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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η λειτουργία των επιχειρήσεων συνεχώς αλλάζει και 

όλοι μέσω της διαδιακασίας της σωστής εφαρμογής του όρου σωστού 

προγραμματισμού και management, προσπαθούν να ισχυροποιήσουν την θέση τους 

στην αγορά και συγχρόνως να επιτύχουν το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους που 

μπορούν να έχουν για την επιχείρηση τους και το οποίο θα τους εξασφαλίσει την 

μακροβιότητα της επιχειρήσης αυτής στην αγορά στην οποία λειτουργεί. Για να 

μπορέσει λοιπόν η κάθε επιχείρηση να ισχυροποιήσει την θέση της στην αγορά στην 

οποία βρίσκεται και λειτουργεί, θα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική και ένα 

συγκεκριμένο πλάνο management το οποίο θα είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες και τις ιδιοτητές της.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούν και οι διάφορες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, μικρές ή μεγάλες, προσπαθώντας να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους 

στην Ελληνική αγορά και συγχρόνως να επεκταθούν και στις νέες διαμορφούμενες 

χρηματοοικονομικές αγορές της Ευρώπης. Πολλές φορές όμως και εξαιτίας διαφόρων 

παραγόντων όπως για παράδειγμα η οικονομική ύφεση των ημερών μας, οι ιδιοκτήτες 

των επιχειρήσεων είναι αναγκασμένοι να προχωρήσουν σε μετατροπές ή 

συγχωνεύσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές 

καταστάσεις και να βγουν ουσιαστικά κερδισμένοι. Βέβαια, οι μετατροπές και οι 

συγχωνεύσεις αυτές ορίζονται και διαμορφώνονται κάθε φορά βάση των Νόμων που 

υπάρχουν εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο και η δομή της παρούσας εργασίας αντανακλά αυτή τη 

προσπάθεια κατανόησης της μετατροπής των διάφορων μορφών των εταιρειών και 
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συγκεκριμένα των προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες καθώς και τα 

φορολογικά κίνητρα που ωθούν τέτοιες μετατροπές.

Το σύνολο των θεμάτων αναπτύσσεται σε πέντε μέρη.

1. Το πρώτο μέρος, αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά και τις διακρίσεις των 

εταιρειών του εμπορικού δικαίου καθώς και την επιλογή του κατάλληλου 

εταιρικού τύπου.

2. Το δεύτερο μέρος, αναφέρεται στις προσωπικές εταιρείες και κυρίως στον πιο 

αντιπροσωπευτικό τους τύπο, δηλαδή την ομμόρυθμη εταιρεία και ειδικότερα 

την φορολογία που την διέπει καθώς και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, 

την νομική της προσωπικότητα και την ευθύνη των εταίρων της.

3. Στο τρίτο μέρος, γίνεται μία σύντομη αναφορά στις ανώνυμες εταιρείες, τα 

χαρακτηριστικά τους και τα διάφορα φορολογικά θέματα που τις αφορούν.

4. Το τέταρτο μέρος, περιγράφει την διαδικασία της μετατροπής των

προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες βάση της ισχύουσας εμπορικής 

νομοθεσίας.

5. Τέλος, το τελευταίο μέρος αναφέρεται στα φορολογικά κίνητρα μιας τέτοιας 

μετατροπής, δηλαδή σε φορολογικές απαλλαγές και φορολογικές 

ελαφρύνσεις.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός ότι στην εποχή της οικονομικής κρίσης ο επιχειρηματικός κόσμος 

πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί στο μέγιστο τις δυνατότητες που του 

παρέχει κάθε μορφή οικονομικής μονάδος αλλά και την ευεργετική νομοθεσία που 

στηρίζει, τουλάχιστον από φορολογικής πλευράς, τη δημιουργία και βιωσιμότητα 

μεγάλων οικονομικών μονάδων.

Ωστόσο, η επιλογή της νέας εταιρικής μορφής αλλά και του καταλληλότερου 

νομικού πλαισίου που θα εφαρμοσθεί με σκοπό τη μετατροπή δεν είναι μια απλή 

υπόθεση. Κάθε τύπος επιχείρησης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η επιλογή του 

εξυπηρετεί ορισμένη οικονομική σκοπιμότητα.

Η ρύθμιση των μετατροπών των εταιριών είναι ζήτημα που απασχολεί τις αρχές 

ανταγωνισμού των κρατών και φυσικά της Ελλάδος. Οι οριζόντιες μετρατοπές είναι 

δυνατόν να βλάψουν σημαντικά τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά, επειδή η νέα 

εταιρία μπορεί, είτε μονομερώς, είτε από κοινού με άλλες εταιρίες, να αυξήσει τη 

δύναμή της στην αγορά και τις τιμές. Τεχνολογική πρόοδος, εξορθολογισμός της 

παραγωγής, οικονομίες μεγέθους είναι μερικοί απο τους λόγους που μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής και να έχουν ευεργετικά 

αποτελέσματα στην οικονομία. Οι αρχές που επιβλέπουν τις μετατροπές αυτές πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τους τις θετικές επιδράσεις (Α. Κράτση, 2008).

Με στόχο, λοιπόν, τη δημιουργία μιας ισχυρότερης εταιρικής μορφής, η 

μετατροπή διαφόρων μορφών εταιρειών σε Α.Ε. αποτελεί πρακτική που παρέχει 

αρκετά πλεονεκτήματα, αρκετά από τα οποία είναι φορολογικής φύσεως και θα τα 

εξετάσουμε στην παρούσα εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά  Των Εταιρειών Του Εμπορικού 

∆ικαίου

Θα ξεκινήσουμε το πρώτο κεφάλαιο, με τα βασικά χαρακτηριστικά των εταιρειών για 

τις οποίες αναφέρεται η παρούσα εργασία. Έτσι θα αναφερθούμε στις εξής μορφές 

εταιρειών: 

Οµόρρυθµη εταιρεία: Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι όλοι οι εταίροι 

ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρο. Με την έννοια προσωπική 

ευθύνη,  θεωρείται  ότι ο  οµόρρυθµος εταίρος  έχει  ευθύνη  πρωτοφειλέτη  και όχι 

ευθύνη εγγυητή. Με την έννοια απεριόριστη ευθύνη, εννοείται  ότι ο οµόρρυθµος 

εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας µε όλη την περιουσία του και όχι

μόνο µε ένα συγκεκριµένο ποσό. Τέλος, µε την έννοια ολόκληρη ευθύνη, εννοείται 

ότι ο οµόρρυθµος εταίρος έχει την υποχρέωση, όταν προκύψει  ανάγκη, να εξοφλήσει 

εξολοκλήρου κάθε οφειλή που θα έχει η εταιρεία και όχι µόνο το ποσοστό που του 

αναλογεί  σύµφωνα  µε  την  εταιρική  του  µερίδα.  Σε  περίπτωση  που  ο  εταίρος 

εξοφλήσει τυχών πίστωση της εταιρείας έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους άλλους 

εταίρους να του δώσουν το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί στη µερίδα του καθενός 

(δικαίωµα αναγωγής).
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Εποµένως όσον αφορά την ευθύνη του οµόρρυθµου εταίρου, είναι αδύνατο να 

αλλάξουν οι εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας π.χ. σχέση µε δανειστές. Αυτό όµως, δε 

σηµαίνει ότι δεν µπορούν να αλλάξουν οι σχέσεις µεταξύ των εταίρων, δηλαδή να 

οριστεί ότι ένας ή περισσότεροι εταίροι έχουν περιορισµένη ευθύνη µέχρι ορισµένο

ποσό.

Απλή ετερόρρυθµη εταιρεία: Στην εταιρεία αυτή υπάρχουν δύο κατηγορίες 

εταίρων, ένας τουλάχιστον οµόρρυθµος εταίρος και ένας τουλάχιστον εταίρος που η 

ευθύνη του είναι περιορισµένη (ετερόρρυθµος εταίρος). Πιο  συγκεκριµένα ο 

ετερόρρυθµος εταίρος περιορίζεται στην ευθύνη µέχρι το ποσό της εισφοράς του, εάν 

το καταστατικό  της εταιρείας  στην οποία ανήκει  αναφέρει ότι ευθύνεται  και µε

µεγαλύτερο ποσοστό αλλά και σε καµία περίπτωση µε όλη του την περιουσία.

Κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρεία: Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, 

δηλαδή στην απλή ετερόρρυθµη εταιρεία, έχει και αυτή δύο κατηγορίες εταίρων, 

έναν ή περισσότερους οµόρρυθµους και έναν ή περισσότερους ετερόρρυθµους. Η 

διαφορά που έχει από την απλή ετερόρρυθµη είναι ότι στην κατά µετοχές 

ετερόρρυθµη, όταν αναφέρεται για το τµήµα του  κεφαλαίου  που  εισφέρεται  από  

έναν  ή περισσότερους ετερόρρυθµους εταίρους εκδίδονται ονοµαστικές µετοχές. Οι 

ονοµαστικές µετοχές µπορούν να µεταβιβαστούν ελεύθερα σε ένα άλλο τρίτο 

πρόσωπο χωρίς αυτό το συµβάν να έχει  ως  αποτέλεσµα τη λύση της εταιρείας από 

την αλλαγή αυτή στο πρόσωπο του εταίρου.

Ανώνυµη εταιρεία: Κύριο  χαρακτηριστικό  της  είναι  ότι  όλοι  οι  εταίροι της 

ευθύνονται περιορισµένα, δηλαδή µέχρι το ύψος του ποσού που έχουν αναλάβει να 

εισφέρουν στην εταιρεία. Με άλλα λόγια, όταν καταβάλλουν το ποσό που όφειλαν να 

εισφέρουν δεν έχουν καµία περαιτέρω προσωπική ευθύνη, ακόµη και στην 

περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν είναι αρκετά για να 

ικανοποιηθούν οι δανειστές  της.  Επιπλέον  το κεφάλαιο  της  εταιρείας  αυτής  
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(µετοχικό κεφάλαιο) διαιρείται σε ίσα τµήµατα, τις µετοχές. Κάθε ένα από αυτά τα 

τµήµατα αντιστοιχεί και σε  µία  εταιρική  ιδιότητα.  Αυτή  η  εταιρική  ιδιότητα  έχει  

την  δυνατότητα  να ενσωµατωθεί και σε ένα τίτλο που µπορεί να µεταβιβάζεται 

εύκολα και χωρίς καµία δυσκολία σε ένα άλλο πρόσωπο και από αυτό το συµβάν να 

µη συνεπάγεται η λύση της εταιρείας, ακόµη και στην περίπτωση που όλες οι µετοχές 

περάσουν στα χέρια ενός µόνου προσώπου. (Μονοπρόσωπη Α.Ε.).

1.2 Οι ∆ιακρίσεις Των Εταιρειών Του Εμπορικού ∆ικαίου

Οι εταιρείες  του εµπορικού δικαίου  µπορούν να διακριθούν είτε µε βάση τη 

σηµασία που έχει κάθε εταιρικός τύπος, είτε λόγω της προσωπικότητας των εταίρων, 

είτε, τέλος, αναλογικά με το κεφάλαιο που συνεισφέρουν. Εποµένως, σύµφωνα µε 

την πρώτη διάκριση έχουµε τις προσωπικές εταιρείες και τις κεφαλαιουχικές 

εταιρείες.

    Στις προσωπικές εταιρείες το σπουδαιότερο ρόλο για τη συνέχεια και τη ζωή 

της εταιρείας έχει το πρόσωπο των εταίρων. Συνεπώς όταν έρχεται η στιγµή για να 

ιδρυθεί  µια προσωπική  εταιρεία,  βαρύνουσα  σηµασία δίνεται  στα συγκεκριµένα 

πρόσωπα τα οποία θα συνεργαστούν  ως  εταίροι.  Καθώς οι εταίροι συµβάλλουν 

προσωπικά στην υλοποίηση του εταιρικού σκοπού.

Σαν συνέπεια των παραπάνω, είναι ότι ο όρος εταιρική ιδιότητα είναι στενά 

συνδεδεµένη µε την προσωπικότητα του κάθε εταίρου και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η 

ιδιότητα  αυτή  δεν  µπορεί  να µεταβιβασθεί χωρίς  τη  συναίνεση  των  υπόλοιπων 

εταίρων. Εξάλλου η διοίκηση που αφορά τις εταιρικές υποθέσεις ανήκει σε όλους 

τους εταίρους και έτσι για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση 

της  εταιρείας  επιβάλλεται   συµφωνία  όλων  των  εταίρων  ανεξάρτητα  από  την 
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κεφαλαιακή µερίδα του καθενός. Για τα θέµατα που απαιτείται πλειοψηφία, αυτή θα 

υπολογίζεται επί των προσώπων και όχι επί των κεφαλαίων. Τέλος, οι µεταβολές στα 

προσωπικά δεδοµένα των εταίρων (πτώχευση, θάνατος, ανικανότητα) φέρνουν κατά 

κανόνα και τη λύση της εταιρείας. Αυτά που ειπώθηκαν παραπάνω, µπορούν ως ένα 

βαθµό να αλλοιωθούν π.χ. οι εταίροι µπορούν στο καταστατικό να συµφωνήσουν ότι 

σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων εταίρων, η εταιρεία δεν θα λύεται, αλλά 

θα συνεχίσει  µεταξύ των υπόλοιπων  επιζώντων  εταίρων ή µεταξύ  των επιζώντων 

εταίρων και των κληρονόµων του θανόντος.

Οι  προσωπικές  εµπορικές  εταιρείες, όπως έχουμε δεί, είναι εταιρείες  στις 

οποίες δύο  ή  περισσότερα  φυσικά πρόσωπα ενώνουν τις δυνάµεις τους,

προσπαθώντας  την επίτευξη του καλύτερου δυνατού  οικονοµικού αποτελέσµατος. 

Αυτές, είναι κατ' ανάγκη ολιγοµελής, συνήθως υπάρχουν δύο µέλη και σπανιότερα 

συναντάται τρία έως πέντε µέλη. Αυτό γιατί βασίζονται  στην αρχή της απόλυτης 

εµπιστοσύνης µεταξύ των εταίρων. Οι εταίροι εργάζονται χωρίς εγωιστικούς 

υπολογισµούς και όταν πάψει να λειτουργεί  το  πνεύµα  της  συνεργασίας,  οι  ίδιοι  

θα  οδηγηθούν  στα  δικαστήρια. Επιπλέον,  στις  προσωπικές  εταιρείες  δεν  

υπάρχουν  κρατικοί  φορείς  ικανοί  να εξασφαλίσουν την προσωπικότητα  του  

νοµικού προσώπου  της εταιρίας  από τις ενέργειες των εταίρων. ∆ηλαδή ένας 

εταίρος µπορεί να έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη λύση της εταιρείας για κάποιο λόγο 

που ο ίδιος θεωρεί σπουδαίο. Εποµένως και γι' αυτούς τους λόγους τα µέλη των 

προσωπικών εταιρειών περιορίζονται σε µικρούς αριθµούς ατόµων και µεταξύ αυτών 

των ατόµων υπάρχουν πάντοτε δεσµοί φιλίας, εµπιστοσύνης, αλληλεγγύης και 

συνηθέστατα συγγενείας.

Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες από την άλλη, µεγαλύτερη σηµασία για την 

πραγµατοποίηση του εταιρικού  σκοπού έχει η περιουσιακή  συµβολή των εταίρων. 
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Με άλλα λόγια, σηµασία έχει το κεφάλαιο που εισφέρουν και όχι τα πρόσωπα που 

σχηµατίζουν τις εταιρείες αυτές.

Σε αντίθεση µε τις προσωπικές εταιρείες, οι εταίροι δεν µετέχουν στη διοίκηση 

των εταιρικών υποθέσεων. ∆εδοµένου ότι, η διοίκηση αυτή, αν ανατεθεί στους 

εταίρους, θα  οφείλεται στο ότι εκλέχτηκαν από τη συνέλευση των μετόχων και 

επιπλέον η διοίκηση µπορεί να ανατεθεί και σε πρόσωπα τρίτα που δεν έχουν την 

εταιρική ιδιότητα. Οι εταίροι ευθύνονται µόνο µέχρι τις καταβολές τους και γι' αυτό 

άλλωστε  οι   τρίτοι   που   επρόκειτο   να   κάνουν   συναλλαγές µε την εταιρεία, 

πληροφορούνται  για την περιουσιακή  κατάσταση  της εταιρείας και όχι για την

περιουσιακή κατάσταση των  εταίρων,  αφού  στην  περιουσία  των  εταίρων  δεν  

έχουν  κανένα δικαίωµα οι τρίτοι.

Στην κεφαλαιουχική εταιρεία επίσης, τα δικαιώµατα που αντιστοιχούν στους 

εταίρους είναι ανάλογα  προς  την περιουσιακή  τους  συµβολή. Παραδείγµατος  

χάρη,  αν η κεφαλαιακή µερίδα ενός εταίρου είναι 35%, αυτό το ποσοστό είναι και 

αυτό που θα καθορίσει  τη συµµετοχή  του  εταίρου  στα κέρδη.  Είναι αδιανόητο  ο 

εταίρος  να καθοριστεί µε διαφορετικό ποσοστό στα  κέρδη απ' ότι έχει στο 

κεφάλαιο.  Αυτό αντίθετα είναι αδιανόητο να συµβεί σε µια προσωπική εταιρεία.

Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες η προσωπικότητα των εταίρων είναι τελείως 

αδιάφορη, πράγµα που επιτρέπει την ελεύθερη µεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας, 

χωρίς αυτό να  συνεπάγεται τη λύση της εταιρείας.  Επίσης,  ο εταίρος  όπως έχει 

διευκρινισθεί, ευθύνεται µέχρι το προσδιορισµένο ποσό, εποµένως δεν κινδυνεύει το 

σύνολο της περιουσίας του καθώς µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να µεταβιβάσει τη

µερίδα που του ανήκει χωρίς να χρειάζεται τη συγκατάθεση των υπόλοιπων εταίρων.
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Βέβαια, και σ' αυτή την ελευθερία µεταβιβάσεως που υπάρχει, µπορεί σπάνια να 

σηµειωθούν ορισµένοι περιορισµοί, αλλά και πάλι δεν µπορούν να προκαλέσουν 

κατάργηση της μεταβίβασης των μετοχών.

Η διαφορά που σηµειώνεται όσον αφορά την ευθύνη που έχει ο εταίρος στις 

προσωπικές και κεφαλαιουχικές  εταιρείες,  έχει σαν αποτέλεσµα  οι συνέπειες  που 

απορρέουν να είναι έκδηλες. Μολονότι υπάρχουν συγκεκριµένες διατάξεις, οι οποίες 

καθορίζουν  το  ελάχιστο  ποσό  κεφαλαίου   που  χρειάζεται  για  να  ιδρυθεί  µια 

κεφαλαιουχική εταιρεία, δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο στις προσωπικές εταιρείες. Είναι 

φανερό γιατί γίνεται αυτό, καθώς στις κεφαλαιουχικές  εταιρείες  το  κεφάλαιο  της 

εταιρείας είναι η µοναδική εγγύηση για να ικανοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης οι 

δανειστές της εταιρείας και άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο µέγεθος 

κεφαλαίου που να προβλέπεται από το νόµο. Επιπλέον, το κεφάλαιο πρέπει να είναι 

πραγµατικό, δηλαδή σε χρήµα, γιατί διαφορετικά αν ήταν π.χ. σε µηχανήµατα, η 

αποτίµηση και η αξία που θα καθοριστεί γι' αυτά τα µηχανήµατα δεν θα καθοριστεί 

από τους εταίρους αλλά από ειδική επιτροπή που ορίζει ο νόµος. Υπάρχουν όµως και 

ειδικές  διατάξεις  που  καθορίζουν  τον  τρόπο  εµφανίσεως  της  αποτίµησης  των 

περιουσιακών στοιχείων της κεφαλαιουχικής εταιρείας. Αντίθετα, τέτοιου είδους 

διατάξεις είναι ανύπαρκτες  στις προσωπικές  εταιρείες, στις οποίες η αποτίµηση 

γίνεται από τους ίδιους τους εταίρους αν δεν υπάρχουν άλλες δεσµεύσεις.

Οι κεφαλαιουχικές  εταιρείες,  έχουν  υποχρέωση  σύµφωνα  µε  το  νόµο  να

παρακρατούν ένα ποσοστό από τα ετήσια κέρδη τους και να µην το διανέµουν στους 

εταίρους. Η πράξη αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία αποθεµατικού. Σε περίπτωση που 

δεν θα δηµιουργηθεί το  αποθεµατικό αυτό, το κεφάλαιο που θα εµφανιστεί στον 

ισολογισµό θα έχει υποστεί µείωση αν υπάρχει ζηµιά. Φυσικά το κεφάλαιο θα έχει

µειωθεί και στην περίπτωση που το υπάρχον αποθεµατικό δεν µπορεί να επαρκέσει

για την κάλυψη της ζηµιάς, µε άλλα λόγια όταν η ζηµιά είναι µεγαλύτερη  από το 
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υπάρχον αποθεµατικό. Ενώ και πάλι αντιθέτως, στις  προσωπικές  εταιρείες  δεν  

υπάρχει  δικαίωµα δηµιουργίας  τέτοιου  αποθεµατικού.  ∆εδοµένου  ότι  στις  

προσωπικές  εταιρείες αντικείµενο εισφοράς µπορεί να αποτελέσει οτιδήποτε, ακόμη 

δηλαδή και η προσωπική εργασία ενός εταίρου. Αυτό βέβαια, δε σηµαίνει ότι δεν 

είναι δεκτή ως αντικείµενο εισφοράς η προσωπική εργασία στις κεφαλαιουχικές 

εταιρείες. Αξιοσηµείωτο είναι να σκεφτεί κανείς, τι θα πρέπει να ειπωθεί όταν σε µια 

κεφαλαιουχική εταιρεία έχουµε εισφορά µιας εφευρέσεως. Όταν η  εφεύρεση   έχει   

ήδη   δοκιµαστεί   όσον   αφορά   τη  δυνατότητα επικερδούς εκµεταλλεύσεως της, το

αποτέλεσµα θα είναι να υπολογίζεται ως εισφορά και να αποτελεί  τµήµα  του  

κεφαλαίου   της   εταιρείας, διαφορετικά  η  εισφορά εφευρέσεως αµφίβολης αξίας ή 

µη δοκιµασµένης δεν καθιστά τον εταίρο ως εισφέροντα καθώς και δεν αποτελεί 

τµήµα του κεφαλαίου.

Συµπερασµατικά, απ' όσα έχουν ειπωθεί µέχρι τώρα, αμιγώς προσωπική 

εταιρεία είναι µόνο η οµόρρυθµη εταιρεία  και κεφαλαιουχική  εταιρεία  είναι µόνο η

ανώνυµη εταιρεία.  Οι δύο αυτές μορφές εταιρειών  αποτελούν  τους ακραίους  

εταιρικούς  τύπους. Οι υπόλοιπες, είναι   ενδιάµεσοι  εταιρικοί   τύποι  που  άλλοτε  

παρουσιάζουν εντονότατα το προσωπικό στοιχείο και άλλοτε το κεφαλαιουχικό 

στοιχείο. Έτσι, πιο απλά µπορούν να θεωρηθούν  σαν προσωπικές  εταιρείες  η απλή 

ετερόρρυθµη,  η αφανής εταιρεία και ο συνεταιρισµός, όµως και σ' αυτές τις τρεις 

εταιρείες υπάρχουν κεφαλαιουχικά  στοιχεία. Ενώ κατά βάση κεφαλαιουχικές  

εταιρείες  είναι η  κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρεία, η εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης, αλλά και σ' αυτές τις εταιρείες βρίσκεται το προσωπικό στοιχείο.
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1.3 Πηγές ∆ικαίου Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών

Οι πηγές  του  δικαίου  των  προσωπικών  εταιρειών  είναι  ολιγάριθµες  και πτωχές. 

Αυτές  διέπονται  από  τα σχετικά,  µε τις ετερόρρυθµες  και οµόρρυθµες εταιρείες, 

άρθρα του εµπορικού  νόµου (άρθρα 18-28, 38, 39,41-44,46-50 κ.τ.λ.). Ωστόσο 

υπάρχουν  και  µερικές  ακόµη   διατάξεις   από  νεώτερους  νόµους  που 

αναφέρονται  στις προσωπικές  εµπορικές εταιρείες (άρθρα 329, 920, 1047 Κ.Π.∆., 

άρθρο 22 Α.Ν. 1998/39 περί σηµάτων, άρθρα 50α και 53 του νόµου 3190/55, όπου 

αναφέρονται   αντίστοιχα  στις ετερόρρυθµες κατά   µετοχές  εταιρείες κ.α.).  

Συµπληρωµατικά,  εφαρµόζονται  στις  προσωπικές εµπορικές εταιρείες και οι 

διατάξεις του αστικού κώδικα περί εταιρειών (Α.Κ. άρθρα 741- 784), εφόσον 

συµβιβάζονται µε τη φύση τους. Αυτή η άποψη, για την επικουρική εφαρµογή των 

περί εταιρειών διατάξεων του αστικού κώδικα είχε επικρατήσει από μακρού, 

ενισχύεται, όµως, περισσότερο  από το άρθρο 40 του Σχεδίου του Εµπορικού Κώδικα 

του 1984. Πάντως, όσον αφορά τις διατάξεις του αστικού κώδικα (άρθρα 741-784) 

είναι πολύ σπουδαία πηγή δικαίου για τις εµπορικές προσωπικές εταιρείες, καθώς 

πολλά από τα θέµατα, όπως παραδείγµατος χάρη η λύση και η εκκαθάριση που 

πραγµατοποιείται σε µια εταιρεία, ρυθµίζονται  αποκλειστικά  και µόνο από αυτές, 

καθώς σε κανένα άλλο νοµοθέτηµα δεν υπάρχουν όµοιες διατάξεις περί αυτών.

1.4 Επιλογή Του Κατάλληλου Εταιρικού Τύπου- Περιορισμοί

Η επιλογή του κατάλληλου εµπορικού τύπου είναι αναµφισβήτητα ένα πολύ σοβαρό 

θέµα. Σε κάθε περίπτωση για την ίδρυση εταιρείας, οι συµβαλλόµενοι είναι

ελεύθεροι να επιλέξουν οποιοδήποτε τύπο εταιρείας, αρκεί να αναγνωρίζεται από την 
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ελληνική  νοµοθεσία.  Ως  συνήθως,  διαλέγουν  ανάλογα  µε  τις  οικονοµικές  τους 

δυνατότητες,  τη  διάρκεια  του  σκοπού  που  θέλουν  να  επιδιώξουν,  την  αµοιβαία 

εµπιστοσύνη, την αλληλεγγύη, τη σοβαρότητα, την εκτίµηση κ.τ.λ.. Θα είναι όµως 

ανώφελο να πιστέψει κανείς ότι είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τύπο της εταιρείας 

που επιθυµεί χωρίς να υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι οι 

ακόλουθες:

Α) Η ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση, καθώς και η τραπεζική επιχείρηση, οι 

οποίες δέχονται κατ' επάγγελµα καταθέσεις χρηµάτων ή άλλες αξίες, δεν µπορούν  να  

ιδρυθούν  και  να  λειτουργήσουν  αν  δεν  είναι  ανώνυµες εταιρείες.

Β) Οι εταιρείες επενδύσεων  χαρτοφυλακίου  µπορούν να ιδρυθούν  και να 

λειτουργήσουν   µόνο  εάν  ανήκουν  στις  ανώνυµες  εταιρείες  (νόµος 1969/91 

άρθρο 1 παρ. 1).

Γ) Ο αστικός συνεταιρισµός µπορεί να συσταθεί µόνο για την οικονοµική, 

κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των µελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

τους, µέσα από τη συνεργασία των µελών του.

∆) Περιορισµός  επίσης,  θεωρείται  και το γεγονός  ότι για να ιδρυθεί  µια 

ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και ναυτική εταιρεία πρέπει να 

υπάρχει ένα ελάχιστο όριο του κεφαλαίου που ορίζεται από το νόµο. Επίσης θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι ο συνεταιρισµός δεν µπορεί να ιδρυθεί µε λιγότερα πρόσωπα 

από αυτά που ορίζει ο νόµος.

Οι  περιορισµοί  αυτοί  σίγουρα  θεωρούνται  ελάχιστοι,  και  το  µόνο  που 

αποµένει είναι  οι σωστοί συνδυασµοί µεταξύ των οποίων έχουν να επιλέξουν όσοι 

ενδιαφέρονται  να ιδρύσουν µία εταιρεία. Είναι βέβαιο ότι η επιλογή του εταιρικού 

τύπου δε γίνεται πάντοτε µε κριτήριο τις καλύτερες συνθήκες, καθώς στην επιλογή 

αυτή  πολλές  φορές  δίνουν  το  παρόν και  τελικά  επηρεάζουν την τελική απόφαση 
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οι διάφοροι  ξένοι  παράγοντες. Μεταξύ των κυριότερων  από αυτούς τους είναι ο 

φορολογικός,  στον οποίο οι ενδιαφερόµενοι ψάχνουν το ενδεχόµενο να ευνοηθούν 

από τη  φορολογική νοµοθεσία. ∆ηλαδή να διαλέξουν  τον εταιρικό  τύπο που θα 

τους προσφέρει τις περισσότερες φορολογικές απαλλαγές ή διευκολύνσεις.

Εξάλλου,  έχει  διαπιστωθεί  ότι  η  σύσταση  της  εταιρείας  µπορεί  να  είναι 

εικονική που αυτό σηµαίνει, ότι στην εταιρεία  υπάρχει πρόσληψη  εικονικού 

εταίρου, συνήθως  συγγενικού   προσώπου  ή  άλλου  µε  το  οποίο  υπάρχει  στενή  

σχέση εµπιστοσύνης,  µε  αποκλειστικό  σκοπό καταστρατηγήσεως του νόµου. Η 

µέθοδος αυτή ακολουθείται για να κατανεµηθεί το εισόδηµα σε όσο το δυνατό 

περισσότερα πρόσωπα,  έτσι ώστε να µειωθεί ο φορολογικός  συντελεστής  επί του  

συνολικού εισοδήµατος. Αυτό γίνεται στην περίπτωση που το φορολογικό σύστηµα 

αποβλέπει στη φορολόγηση  µόνο των εταίρων και όχι της εταιρείας, δηλαδή ο 

φορολογικός συντελεστής αυξάνει όσο αυξάνει το εισόδηµα. Αυτό το γεγονός 

απασχόλησε  τη φορολογική νοµοθεσία για τη λήψη µέτρων όσον αφορά την 

αποτροπή του.

Λόγοι που κατά την οµολογία κρίθηκαν ότι στοιχειοθετούν εικονικότητα της 

συνεργασίας και εµφανίζονται µε τη µορφή της εταιρικής εταιρείας είναι οι εξής:

Α) Το  ασήµαντο  του  εταιρικού  κεφαλαίου  αν  συγκριθεί  µε  τον  κύκλο 

εργασιών της επιχειρήσεως και πιο συγκεκριµένα το ποσό που εισφέρει ένας από 

τους εταίρους.

Β) Όταν δεν υπάρχει πρόθεση προσφοράς προσωπικής εργασίας από τον υιό στην 

εταιρεία που φερόταν ότι η εταιρεία λειτουργούσε µεταξύ πατέρα και υιού, αλλά 

υπάρχει αδυναµία της απαιτούµενης προσφοράς από τον υιό διότι υπάρχει έλλειψη 

πόρων.
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Γ) Όταν  ο  εταίρος  έχει  µεγάλη  ηλικία  και  σε  περίπτωση  που  υπάρχει 

συγγενικός  δεσµός  και  τα  πρόσωπα  αυτά  δεν  έχουν  ασχοληθεί µε παρόµοιες 

εργασίες στο παρελθόν.

∆) Η συµµετοχή τέκνου το οποίο σπουδάζει στο εξωτερικό µεταξύ του πατέρα του 

και αυτού.

Ε) Η παροχή από το καταστατικό υπεραυξηµένων εξουσιών σε έναν ή δύο από 

τους εταίρους που απαρτίζουν τη συγκεκριµένη εταιρεία κ.τ.λ..

Μερικές φορές είναι αδύνατο να επέµβει ο νοµοθέτης χωρίς να καταστρέψει τα 

βασικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων εταιρικών τύπων ή να επιφέρει σοβαρά 

πλήγµατα στη χρηµατοδότηση της εταιρείας. Η ανώνυµη  εταιρεία  λόγω  της

φύσεως  της µπορεί να προσφέρει  τέτοιες καταστρατηγήσεις  κυρίως µε την έκδοση 

ανώνυµων µετοχών. Ο κάτοχος τέτοιων µετοχών µπορεί να µεταβιβάσει εικονικά ένα 

µέρος των µετοχών του σε πρόσωπα της εµπιστοσύνης του και αυτό συνεπάγεται την 

εµφάνιση µικρότερου εισοδήµατος από µετοχές και άρα µικρότερο φορολογικό 

συντελεστή επί του συνολικού πραγµατικού του εισοδήµατος. Ακόµη µπορεί να 

αποφύγει την καταβολή φόρου κληρονοµιάς, όταν πεθάνει ο µέτοχος, και το 

διάστηµα που ζει να µεταβιβάσει εικονικά τις µετοχές του στους µελλοντικούς 

κληρονόµους που επιθυµεί.

Μία ακόµη µορφή φοροαποφυγής είναι όταν ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία µε σκοπό 

να αποκτήσει και στη συνέχεια να εκµεταλλευτεί  ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία αποβλέπει στην µετατροπή της ακίνητης περιουσίας σε κινητή, χωρίς όµως 

την καταβολή φόρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

2.1 Αμιγώς Προσωπικές Εταιρείες : Ομμόρυθμες Εταιρείες -

Γενικά Χαρακτηριστικά

Ο εµπορικός νόµος στα άρθρα 20-22 αναφέρει τον ορισµό της οµόρρυθµης 

εταιρείας.   Πιο   συγκεκριµένα   το   άρθρο   20   του   εµπορικού   νόµου   ορίζει ότι 

«οµόρρυθµος εταιρεία  είναι η συσταινοµένη  µεταξύ δύο ή και πολλών  σκοπών 

εχόντων να  συµπορεύονται  υπό  επωνυµία  εταιρικήν». Το  άρθρο  22  λέει  «οι 

οµόρρυθµοι συνέταιροι οι αναφερόµενοι εις το καταστατικόν της εταιρείας 

έγγραφον, υπόκεινται αλληλεγγύως εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας, 

αν και υπογεγραµµένας παρ'ενός  µόνου  των  συνεταίρων, υπό  την  εταιρικήν  

όµως επωνυµίαν». Η επιστήµη και η νοµολογία τελικά συµπλήρωσαν τον παραπάνω 

ατελή ορισµό   προσθέτοντας   ότι   η   οµόρρυθµη   εταιρεία   έχει   τη   δική   της 

νοµική προσωπικότητα,  διαφορετική  από αυτή των εταίρων της (άρθρο 784 του 

αστικού κώδικα). Σαν αποτέλεσµα αυτού είναι ότι η εταιρεία έχει τη δική της νοµική 

ύπαρξη, επωνυµία, έδρα, ιθαγένεια και δική της περιουσία.

   Σύµφωνα µε τα προηγούµενα  µπορεί  να  ειπωθεί,  ότι  οµόρρυθµη  είναι  η 

εταιρεία  εκείνη  που  έχει  νοµική  προσωπικότητα  και  στην  οποία  όλα  τα µέλη 

ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρο. Η εταιρεία αυτή 

συναλλάσσεται µε την εταιρική της επωνυµία που δηµιουργείται από τα ονόµατα 
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όλων των εταίρων ή ενός µόνου εταίρου ή µερικών εταίρων, άρα προσθέτονται οι 

φράσεις «και συντροφιά» ή κατά σύντµηση «και σία».

Ο τύπος της εταιρείας αυτής είναι πολύ διαδεδοµένος στον ελληνικό χώρο και όχι 

µόνο, και ιδίως στον τοµέα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται 

στο ότι δεν απαιτείται από το νόµο ελάχιστο ύψος κεφαλαίου για τη σύσταση της 

εταιρείας αυτής. Πρέπει να αναφερθεί ότι µπορεί να συµµετέχει κάποιος εταίρος σε 

αυτήν εισφέροντας µόνο την προσωπική του εργασία, χωρίς να εισφέρει καθόλου 

κεφάλαιο. Συχνό  φαινόµενο  αποτελεί πιά, αρκετές  εταιρείες  που  σήµερα  είναι 

ανώνυµες εταιρείες, κατά τη σύσταση τους να είχαν τη µορφή οµόρρυθµης εταιρείας, 

επειδή  όµως  αργότερα  δηµιουργήθηκαν  οι  προϋποθέσεις  (µεγάλωσε  ο  κύκλος 

εργασιών της εταιρείας), µετατράπηκαν σε ανώνυµες ή επίσης επειδή η  εταιρεία  

αυτή  εξαρτάται  από  γεγονότα  που σχετίζονται  µε  τα πρόσωπα των εταίρων της

π.χ. θάνατος, πτώχευση κ.ά. και κάνουν τη διάρκεια της εταιρείας αβέβαιη και 

µάλλον σύντοµη. Ένας επιπλέον κίνδυνος είναι ότι µια τέτοια εταιρεία βασίζεται 

στην αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των εταίρων.

Η συµµετοχή του εταίρου  στην οµόρρυθµη εταιρεία  ονοµάζεται εταιρική µερίδα 

και σε καµία απολύτως  περίπτωση  δεν µπορεί να ενσωµατωθεί σε τίτλο 

διαπραγµατεύσιµο, ένα πολύ συχνό φαινόµενο στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

2.2 Νομική Προσωπικότητα Ο.Ε.

Έχει ήδη  αναφερθεί  ότι  η  οµόρρυθµη  εταιρεία  έχει τη  δική  της  νοµική 

προσωπικότητα. Η έναρξη της νοµικής προσωπικότητας επέρχεται µε τη δηµοσίευση 

του καταστατικού της στα ειδικά βιβλία του αρµόδιου πρωτοδικείου της έδρας της 

εταιρείας.  Το τέλος της εταιρείας,  έρχεται  τη χρονική  στιγµή  που θα τελειώσει  η 
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εκκαθάριση της εταιρείας και θα γίνει η διανοµή στους εταίρους. Σε περίπτωση που 

τροποποιηθεί το καταστατικό της οµόρρυθµης εταιρείας η νοµική προσωπικότητα 

παραµένει αναλλοίωτη. Πριν την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας η εταιρεία 

αυτή δεν µπορεί να συµβάλλεται ούτε να γίνει υποκείµενο δικαιωµάτων.

Η εταιρεία έχει το δικαίωµα να αποκτάει την κυριότητα κινητών και ακινήτων 

πραγµάτων, εποµένως έχει τη δική της περιουσία, η οποία είναι διαφορετική από 

εκείνη των εταίρων. Τα ακίνητα που κατέχει η εταιρεία καταχωρούνται  σε ειδική 

µερίδα του οικείου υποθηκοφυλακείου.  Όταν η εταιρεία έχει υποστεί ηθική βλάβη 

της προσωπικότητας της έχει δικαίωµα να επιδιώξει την ικανοποίηση της. Επιπλέον,

η εταιρεία µπορεί να συµµετέχει ως µέλος και σε άλλη εταιρεία οποιουδήποτε τύπου 

και να βρίσκεται στο δικαστήριο ως διάδικο µέρος καθώς και να εκπροσωπείται  από 

τους νόµιµους εκπροσώπους της.

2.3 Ευθύνη Των Εταίρων

Στο άρθρο 22 του Εµπορικού Νόµου συναντάται η έννοια της αλληλεγγύης. Την 

αλληλέγγυα ευθύνη έχει το νοµικό πρόσωπο της οµόρρυθµης εταιρείας και όλα τα 

µέλη αυτής για την πληρωµή των υποχρεώσεων  που έχει αναλάβει νοµίµως η 

εταιρεία.  Έχοντας  υπόψη  αυτά,  ο  δανειστής  δικαιούται  σε  κάθε  περίπτωση να 

απαιτήσει το χρέος της εταιρείας κατ' αρέσκειαν από οποιοδήποτε εταίρο είτε όλο το 

χρέος, είτε µέρος αυτού. Τα σηµαντικότερα σηµεία που θα πρέπει να τονιστούν, για 

την ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων είναι: Ι) Οι οµόρρυθµοι εταίροι της εταιρείας 

ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο. Η έννοια της λέξης απεριόριστα σηµαίνει 

ότι οι οµόρρυθµοι εταίροι έχουν ευθύνη ακόµη και µε ολόκληρη την περιουσία τους, 

ενώ η έννοια σε ολόκληρο τονίζει την αλληλέγγυα ευθύνη µεταξύ όλων των εταίρων. 
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II)  Ίδια  ευθύνη  έχουν και οι  οµόρρυθµη εταίροι  που ανήκουν  σε ετερόρρυθµη 

εταιρεία. III) Σε περίπτωση  που η εταιρεία θα  επέλθει σε λύση, δεν λύονται και 

υφιστάµενες συµβάσεις αυτής, ακόµη και σε περίπτωση που αναφέρονται σε χρονικό 

διάστηµα µεταγενέστερο της λύσεως. Οι οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται µαζί µε την 

εταιρεία στην εκπλήρωση των νοµίµων υποχρεώσεων εις ολόκληρο έκαστος και ο 

δανειστής έχει το δικαίωµα απαίτησης του χρέους από οποιοδήποτε εταίρο. IV) Σε 

περίπτωση που έχουµε µετατροπή της οµόρρυθµης ή της ετερόρρυθµης εταιρείας σε 

ανώνυµη,  οι  προηγούµενοι  οµόρρυθµοι  εταίροι  θα  εξακολουθήσουν   να  έχουν 

απεριόριστη και εις ολόκληρο ευθύνη για τις υποχρεώσεις της προσωπικής εταιρείας 

που θα αναλάβουν µέχρι τη µετατροπή. Ανάλογη είναι και η περίπτωση ευθύνης των 

οµόρρυθµων εταίρων όταν έχουµε µετατροπή της προσωπικής εταιρείας σε εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης. V)  Κάθε  νέος  οµόρρυθµος  εταίρος  που  έρχεται  σε  µία 

προσωπική εταιρεία  έχει, την ευθύνη για όλα τα χρέη της, άσχετα µε το αν αυτά 

δηµιουργήθηκαν πριν ή  µετά την είσοδο του στην εταιρεία. Αυτό δεν ισχύει αν 

υπάρχει δηµοσίευση αντίθετη µεταξύ των εταίρων για τα προγενέστερα  χρέη της 

εταιρείας.

2.4 Φορολογικά Θέματα Προσωπικών Εταιρειών

Οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε 

έτος στη ∆.Ο.Υ. της έδρας τους δήλωση για τα αποτελέσµατα τους, τα οποία 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια  της διαχειριστικής  περιόδου που έληξε και για την 

κατανοµή των αποτελεσµάτων µεταξύ των εταίρων.

Η προαναφερθείσα δήλωση της εταιρείας υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Α) 

Μέχρι  πρώτη  Απριλίου  του οικείου οικονοµικού  έτους,  εάν η εταιρεία  τηρεί 
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βιβλία πρώτης ή δεύτερης  κατηγορίας  του Κ.Β.Σ. ή δεν τηρεί βιβλία. Β) Μέχρι 

δεκαπέντε Απριλίου εάν η εταιρεία έχει ως αντικείµενο εργασιών την 

αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών ή την µεσιτεία ασφαλειών, 

καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συµµετέχει σε 

εταιρεία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον η 

διαχειριστική  περίοδος  τους λήγει µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο του 

προηγούµενου ηµερολογιακού ή διαχειριστικού έτους. Γ) Μέσα σε 3 µήνες από την 

ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου αν η εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης 

κατηγορίας  του  Κ.Β.Σ.  δηλαδή  εάν  η  διαχειριστική   περίοδος  έληξε  την  31 

∆εκεµβρίου, η δήλωση θα υποβληθεί µέχρι δεκαπέντε Απριλίου του επόµενου έτους. 

Εάν η διαχειριστική  περίοδος λήγει την τριακοστή Ιουνίου η δήλωση υποβάλλεται 

µέχρι δεκαπέντε Οκτωβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους.

Τα εισοδήµατα και τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε τη µορφή 

οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, θεωρούνται ότι εκτίθησαν από κάθε εταίρο 

για το αναλογούν σε αυτόν ποσοστό κερδών, σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής 

του στην εταιρεία.

Σύµφωνα µε την παράγραφο  1 του άρθρου  10 του νόµου 2238/94  όπως 

αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόµου 2753/99, τα καθαρά κέρδη 

των  οµορρύθµων  και ετερορρύθµων  εταιρειών,  από  τη  χρήση  2000  και  εφεξής 

φορολογούνται  µε  συντελεστή  25% . Από τα καθαρά  κέρδη  των Ο.Ε. και Ε.Ε. 

προκειµένου να υπολογιστεί ο φόρος αφαιρούνται τα κέρδη που απαλλάσσονται από 

το φόρο ή φορολογούνται  αυτοτελώς, καθώς και τα  κέρδη που προέρχονται από 

µερίσµατα ηµεδαπών Α.Ε. ή συνεταιρισµών ή από αµοιβαία κεφάλαια ή από µερίδια 

Ε.Π.Ε.

Με την  υποβολή  της  δηλώσεως  εκ  µέρους  του  νοµικού  προσώπου  της 

οµόρρυθµης  ή   ετερόρρυθµης   εταιρείας   και  εφόσον   βέβαια   υπάρχουν   κέρδη 
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καταβάλλεται στο δηµόσιο ταµείο, χαρτόσηµο 1,20% επί του ύψους των κερδών της 

χρήσεως.

Κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 περίπτωση β' Ν. 2523/97, στις οµόρρυθµες ή 

ετερόρρυθµες εταιρείες θεωρούνται ως αυτουργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής 

οι οµόρρυθµοι εταίροι ή οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν 

αυτοί, ο κάθε εταίρος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

3.1 Ανώνυμες Εταιρείες – Γενικά Χαρακτηριστικά

Η ανώνυµη εταιρεία είναι η εταιρεία της οποίας τα µέλη δεν ευθύνονται προσωπικά 

για τις εταιρικές υποχρεώσεις της και στην οποία η εταιρική ιδιότητα µπορεί να 

ενσωµατωθεί σε µετοχές (εύκολα µεταβιβαστές), που αντιστοιχούν σε ίσα τµήµατα 

του εταιρικού κεφαλαίου. Άλλα χαρακτηριστικά της εταιρείας αυτής, είναι το ότι έχει 

νοµική προσωπικότητα και ότι είναι εκ του νόµου εµπορική, έστω και αν ο σκοπός 

της δεν είναι εµπορική επιχείρηση.

Σύµφωνα µε το νόµο το καταστατικό της Α.Ε. πρέπει να περιέχει διατάξεις:

α) Για την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρείας, β) Για την έδρα της, γ) Για  

τη  διάρκεια  της,  δ)  Για  το  ποσό  και  τον  τρόπο  καταβολής  του  εταιρικού 

κεφαλαίου, ε) Για το είδος των µετοχών, καθώς και για τον αριθµό, την ονοµαστική 

αξία και την έκδοση τους, στ) Για τον αριθµό των µετοχών κάθε κατηγορίας, εάν 

υπάρχουν περισσότερες  κατηγορίες  µετοχών, ζ)  Για  τη µετατροπή ονοµαστικών 

µετοχών σε ανώνυµες και το αντίθετο, η) Για τη σύγκλιση,  τη συγκρότηση,  τη 

λειτουργία και τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θ) Για τη σύγκλιση, τη 

συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων, ι) Για 
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τους ελεγκτές, ια) Για τα δικαιώµατα των µετόχων, ιβ) Για τον ισολογισµό και τη 

διάθεση των κερδών της.

Η Γενική συνέλευση συγκαλείται από το ∆.Σ. τακτικά µία φορά το χρόνο και 

υποχρεωτικά µέσα σε έξι µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως µε αντικείµενο 

κυρίως  την  έγκριση  του  ισολογισµού,  τη  διάθεση  των  ετήσιων  κερδών  και  το

διορισµό των ελεγκτών της επόµενης χρήσεως καθώς και έκτακτα όποτε κριθεί 

αναγκαίο.

Το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση:

- Αν το ζητήσουν οι ελεγκτές µε αίτηση τους προς τον πρόεδρο του ∆.Σ.

- Αν η καθαρή περιουσία της εταιρείας γίνει µικρότερη από το ένα δεύτερο του 

µετοχικού κεφαλαίου.

- Αν το ζητήσουν οι µέτοχοι εκπροσωπούντες το 5% του καταβεβληµένου 

κεφαλαίου.

Για να συνεδριάσει και να αποφασίσει νόµιµα η Γενική Συνέλευση πρέπει να 

υπάρχει ορισµένη απαρτία και πλειοψηφία που ποικίλουν ανάλογα µε τη σοβαρότητα 

των  θεµάτων.  Η Γενική  Συνέλευση   βρίσκεται   σε  απαρτία  αν  παρίσταται ή 

εκπροσωπείται το 20% τουλάχιστον του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Με 

τον όρο πλειοψηφία, εννοούµε στην ανώνυµη εταιρεία το ελάχιστο ποσοστό 

κεφαλαίου που απαιτείται για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. 

Ο κανόνας είναι ότι για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται από όλη την πλειοψηφία άνω 

του 50% του παριστάµενου ή εκπροσωπούµενου κεφαλαίου.

Έργο του ∆.Σ. της Α.Ε. είναι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, που θα 

ήταν δύσκολο και αδύνατο να γίνει από το σύνολο των µετόχων. Από το νόµο 

συνάγεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να αποτελείται  τουλάχιστον  από  

τρία µέρη, που όµως επιτρέπεται  και να µην είναι µέτοχοι. Η θητεία των µελών του 
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∆.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη, αλλά οι σύµβουλοι είναι πάντοτε 

επανεκλέξιµοι.

Το ∆.Σ. ενεργεί κατά κανόνα συλλογικά,  για να γνωρίζουν  δε οι τρίτοι τα 

πρόσωπα  που  εκπροσωπούν  την  εταιρεία  ο  νόµος  υποχρεώνει  κάθε  ελληνική

ανώνυµη εταιρεία να καταχωρεί στο δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφηµερίδας της 

κυβερνήσεως ανακοίνωση που να περιέχει το ονοµατεπώνυµο των µελών ∆.Σ. κ.τ.λ. 

Το ∆.Σ. οφείλει κατά το νόµο να  συνέρχεται  τουλάχιστον  µία  φορά  κατά  τον 

ηµερολογιακό µήνα στην έδρα της εταιρείας. Ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό «το ήµισυ πλέον ενός των 

συµβούλων», ποτέ όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων δεν µπορεί να είναι 

κατώτερος των  τριών.  Εφόσον  δε, ο νόµος ή το καταστατικό  δεν περιέχει  άλλη 

διάταξη, οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 

αντιπροσωπευομένων µελών.

Σε αντίθεση µε το ότι συµβαίνει σε άλλες εταιρείες, στην Α.Ε. δεν είναι δυνατός ο 

έλεγχος της διοικήσεως από µέρος των ιδίων µετόχων, αφενός λόγω του µεγάλου 

συνήθως  αριθµού τους, αφετέρου  δε διότι ένα τέτοιο  στέλεχος  θα δηµιουργούσε 

σοβαρούς κινδύνους διαρροής απόρρητων της εταιρείας. Γι' αυτό ο έλεγχος αυτός 

διενεργείται από άλλα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά είναι οι ελεγκτές και ασκούν το 

λεγόµενο τακτικό έλεγχο.

Οι τακτικοί, λοιπόν, ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση για 

την επόµενη εταιρική χρήση, ανέρχονται σε δύο µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς 

και η θητεία τους είναι ετήσια, µε δυνατότητα να ανανεώνονται απεριόριστα. Είναι 

υποχρεωτική η χρησιµοποίηση ελεγκτών από το σώµα ορκωτών λογιστών, για την 

εταιρεία που κατά το κλείσιµο του ισολογισµού της υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια 

του συνόλου του   ισολογισµού,   του  καθαρού   κύκλου   εργασιών  και  του  µέσου  

όρου του προσωπικού. Ως προς τα καθήκοντα των ελεγκτών:
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Κατά τη διάρκεια της χρήσεως, οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και 

διαχειριστική κατάσταση  της εταιρείας,  να προβαίνουν  στις αναγκαίες  υποδείξεις 

προς το διοικητικό συµβούλιο, σε περίπτωση  δε παραβάσεως  των διατάξεων  του 

νόµου ή του καταστατικού, να αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία. Επίσης,  να  

αναφέρονται  στη  Γενική  Συνέλευση  όταν  αυτό  επιβάλλεται  από  το συµφέρον 

της εταιρείας. Έτσι, από τα παραπάνω προκύπτει, ότι το έργο των ελεγκτών δεν έχει 

µόνο λογιστικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικό και αφορά την όλη εταιρική 

διαχείριση και τη νοµιµότητα των ενεργειών του ∆.Σ. και των εγγραφών.

Μετά τη λήξη της χρήσεως οφείλουν να ελέγξουν τον ισολογισµό και το 

λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική 

Συνέλευση  έκθεση  σχετικά   µε  το  πόρισµα  του  ελέγχου  τους.  Οφείλουν επίσης,

να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία µε τον 

έλεγχο που έκαναν.

Τέλος, οι ανώνυµες εταιρείες που για τον τακτικό τους έλεγχο εκλέγουν τους 

ελεγκτές από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών 

να εκλέγουν ένα µόνο ορκωτό ελεγκτή. Το κατώτερο όριο του κεφαλαίου που ορίζει 

ο νόµος για τη σύσταση Α.Ε. είναι 60.000€ και πρέπει να καταβληθεί  µέσα σε δύο 

µήνες από τη σύσταση της. Η κάλυψη µπορεί να γίνει ενιαία ή διαδοχική, µε άλλα 

λόγια έχουµε ολική ή µερική καταβολή του κεφαλαίου. Ο νόµος επιτρέπει να 

ορίζεται στο καταστατικό τµηµατική καταβολή του κεφαλαίου, δηλαδή ότι µόνο 

τµήµα του συνολικού κεφαλαίου θα καταβάλλεται  κατά τη σύσταση και ότι το 

υπόλοιπο θα καταβάλλεται σε µεταγενέστερο χρονικό σηµείο ή σηµεία. Πρέπει όµως 

να τονιστεί, ότι ως µερική καταβολή  κατά το νόµο, νοείται η καταβολή  τµήµατος 

αξίας κάθε µετοχής και όχι πλήρης  εξόφληση  ορισµένων  µετοχών κατά  τη 

σύσταση  και η παροχή προθεσµίας πληρωµής και για τις υπόλοιπες.
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Λόγω της σηµασίας που έχει το κεφάλαιο στην Α.Ε. και των κινδύνων που µπορεί 

να δηµιουργήσει η τµηµατική καταβολή, ο νόµος έθεσε περιορισµούς από τους 

οποίου οι κυριότεροι είναι οι εξής: Α) Το καταβεβληµένο τµήµα της αξίας κάθε 

µετοχής δεν µπορεί να είναι κατώτερο του ένα τέταρτου της ονοµαστική αξίας, Β) Ο 

χρόνος που θα οριστεί για την εξόφληση των δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τη 

δεκαετία, Γ)  Οι   µετοχές  µέχρι  πλήρους  αποπληρωµής  τους  πρέπει  να  είναι 

ονοµαστικές και αυτό για να γνωρίζει  η εταιρεία τους οφειλέτες µετόχους, ∆) Σε 

περίπτωση µη πληρωµής µιας δόσεως οι µετοχές καθίστανται άκυρες και η εταιρεία 

υποχρεούται, αφού τηρήσει τη διαδικασία που προβλέπει ο νόµος, να πουλήσει στο 

χρηµατιστήριο αξιών νέες ισάριθµες µετοχές, Ε) ∆εν µπορεί να αποφασιστεί αύξηση 

του  κεφαλαίου,  πριν  να δηµοσιευτεί η πρόσκληση  για πληρωµή  της  τελευταίας 

οφειλόµενης δόσης.

Πρέπει  να  σηµειωθεί  ότι  οι  µεταγενέστερες  δόσεις   θα  αποτελούνται 

αποκλειστικά από µετρητά και όχι από εισφορές σε είδος.

Στην Α.Ε. δεν είναι δεκτό οτιδήποτε ως εισφορά, π.χ. εισφορά υπηρεσίας ενός 

προσώπου,  αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δεν έχουν αξία για την Α.Ε. Αντίθετα, είναι 

δυνατόν  να  συσταθεί  η   εταιρεία  που  θα  έχει  αντικείµενο  την εκµετάλλευση 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή άλλα αντικείµενα ή δικαιώµατα που αν εισέρθουν στην 

Α.Ε. δεν κάνουν τον εισφέροντα µέτοχο ούτε αποτελούν κεφάλαιο της Α.Ε., συνεπώς 

ο εισφέρων δεν λαµβάνει σε αντάλλαγµα µετοχές αλλά άλλους τίτλους.

Οι κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι σύµφωνα µε το νόµο είναι δυνατό να δοθούν µόνο κατά 

την ίδρυση της εταιρείας, σε όλους ή µερικούς από τους ιδρυτές σε ανταµοιβή 

ενεργειών  τους για τη  σύσταση  της εταιρείας.  ∆εν έχουν ονοµαστική αξία ούτε 

µετέχουν στο  προϊόν  εκκαθαρίσεως  της  εταιρικής  περιουσίας.  ∆εν δίνουν  στον 

κάτοχο τους δικαίωµα συµµετοχής στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.  Το 

µόνο δικαίωµα που παρέχουν είναι το δικαίωµα απολήψεως το μέγιστο ένα τέταρτο 
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του  τµήµατος  των  καθαρών  κερδών  που  µένει  µετά  την  κράτηση  για  τακτικό 

αποθεµατικό  και  µετά  την  αφαίρεση  του  πρώτου  µερίσµατος  των  µετόχων.  Η 

εταιρεία, δικαιούται δέκα έτη µετά την έκδοση των κοινών ιδρυτικών τίτλων να τους 

εξαγοράσει και να τους ακυρώσει, καταβάλλοντας στους κάτοχους του το ποσό που 

ορίζει το καταστατικό.

Υπάρχουν και οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι. Είναι δυνατό να δοθούν τόσο κατά 

τη σύσταση της εταιρείας όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργία της, αλλά και στις δύο 

περιπτώσεις σε αντάλλαγµα εισφορών σε είδος. Η εταιρεία είναι ελεύθερη να 

καθορίσει οποιουσδήποτε όρους συµµετοχής στα κέρδη και εξαγοράς, χωρίς να 

ισχύουν οι περιορισµοί που  ειπώθηκαν στους κοινούς. Η διάρκεια των εξαιρετικών 

ιδρυτικών τίτλων δεν µπορεί να οριστεί ανώτερη από την προβλεπόµενη διάρκεια 

χρησιµοποιήσεως του εισφεροµένου αντικειµένου. Κατά τα άλλα, ισχύει ότι επί των 

κοινών ιδρυτικών τίτλων, δηλαδή δεν έχουν ονοµαστική αξία, δεν δίνουν δικαίωµα 

συµµετοχής στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας, δε µετέχουν στο προϊόν της 

εκκαθαρίσεως.

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  των Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 42α 

παράγραφος 1 νόµος 2190/20 περιλαµβάνουν:

1) Τον ισολογισµό.

2) Το λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως.

3) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων.

4) Το προσάρτηµα.

Ο νόµος για τις Α.Ε. περιέχει ετήσιες διατάξεις, που καθορίζουν ορισµένη σειρά 

στη διάθεση των κερδών της Α.Ε. Έτσι σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές:
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Α) Αφαιρείται το 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηµατισµό 

τακτικού  αποθεµατικοί.  Η κράτηση  αυτή  παύει  να είναι  υποχρεωτική  όταν  το 

τακτικό αποθεµατικό φτάσει το ένα τρίτο τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου.

Β) Οι ανώνυµες εταιρείες είναι υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος στους 

µετόχους τους τµήµα των καθαρών κερδών, όχι κατώτερο από το 35% αυτών, µετά 

την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού.

Γ) Το υπόλοιπο που µένει µετά τις κρατήσεις για τακτικό αποθεµατικό και το 

πρώτο µέρισµα διατίθεται σύµφωνα µε τους ορισµούς του καταστατικού.

Τα αποθεµατικά δηµιουργούνται κατά κανόνα από την αποταµίευση κερδών 

οποιασδήποτε  µορφής  και  από  οποιαδήποτε   αιτία.  Έτσι  συνήθως  τα  τακτικά 

προέρχονται από παρακράτηση των  ετήσιων  κερδών,  είναι  όµως  δυνατόν  να 

προέρχονται και από άλλα έκτακτα γεγονότα, όπως την έκδοση µετοχών υπέρ το 

άρτιο, από την υποχρεωτική ελάττωση του µετοχικού κεφαλαίο και άλλα.

Με τη δηµιουργία των αποθεµατικών επιτυγχάνονται η αύξηση της καθαρής

περιουσίας, η διαφύλαξη της σταθερότητας  και ακεραιότητας του κεφαλαίου και η 

άσκηση κατάλληλης πολιτικής µερίσµατος.

3.2 Φορολογικά Θέματα Των Ανωνύμων Εταιρειών

Αντικείµενο του φόρου εισοδήµατος του νοµικού προσώπου είναι το τµήµα των 

καθαρών κερδών που διανέμεται είτε στους µετόχους, είτε στους κατόχους ιδρυτικών 

τίτλων, είτε στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπό µορφή ποσοστών και 

αµοιβών κ.ο.κ. Τα ποσά που διανέμονται στα παραπάνω πρόσωπα φορολογούνται

στο όνοµα  τους.  Εποµένως, γίνεται   διάκριση   µεταξύ   διανεµόµενων  και  µη 
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διανεµόµενων  κερδών  και  µόνο  τα  µη διανεµόµενα  κέρδη  φορολογούνται  ως 

εισοδήµατα της ανώνυµης εταιρείας, ενώ τα ποσά που καταβάλλονται ως µερίσµατα 

στους µετόχους και στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων ή ως ποσοστά στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, φορολογούνται ως εισοδήµατα των προσώπων αυτών. Οι 

ανώνυµες  εταιρείες είναι υποχρεωµένες να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας στον 

αρµόδιο οικονοµικό έφορο µέσα σε τέσσερις µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής 

χρήσεως, για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν µέσα στη χρήση.

Ο συντελεστής  φορολογίας  εισοδήµατος που φορολογείται  στο όνοµα του 

νοµικού προσώπου της εταιρείας είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το ύψος του 

φορολογητέου  εισοδήµατος.  Στο  σηµείο  συνεπώς  αυτό,  διαφέρει  το  σύστηµα 

φορολογίας  της ανώνυµης  εταιρείας  από  το σύστηµα  φορολογίας  των  φυσικών

προσώπων, δεδοµένου ότι αυτό φορολογείται µε προοδευτικό συντελεστή.

Ο συντελεστής φορολογίας των ανώνυµων εταιρειών διαφοροποιείται µεταξύ 

διαφόρων   κατηγοριών   εταιρειών   της  µορφής  αυτής.  Για  εταιρείες  της  ίδιας 

κατηγορίας εξακολουθεί να ισχύει ότι ο συντελεστής είναι σταθερός και ανεξάρτητος 

από το ύψος του φορολογητέου εισοδήµατος. Σήµερα ο συντελεστής φορολογίας των 

ανωνύµων εταιρειών φτάνει το 40% αν διανεμηθεί το κέρδος, ενώ αν παραμείνει 

στην εταιρεία ελαχιστοποείται στο 24% (2010), μειούμενος κατά μία ποσοστιαία 

μονάδα κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει το 20% το 2014 και μετά.

Τα κυριότερα προβλήµατα στη φορολογία των ανώνυµων εταιρειών κατά καιρούς,

είναι τα εξής: Α) Η ανώνυµη εταιρεία πρέπει να φορολογείται για το σύνολο των 

κερδών της ανεξάρτητα αν διανέµεται  ή  όχι,  και  κατόπιν  να φορολογείται  στο  

όνοµα  κάθε µετόχου ή άλλου δικαιούχου το τµήµα εκείνο των κερδών που 

διανέµεται υπό µορφή µερισµάτων κ.τ.λ. Β) Η εταιρεία δεν πρέπει να φορολογείται, 

αλλά µόνο οι µέτοχοι για τα  µερίσµατα που τους καταβάλλονται. Γ) Η µεν ανώνυµη 
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εταιρεία πρέπει να φορολογείται, αλλά µόνο για το τµήµα των κερδών που δεν 

διανέµει, οι δε µέτοχοι για τα µερίσµατα που τους καταβάλλει η εταιρεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

4.1 Γενικά Για Την Μετατροπή Εταιρειών

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής ζωής της, μία εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε άλλο 

εταιρικό τύπο. Καταρχήν να αναφερθούμε στο νομικό πλαίσιο των μεταβολών αυτών 

που τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται συχνά στις εμπορικές συναλλαγές, τόσο από 

τον κωδικοποιημένο Ν.2190/1920 σύμφωνα με τα άρθρα 67 - (και) 89, όσο και από 

τον Ν.3190/1955 σύμφωνα με τα άρθρα 51, 53, 54 και 55.

   Κατά τη μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Κ.Ν.2190/1920 ή του άρθρου 53 του Ν.3190/1955, αντίστοιχα, δεν επέρχεται 

κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας και επομένως, είναι 

δυνατή η εν λόγω μετατροπή και μπορεί το αποτέλεσμα να εξαχθεί λογιστικά, ακόμα 

κι αν αυτή τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Στην περίπτωση αυτή δεν 

συντάσσεται φορολογικός ισολογισμός κατά το χρόνο της μετατροπής και η δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό 

Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. θα περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των πράξεων της μετατραπείσας 

προσωπικής εταιρείας (από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την 

χορήγηση ΑΡΜΑΕ), κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν και στην περίπτωση 

μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Τα ίδια ισχύουν και 

για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. που 

προέρχεται από την μετατροπή, όταν η μετατρεπόμενη προσωπική εταιρεία έχει 
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τηρήσει βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ αλλά τα αποτελέσματά της προσδιορίζονται 

λογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. Επισημαίνεται, 

ότι κατά το χρόνο λήψης του ΑΡΜΑΕ πρέπει να διενεργηθεί απογραφή έναρξης, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΒΣ, στην οποία, εκτός των άλλων, 

καταχωρείται και το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) που προκύπτει από τα τηρούμενα 

βιβλία Β’ κατηγορίας από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι τον ανωτέρω 

χρόνο. 

    Επίσης, επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιών έχουν εγκρίνει πολλές 

τροποποιήσεις προσωπικών εταιρειών με βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ σε Α.Ε. ή

Ε.Π.Ε. και η ενέργειά τους αυτή ήταν σύννομη με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 

και του Ν.3190/1955 αφού δεν κάνουν καμία διάκριση ως προς τα τηρούμενα βιβλία 

των μετατρεπόμενων εταιρειών και για λόγους χρηστής διοίκησης, με την παρούσα 

γίνεται δεκτό, ότι οι εν λόγω μετατροπές αναγνωρίζονται φορολογικά. Άλλωστε, σε 

κάθε περίπτωση, η υπεραξία που προκύπτει κατά τη μετατροπή φορολογείται με τις 

γενικές διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ν. 2190/1920 και 3190/1955, καθορίζουν ρητά τις 

ακόλουθες περιπτώσεις ως κυριότερες :

α) Μετατροπή προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) σε Α.Ε.

β)  Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

γ) Μετατροπή προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ε.Π.Ε.

δ) Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε.

ε) Συγχώνευση εταιρειών, που έχουν τη νομική μορφή μόνο της Α.Ε.

στ) Συγχώνευση εταιρειών ,που έχουν την νομική μορφή, μόνο της Ε.Π.Ε.

ζ) Διάσπαση μόνο της Α.Ε.
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Μετατροπή άλλων περιπτώσεων (π.χ. μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. 

κ.λ.π.) εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες, είναι δυνατό να γίνουν σύμφωνα με 

τις γενικές διατάξεις του εμπορικού αλλά και του αστικού δικαίου. Επίσης οι 

φορολογικοί νόμοι ,1297/1972, 2166/1993, 2386/1996, καθώς και του 2992/2002 

κάλυψαν κατά μεγάλο μέρος το κενό των Ν.2190/1920 και 3190/1955, αφού 

ρύθμισαν τις μεταβολές και άλλων περιπτώσεων (πέρα από τις γνήσιες) με παρόμοιες 

διαδικασίες και ορολογίες κατά αποτίμηση των γνήσιων μεταβολών .

Οι μετατροπές λοιπόν , που δεν προβλέπονται ρητά με ειδικές διατάξεις από τους

Ν.2190/1920 και 3190/1955 , καλούνται καταχρηστικές.

Ζήτημα γεννιέται, αν σε περίπτωση καταχρηστικής μετατροπής μιας εταιρείας 

στην άλλη, εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή), όπως 

αναμφισβήτητα συμβαίνει στη περίπτωση της γνήσιας μετατροπής ή συγχώνευσης. 

Δεδομένου ότι, η νομοθεσία μας δεν έχει ακόμα ρυθμίσει κατά τρόπο συστηματικό

για το θέμα της μετατροπής των εταιρειών, παρόλα αυτά η απάντηση στο ερώτημα θα 

πρέπει να βασιστεί στην νομολογία. 

Πιο συγκεκριμένα, τα πολιτικά δικαστήρια, άλλοτε δέχονται ότι στις περιπτώσεις 

αυτές επέρχεται καθολική διαδοχή (Εφ.Αθ.916/1975 Εφ. Θεσς.1278/81), άλλοτε πάλι 

αυτό δεν το δέχονται (Α.Π. 1207/1982). Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε όλες τις 

αποφάσεις του, καταλήγει να μην αναγνωρίζει την επέλευση καθολικής διαδοχής σε 

περίπτωση καταχρηστικής μετατροπής (Σ.τ.Ε. 233/1979,1543/1980,1860/1982).



Φορολογικά Κίνητρα για τη Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών σε Α.Ε.

- 38 -

4.2 Έννοια Μετατροπής (Μετασχηματισμού)

Μετατροπή ή μετασχηματισμός (με τη νομική έννοια) καλείται η μεταβολή της 

νομικής μορφής (του νομικού ενδύματος) μιας εταιρείας σε άλλο τύπο χωρίς 

εκκαθάριση και βέβαια χωρίς διανομή της εταιρικής περιουσίας. Συνεπώς, με τη 

μετατροπή δεν δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο, άλλα παραμένει η ταυτότητα του 

νομικού προσώπου της παλιάς εταιρείας, δηλαδή απλά συνεχίζεται η παλιά εταιρεία 

με διαφορετική εταιρική μορφή. Οι δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να 

επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία ειδικότερη διατύπωση 

για τη συνέχιση τους. Πάντως από ορισμένους καθηγητές του εμπορικού δικαίου 

αμφισβητείται η θέση της νομολογίας που δέχεται ότι στη μετατροπή επέρχεται 

καθολική διαδοχή.

4.3 Προϋποθέσεις Και Διατυπώσεις Για Την Πραγματοποίηση Της 

Μετατροπής

Οι προϋποθέσεις και διατυπώσεις για τη μετατροπή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) σε ανώνυμη εταιρεία οι οποίες είναι βασισμένες στις διατάξεις της § 2 του 

άρθρου 67 του Ν.2190/1920 είναι οι εξής :

Α. Εκτίμηση της περιουσίας της εταιρείας από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του 

άρθρου 9 του ν.2190/1920, που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Β. Απόφαση όλων των εταίρων της ομόρρυθμης ή της ετερόρυθμης εταιρείας, εκτός 

αν το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει διαφορετικά, να ορίζει δηλαδή, ότι δεν 

απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων αλλά αρκεί η σχετική απόφαση να ληφθεί 
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και πλειψηφικά (άρθρο 748 § 2 Α.Κ.). Η απόφαση αυτή, κατά ρητή διατύπωση του 

νόμου, λαμβάνεται μετά από την προαναφερόμενη εκτίμηση της περιουσίας της 

εταιρείας από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Προφανώς, ο νόμος απαιτεί την 

πλήρη ενημέρωση των εταίρων για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας πριν 

από την λήψη της αποφάσεως περί μετατροπής της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία.

Γ. Η απόφαση των εταίρων περί μετατροπής πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει : 

- Τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας 

(νομικό περιεχόμενο του καταστατικού, άρθρο 2 του ν.2190/1920). 

- Τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

- Τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης και

- Την Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Δ. Έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτών της μετατρεπόμενης εταιρείας για τη 

μετατροπή της προσωπικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία. Στην περίπτωση που δεν 

ζητηθεί ή δεν ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατραπείσας 

ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας εξακολουθούν να ευθύνονται απεριόριστα και 

εις ολόκληρο έναντι των τρίτων για τις εταιρικές υποχρεώσεις που έχουν γεννηθεί 

μέχρι το χρόνο συντελέσεως των κατά το άρθρο 7β του ν.2190/1920 διατυπώσεων 

δημοσιότητας.

Ε. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο 

που ορίζει ο νόμος.

ΣΤ.Έγκριση του Υπουργού Εμπορίου (αρμόδιου Νομάρχη) της μετατροπής της 

εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.2190/1920.
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Ζ. Η απόφαση των εταίρων περί μετατροπής της εταιρείας σε ανώνυμη και η έγκριση 

του Υπουργού Εμπορίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β 

του ν.2190/1920 και των άρθρων 42,43 και 44 του Εμπορικού νόμου.

4.4 Διαδικασία Μετατροπής Προσωπικών Εταιρειών Σε Α.Ε.

Η διαδικασία της γνήσιας μετατροπής ,σύμφωνα, τόσο με τα άρθρα 66 και 67 του 

Ν.2190/1920 όσο και με τα άρθρα 51 και 53 του Ν.3190/1955 είναι η ακόλουθη στην

περίπτωση  της μετατροπής προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε Α.Ε.: 

Λήψη Απόφασης : 

Απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων της Ο.Ε. ή Ε.Ε., εκτός αν στο 

καταστατικό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Είναι δυνατό να συμφωνηθεί ότι 

ένας η περισσότεροι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, δεν θα συμμετάσχουν 

στην Α.Ε. που θα προέλθουν από τη μετατροπή ,οπότε αυτοί θα αποχωρήσουν με 

τροποποίηση του καταστατικού, που θα προηγηθεί της όλης διαδικασίας της 

μετατροπής.

Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας από την 

επιτροπή 9 του άρθρου του Ν.1920 : 

Σε όλες τις περιπτώσεις μετατροπής προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε  Α.Ε. 

υποβάλλεται σχετική αίτηση στη διοίκηση (δηλαδή στο υπουργείο εμπορίου ή 

ανάλογα στην υπηρεσία εμπορίου της οικείας νομαρχίας) για τη σύσταση επιτροπής 

του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, η οποία προβαίνει σε εκτίμηση των περιουσιακών 

στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας. 
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Η αίτηση συνοδεύεται από πρόσφατο ισολογισμό της μετατρεπόμενης εταιρείας 

και αν πρόκειται για προσωπική εταιρεία που τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.), τότε ο ισολογισμός της θα συνταχθεί 

εξωλογιστικά.

Δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της έκθεσης εκτίμησης :

Η έκθεση που θα συντάξει η επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 και η οποία 

θα περιλαμβάνει την εκτίμηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού 

της μετατρεπόμενης εταιρείας και κατά ακολουθία και την καθαρή θέση της, 

υποβάλλεται στη διοίκηση και κοινοποιείται στην εταιρεία που θα τη δημοσιεύσει 

στην εφημερίδα της κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.). Συνήθως η έκθεση αυτή της επιτροπής του 

άρθρου 9, δεν δημοσιεύεται μαζί με αυτό.

Σύνταξη του καταστατικού :

Κατόπιν συντάσσεται το καταστατικό της Α.Ε. , κατά περίπτωση , στο οποίο θα 

πρέπει να περιληφθεί και ολόκληρη η εκτιμητική έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9. 

Στην κατάρτιση του καταστατικού απαιτείται και η σύμπραξη δικηγόρου.

Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης :

Ακολουθεί η παρουσία συμβολαιογράφου, η υπογραφή της σύμβασης μετατροπής, 

στην οποία περιλαμβάνεται βέβαια και το καταστατικό της μετατρεπόμενης εταιρείας 

ή με άλλα λόγια η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε. κατά περίπτωση.

Η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης θα πρέπει να υπογραφτεί από όλους τους 

εταίρους. Βέβαια, αντί του τρόπου αυτού σύνταξης της σύμβασης μετατροπής,  είναι 

δυνατή και η συνέλευση των εταίρων ή των μετόχων  παρουσία του 

συμβολαιογράφου, οπότε αυτός συντάσσει κανονικό συμβολαιογραφικό έγγραφο στο 

οποίο αφού οι εμφανιζόμενοι δηλώσουν ότι αποτελούν συγκροτημένη συνέλευση, 
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καταχωρούνται οι αποφάσεις και όλα τα συμβάντα και υπογράφουν όλοι οι εταίροι ή 

μέτοχοι κατά περίπτωση.

Έγκριση της διοίκησης :

Στην περίπτωση μετατροπής προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε) σε Α.Ε. η 

συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε. πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην 

οικεία νομαρχία ή στο υπουργείο εμπορίου (στην περίπτωση που η Α.Ε. εποπτεύεται 

από αυτό).

Δημοσιότητα :

Σε όλες τις περιπτώσεις μετατροπής προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)   σε Α.Ε. 

απαιτείται, όπως η πράξη της μετατροπής να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Στη μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε Α.Ε. υποβάλλεται στη αρμόδια νομαρχία 

ή στο υπουργείο εμπορίου η συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής η οποία 

καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) Επίσης,  ανακοίνωση για 

την έγκριση του καταστατικού και της άδειας σύστασης της Α.Ε. που λαμβάνεται από 

τη νομαρχία ή το υπουργείου εμπορίου αποστέλλεται για δημοσίευση στο (Φ.Ε.Κ.) με 

επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας.

Εταιρικό κεφάλαιο :

Το εταιρικό (μετοχικό) κεφάλαιο της από μετατροπή προερχόμενης Α.Ε. δεν 

μπορεί να είναι κατώτερο από το ελάχιστο νόμιμο όριο όπως αυτό ορίζεται από το 

άρθρο του ν.2190/1920. Αν η αποτίμηση της καθαρής θέσης της εταιρείας που 

επιθυμεί να μετατραπεί Α.Ε. είναι μικρότερη από τα αντίστοιχα κατώτατα νόμιμα 

όρια του μετοχικού κεφαλαίου, επιτρέπεται η συμπλήρωση αυτών από τους εταίρους 

ή μετόχους ή ακόμα και από τρίτους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 

μετατρεπόμενη Α.Ε. με καταβολή νέων εισφορών.
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Πολλές φορές στην πράξη, πριν από τη μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε Α.Ε. 

οι εταίροι μεταβιβάζουν εταιρικά μερίδια μεταξύ τους ή και προς τρίτους για να 

επιτύχουν τη συμμετοχή τους στη Α.Ε. με ορισμένα επιθυμητά από αυτούς ποσοστά 

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό είναι νόμιμο, άλλα θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η φορολογία των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων.

Επισημαίνουμε τέλος, ότι μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της από 

μετατροπή προερχόμενης Α.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά, το διοικητικό συμβούλιο να 

συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την 

πιστοποίηση καταβολής του οριζόμενου από το καταστατικό μετοχικού κεφαλαίου 

(παρ.1αρθρ,11Ν.2190/19200). Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Δ.Σ. πρέπει να 

υποβληθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη του δίμηνου στη Διοίκηση (παρ5 

αρθρ.11 Ν.2190/1920).

Αποτελέσματα :

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, οι τυχούσες εκκρεμείς δίκες της 

μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζονται χωρίς να απαιτείται να διακοπούν και στη 

συνέχεια να επαναληφθούν με ιδιαίτερη σημασία. Πριν από τη σύσταση της Α.Ε. που 

προήλθαν από μετατροπή, όσοι συμβλήθηκαν στο όνομα αυτών, ευθύνονται 

απεριόριστα και σε ολόκληρο. Κατά το χρονικό διάστημα, δηλαδή, μεταξύ των 

ημερομηνιών σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης τους και της 

συντέλεσης των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Ευθύνεται όμως, μόνη  η Α.Ε. για όλες τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα 

αυτών που συμμετείχαν στη μετατροπή αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συντέλεση 

των διατυπώσεων δημοσιότητας αναλάβουν οι εταιρείες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από αυτές τις πράξεις (άρθ.7δ ν.2190/1920 και άρθρ.9 Ν.3190/1955). 

Ειδικά οι ομόρρυθμοι εταίροι της Ο.Ε. ή Ε.Ε. εξακολουθούν να ευθύνονται και μετά 
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τη μετατροπή της προσωπικής εταιρείας σε Α.Ε. σε ολόκληρο και απεριόριστα για τις 

εταιρικές υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από αυτούς μέχρι τη συντέλεση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας, εκτός αν οι δανειστές της Ο.Ε. ή Ε.Ε. συγκατατέθηκαν 

εγγράφως για τη μετατροπή.

Η επωνυμία της μετατραπείσας εταιρείας μπορεί να διατηρηθεί και μετά από τη 

μετατροπή της σε Α.Ε., εφαρμοζομένων όμως των σχετικων διατάξεων του άρθρου 5 

του Ν.2190/1920και του άρθρου 2 του Ν.3190/1955 (περί επωνυμίας).

Τέλος, προσδιορίζουμε τη διαδικασία της μετατροπής βάση και της τελευταίας 

ΠΟΛ.1083/2009 η οποία ορίζει ότι :

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζεται, ότι η 

μετατροπή της Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε., εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο 

καταστατικό της, γίνεται με απόφαση όλων των εταίρων μετά από προηγούμενη 

εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9.

Η απόφαση αυτή, μαζί με τη σχετική έγκριση του Υπουργείου Εμπορίου, 

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε και στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νόμου, όπως 

ισχύουν και εφαρμόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων 

δημοσιότητας η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, μετά δε την τήρηση 

αυτών, η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της Α.Ε.

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920 

ορίζεται, ότι η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των 

εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 38 του 
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Ν.3190/1955, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, 

σύμφωνα με το άρθρο 9.

Η απόφαση αυτή, μαζί με τη σχετική έγκριση του Υπουργείου Εμπορίου, 

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 του άρθρου 7β, παράλληλα δε 

και στις διατυπώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Πριν από την 

ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή δεν παράγει 

κανένα αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, η από τη μετατροπή 

προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως Α.Ε.

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς 

να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

3. Με την υπ’ αριθ. 1048879/10658/Β0012/ΠΟΛ.1255/8.9.2000 εγκύκλιο, έχει 

γίνει δεκτό, ότι με την μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. δεν επέρχεται κατάλυση του 

νομικού προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου νομικού προσώπου, αλλά 

μεταβάλλεται απλώς ο νομικός τύπος της υφιστάμενης εταιρείας σε ανώνυμη, χωρίς 

να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση της παλαιάς εταιρείας και συνεπώς δεν 

υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού από τη μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε. κατά το 

χρόνο της μετατροπής και κατ’ επέκταση υποβολής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. Ο ισολογισμός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου 

από την προελθούσα από τη μετατροπή Α.Ε., θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των 

πράξεων που διενεργήθηκαν από την Α.Ε. και την Ε.Π.Ε. και η φορολογία του 

συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της Α.Ε. στο τέλος της διαχειριστικής 

χρήσης, εντός της οποίας έλαβε χώρα η μετατροπή, με τη δήλωση φόρου 

εισοδήματος που θα υποβάλει αυτή.

Ακόμη, έχει γίνει δεκτό, ότι η μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920, αντιμετωπίζεται όπως και η μετατροπή 
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Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Ωστόσο, η εν λόγω μετατροπή είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση που η 

μετατρεπόμενη προσωπική εταιρεία τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθόσον 

σε περίπτωση τήρησης από αυτή βιβλίων Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ (ή και Α’ 

κατηγορίας), τα κέρδη της χρήσης εντός της οποίας γίνεται η μετατροπή δε μπορούν 

να προσδιοριστούν λογιστικά, όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις του Ν.2238/1994 

για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, αλλά και από τις διατάξεις του 

Κ.Ν.2190/1920 για τις ανάγκες του νόμου αυτού, όπως είναι ο υπολογισμός του 

τακτικού αποθεματικού, του α’ μερίσματος κ.λπ., που προϋποθέτουν την ύπαρξη 

πραγματικών κερδών και όχι εξωλογιστικά προσδιορισθέντων, όπως γίνεται στα 

βιβλία Β’ κατηγορίας.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3091/2002, με τις οποίες 

αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ) 

και οι οποίες έχουν εφαρμογή για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 

1.1.2003 και μετά, καθιερώθηκε ο λογιστικός τρόπος προσδιορισμού των καθαρών 

κερδών και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία Β’ κατηγορίας του 

ΚΒΣ.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3190/1955 σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του ίδιου νόμου, ορίζεται, ότι σε περίπτωση 

μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε., από τη συντέλεση των κατά το άρθρο 8 του ίδιου 

νόμου δημοσιεύσεων, η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ε.Π.Ε. 

Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή 

δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς 

δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται, ότι κατά τη μετατροπή 

Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920 ή 

του άρθρου 53 του Ν.3190/1955, αντίστοιχα, δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού 
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προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας και επομένως, είναι δυνατή η εν λόγω 

μετατροπή και μπορεί το αποτέλεσμα να εξαχθεί λογιστικά, ακόμα κι αν αυτή τηρεί 

βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Στην περίπτωση αυτή δεν συντάσσεται φορολογικός 

ισολογισμός κατά το χρόνο της μετατροπής και η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

που θα υποβάλει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. θα 

περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των πράξεων της μετατραπείσας προσωπικής 

εταιρείας (από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την χορήγηση 

ΑΡΜΑΕ), κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν και στην περίπτωση μετατροπής Ε.Π.Ε. 

σε Α.Ε. με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Τα ίδια ισχύουν και για την υποβολή της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. που προέρχεται από την 

μετατροπή, όταν η μετατρεπόμενη προσωπική εταιρεία έχει τηρήσει βιβλία Β’ 

κατηγορίας του ΚΒΣ αλλά τα αποτελέσματά της προσδιορίζονται λογιστικά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. Επισημαίνεται, ότι κατά 

το χρόνο λήψης του ΑΡΜΑΕ πρέπει να διενεργηθεί απογραφή έναρξης, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΒΣ, στην οποία, εκτός των άλλων, καταχωρείται και 

το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) που προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία Β’ 

κατηγορίας από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι τον ανωτέρω χρόνο 

(λήψη ΑΡΜΑΕ).

Επίσης, επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιών έχουν εγκρίνει πολλές 

τροποποιήσεις προσωπικών εταιρειών με βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ σε Α.Ε. ή 

Ε.Π.Ε. και η ενέργειά τους αυτή ήταν σύννομη με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 

και του Ν.3190/1955 αφού δεν κάνουν καμία διάκριση ως προς τα τηρούμενα βιβλία 

των μετατρεπόμενων εταιρειών και για λόγους χρηστής διοίκησης, με την παρούσα 

γίνεται δεκτό, ότι οι εν λόγω μετατροπές αναγνωρίζονται φορολογικά. Άλλωστε, σε 

κάθε περίπτωση, η υπεραξία που προκύπτει κατά τη μετατροπή φορολογείται με τις 

γενικές διατάξεις.
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Κάθε προηγούμενη διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.

4.5 Συνέπειες Της Μετατροπής

Κατά ρητή διατύπωση του νόμου, πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων, η 

μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά όμως από την ολοκλήρωση τους 

επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες : 

Α. Η μετατραπείσα εταιρεία συνεχίζει με τον τύπο πλέον της ανώνυμης εταιρείας.

Β. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

Γ. Κάθε εταίρος λαμβάνει μετοχές της ανώνυμης εταιρίας ανάλογα με την αξία της 

εταιρικής του  μερίδας.

Σημειώνεται ότι στην ανώνυμη εταιρεία που προέρχεται από τη μετατροπή 

μπορούν να εισέλθουν και νέοι μέτοχοι. Οι εισφορές όμως αυτών, εφόσον είναι σε 

είδος, πρέπει να εκτιμηθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του 

2190/20 και δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις 

του ν.δ.1297/72 και ν.2166/93.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

5.1 Απαλλαγή Από Φορολογικές Επιβαρύνσεις Του Ν.Δ.1297/1972

Οι μετατροπές προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες είναι δυνατό να 

υπαχθούν στις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που προβλέπουν το ν.δ. 

1297/1972 και ο ν. 2166/1993 υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που 

προβλέπουν τα νομοθετήματα αυτά. Να επισημάνουμε βέβαια τα εξής :

- Εάν η προσωπική εταρεία τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ μπορεί

να υπαχθεί μόνο στις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, όχι όμως και του 

ν.2166/1993.

- Καταβάλλεται φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου με συντελεστή 1% επί της 

διαφοράς μεταξύ του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας και του κεφαλαίου 

της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας.

Α.  Οι φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές που παρέχονται με το 

ν.δ.1297/1972 είναι οι ακόλουθες :

1) Αναβολή από τη φορολογία εισοδήματος της υπεραξίας των μετοχών ή του 

κεφαλαίου που προκύπτει κατά την μετατροπή μέχρι το χρονικό διάστημα διαλύσεως 

της νέας εταιρείας. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται υποχρεώση κεφαλαιοποίησεως, 

δηλαδή εκδόσεως νέων μετοχών από την απορροφούσα ή τη νέα εταιρεία για το 

σύνολικό ποσό της υπεραξίας. Είναι δυνατό μέρος της υπεραξίας να παραμείνει σε 
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ιδιαίτερο λογαριασμό στην καθαρή θέση της νέας εταιρείας υπό τον κατάλληλο τίτλο, 

όπως π.χ. ‘’υπεραξία από την μετατροπή΄΄… Σε περίπτωση που το μη 

κεφαλαιοποιηθέν κατά το χρόνο της μετατροπής τμήμα της υπεραξίας 

κεφαλαιοποιηθεί μεταγενέστερα δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ενώ 

υποβάλλεται σε φορολογία εισοδήματος εάν η υπεραξία αυτή διανεμηθεί στους 

μετόχους ή τρίτους.

2) Απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως των εισφερομένων ακινήτων στη 

συνιστωμένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού εταιρεία.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ.2 ‘’προκειμένου περί 

ακινήτων ανηκόντων και χρησιμοποιουμένων από την μετατρεπομένην επιχείρησην 

και εισφερομένων εις την συνιστωμένην εταιρείαν, η απαλλαγή από του φόρου 

μεταβιβάσεως χωρεί υπό την προυπόθεσην ότι τα εισφερομένα ακίνητα θα 

χρησιμοποιηθούν δια τας ανάγκας της συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μίαν 

πενταετίαν από της μετατροπής.’’

‘’Η ανωτέρα απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων περιλαμβάνει 

και την περίπτωση καθ’ην το εισερχόμενον εις την συνιστωμένη εταιρείαν ακίνητον, 

είχεν εισφερθή κατά χρήσιν εις την μετατρεπομένην εταιρείαν και αποδεδειγμένως 

είχε χρησιμοποιηθεί δια τας ανάγκας αυτής επί μίαν πενταετίαν προ της μετατροπής 

αυτής, υπό την προυπόθεσιν ότι θα χρησιμοποιηθεί δια τας ανάγκας της 

συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μίαν πενταετίαν από της μετατροπής.

Κατά τη διάρκεια της μετατροπής επιτρέπεται όπως η συνιστωμένη εταιρεία, υπο 

την προυπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το κύριο αντικείμενο των εργασιών της :

Α. Εκμισθώνει τα ακίνητα

Β. Εκποιεί τα συνεπεία της μετατροπής αποκτώμενα ακίνητα, υπο την 

προυπόθεσιν ότι το προιόν της εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθεί εντός προθεσμίας δύο 
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ετών από της εκποιήσεως δια την απόκτησην ακινήτων ή ετέρων καινούργιων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία θα εξυπηρετούν τας 

ανάγκας της επιχείρησης, ή δι ‘εξόφλησιν οφειλών εκ δανείων και πιστώσεων προς 

τραπεζικά Ιδρύματα, φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιον, ως και 

ασφαλιστικών εισφορών προς Ασφαλιστικά Ιδρύματα και Ταμεία, υφισταμένων κατά 

την εκποίησην των ακινήτων.’’

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω προυπόθεση της εντός διετίας 

αποκτήσεως ακινήτων κλπ. Αίρονται αυτοδικαίως οι παρεχόμενες απαλλαγές ή 

διευκολύνσεις που αναλογούν στην αξία του ακινήτου που εκποιείται και κατά το 

μέρος που το προιόν της εκποιήσεως δεν διατίθεται σύμφωνα με τα παραπάνω.

3) Απαλλαγή της συμβάσεως μετατροπής από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή 

οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και εισφοράς ή δικαιώματος 

υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Αναλυτικότερα η διάταξη του άρθρου 3 § 1 του 

ν.δ.1297/72 προβλέπει ότι απαλλάσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, ή 

οποιδήποτε άλλο τέλος υπέρ δημοσίου, ως και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ 

οποιουδήποτε τρίτου :

-   Η σύμβαση περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής

- Η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων 

ή μετατρεπόμενων επιχειρήσεων,

- Κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση 

στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή αλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς 

και εμπράγματου διακιώματος,

- Οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των συγχωνευόμενων ή 

μετατρεπόμενων εταιρειών,



Φορολογικά Κίνητρα για τη Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών σε Α.Ε.

- 52 -

- Κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση ή μετατροπή 

ή τη σύσταση νέας εταιρείας,

- Οι δημοσιεύσεις που απαιτούνται για τη συγχώνευση ή μετατροπή ή τη 

σύσταση νέας εταιρείας στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως,

- Η μεταγραφή των σχετικών πράξεων.

4) Αναβολή της φορολογήσεως των αφορολόγητων κρατήσεων που έχουν 

σχηματίσει οι μετατρεπόμενες το βιομηχανικό τους κλάδο επιχειρήσεις μέχρι το 

χρόνο διαλύσεως της νέας εταιρείας.

5) Μεταφορά στη νέα επιχείρηση που προέρχεται από τη μετατροπή των 

κινήτρων για το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών υπό τις προϋποθέσεις και 

τους περιορισμούς που ισχύουν για τις μετατραπείσες επιχειρήσεις, στο μέτρο που 

δεν έγινε χρήση αυτών πριν από τη μετατροπή. Αναλυτικότερα, ‘’ με την § 14 του 

άρθρου 10 του ν.δ.1297/72 εφαρμόζονται ανάλογα, αφότου ίσχυσαν, στις 

αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων που ενεργήθηκαν ή ενεργούνται από 

τις επιχειρήσεις που μετατρέπονται…..Επίσης, με βάση τις διατάξεις, η νέα εταιρεία 

που προέκυψε ή θα προκύψει στο μέλλον από μετατροπή δικαιούται να σχηματίσει 

αφορολόγητες εκπτώσεις του ν.1892/90 ή όποιου άλλου νόμου ισχύσει στο μέλλον, 

για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις 

μετασχηματισθείσες επιχειρήσεις.’’

‘’Το άρθρο 10 § 2 του ν.δ.1297/72 ορίζει ότι οι αφορολόγητες κρατήσεις 

αναπτυξιακών νόμων που έχουν σχηματίσει οι μετατρεπόμενες εταιρείες, εφόσον 

μεταφέρονται σε λογαριασμούς αποθεματικών, στις προκύπτουσες από τη μετατροπή 

επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της μετατροπής.΄΄



Φορολογικά Κίνητρα για τη Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών σε Α.Ε.

- 53 -

Σημειώνεται τέλος, ότι εκτός από τα αφορολόγητα αποθεματικά και τις 

εκπτώσεις των αναπτυξιακών νόμων και τα λοιπά αφορολόγητα αποθεματικά καθώς 

και τα αποθεματικά από κέρδη φορολογημένα κατά ειδικό τρόπο είναι δυνατό να μην 

κεφαλαιοποιηθούν, αλλά να μεταφερθούν σε ειδικούς λογαριασμούς της 

συνιστωμένης εταιρείας και να μην υποβληθούν σε φορολογία κατά το χρόνο της 

μετατροπής.

5.2 Φορολογικές Απαλλαγές Που Παρέχει Ο ν.2166/1993 Για Το 

Μετασχηματισμό Επιχειρήσεων

Ισχύουσες Διατάξεις

Το άρθρο 3 §§ 1,3 και 4 του νόμου ορίζει ότι :

‘’1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση, η εισφορά και η 

μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, 

κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων 

ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε 

εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των 

μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας 

εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το 

μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος 

Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των 
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σχετικών πράξεων απαλλάσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιουδήποτε 

άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ 

οποιουδήποτε τρίτου.

3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου τα παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες 

επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόμους ν.δ.400/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982 

και ν.1882/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων 

εταιρειών, κατά το μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των κινήτρων 

αυτών.

4. Οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά αφορολόγητα 

αποθεματικά εκ των μη διανεμόμενων κερδών, που υφίστανται στις 

μετασχηματιζόμενες εταιρείες, εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε 

ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο 

του μετασχηματισμού.’’

Απαρίθμηση των φορολογικών απαλλαγών

Έτσι σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις απαλλάσονται από κάθε φόρο, τέλος 

χαρτοσήμου ή οποιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή

δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου :
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- Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων 

επιχειρήσεων.

- Κάθε πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων 

ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε 

εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος.

- Οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών.

- Η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη 

συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση νέας 

εταιρείας.

- Κάθε σχετική δημσοσίευση στο Τέυχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. τηε Εφημερίδας 

Κυβερνήσεως και 

- Η μεταγραφή των σχετικών με το μετασχηματισμό πράξεων.

Οι επιμέρους φορολογικές απαλλαγές που παρέχει ο ν.2166/1993

Α. Δεν υπόκεινται σε φόρο η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και 

συνεπώς και η μεταβίβαση ακινήτων

Η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ.Οικονομικών 1039799/1994, πολ.1080 

αναφέρει επί του θέματος τα ακόλουθα:
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Η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει τα εισφερόμενα ακίνητα, τα οποία ανήκουν 

στην κυριότητα των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά το χρόνο που γίνεται ο 

μετασχηματισμός.

Η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης παρέχεται σε όλα τα ακίνητα που 

ανήκουν στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν αυτά 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης ή είναι εκμισθωμένα σε τρίτους 

κατά το χρόνο του μετασχηματισμού. Επομένως, εφόσον ο μετασχηματισμός γίνεται 

με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, για την απαλλαγή από το φόρο 

μεταβιβάσεως των εισφερομένων ακινήτων, δεν απαιτούνται οι προυποθέσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ.1297/1972.

Στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του 

κοινοποιούμενου νόμου, εάν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις έχουν ακίνητα, 

απαιτείται για κάθε ακίνητο υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης, που θα 

επισυναφθεί στο συμβόλαιο, στην οποία ως δηλωθείσα αξία θα αναγραφεί η 

λογιστική αξία που προκύπτει από το ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης ελέγχου 

φορολογίας εισοδήματος των φοροτεχνικών εμπειρογνωμόνων ή του Ορκωτού 

Ελεγκτή. Εφόσον δε συντρέχουν όλες οι προυποθέσεις μετασχηματισμού των 

επιχειρήσεων η ανωτέρω δηλωθείσα αξία θεωρείται ως ειλικρινής, χωρίς την 

καταβολή φόρου μεταβίβασης.



Φορολογικά Κίνητρα για τη Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών σε Α.Ε.

- 57 -

Σε περίπτωση όμως που μετά τη διαδικασία του μετασχηματισμού διαπιστωθεί 

ότι δεν συνέτρεχαν οι προυποθέσεις του νόμου αυτού, αίρεται, εκτός των άλλων, και 

η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης και ο φόρος θα επιβληθεί επί της αγοραίας ή 

αντικειμενικής αξίας των εισφερθέντων ακινήτων κατά το χρόνο της εισφοράς.

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα συγκριτικά στοιχεία που δημιουργούνται με την 

οριστικοποίηση των ανωτέρω υποθέσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον 

Προιστάμενο της Δ.Ο.Υ. για άλλες μεταβιβάσεις.

Β. Τα φορολογικά ευεργετήματα των αναπτυξιακών νόμων που έχουν οι 

μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις ισχύουν και για τη νέα επιχείρηση

Ο ν.2166/1993, όπως και ο ν.1297/1972, προβλέπει ότι τα φορολογικά 

ευεργετήματα που έχουν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις εξακολουθούν να 

ισχύουν και για τη νέα επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με τη διάταξη του άρθρου 3 § 3 

του νόμου, ορίζει ότι ΄΄σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις 

του παρόντος νόμου τα παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις 

μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόμους ν.δ.4002/1959, 

ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1828/1989, ν.1882/1990 και ν.1892/1990 καθώς και του 

ν.2601/1998, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιρειών, 

κατά το μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών.΄΄

Η προαναφερόμενη ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ.Οικονομικών αναφέρει 

σχετικώς ότι ΄΄με τις διατάξεις της παραγράφου 3 παρέχεται η δυνατότητα στις 
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προερχόμενες απο τη μετατροπή νέες εταιρείες να σχηματίζουν από τα κέρδη τους 

αφορολόγητες εκπτώσεις με βάση τους ν.δ. 4002/59, ν.289/1973, ν.1262/1982, 

ν.1892/1990 για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων των νόμων αυτών που 

ενδεχόμενα υφίσταται κατά το χρόνο του μετασχηματισμού, για επενδύσεις που είχαν 

πραγματοποιηθεί από τις μετασχηματισθείσες επιχειρήσεις. Επίσης, οι προερχόμενες 

από τον μετασχηματισμό νέες εταιρείες έχουν υποχρέωση να καλύψουν με 

επενδύσεις τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων του άρθρου 22 του 

ν.1828/1989 και της αριθμ.1055503/1989 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, τα οποία έχουν σχηματισθεί από τις μετασχηματιζόμενες  επιχειρήσεις, 

μέσα στα χρονικά περιθώρια και με τους όρους και τις προυποθέσεις που ορίζονται 

από τις διατάξεις των νόμων αυτών.΄΄

Γ. Δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού οι 

αφορολόγητες κρατήσεις και τα αποθεματικά των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων

Ο ν.2166/1993, όπως και ο ν.1297/1972, με τη διάταξη του άρθρου 3 § 4 ορίζει 

ότι ΄΄οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά αφορολόγητα 

αποθεματικά εκ των μη διανεμόμενων κερδών που υφίστανται στις 

μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια 

σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το 

χρόνο του μετασχηματισμού.΄΄

Η προαναφερόμενη ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ.Οικονομικών αναφέρει 

σχετικώς ότι ΄΄με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται η μεταφορά και 

εμφάνιση των σχηματισθεισών, από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, 
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αφορολόγητων εκπτώσεων και ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών από τα 

αδιανέμητα κέρδη αυτουσίων σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρεία, 

προκειμένου να μην υπαχθούν σε φορολογία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού, 

όπως άλλωστε προβλέπεται και για τις συγχωνεύσεις ή μετατροπές, επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/72΄΄.

Δ. Δεν υπόκεινται σε φόρο συγκετρώσεως κεφαλαίου το εισφερόμενο κεφάλαιο 

από τις μετασχηματιζόμενες Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Α.Ε.

Η προαναφερόμενη ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ.Οικονομικών αναφέρει 

σχετικώς ότι ΄΄με βάση τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 41 του άρθρου 15 του ν.2166/1993 σε περίπτωση μετασχηαμτισμού, με 

τις διατάξεις του νόμου αυτού, ΟΕ,ΕΕ ή άλλων προσώπων που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του ν.1676/1986, που αφορούν το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, σε ΑΕ, 

δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, εφόσον δεν προκύπτει διαφορά 

κεφαλαίου.

Αντίθετα, σε περίπτωση μετασχηματισμού ατομικών επιχειρήσεων σε ΑΕ 

επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επί ολοκλήρου του κεφαλαίου της ΑΕ 

δεδομένου ότι δεν έχει καταβληθεί προηγουμένως ο φόρος, αφού οι ατομικές 

επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στα υποκείμενα στο φόρο αυτό πρόσωπα. Για τον ίδιο 

λόγο, σε περίπτωση συγχώνευσης ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ ο φόρος επιβάλλεται 

στη διαφορά του κεφαλαίου της ΑΕ που προκύπτει από τη συγχώνευση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν ο μετασχηματισμός γίνει με τις διατάξεις του 

ν.δ.1297/1972 θα οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων :

- Επί μετασχηματισμού ατομικών επιχειρήσεων σε ΑΕ επί ολοκλήρου του 

κεφαλαίου της ΑΕ
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- Επί ΟΕ,ΕΕ  ή άλλων προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 

ν.1676/1986 επί της διαφοράς του κεφαλαίου που θα προκύψει από το 

μετασχηματισμό, με εξαίρεση βέβαια του ποσού που προέρχεται από 

κεφαλαιοποίηση κερδών αποθεματικών ή προβλέψεων.

Εννοείται ότι για τις τυχόν πραγματοποιούμενες κάθε είδους νέες εισφορές για τη 

συμπλήρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου ή και πλέον αυτού, θα οφείλεται 

φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων τόσο στην περίπτωση που ο μετασχηματισμός 

γίνει με τις διατάξεις του ν.2166/1993 όσο και με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.

Ε. Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου

   Η προαναφερόμενη ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ.Οικονομικών αναφέρει ότι 

΄΄η απαλλαγή περιλαμβάνει κάθε είδους χαρτοσήμου (αναλογικό ή πάγιο) που 

επιβάλλεται κατά περίπτωση, για τις πράξεις που αναφέρονται στις διατάξεις της 

ανωτέρω παραγράφου (§ 1 του άρθρου 3). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα τέλη 

μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, της μεταγραφής των σχετικών 

πράξεων της τυχόν αναδοχής χρέους που καταρτίζεται για την υλοποίηση του 

μετασχηματισμού, της κατά νόμο δημοσίευσης κλπ.΄΄

   Επίσης η απαλλαγή περιλαμβάνει και το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 19 του ν.1882/1990, στις περιπτώσεις που 

θα εκδοθεί βεβαίωση συνεπεία υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας από 

τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό.

ΣΤ. Απαλλαγή από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου

    Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις απαλλάσονται από κάθε εισφορά ή 

δικαίωμα τρίτου που σχετίζεται με το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αυτών.

Ζ. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων
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     Η ερμηνευτική εγκύκλιος πολ.1080/1994 αναφέρει σχετικώς ότι ΄΄επειδή κατά 

το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου 

νόμου, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει υπεραξία για τα εισφερόμενα 

περιουσιακά στοιχεία και δεδομένου ότι από τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 

αυτού προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο των μεταβιβαζομένων 

περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, προκύπτει ότι 

κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων (Δ.Χ. ή Ι.Χ.) από τις μετασχηματιζόμενες 

επιχειρήσεις στη νέα εταιρεία δεν οφείλεται φόρος για τη μεταβίβαση αυτή.

    Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, στη δήλωση που θα υποβάλλεται από την 

επιχείρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για θεώρηση θα πρέπει να αναφέρεται ότι 

υποβάλλεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής φόρου, ως εμπίπτουσα στις 

διατάξεις του ν.2166/1993.

  

   5.3 Τα Ευεργετήματα Από Τη Μετατροπή Της Εταιρικής Μορφής

Είναι γεγονός ότι στην εποχή της οικονομικής κρίσης ο επιχειρηματικός κόσμος 

πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί στο μέγιστο τις δυνατότητες που του 

παρέχει κάθε μορφή οικονομικής μονάδος αλλά και την ευεργετική νομοθεσία 

που στηρίζει, τουλάχιστον από φορολογικής πλευράς, τη δημιουργία και 

βιωσιμότητα μεγάλων οικονομικών μονάδων.

    Ωστόσο, η επιλογή της νέας εταιρικής μορφής αλλά και του καταλληλότερου 

νομικού πλαισίου που θα εφαρμοσθεί με σκοπό τη μετατροπή δεν είναι μια απλή 

υπόθεση.
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   Κάθε τύπος επιχείρησης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η επιλογή του 

εξυπηρετεί ορισμένη οικονομική σκοπιμότητα. Ετσι, μία επιχείρηση μπορεί να 

είναι:

  - Εταιρική επιχείρηση. Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα 

άτομα, που συνδέονται με ειδική σχέση μεταξύ τους και καθορίζεται ανάλογα με 

το είδος της εταιρείας. Βασικές μορφές της εταιρικής είναι η ομόρρυθμη 

επιχείρηση, η ετερόρρυθμη, η ανώνυμη εταιρεία και η εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης.

   Στις ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλοι οι εταίροι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι με όλη τους 

την περιουσία για τη δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρείας. Με τη λύση της 

εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της 

εταιρείας. Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για 

την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Τα κέρδη της 

εταιρείας φορολογούνται με συντελεστή 20% σύμφωνα με το άρθρο 10 του 

Ν.2238/1994.

   Στις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) υφίσταται διαίρεση των εταίρων της σε δύο 

κατηγορίες, τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των 

ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα 

και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη και 

δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία. Οπως η 

ομόρρυθμη έτσι και η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό 

έγγραφο για την κατάρτισή της. Και τα κέρδη της Ε.Ε. φορολογούνται με 

συντελεστή 20%.

   Στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), που είναι μετοχικές, κάθε εταίρος (μέτοχος) 

είναι υπεύθυνος μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή για τον αριθμό 
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των μετοχών τις οποίες διαθέτει. Ο μέτοχος συμμετέχει στην εκλογή της 

διοίκησης της εταιρείας, στη διαμόρφωση των γενικών αρχών της πολιτικής και 

στα κέρδη, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει. Στη γενική 

συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει τόσες ψήφους όσες είναι οι 

μετοχές που κατέχει. Πλεονέκτημα της Α.Ε. είναι όχι μόνο η μακρά διάρκεια 

ζωής της, αλλά και ότι σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως ο κάθε μέτοχος είναι 

υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του, δηλαδή, στη 

χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους. Στα 

μειονεκτήματα της Α.Ε. θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγκαταλέγεται το μεγάλο 

σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της (60.000 ευρώ), οι αυστηροί 

όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 

της. Τα κέρδη της Α.Ε. φορολογούνται με συντελεστή 25% σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στο άρθρο 109 του Ν.2238/1994.

    Με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρότερης εταιρικής μορφής, η μετατροπή 

διαφόρων μορφών εταιρειών σε Α.Ε. αποτελεί πρακτική που παρέχει αρκετά 

πλεονεκτήματα. Ετσι, με τη δημιουργία του νέου νομικού προσώπου 

επιτυγχάνονται τα ακόλουθα :

 Υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδος, με απαραίτητη προϋπόθεση να 

μην έχει γίνει προηγούμενη χρήση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής 

περιόδου από τη μετατρεπόμενη επιχείρηση.

 Φορολόγηση των καθαρών κερδών στο όνομα της Α.Ε. σύμφωνα με τον 

εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Το συγκεκριμένο 

πλεονέκτημα αφορά κυρίως τις ατομικές επιχειρήσεις όπου τα κέρδη 

φορολογούνται στο όνομα του επιχειρηματία και ο συντελεστής 

φορολόγησής τους μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 40%. Επίσης, οι 
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ομόρρυθμοι εταίροι μιας Ο.Ε. ή Ε.Ε. θα απαλλαχθούν από την 

επιχειρηματική αμοιβή που τους βαρύνει.

 Δημιουργία περισσότερων εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα 

αποσβέσεων. Αυτό βέβαια ισχύει μόνο στην περίπτωση που γίνεται 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1297/1972.

 Δυνατότητα συνέχισης της επιχείρησης σε περίπτωση θανάτου των 

ιδρυτών της Α.Ε.

 Μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και εμπιστοσύνη στην αγορά.

 Απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, υπό προϋποθέσεις.

   Ωστόσο, είναι σαφώς δυνατή τόσο η μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε ΕΠΕ όσο και η 

μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

    Ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι ομόρρυθμοι και 

ετερόρρυθμοι εταίροι από την απόφαση μετατροπής της εταιρείας τους σε ΕΠΕ 

είναι παρεμφερή με εκείνα της Α.Ε. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι το 

σαφώς μικρότερο κεφάλαιο που απαιτείται για τη μετατροπή σε ΕΠΕ καθώς με 

την ΠΟΛ. 1102/2008 αντικαταστάθηκε το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 4 του 

Ν. 3190/1955 και το κεφάλαιο των ΕΠΕ δεν δύναται να είναι κατώτερο των 4.500 

ευρώ. Συνεπώς, το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που απαιτείται για μία ΕΠΕ 

μειώθηκε από 18.000 ευρώ σε 4.500 ευρώ.

    Στις ατομικές επιχειρήσεις μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε τα 

πλεονεκτήματα από τη μετατροπή τους σε μια εταιρική μορφή καθώς αποτελεί 

την απλούστερη μορφή επιχείρησης, η οποία ταυτίζεται με το πρόσωπο του 

επιχειρηματία.
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   Aπό τη μετατροπή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο ατομικός επιχειρηματίας μπορεί να 

ευνοηθεί καταρχάς από τον ευνοϊκότερο φορολογικό συντελεστή των 

συγκεκριμένων εταιρειών (20%) σε σύγκριση πάντα με την κλίμακα φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επίσης, ο πρώην ατομικός επιχειρηματίας και 

νυν εταίρος ευνοείται και από τη δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος 

της εταιρείας σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις.

   Δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που 

μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα εταιρικά μερίδια από Ο.Ε. η Ε.Ε. ακόμα και όταν 

οι εταιρείες αυτές έχουν ακίνητη περιουσία. (ΣτΕ 1975/64).

   Οταν μεταβιβάζεται εταιρικό μερίδιο από τον γονέα στα τέκνα ή τη σύζυγο 

λόγω συνταξιοδότησης τότε η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας 

20%. (ΠΟΛ. 1112/2002).

    Οταν αποχωρεί εταίρος από Ο.Ε. ή Ε.Ε. και παίρνει τη μερίδα του σε ακίνητα 

(χωρίς λύση της εταιρείας) και εφόσον η μεταβίβαση αυτή υπόκειται σε ΦΜΑ 

τότε ο προαναφερθείς φόρος υπολογίζεται μειωμένος στο 1/4. (Ν.1587/1950 

άρθρο 4).

    Εκτός των προαναφερθέντων, γενικής φύσης, πλεονεκτημάτων που μας 

παρέχει η μεταβολή της εταιρικής μορφής υπάρχουν και τα φορολογικά 

ευεργετήματα που μπορεί να αποκομίσει ο επιχειρηματίας από τη μετατροπή της 

επιχείρησής του σύμφωνα με την εφαρμογή των κατάλληλων νομικών διατάξεων 

και με την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων.

    Ξεκινώντας με τις σχετικές διατάξεις που ορίζει ο Ν.2190/1920 Περί 

Ανωνύμων Εταιρειών αλλά και τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 Περί Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης, το βασικό πλεονέκτημα που παρέχεται είναι το μικρό 

μετοχικό και εταιρικό κεφάλαιο που απαιτείται έναντι των διατάξεων του 
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Ν.1297/1972 και Ν.2166/1993. Πιο συγκεκριμένα, για μια Α.Ε. απαιτείται 

ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ, ενώ για μια ΕΠΕ, εταιρικό κεφάλαιο 

4.500 ευρώ. Οι διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων δεν παρέχουν 

φοροαπαλλαγή της υπεραξίας που προκύπτει κατά τη μετατροπή, το ύψος όμως

του ελάχιστου κεφαλαίου αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την επιλογή τους ιδίως για 

μια μικρού μεγέθους εταιρεία.

    Επίσης, από τη διατύπωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 67 του 

Ν.2190/20 προκύπτει ότι, η μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. αντιμετωπίζεται όπως 

και η μετατροπή ΕΠΕ σε Α.Ε. Δηλαδή, η μετατρεπόμενη Ο.Ε. ή Ε.Ε. συνεχίζεται 

υπό τον τύπο της Α.Ε. και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται 

διακοπή τους.

    H μετατροπή O.E. ή E.E. είναι δυνατή, μόνο εφόσον η μετατρεπόμενη τηρεί 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ. Στην περίπτωση αυτή 

δεν συντάσσεται ισολογισμός κατά τον χρόνο μετατροπής και η δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει η προερχόμενη από τον 

μετασχηματισμό Α.Ε. θα περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των πράξεων της 

μετατρεπόμενης εταιρείας. Τα ίδια εφαρμόζονται και στην περίπτωση μετατροπής 

ΕΠΕ σε Α.Ε. με τις διατάξεις του Ν.2190/20.

    Υπενθυμίζεται ότι εάν οι ως άνω Ο.Ε. ή Ε.Ε. είχαν σχηματίσει αφορολόγητα 

αποθεματικά ή κρατήσεις με βάση αναπτυξιακούς νόμους, εφόσον τα 

αποθεματικά ή οι κρατήσεις αυτές μεταφέρθηκαν και εμφανίζονται αυτούσια σε 

ειδικούς λογαριασμούς των Α.Ε. που προκύπτουν, δεν υπόκεινται σε φορολογία 

κατά τον χρόνο της μετατροπής.

    Οσον αφορά τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, στην περίπτωση της κατά 

κυριολεξία μετατροπής μιας μορφής εμπορικής εταιρείας ή ΕΠΕ σε Α.Ε., εφόσον 
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δεν μεσολαβεί λύση και εκκαθάριση, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και 

παθητικού παραμένουν αμετάβλητα και υπάρχει διαδοχή των εταιρικών 

αντικειμένων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και ακίνητα που ανήκουν κατά 

κυριότητα στη μετατρεπόμενη εταιρεία κατά τον χρόνο της μετατροπής, τότε δεν 

προκύπτει υποχρέωση καταβολής ΦΜΑ καθώς δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση 

κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.1521/1950 αλλά απλή μεταβολή του νομικού 

τύπου της υφιστάμενης εταιρείας. (Αρ. Πρωτ. 1100818/506/Β0013).

    Κατά τη συγχώνευση κτηματικών εταιρειών με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 

(εφόσον ο Ν. 1297/1972 και ο ν. 2166/1993 δεν εφαρμόζονται για συγχωνεύσεις 

και μετατροπές κτηματικών εταιρειών) παρέχεται απαλλαγή από τον ΦΜΑ ή το 

Τέλος Συναλλαγής κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του 

Ν. 3427/2005, με προϋπόθεση η απορροφούσα εταιρεία να κατέχει το σύνολο των 

μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 11 του Ν. 3091/2002.

    Οφέλη από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1297/1972

   Με τον Ν. 1297/1972, του οποίου παρατάθηκε η ισχύς μέχρι 31/12/2011, 

παρέχονται φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και μετατροπές οποιασδήποτε 

μορφής επιχείρησης σε Α.Ε. ή ΕΠΕ.

   Στα πλεονεκτήματα που παρέχει ο προαναφερόμενος νόμος συγκαταλέγονται τα 

ακόλουθα.

- Η προκύπτουσα από τη μετατροπή ή συγχώνευση υπεραξία δεν υπόκειται κατά 

τον χρόνο της μετατροπής ή συγχώνευσης σε φόρο εισοδήματος. Προϋπόθεση 

βέβαια είναι η υπεραξία να εμφανίζεται σε ειδικούς λογαριασμούς της εταιρείας. 

Στην περίπτωση διάλυσής της η υπεραξία πρέπει να φορολογηθεί με τους 

ισχύοντες συντελεστές.
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- Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες αποσβέσεις από τα ακαθάριστα έσοδα που 

υπολογίζονται επί της αξίας των εισφερόμενων παγίων στην προκύπτουσα από τη 

μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρηση, λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού τους η 

επί της αναγνωριζόμενης αναπόσβεστης αξίας των παγίων προσαυξημένης κατά 

την αναλογούσα σε αυτήν υπεραξία η οποία προέκυψε από τη μετατροπή.

- Τα ακίνητα που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από τη μετατρεπόμενη 

επιχείρηση, κατά την εισφορά τους στη νέα επιχείρηση που προκύπτει από τη 

μετατροπή απαλλάσσονται από τον ΦΜΑ με προϋπόθεση να χρησιμοποιηθούν 

για τις ανάγκες της νέας εταιρείας τουλάχιστον για μία πενταετία.

- Τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι μετατρεπόμενες 

εταιρείες από την εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων δεν υπόκεινται σε φορολογία 

κατά τον χρόνο της μετατροπής τους με προϋπόθεση να μεταφέρονται σε 

λογαριασμούς αποθεματικών στην προκύπτουσα από τη μετατροπή εταιρεία.

- Τέλος, η σύμβαση της μετατροπής, η εισφορά και μεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων, οι αποφάσεις των οργάνων των εταιρειών καθώς και 

κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 

μετατροπής, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, ή οποιουδήποτε 

άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1297/1972 

είναι η από τη μετατροπή προερχόμενη εταιρεία να έχει καταβεβλημένο κεφάλαιο 

300.000 ευρώ και 146.735 ευρώ για Α.Ε. και ΕΠΕ, αντίστοιχα.

   Επίσης, πρέπει οι μετοχές της Α.Ε. που αντιστοιχούν στην αξία του 

εισφερόμενου κεφαλαίου να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και 

μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από τον χρόνο της 

μετατροπής.
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   Σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε ΕΠΕ, τα εταιρικά μερίδια που 

αντιστοιχούν στο 75% του εισφερόμενου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι μη 

μεταβιβάσιμα για μια πενταετία.

   Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων ή σε περίπτωση λύσης της 

εταιρείας πριν από την πάροδο πενταετίας από τη μετατροπή, αίρονται όλες οι 

φορολογικές απαλλαγές.

  Προς αποσαφήνιση των προαναφερθέντων, αναφέρουμε το ακόλουθο 

παράδειγμα:

   Εστω μια Ο.Ε. αποφασίζει τη συγχώνευσή της με μια ΕΠΕ, με σκοπό τη 

σύσταση μιας νέας Α.Ε. Η Ο.Ε. έχει εταιρικό κεφάλαιο 20.000 ευρώ, ενώ η ΕΠΕ 

80.000 ευρώ.

   Με αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια νομαρχία ζητείται σύσταση 

επιτροπής του άρθρου 9 Ν. 2190/1920, με σκοπό την εκτίμηση της περιουσίας 

των δύο εταιρειών.

    Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επίσης, είναι το εξής: Εστω ότι η αξία της 

εκτιμητικής επιτροπής ανέρχεται σε 50.000 ευρώ για την Ο.Ε. και 160.000 ευρώ 

για την ΕΠΕ. Συνεπώς, το σύνολο του εισφερόμενου κεφαλαίου στην Α.Ε. είναι 

210.000 ευρώ. Εφόσον δεν καλύπτεται το όριο των 300.000 ευρώ που απαιτεί ο 

νόμος, χρειάζεται να καταβληθούν συμπληρωματικές εισφορές σε χρήμα ή σε 

είδος ύψους 90.000 ευρώ. Η υπεραξία που προκύπτει από τη συγκεκριμένη 

μετατροπή ανέρχεται στο ποσό των 110.000 ευρώ, το οποίο απαλλάσσεται του 

φόρου εισοδήματος. Αντιθέτως, οι πρόσθετες εισφορές ύψους 90.000 ευρώ δεν 

υπόκεινται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 1297/1972. Συνεπώς, εάν 

πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου με εισφορά σε χρήμα οφείλεται Φόρος 

Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% επί του ποσού των 90.000 ευρώ.
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   Ο Ν. 2166/1993 πλεονεκτεί έναντι του Ν. 1297/1972, καθώς απλουστεύει και 

συντομεύει τη διαδικασία μετατροπής των επιχειρήσεων, παρακάμπτοντας 

κάποιες διαδικασίες. Ο Ν. 2166/1993 εφαρμόζεται: επί όλων γενικά των 

επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, περιλαμβανομένων των 

υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, που μετατρέπονται ή 

συγχωνεύονται σε Α.Ε. ή ΕΠΕ, ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών 

τους. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών τους την 

κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, πλην των ξενοδοχειακών.

  Οι φορολογικές απαλλαγές που παρέχει ο Ν. 2166/1993 αφορούν:

- Τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

- Την απαλλαγή από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου, καθώς και τέλη 

χαρτοσήμου.

- Την απαλλαγή από φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

    Ο συγκεκριμένος νόμος υπερτερεί του Ν. 1297/1972 λόγω της απαλλαγής από 

την υποχρέωση σύστασης εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, 

της ελεύθερης έκδοσης των μετοχών και της μεταβίβασής τους χωρίς 

περιορισμούς. Διευκρινίζεται ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν θα προβεί σε 

κατάρτιση ισολογισμού κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας του 

μετασχηματισμού, όπως συμβαίνει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 

1297/1972.

    Για την εφαρμογή του νόμου απαιτείται, εκτός του ελαχίστου ορίου 

καταβεβλημένου κεφαλαίου που ισχύει και για τον 1297/1972, υποχρεωτική 

τήρηση Γ΄ κατηγορίας βιβλίων από τις μετατρεπόμενες επιχειρήσεις καθώς και η 
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σύνταξη ενός τουλάχιστον Ισολογισμού 12μηνης διάρκειας πριν από τη 

μετατροπή.

   Τα οφέλη από την εφαρμογή των διατάξεων 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, παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να συγχωνευθούν μεταξύ τους και να 

ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία ή ΕΠΕ ή Α.Ε.

   Οι διατάξεις προβλέπουν μείωση στον συντελεστή φορολογίας των καθαρών 

κερδών της προερχόμενης από τη συγχώνευση εταιρείας κατά τα δύο πρώτα έτη.

  Συνεπώς, 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.

   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 Δεκεμβρίου 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%.

   Το άρθρο 18 του Ν. 3296/2004 προβλέπει ότι η εταιρεία που προέρχεται από τη 

συγχώνευση θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

   Οσον αφορά τη φορολογία με τους μειωμένους συντελεστές θα πρέπει η 

προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία να έχει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης 

της συγχώνευσης ως κατώτατο όριο κεφαλαίων:
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- Προκειμένου για προσωπική εταιρεία, τουλάχιστον 60.000 ευρώ, εκ των οποίων 

το 1/3 θα είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.

- Προκειμένου για Α.Ε. τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

   Οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία 

τουλάχιστον για τέσσερα συνεχή χρόνια πριν από τον χρόνο της συγχώνευσης.

   Λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν κάθε φορά 

για την ολοκλήρωση μιας μετατροπής ή συγχώνευσης, μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι χρονικά η διαδικασία δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από έξι μήνες, με 

έναρξη την ημερομηνία απόφασης των αρμοδίων οργάνων κάθε εταιρείας, που 

αποτελεί και την αφετηρία των εργασιών συγχώνευσης ή μετατροπής.

   Είναι σαφές ότι το διάστημα των έξι μηνών μπορεί να επεκταθεί για αρκετούς 

μήνες, καθώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται κάθε φορά σε 

συνδυασμό με κάποιες πιθανές χρονικές καθυστερήσεις από τις ενδιαφερόμενες 

εταιρείες μπορούν να περιπλέξουν την ολοκλήρωση του σχεδίου συγχώνευσης ή 

μετατροπής.

   Κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραληφθεί είναι ότι προβλέπεται υποχρεωτική 

εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων από 

την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ν.2166/1993 ( Μόνο τα Άρθρα Σχετικά με την 

Μετατροπή Επιχειρήσεων)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2166 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις 
στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

Αρ. Φύλλου 137
24 Αυγούστου 1993

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2166 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και 
άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Αρθρο 1. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος 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 ή νεοϊδρυόμενη 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. Διασπάσεως ανωνύμων 
εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. ε. Εισφοράς από 
λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ή 
νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρία. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου η εταιρία που 
προκύπτει από το μετασχηματισμό θα αναφέρεται κατωτέρω ως "νέα εταιρία". 
2. Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων π.δ.186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') και να έχουν συντάξει 
τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
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Αρθρο 2. Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας 

1. Ο κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου μετασχηματισμός, πραγματοποιείται κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.219071920 κσι ν.3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται 
σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και 
μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρίας. 
2. Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της 

μετασχηματιζόμενης ή το άθροισμα αυτών των κεφαλαίων, των μετασχηματιζόμενων 
επιχειρήσεων. 
3. Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, 

υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό στον 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. Η 
προηγούμενη περίπτωση ισχύει και για επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα χρέη τους σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και οι οποίες μπορούν να 
μεταφέρουν εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού ζημίες, το οποίο προκύπτει μετά 
το συμβιβασμό με τους πιστωτές τους και την επικύρωση του από το Εφετείο, στο 
λογαριασμό 16.05 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωμάτων 
στοιχείων παγίου ενεργητικού. Η ύπαρξη υπολοίπου του παραπάνω λογαριασμού δεν 
επηρεάζει τη διανομή κερδών. 
4. Με αποφάσεις των εταίρων ή των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των 

μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μπορεί να καθορίζεται η σχέση συμμετοχής αυτών στο 
κεφάλαιο της νέας εταιρίας. 
5. Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ελαχίστου του 

προβλεπομένου από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α"). 
6. Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την 

ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για 
λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή 
στα βιβλία της. 

Άρθρο 3. Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων 
αναπτυξιακών νόμων 
1.Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση, η εισφορά κα η μεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή 
συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή 
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άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι 
αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιριών, η σχέση συμμετοχής 
στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για 
το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρίας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος 
Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών 
πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιουδήποτε άλλου τέλους 
υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 
2. Προς το σκοπό διευκόλυνσης του μετασχηματισμού, οι προς μετασχηματισμό 

επιχειρήσεις μπορούν με αίτηση τους προς τον αρμόδιο για τη φορολογία τους προϊστάμενο 
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) να ζητήσουν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα του ελέγχου πρέπει να 
κοινοποιηθεί στην αιτούσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία της αιτήσεως της. Η 
προθεσμία αυτή με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και του αρμόδιου 
επιθεωρητή Δ.Ο.Υ. και για εξαιρετικούς λόγους μεγέθους επιχειρήσεως ή ελεγκτικών 
επαληθεύσεων, μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες ακόμα. Οι εκθέσεις ελέγχου 
φορολογίας εισοδήματος των φοροτεχνικών εμπειρογνωμόνων, που θα συνταγούν για 
καθεμία μετασχηματιζόμενη επιχείρηση, θα περιέχουν για το. σκοπό του μετασχηματισμού 
ειδικά κεφάλαιο περί του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης. Εάν δεν ζητηθεί η διενέργεια ελέγχου κατά τα ανωτέρω η διαπίστωση της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων 
ενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή. 
3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τα 

παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από τους 
αναπτυξιακούς νόμους ν.δ. 4002/1959, ν. 289/1976, ν. 1262/1982. ν. 1828/1989. ν. 
1882/1990 και ν. 1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων 
εταιριών, κατά το μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών. 
4. Οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικό εκ των 

μη διανεμόμενων κερδών, που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, εφόσον 
μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εφορεία, δεν 
υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού. 
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για 

βιομηχανοστάσια και κτίρια, των οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στη διαχειριστική χρήση 
1992 (οικον.έτος 1993) και μετά. 
6. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου Ένατου του ν.1955/1991 (ΦΕΚ 112 
Α") απόσβεση κόστους κατασκευής του έργου, εξόδων εγκατάστασης και συναλλαγματικών 
διαφορών, μπορεί να αρχίσει από το έτος έναρξης κατασκευής του έργου. 
7. Το άρθρο 18 του ν. 2019/1992 τροποποιείται ως εξής: "Άρθρο 18 Η εξουσιοδότηση, που 
δίνεται με το άρθρο 1 παρ. 2 του αν. 747/1945 και του α.ν. 8/1967 στον Υπουργό 
Οικονομικών προς παροχή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, εκτείνεται και στην παροχή 
της εγγυήσεως αυτής και υπέρ ημεδαπών τραπεζών ή αλλοδαπών τραπεζικών εταιριών, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, για τις χορηγούμενες από αυτές πιστώσεις προς 
οιονδήποτε, στα πλαίσια των διευκολύνσεων, που παρέχει η Ελλάδα σε άλλες χώρες εκτός 
των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων, είτε αυτές αφορούν εξαγωγές ελληνικών 
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προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε ρύθμιση διατραπεζικών συναλλαγών." 
8. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, που χορηγήθηκαν κατά τα έτη 1987 και 1988 με 
υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών και αφορούν ποσά άνω των 100 εκατομμυρίων 
δραχμών θεωρούνται εξαρχής ως εγκύρως χορηγηθείσες και δεσμεύουν κατά τας περί αυτών 
ισχύουσας διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤ. ΜΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε κα τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα 24 Αυγούστου 1993
Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ
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Ν.1297/1972 

Ν.Δ. 1297 της 8/8.12.1972.
Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή 
μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων.- (Α' 217).

Αρθρον 1.

Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, 
οιασδήποτε μορφής, εις ανώνυμον εταιρείαν ή προς τον σκοπόν ιδρύσεως ανωνύμου 
εταιρείας, ως και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οιασδήποτε μορφής, εφ' 
όσον εν αυταίς δεν περιλαμβάνεται ανώνυμος εταιρεία, εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης 
ή προς τον σκοπόν ιδρύσεως εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεσιν ότι, η 
συγχώνευσις ή μετατροπή θα τελειωθή μέχρι και της (31ης Δεκεμβρίου 
1975).                                                              

Αρθρον 2.

1. Η εκ της κατά το άρθρον 1 συγχωνεύσεως ή μετατροπής προκύπτουσα υπεραξία δεν 
υπόκειται κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, εις φόρον εισοδήματος.

  2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον υπεραξία, διαπιστουμένη δι'απογραφής των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων 
και εμφανιζομένη απαραιτήτως εις ειδικούς λογαριασμούς της συγχωνευούσης ή της νέας 
εταιρείας μέχρι του χρόνου διαλύσεώς της, θεωρείται περιερχομένη εις ταύτην και 
φορολογείται κατα τον χρόνον της καθ' οιανδήποτε τρόπον διαλύσεώς της, εφαρμοζομένων 
αναλόγως εν προκειμένω δια μεν τας ανωνύμους εταιρείας των διατάξεων της παραγράφου 2 
του άρθρου 26 του ν.δ. 3323/1955, δια δε τας εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 3323/1955.

"3. Προκειμένου υπολογισμού των εκπιπτομένων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί 
της αξίας των εισφερομένων έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερομένων από την 
συγχωνευομένην ή μετατρεπομένην επιχείρησιν, παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των 
ισχυουσών διατάξεων, λαμβάνεται ως βάσεις ή αναπόσβεστος αξία η οριστικώς
αναγνωρισθείσα, βάσει των ισχυουσών διατάξεων εκάστου παγίου περιουσιακού στοιχείου, 
προσηυξημένη κατά την αναλογούσαν εις αυτήν υπεραξίαν, η οποία προέκυψε κατά την 
μετατροπήν ή συγχώνευσιν των επιχειρήσεων. Αι υπολογιζόμεναι αποσβέσεις επί της 



Φορολογικά Κίνητρα για τη Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών σε Α.Ε.

- 78 -

υπεραξίας της αναλογούσης εις αποσβεσθείσαν αξίαν των εισφερομένων από την
μετατρεπομένην ή συγχωνευομένην επιχείρησιν παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν 
εκπίπτονται εκ των ακαθαρίστων εσόδων της εκ μετατροπής ή συγχωνεύσεως προελθούσης 
εταιρείας, προκειμένου υπολογισμού των καθαρών κερδών αυτής, βάσει των ισχυουσών 
διατάξεων".

                                                            Αρθρον 3.

Η κατά το άρθρον 1 του παρόντος σύμβασις περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής, η εισφορά 
και μεταβίβασις των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων 
επιχειρήσεων, πάσα σχετική πράξις ή συμφωνία αφορώσα την εισφοράν ή μεταβίβασιν 
στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ως και παντός
εμπραγμάτου δικαιώματος, αι αποφάσεις των κατα νόμον οργάνων των συγχωνευομένων ή 
μετατρεπομένων εταιρειών και πάσα άλλη συμφωνία ή πράξις απαιτουμένη δια την 
συγχώνευσιν ή μετατροπήν ή την σύστασιν της νέας εταιρείας, η δημοσίευσις αυτών εν τω 
δελτίω ανωνύμων εταιρειών της εφημερίδος της κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών 
πράξεων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, ή οιουδήποτε τρίτου.

"Προκειμένου περί ακινήτων ανηκόντων και χρησιμοποιουμένων από την συγχωνευομένην ή 
μετατρεπομένην επιχείρησιν και εισφερομένων εις την συγχωνεύσουσαν ή την συνιστωμένην 
εταιρείαν, η απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως χωρεί υπό την προϋπόθεσιν ότι τα 
εισφερόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν δια τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή της 
συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή
μετατροπής.

  Η ανωτέρω απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων περιλαμβάνει και την 
περίπτωσιν καθ'ήν το εισφερόμενον εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην εταιρείαν 
ακίνητον, είχεν εισφερθή κατά χρήσιν εις την συγχωνευομένην ή μετατρεπομένην εταιρείαν 
και αποδεδειγμένως είχε χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας αυτής επί μιαν πενταετίαν προ της 
συγχωνεύσεως ή μετατροπής υπό την προϋπόθεσιν ότι θα χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας 
της συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της 
συγχωνεύσεως ή μετατροπής. 

  Κατά την διάρκειαν της πενταετίας επιτρέπεται όπως η συγχωνεύουσα ή συνιστωμένη 
εταιρεία, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν μεταβάλλεται το κύριον αντικείμενον των εργασιών 
της:

  α. Εκμισθώνη τα ακίνητα.

  β. Εκποιή τα συνεπεία της συγχωνεύσεως ή μετατροπής αποκτώμενα ακίνητα, υπό την 
προϋπόθεσιν ότι το προϊόν της εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθή εντός προθεσμίας δύο (2) ετών 
από της εκποιήσεως δια την απόκτησιν ακινήτων ή ετέρων καινουργών παγίων περιουσιακών 
στοιχείων, ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία θα εξυπηρετούν τας ανάγκας της επιχειρήσεως, 
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ή δι'εξόφλησιν, οφειλών εκ δανείων και πιστώσεων προς τραπεζικά Ιδρύματα, φορολογικών 
υποχρεώσεων προς το Δημόσιον, ως και ασφαλιστικών εισφορών προς Ασφαλιστικά 
Ιδρύματα και Ταμεία, υφισταμένων κατά την εκποίησιν των ακινήτων".

"2. Ειδικώτερον επί συγχωνεύσεως φαρμακοβιομηχανιών συμφώνως προς τους όρους του 
παρόντος νόμου η σχετική μεταβίβασις των εν ισχύι ή υπό ανανέωσιν τελουσών αδειών 
κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων διενεργείται 
ατελώς δι'ειδικής αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εκδιδομένης εντός 30 
ημερών από της  υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Αι λεπτομέρειαι ως και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά δια τας εν λόγω μεταβιβάσεις καθορισθήσονται άπαξ δια προεδρικού 
διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του αυτού Υπουργού και του Υπουργού του 
Συντονισμού.

  Δια τα ούτω μεταβιβαζόμενα φαρμακευτικά προϊόντα παύουν ισχύουσαι εφ'εξής αι 
διατάξεις του άρθρου 7 παρ. β του Ν.Δ. 96/1973 και του άρθρου 2 του Ν.Δ. 308/1974 δια 
τρια έτη από τη δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου".

Αρθρον 4.

Προϋπόθεσις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 είναι:

"α) ότι η από τη συγχώνευστη ή μετατροπή προερχόμενη εταιρία θα έχει κατά το χρόνο της 
συγχώνευσης ή σύστασής της, ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο όχι κατώτερο, αν μεν 
είναι ανώνυμη εταιρία των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, αν δε είναι εταιρία 
περιορισμένης ευθύνης, "εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) 
ευρώ".

"β) ότι, στις περιπτώσεις μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας 
περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία ή εισφοράς κλάδου των επιχειρήσεων αυτών σε 
ανώνυμη εταιρία ή συγχώνευσης αυτών με ανώνυμη εταιρία, εκτός της περίπτωσης 
συγχώνευσης ανώνυμων εταιριών, οι μετοχές της ανώνυμης εταιρίας, που αντιστοιχούν στην 
αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και 
μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για 
μια πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης ή μετατροπής."   

γ) ότι εις τας περιπτώσεις μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας εις 
εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης ή συγχωνεύσεως τοιούτων μεθ' εταιρείας περιωρισμένης 
ευθύνης τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, τα αντιστοιχούντα εις την 
αξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου, θα είναι μη μεταβιβάσιμα κατα ποσοστόν 75% του 
συνόλου των επι μίαν πενταετίαν απο της συγχωνεύσεως ή μετατροπής.
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"δ) Οι κατά την περίπτωση β' του παρόντος άρθρου μετοχές του Οργανισμού 
Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) σε εταιρείες, που έχουν υπαχθεί ή ανήκουν
σύαυτόν και περιήλθαν στην κυριότητά του, λόγω εισφοράς περιουσιακών στοιχείων προς τις 
εταιρείες αυτές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι ελευθέρως 
μεταβιβαστές".                                                   

Αρθρον 5.

1. Εις περίπτωσιν καθ' ην η συγχωνεύουσα ή η νέα εταιρεία ήθελε διαλυθή καθ' οιονδήποτε
τρόπον προ της παρόδου πενταετίας απο της συγχωνεύσεως ή συστάσεως, αύτη υποχρεούται 
εις την καταβολήν παντός φόρου ή τέλους υπέρ του δημοσίου ή τρίτου, ούτινος η απαλλαγή 
ή η αναβολή καταβολής προβλέπεται υπο των διατάξεων των άρθρων 2 και 3.

  Εν τη περιπτώσει ταύτη: 

  α) ο μεν φόρος εισοδήματος επί της κατά το άρθρον 2 υπεραξίας υπολογίζεται προκειμένου 
περί ανωνύμου εταιρείας επί τη βάσει του συντελεστού του επιβαλλομένου επί των μη 
διανεμομένων κερδών των ανωνύμων εταιρειών κατα τον χρόνον της διαλύσεως της 
εταιρείας και προκειμένου περί εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης επί τη βάσει της διατάξεως 
της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.δ. 3323/1955, 

  β) οι λοιποί φόροι, τέλη χαρτοσήμου ή τέλη ή εισφοραί υπέρ του δημοσίου ή τρίτου 
υπολογίζονται επί τη βάσει των συντελεστών των ισχυόντων κατά τον χρόνον της 
συγχωνεύσεως ή συστάσεως της εταιρείας.

2. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον φόροι και τέλη καταβάλλονται,άνευ 
προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου, διά δηλώσεως της υποχρέου εταιρείας, υποβαλλομένης 
εις τον αρμόδιον οικονομικόν έφορον εντός προθεσμίας δύο μηνών από της διαλύσεώς της, 
κατά τα ειδικώτερον δι'αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών οριζόμενα.

3. Ειδικώς προκειμένου περί της υπεραξίας εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης αύτη θεωρείται 
εισόδημα των κατά τον χρόνον της διαλύσεως εταίρων και φορολογείται κατα τας διατάξεις 
του ν.δ. 3323/1955.

"4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση διάλυσης της με το 
παρόν συνιστώμενης ή συγχωνεύουσας εταιρίας για το σκοπό περαπέρω : α) συγχώνευσης ή 
απορρόφησης με άλλη επιχείρηση με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή του ν.2166/1993 ή 
του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α') ή β) διάσπασης ανώνυμης εταιρίας βάσει του π.δ.498/1987 
(ΦΕΚ 236 Α') ή γ) απόσχισης κλάδου κατά το άρθρο 7 του παρόντος για ίδρυση ανώνυμης 
εταιρίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους νόμους αυτούς."
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Αρθρον 6.

1. Εν περιπτώσει μη τηρήσεως α) των εν άρθρω 4 προϋποθέσεων αίρονται αυτοδικαίως αι 
υπό του παρόντος παρεχόμεναι φορολογικαί απαλλαγαί ή διευκολύνσεις, β) των εν άρθρω 3 
προϋποθέσεων αίρονται αυτοδικαίως αι υπό του παρόντος παρεχόμεναι φορολογικαί 
απαλλαγαί ή διευκολύνσεις αι αναλογούσαι εις την αξίαν του εκποιουμένου ακινήτου και 
καθ'ό μέρος το προϊόν της εκποιήσεως δεν διατίθεται κατά τα εν τη περιπτώσει (β) του 
τελευταίου εδαφίου του αυτού άρθρου".

  2. Δια την βεβαίωσιν και την καταβολήν των οφειλομένων φόρων φόρων, τελών, 
εφαρμόζονται αναλόγως και διατάξεις του προηγουμένου άρθρου".

"Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζονται εν 
περιπτώσει μεταφοράς και παραγωγικής λειτουργίας  των  επί  του 

εισφερθέντος ακινήτου μηχανημάτων και εξοπλισμού εν γένει εκ της Α' 
περιοχής εις ετέραν τοιαύτην του Ν.Δ.  1078/1971 "περί  λήψεως 
φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς ενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως", ως 
ισχύει, προ της παρόδου της υπό του άρθρου 3 του παρόντος προβλεπομένης πενταετίας, της 
επιχειρήσεως δυναμένης εν τη περιπτώσει ταύτη να χρησιμοποιήση το ακίνητον  εκ  του  
οποίου μετεφέρθησαν  τα  μηχανήματα και αι εγκαταστάσεις εν γένει δι' οιονδήποτε έτερον 
σκοπόν περιλαμβανομένης και της εκποιήσεως".

"3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται
σε περίπτωση μεταφοράς και παραγωγικής λειτουργίας των επί του εισφερθέντος ακινήτου 
μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικά από την Α' Περιοχή του άρθρου 3 σε άλλη περιοχή του 
ν. 1262/1982 όπως ισχύει ή σε περιοχή από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 3, 4 και 5 
του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου πριν από την πάροδο της πενταετίας που προβλέπεται
στο άρθρο 3 του παρόντος, η δε επιχείρηση έχει το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να 
χρησιμοποιήσει το ακίνητο από το οποίο μεταφέρθηκαν τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις 
γενικά για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 
περιλαμβανομένης και της εκποιήσεως. Το δικαίωμα αυτό  έχει  η επιχείρηση κι όταν 
συνεχίσει τη λειτουργία της εκτός της Περιοχής Α' του άρθρου 3 του ν. 1262/1982 
τουλάχιστο μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας από το χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης 
ή της απόσχισης με νέες μηχανολογικές  και  λοιπές  εγκαταστάσεις  είτε ιδιόκτητες, είτε 
μισθωμένες βάσει κοινής μίσθωσης ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης".
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Αρθρον 7

  "1. Οι αναφερόμενες στα άρθρα 2 και 3 φορολογικές απαλλαγές 
παρέχονται, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως και 6, και σε περίπτωση εισφοράς, από 
λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων 
βιομηχανικών κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη ανώνυμη βιομηχανική 
εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο μετά την εισφορά, 
της εταιρείας που απορροφά τον κλάδο ή της νέας εταιρείας που συστήνεται, δεν είναι  
κατώτερο  των  εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και το κεφάλαιο της 
εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης, αν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος, δεν είναι 
μικρότερο, μετά την εισφορά του κλάδου, του ελάχιστου ορίου κεφαλαίου που καθορίζει το 
άρθρο 4 το παρόντος".

Η κατά το προηγούμενον εδάφιον έννοια του κλάδου δεν αίρεται, εάν δεν ήθελον εισφερθή 
ένια πάγια περιουσιακά στοιχεία τούτου, των οποίων η εκμετάλλευσις θα ήτο προφανώς 
ασύμφορος δια την απορροφώσαν ή την συνιστωμένην νέαν εταιρείαν. Εάν η αξία των μη 
εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων εξεπέσθη εκ των καθαρών κερδών, βάσει των 
διατάξεων του Ν.Δ. 1078/1971, ν.δ. 1313/1972, Ν.Δ. 331/1974 και του Ν.289/1976, και 
εφ'όσον κατά τον χρόνον της εισφοράς του κλάδου δεν έχει συμπληρωθή πενταετία από τους 
έτους εντός του οποίου ηγοράσθησαν ή επεκτήθησαν, δεν επιτρέπεται προ της 
συμπληρώσεως της πενταετίας εκποίησις υπό της εισφερούσης τον κλάδον επιχειρήσεως, 
άλλως αι αντιστοιχούσαι αφορολόγητοι κρατήσεις υπόκεινται εις φορολογίαν κατά τον 
χρόνον της εκποιήσεως".                                                       

Αρθρον 8.

Η αποτίμησις της αξίας των εισφερομένων εις είδος, κατά τας διατάξεις του παρόντος, 
περιουσιακών στοιχείων εις ανώνυμον εταιρείαν ή εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης, 
ενεργείται υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2190/1920, ως ούτος εκωδικοποιήθη δια 
του β. διατάγματος 174/1963.

Αρθρον 9

1. Αι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 εφαρμόζονται αναλόγως και εις την περίπτωσιν 
συγχωνεύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής, πλην 
ανωνύμου εταιρείας, προς τον σκοπόν δημιουργίας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής προσωπικής 
εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεσιν ότι το εταιρικόν 
κεφάλαιον της συγχωνευούσης, μετά τη συγχώνευσιν, ή της συνιστωμένης νέας εταιρείας δεν 
θα είναι κατώτερον δραχμών και υπό τον όρον τηρήσεως υπό της νέας εταιρείας, καθ' όλην 
την διάρκειαν αυτής, βιβλίων δευτέρας κατηγορίας του κώδικος φορολογικών 
στοιχείων.                      
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  2. Η προκύπτουσα υπεραξία επί περιπτώσεων συγχωνεύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων, περί ων η προηγουμένη παράγραφος, διαπιστουμένη δι' απογραφής των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, δεν υπόκεινται 
κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως εις φόρον εισοδήματος, αλλ' εμφανιζομένη 
διακεκριμένως εις τα βιβλία της συγχωνεύσεως ή της συνιστωμένης εταιρείας μέχρι του
χρόνου της διαλύσεώς της, θεωρείται περιερχομένη εις την εταιρείαν ταύτην και 
φορολογείται κατα τον χρόνον της διαλύσεως αυτής, εφαρμοζομένων αναλόγως εν 
προκειμένω των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.δ. 3323/1955.

3. Αι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως και εν
προκειμένω.                                                             

Αρθρον 10

1. Επί μετατροπής ή συγχωνεύσεως κατά τας διαταξεις του παρόντος τα υπέρ των 
μετατρεπομένων ή συγχωνευομένων επιχειρήσεων ευεργετήματα του ν.δ. 4002/1959 "περί 
λήψεως φορολογικών και άλλων τινων μέτρων προς ενίσχυσιν των παραγωγικών 
επενδύσεων" και του α.ν. 147/1967 "περί συμπληρώσεως της περί κινήτρων δια 
βιομηχανικάς επενδύσεις κειμένης νομοθεσίας", ως ούτοι τροποποιηθέντες ισχύουν, ως και 
του ν.δ.1078/1971 "περί λήψεων φορολογικών και άλλων τινών μέτρων ενίσχυσιν της 
περιφερειακής αναπτύξεως", ισχύουν και δια την νέαν επιχείρησιν, υπό τας προϋποθέσεις και 
περιορισμούς των ως άνω νομοθετημάτων και καθ' ο μέτρον δεν εγένετο χρήσις αυτών προ 
της μετατροπής ή συγχωνεύσεως.

"2. Oι αφορολόγητες κρατήσεις αναπτυξιακών νόμων που έχουν σχηματίσει 
οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες  επιχειρήσεις, εφόσον   μεταφέρονται σε   
λογαριασμούς αποθεματικών στις προκύπτουσες από τη μετατροπή ή συγχώνευση  
επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της  μετατροπής ή συγχώνευσης."

Αρθρον 11

1. Δεν θίγονται δια του παρόντος αι διατάξεις: 

  α) του άρθρου 51 παράγραφοι 1, 2, 3, 5, και 7 και του άρθρου 53 του ν. 3190/1955 "περί 
εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης" ως ισχύουν και   β) των παραγράφων 2, 3 και 4 του 
άρθρου 4 του ν.δ. 4237/1962 "περι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 2190/1920 περι 
ανωνύμων εταιρειών και άλλων τινών διατάξεων".

2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται αι διατάξεις:

α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4256/1962 "περι ιδρύσεως και 
επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων".
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β) του άρθρου 12 του ν.δ. 3765/1957 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 
διατάξεων του ν.δ. 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος", πλην των παραγράφων 5 και 6, 
αίτινες εξακολουθούν ισχύουσαι δια τας γενομένας μετατροπάς ή συγχωνεύσεις 
επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 12 του ν.δ. 3765/1957 και του αρθρου 4 του ν.δ.4002/1959.

Αρθρον 12

Αι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επί επιχειρήσεων ων το αντικείμενον 
των εργασιών είναι κατά κύριον λόγον η κατασκευή ή εκμετάλλευσις πάσης φύσεως 
ακινήτων, πλην των ξενοδοχειακών τοιούτων. 

"Αντίθετα, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στη συγχώνευση ανωνύμων εταιριών με 
απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, 
όταν το αντικείμενο των εργασιών της απορροφώσας είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή 
εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο εργασιών 
της απορροφουμένης δεν εμπίπτει σε κάποιο από αυτά τα αντικείμενα."

Αρθρον 13

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως.
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