρους αφού τακτοποιηθούν φυσικά πρώτα όλες της οι υποχρεώσεις.

7.3.1 Λύση Λόγω ∆ιατάξεων του Καταστατικού και του Νόµου
Η ΕΠΕ λύεται για λόγους που αναφέρονται στο καταστατικό ή στις διατάξεις
του άρθρου 43. Αυτό σηµαίνει πως στο καταστατικό µπορεί να περιέχονται λόγοι οι
οποίοι λειτουργούν προσθετικά και όχι αφαιρετικά σε αυτούς των άρθρων 44 και 45
του νόµου 3190/1955. Έτσι σύµφωνα µε τον νόµο µια ΕΠΕ λύεται εάν το εταιρικό
κεφάλαιο µειωθεί κάτω από το µισό και οι εταίροι δεν προχωρήσουν σε αύξησή του.
Μετά την µείωση αυτή όπως έχει ήδη αναφερθεί, το εταιρικό κεφάλαιο δεν µπορεί να
είναι κάτω του ελάχιστου απαιτούµενου. Στην περίπτωση που συµβεί αυτό και η
εταίροι δεν προβούν σε αύξηση η εταιρία λύεται. Η µείωση του εταιρικού κεφαλαίου
κάτω του µισού µπορεί να οφείλεται σε ζηµίες ή αποχώρηση κάποιου εταίρου.
Επίσης η εταιρία λύεται ( δεν εκκαθαρίζεται) σε περίπτωση συγχώνευσης σε
αντίθεση µε την περίπτωση µετατροπής όπου συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να
διαλυθεί.
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Όσον αφορά την λύση για λόγους που αναφέρονται στο καταστατικό, ως
κυριότερος λόγος εµφανίζεται αυτός της λήξης διάρκειας ζωής της εταιρίας. Έτσι η
ΕΠΕ διαλύεται όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας που καθορίστηκε στο καταστατικό
της και εφόσον δεν παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας της µε νέα απόφαση της ΓΣ των
εταίρων. Οι διατάξεις του καταστατικού είναι αυτές που καθορίζουν αν η εταιρία έχει
περισσότερο τη µορφή της προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας. Έτσι, µια
διάταξη που ορίζει πως η εταιρία λύεται σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου είναι
καθόλα νόµιµη και σε περίπτωση που αυτό συµβεί η εταιρία θα πρέπει να διαλυθεί.
Επίσης στο καταστατικό µπορεί να αναφέρονται µια σειρά από λόγους που οδηγούν
στην διάλυση της εταιρίας. Τέτοιο λόγοι είναι : (α) η µη επίτευξη του σκοπού της
εταιρίας ή η εκπλήρωσή του, (β) η έξοδος ενός εταίρου, ο θάνατος ενός εταίρου, η
πτώχευσή της, η µείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από ένα όριο διαφορετικό
αυτό του νόµου, κ.α. Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί πως παρόλο που ο νόµος δίνει
την ελευθερία στους εταίρους να καταρτίσουν το καταστατικό και να συµπεριλάβουν
τους λόγους λύσης της εταιρίας να αυθαιρετούν και να θέτουν παράλογους όρους
όπως για παράδειγµα να θεωρείται λόγος λύσης, η επιθυµία και βούληση ενός και
µόνο εταίρου.

7.3.2 Λύση µε Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων
Η ΓΣ των εταίρων µιας Ε.Π.Ε. µπορεί να αποφασίσει µε πλειοψηφία των 3/4
του συνόλου του αριθµού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του καταβληµένου
εταιρικού κεφαλαίου την διάλυση της εταιρίας εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει
µεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και αυτό γιατί η λύση της εταιρίας συνιστά
τροποποίηση του

καταστατικού και συγκεκριµένα της διάταξης που ορίζει την

διάρκεια ζωής της εταιρίας. Η σύγκληση της ΓΣ µπορεί να γίνει από οποιονδήποτε
είτε εταίρο είτε διαχειριστή αρκεί να ακολουθηθούν οι νόµιµες διαδικασίες. Όσον
αφορά την τελεσιδικία της απόφασης, εφόσον αυτή πάρθηκε από την νόµιµη
πλειοψηφία

είναι

υποχρεωτικό

να

τηρηθεί

από

όλους

τους

εταίρους

(Γκίνογλου,2004).

7.3.3 Λύση για Σπουδαίο Λόγο
Πέραν των όσον αναφέρθηκαν παραπάνω η ΕΠΕ µπορεί να λυθεί µετά την
ύπαρξη σπουδαίου λόγου που τον επικαλείται είτε ένας εταίρος είτε µια οµάδα
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εταίρων που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. Η αγωγή για την λύση
της εταιρίας απευθύνεται στο Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και
στρέφεται κατά της ίδιας της εταιρίας. Το δικαστήριο αφού λάβει γνώση όλων των
θεµάτων αποφασίζει για την λύση ή όχι της εταιρίας. Ο σπουδαίος λόγος που
επικαλούνται οι εταίροι µπορεί να είναι η αδυναµία λειτουργίας της ΓΣ εξαιτίας είτε
παράλειψης σύγκλησής της είτε αδυναµία λήψης απόφασης επειδή οι εταίροι έχουν
χωριστεί σε αντιµαχόµενες οµάδες, η παράλυση της λειτουργίας της εταιρίας εξαιτίας
έντονης διαµάχης µεταξύ των εταιρών ή των διαχειριστών, η παράβαση των
υποχρεώσεων κάποιων από τους εταίρους, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα
αποκλεισµού του, η κακή διαχείριση της εταιρίας, η µόνιµη αδυναµία λειτουργίας
των οργάνων της εταιρίας, η αδυναµία επίτευξης του εταιρικού σκοπού, κ.α. Έπειτα
από την εκτίµηση όλων των δεδοµένων το δικαστήριο εκδίδει την απόφαση η οποία
είναι τελεσίδικη και πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους.

7.3.4 ∆ηµοσιότητα της Λύσης
Η λύση της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης, πρέπει να υποβάλλεται στις
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 του νόµου 3190/1955. Στην δηµοσίευση θα
αναφέρεται η λύση της εταιρίας, ο λόγος λύσης της καθώς και η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί ώστε να ενηµερωθούν όλοι οι συναλλασσόµενοι µε την εταιρία και όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) για την λύση αυτής και να απαιτήσουν από
αυτή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Στην περίπτωση που εταιρία λύεται
λόγω πτώχευσης και πάλι θα πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, παρά
την άποψη πολλών ότι δεν πρέπει. Η µόνη περίπτωση κατά την οποία δεν τηρούνται
οι διατυπώσεις δηµοσιότητας είναι όταν η λύση της εταιρίας γίνεται λόγω λήξης
διάρκειας της ζωής της που αναφέρεται στο καταστατικό της.

7.3.5 Πτώχευση ΕΠΕ
Η πτώχευση της ΕΠΕ, οδηγεί αυτόµατα και στην λύση της. Όµως η πτώχευση
της εταιρίας δεν επιφέρει και την πτώχευση των εταίρων καθώς αυτοί δεν ευθύνονται
µε την προσωπική τους περιουσία και αντίστροφα η πτώχευση ενός ή όλων των
εταίρων δεν επιφέρει την λύση της εταιρίας, εκτός και αν το καταστατικό ορίζει
αλλιώς. Στην περίπτωση που η εταιρία είναι οµόρρυθµο µέλος σε µια Ο.Ε. και η Ο.Ε.
πτωχεύσει τότε πτωχεύει και η ίδια άρα επέρχεται και η λύση της. Όταν η εταιρία
κηρυχτεί σε πτώχευση και τηρηθούν όλες οι διαδικασίες τότε δεν επιτρέπεται σε αυτή
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ακόµα και αν συµβιβαστεί µε τους πιστωτές, της η αναβίωσή της. Εάν όµως
ανακληθεί η πτώχευση, τότε η εταιρία αναβιώνει θεωρώντας ότι δεν πτώχευσε ποτέ
και άρα δεν λύθηκε. Τέλος, σε περίπτωση που πτωχεύσει η εταιρία και µετά το
στάδιο αυτό µείνουν περιουσιακά στοιχεία τότε ακολουθεί η εκκαθάριση της.

7.3.6 Αναβίωση ΕΠΕ
Η αναβίωση της ΕΠΕ δεν αναφέρεται στον νόµο 3190/1955, αλλά γίνεται
αποδεκτή η εφαρµογή του άρθρου 47α του νόµου 2190/1920 που ισχύει για τις ΑΕ.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρο 47α του νόµου
2190/1920 η ΕΠΕ αναβιώνει σε περιπτώσεις που παρατείνεται η διάρκεια ζωής της
σιωπηρά και στην περίπτωση της πτώχευσης εάν επέλθει συµβιβασµός µεταξύ αυτής
και των δανειστών της. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί πως για την αναβίωση της
εταιρίας απαιτείται απόφαση της ΓΣ των εταίρων µε την πλειοψηφία του άρθρου 38
του νόµου 3190/1955 και να µην έχει αρχίσει η διανοµή της εταιρικής περιουσίας.
Στην πρώτη περίπτωση από την λήξη της ζωής της εταιρίας και µέχρι την στιγµή της
δηµοσίευσης της αναβίωσης, η εταιρία θεωρείται και αντιµετωπίζεται ως αφανής µε
ότι αυτό συνεπάγεται τόσο γι’ αυτήν όσο και για τους εταίρους. Καταστατικά δεν
είναι δυνατόν να εµπεριέχονται διατάξεις που θα απαγορεύουν την αναβίωση της
εταιρίας, παρά µόνο µπορεί να απαγορεύεται σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως για
παράδειγµα στην περίπτωση παράτασης της διάρκειας ζωής της, ενώ επιτρέπονται
διατάξεις που υπαγορεύουν την αναβίωσης της αρκεί να µην λειτουργούν
καταχρηστικά και εις βάρος είτε της εταιρίας είτε ορισµένων εταίρων. Τέλος όπως η
λύση έτσι και η αναβίωση της εταιρίας πρέπει να υποβάλλονται στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας του άρθρου 8.

7.3.7 Εκκαθάριση ΕΠΕ
Το στάδιο της λύσης ακολουθείται από το στάδιο της εκκαθάρισης. Η
εκκαθάριση πραγµατοποιείται µετά την διάλυση της εταιρίας εκτός και αν ο λόγος
λύσης είναι η πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η πτωχευτική
διαδικασία και εάν µε το πέρας αυτής η εταιρία κατέχει περιουσιακά στοιχεία, τότε
ακολουθεί η εκκαθάριση ώστε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία να διανεµηθούν στους
εταίρους. Η εκκαθάριση της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης διέπεται από τα άρθρα
46 έως 50 του νόµου 3190/1955. Στα άρθρα αυτά αναλύονται οι διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και οι σχέσεις µεταξύ των εκκαθαριστών, των
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εταίρων και της εταιρίας. Η εκκαθάριση της εταιρίας αποτελεί το τελικό στάδιο ζωής
της εταιρίας και µε το πέρας αυτού η εταιρία παύει να αποτελεί αυτόνοµο νοµικό
πρόσωπο και χάνει την φυσική υπόστασή της ενώ κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης
υπάρχει και λειτουργεί κανονικά. Με την έναρξη του σταδίου της εκκαθάρισης
αλλάζει ο σκοπός της εταιρίας και συνίσταται στην διεκπεραίωση των τρεχουσών
υποθέσεών της και την ολοκλήρωση των εκκρεµοτήτων της, µε στόχο την
εκκαθάριση της εταιρίας, χωρίς όµως αυτό να απαιτεί τροποποίηση του
καταστατικού. Τα όργανα της εταιρίας πλέον έχουν και αυτά ως µόνο σκοπό την
εκκαθάριση της εταιρίας ενώ οι διαχειριστές ανακαλούνται και στην θέση τους
ορίζονται εκκαθαριστές. Όσον αφορά τους εταίρους, µε την εκκαθάριση λήγει η
εταιρική σχέση που έχει δηµιουργηθεί µε την εταιρική σύµβαση, όπως λήγουν και οι
επιµέρους σχέσεις που απορρέουν από αυτή, µε την αποδέσµευση της εταιρικής
περιουσίας, που συντελείται µε την διανοµή αυτής σε τρίτους και στους εταίρους.
Τέλος, η επωνυµία της εταιρίας µεταβάλλεται µε την υποχρεωτική προσθήκη των
λέξεων «Υπό Εκκαθάριση».

7.3.8 ∆ιορισµός Εκκαθαριστών
Όταν µια εταιρεία λύεται, εκτός της περίπτωσης της πτώχευσής της, τίθεται σε
εκκαθάριση, το έργο αυτό αναλαµβάνουν οι εκκαθαριστές για την περάτωση αυτής,
σε αντικατάσταση των µέχρι τη λύση, διαχειριστών της. Οι εκκαθαριστές διορίζονται
είτε από τη ΓΣ των εταίρων, αν δεν έχουν ορισθεί µέσω του καταστατικού είτε µέσω
του δικαστηρίου όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το ζητήσουν εταίροι που
εκπροσωπούν το 1/10 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Η ΓΣ µπορεί να ορίσει
ως εκκαθαριστές, τους υπάρχοντες διαχειριστές ή ακόµα και τρίτα πρόσωπα. Ο
αριθµός αυτών εξαρτάται από το τι προβλέπει το καταστατικό, η δε εκλογή τους
πραγµατοποιείται µε την απλή πλειοψηφία που ορίζει το άρθ. 13 του Ν. 3190/55 δηλ.
του ηµίσεως του όλου αριθµού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ηµίσεως
του εταιρικού κεφαλαίου όταν βεβαίως δεν προβλέπεται µεγαλύτερη πλειοψηφία από
το καταστατικό της εταιρείας. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, εάν κατά τη λύση της
εταιρείας το καταστατικό δεν ορίζει τους εκκαθαριστές και η ΓΣ των εταίρων δεν έχει
συνέλθει για να ορίσει αυτούς, ως έχει την υποχρέωση, τότε η εκκαθάριση ενεργείται
υποχρεωτικά από τους διαχειριστές της εταιρείας οι οποίοι µετατρέπονται σε
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εκκαθαριστές αυτής και οι οποίοι από τη λύση της και µετά ενεργούν ως
εκκαθαριστές και όχι ως διαχειριστές αυτής.
Το έργο των εκκαθαριστών αρχίζει από τη δηµοσίευση της λύσης της
εταιρείας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθ. 44 του εν λόγω νόµου στο Φ.Ε.Κ. Επειδή
όµως από τη λύση της Εταιρείας και µέχρι το διορισµό των εκκαθαριστών ενδέχεται
να µεσολαβήσει ορισµένο χρονικό διάστηµα, την περίοδο αυτή της διοίκησής της
εταιρίας εξακολουθούν να έχουν οι διαχειριστές αυτής. Ο διορισµός ως και η
ανάκληση των εκκαθαριστών µε τα πλήρη στοιχεία αυτών, δηλαδή πατρώνυµο,
επάγγελµα, διεύθυνση κατοικίας, αριθµού δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ και αρµόδια
∆ΟΥ υπόκεινται στις διατάξεις της δηµοσιότητας του άρθρου 8 του εν λόγω νόµου
και αν πρόκειται περί προώρου λύσης της εταιρείας και τα ονόµατα αυτών δεν
αναγράφονται στο καταστατικό, τότε απαιτείται πέραν των πλήρη στοιχείων των
εκκαθαριστών (ονοµατεπώνυµο κ.λπ.) και σχετική τροποποίησή του περί λήξης της
εταιρείας άρθρου του καταστατικού της ενώπιον συµβολαιογράφου.

7.3.9 Ευθύνη Εκκαθαριστών ΕΠΕ
Οι εκκαθαριστές αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους, όχι από το χρονικό
σηµείο της ολοκλήρωσης της παράδοσης σε αυτούς από τους διαχειριστές των
καθηκόντων τους, αλλά από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο αυτοί εκδηλώνουν τη
βούλησή τους να αποδεχθούν το διορισµό τους ως εκκαθαριστών και να αναλάβουν
τα σχετικά καθήκοντα, δηλαδή η σχετική µε το διορισµό τους δηµοσίευση που
προβλέπει το άρθρο 47 παρ. 5 του νόµου 3190/55 δεν είναι συστατική πράξη, αλλά
δηλωτική. Εποµένως, αν αυτοί δεν αναλάβουν τα καθήκοντά τους το αργότερο µέχρι
την ολοκλήρωση των διατυπώσεων της δηµοσίευσης του διορισµού τους, που
προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 47, εφόσον αποδεχθούν το διορισµό τους και δεν
υπήρξαν διαχειριστές της εταιρείας µέχρι τη λύση της, ευθύνονται για πράξεις ή
παραλείψεις περί τη διαχείριση της εταιρείας. Γενικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι
εκκαθαριστές όπως και οι διαχειριστές της εταιρείας, έχουν προσωπικές ευθύνες
έναντι των εταίρων ή και των δανειστών για ζηµίες για υπαίτια παράβαση επιταγών
ή απαγορεύσεων που προβλέπουν ο νόµος 3190/1955, φορολογικός, αγορανοµικός,
εργατικός κ.λπ.
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7.3.10 Ανάκληση Εκκαθαριστών ΕΠΕ
Η ανάκληση των εκκαθαριστών παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα µε αυτή της
ανάκλησης των διαχειριστών. Ο τρόπος ανάκλησης διαφέρει ανάλογα µε τον τρόπο
διορισµού. Αν οι εκκαθαριστές διορίζονται καταστατικά τότε ανακαλούνται µόνο από
το δικαστήριο µε απόφαση του Προέδρου του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας
όπου βρίσκεται η εταιρία για σπουδαίο λόγο ύστερα από απόφαση της ΓΣ των
εταίρων µε την πλειοψηφία του άρθρου 13 εάν το καταστατικό δεν ορίζει
διαφορετικά. Αν οι εκκαθαριστές έχουν διοριστεί από τον νόµο τότε και πάλι η
ανάκληση τους γίνεται µε απόφαση της ΓΣ. Ο διορισµός των εκκαθαριστών από το
νόµο πραγµατοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει σχετική διάταξη
στο καταστατικό, αλλά ούτε απόφαση της ΓΣ. Εκκαθαριστές σε αυτή την περίπτωση
διορίζονται οι διαχειριστές. Η ανάκληση τους απαιτεί απόφαση της ΓΣ µε την
πλειοψηφία του άρθρου 13 αλλά δεν απαιτεί και απόφαση από το δικαστήριο. Αν οι
εκκαθαριστές διορίζονται µε απόφαση της ΓΣ, τότε η ανάκληση τους γίνεται είτε µε
εκ νέου απόφαση των εταίρων είτε µε απόφαση του δικαστηρίου µετά από σχετική
αίτηση κάποιου εκ των εταίρων ή της µειοψηφίας. Η αντικατάσταση των
ανακληθέντων εκκαθαριστών γίνεται είτε καταστατικά είτε µε απόφαση της ΓΣ των
εταίρων.

7.3.11 ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης
Η απόφαση των εταίρων για διάλυση της ΕΠΕ καταχωρείται στο θεωρηµένο
βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Στην απόφαση αυτή των εταιρών
αναγράφεται εκτός των άλλων και το γεγονός ότι η ΕΠΕ λύεται και τίθεται σε
εκκαθάριση και ορίζονται επίσης τα πρόσωπα που θα διενεργήσουν την εκκαθάριση,
δηλαδή οι εκκαθαριστές. Από την ηµέρα αυτή, που αποφασίζεται, η διάλυση της
ΕΠΕ, αρχίζει το στάδιο της εκκαθάρισης. Με ηµεροµηνία την ηµέρα απόφασης για
διάλυση της ΕΠΕ διενεργείται από τους εκκαθαριστές απογραφή και συντάσσεται
ισολογισµός, προσδιορίζονται τα κέρδη κλπ., δηλαδή γίνονται κανονικά όλες εκείνες
οι ενέργειες που χρειάζονται για να κλείσει ο ισολογισµός στο τέλος της κάθε
χρήσης. Ο ισολογισµός αυτός ονοµάζεται “αρχικός ισολογισµός εκκαθάρισης” και
δηµοσιεύεται κανονικά στο ΦΕΚ. Για τα αποτελέσµατα αυτά που προκύπτουν, η
ΕΠΕ υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέσα σε 4 µήνες και 10 µέρες.
Μέσα σε 20 µέρες, µετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας σύνταξης του αρχικού
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ισολογισµού της εκκαθάρισης, υποβάλλεται στη ∆ΟΥ η τελευταία περιοδική δήλωση
για το ΦΠΑ και µέσα σε 130 µέρες η εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ. Μέσα σε 30
µέρες, από την απόφαση λύσης και θέσης της ΕΠΕ σε εκκαθάριση, συµπληρώνεται η
δήλωση µεταβολών (έντυπο Μ3 ) στο τµήµα Μητρώου της αρµόδιας ∆ΟΥ41, µαζί µε
αντίγραφο πρακτικού της απόφασης των εταίρων για την λύση και εκκαθάριση της
εταιρείας.
Στη συνέχεια, οι εκκαθαριστές βγάζουν καινούργια σφραγίδα µε προσθήκη
της φράσης «υπό εκκαθάριση», θεωρούν καινούργια στοιχεία η επαναθεωρούν τα
ίδια και εκποιούν τα περιουσιακά στοιχεία, εισπράττουν από πελάτες, εξοφλούν
προµηθευτές κλπ., δηλαδή ενεργούν την εκκαθάριση της ΕΠΕ. Αν η εκκαθάριση της
ΕΠΕ άρχισε π.χ. στις 30/5/2009 και εφόσον εξακολουθεί και µετά τις 30/5/2009, τότε
η ΕΠΕ έχει υποχρέωση να συντάξει απογραφή, προσωρινό ισολογισµό, γενική
εκµετάλλευση και αποτελέσµατα χρήσης (όχι πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων) µε
ηµεροµηνία 30/5/2009. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί και ολόκληρο το δεύτερο
χρόνο, τότε και πάλι µε τη λήξη του δεύτερου αυτού χρόνου (30/5/2010) συντάσσεται
απογραφή, προσωρινός ισολογισµός κλπ. και υποβάλλεται η δήλωση στη ∆ΟΥ µέσα
σ’ ένα µήνα από τη λήξη του χρόνου αυτού κ.ο.κ. Οι ισολογισµοί της εκκαθάρισης (ο
αρχικός και οι µετέπειτα από αυτόν) δηµοσιεύονται στο ΦΕΚ, 20 τουλάχιστον µέρες
πριν από τη συνέλευση. Μέχρι τέλους της εκκαθάρισης θεωρείται ότι εξακολουθεί να
λειτουργεί η ΕΠΕ µόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυµία
της µε προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση». ∆ηλαδή όλα τα στοιχεία της
επαναθεωρούνται από την ∆ΟΥ ή ακυρώνονται αυτά και θεωρούνται καινούρια πάνω
στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ευδιάκριτα η λέξη «υπό
εκκαθάριση». Στο τέλος της εκκαθάρισης καταρτίζεται καινούρια απογραφή και
ισολογισµός. Στον ισολογισµό αυτό υπάρχουν µόνο το ταµείο, το κεφάλαιο, τα
διάφορα αποθεµατικά, τα αποτελέσµατα εις νέο, ορισµένες απαιτήσεις από τους
εταίρους ή υποχρεώσεις προς τους εταίρους, καθώς επίσης και ορισµένες
υποχρεώσεις προς τη ∆ΟΥ από φόρους, ΦΠΑ κλπ. Ο ισολογισµός αυτός ονοµάζεται
“τελικός ισολογισµός εκκαθάρισης” και δηµοσιεύεται και αυτός κανονικά στο ΦΕΚ.
Στη

συνέχεια,
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συµβολαιογράφο το “διαλυτικό έγγραφο’. Το διαλυτικό αυτό έγγραφο καταχωρείται
στο βιβλίο του πρωτοδικείου και δηµοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στο ΦΕΚ. Μετά
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Άρθρο 36,παρ.1, περ.β του Ν.2859/2000
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από την κατάρτιση του τελικού ισολογισµού, ενεργούνται στο ηµερολόγιο εγγραφών
ισολογισµών οι εγγραφές µεταφοράς του κεφαλαίου, των αποθεµατικών και του
αποτελέσµατος στους εταίρους, καθώς και η καταβολή του υπολοίπου του Ταµείου
στους εταίρους. Έτσι, ολοκληρώνεται η εκκαθάριση.
Για την οριστικοποίηση της διάλυσης της ΕΠΕ, προσκοµίζονται στη ∆ΟΥ
µέσα σε 30 µέρες, από την ηµέρα της διάλυσης, το διαλυτικό, το ΤΑΠΕΤ για την
παύση λειτουργίας της ΕΠΕ και ένας τελικός ισολογισµός εκκαθάρισης, καθώς και
ένα έντυπο δήλωσης διακοπής Μ4 συµπληρωµένο42. Για την εκπρόθεσµη υποβολή
της παραπάνω δήλωσης όσον αφορά την οριστική παύση των εργασιών, επιβάλλεται
το πρόστιµο του Ν. 2523/97 άρθρο 4 παρ. 1, δηλαδή µέχρι 1.170 ευρώ περιοριζόµενο
µέχρι το 1/3 κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Επίσης, προσκοµίζονται στη
∆ΟΥ και όλα τα θεωρηµένα στοιχεία της ΕΠΕ (όχι τα βιβλία) γιο ακύρωση, οπότε
έτσι ολοκληρώνεται και στα βιβλία της ∆ΟΥ η οριστική παύση των εργασιών της
ΕΠΕ. Η βεβαίωση της οριστικής διακοπής των εργασιών που εκτυπώνεται από το
σύστηµα TAXIS της ∆ΟΥ, πρέπει να κατατεθεί και στο οικείο Επιµελητήριο.
Αντίγραφα της βεβαίωσης αυτής, θα ζητηθούν και από τον ασφαλιστικό φορέα
(ΟΑΕΕ κ.λπ.), προκειµένου να διακοπεί η ασφάλιση των εταίρων (αν συντρέχει
τέτοιος λόγος).

7.3.12 Φορολογικές και Λοιπές Υποχρεώσεις Κατά Την Εκκαθάριση
Η εταιρεία υποχρεούται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης φόρου
εισοδήµατος εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη κάθε δωδεκαµήνου, σε περίπτωση που
η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο (αρχής γενοµένης από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής απόφασης λύσης - εκκαθάρισης στο ΦΕΚ). Η
προσωρινή δήλωση καταρτίζεται σύµφωνα µε τα εισοδήµατα που αποκτώνται κάθε
δωδεκάµηνο που συµπληρώνεται, µετά την ηµεροµηνία, κατά την οποία η εταιρεία
τέθηκε σε εκκαθάριση και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ισολογισµό43.
Από την λήξη της εκκαθάρισης (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής
απόφασης της ΓΣ στο ΦΕΚ) και εντός ενός (1) µηνός από αυτή, η εταιρεία θα πρέπει
να υποβάλει οριστική δήλωση εκκαθάρισης µε βάση τα εισοδήµατα που
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Άρθρο 36, παρ.1, περ. γ του Ν.2859/2000

43

Άρθρο 107 παρ.2, περ. γ, του Ν 2238/1994)
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αποκτήθηκαν ολόκληρη την περίοδο της εκκαθάρισης, µαζί µε τον τελικό ισολογισµό
εκκαθάρισης.
Οι περιοδικές δηλώσεις του ΦΠΑ υποβάλλονται κανονικά κάθε µήνα και
µέχρι τις 20 του επόµενου µήνα. Η τελευταία περιοδική δήλωση λήγει µε την
οριστική παύση των εργασιών και υποβάλλεται στη ∆ΟΥ µέχρι τις 20 του επόµενου
µήνα και όχι αργότερα από την προθεσµία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης
του ΦΠΑ. Μέσα σε 130 µέρες µετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της σύνταξης του
τελικού ισολογισµού συµπληρώνεται και υποβάλλεται στη ∆ΟΥ η εκκαθαριστική
δήλωση του ΦΠΑ, που αφορά όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης, όσο µεγάλη και αν
είναι αυτή, διότι η διάρκεια της εκκαθάρισης θεωρείται ως µία και µόνο διαχειριστική
περίοδος. Μετά τη σύνταξη του τελικού ισολογισµού, συντάσσεται το πρακτικό της
γενικής συνέλευσης για τη διάλυση και την οριστική παύση των εργασιών
εκκαθάρισης της εταιρίας καθώς και για τη διανοµή του τελικού αποτελέσµατος.

7.4 Λύση και Εκκαθάριση της Α.Ε
7.4.1 Λύση της Α.Ε
Η λύση της Α.Ε γίνεται µετά την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, όπως
ορίζεται στο καταστατικό. Λύεται επίσης µε Γ.Σ. µε πλειοψηφία των 2/3 του
καταβεβληµένου κεφαλαίου των µετόχων και η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στο
Υπουργείο Εµπορίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ακόµη,
λύεται σε περίπτωση πτώχευσης, οπότε η λύση επέρχεται από την έκδοση της
πτωχευτικής απόφασης.
Ανάκληση της άδειας σύστασης γίνεται αν κατά την σύσταση δεν καταβληθεί
όλο ή ένα µέρος του ποσού του καταστατικού, στην περίπτωση που η Α.Ε δεν
αναπροσαρµόσει το µετοχικό της κεφάλαιο και όταν καταδικαστεί σε φυλάκιση
µέλος του ∆.Σ και η εταιρεία δεν το αποµάκρυνε από την διοίκηση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 47, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της εταιρείας γίνει κατώτερο από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆.Σ.
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ., µέσα σε µία προσπάθεια έξι µηνών από τη λήξη
της χρήσης ώστε να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή µε αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου ή µε υιοθέτηση άλλου µέτρου.

83

7.4.2 Εκκαθάριση της Α.Ε
Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γ.Σ. υποχρεούνται να συντάξουν
απογραφή της περιουσίας της Α.Ε και να καταρτίσουν τον ισολογισµό τον οποίο και
δηµοσιεύουν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στον τύπο και ενηµερώνουν το
Υπουργείο Εµπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήγει η
εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωµένοι να καταρτίζουν ισολογισµό για
κάθε έτος, ενώ η εταιρεία εξακολουθεί να είναι στο στάδιο της εκκαθάρισης.
Επιπρόσθετα, τακτοποιούν τις υποθέσεις που εκκρεµούν και ρευστοποιούν την
περιουσία της εταιρείας.
Τέλος, αν κατά την εκκαθάριση υπάρχουν και οι τρεις κατηγορίες µετοχών
(κοινές, προνοµιούχες, επικαρπίας) πρώτα αποδίδεται η αξία των προνοµιούχων
µετοχών, στη συνέχεια αν υπάρχει υπόλοιπο αποδίδεται στους κατόχους των κοινών
µετοχών και αν µετά την εξόφληση των παραπάνω κατηγοριών υπάρχει υπόλοιπο,
αυτό διανέµεται και στις τρείς κατηγορίες (Καραγιάννης,2010) .

7.4.3 Φορολογικές και Λοιπές Υποχρεώσεις της Ανώνυµης Εταιρείας
Κατά τη Λύση και Εκκαθάριση
Με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994
ορίζεται, ότι οι ηµεδαπές Ανώνυµες Εταιρείες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση
υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της
εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε
περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή
δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη του,
επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της
εκκαθάρισης. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 106 του
Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, σε περίπτωση διάλυσης ηµεδαπής Α.Ε. θεωρείται ως
κέρδος, φορολογούµενο στο όνοµα του νοµικού προσώπου, το ποσό που λαµβάνουν
οι µέτοχοι πέραν του πράγµατι καταβληθέντος και µη επιστραφέντος σε αυτούς
µετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία µε βάση τις
διατάξεις του παρόντος.
Ως πράγµατι καταβληθέν από τους µετόχους ποσό θεωρείται το µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας, προσαυξηµένο κατά τα αποθεµατικά τα σχηµατισθέντα από
καταβολή των µετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των µετοχών. Επίσης,
84

όπως έχει γνωµοδοτήσει το Εθνικό Συµβούλιο Λογιστικής (ΕΣΥΛ) µε την υπ’ αριθ.
312/29.9.2001 γνωµάτευσή του, ο τελικός ισολογισµός εκκαθάρισης δεν µπορεί και
δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από
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αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε παθητικό του τις οφειλές
της εταιρείας προς τους µετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε µετοχικό κεφάλαιο είτε
το προκύψαν, πέραν αυτού, πλεόνασµα ή έλλειµµα (ζηµία) της εκκαθάρισης. Όπως
έχει γίνει δεκτό µε την υπ’ αριθ. 1036414/10570/Β0012/ΠΟΛ.1067/21.4.2005,
εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε µετά την υπ’ αριθ. 188/2005, οι εκκαθαριστές πρέπει να
ρευστοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας εκποιώντας αυτά είτε σε τρίτους
είτε στους µετόχους και στη συνέχεια να διανέµουν σε αυτούς το τελικό προϊόν της
εκκαθάρισης ή τα χρηµατικά διαθέσιµα. Εξάλλου, µε βάση τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους µε
τον Ν.3604/2007, το στάδιο της εκκαθάρισης δεν µπορούσε να υπερβεί την
πενταετία, οπότε και η εταιρεία διαγραφόταν από το Μητρώο Α.Ε. (ΜΑΕ). Για τη
συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας ο νόµος απαιτούσε ειδική άδεια του
Υπουργού Εµπορίου. Το στάδιο όµως της εκκαθάρισης δεν µπορούσε σε καµία
περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
Με την υπ’ αριθ. 52/2008 γνωµοδότηση του Α’ Τµήµατος του ΝΣΚ έγινε
δεκτό, ότι η εκκαθάριση Α.Ε. είναι απρόθεσµη, η εκκαθάριση δε αυτή, υπό το ισχύον
πάντως µετά την αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.2190/1920 µε το
άρθρο 58 παρ. 4 του Ν.3604/2007 νοµικό καθεστώς δεν θεωρείται περατωµένη, αλλά
συνεχίζεται (αναβιώνει, επαναλειτουργεί), έστω και αν η Α.Ε. έχει διαγραφεί από το
ΜΑΕ (στην περίπτωση αυτή επανεγγράφεται) εφόσον υπάρχουν ή ανευρεθούν
σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Με το υπ’ αριθ. Κ2-2341/10.4.2008
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης
γνωστοποιήθηκε ότι η ανωτέρω γνωµοδότηση έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης (ΓΓΕ) και ότι όσες Α.Ε. διεγράφησαν από το ΜΑΕ λόγω παρέλευσης από
την έναρξη της εκκαθάρισής τους του χρόνου που οριζόταν από το άρθρο 49 του
Κ.Ν.2190/1920 ως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε τον Ν.3604/2007, µπορούν
κατόπιν αίτησής τους να επανεγγραφούν στο ΜΑΕ, µε την προϋπόθεση ότι οι
τελούσες σε εκκαθάριση και διαγραφείσες Α.Ε. έχουν περιουσιακά στοιχεία
σηµαντικής αξίας.
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Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η εκκαθάριση της ως άνω εταιρείας δεν
θεωρείται περατωµένη αλλά συνεχίζεται έστω και αν η εταιρεία έχει διαγραφεί από
το ΜΑΕ, εφόσον υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σηµαντικής αξίας. Μπορεί δε
κατόπιν αίτησής της να επανεγγραφεί στο ΜΑΕ. ∆ιατηρεί επίσης στο σύνολο τις
φορολογικές υποχρεώσεις της σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος και τον ΦΠΑ.
Κατά συνέπεια πρέπει να υποβάλει, σύµφωνα µε το άρθρο 107 του ΚΦΕ, προσωρινή
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και επιπλέον να προβαίνει σε όλες τις υποχρεώσεις
(παρακράτηση φόρου κ.λπ.) που απορρέουν από τον ΚΦΕ, καθώς και περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ ανά φορολογική περίοδο και εκκαθαριστική ΦΠΑ κατά τη λήξη της
εκκαθάρισης εάν διενεργούνται φορολογητέες ή απαλλασσόµενες µε δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου εισροών πράξεις.
Όσον αφορά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 27 του ΚΒΣ (Π.∆.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί
βιβλία Γ’ κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και µέσα στις
προθεσµίες που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Κώδικα αυτού, προβαίνει σε
καταµέτρηση, καταγραφή και αποτίµηση στο βιβλίο απογραφών όλων των στοιχείων
της επαγγελµατικής του περιουσίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους
και τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 που έχουν τεθεί σε
εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Επίσης, µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι ειδικά τα νοµικά πρόσωπα
του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 που τελούν σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του
έτους συντάσσουν και καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών προσωρινό ισολογισµό,
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης και κατάσταση του λογαριασµού γενικής
εκµετάλλευσης. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις η εν λόγω εταιρεία, της οποίας
σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα στο κεφάλαιο περί φορολογίας εισοδήµατος και
ΦΠΑ του παρόντος, η εκκαθάριση δεν θεωρείται περατωµένη αλλά συνεχίζεται και
εποµένως διατηρεί στο σύνολο τις φορολογικές της υποχρεώσεις, έχει υποχρέωση
µέσα στις οριζόµενες προθεσµίες από τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 17
του ΚΒΣ, ως πρόσωπο του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 που τελεί σε εκκαθάριση η
οποία διαρκεί πέραν του έτους, διενέργειας απογραφής καθώς και σύνταξης
προσωρινού ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης και κατάστασης του
λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008), ο οποίος
ρυθµίζει τη φορολογία ακίνητης περιουσίας (άρθρα 5-21), από το έτος 2008 και για
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κάθε επόµενο, επιβάλλεται ενιαίο τέλος ακινήτων. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
φορολογείται για την αξία της ακίνητης περιουσίας του που βρίσκεται στην Ελλάδα
την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 5
του Ν.3296/200444 η οποία αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του
Ν.3427/200545, θεσπίστηκε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων
(Έντυπο Ε9) τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νοµικά πρόσωπα. Ενώ, µια ακόµη
τροποποίηση έγινε µε το άρθρο 20 του Ν.3634/2008. Τέλος, µε τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 15 του Ν.3091/200246, επεβλήθη ειδικός ετήσιος φόρος 3% επί της
αξίας ακινήτων που ανήκουν σε εταιρείες. Με τις παρ. 2, 3 και 4 του ίδιου άρθρου
θεσπίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση της παρ. 1 .Κατά τον Α.Κ. η λύση των
εταιρειών δεν επάγεται και την απόσβεση της νοµικής τους προσωπικότητας, η οποία
εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι το πέρας της εκκαθάρισης. Εποµένως, εφόσον
υπάρχει εταιρική περιουσία η οποία δεν διατέθηκε ακόµη, στους δανειστές ή τους
µετόχους, η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει. Συνεπώς, η δήλωση στοιχείων
ακινήτων, η δήλωση ΕΤΑΚ και η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων, εφόσον
υφίσταται τέτοια υποχρέωση, θα πρέπει να υποβληθεί µε τον ΑΦΜ του νοµικού
προσώπου από τους εκκαθαριστές της εταιρείας.

44

ΦΕΚ 253/Α’/14.12.2004

45

ΦΕΚ 312/Α’/27.12.2005

46

ΦΕΚ 330/Α’/24.12.2002
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8. Ευθύνη των ∆ιοικούντων σε Νοµικά Πρόσωπα – ∆ιασφάλιση
Συµφερόντων του ∆ηµοσίου Τοµέα.
Στο παρακάτω κεφάλαιο αναλύονται οι ευθύνες των διοικούντων σε Νοµικά
Πρόσωπα και τα µέτρα προσωπικής ευθύνης που λαµβάνονται (ασφαλιστικά, διοικητικά,
αναγκαστικά, δικαστικά) σύµφωνα µε το άρθρο 14 Ν. 2523/1997 και το άρθρο 27 του Ν.
3296/2004

8.1 Ευθύνη των ∆ιοικούντων σε Νοµικά Πρόσωπα
1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύµβουλοι και
εκκαθαριστές των ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών ή συνεταιρισµών κατά το χρόνο
της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την
πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τον
παρόντα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο
βεβαίωσής τους. Στις ανώνυµες εταιρίες που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως
µαζί µε τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωµή των κατά το προηγούµενο εδάφιο
οφειλόµενων φόρων της διαλυόµενης εταιρίας και εκείνη που την απορρόφησε ή η
νέα εταιρία που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Τα πρόσωπα
που αναφέρονται πιο πάνω έχουν δικαίωµα αναγωγής κατά των προσώπων που
διατέλεσαν σύµβουλοι, καθώς και µέλη ή µέτοχοι του νοµικού προσώπου κατά το
χρόνο της διάλυσής του ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες
από την έναρξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
2. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλµένοι στη
διοίκηση του νοµικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νοµικών
προσώπων του άρθρου 101, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την
πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τον
παρόντα, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο
βεβαίωσής τους.
3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και
αλληλεγγύως για τους παρακρατούµενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του νοµικού προσώπου που εκπροσωπούν, ως εξής:
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α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν µία από τις ως
άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσµίας απόδοσης του φόρου και µετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν µία από τις
πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του
φόρου.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ευθύνη διοικούντων στα νοµικά πρόσωπα κατά το χρόνο της λειτουργίας και
διάλυσης αυτών για µη απόδοση του Φ.Π.Α. και των προστίµων του.

Α) Ν. 2859/2000 άρθρο 55. Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου
«Για την καταβολή του οφειλόµενου φόρου ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο µε τον υπόχρεο και οι εξής:
α) οι αναφερόµενοι στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 36 και της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 38,
β) οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων, κατά το χρόνο διάλυσης,
συγχώνευσης ή µετατροπής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης του φόρου,
γ) το πρόσωπο που µεταβιβάζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 5, για το φόρο που οφείλεται µέχρι το χρόνο της µεταβίβασης.»

Β) Ν. 2648/1998 Άρθρο 22 §7
«7. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 εφαρµόζονται
και για την περίπτωση β' του άρθρου 45 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α'), καθώς και
για οφειλές φόρου κύκλου εργασιών.» (ήδη ν 2859/2000 άρθρο 55).
Γ) Από το συνδυασµό των διατάξεων των προαναφεροµένων άρθρων και του άρθρου
115 του Κ.Φ.Εισοδ. προκύπτουν τα εξής ως προς την ευθύνη των διοικούντων για το
Φ.Π.Α..
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Εάν ο ΦΠΑ είχε χρεωθεί στα τιµολόγια και δεν αποδόθηκε ευθύνονται και οι
µεταγενέστεροι διοικούντες του νοµικού προσώπου (Άρθρο 115 §3α ΚΦΕ).

Εάν ο ΦΠΑ δεν χρεώθηκε στα τιµολόγια, τότε ευθύνονται µόνο οι διοικούντες
την ώρα έκδοσης (Άρθρο 115 §3β ΚΦΕ).

Όταν γίνει έλεγχος και χρεωθεί ΦΠΑ ευθύνονται οι διοικούντες στον
συγκεκριµένο χρόνο (Άρθρο 115 §3α ΚΦΕ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 22 §7 του ν.
2648/1998 και το άρθρο 5 του ν. 2859/2000).

8.2 Μέτρα Προσωπικής Ευθύνης

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 ΥΠΟΘΗΚΗ
 ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 ΕΝΕΧΥΡΟ

2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Ν. 1882/90 άρθρο 26, Ν. 2648/98 άρθρο 25, Ν. 3220/2004 άρθρο 46
 ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩ∆ΙΚΑ (Π.∆. 186/1992 άρθρο 36)
 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ν. 2120/1993 άρθρο 7)
(Ν. 2523/1997 άρθρο 13) (Ν. 2523/1997 άρθρο 19)
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 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (Ν. 2523/1997
άρθρο 14) (Ν. 3296/2004 άρθρο 27) ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΤΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ν. 2523/1997 άρθρο 20)

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΚΑΤΑ ΚΕ∆Ε)
 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
 ΕΝΟΙΚΙΑ
 ΜΙΣΘΟΙ
 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν. 2915/2001 άρθρο 7)
 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΕΤΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

4. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (Ν. 1867/1989)

 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ∆.Ο.Υ. ΠΡΟΣ ΤΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ ΤΗΣ ∆.Ο.Υ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ
ΕΚ∆ΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
 ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000 € - ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΕΝΑ
ΕΤΟΣ
 ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ Α.Ε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ., ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ή
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ή ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ
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ΑΣΚΗΣΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΤΕ ΜΕ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΙΤΕ ΜΕ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ (Ν. 1882/1990 άρθρο 25) (Ν. 2523/1997 άρθρο 23) (Ν. 3220/2004
άρθρο 34)

 ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10.000 €
 ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

ΤΩΝ

∆.Σ.,

∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ

ή

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

ή

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ή ∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ ή ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ή
∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΕΙΤΕ
ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΙΤΕ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ή ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ
ή ΜΗ, ΑΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΣΚΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ
ΙΙΡΟΣΩΡΙΝΑ

ή

∆ΙΑΡΚΩΣ

ΕΝΑ

ΑΠΟ

ΤΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΠOY

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ
 ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑTABΟΛΗΣ
Η ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛHN Ι∆ΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ή ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ

ΑΠΕΒΑΛΑΝ

ΤΗΝ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΑΥΤΗ

ΜΕ

ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ή ΟΠΟΙΑΝ∆ΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΑΥΣΗ ή ΜΗ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΛΛΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ή ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ.
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ΠΟΙΝΕΣ
4 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 10.000 €
6 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 50.000 €
1 ΕΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 12000 €
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
(ΕΚΤΟΣ Κ.Β.Σ.)

Ν. 2523/1997 Άρθρο 17

Α∆ΙΚΗΜΑ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15.000 € ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΦΤΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο.
ΠΟΙΝΉ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15.000 €.
ΠΟΙΝΗ ΜΕΧΡΙ ∆ΕΚΑ ΕΤΏΝ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150.000 €.

Ν. 2523/1997 Άρθρο 18

Α∆ΙΚΗΜΑ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΠΑ ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ή ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ Φ.Π.Α.
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ή ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000 € ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ.
ΠΟΙΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000 € ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ.
ΠΟΙΝΗ ΜΕΧΡΙ ∆ΕΚΑ ΕΤΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ 75.000 €.

Ν. 2523/1997 Άρθρο 18

Α∆ΙΚΗΜΑ

ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ

ΓΙΑ

ΕΚ∆ΟΣΗ

ή

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΠΛΑΣΤΩΝ,

ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ
ΠΟΣΟ.
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ΜΕΧΡΙ 3.000 € 3 ΜΗΝΕΣ,
ΑΠΟ 3.000 € ΜΕΧΡΙ 150.000 € ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ,
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150.000 € ΜΕΧΡΙ 10 ΕΤΗ.
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 20 Ν. 2523/1997

« ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ »

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:

ΟΙ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

ΤΩΝ

∆.Σ.,

ΟΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ

ή

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

ή

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ , ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ή
∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ , ΕΙΤΕ ΜΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ή ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ. ΑΝ ΕΛΛΕΙΠΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΩΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΣΚΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ∆ΙΑΡΚΩΣ ΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ.

8.3 Μέτρα ∆ιασφάλισης των Συµφερόντων του ∆ηµοσίου
(Άρθρο 27 του Ν.3296/2004 ( Φ Ε Κ

253 Α΄/14.12.2004) µε τις οποίες

αντικαταστάθηκαν στο σύνολο τους οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/97, για
την διασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου).

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του κοινοποιούµενου άρθρου τα
µέτρα για την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου (απαγόρευση παραλαβής
δηλώσεων και χορήγησης πιστοποιητικών για τη µεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων, δέσµευση του 50% των τραπεζικών λογαριασµών, κ.λ.π.) εφαρµόζονται
πλέον µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
• Η δέσµευση του 50% δεν καταλαµβάνει ποσά µισθών ή συντάξεων που
κατατίθενται στους οικείους λογαριασµούς των φυσικών προσώπων
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• Αυξάνεται το προβλεπόµενο όριο για την εφαρµογή των µέτρων σε περίπτωση
λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών,
πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, από
150.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται η µη εφαρµογή των µέτρων
στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων στην
περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του
εκδότη
• Προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται
οι ίδιες κυρώσεις
• Αρµόδιες για την εφαρµογή των µέτρων του άρθρου 14 του ν.2523/97, είναι οι
φορολογικές

αρχές

(∆.Ο.Υ,

Ελεγκτικά

Κέντρα)

που

εκδίδουν

τις

καταλογιστικές πράξεις των φόρων ή τις αποφάσεις επιβολής προστίµων του
ΚΒΣ, κατά περίπτωση.
• Αίρεται η δέσµευση του 50% σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
• Προβλέπεται η ολική άρση των µέτρων σε κάθε περίπτωση µετά από καταβολή
ποσού άνω του 70% των οφειλοµένων ποσών φόρων, τελών και εισφορών ή
των προστίµων του Κ.Β.Σ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 ρυθµίζονται τα θέµατα των
κατά τη δηµοσίευση του νόµου εκκρεµουσών υποθέσεων του άρθρου 14 του
ν.2523/97

1. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την γραµµατική διατύπωση των διατάξεων
του παραπάνω άρθρου τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται κάθε φορά που διαπιστώνεται
διαζευκτικά ή αθροιστικά :
α)

Μη

απόδοση

στο

∆ηµόσιο

ποσού

κύριου

φόρου:

Φ.Π.Α.,

Φ.Κ.Ε.,

παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών και εισφορών πάνω από εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
αντικατασταθέντος άρθρου 14 )

Σηµειώνεται ότι τα µέτρα λαµβάνονται όταν το άθροισµα των µη
αποδοθέντων ποσών υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ για το σύνολο των ελεγχοµένων φορολογικών χρήσεων και
ανεξάρτητα από το είδος των φόρων – τελών που δεν αποδόθηκαν. ∆ηλαδή δεν είναι
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απαραίτητο το µη αποδοθέν ποσό να αφορά µία µόνο φορολογική περίοδο, ή µια
χρήση, αλλά ούτε και ένα µόνο είδος φόρου – τέλους από αυτούς που
προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Η δέσµευση του 50% των καταθέσεων και λογαριασµών δεν εφαρµόζεται
πλέον για ποσά µισθών και συντάξεων (τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
αντικατασταθέντος άρθρου 14), αφού τα µέτρα του άρθρου 14 έχουν το χαρακτήρα
της πρόληψης της διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και όχι τη στέρηση
βιοποριστικών µέσων του φορολογούµενου - παραβάτη.
β) Σε περίπτωση λήψης και χρήσης «εικονικών» φορολογικών στοιχείων, έκδοσης
«εικονικών» και «πλαστών» φορολογικών στοιχείων και «νόθευσης» τέτοιων
στοιχείων, εφόσον η καθαρή αξία των συναλλαγών που αναγράφεται σε αυτά,
αθροιστικά λαµβανόµενη κατά τον χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων, υπερβαίνει
πλέον το ποσό των 300.000 ευρώ ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αυτά αφορούν την ίδια ή
διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους. (τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
αντικατασταθέντος άρθρου 14)
Στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνεται αθροιστικά η καθαρή αξία των
συναλλαγών, οι οποίες µπορεί να αναγράφονται και σε διαφορετικά είδη στοιχείων
(π.χ. Α.Λ.Π. & Τ.Π.- ∆.Α. & Τ.Π.Υ. κ.λπ.) και τα οποία µπορεί να αφορούν
περισσότερες της µίας φορολογικές περιόδους. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν
εφαρµογή και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν την εφαρµογή της παραγράφου
6 του άρθρου 16 του ν.2992/2002(ΦΕΚ 54 Α΄/20.3.2002), εφόσον οι παραβάσεις
αυτές διαπιστώθηκαν ή οι σχετικές Α.Ε.Π. κατά τον Κ.Β.Σ. εκδόθηκαν από 20.3.2002
και µετά. Ως χρόνος διαπίστωσης της παράβασης, λαµβάνεται η ηµεροµηνία
θεώρησης της σχετικής έκθεσης ελέγχου εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. από
τον αρµόδιο προϊστάµενο της Ελεγκτικής Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο.
Επιπλέον προβλέπεται η µη εφαρµογή των µέτρων µόνο στους παραβάτες
λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η
εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη (πέµπτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14). ∆ηλαδή, οι προβλεπόµενες
κυρώσεις για την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου δεν εφαρµόζονται σε
βάρος των παραβατών λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων όταν η
συναλλαγή είναι υπαρκτή αλλά αποδεδειγµένα πραγµατοποιήθηκε µε πρόσωπο
διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στα ληφθέντα και καταχωρηθέντα
φορολογικά στοιχεία.
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Περαιτέρω και σε ότι αφορά την εφαρµογή των µέτρων σε βάρος του
φερόµενου ως εκδότη των εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνεχίζουν να έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.3220/2004 στις οποίες
και σας παραπέµπουµε.
γ) Χρήση - κατοχή περισσοτέρων ή άλλων Α.Φ.Μ., (έκτο εδάφιο, παράγραφος 1 του
αντικατασταθέντος άρθρου 14).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
αντικατασταθέντος άρθρου 14, τα µέτρα διασφάλισης των συµφερόντων του
∆ηµοσίου εφαρµόζονται και στους φορολογούµενους στους οποίους έχουν επιβληθεί
τα πρόστιµα του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
νόµου 2523/97, δηλαδή και σε βάρος όποιου φυσικού ή νοµικού προσώπου κατέχει
και χρησιµοποιεί περισσότερους από ένα Α.Φ.Μ. ή αναγράφει στα φορολογικά του
στοιχεία Α.Φ.Μ. που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτό.
Περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά µε την επιβολή των προστίµων των τρίτου και
τετάρτου εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 έχουν δοθεί µε
την εγκύκλιο ΠΟΛ 1317/2.12.1997 στην οποία και σας παραπέµπουµε.
2. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
αντικατασταθέντος άρθρου 14, όπως ισχύουν, προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα
πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται οι ίδιες κυρώσεις, σε περίπτωση µη
απόδοσης Φ.Π.Α. ή λοιπών παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, χωρίς να
επιµερίζεται η ευθύνη τους ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που είχαν µια από τις
ιδιότητες των παραγράφων 1-4 του αρθ. 20 του ν.2523/97. Αρκεί δηλαδή για την
επιβολή των µέτρων σε βάρος των παραπάνω προσώπων, ότι αυτοί είχαν µία από τις
ιδιότητες των παραγράφων1-4 του ως άνω άρθρου 20 του ν.2523/97 από τη γένεση
της υποχρέωσης προς απόδοση στο ∆ηµόσιο των παρακρατουµένων φόρων,
ανεξάρτητα από τη φορολογική χρήση που αυτή ανάγεται και αν µεταγενέστερα και
µέχρι τον χρόνο ενεργοποίησης των µέτρων, απέβαλαν την ιδιότητα αυτή µε
οποιοδήποτε τρόπο ή οποιαδήποτε αιτία.
Αντίθετα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 για τις
περιπτώσεις λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών
και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων, τα πρόσωπα σε
βάρος των οποίων επιβάλλονται τα ίδια µέτρα περιορίζονται σε αυτά που κατά το
χρόνο διάπραξης της παράβασης είχαν µια από τις ιδιότητες των παραγράφων 1 έως
και 4 του άρθρου 20 του ν.2523/97.
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∆ιευκρινίζεται ότι τα προβλεπόµενα µέτρα καταλαµβάνουν όλα τα πρόσωπα
που έχουν µια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης
α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2523/97 και όχι µόνο τα πρόσωπα που
έχουν την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. ή του ∆/ντος συµβούλου της επιχείρησης,
καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που σύµφωνα µε τα πρακτικά της Γενικής
Συνέλευσης ή του ∆.Σ., εκπροσωπεί ή δεσµεύει την επιχείρηση µε µόνη την
υπογραφή του ή µε δεύτερη υπογραφή, στην διοίκηση ή διαχείριση αυτής, ή
αναπληρώνει στα καθήκοντά τους ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2523/97. Και αυτό
διότι εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί µε το καταστατικό της ΑΕ ή µε
απόφαση του ∆.Σ. αυτής, δηλ. µε ιδιωτική βούληση, εµπίπτουν ευθέως στη ρύθµιση
της παραπάνω διάταξης, ήτοι στον κύκλο των προσώπων σε βάρος των οποίων
επιβάλλονται τα µέτρα.
Ανάλογη είναι και η αντιµετώπιση των προσώπων που εκπροσωπούν ή
δεσµεύουν την επιχείρηση µε µόνη την υπογραφή τους ή µε δεύτερη υπογραφή, στην
διοίκηση ή διαχείριση αυτής, ή αναπληρώνουν στα καθήκοντά τους ένα από τα
πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20, καθώς και
των παραγράφων 2,3 και 4 του ιδίου άρθρου του ν.2523/97.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 τα
µέτρα για την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου (απαγόρευση παραλαβής
δηλώσεων και χορήγησης πιστοποιητικών για τη µεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων, δέσµευση του 50% των τραπεζικών λογαριασµών, κ.λ.π.) εφαρµόζονται
πλέον άµεσα από τις φορολογικές αρχές (∆.Ο.Υ, Ελεγκτικά Κέντρα) που είναι
αρµόδιες για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων των φόρων ή των αποφάσεων
επιβολής προστίµων του ΚΒΣ, κατά περίπτωση.
Οι ανωτέρω φορολογικές αρχές υποχρεούνται να ενηµερώνουν άµεσα όλες τις
∆.Ο.Υ. της χώρας µέσω TAXIS, καταχωρώντας αυθηµερόν τον αριθµό πρωτοκόλλου
της έγγραφης ενέργειάς τους µε την οποία εφαρµόζονται τα ως άνω περιοριστικά
µέτρα και την αιτιολογία αυτής στο υποσύστηµα εσόδων ως εντολή µη έκδοσης
Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας, για την κατάρτιση συµβολαιογραφικών
πράξεων µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.
Στην περίπτωση εφαρµογής των µέτρων από τα Ελεγκτικά Κέντρα και µέχρι
σύνδεσής τους µε το υποσύστηµα εσόδων του TAXIS, η ως άνω ενέργειά τους θα
αποστέλλεται αυθηµερόν µέσω FAX στην αρµόδια για την επιχείρηση ∆.Ο.Υ, η
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οποία θα προβαίνει άµεσα στην ανωτέρω διαδικασία, ενηµερώνοντας εγγράφως για
τις ενέργειές της, την ίδια µέρα την αρµόδια Ελεγκτική αρχή.
Επιπλέον οι ανωτέρω φορολογικές αρχές υποχρεούνται να ενηµερώνουν άµεσα:
α) Όλες τις τράπεζες αποστέλλοντας την ως άνω ενέργειά τους στην Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην διεύθυνση hba@hba.gr, και
µέχρι την σύνδεσή τους µε το διαδίκτυο, µέσω FAX (210 3386596), προκειµένου
αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της για την άµεση εφαρµογή των
προβλεποµένων δεσµεύσεων, καθώς και
β) Τα λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα αποστέλλοντας την ως άνω ενέργειά τους
µέσω FAX στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (FAX 210-3704317) και στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (FAX 210-3633047 ή 210-3630110), αντίστοιχα.
Η ανωτέρω ενέργεια αποστέλλεται επίσης αυθηµερόν και στη ∆/νση Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην
διεύθυνση kyd9_3@gsis (παράγραφος 4 του αντικατασταθέντος άρθρου 14).
Επισηµαίνεται ότι τα ως άνω µέτρα είναι προληπτικά και λαµβάνονται ως εξαιρετικά
σε περιπτώσεις κατακράτησης εκ µέρους των επιχειρήσεων, εσόδων του ∆ηµοσίου
που προέρχονται από φόρους που παρακρατούν ή επιρρίπτουν στην κατανάλωση. Για
το λόγο αυτό η προβλεπόµενη από τις διατάξεις ειδική έκθεση ελέγχου καθώς και η
έγγραφη γνωστοποίηση εφαρµογής των προβλεποµένων µέτρων πρέπει να
συντάσσεται κατά προτεραιότητα από την αρµόδια φορολογική αρχή, αµέσως µε τη
διαπίστωση της µη απόδοσης των φόρων ή τη διαπίστωση της παράβασης της λήψης
και χρήσης «εικονικών» φορολογικών στοιχείων, έκδοσης «εικονικών» και
«πλαστών» φορολογικών στοιχείων και «νόθευσης» τέτοιων στοιχείων κατά
περίπτωση, και όχι µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για την οποία απαιτούνται
χρονοβόρες ελεγκτικές επαληθεύσεις µε συνέπεια να οδηγούµεθα στη λήψη των
µέτρων όταν αυτά πια χάνουν το χαρακτήρα του ‘’επείγοντος’’ και της ‘’πρόληψης’’.
Ειδικότερα, όταν ο έλεγχος διενεργείται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων
(ΥΠ.Ε.Ε) πρώην Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) στα πλαίσια των
ελεγκτικών της αρµοδιοτήτων, η «Ειδική Έκθεση Ελέγχου» αποστέλλεται κατά
προτεραιότητα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. η οποία προβαίνει άµεσα στη σύνταξη και
κοινοποίηση προς τις υπηρεσίες και τους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 14
του ν.2523/97, της έγγραφης γνωστοποίησης για την εφαρµογή των δεσµεύσεων και
απαγορεύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου
άρθρου, καθώς και στην ∆/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας και
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Οικονοµικών. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η κατά προτεραιότητα αποστολή
προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου Κ.Β.Σ. ώστε στη
συνέχεια, να εκδοθεί από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ, χωρίς καµία καθυστέρηση, η
σχετική Απόφαση Επιβολής Προστίµου Κ.Β.Σ. για να κοινοποιηθεί στον παραβάτη,
λαµβανοµένου υπόψη ότι σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως για την διοικητική
επίλυση της διαφοράς από τον φορολογούµενο – παραβάτη σε βάρος του οποίου
έχουν εφαρµοσθεί τα µέτρα, αν δεν εκδοθούν και κοινοποιηθούν εντός διµήνου οι
σχετικές ΑΕΠ του ΚΒΣ, αίρονται αυτοδίκαια όλες οι συνέπειες και οι απαγορεύσεις
που καθορίζονται µε το άρθρο αυτό. (παράγραφος 5 του αντικατασταθέντος άρθρου
14).
Σηµειώνεται ότι για την εφαρµογή των προβλεποµένων µέτρων διασφάλισης
των

συµφερόντων

του

∆ηµοσίου

δεν

απαιτείται

η

οριστικοποίηση

των

καταλογιστικών πράξεων των φόρων, τελών - εισφορών ή των Α.Ε.Π. του Κ.Β.Σ.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του αντικατασταθέντος άρθρου 14
επαναλαµβάνονται µε µικρές διαφορές οι µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου ισχύουσες
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.2523/97, οι οποίες δεν χρειάζονται
περαιτέρω ανάλυση.
5. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
αντικατασταθέντος άρθρου 14 προβλέπεται η άρση περιοριστικά και µόνο της
δέσµευσης του 50% των καταθέσεων και των λογαριασµών του υπόχρεου στις
περιπτώσεις που επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση ή δικαστικός συµβιβασµός ή κατ'
άλλο τρόπο διοικητική περαίωση της φορολογικής διαφοράς, που αφορά φόρους ή
παραβάσεις του Κ.Β.Σ., συνεπεία των οποίων εφαρµόσθηκαν τα προβλεπόµενα
µέτρα. (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14).
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση µη καταβολής εκ µέρους του φορολογούµενου
- παραβάτη, δύο συνεχόµενων εκ των προβλεποµένων δόσεων των φόρων ή των
προστίµων που προέκυψαν µετά την διοικητική περαίωση της φορολογικής διαφοράς,
αναβιώνει άµεσα σε βάρος του το µέτρο της δέσµευσης του 50% των καταθέσεων και
των λογαριασµών του (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος
άρθρου 14) και η αρµόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα όλες
τις Τράπεζες και τα λοιπά Πιστωτικά µε την ίδια διαδικασία που αναφέρεται
ανωτέρω.
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Σε ότι αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του τρίτου, τέταρτου και πέµπτου
εδαφίου της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, οδηγίες έχουν δοθεί
µε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1317/2.12.1997 στην οποία και σας παραπέµπουµε.
6. Για την υποχρεωτική άρση των µέτρων στις περιπτώσεις λήψης και χρήσης
εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, πλαστών φορολογικών
στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6
του αντικατασταθέντος άρθρου 14, µειώθηκε το απαιτούµενο ποσοστό καταβολής
του τελικού ποσού του προστίµου του Κ.Β.Σ. που επιβλήθηκε για τα εικονικά,
πλαστά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, από 100% σε 70%
Για την γνωστοποίηση της κατά τα ανωτέρω µερικής ή ολικής άρση ή της αναβίωσης
των µέτρων, εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται και για την
γνωστοποίηση εφαρµογής των µέτρων αυτών από τις κατά περίπτωση αρµόδιες
φορολογικές αρχές (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του αντικατασταθέντος
άρθρου 14).
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.3296/2004
ορίζεται ότι :
α) Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία ολικής ή µερικής άρσης των µέτρων του άρθρου 14 του ν.2523/97 όπως
ισχύει, εφαρµόζονται και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιβληθεί τα εν
λόγω µέτρα πριν την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, και
β) Το σύνολο των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/97 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
καταλαµβάνει και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις
ελέγχου µέχρι την δηµοσίευση του νόµου και δεν έχουν ακόµη εφαρµοσθεί τα
προβλεπόµενα από την παρ 1 µέτρα.
Κατά συνέπεια οι ∆.Ο.Υ. που έχουν συντάξει µέχρι την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος νόµου (14.12.2004) Ειδικές Εκθέσεις Ελέγχου, ή προς τις
οποίες έχουν κοινοποιηθεί Ειδικές Εκθέσεις Ελέγχου του Σ∆ΟΕ ή των ΤΕΚ για
επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων δεν έχουν λάβει ενηµέρωση από την Υπηρεσία µας
για την εφαρµογή των προβλεποµένων µέτρων, υποχρεούνται να προχωρήσουν στις
προβλεπόµενες από τις νέες διατάξεις ενέργειές τους για την εφαρµογή των µέτρων
διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα και µε τις νέες
προϋποθέσεις που τίθενται από τις κοινοποιούµενες διατάξεις. Στις ίδιες ενέργειες
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πρέπει να προβούν και τα Ελεγκτικά Κέντρα για τις περιπτώσεις που οι Ειδικές
Εκθέσεις Ελέγχου έχουν συνταχθεί εκ µέρους των.
8. Τέλος σηµειώνεται ότι τόσο οι διατάξεις της παραγράφου 1 όσο και οι
διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 14 ∆εκεµβρίου 2004.
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Συµπεράσµατα
Στη σηµερινή κατάσταση οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πλέον χάσει την
αυτοπεποίθησή τους ενώ αντιµετωπίζουν ανυπέρβλητα εµπόδια µετά το πρωτοφανές
ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης της χώρας. Η Πολιτεία, έχοντας ως στόχο την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας εισήγαγε διάφορες αλλαγές στο ισχύον φορολογικό
πλαίσιο. Πιο συγκεκριµένα, προχώρησε στην απλούστευση των διαδικασιών
σύστασης µίας νέας επιχείρησης µειώνοντας παράλληλα και το χρόνο που
απαιτούνταν για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες. Επιπρόσθετα, µέσω των
αναπτυξιακών νόµων ενθαρρύνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία για τη δηµιουργία
ισχυρών οικονοµικών µονάδων, παρέχοντας σηµαντικά φορολογικά κίνητρα. Τα
κίνητρα αυτά επιδιώκουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη µετακίνηση των
παραγωγικών πόρων σε πιο ωφέλιµες χρήσεις, τη δηµιουργία πρόσθετης οικονοµικής
αξίας και τον εκσυγχρονισµό τους. Επίσης, η αξιοποίηση των λειτουργικών
συνεργιών που παρουσιάζονται, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία οικονοµιών
κλίµακας και φάσµατος. Αυτό σηµαίνει ότι µε σταθερό κόστος η επιχείρηση παράγει
περισσότερες µονάδες προϊόντος και αντίστοιχα, ότι οι ίδιες µονάδες προϊόντος
παράγονται µε µικρότερο κόστος. Συνακόλουθα, επιτυγχάνεται τόσο η αύξηση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όσο και η
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι σχεδόν κάθε χρόνο ψηφίζονται νέα νοµοσχέδια
τα οποία προβαίνουν σε απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία των
εταιρειών αλλά και τον ουσιαστικό έλεγχό τους για φαινόµενα καταστρατήγησης
διατάξεως αλλά και φοροδιαφυγής. Η πραγµατοποίηση µιας ριζικής φορολογικής
µεταρρύθµισης, αποτελεί ζωτική ανάγκη για την ελληνική οικονοµία, διότι αποτελεί
την σηµαντικότερη πηγή χρηµατοδότησης του κράτους, πηγή από την οποία το
κράτος θα αντλήσει κεφάλαια για την αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων
(χρεολύσια και τόκους) του εξωτερικού και εσωτερικού δανεισµού αλλά και φυσικά
των άλλων λειτουργικών (µισθοί, συντάξεις) και µη υποχρεώσεων του. Επιπρόσθετα
µε την παροχή φορολογικών κινήτρων, καθίσταται εφικτό, µέσω της δηµιουργίας
µεγάλων οικονοµικών

µονάδων, να προωθηθεί

η ανταγωνιστικότητα των

επιχειρήσεων και να παρουσιαστούν ανοδικοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης.
Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε ότι η εύρυθµη λειτουργία µίας
επιχείρησης καθώς και η βιωσιµότητα της εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την
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γνώση που αυτή κατέχει σε θέµατα φορολογίας και ειδικότερα στο φορολογικό
πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά για τη νοµική µορφή που αυτή κατέχει. Έτσι λοιπόν, η
φορολογία αποτελεί αναγκαίο κακό για τις επιχειρήσεις και για αυτό όσο πιο
ενηµερωµένες είναι αυτές για τα φορολογικά θέµατα τόσο πιο έγκαιρα θα λαµβάνουν
αποφάσεις και θα είναι σε θέση να συνεχίζουν την απρόσκοπτη λειτουργίας τους.
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Προτάσεις
Είναι κοινή διαπίστωση ότι το φορολογικό πλαίσιο των ελληνικών
επιχειρήσεων χρειάζεται πολλές και ριζοσπαστικές αλλαγές. Η απλότητα, η
λειτουργικότητα, η εξάλειψη φαινοµένων όπως η φοροδιαφυγή πρέπει να
αποτελέσουν τους κυρίαρχους άξονες για τη διαµόρφωση ενός νέου φορολογικού
πλαισίου. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει ένα φορολογικό πλαίσιο που θα
βασίζεται σε αρχές και απλούς µα συνάµα λειτουργικούς κανόνες, και πάνω από όλα
θα στοχεύει στο συµφέρον τόσο των επιχειρήσεων όσο και της Ελληνικής
οικονοµίας.
Το φορολογικό πλαίσιο πρέπει να διακρίνεται για τη απλότητά του, έτσι ώστε
να είναι εύκολα κατανοητό χωρίς δαιδαλώδεις και περιπτωσιολογικές αναφορές, να
έχει σαφήνεια και να περιορίζει στο ελάχιστο το διαχειριστικό ή γραφειοκρατικό
κόστος εξυπηρέτησής του, ώστε η διαχείρισή του να κοστίζει λιγότερο στις
επιχειρήσεις, και το κράτος. Επιπρόσθετα, το φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι
σταθερό, αλλά όχι άκαµπτο, ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται εύκολα σε τυχόν
µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, χωρίς να απαιτούνται συχνές νοµοθετικές
αλλαγές.
Τέλος, πολύ σηµαντικό είναι να δοθούν επενδυτικά κίνητρα που θα
συνδέονται µε την ανταποδοτικότητα, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν
περισσότερο ανταγωνιστικές και παράλληλα να δηµιουργηθεί ένα σταθερό
περιβάλλον που θα ευνοεί τις µακροπρόθεσµες επενδύσεις και θα λειτουργεί
αποτρεπτικά σε οποιασδήποτε σκέψη «φυγής» από τη χώρα και µετεγκατάστασης
στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση καλείται να βρει τη «χρυσή» τοµή σε ένα ζήτηµα που
αποτελεί στην παρούσα φάση, ίσως το πιο ακανθώδες στην προσπάθεια της να
αναθερµάνει την αγορά και να τονώσει την ανάπτυξή της, ώστε η χώρα να βγει από
τα φαύλο κύκλο της ύφεσης.
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