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1. Έννοια της υπεραξίας επιχειρήσεως

Ως επιχείρηση νοείται κατά τις γενικές αρχές του δικαίου 
των συναλλαγών το σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, άθ
λων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως πελατεία, 
φήμη, πίστη στις συναλλαγές κλπ.) που έχουν οργανωθεί 
σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία (Εφ. Θεσ/νί
κης) 2955/1997, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και ΕΠΕ 1998 σελ. 
438 και Α.Π. 736/2002 Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και ΕΠΕ 
2003 σελ. 534).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361,479 
και 513 του Αστικού Κώδικα συνάγεται ότι, με βάση την 
αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, οι συμβαλλόμενοι 
μπορούν να συμφωνήσουν την πώληση ολόκληρης της επι- 
χειρήσεως ή και μέρους αυτής, π.χ. σε περίπτωση πωλήσε- 
ως καταστήματος επιχειρήσεως (Εφ. Θεσ/νίκης 2955/1997 
Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και ΕΠΕ 1998 σελ. 438).

Κατά την πώληση της επιχείρησης σχεδόν, σε όλες τις 
περιπτώσεις, καταβάλλεται τίμημα πωλήσεως μεγαλύτερο 
της πραγματικής αξίας της επιχείρησης. Η θετική αυτή δι
αφορά ονομάζεται «υπεραξία επιχειρήσεως» (ή Goodwill ή 
κατά τα συναλλακτικά ήθη «αέρας»).

Ο «αέρας» αναφέρεται, κατά τα συναλλακτικά ήθη, στην 
αξία που η επιχείρηση έχει ως σύνολο πραγμάτων, δικαιω
μάτων, άϋλων αγαθών ή άλλων πραγματικών καταστάσεων 
(πελατεία, φήμη, πίστη στις συναλλαγές), που έχουν οργα
νωθεί σε οικονομική ενότητα, από την οποία και μπορεί να 
ωφεληθεί άλλος, ο οποίος θα ασκήσει την ίδια επιχείρηση 
(Εφ. Θεσ/νίκης 2955/1997 Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και ΕΠΕ 
1998 σελ. 438).

Επομένως, όταν πωλείται μια επιχείρηση, ο πωλών επι
χειρηματίας υπολογίζει το τίμημα πωλήσεως με βάση τα 
εξής στοιχεία:

α) Από την πραγματική αξία των πωλούμενων επιμέ- 
ρους περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων και ασώματων, 
αποθεμάτων, απαιτήσεων, συμμετοχών, χρεογράφων και δι
αθεσίμων μειουμένου, του συνόλου αυτών, με την αξία των 
υποχρεώσεων (βέβαιων και ενδεχόμενων). Η πραγματική 
αξία των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει την
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αξία με την οποία αυτά μεταβιβάζονται κατά τις συναλλα
γές και εκτιμάται από ανεξάρτητους εκτιμητές π.χ. εμπει
ρογνώμονες της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. 
Επομένως, εάν ένα μηχάνημα στα βιβλία της επιχείρησης 
έχει αξία κτήσεως ευρώ 1.000,00 αποσβέσεις μέχρι την ημε
ρομηνία πώλησης ευρώ 600,00 και αναπόσβεστο υπόλοιπο 
(1.000,00-600,00=) ευρώ 400,00 και η πραγματική αξία στις 
συναλλαγές του άνω μηχανήματος είναι ευρώ 700,00, τότε 
η επιχείρηση αναπροσαρμόζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο 
από ευρώ 400,00 σε ευρώ 700,00 αυξάνοντας, συγχρόνως, 
κατά ευρώ 300,00 και τα κεφάλαιά της. Δηλαδή, κατά την 
πώληση μιας επιχείρησης, τα επιμέρους περιουσιακά στοι
χεία δεν πωλούνται στις λογιστικές αξίες αλλά στις τρέχου
σες πραγματικές. Εξαίρεση αποτελούν οι μετασχηματισμοί 
του Ν. 2166/1993, όπου οι μεταβιβάσεις των περιουσιακών 
στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων γίνονται 
με τις λογιστικές αξίες τους.

β) Από την αξία της ωφέλειας την οποία η επιχείρηση πα
ράγει: Η ωφέλεια αυτή ονομάζεται υπεραξία επιχειρήσεως 
(ή αέρας ή Goodwill). Η υπεραξία της επιχείρησης στηρίζε
ται στην εκτίμηση για την ικανότητά της να πραγματοποιεί 
υψηλά κέρδη. Η εκτίμηση για τα υψηλά κέρδη βασίζεται σε 
πραγματικές καταστάσεις όπως πελατεία, φήμη, πίστη στις 
συναλλαγές κλπ. Εάν μια αεροπορική επιχείρηση κατά τη 
διάρκεια των ετών που λειτουργεί δεν έχει κανένα ατύχημα 
με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να την προτιμά στα ταξί
δια του, τότε κατά την πώληση της επιχείρησης αυτής ο νέος 
ιδιοκτήτης αγοράζει, εκτός από τα αεροπλάνα, και την ικα
νότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη λόγω κυρίως της 
καλής φήμης και της εκτεταμένης πελατείας που επί σειρά 
ετών έχει δημιουργήσει η προσπάθεια του προσωπικού της 
για μηδενικό συντελεστή ατυχημάτων. Δηλαδή, ο νέος ιδι
οκτήτης αγοράζει δύο περιουσιακά στοιχεία: ένα που είναι 
βέβαιο ότι υπάρχει εφόσον είναι καταχωρημένο στα λογι
στικά βιβλία και η επιχείρηση έχει την κυριότητα του ή το 
δικαίωμα χρήσης του (τα αεροπλάνα) και ένα άλλο το οποίο 
είναι εκτιμούμενο κατά το χρόνο της αγοράς και αφορά τα 
κέρδη τα οποία η αεροπορική επιχείρηση αναμένεται ότι θα 
έχει την ικανότητα να παράγει μετά την απόκτησή της.
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Το Ε.Γ.Λ.Σ. καθορίζει τις πραγματικές καταστάσεις, στις 
οποίες πρέπει να στηρίζεται η εκτίμηση της επιχείρησης να 
πραγματοποιεί υψηλά κέρδη, ως εξής:

«Η υπεραξία της οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην 
εκτίμηση για την ικανότητά της να πραγματοποιεί υψηλά 
κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήμης, της εκτεταμένης πε
λατείας, της μεγάλης πίστεως στην αγορά, της καλής οργα- 
νώσεως, της ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως στην παραγωγή 
ορισμένων αγαθών, της καλής προοπτικής αναπτύξεως του 
κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτη
μάτων της θέσεως όπου είναι εγκαταστημένη, της υψηλής 
στάθμης των στελεχών που απασχολεί (επιστημονική κα
τάρτιση, εμπειρία) και του κύρους, δυναμικού και αποτελε- 
σματικότητας του διοικητικού και διευθυντικού της μηχανι
σμού (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110 περ. 3)».

Ένα άλλο στοιχείο που ερευνάται είναι για πόσα έτη θα 
γίνει εκτίμηση των μελλοντικών κερδών. Η αξία της ωφέ
λειας ή υπεραξίας της επιχειρήσεως αποτιμάται από το φο
ρολογικό νόμο ως η αξία των εκτιμούμενων κερδών μέχρι 
τις πέντε επόμενες χρήσεις (άρθρο 13, Ν. 2238/1994 και 
απόφαση Τπ. Οικονομικών 1030366/πολ. 1053/2003 βλέπε 
σχετική μελέτη στο Λογιστή Δεκεμβρίου 2003 και Ιανουά
ριου, Φεβρουάριου 2004).

Επίσης, βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας η αγορασθεί
σα υπεραξία της επιχειρήσεως αποτελεί άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο το οποίο αποσβένεται το αργότερο εντός πέντε 
ετών (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110 περ. 3 και άρθρο 43, παρ. 4β, Ν. 
2190/1920).

Τέλος, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αναφέρουν ότι η 
άνω υπεραξία μπορεί να αποσβεσθεί μέχρι είκοσι έτη.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο βασικός χρόνος εκτί
μησης των μελλοντικών κερδών είναι τα πέντε επόμενα της 
μεταβίβασης έτη εκτός εάν βάσει πραγματικών και αξιόπι
στων στοιχείων δικαιολογείται διαφορετική χρονική πρό
βλεψη.

Ο υποψήφιος αγοραστής πρόκειται να αγοράσει δύο πε
ριουσιακά στοιχεία της πωλούμενης επιχείρησης: τα βέβαια, 
όπως αυτά απεικονίζονται στις πρόσφατες οικονομικές κα
ταστάσεις που ο πωλητής έχει συντάξει, και τα εκτιμούμενα 
μελλοντικά κέρδη.
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Τα βέβαια περιουσιακά στοιχεία επαληθεύονται μετά 
από έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και από έγγραφες 
εκθέσεις νομικών και φορολογικών συμβούλων. Εάν π.χ. 
μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης της επιχείρησης, αυτή 
δεν έχει ελεγχθεί τις τελευταίες χρήσεις από τις φορολογι
κές αρχές με αποτέλεσμα μια πρόβλεψη για την ενδεχόμενη 
αυτή υποχρέωση προς το Δημόσιο να είναι επιβεβλημένη, 
οι άνω οικονομικές καταστάσεις αναμορφώνονται με αύ
ξηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων (προβλέψεις) και με 
ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων της πωλούμενης επι
χείρησης.

Τα εκτιμούμενα περιουσιακά στοιχεία βασίζονται σε 
απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία της επιχείρη
σης. Τα απολογιστικά στοιχεία προκύπτουν από τα αποτε
λέσματα χρήσεων των τελευταίων πριν τη μεταβίβαση χρή
σεων. Τα προϋπολογιστικά στοιχεία βασίζονται σε εκτιμή
σεις της διοίκησης της πωλούμενης επιχείρησης.

Εάν υπάρχει πραγματικό ελάττωμα ή λείπει συμφωνη- 
θείσα ιδιότητα του πωλουμένου, έχει, μεταξύ των άλλων, ο 
αγοραστής το δικαίωμα να ζητήσει τη μείωση του τιμήμα
τος. Με την αξίωσή του αυτή ο αγοραστής επιδιώκει την 
ελάττωση του τιμήματος, που συμφωνήθηκε με την επι
στροφή μέρους που καταβλήθηκε, ή με την άφεση μέρους 
του οφειλόμενου ακόμη, κατά το ποσό κατά το οποίο το 
πωληθέν είναι μικρότερης αξίας (Εφ. Θεσ/νίκης 2955/1997 
Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και ΕΠΕ 1998 σελ. 438)(1)

Στην περίπτωση που ο πωλητής, βάσει ψευδών διαβε- 
βαιώσεών του προς τον αγοραστή της επιχείρησης περί με
γάλης πελατείας και μεγάλου τζίρου της πωλούμενης επι
χείρησης, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα τα σημαντικά μειο
νεκτήματα αυτής τα οποία έχουν ως επακόλουθο μικρή πε
λατεία και ελάχιστο τζίρο, εισπράξει ένα ποσό ως «αέρα», 
τότε το ποσό αυτό δεν συνιστά αγοραζόμενη ωφέλεια της 
επιχείρησης (ή Goodwill ή υπεραξία επιχείρησης ή αέρα) 
και επίσης ο πωλητής έχει υποπέσει σε ποινικό αδίκημα 
(Α.Π. 224/2002, Νομικό Βήμα 2002 σελ. 907).

Η άνω απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε υπόθεση 
όπου ο πωλητής επιχείρησης δεν ανέφερε στον υποψήφιο 
αγοραστή το πραγματικό κύκλο εργασιών δρχ. 48.000 της 
επιχείρησής του αλλά του παρουσίασε φωτοτυπημένη φο
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ρολογική δήλωση στην οποία στο τέλος του αριθμητικού 
ποσού για τον κύκλο εργασιών είχε προσθέσει τρία μηδε
νικά με αποτέλεσμα να του δηλώσει ψευδώς ότι ο κύκλος 
εργασιών ήταν πολύ μεγάλος δρχ. 48.000.000.

2. Η Φορολογία της υπεραξίας

Η υπεραξία της επιχειρήσεως είναι μια ωφέλεια την οποία 
αποκτά ο πωλητής κατά την πώληση της επιχείρησής του. 
Η ωφέλεια αυτή, ως μεμονωμένη πράξη δεν έχει τα στοι
χεία του εισοδήματος. Η υπεραξία αυτή αποτελεί ωφέλεια 
ή κέρδος και η οποία, αν και δεν συγκεντρώνει τα εννοιο- 
λογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, εντούτοις, υπόκειται 
σε φορολογία ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις φο
ρολογούμενο αυτοτελώς κατά ρητή διάταξη του άρθρου 13 
(παρ. 1, περ. α) του Ν. 2238/1994.

Όπως προαναφέραμε κατά την εκχώρηση εμπορικής 
επιχείρησης, επωνυμίας κλπ. εισπράττεται κάποιο χρηματι
κό ποσό πέρα από την καθαρή περιουσία δηλαδή πέρα από 
την αξία που έχουν τα επιμέρους μεταβιβαζόμενα πραγμα
τικά περιουσιακά στοιχεία. Η διαφορά ανάμεσα στην μετα
βιβαζόμενη αξία και την αρχική πραγματική αξία αποτελεί 
την υπεραξία της επιχείρησης κλπ. που μεταβιβάζεται (αέρα, 
Goodwill), οφείλεται δε στην καλή πορεία της επιχείρησης 
και τη φήμη και πελατεία της. Η υπεραξία αυτή φορολο
γείται με συντελεστή 20% εκτός εάν πωλείται σε συγγενείς 
Αου ή Βου βαθμού οπότε φορολογείται με συντελεστή 1,2% 
και 2,4% αντίστοιχα. Υπόχρεος για την παρακράτηση του 
φόρου είναι ο πωλητής ο οποίος επιβαρύνεται με τον άνω 
φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο πωλητής δεν 
υποβάλει δήλωση και δεν καταβάλει τον άνω φόρο εισο
δήματος τότε ο αγοραστής είναι αλληλέγγυος και εις ολο
κλήρου συνυπεύθυνος με τον πωλητή για την πληρωμή του 
φόρου που οφείλεται.

Με την καταβολή του άνω φόρου εισοδήματος εξαντλεί
ται, κατ’ αρχήν, η φορολογική υποχρέωση του πωλητή. Εάν, 
όμως, ο πωλητής είναι πρόσωπο της παρ. 1, του άρθρου 101 
του Ν. 2238/1994 (ανώνυμες εταιρείες ΕΠΕ κλπ.), με εξαί
ρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με την
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καταβολή του άνω φόρου εισοδήματος δεν εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδή
ματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή 
η πωληθείσα υπεραξία συναθροίζεται με τα λοιπά εισοδή
ματα π.χ. της ανώνυμης εταιρείας και το σύνολο αυτών φο
ρολογείται με το συντελεστή φορολόγησης των κερδών της 
ανώνυμης εταιρείας π.χ. 35% όπου από τον προκύπτοντα 
φόρο εισοδήματος επί των κερδών συμψηφίζεται ο κατα
βληθείς φόρος εισοδήματος επί της υπεραξίας 20% (άρθρο 
3, παρ. 6, Ν. 3090/2002. Υπ. Οικονομικών 1021577/πολ. 
1038/2003, Λογιστής 2003, σελ. 560).

Στην περίπτωση που πωλητής είναι τραπεζική και ασφα
λιστική επιχείρηση, τότε η άνω ωφέλεια είναι εισόδημα φο
ρολογούμενου αυτοτελώς με αποτέλεσμα το μέρος αυτής 
της υπεραξίας που δεν διανέμεται στους μετόχους και στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθυντές και το 
προσωπικό να μη φορολογείται, προσωρινά, με τις γενικές 
διατάξεις και για το λόγο αυτό πρέπει να εμφανίζεται σε 
λογαριασμό «αφορολόγητου αποθεματικού».

Αναφέρουμε παραπάνω ότι η ωφέλεια της υπεραξίας 
καθορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο τίμημα πωλήσεως 
και της πραγματικής αξίας της επιχείρησης. Το Δημόσιο για 
να διαφυλάξει τα δικαιώματά του, με την απόφαση του Υπ. 
Οικονομικών 1030366/πολ. 1053/2003 καθόρισε πως προσ
διορίζεται το ελάχιστο τίμημα πωλήσεως κατά τη μεταβίβα
ση επιχειρήσεων κάτω από το οποίο, κατά τη φορολογική 
νομοθεσία, δεν μπορεί να πωληθεί μια επιχείρηση. Εάν, 
όμως, από τα έγγραφα μεταβίβασης προκύπτει μεγαλύτερη 
αξία πώλησης της επιχείρησης τότε ως αξία μεταβίβασης 
λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία (βλέπε σχετική μελέτη 
Λογιστής Δεκεμβρίου 2003 και Ιανουάριου, Φεβρουάριου 
2004).

3. Η Λογιστική της υπεραξίας.

Στο λογαριασμό 16.00 «Υπεραξία επιχειρήσεως» (Goodwill) 
παρακολουθείται η υπεραξία που δημιουργείται κατά την 
εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρος οικονομικής μονάδας 
και που είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τμήμα
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τος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περι
ουσιακών της στοιχείων. Στην περίπτωση συγχωνεύσεως η 
πραγματική αξία της οικονομικής μονάδας προσδιορίζεται 
κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 
(Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110 περ. 3 και άρθρο 43, παρ. 4, περ. β, Ν. 
2190/1920).

Το Ε.ΣΤ.Λ. με τη γνωμοδότηση 249/1995 (Λογιστής 1995 
σελ. 1508) γνωστοποίησε, ότι αν η παραπάνω χρεωστική 
διαφορά αντιπροσωπεύει, με βάση πάντοτε τις διατάξεις 
και τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Ν. 2190/1920, υπεραξία 
επιχειρήσεως (Goodwill) καταχωρείται στη χρέωση του λο
γαριασμού.

Κωδικός Λογαριασμός
16.00 Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)

Η διαφορά αυτή θα αποσβεσθεί είτε εφάπαξ, είτε τμη
ματικά και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις οι οποίες δεν 
είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη.

Στην περίπτωση, όμως, που η χρεωστική διαφορά δεν 
αντιπροσωπεύει Goodwill καταχωρείται στον λογαριασμό:

Κωδικός Λογαριασμός
81.02 Έκτακτες Ζημίες

Δεν αντιπροσωπεύει Goodwill το ποσό που καταβλήθη
κε ως «αέρας» σε πωλητές επιχείρησης βάσει ψευδών δι
αβεβαιώσεων των τελευταίων περί μεγάλης πελατείας και 
μεγάλου τζίρου της πωλούμενης επιχείρησης αποκρύπτο- 
ντας ταυτόχρονα τα σημαντικά μειονεκτήματα αυτής τα 
οποία έχουν ως επακόλουθο μικρή πελατεία και ελάχιστο 
τζίρο. (Α.Π. 224/2002, Νομικό Βήμα 2002 σελ. 907).

Επίσης, διευκρινίζεται, ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα 
εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση, που η απορ- 
ροφώσα ανώνυμη εταιρία κατέχει μέρος των μετοχών της 
απορροφούμενης ανώνυμης εταιρίας. Βέβαια στις περι
πτώσεις αυτές, για το μέρος του εισφερόμενου κεφαλαί
ου της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρίας που ανήκει 
σε τρίτους, θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας και οι εκδιδόμενες μετο
χές θα λαμβάνονται από τρίτους (Υπουργείο Οικονομικών 
1039799/πολ. 1080/1994, Λογιστής 1994, σελ. 780).
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Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτουν τα εξής: 
α) Στο λογαριασμό. 16.00 «Υπεραξία επιχειρήσεως» καταχω- 

ρείται μόνο το κόστος κτήσεως της υπεραξίας που κατα
βλήθηκε κατά την εξαγορά ολόκληρης οικονομική μονά
δας. Πρόκειται για άμεση εξαγορά οικονομικής μονάδας 
ή συγχώνευση δι’ εξαγοράς, όπου οι πωλητές λαμβάνουν 
το τίμημα πωλήσεως και μεταβιβάζουν στους αγοραστές 
την κυριότητα ολόκληρης της πωλούμενης οικονομικής 
μονάδας, η οποία μετά την πώληση παύει να υπάρχει ως 
αυτοτελής οικονομική μονάδα. Ως υπεραξία ορίζεται η 
διαφορά μεταξ ύ του τιμήματος αγοράς της εξαγοραζό
μενης οικονομικής μονάδας και της πραγματικής αξίας 
των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής. Στην έν
νοια της οικονομικής μονάδας περιλαμβάνεται ολόκλη
ρη επιχείρηση ή κατάστημα αυτής ή κλάδος επιχείρησης 
ή εμπορικό κατάστημα εφόσον οι αυτοτελείς αυτές οικο
νομικές μονάδες παράγουν κέρδη (Α.Π. 736/2002 Δελτίο 
Συνδέσμου Α.Ε. και ΕΠΕ 2003 Σελ. 534, Εφ. Θεσ/νίκης 
2955/1997 Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και ΕΠΕ 1998 Σελ. 438 
και Υπ. Οικονομικών 1008293/πολ 1103/1990 Λογιστής 
1990 σελ 915).

β) Εκτός, όμως, από την άνω περίπτωση της άμεσης εξα
γοράς οικονομικής μονάδας ή συγχώνευση δι’ εξαγοράς, 
ο αγοραστής μιας επιχείρησης μπορεί να αγοράσει από 
τους πωλητές τους τίτλους με τους οποίους οι τελευταίοι 
είναι ιδιοκτήτες της οικονομικής μονάδας (π.χ. μετοχές, 
εταιρικές μερίδες κτλ.).
Στην περίπτωση αυτή, το περιουσιακό στοιχείο το οποίο 

ο αγοραστής αγοράζει δεν είναι η οικονομική μονάδα αλλά 
οι μετοχές, τα εταιρικά μερίδια κλπ. τίτλοι βάσει των οποίων 
οι πωλητές είναι ιδιοκτήτες της οικονομικής μονάδας. Κατά 
την αγορά των άνω τίτλων συνήθως καταβάλλεται ένα 
ποσό μεγαλύτερο της πραγματικής αξίας των τίτλων, όπως 
αυτή προσδιορίζεται βάσει της πραγματικής αξίας των επι
μέρους περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας.

Ολόκληρο το άνω τίμημα αγοράς των τίτλων, ο αγοραστής 
θα το εμφανίσει στα λογιστικά βιβλία ως κόστος κτήσεως των 
τίτλων. Όταν στο μέλλον ο αγοραστής συγχωνεύσει δι’ απορ- 
ροφήσεως την άνω οικονομική μονάδα τότε η παραπάνω κα- 
ταβληθείσα υπεραξία θα λογιστικοποιηθεί στα βιβλία του.
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Στην συνέχεια αναφέρουμε αναλυτικά τη λογιστική της 
υπεραξίας που προκύπτει κατά τη συγχώνευση δι’ εξαγο
ράς όπως επίσης και τη λογιστική της υπεραξίας που προ
κύπτει κατά τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως.

4. Εξαγορά Ανώνυμης Εταιρείας

Ορισμός εξαγοράς Εξαγορά είναι η πράξη με την οποία 
μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες (εξαγοραζόμενες) 
μεταβιβάζουν, μετά από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει 
εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο της περι
ουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης 
στους μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών του αντι
τίμου των δικαιωμάτων τους (εξαγορά). Για την πράξη της 
εξαγοράς εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 
69 έως και 77 (άρθρο 79, παρ. 1 του κωδ. Ν. 2190/1920 (1)). 
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σαν απορροφού- 
μενες εταιρίες εννοούνται οι εταιρίες που εξαφανίζονται 
(εξαγοραζόμενες) και σαν απορροφούσα εταιρία νοείται η 
εξαγοράζουσα (άρθρο 79, παρ. 2, κωδ. Ν. 2190/1920).(2)

Εκτίμηση περιουσίας Για την εκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών, συντάσσεται έκ
θεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των εταιριών 
αυτών, από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η επιτροπή 
αυτή, που ορίζεται έπειτα από κοινή αίτηση των συγχωνευ
όμενων εταιριών, εξετάζει επίσης και τους όρους που πε
ριλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης της συγχώνευσης και 
εκτιμά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία της εξαγοραζόμενης 
εταιρείας δεδομένου ότι στη μορφή αυτής της συγχώνευσης 
με εξαγορά, δεν προκύπτει θέμα σχέσης ανταλλαγής των 
μετόχων αφού η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας 
της εξαγοραζόμενης ανώνυμης εταιρείας θα γίνει έναντι 
απόδοσης στους μετόχους του αντιτίμου των δικαιωμάτων 
τους και δεν θα έχουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της εξαγοράζουσας εταιρείας (άρθρο 71 του κωδ. Ν. 2190/ 
1920, Τπ. Εμπορίου Κ3/2371/18.3.1988).(3)

Οι διατάξεις του Ν. 2166/1993 εφαρμόζονται και επί εξα
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γοράς ανώνυμης εταιρίας από υφιστάμενη ανώνυμη εται
ρία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 79 του κωδ. 
Ν. 2190/1920, έστω και εάν για την πραγματοποίηση αυτής 
απαιτείται, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις του κωδ. 
Ν. 2190/1920, εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 
εξαγοραζόμενης εταιρίας από την επιτροπή του άρθρου 9. 
Όμως η εκτίμηση αυτή δεν ενεργείται στην περίπτωση που 
ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται με τις ευεργετικές 
διατάξεις του Ν. 2166/1993, καθόσον κατά ρητή διατύπωση 
των διατάξεων του νόμου αυτού και σύμφωνα με όσα έχουν 
γίνει διοικητικά δεκτά, στις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται 
εκτίμηση της αξίας της περιουσίας της εξαγοραζόμενης 
εταιρίας από την επιτροπή του άρθρου 9, αλλά διαπίστω
ση του ύφους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοι
χείων της είτε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Τ., είτε από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή είτε από τους εμπειρογνώμονες 
της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/1920 (Υπ. 
Οικονομικών πολ. 1018/2003 Λογιστής 2003 σελ. 470).

Μέτοχοι εξαγοραζόμενης Στη συγχώνευση με εξαγορά, 
κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 79 
του κωδ. Ν. 2190/1920, δεν προκύπτει θέμα σχέσης ανταλ
λαγής των μετοχών, δηλαδή οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης 
εταιρίας δεν γίνονται μέτοχοι της εξαγοράζουσας ανώνυ
μης εταιρείας αφού με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, 
η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας της εξαγοραζό
μενης ανώνυμης εταιρείας, θα γίνει έναντι απόδοσης στους 
μετόχους της, του αντιτίμου των δικαιωμάτων τους με ταυ
τόχρονη παράδοση στην εξαγοράζουσα εταιρία των μετο
χών τους, οι οποίες και ακυρώνονται αυτοδίκαια (Υπουρ
γείο Ανάπτυξης με το Κ2-13278/10.10.2002).(4)

Επίσης, για το εισόδημα (χρηματικό αντίτιμο) που απο
κτούν στην πιο πάνω περίπτωση οι μέτοχοι της εξαγοραζό
μενης εταιρίας συνεπεία της μεταβίβασης του συνόλου της 
περιουσίας της εταιρίας τους στην εξαγοράζουσα εταιρία, 
δεν έχουν εφαρμογή οι απαλλακτικές διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, ως μη προβλεπόμενη η 
απαλλαγή αυτή από τις εν λόγω διατάξεις. Συνεπώς, το ει
σόδημα αυτό, ελλείψει σχετικών απαλλακτικών διατάξεων, 
φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδή
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ματος (Τπ. Οικονομικών πολ. 1018/2003 Λογιστής 2003 
σελ. 470).

Επιπλέον, συνάγεται ότι στην εξαγορά ανώνυμης εταιρί
ας από άλλη ανώνυμη εταιρία με τις διατάξεις του πιο πάνω 
αναπτυξιακού νόμου, δεν λαμβάνει χώρα μεταβίβαση των 
μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρίας από τους μετόχους 
αυτής προς την εξαγοράζουσα εταιρία και στη συνέχεια 
ακύρωση των μετοχών αυτών από την τελευταία, αλλά η 
ακύρωση αυτή πραγματοποιείται αυτοδίκαια με τη μεταβί
βαση του συνόλου της περιουσίας της εξαγοραζόμενης στην 
εξαγοράζουσα εταιρία. Συνεπώς, για το εισόδημα (χρηματι
κό αντίτιμο) που αποκτούν οι μέτοχοι της εξαγοράζουσας 
εταιρίας στην πιο άνω περίπτωση συνεπεία της εξαγοράς, 
δεν οφείλεται φόρος 5% επί της πραγματικής αξίας των με
τοχών τους, δηλαδή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 (Υπ. Οικονομικών 
πολ. 1018/2003 Λογιστής 2003 σελ. 470).

Λογιστική και φορολογική έκπτωση του Goodwill Η
υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευ
ση ολόκληρης οικονομικής μονάδας και η οποία είναι ίση 
με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος αγοράς και της 
πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών της στοι
χείων, παρακολουθείται στο λογαριασμό 16.00 «υπεραξία 
επιχείρησης (goodwill)» και αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε 
τμηματικά και ισόποσα σε περισσότερες από μία χρήσεις, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη 
(Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110), ενώ τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
επιτρέπουν να αποσβεσθεί εντός είκοσι (20) ετών.

Στην περίπτωση της εξαγοράς, η χρεωστική διαφορά 
που προκύπτει μεταξύ του καταβαλλόμενου τιμήματος και 
της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της εξαγοραζόμε
νης εταιρίας και η οποία εμφανίζεται στα βιβλία της εξα
γοράζουσας εταιρίας, αρχικά το Υπουργείο Οικονομικών 
με την εγκύκλιο 1073758/πολ. 1018/2003 (Λογιστής 2003 
σελ. 470) είχε δεχθεί ότι δύναται να θεωρηθεί έξοδο πρώτης 
εγκατάστασης. Περαιτέρω και επειδή είναι βέβαιο ότι η πιο 
πάνω διαφορά θα αποφέρει εισόδημα στην εξαγοράζουσα 
εταιρία για περισσότερες από μία χρήσεις και με τον τρόπο 
αυτό, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μελλοντική ανάπτυξη
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και αποδοτικότητα της εν λόγω εταιρίας, με την άνω εγκύ
κλιο έγινε δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών ότι η άνω 
χρεωστική διαφορά θα αποσβεσθεί τμηματικά και ισόποσα 
σε πέντε (5) χρήσεις. Στη συνέχεια, όμως, το Υπουργείο Οι
κονομικών με την εγκύκλιο 1021577/πολ. 1038/2003 στην 
έκδοση «Ορθή επανάληψη» ανακάλεσε την άνω πολ. 1018/ 
2003 εγκύκλιο με αποτέλεσμα η άνω χρεωστική διαφορά να 
μην εκπίπτεται φορολογικά.(5)

Παράδειγμα δημιουργίας Goodwill από εξαγορά επι- 
χειρήσεως: Οι ανώνυμες εταιρείες Α και Β συνέταξαν στις 
31.12.2001 τους παρακάτω ισολογισμούς (ποσά σε ευρώ):

Ε

Α

Ισολογισμός 31.12.2001 Π Ε

Β

Ισολογισμός 31.12.2001 Π

Ενεργητικά

στοιχεία

Ταμείο

11.000

9.000

Κεφάλαια

Υποχρεώσεις

8.000

12.000

Ενεργητικά

στοιχεία 9.000

Κεφάλαια

Υποχρεώσεις

ΙΟδδ"

6.000

20.000 20.000 9.000 9.000

Εμπειρογνώμονες της επιτροπής του άρθρου 9 του κωδ. 
Ν. 2190/1920 εκτίμησαν την 31.12.2001 την περιουσία της 
ανώνυμης εταιρείας Β και προσδιόρισαν την πραγματική 
αξία της στο ποσό 4.000 ευρώ ως εξής:

Λογιστικά Εκτίμηση
αξία επιτροπής

Ενεργητικά στοιχεία 
Υποχρεώσεις 
Καθαρή θέση

9.000 11.000
(6.000) (7.000)

3.000 4.000

Την πραγματική αξία της περιουσίας της Β την 31.12.2001 
μετά την εκτίμηση (ενεργητικό 11.000 € μείον υποχρεώ
σεις 7.000 € =) 4.000 €, η Α την εξαγόρασε αντί 9.000 €. Το 
επιπλέον ποσό που η Α κατέβαλε πέραν της πραγματικής 
αξίας 4.000 € για την εξαγορά των επί μέρους περιουσια
κών στοιχείων της Β (9.000 € - 4.000 € =) 5.000 € συνιστά 
Goodwill.
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Ο ισολογισμός που συντάχθηκε μετά την άνω εξαγορά 
από την Α είναι ο εξής:

Ε

Α

Ισολογισμός 31.12.2001 Π

Goodwill 5.000 Κεφάλαια Θ.000

Ενεργητικά

στοιχεία 22.000 Υποχρεώσεις 19.000

27.000 27.000

Σημειώνεται ότι η Β δεν συντάσσει, μετά την πώληση της 
περιουσίας της, ισολογισμό. Οι μέτοχοι της Β, λαμβάνουν 
απ’ευθείας από την Α το ποσό € 9.000 και ταυτόχρονα η Β 
παύει να υπάρχει.

Όπως αναλυτικά αναφέρουμε παραπάνω, η απόσβεση 
του Goodwill φορολογικά, κατά τις απόψεις του Υπουργείου 
Οικονομικών, δεν εκπίπτεται. Αντίθετα έχει κρίνει το Συμ
βούλιο της Επικράτειας με την απόφαση 845/1984. Σύμφω
να με την απόφαση 845/1984, επί εξαγοράς επιχειρήσεως, 
εάν έχει συμψωνηθεί να καταβληθεί ορισμένο χρηματικό 
ποσό ως «αέρας» ή Goodwill μεγαλύτερο της καθαρής θέ
σης της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, όπως αυτή προκύπτει 
από τη διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων πραγματι
κών ενεργητικών και παθητικών περιουσιακών στοιχείων, η 
απόσβεση του άνω ποσού που συνιστά Goodwill εκπίπτε- 
ται φορολογικά. Έτσι με βάση τα στοιχεία του άνω παρα
δείγματος η πραγματική καθαρή θέση της εξαγοραζόμενης 
επιχείρησης προσδιορίσθηκε από τους εμπειρογνώμονες 
στο ποσό των 4.000,00 ευρώ και το Goodwill, που σύμφωνα 
με την απόφαση 845/1984 του Σ.τ.Ε. μπορεί μέσω των απο
σβέσεων να εκπεσθεί φορολογικά (άρθρο 31, παρ.1, περ. 
ιβ', Ν.2238/1994), είναι το ποσό των (9.000,00 € - 4.000,00 
€ =) 5.000,00 ευρώ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ τιμήματος 
που καταβλήθηκε και πραγματικής αξίας της εξαγοραζό
μενης επιχείρησης.

Εξαγορά επιχειρήσεως με αρνητική καθαρή θέση. Στην 
περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης με αρνητική καθαρή θέση 
το Συμβούλιο της Επικράτειας έχει κρίνει ότι πρόκειται για 
εξαγορά ζημιών της εξαγοραζόμενης από την εξαγοράζου-
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σα. Εάν, στη συνέχεια, η εξαγοράζουσα προβαίνει σε από
σβεση των ζημιών αυτών, η απόσβεση αυτή δεν εκπίπτεται 
φορολογικά επειδή βάσει των αρχών της φορολογίας εισο
δήματος, η προκΰπτουσα ζημία στο τέλος της διαχειριστι
κής χρήσεως μπορεί να μεταφερθεί για συμψηφισμό στις 
πέντε επόμενες διαχειριστικές χρήσεις υπό την προϋπόθε
ση ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να ασκείται από το ίδιο 
πρόσωπο. Συνεπώς, επί εξαγοράς ανωνύμου εταιρείας από 
άλλη, η εξαγοράζουσα δεν μπορεί να μεταφέρει τη ζημία 
της εξαγορασθείσης, αδιαφόρως, εάν εξομοιώνεται κατά τα 
άρθρα 68, παρ. 1 και 69, παρ. 1 του κωδ. Ν. 2190/1920 προς 
καθολικό διάδοχο αυτής (Σ.τ.Ε. 845/1984).(6)

Παράδειγμα: Οι επιχειρήσεις Α και ΕΣΣΟ ΣΤΑΝΤΑΡΤ συ
νέταξαν την 30.6.1969 τους παρακάτω ισολογισμούς μετα
σχηματισμού. Την 1.7.1969 η Α εξαγόρασε την ΕΣΣΟ ΣΤΑ
ΝΤΑΡΤ αντί δρχ. 1.000.000. Από τον παρακάτω ισολογι
σμό προκύπτει ότι η ΕΣΣΟ ΣΤΑΝΤΑΡΤ την 30.6.1969 είχε 
αρνητική καθαρή θέση δρχ. 41.565.451. Η εξαγοράζουσα Α 
εμφάνισε στα βιβλία της την 1.7.1969 το καταβληθέν τίμημα 
εξαγοράς δρχ. 1.000.000 πλέον την άνω αρνητική καθαρή 
θέση δρχ. 41.565.451 ως «Υπεραξία εξαγορασθείσης ΕΣΣΟ 
ΣΤΑΝΤΑΡΤ δρχ. 42.565.451» την οποία και απόσβενε με 
συντελεστή 20%. Το Συμβούλιο της Επικράτειας έκρινε με 
την απόφαση 845/1984 (6) ότι το ποσό δρχ. 42.565.451 δεν 
αποτελεί Goodwill, η απόσβεση του οποίου εκπίπτεται φο
ρολογικά, αλλά μεταφορά ζημιών της ΕΣΣΟ ΣΤΑΝΤΑΡΤ, 
οι οποίες επί εξαγοράς ανώνυμης εταιρείας από άλλη, η 
εξαγοράζουσα δεν μπορεί να μεταφέρει τη ζημία της εξα
γορασθείσης ανεξάρτητα εάν εξομοιούται από τις διατάξεις 
του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως καθολικός διάδοχος.

Ισολογισμοί επιχειρήσεων πριν την εξαγορά:
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Ισολογισμοί επιχειρήσεως μετά την εξαγορά:
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5. Συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας

Ορισμός συγχώνευσης. Συγχώνευση με απορρόφηση εί
ναι η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες ανώνυμες 
εταιρείες (απορροφούμενες), οι οποίες λύονται χωρίς να 
ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστά
μενη ανώνυμη εταιρεία (απορροφούσα) το σύνολο της πε
ριουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης 
στους μετόχους τους μετοχών εκδιδομένων από την απορ
ροφούσα εταιρεία και, ενδεχομένως, καταβολής ενός χρη
ματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις 
οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που αποδίδο
νται στους μετόχους των απορροφούμενων εταιρειών, και 
αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την αξία της 
καθαρής θέσης της εισφερόμενης περιουσίας αυτών των 
εταιρειών (άρθρο 68, παρ. 2, Κωδ. Ν. 2190/1920).

Εκτίμηση περιουσίας. Για την εκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων των συγχωνευόμενών εταιρειών, συντάσσεται 
έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των εται
ρειών αυτών, από Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Η 
Επιτροπή αυτή, που ορίζεται έπειτα από κοινή αίτηση των 
συγχωνευόμενων εταιρειών, εξετάζει επίσης και τους όρους 
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης της συγχώ
νευσης (άρθρο 71, Κωδ. Ν. 2190/1920). Όμως, η εκτίμηση 
αυτή δεν ενεργείται στην περίπτωση που ο μετασχηματι
σμός πραγματοποιείται με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 
2166/1993, αλλά διαπίστωση του ύφους των περιουσιακών 
στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας γίνεται είτε από 
τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., είτε από Ορκωτό Ελεγκτή Λο
γιστή είτε από εμπειρογνώμονες της επιτροπής του άρθρου 
9 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Μέτοχοι απορροφούμενων. Στην άνω έκθεσή της η Επι
τροπή Εμπειρογνωμόνων υποχρεούται να αναφέρει αν, 
κατά τη γνώμη της, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της 
ή των απορροφούμενων εταιρειών προς τις μετοχές που εκ
δίδει η απορροφούσα εταιρεία είναι δίκαιη και λογική. Στην
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ίδια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 
εξής πληροφορίες (άρθρο 71, Κωδ. Ν. 2190/1920): 
α) Η αξία της εισφερόμενης εταιρικής περιουσίας στο σύ

νολό της (ενεργητικό και παθητικό) για τη μεταβολή του 
κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας την οποία συ
νεπάγεται η συγχώνευση, και τα στοιχεία που προβλέ- 
πονται στο άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο του Κωδ. Ν. 
2190/1920.

β) Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθο
ρισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετο
χών.

γ) Δήλωση για το αν η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετή
θηκαν είναι κατάλληλες για την ή τις συγκεκριμένες πε
ριπτώσεις, τις αξίες που προέκυψαν από την εφαρμογή 
κάθε μεθόδου και γνώμη για τη βαρύτητα που αποδό
θηκε σε ορισμένες μεθόδους για τον προσδιορισμό των 
αξιών αυτών, καθώς και περιγραφή των τυχόν δυσκολιών 
που προέκυψαν κατά την εκτίμηση.
Εάν ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται με τις ευεργε

τικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 τότε με αποφάσεις των γε
νικών συνελεύσεων των μετόχων των μετασχηματιζόμενων 
εταιρειών καθορίζεται η σχέση συμμετοχής αυτών στο κε
φάλαιο της νέας εταιρείας (άρθρο 2, παρ. 4, Ν. 2166/1993). 
Επομένως, για τον καθορισμό της σχέσης συμμετοχής των 
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στο κεφάλαιο της νέας 
εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993 ο καθο
ρισμός της σχέσης αυτής δεν είναι απαραίτητο να γίνεται 
με βάση τις λογιστικές αξίες (εισφερόμενο λογιστικό κεφά
λαιο), αλλά έχουν τη δυνατότητα οι μέτοχοι με τα διοικη
τικά συμβούλια να ανεύρουν την πραγματική αξία και τη 
βάσει αυτής ανταλλαγή των μετοχών με αυτά της νέας εται
ρείας (Τπ. Οικονομικών 1039799/πολ. 1080/1994).

Ακύρωση μετοχών. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της απορ
ροφούσας εταιρείας δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της 
απορροφούμενης εταιρείας που κατέχονται: 
α) είτε από την ίδια την απορροφούσα εταιρεία είτε από 

πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαρια
σμό της εταιρείας αυτής.

β) είτε από την ίδια την απορροφούμενη εταιρεία είτα από
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πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογα
ριασμό της εταιρείας αυτής (άρθρο 75, παρ. 4, Κωδ. Ν. 
2190/1920).

Φορολογική έκπτωση του Goodwill κατά τη συγχώνευ
ση με απορρόφηση. Το Τπ. Οικονομικών έχει δεχθεί ότι το 
Goodwill η απορροψώσα εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα 
να το εκπέσει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδά της. 
Αν, όμως, η απορροφώσα εταιρεία έχει «αποθεματικά από 
χρεόγραφα» που έχουν προελθεί από τη δωρεάν λήψη με
τοχών λόγω αναπροσαρμογών της αξίας κτήσεως των ακι
νήτων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, έχει τη δυνατότη
τα το Goodwill να το συμψηφίσει με τα αποθεματικά αυτά 
(Τπ. Οικονομικών 1039799/πολ. 1080/1994). Με τη διάταξη 
του άρθρου 29 του Ν. 3091/2002 δόθηκε η δυνατότητα στις 
ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ που απορρόφησαν επιχειρήσεις 
στο κεφάλαιο των οποίων συμμετείχαν με ποσοστό τουλά
χιστον 25% να συμψηφίσουν μέχρι 31.12.2003 το Goodwill 
που δημιουργήθηκε κατά τη συγχώνευση, είτε εφάπαξ είτε 
τμηματικά και ισόποσα σε δύο χρήσεις με φορολογημένα 
και αφορολόγητα αποθεματικά τα οποία (αφορολόγητα 
αποθεματικά) για το σκοπό αυτό φορολογούνται με συντε
λεστή 17,5%. Ο συμψηφισμός δεν μπορεί να γίνει με αποθε
ματικά αναπτυξιακών νόμων, αποθεματικά του άρθρου 38 
Ν. 2238/1994, αποθεματικά ειδικού σκοπού και με το τακτι
κό αποθεματικά. Κατά το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί 
να συμψηφισθεί με τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο (Τπ. Οικονομικών 1021578/πολ. 1039/2003 Λογι
στής 2003 σελ. 577 και πολ. 1038/2003 (Ορθή επανάληψη) 
βλέπε προηγούμενη παρ. 4 υποσημείωση 4).

5.1 Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση 
βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 και του Ν. 
2166/1993. Η απορροφώσα κατέχει μετοχές της απορ- 
ροφούμενης.
Τα διοικητικά συμβούλια των παρακάτω δύο ανωνύμων 
εταιρειών δημοσίευσαν σε μια ημερήσια οικονομική εφημε
ρίδα περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης,(7) που 
αναφέρουμε στη συνέχεια, με απορρόφηση της δεύτερης 
ανώνυμης εταιρείας από την πρώτη βάσει των διατάξεων
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του κωδ. Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Για το λόγο 
αυτό, η δεύτερη άνω ανώνυμη εταιρεία (απορροψούμενη) 
συνέταξε τον παρακάτω οριστικό ισολογισμό με ημερομη
νία 31.10.2000.

«Β» Α.Ε. (Απορροψούμενη)
Ενεργητικό Ισολογισμός 31.10.2000 Παθητικό

Μετοχικό κεφάλαιο
(48.000.000 μετοχές χ 200 δρχ./μετοχή)

9.600.000.000

Αποθεματικά 10.400.000.000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 20.000.000.000

Υποχρεώσεις 20.000.000.000

Λοιπά 40.000.000.000
Σύνολο 40.000.000.000 Σύνολο 40.000.000.000

Εάν υποθέσουμε ότι η έγκριση της αρμόδιας Αρχής για 
την άνω σύμβαση συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μη
τρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 31.3.2001 ζητείται: α) να 
συντάξετε τον ισολογισμό της απορροψώσας την 31.3.2001 
λαμβανομένου υπόψη την παρακάτω παρατιθέμενη λογι
στική κατάσταση 31.3.2001 της απορροψώσας και β) να 
αναψέρεται ποιο είναι το νέο μετοχικό κεψάλαιο της απορ
ροψώσας και πως αυτό κατανέμεται μεταξύ των μετόχων 
της απορροψώσας και της απορροψούμενης.

«Α» Α.Ε. (Απορροφώσα)
Ενεργητικό Ισολογισμός 31.3.2001 Παθητικό
Συμμετοχή (19,56%) στην Μετοχικό κεφάλαιο 51.250.000.000
απορροφούμενη 3.000.000.000 (512.500.000 μετοχές x 

100 δρχ./μετοχή)
(9.388.970 μετοχές) Αποθεματικά 48.701.239.242

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 48.760.758

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 100.000.000.000
Υποχρεώσεις 100.000.000.000

Λοιπά 197.000.000.000
Σύνολο 200.000.000.000 Σύνολο 200.000.000.000
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Απάντηση:

Ενεργητικό
«Α» Α.Ε. (Απορροψώσα) 

Ισολογισμός 31.3.2001 (μετά την απορρόφηση) Παθητικό
Goodwill: Μετοχικό κεφάλαιο 59.020.966.758

Αξία κτήσεως 3.000.000.000 (534.126.396 μετοχές χ 
110,50 δρχ./μετοχή)

μείον: Ονομαστική αξία 
(9.388.970x200) (1.877.794.000)

Αποθεματικά 59.101.239.242

1.122.206.000

Υποχρεώσεις 120.000.000.000
Λοιπά 237.000.000.000
Σύνολο 238.122.206.000 Σύνολο 238.122.206.000

Σημείωση: Οι μετοχές της απορροφούμενης που κατέχο- 
νται από την απορροψώσα πρέπει να ακυρωθούν σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του κωδ. Ν. 2190/1920. Από την ακύρω
ση αυτή προκύπτει υπεραξία επιχειρήσεως (ή Goodwill) 
δρχ. 1.122.206.000. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τον κωδ. 
Ν. 2190/1920, Goodwill είναι η διαφορά μεταξύ του ολικού 
τιμήματος και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περι
ουσιακών στοιχείων που εξαγοράζονται ή συγχωνεύονται. 
Στην περίπτωση συγχωνεύσεως η πραγματική αξία της οι
κονομικής μονάδας προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία που 
ορίζει το άρθρο 9 του κωδ. Ν. 2190/1920 (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2, 
110 περ. 3 και άρθρο 43, παρ. 4, περ. β κωδ. Ν. 2190/1920). 
Όμως, με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 ορίζεται ότι τα ει
σφερόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτιμώνται από την 
άνω επιτροπή του άρθρου 9, αλλά η διαπίστωση της λο
γιστικής αξίας της συγχωνευόμενης επιχειρήσεως γίνεται 
είτε από Ορκωτό Ελεγκτή, είτε από φοροτεχνικά όργανα, 
είτε από την επιτροπή του άρθρου 9 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
Στην περίπτωση, όμως, που το άνω χρεωστικό υπόλοιπο, 
κατά την κρίση της διοικήσεως της απορροφώσας εταιρεί
ας, δεν συνιστά Goodwill καταχωρείται ως ζημία στα ανόρ
γανα αποτελέσματα (Ε.ΣΥ.Λ. γνωμ. 249/1995 Λογιστής 
1995 σελ. 1508).
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Κατανομή του νέου μετοχικού κεφαλαίου της απορρο- 
ψώσας στους μετόχους της (παλαιούς και νέους)

Μέτοχοι
Μετοχικό
κεφάλαιο %

Νέες
μετοχές

Σχέση
ανταλλαγής

Παλαιές
μετοχές

Απορροψώσα 51.250.000.000

πλέον: Αποθεματικό 48.760.758

51.298.760.758 88% 512.500.000 512.500.000
Απορροφούμενη 9.600.000.000 48.000.000

μείον: Ακύρωση (1.877.794.000) (9.388.970)

7.722.206.000 12% 21.626.396 0,5601 38.611.030

Σύνολα 59.020.966.758 100% 534.126.396

5.2 Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών με απορρόφη
ση βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 και του 
Ν. 2166/1993. Η απορροφούμενη κατέχει μετοχές της 
απορροφώσας.
Τα διοικητικά συμβούλια των παρακάτω δυο ανωνύμων 
εταιρειών δημοσίευσαν σε μια ημερήσια οικονομική εφημε
ρίδα περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης,(8) που 
αναφέρουμε ση συνέχεια, με απορρόφηση της δεύτερης 
ανώνυμης εταιρείας από την πρώτη βάσει των διατάξεων 
του κωδ. Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Για το λόγο 
αυτό, η δεύτερη άνω ανώνυμη εταιρεία (απορροφούμενη) 
συνέταξε τον παρακάτω οριστικό ισολογισμό μετασχημα
τισμού με ημερομηνία 30.6.2001.

Ενεργητικό
«Β» Α.Ε. (Απορροφούμενη) 

Οριστικός Ισολογισμός 30.6.2001 Παθητικό
Συμμετοχή στην 
απορροψώσα 
(5.200 μετοχές)

60.000.000 Μετοχικό κεφάλαιο 80.000.000

(80.000 μετοχές χ 1.000) 
Αποθεματικά 14.510.443

94.510.443

Υποχρεώσεις 305.489.557

Λοιπά 340.000.000
400.000.000 400.000.000
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Εάν υποθέσουμε ότι η έγκριση της αρμόδιας Αρχής για 
την άνω σύμβαση συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών την 30.11.2001, ζητείται: α) να συντά
ξετε τον ισολογισμό της απορροψώσας την 30.11.2001 λαμ- 
βανομένου υπόψη την παρακάτω παρατιθέμενη λογιστική 
κατάσταση 30.11.2001 της απορροψώσας, β) να αναφέρετε 
ποιο είναι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της απορροψώσας και 
πως αυτό κατανέμεται μεταξύ των μετόχων της απορροψώ
σας και της απορροψούμενης.

«Α» Α.Ε. (Απορροφώσα)
Ενεργητικό Ισολογισμός 30.11.2001 Παθητικό

Μετοχικό κεφάλαιο 130.000.000

(13.000x10.000)
Αποθεματικά 51.980.000

181.980.000

Υποχρεώσεις 518.020.000
Λοιπά 700.000.000
Σύνολο 700.000.000 Σύνολο 700.000.000

Απάντηση:

«Α» Α.Ε. (Απορροφώσα)
Ενεργητικό______ Ισολογισμός 30.11.2001 (μετά την απορρόφηση)____________Παθητικό

Μετοχικό κεφάλαιο 
(15.800 μετοχές χ 10.000)

158.000.000

Αποθεματικά 66.490.443
Ζημία από ακύρωση ιδίων μετοχών(9) (8.000.000)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 216.490.443

Λοιπά 1.040.000.000 Υποχρεώσεις 823.509.557
Σύνολο 1.040.000.000 Σύνολο 1.040.000.000

Σημείωση: Οι μετοχές της απορροψώσας που κατέχονται 
από την απορροψούμενη πρέπει να ακυρωθούν ως ίδιες 
μετοχές της απορροψώσας σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 
75 (παρ. 4β) του κωδ. Ν. 2190/1920. Από την ακύρωση 
αυτή προκύπτει μια ζημία (60.000.000 - 5.200 χ 10.000=) 
δρχ. 8.000.000. Το ποσό αυτό δεν συνιστά Goodwill, αλλά 
ζημία λόγω ακύρωσης, βάσει του άρθρου 16 του κωδ. Ν. 
2190/1920, ιδίων μετοχών. Γιατί, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.,
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Goodwill είναι η διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος 
και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών 
στοιχείων που εξαγοράζονται ή συγχωνεύονται. Δηλαδή, 
το Goodwill προκύπτει μόνο όταν η απορροψώσα κατέχει 
μετοχές της απορροφούμενης. Τα δικαστήρια έχουν κρίνει 
ότι μείωση κεφαλαίου με παράλληλη ακύρωση αναλόγου 
αριθμού μετοχών της εταιρείας αποτελεί απώλεια παγίου 
περιουσιακού στοιχείου και εκπίπτεται από τα ακαθάριστα 
έσοδα (Διοικ. Εφ. Αθηνών 2664/1986, Λογιστής 1988 σελ. 
473).

Κατανομή του νέου μετοχικού κεφαλαίου της απορρο- 
φώσας στους μετόχους της

Μέτοχοι
Μετοχικό
κεφάλαιο %

Νέες
μετοχές

Σχέση
ανταλλαγής

Παλαιές
μετοχές

Απορροφώσα 

μείον: Ακύρωση

130.000.000

(52.000.000)
78.000.000 48,64% 7.684,83 0,98523

13.000

(5.200)
7.800

Απορροφουμενη 80.000.000 51,36% 8.115,17 0,10144 80.000

Σύνολα 158.000.000 15.800,00

6. Λοιπές περιπτώσεις Goodwill

Μια επιχείρηση, π.χ. τράπεζα, μπορεί να συμφωνήσει με 
ιδιοκτήτη ακινήτου να μισθώσει το ακίνητό του, το οποίο 
χρησιμοποιεί αυτός ως έδρα της επαγγελματικής του δρα
στηριότητας, και με την υπογραφή του συμβολαίου να του 
καταβάλλει ποσό π.χ. € 23.000,00 ως αποζημίωση για τη ζη
μιά που υφίσταται ο ιδιοκτήτης από την αποστέρηση της 
ασκήσεως της επιχειρήσεώς του, λόγω διαλύσεως της στε- 
γαζόμενης στο μίσθιο επιχειρήσεώς του.

Εάν η άνω αποζημίωση αντικρίζει το κόστος του περι
ουσιακού στοιχείου τότε δεν αποτελεί εισόδημα για τον ιδι
οκτήτη και επειδή είναι έξοδο που δημιουργείται για την 
επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας θα 
καταχωρηθεί στο λογαριασμό 16.10 «Έξοδα ιδρύσεως και
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πρώτης εγκαταστάσεως» (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110, περ. 12, 
βλέπε επόμενη παρ. 7.2.1).

Αντιθέτως εάν αντικρίζει τα διαψεύγοντα συνεπεία της 
διαλύσεως της επιχειρήσεως κέρδη, τότε η αποζημίωση 
αποτελεί για τον ιδιοκτήτη εισόδημα από εμπορικές επιχει
ρήσεις (Ν.Σ.Κ. 682/1989, Δ.Φ.Ν. 1990 σελ. 1236). Επίσης η 
αποζημίωση η καταβληθείσα για την εξαγορά επιχειρήσεως 
(αέρας) ή εμπορικής επωνυμίας αποτελεί, κατά την άποψη 
του Υπουργείου Οικονομικών, έξοδο πρώτης εγκατάστα
σης (Υπ. Οικονομικών 129/1955, Δ.Φ.Ν. 1955 σελ. 707).

Κατά τη γνώμη μας, οι άνω αποζημιώσεις παρακολου- 
θούνται στο λογαριασμό 16.00 «Υπεραξία επιχειρήσεως».

Η απόσβεση του άνω εξόδου θα γίνει είτε εφάπαξ κατά 
το έτος πραγματοποίησης είτε τμηματικά και ισόποσα σε 
περισσότερες χρήσεις οι οποίες, όμως, δεν μπορούν να 
υπερβούν τα πέντε έτη (άρθρο 31, παρ. 1, περ. ιβ’, Ν. 2238/ 
1994).

Τέλος, μια επιχείρηση μπορεί να καταβάλλει σε μια άλλη 
επιχείρηση αποζημίωση για την αλλαγή της επωνυμίας της, 
την αποχή από μελλοντικές δραστηριότητες και την παραί
τησή της από υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις. Κατά την 
άποψη του Υπουργείου Οικονομικών η αποζημίωση αυτή 
δεν αποτελεί έξοδο ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 
αλλά παραγωγική δαπάνη που περιλαμβάνεται στα γενικά 
έξοδα της διαχειρίσεως (Υπουργείου Οικονομικών 1833/ 
1987)(10)

7. Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του κωδ. Ν. 2190/1920 τα άρθρα 
69 έως και 77 του ίδιου νόμου εφαρμόζονται, με την επιφύ
λαξη της εφαρμογής του άρθρου 4α του ίδιου νόμου, και 
στη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας. Για την εφαρ
μογή αυτής της διάταξης σαν απορροφούμενες εταιρείες 
εννοούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται και σαν απορ
ροφούσα εταιρεία εννοείται η νέα εταιρεία.

Το άρθρο 69 παρ. 2 περίπτ. α’ του ίδιου νόμου εφαρμόζε
ται αναλόγως και για τη νέα εταιρεία.
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Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, μαζί με το καταστα
τικό της νέας εταιρείας, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέ
λευση καθεμιάς από τις εταιρείες που εξαφανίζονται.

7.1. Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών με σύσταση νέας 
ανώνυμης εταιρείας βάσει των διατάξεων των άρθρων 
68 (παρ. 1 και 3) 69, 70, 72-77 και 80 του κωδ. Ν. 2190/ 
1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.
Τα διοικητικά συμβούλια των παρακάτω τριών συγχωνευό- 
μενων εταιρειών δημοσίευσαν σε μια ημερήσια οικονομική 
εφημερίδα περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, 
(1,) που αναφέρουμε στη συνέχεια, των τριών άνω ανωνύ
μων εταιρειών και τη δημιουργία νέας ανώνυμης εταιρεί
ας βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 και του Ν. 
2166/1993. Για το λόγο αυτό, οι τρεις άνω συγχωνευόμενες 
ανώνυμες εταιρείες συνέταξαν τους παρακάτω οριστικούς 
ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.6.2002:

Ενεργητικό
Α συγχωνευόμενη 

Οριστικός Ισολογισμός 30.6.2002 Παθητικό
Μετοχικό κεφάλαιο
(12.000 μετοχές χ 29,40 €/μετοχή)
Αποθεματικά

352.800
147.200

Λοιπά 1.000.000
Υποχρεώσεις 500.000

Σύνολο 1.000.000 Σύνολο 1.000.000

Β συγχωνευόμενη
Ενεργητικό Οριστικός Ισολογισμός 30.6.2002 Παθητικό

Μετοχικό κεφάλαιο
(24.500 μετοχές x 29,40 €/μετοχή)
Αποθεματικά

720.300
579.700

Λοιπά 2.000.000

Υποχρεώσεις 700.000

Σύνολο 2.000.000 Σύνολο 2.000.000



Γ. Στ. Αληφαντής 29

Ενεργητικό
Γ συγχωνευόμενη 

Οριστικός Ισολογισμός 30.6.2002 Παθητικό
Μετοχικό κεφάλαιο
(5.000 μετοχές χ 29,40 €/μετοχή)
Αποθεματικά

147.000
53.000

Λοιπά 500.000
Υποχρεώσεις 300.000

Σύνολο 500.000 Σύνολο 500.000

Εάν υποθέσουμε ότι η έγκριση της αρμόδιας Αρχής για 
την άνω σύμβαση συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μη
τρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 1.1.2003 τότε ο ισολογισμός
1.1.2003 (ενάρξεως) της νέας εταιρείας και η ορθή κατα
νομή των μετοχών της νέας εταιρείας στους μετόχους των 
συγχωνευόμενων εταιρειών βάσει της σύμβασης συγχώ
νευσης είναι ως ακολούθως:

Ενεργητικό
«Δ» Α.Ε. (Νέα Εταιρε(α) 

Ισολογισμός ενάρξεως (1.1.2003) Παθητικό
Μετοχικό κεφάλαιο 352.800

720.300
147.000

(406.700 χ 3 €) 1.220.100
Αποθεματικά 779.900
Υποχρεώσεις 1.500.000

Λοιπά 3.500.000
Σύνολο 3.500.000 Σύνολο 3.500.000

Σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων εται
ρειών στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας βάσει της 
σύμβασης συγχώνευσης.

Μετοχικό
Μέτοχοι κεφάλαιο %

A 352.800 28,92%
Β 720.300 59,03%
Γ 147.000 12,05%

Σύνολα

Νέες Σχέση Παλαιές
μετοχές ανταλλαγής μετοχές

117.600 9,8 12.000
240.100 9,8 24.500
49.000 9,8 5.000

1.220.100 100,00% 406.700
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7.2. Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών με σύσταση νέας 
εταιρείας βάσει των διατάξεων των άρθρων 68 (παρ. 1 
και 3) 69,70,72-77 και 80 του κωδ. Ν. 2190/1920 σε συν
δυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.
Τα διοικητικά συμβούλια των παρακάτω δύο συγχωνευό- 
μενων ανωνύμων εταιρειών δημοσίευσαν σε μια ημερήσια 
οικονομική εφημερίδα περίληψη του σχεδίου σύμβασης 
συγχώνευσης (12) που αναφέρουμε στη συνέχεια, των δύο 
άνω ανωνύμων εταιρειών και τη δημιουργία νέας ανώνυμης 
εταιρείας βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 και 
του Ν.Δ. 1297/1972. Για το λόγο αυτό, οι δύο άνω συγχω- 
νευόμενες ανώνυμες εταιρείες συνέταξαν τους παρακάτω 
δύο προσωρινούς ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημε
ρομηνία 20.9.2002.

Ενεργητικό
Α συγχωνευόμενη 

Προσωρινός Ισολογισμός 20.9.2002 Παθητικό
Πάγια (Αξία κτήσεως) 250.000 Μετοχικό κεφάλαιο 63.450

μείον: Αποσβέσεις (150.000) (6.345 μετοχές χ 10 €/μετοχή)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 100.000 Αποθεματικά 132.280

Αποθέματα 40.000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 195.730

Απαιτήσεις 120.000 Προβλέψεις -
Διαθέσιμα 20.730 Υποχρεώσεις 85.000

Σύνολο 280.730 Σύνολο 280.730

Εκτίμηση επιτροπής άρθρου 9 κωδ. Ν. 2190/1920
Αξία

βιβλίων Εκτίμηση Υπεραξία

Πάγια (Αναπόσβεστο υπόλοιπο) 100.000 130.000 30.000

Αποθέματα 40.000 40.000
μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (2.000) (2.000)

Απαιτήσεις 120.000 120.000
μείον: Πρόβλεψη επισφάλειας (5.000) (5.000)
Διαθέσιμα 20.730 20.730 -
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού - (3.000) (3.000)
Υποχρεώσεις (85.000) (85.000) -
Καθαρή θέση 195.730 215.730 20.000
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Εάν η έγκριση της αρμόδιας Αρχής για την άνω σύμβαση 
συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται
ρειών την 31.12.2002 τότε η Α συγχωνευόμενη συνέταξε 
τον παρακάτω οριστικό ισολογισμό μετασχηματισμού με 
ημερομηνία 31.12.2002:

Α συγχωνευόμενη
Ενεργητικό Οριστικός Ισολογισμός 20.9.2002 Παθητικό
Πάγια (Αξία κτήσεως) ι13> 130.000 Μετοχικό κεφάλαιο 63.450
μείον: Αποσβέσεις 
(20.9 - 31.12.02)

(4.000) (6.345 μετοχές χ 10 €/μετοχή)

Αποθέματα 43.000 Αποθεματικά 132.280
μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (2.000) Διαφορά εκτίμησης επιτροπής 20.000
Απαιτήσεις (1*> 118.000 Καθαρή θέση επιτροπής 215.730
μείον: Πρόβλεψη επισφάλειας (5.000) Κέρδος (20.9 - 31.12) 11315.000
Διαθέσιμα 114) 30.000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 220.730

Προβλέψεις 3.000
Υποχρεώσεις <ΜΙ 86.270

Σύνολο 310.000 Σύνολο 280.730

Λογαριασμοί τάξεως 
χρεωστικοί:

Λογαριασμοί τάξεως 
πιστωτικοί:

Υπεραξία εκτίμησης, λόγω 
μετασχηματισμού επιτροπής 
άρθρου 9

,,sl 20.000
Αφορολόγητη υπεραξία βάσει 
του Ν.Δ. 1297/1972 (15) 20.000

Β συγχωνευόμενη
Ενεργητικό Προσωρινός Ισολογισμός 20.9.2002 Παθητικό
Πάγια (Αξία κτήσεως) 200.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο 60.027,95

μείον: Αποσβέσεις (120.000,00) (12.965 μετοχές χ 4,63 €/μετοχή)
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 80.000,00 Αποθεματικά 14.242,05
Αποθέματα 20.000,00 74.270,00
Απαιτήσεις 40.000,00 Προβλέψεις -
Διαθέσιμα 10.000,00 Υποχρεώσεις 75.730,00

Σύνολο 150.000,00 Σύνολο 150.000,00
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Εκτίμηση επιτροπής άρθρου 9 κωδ. Ν. 2190/1920

Αξία
βιβλίων Εκτίμηση Υπεραξία

Πάγια (Αναττόσβεστο υπόλοιπο) 80.000 95.000 15.000
Αποθέματα 20.000 20.000
μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (1.000) (1.000)
Απαιτήσεις 40.000 40.000
μείον: Πρόβλεψη επισφάλειας (2.000) (2.000)
Διαθέσιμα 10.000
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού - (2.000) (2.000)
Υποχρεώσεις (75.730) (75.730)
Καθαρή θέση 74.270 84.270 10.000

Επίσης, η Β την 31.12.2002 (ημερομηνία που η εποπτεΰ- 
ουσα Αρχή ενέκρινε τον άνω μετασχηματισμό) συνέταξε 
τον παρακάτω οριστικό ισολογισμό μετασχηματισμού:

Β συγχωνευόμενη
Ενεργητικό Οριστικός Ισολογισμός 31.12.2002 Παθητικό
Πάγια 95.000 Μετοχικό κεφάλαιο 60.027,5
μείον: Αποσβέσεις 20.9 - 31.12.02 (3.000) (12.965 μετοχές χ 4,63 €/μετοχή)
Αποθέματα ι,,) 23.000 Αποθεματικά 12.424,05
μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (1.000) Διαφορά εκτίμησης επιτροπής 10.000,00
Απαιτήσεις ™ 45.000 Καθαρή θέση επιτροπής 84.270
μείον: Πρόβλεψη επισφάλειας (2.000) Κέρδος (20.9 - 31.12) 1,61 5.730
Διαθέσιμα ™ 15.000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 90.000

Προβλέψεις 2.000
Υποχρεώσεις 07180.000

Σύνολο 172.000 Σύνολο 172.000

Λογαριασμοί τάξεως 
χρεωστικοί:

Λογαριασμοί τάξεως 
πιστωτικοί:

Υπεραξία εκτίμησης, λόγω 
μετασχηματισμού επιτροπής 
άρθρου 9 10.000

Αφορολόγητη υπεραξία 
λόγω μετασχηματισμού βάσει 
Ν.Δ. 1297/1972 10.000
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Ο ισολογισμός 1.1.2003 (ενάρξεως) της νέας εταιρείας και η 
ορθή κατανομή των μετοχών της νέας εταιρείας στους με
τόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών βάσει της σύμβα
σης συγχώνευσης έχουν ως ακολούθως:

Λύση ασκήσεως:

«Γ» Α.Ε. (Νέα Εταιρεία)
Ενεργητικό Ισολογισμός Ενάρξεως 1.1.2003
Παθητικό
Πάγια 225.000 Μετοχικό κεφάλαιο 300.000
μείον: Αποσβέσεις (7.000) (10.000 μετοχές x 

30 €/μετοχή)
218.000 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 10.730

Αποθέματα 66.000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 310.730
μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (3.000) Προβλέψεις 5.000
Απαιτήσεις 163.000 Υποχρεώσεις 166.270
μείον: Πρόβλεψη επισφάλειας (7.000)
Διαθέσιμα 45.000

Σύνολο 482.000 Σύνολο 172.000

Λογαριασμοί τάξεως 
χρεωστικοί:

Λογαριασμοί τάξεως 
πιστωτικοί:

Υπεραξία εκτίμησης, λόγω 
μετασχηματισμού επιτροπής 
άρθρου 9 30.000

Αφορολόγητη υπεραξία 
λόγω μετασχηματισμού βάσει 
Ν.Δ. 1297/1972 30.000

Σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων 
εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας βά
σει της σύμβασης συγχώνευσης.

Μετοχικό 
Μέτοχοι κεφάλαιο

A 215.730
Β 84.270

Σύνολα

Νέες
% μετοχές

71,91% 7.191
28,09% 2.809

Σχέση Παλαιές
ανταλλαγής μετοχές

1,1334 6.345
0,21665 12.965

300.000 100,00% 10.000
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Υποσημειώσεις

1. Εφ. Θεσ/νίκης 2955/1997 - Υπολογισμός της μειώσεως του τιμήματος 
όταν υπάρχει πραγματικό ελάττωμα ή λείπει συμφωνηθείσα 
ιδιότητα

Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361,479 και 513 
Α.Κ. συνάγεται ότι, με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, οι 
συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν την πώληση επιχειρήσεως. Ως 
επιχείρηση νοείται, κατά τις γενικές αρχές του δικαίου των συναλλαγών, 
το σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, άϋλων αγαθών ή πραγματικών 
καταστάσεων (όπως πελατεία, φήμη πίστη στις συναλλαγές κλπ.), που 
έχουν οργανωθεί σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία. Με τη 
λέξη «αέρας» επιχείρησης, που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές είναι 
δυνατόν να υπολαμβάνεται και στοιχείο μόνο της επιχείρησης (Α.Π. 
1505/1992 Ελλ. Δνη 35.418). Τούτο μπορεί να συμβαίνει σε περίπτωση 
πωλήσεως καταστή ματος, οπότε, αν εκτός από το τίμη μα γίνεται λόγος ότι 
πωλείται από τον πωλητή και ο «αέρας», μπορεί να νοείται ότι παρέχεται 
στον αγοραστή η δυνατότητα χρησιμοποιήσεως του καταστήματος για 
ενέργεια σ'αυτό εμπορικών πράξεων ίδιας φύσης και μορφής με αυτές 
που μέχρι τώρα ασκούσε ο πωλητής, οπότε, χωρίς να μεταβιβάζεται 
ολόκληρη η επιχείρηση ως σύνολο, παραχωρείται στον αγοραστή με 
ειδικό αντάλλαγμα σημαντικό της στοιχείο (φήμη, πελατεία). Απ’ όλα 
τα ανωτέρω αναψερόμενα σαφώς προκύπτει, ότι ο γνωστός από τις 
συναλλαγές «αέρας» αναφέρεται, κατά τα συναλλακτικά ήθη, στην 
αξία που έχει η επιχείρηση ως σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, άϋλων 
αγαθών ή άλλων πραγματικών καταστάσεων (πελατεία, φήμη, πίστη 
στις συναλλαγές), που έχουν οργανωθεί σε οικονομική ενότητα, από 
την οποία και μπορεί να ωφεληθεί άλλος, ο οποίος, θα ασκήσει την ίδια 
χρήση (βλέπε σχετ. Α.Π. 1505/1992 ο.π.). Περαιτέρω, κατά την έννοια 
των διατάξεων των άρθρων 540 και 541 Α.Κ. αν υπάρχει πραγματικό 
ελάττωμα ή λείπει συμφωνηθείσα ιδιότητα του πωλούμενου, έχει, μεταξύ 
των άλλων, ο αγοραστής το δικαίωμα να ζητήσει τη μείωση του τιμήματος. 
Με την αξίωσή του αυτή ο αγοραστής διώκει την ελάττωση του τιμήματος, 
που συμφωνήθηκε, με την επιστροφή μέρους, που καταβλήθηκε, ή με 
την άφεση μέρους του οφειλόμενου ακόμη, κατά το ποσό κατά το οποίο 
το πωληθέν είναι μικρότερης αξίας. Για να διαφυλάσσεται δε η περί του 
τιμήματος συμβατική βούληση, η μείωση της αξίας του πράγματος από 
την ανωτέρω αιτία υπολογίζεται με βάση την αναλογία που υπάρχει 
κατά το χρόνο μεταστάσεως του κινδύνου, μεταξύ της αγοραίας τιμής 
ελαττωματικού και μη πράγματος, οπότε το αντίστοιχο προς αυτήν 
ποσοστό αφαιρείται από το συμφωνηθέν τίμημα (Α.Π. 642/1992 Ελλ. 
Δνη 35,1365, Α.Π. 127/1991 ΝοΒ 40.865, Εφ. Αθ. 1308/1987/ Ελλ. Δνη 
29.524).

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΕΞΑ
ΓΟΡΑΣ (Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δημοσιεύθηκε σε μια οικονομική 
εφημερίδα. Εμείς το παραθέτουμε αυτούσιο διαγράφοντας μόνο τα ονόματα 
των μετασχηματιζόμενων εταιρειών. Δεν σχολιάζουμε τυχόν λάθη ή παραλεί
ψεις που ενδεχομένως υπάρχουν στο σχέδιο αυτό).



Γ. Στ. Αληφαντής 35

(Άρθρο 79 του Κ.Ν. 2190/1920 - Άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993)

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α», η οποία εδρεύει στο Δήμο
............... . με αριθμό μητρώου Α.Ε........................................ (Εξαγοράζου-
σα) και η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Β», η οποία εδρεύει στο Δήμο
........................... , με αριθμό μητρώου Α.Ε..................................................
(Εξαγοραζόμενη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ

Ότι την 19.01.2003 υπεγράφη από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, Σχέδιο 
Σύμβασης Συγχώνευσης δια εξαγοράς της «Β» από την «Α», το οποίο 
νομίμως υπέβαλαν στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τα ορι
ζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 
Οι βασικότεροι όροι και συμφωνίες του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Συγ
χώνευσης έχουν ως ακολούθως:
1. Η Συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Ν. 2190/1920, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις 1-5 του Ν. 2166/1993 και ειδικότερα σύμ
φωνα με το άρθρο 4 του Νόμου αυτού ως ισχύει και με τα οικονομικά 
στοιχεία του από 31.10.2002 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εξαγο
ραζόμενης Εταιρίας.
2. Η Εξαγοραζόμενη Εταιρία, θα μεταβιβάσει το σύνολο των περιουσια
κών της στοιχείων, ενσώματων και ασώματων ως αυτά εμφανίζονται στον 
από 31.10.2002 Ισολογισμό Μετασχηματισμού, στην Εξαγοράζουσα Εται
ρία. Η Εξαγοράζουσα Εταιρία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας 
και κάτοχος κάθε κινητής και άυλης περιουσίας και δικαιωμάτων και κάθε 
περιουσιακού στοιχείου, όπως αυτά αναφέρονται στον από 31.10.2002 
Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας.
3. Από την 01.11.2002, επομένη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 
της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας, με βάση τα στοιχεία της οποίας θα γίνει η 
εξαγορά της και μέχρι της νομίμου περάτωσής της, όλες οι πράξεις και συ
ναλλαγές της, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για 
λογαριασμό της Εξαγοράζουσας Εταιρίας και όλα τα οικονομικά αποτελέ
σματα αυτής της περιόδου θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την Εξαγοράζουσα 
Εταιρία, θα γίνει δε ενσωμάτωση στα βιβλία της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας 
με κατάλληλες λογιστικές εγγραφές όλων των παραπάνω πράξεων σύμ
φωνα με τα άρθρα 2 παρ. 6 Ν. 2166/1993 και 69 παρ. 2ε Κ.Ν. 2190/1920.
4. Η Εξαγοράζουσα Εταιρία θα καταβάλει ως χρηματικό αντίτιμο, 
κατ’άρθρο 79 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στους Μετόχους της Εξαγορα
ζόμενης Εταιρίας κατ’αναλογία της συμμετοχή τους, ποσό το οποίο ανέρ
χεται στα δεκαοκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (18.500.000,00) 
Ευρώ και αμφότερες οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες το θεωρούν ως εύλογο 
και δίκαιο.
5. Μέτοχοι της Εταιρίας «Β», που εξαγοράζεται από την Εταιρία «Α» με 
ειδικά δικαιώματα δεν υπάρχουν.
6. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των μελών του Δ.Σ. τόσο της Εξαγοραζό
μενης Εταιρίας, όσο και της Εξαγοράζουσας Εταιρίας και των τακτικών 
ελεγκτών των άνω Εταιριών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά τους 
ή από τις αποφάσεις των Γ.Σ. αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της 
παρούσης Συμβάσεως.
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7. Η Συγχώνευση που προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώ
νευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις 
των Συγχωνευόμενων Εταιριών.
8. Η Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανω
νύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας Αρχής για τη Συγ
χώνευση των ανωτέρω Εταιριών μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχώνευ
σης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. 
Η Σύμβαση Συγχώνευσης καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας 
αρχής για τη Συγχώνευση των δύο ανωτέρω εταιριών υποβάλλονται στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
9. Από την κατά τα άνω ημερομηνία της ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, 
η Εξαγοράζουσα Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη 
διατύπωση σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις 
και έννομες σχέσεις της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας, ως αυτά απορρέουν 
από τα στοιχεία του από 31.10.2002 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 
Εξαγοραζόμενης Εταιρίας, ως αυτά απορρέουν από τα στοιχεία του από 
31.10.2002 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εξαγοραζόμενης και ως 
εκ τούτου θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανίζεται δε η νομική της 
προσωπικότητα, δίχως εκκαθάριση, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμέ- 
νης με καθολική διαδοχή (άρθρο 75 του Κ.Ν. 2190/1920), οι δε εκκρεμείς 
δίκες της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας θα συνεχίζονται από την Εξαγορά
ζουσα χωρίς να επέρχεται καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται 
βίαιη διακοπή αυτών με τη Συγχώνευση δια Εξαγοράς.

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

3. Υπ. Εμπορίου Κ3/2371/18.3.1988
Με αφορμή τα διάφορα ερωτήματα που επανειλημμένα υποβάλλονται 

στην υπηρεσία μας σχετικά με την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 
του ΠΔ 498/31.12.87, με το οποίο προστίθενται νέα άρθρα 71 έως 79 στον 
Κ.Ν. 2190/20 και ειδικότερα όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 79 που 
αναφέρονται στις πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορ
ρόφηση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η πράξη με την οποία μία 
ή περισσότερες ΑΕ (εξαγοραζόμενες) μεταβιβάζουν, μετά από λύση τους, 
χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο 
της περιουσίας τους (ενεργητικού και παθητικού) έναντι απόδοσης στους 
μετόχους των εξαγοραζομένων εταιριών του αντιτίμου των δικαιωμάτων 
τους, εξομοιώνεται με την συγχώνευση με απορρόφηση και εφαρμόζονται 
αναλόγως των άρθρων 69 έως και 79 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιή
θηκε και ισχύει μετά το Π.Δ. 498/87.

Στην περίπτωση όμως αυτή, σας τονίζουμε ότι η Επιτροπή Εμπειρογνω
μόνων του άρθρου 9 που προβλέπεται από το άρθρο 71 του ως άνω νόμου, 
θα συγκροτηθεί προκειμένου να εκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία μόνο 
της εξαγοραζόμενης εταιρίας (αντίθετα από ότι συμβαίνει όταν πρόκειται 
για τις άλλες μορφές συγχώνευσης, όπου απαιτείται εκτίμηση των περί-
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ουσιακών στοιχείων κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες εταιρίες), δεδο
μένου ότι στη μορφή αυτής της συγχώνευσης με εξαγορά, δεν προκύπτει 
θέμα σχέσης ανταλλαγής των μετόχων αφού η μεταβίβαση του συνόλου 
της περιουσίας της εξαγοραζομένης Α.Ε., θα γίνει έναντι απόδοσης στους 
μετόχους του αντιτίμου των δικαιωμάτων τους και δεν θα έχουμε αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοράζουσας εταιρίας.

4. Υπ. Ανάπτυξης Κ2-13278/10.10.2002
ΘΕΜΑ: Σχετικά με εξαγορά υφιστάμενης ανώνυμης εταιρίας κατά 
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 79 του Κ.Ν. 2190/20.

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 1073758/10674/Β0012/30-9-2002 εγ
γράφου σας, σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.Ν. 2190/1920, η πράξη με 
την οποία μία ή περισσότερες Α.Ε. (εξαγοραζόμενες) μεταβιβάζουν, μετά 
από λύση τους, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγορά- 
ζουσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι 
απόδοσης στους μετόχους, των εξαγοραζομένων εταιριών, του αντιτίμου 
των δικαιωμάτων τους, εξομοιώνεται, σύμφωνα με τον τίτλο του εν λόγω 
άρθρου, με τη συγχώνευση με απορρόφηση και εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/20.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σαν απορροφούμενες εταιρεί
ες εννοούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται (εξαγοραζόμενες) και σαν 
απορροφούσες εταιρείες εννοούνται οι εξαγοράζουσες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μορφή αυτή της συγχώνευσης με εξαγορά, 
δεν προκύπτει θέμα σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, δηλαδή οι μέτοχοι 
της εξαγοραζόμενης εταιρείας δεν γίνονται μέτοχοι της εξαγοράζουσας 
Α.Ε. αφού με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η μεταβίβαση του συνό
λου της περιουσίας της εξαγοραζόμενης Α.Ε., θα γίνει έναντι απόδοσης 
στους μετόχους της, του αντιτίμου των δικαιωμάτων τους με ταυτόχρονη 
παράδοση στην εξαγοράζουσα εταιρεία των μετοχών τους, οι οποίες και 
ακυρώνονται αυτοδίκαια.

5. Υπ. Οικονομικών 1021577/10206/Β0012/πο\. 1038/5.3.2003 «ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»
Αρθρο 29
Απόσβεση διαφοράς προκύπτουσας κατά το μετασχηματισμό επιχει
ρήσεων
1. Όπως είναι γνωστό, κατά την απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 2166/1993, επιχείρησης από ανώνυμη εταιρία, η οποία συμμετέ
χει στο κεφάλαιο της απορροφούμενης, προκύπτει ζημία σε βάρος της 
απορροφώσας όταν το ποσό του εισφερόμενου κεφαλαίου της απορρο
φούμενης είναι μικρότερο από την αξία κτήσης (συμμετοχές) της απορ
ροφούμενης που εμφανίζεται στα βιβλία της απορροφώσας. Όπως έχει 
γίνει δεκτό με την 1039799/10359/ΠΌΛ. 1080/1994 ερμηνευτική εγκύ
κλιο του Ν. 2166/1993, η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση 
από τα ακαθάριστα έσοδα της απορροφώσας Α.Ε., αλλά μπορεί όμως 
να συμψηψισθεί με το σχηματισθέν «αποθεματικό από χρεόγραφα» 
που έχει προέλθει από τη δωρεάν λήψη μετοχών λόγω αναπροσαρμο
γής της αξίας των ακινήτων στις οποίες συμμετέχει. Τα ανωτέρω είχαν
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ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση που η απορροφώσα Α.Ε. κα
τέχει μέρος των μετοχών της απορροφούμενης, καθώς και επί απορρο
φήσεων τραπεζών που γίνονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 
μέσω σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού.
Ήδη, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του νόμου αυτού προ- 

βλέπεται, ότι η ζημία που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά την 
απορρόφηση οποιοσδήποτε μορφής επιχείρησης από ανώνυμη εταιρία 
ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης που συμμετέχει όμως στο κεφάλαιο 
της απορροφούμενης με ποσοστό 25% και άνω, μπορεί να συμψηφί
ζεται με τα αποθεματικά που έχει ήδη σχηματίσει η απορροφούμενη ή 
η απορροφώσα κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχημα
τισμού ή θα σχηματίζονται από τα κέρδη της απορροψώσας κατά τις 
επόμενες χρήσεις. Ο συμψηφισμός αυτός μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ 
είτε τμηματικά και ισόποσα σε δύο έτη.

Ο συμψηφισμός της πιο πάνω ζημίας δεν μπορεί να γίνει κατά ρητή δι
ατύπωση του νόμου με αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων (Ν. 1262/82, 
Ν. 1892/1990, Ν. 2601/1998 κ.λ.π.), αποθεματικά του άρθρου 38 του Ν. 
2238/1994, δηλαδή αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από την πώ
ληση μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή κτήσης, αποθεματικά 
ειδικού σκοπού, και το τακτικό αποθεματικά. Επομένως, δεν μπορεί να 
γίνει συμψηφισμός ούτε και με τα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί 
με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967 αφού και 
το αποθεματικά που έχει σχηματισθεί από την αναπροσαρμογή της 
αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992, καθόσον το αποθεματί- 
κό αυτό πρέπει υποχρεωτικά να γίνει κεφάλαιο της εταιρίας. Αντίθετα, 
ο συμψηφισμός μπορεί να γίνει ενδεικτικά με αποθεματικά που έχουν 
σχηματισθεί α) από φορολογηθέντα με τις γενικές διατάξεις κέρδη πα- 
ρελθουσών χρήσεων, β) από εισοδήματα φορολογηθέντα κατ’ειδικό 
τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, γ) από αφορολό
γητα έσοδα (π.χ. πράξεις REPOS κ.λ.π.), δ) με το αποθεματικά υπέρ το 
άρτιο, έστω και αν δεν προέρχεται από κέρδη αφού δεν εξαιρέθηκε από 
το νόμο, σε αντίθεση με το τακτικό αποθεματικό.

Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι σε περίπτωση 
απορρόφησης θυγατρικής εταιρίας από τη μητρική της με τις διατάξεις 
του αναπτυξιακού νόμου Ν. 2166/1993, η ζημία που προκύπτει μετά 
την απόσβεση της αξίας των συμμετοχών που εμφανίζεται στα βιβλία 
της απορροφώσας εταιρίας με το εισφερόμενο (μετοχικό) κεφάλαιο της 
απορροφούμενης, δεν εκπίπτει σε καμία περίπτωση από τα ακαθάριστα 
έσοδα της απορροφώσας εταιρίας προκειμένου για τον προσδιορισμό 
των φορολογητέων κερδών της. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι 
με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.Ν. 2190/1920 εξομοιώνεται η πρά
ξη της εξαγοράς με αυτή της απορρόφησης, συνάγεται, ότι η χρεωστική 
διαφορά (ζημία) που προκύπτει μεταξύ του καταβαλλόμενου τιμήμα
τος και της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της εξαγοραζόμενης 
εταιρίας δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 
της εξαγοράζουσας εταιρίας, ανακαλουμένων, από το χρόνο έκδοσης 
της 1073758/10674πε/Β0012/ΠΟΛ. 1018/5.2.2003 εγκυκλίου μας, των 
όσων αναφέρονται στην παράγραφο 12 αυτής.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται 
η αυτοτελής ψορολόγηση των συμψηφιζόμενων σύμφωνα με όσα ανα
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φέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο αποθεματικών με συντελε
στή 17,50%, εφόσον αυτά έχουν σχηματισθεί από αφορολόγητα έσοδα 
ή εισοδήματα φορολογηθέντα κατ’ειδικό τρόπο με εξάντληση της φο
ρολογικής υποχρέωσης. Προς τούτο, η απορροφώσα εταιρία υποχρε- 
οϋται να υποβάλει δήλωση του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994 μέσα στο 
πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα που λαμβάνε- 
ται η απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για χρησιμοποίηση του αποθε- 
ματικού προς συμψηφισμό της διαφοράς. Η γενική συνέλευση μπορεί 
να είναι τακτική ή έκτακτη. Ο προκύπτον φόρος καταβάλλεται σε τρεις 
ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η πρώτη ταυτόχρονα με την υπο
βολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 
δύο (2) επόμενων, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, 
μηνών. Από το ποσό του επιβαλλόμενου κατά τα ανωτέρω φόρου, εκπί
πτει ο φόρος που έχει καταβληθεί και αναλογεί στο μέρος των φορολο- 
γηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέω
σης εισοδημάτων, με τα οποία συμψηφίζεται η πιο πάνω ζημία. Με την 
καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση 
από το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης, των μετασχηματιζόμενων.

Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση αποφασίσει το συμψηφισμό 
της υπόψη ζημίας με υφιστάμενα αποθεματικά σε δύο έτη, εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια της γενικής συνέλευσης για τη λήψη σχετικής 
απόφασης, σχετικά με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου 50%.

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση κατά την οποία η ανώνυμη 
εταιρία ή ΕΠΕ αποφασίσει το συμψηφισμό της υπόψη ζημίας με αποθε
ματικά τα οποία θα προκύψουν στο μέλλον.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του 
άρθρου 113 του Κ.Φ.Ε. περί βεβαιώσεως, εισπράξεως κ.λ.π. του Ν. 
2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και του Ν. 2523/1997 
(ποινολόγιο) εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

4. Τέλος με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις του 
άρθρου αυτού εφαρμόζονται για απορροφήσεις, για την πραγματοποί
ηση των οποίων, ο ισολογισμός μετασχηματισμού συντάσσεται μέχρι 
και την 31 Δεκεμβρίου 2003.

6. Σ.τ.Ε. 845/1984
Επειδή, κατά τα προκύπτοντα εκ της προσβαλλομένης αποφάσεως, η 
αναιρεσείουσα, κατά το έτος 1969, εξηγόρασε την συγγενή της εταιρεί
αν «ΕΣΣΟ ΣΤΑΝΤΑΡΤ», αντί δρχ. 1.000.000. Η εξαγοραζόμενη αυτή 
εταιρεία, εις τον ισολογισμό της (κλεισθέντα την 30-6-1969), ενεφάνιζε 
ζημίαν παρελθουσών χρήσεων δρχ. 73.352.203 και τρεχούσης χρήσεως 
δρχ. 10.046.248, ήτοι εν όλω 83.398.451 δρχ. Εις το ποσόν τούτο η αναιρε- 
σείουσα προσέθεσε το εκ δρχ. 1.000.000 τίμημα εξαγοράς, μετ’αφαίρεσιν 
δε εκ του ούτω προκύψαντος ποσού, του μετοχικού αυτής κεφαλαίου, εκ 
δρχ. 41.833.000, προέκυψαν υπόλοιπον ζημίας εκ δρχ. 42.565.451. Το τε- 
λευταίον τούτο ποσόν, ενεφάνισεν η αναιρεσείουσα εις τα βιβλία της υπό 
τον χαρακτηρισμόν «υπεραξία εξαγορασθείσης «ΕΣΣΟ ΣΤΑΝΤΑΡΤ», 
την οποίαν και απεσβέννυε. Εκ της αποσβέσεως ταύτης, υπολογισθείσης 
προς 20%, προέκυψε ποσόν δρχ. 8.513.000, το οποίον εξέπεσε εκ των απο
τελεσμάτων της επιδίκου χρήσεως. Υπό τα δεδομένα ταύτα, εκρίθη δια
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της προσβαλλομένης αποφάσεως, κατ’επικύρωσιν της πρωτοδίκου απο- 
ψάσεως, ότι η τοιαύτη ενέργεια της αναιρεσειούσης δεν ευρίσκει έρεισμα 
εις τινα των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερον, εκρίθη ότι η παραλλαγή 
του κατά τ’ανωτέρω μεταφερθέντος αρνητικού στοιχείου, δια του χαρα
κτηρισμού αυτού ως «υπεραξίας», όστις χαρακτηρισμός δεν προσήκει εις 
τοιαύτης φύσεως στοιχείον, κατ'ουδέν μεταβάλλει την ουσίαν, η οποία, 
εν προκειμένω, συνίσταται εις ανεπίτρεπτον νόμω λογιστικής μεταφοράν 
στοιχείου ξένης επιχειρήσεως. Δια του δικογράφου προσθέτων λόγων 
αναιρέσεως προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη απόφασις έσφαλε, το 
μεν διότι δεν πρόκειται ενταύθα περί μεταφοράς ζημίας, αλλά περί τμη
ματικής αποσβέσεως της υπεραξίας της εξαγορασθείσης υπό της αναι- 
ρεσειούσης εταιρίας, το δε διότι, και αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι η εν 
λόγω εγγραφή συνιστά μεταφοράν ζημίας, άλλης επιχειρήσεως, η τοιαύτη 
απόσβεσις της ζημίας αυτής δεν είναι νόμω ανεπίτρεπτος, δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει διάταξις νόμου απαγορεύουσα ταύτην. Ο λόγος όμως ούτος 
αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, κατά μεν το πρώτον σκέ
λος του διότι, επί εξαγοράς επιχειρήσεως, εάν τεθεί θέμα αποσβέσεως, 
κατά το άρθρον 35 παρ. 1 εδαψ. στ του Ν.Δ. 3323/1955 (ήτοι ως εξόδου 
πρώτης εγκαταστάσεως), υπό της εξαγοραζούσης επιχειρήσεως της υπε
ραξίας της εξαγοραζομένης επιχειρήσεως (η οποία κοινώς καλείται «αέ
ρας»), απαιτείται, κατά την εξαγοράν, να έχει συμφωνηθεί η καταβολή 
ορισμένου χρηματικού ποσού μεγαλυτέρου της καθαράς περιουσίας της 
εξαγοραζομένης επιχειρήσεως, ως αύτη προκύπτει εκ της διαφοράς της 
αξίας των μεταβιβαζομένων πραγματικών ενεργητικών και παθητικών 
περιουσιακών στοιχείων, εν προκειμένω δε, ούτε εκ της προσβαλλομένης 
αποφάσεως προκύπτει, ούτε η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται ότι το κατά τα 
ανωτέρω εκπεσθέν υπ’αυτής κονδύλιον είχεν τοιούτον χαρακτήρα κατά 
δε το δεύτερον σκέλος, ο υπό κρίσιν λόγος είναι αβάσιμος, διότι, κατά την 
έννοιαν του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 3323/1955, ισχύοντος και εις την 
φορολογίαν νομικών προσώπων, κατά το άρθρον 8 παρ. 6 του Ν.Δ. 3843/ 
1958, η κατά τινα διαχειριστικής περίοδον προκύψασα ζημία δύναται να 
μεταφερθεί προς συμψηφισμόν εις το επόμενον ή μεθεπόμενον οικονομι
κόν έτος, υπό την προϋπόθεσιν ότι η επιχείρησις εξακολουθεί ασκουμένη 
υπό του αυτού προσώπου και συνεπώς, επί εξαγοράς ανωνύμου εταιρίας 
από άλλην, ως εν προκειμένω, η εξαγοράζουσα δεν δύναται να μεταφέ
ρει την ζημίαν της εξαγορασθείσης, αδιαφόρως, αν εξομοιούται κατά τον 
νόμον (άρθρα 68 παρ. 1 και 69 παρ. 1 και 2 του υπ’αριθ. 174/1963 β.δ/τος 
«περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νομ. 2190/1920 εις ενιαίον κεί
μενον» (Φ Λ 37) προς καθολικόν διάδοχον αυτής.

7. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δημοσιεύθηκε σε μια οικονομική εφη
μερίδα. Το παραθέτουμε αυτούσιο διαγράφοντας μόνο τα ονόματα των 
μετασχηματιζόμενων εταιρειών. Δεν σχολιάζουμε τυχόν λάθη ή παραλεί
ψεις που ενδεχομένως να υπάρχουν στο σχέδιο αυτό.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1) «Α» Α.Ε.
με ΑΡ.Μ.Α.Ε. ........................... , που εδρεύει στο............. Αττικής, οδός

(Απορροφώσα Εταιρεία)
2) «Β» Α.Ε.

με ΑΡ.Μ.Α.Ε. .......................... , που εδρεύει στον..............Αττικής, οδός

(Απορροφώμενη Εταιρεία)

Τα Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω εταιρειών ανακοινώνουν ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει 
υπέγραψαν μεταξύ τους την 18/12/2000 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, 
με το οποίο οι παραπάνω εταιρείες συγχωνεύονται με απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη. Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20. Οι όροι του Σχεδίου Σύμ
βασης Συγχώνευσης έχουν σε περίληψη ως εξής:
1. Απορροφώσα εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α»

Α.Ε., και έδρα το............. Αττικής, οδός.................αρ......... . και ΑΡ.ΜΑ-
Ε........................... και Απορροφώμενη εταιρεία είναι η ανώνυμη εται
ρεία με την επωνυμία «Β» Α.Ε. και έδρα τον............. Αττικής, οδός
........................και ΑΡ.Μ.Α.Ε..............................

2. Η Απορροφώσα εταιρία δεν θα εκδόσει νέες μετοχές κατά το ποσοστό 
της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης εταιρί
ας, ήτοι κατά ποσοστό δεκαεννέα και πενήντα έξι τοις εκατό (19,56%), 
επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών κατά το ανωτέρω ποσοστό 
αποσβέννυται λόγω συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ
θρων 16 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 αφού η Απορροφώσα κατέχει 
το δεκαεννέα και πενήντα έξι τοις εκατό (19,56%) ήτοι 9.388.970 των 
μετοχών της Απορροφώμενης. Οι εννιά εκατομμύρια τριακόσια ογδόντα 
οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (9.388.970) μετοχές της Απορρο
φώμενης, που αντιπροσωπεύουν το 19,56% του μετοχικού κεφαλαίου, 
και που ανήκουν στην Απορροφώσα, με την ολοκλήρωση της συγχώνευ
σης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία.

3. Με την σχέση ανταλλαγής των μετοχών, της παρ. 5 και την ακύρωση, 
λόγω συγχύσεως, των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ 
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (9.388.970) μετοχών της Απορροφώ
μενης Εταιρίας που ανήκουν στην Απορροφώσα, (συνολικής ονομα
στικής αξίας δραχμών 1.877.794.000), το Κεφάλαιο της Απορροφώσας 
εταιρείας και οι σχετικές εγγραφές από την απορρόφηση, θα διαμορ
φωθούν ως ακολούθως και το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας 
εταιρείας θα αυξηθεί με τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Κατα
στατικού της ως εξής:
α) Το εκ δραχμών πενήντα ένα δισεκατομμύρια διακόσια πενήντα εκα
τομμύρια (51.250.000.000) μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εται
ρείας αυξάνεται με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως κατά το ποσό 
του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας εκ δραχμών
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εννέα δισεκατομμύρια εξακόσια εκατομμύρια (9.600.000.000). Επειδή 
όμως η απορροψώσα εταιρεία κατέχει 9.388.970 μετοχές της απορ
ροψώμενης εταιρείας ονομαστικής αξίας 200 δραχμών της κάθε μιας, 
και εν όλω δραχμών ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εβδομήντα επτά 
εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.877.794.000) οι 
οποίες ακυρώνονται λόγω της συγχύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της 
απορροφώσας εταιρείας θα αυξηθεί τελικά λόγω συγχώνευσης κατά το 
ποσό των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι δύο εκα
τομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων (7.722.206.000) (ήτοι: 9.600.000.000 
- 1.877.794.000) και θα ανέλθει στο ποσό των δραχμών πενήντα οκτώ 
δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων διακοσί- 
ων είκοσι έξι χιλιάδες (58.972.206.000) θα διαιρεθεί δε σε πεντακόσια 
δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (512.500.000) κοινές ονο
μαστικές μετοχές της Απορροφώσας πλέον είκοσι ένα εκατομμύρια 
εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (21.626.396) νέες 
κοινές μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι της Απορροψώμενης εταιρεί
ας, πλην της «Α» Α.Ε.. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί με μεταβολή της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών της Απορροφώσας από δρχ. 100, σε 
δρς. 110,4087 ανά μετοχή και
β) κατά το ποσό των δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων επτακο
σίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ (48.760.758) με κε
φαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού εκ του υπολοίπου κερδών εις 
νέον, της χρήσης 1.4.99 έως 31.3.2000, για την στρογγυλοποίηση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών της από δρχ. 110,4087 ανά μετοχή 
σε δρχ. 110,5000 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Απορρο
φώσας εταιρείας θα ανέλθει σε πενήντα εννεά δισεκατομμύρια είκοσι 
εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα οκτώ 
δραχμές (59.020.966.758) και θα διαρείται σε πεντακόσιες τριάντα τέσ
σερις εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι 
(534.126.396) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 
110,5000 η κάθε μία.

4. Κατ’εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτιμήσεως μεταξύ 
των οποίων: α) η ανάλυση δεικτών συγκρίσιμων εταιρειών και συναλ
λαγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, β) η μέθοδος κεφαλαιοποίησης 
κερδών γ) η χρηματιστηριακή αξία εταιρειών, προέκυψε, από τα Διοι
κητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών, σχέση αξιών μεταξύ 
της Απορροφώσας και Απορροψώμενης 19,06 προς ένα (1) αντίστοιχα. 
Η παραπάνω όμως σχέση αξιών (19,06 προς 1) της Απορροφώσας και 
Απορροψώμενης μετά την απάλειψη της συμμετοχής της Απορροφώ
σας στην Απορροφώμενη λόγω σύγχυσης και ως εκ τούτου ακύρω
σης των 9.388.970 μετοχών της Απορροψώμενης, που ανήκουν στην 
Απορροφώσα, διαμορφώνεται σε 23,6979 προς ένα (1) αντίστοιχα. Έτσι 
στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εκ δραχμών 
59.020.966.758 θα αντιστοιχούν στους μεν μετόχους της Απορροφώσας 
515.500.000 μετοχές, στους δε μετόχους της Απορροψώμενης (πλην 
της Απορροφώσας) 21.626.396 μετοχές. Η παραπάνω σχέση των αξιών 
κρίθηκε εύλογη και δίκαιη σύμφωνα και με την Έκθεση προσδιορισμού 
σχέσεως αξιών των συγχωνευόμενων εταιρειών, η οποία συντάχθηκε
από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «................................................
......................................................................», και τον διακριτικό τίτλο
<* Μ
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5. Μετά τα παραπάνω ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των με
τοχών της απορροφώμενης εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβουν 
οι μέτοχοι αυτής από την απορροφώσα εταιρεία είναι μία (1) μετοχή 
προς 0,5601 κοινή μετοχή της Απορροφώσας, δηλαδή η Απορροφώσα 
εταιρεία για κάθε μετοχή της Απορροφώμενης θα δώσει 0,5601 κοινές 
μετοχές της. Επομένως αντιστοιχούν κατ’αρχήν στους μετόχους της 
Απορροφώμενης, πλην της «Α» Α.Ε., είκοσι ένα εκατομμύρια εξακό
σιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (21.626.396) κοινές ονο
μαστικές μετοχές της Απορροφώσας. Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά 
υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει σχετικής αποφάσεως της οικείας 
Γενικής Συνελεύσεως.

6. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτι
κής απόφασης της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 Κ.Ν. 
2190/20, όπως ισχύει σήμερα, η Απορροφώσα εταιρεία θα προβεί στις 
νόμιμες ενέργειες ώστε να πιστωθούν αρμοδίως στους λογαριασμούς 
αξιών των μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης οι νέες 
μετοχές (αϋλοι τίτλοι) που θα εκδώσει λόγω της αύξησης του μετοχικού 
της κεφαλαίου που θα προέλθει από την απορρόφηση της περιουσίας 
της Απορροφώμενης και όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην παρ. 3 της 
παρούσας.

7. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, η Απορροφώμενη εται
ρεία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει η εκκαθάρισή της και οι μετοχές 
της θα ακυρωθούν.

8. Το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως απει
κονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.10.2000, θα μετα- 
ψέρεται ως στοιχεία Ισολογισμού στην Απορροφώσα εταιρεία. Επίσης 
μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα εταιρεία τα κινητά, μηχανήματα, 
αυτοκίνητα, σήματα, domain names, συμβάσεις μισθώσεων, υπομισθώ
σεων και πάσης φύσεως δικαιώματα, άδειες, υπαγωγές σε αναπτυξια
κούς νόμους, κίνητρα, συμβάσεις πάσης φύσεως, οι συμμετοχές της σε 
άλλες εταιρείες, καθώς και οι απαιτήσεις και αξιώσεις της Απορροφώ
μενης.

Η Απορροφώσα εταιρεία αναλαμβάνει και αποδέχεται με την παρού
σα σύμβαση, αλλά και εκ του νόμου, το σύνολο των υποχρεώσεων και 
του παθητικού της Απορροφώμενης και έτσι από την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης θα επέλθει κατά νόμο μεταβίβαση που εξομοιώνεται με 
καθολική διαδοχή.

9. Οι νέες μετοχές που θα πιστωθούν στους μετόχους της Απορροφώμε
νης εταιρείας σύμφωνα με το νόμο συμφωνείται ότι θα παρέχουν δι
καίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας από την 
χρήση 2000 - 2001

10. Από την 1.1.2000 και εφεξής όλες οι πράξεις της Απορροφώμενης εται
ρείας θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Απορροφώσας εται
ρείας, και τα ποσά αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή 
στα βιβλία της Απορροφώσας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2166/1993. Από την ίδια δε ημερομηνία τα οικονομικά αποτελέσμα
τα που θα προκόψουν μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως 
ωφελούν ή βαρύνουν την απορροφώσα εταιρεία.

11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας που να έχουν 
ειδικά δικαιώματα, πλην των κατωτέρω αναγραφομένων, ούτε επίσης
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κάτοχοι άλλων τίτλων, εκτός από μετοχές. Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 9 παρ. 2 του καταστατικού της Απορροφώμενης εταιρείας 
παρέχεται το δικαίωμα στην μέτοχο της Απορροφώμενης, «Γ» Α.Ε., να 
διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμε
νης εφ’όσον τυγχάνει κυρία μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν 
ποσοστό 5% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
και με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στη διάταξη αυτή. 
Συμψωνείται ότι το ανωτέρω δικαίωμα της ανωτέρω μετόχου «Γ» Α.Ε. 
θα καταργηθεί με την συγχώνευση.

12. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, πλην των κα
τωτέρω αναγραφομένων, δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους 
ή τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, ούτε παραχωρούνται εκ της 
παρούσας συγχώνευσης με απορρόφηση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του Καταστατικού της Απορροφώμενης Εταιρεία, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα παρέχουν ανεξάρτητες υπη
ρεσίες στην εταιρεία δυνάμει αντίστοιχων συμβάσεων παροχής υπηρε
σιών, δικαιούνται αμοιβής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 0,2% των μη
νιαίων ή ετησίων πωλήσεων της εταιρείας τους αμέσως προηγούμενου 
μηνός ή έτους αντιστοίχως και θα κατανέμεται μεταξύ των μετά από 
ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Συμφωνείται ότι το ανωτέρω δικαίωμα των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου θα καταργηθεί μετά την συγχώνευση,

13. Η συγχώνευση που προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώ
νευσης θα ρυθμίζεται από τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993 και από τις 
διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

14. Η περιγραφή μηχανημάτων, αυτοκινήτων, παγίων κ.λ.π. που μεταβι
βάζονται στην Απορροφώσα εταιρεία, καθώς και οι μισθώσεις καταστη
μάτων της, και οι συμμετοχές της Απορροφώμενης εταιρείας σε άλλες 
εταιρείες, θα γίνει στη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ «Α» Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ «Β» Α.Ε.

8. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δημοσιεύθηκε σε μια οικονομική εφη
μερίδα. Το παραθέτουμε αυτούσιο διαγράφοντας μόνο τα ονόματα των 
μετασχηματιζόμενων εταιρειών. Δεν σχολιάζουμε τυχόν λάθη ή παραλεί
ψεις που ενδεχομένως να υπάρχουν στο σχέδιο αυτό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
Των Ανωνύμων Εταιρειών «Α» Α.Ε. και 
«Β» Α.Ε.

Οι ως άνω εταιρίες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλια, ήλ
θαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση με απορρόφηση, και προς 
τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 
69 του Κ.Ν. 2190/20. 1

1. ΣτοΐΥεία των Εταιρειών που συγνωνεύονται
α. Απορροφούσα Η Ανώνυμη εταιρεία «Α» Α.Ε., που εδρεύει στη

....................... στην περιοχή......................  του Δήμου................... με
αριθμό Μ.Α.Ε..........................................
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β. Απορροφούμενη Η Ανώνυμη εταιρεία «Β» Α.Ε. που εδρεύ
ει στη .........................  οδός .......................... , με αριθμό Μ.Α.Ε.

2. Μορφή συγχωνεύσεις
Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του 
Ν. 2166/93, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 
όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς μετασχηματισμού, όπως 
περί αυτού συμφώνησαν οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών. Η 
διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που ανα- 
φέρονται στους Ισολογισμούς μετασχηματισμού που συντάχθηκαν με 
ημερομηνία 30.06.2001, έγιναν από τον εκλεγέντα προς τούτο, από τις 
Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ.
..................................... Η απορροφούμενη εταιρεία θα παύσει να υπάρχει
κατά την ημέρα που θα καταχωρηθούν στο MAE οι αποφάσεις των Γενι
κών Συνελεύσεων των Μετόχων, που θα ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Κ.Ν. 2190/20, ενώ η απορροφούσα θα αναλάβει γενικώς όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης, καθώς θα εξομοι
ωθεί με καθολικό αυτής διάδοχο.

3. Μετοχική διάρθρωση των συγγωνευοιιένων εταιρειών 
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Εταιρεία σύμφωνα με τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.01 
έχει:

Μετοχικό κεφάλαιο Δρχ· 130.000.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΔΡΧ- 181.980.000
Αριθμός μετοχών Δρχ- 13.000
Ονομαστική αξία μετοχής Δρχ- 10.000

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία «Β» Α.Ε., έχει σύμφωνα με τον Ισολογισμό μετασχηματισμού
της 30.06.2001:

Μετοχικό κεφάλαιο Δρχ· 80.000.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Δρχ- 94.510.443
Αριθμός μετοχών Δρχ- 80.000
Ονομαστική αξία μετοχής Δρχ- 1.000

Μετά τη συγχώνευση το Μετοχικό Κεφάλαιο θα διαμορφωθεί ως εξής:

Μετοχικό κεφάλαιο Απορροφούσας 
Μετοχικό κεφάλαιο Απορροφούμενης 
Μείον
Συμμετοχής της απορροφούμενης στην 
απορροφούσα
Μετοχικό Κεφάλαιο απορροφούσας μετά 
τη Συγχώνευση

Μετά τη συγχώνευση θα ακυρωθούν όλες οι παλιές μετοχές και θα εκδο- 
θούν 15.800 νέες ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. ανά μετοχή.

Δρχ 130.000.000
Δρχ. 80.000.000

Δρχ. (52.000.000)

Δρχ. 158.000.000



46 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

4. Σχέση ανταλλαγή μετοχών

Εταιρείες Ποσοστό
εισφερομ.
Καθαρής

θέσης

Αντιστοιχ.
Νέες

μετοχές

Αντιστοιχ. 
Νέα καθαρή 

θέση

Σχέση ανταλ. 
με παλιά ανά 

μια νέα μετοχή

Νέες μετοχές που 
θα Χάβουν

Απορροφούσα 48,64% 7684,83 109.188.000 0,98523 7684,83

Απορροφούμενη 51,36% 8115,17 115.302.443 0,10144 8115,17

Σύνολο 100% 15.800 224.490.443 15.800

Οι πράξεις των συγχωνευομένων εταιρειών του μεσοδιαστήματος γίνο
νται για λογαριασμό της απορροψούσας εταιρείας.

Δεν υπάρχει κανένα ειδικό δικαίωμα ή πλεονέκτημα σε κανέναν από 
τους παλαιούς μετόχους ή ελεγκτές.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από 
τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευομένων εταιρειών, και ανακοινώθη
κε με αριθμό πρωτοκόλλου..................................από τη Διεύθυνση Ανω
νύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης....................... όπου
κατατέθηκε την 11/07/2001.

Οι εξουσιοδοτηθέντες για τη σύνταξη του παρόντος 
από τις συγχωνευόμενες εταιρείες

Για την απορροφούσα εταιρεία «Α» Α.Ε. Για την απορροφούμενη εταιρεία «Β» Α.Ε.

9. Επιβαρύνει τα ίδια κεφάλαια μέσω των αποτελεσμάτων χρήσεως.

10. Υπουργείο Οικονομικών 1833/1987
Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 35 
του ΝΔ 3323/55, από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτονται οι με οριστι
κές εγγραφές αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων και εξόδων πρώτης 
εγκατάστασης. Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης αποσβένονται είτε εφά
παξ, είτε ισόποσα σε περισσότερες από μια χρήσεις και όχι σε περισσό
τερες από δέκα.

Όπως έχει γίνει δεκτό (129/1955 εγκύκλιο διαταγή του κ. υπουργού 
των Οικονομικών) στα έξοδα πρώτης εγκατάστασης περιλαμβάνονται 
οι δαπάνες που γίνονται κατά το προκαταρκτικό στάδιο της επιχείρη
σης και μέχρι να γίνει η έναρξη λειτουργίας της π.χ. διαφημίσεις, έξοδα 
δικηγόρων, συμβολαιογραφικά, φόρος κ.λ.π.

Από τα παραπάνω και από το δεδομένο ότι η καταβάλλουσα επιχ/ση 
ήδη λειτουργεί προκύπτει ότι η αποζημίωση αυτή δεν εμπίπτει στην έν
νοια των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και επομένως η δαπάνη αυτή 
δεν μπορεί να εκπεσθεί με βάση τη διάταξη της περίπτωσης στ’ της παρ. 
1 του άρθρου 35 ΝΔ 3323/55.
Εξάλλου με τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 35 του 

ίδιου νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, ότι από το ακαθάριστο εισόδη
μα εκπίπτουν τα γενικά έξοδα διαχείρισης, στα οποία συμπεριλαμβάνο- 
νται τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού.
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Από το δεδομένο, ότι η αναφορά των δαπανών οι οποίες περιλαμβά
νονται στα γενικά έξοδα διαχείρισης που γίνεται στην παραπάνω διά
ταξη είναι ενδεικτική, προκύπτει ότι σαν γενικά έξοδα διαχείρισης νο
ούνται οι παραγωγικές γενικά δαπάνες της επιχείρησης, δηλαδή εκείνες 
οι δαπάνες οι οποίες αν λάβουμε τον σκοπό για τον οποίο γίνονται και 
τις κάθε φορά ειδικές συνθήκες, κρίνεται ότι βασικά συμβάλλουν στην 
επέκταση των εργασιών της επιχ/σης και στην αύξηση του εισοδήματος 
αυτής.

Στην υπόψη περίπτωση, η αποζημίωση που καταβάλλεται από μια 
επιχ/ση σε άλλη, για την αλλαγή της επωνυμίας της, την αποχή από 
κάθε μελλοντική δραστηριότητα που έχει σχέση με ένα ορισμένο τομέα 
της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την παραίτησή της από 
υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις αποτελεί, αναμφισβήτητα, παραγω
γική δαπάνη για την καταβάλλουσα επιχ/ση, γιατί συμβάλλει σοβαρά 
και αποδειγμένα στην επαύξηση του κύκλου των εργασιών της και την 
παραγωγή κέρδους.

Μετά από τα παραπάνω έχουμε τη γνώμη ότι η αποζημίωση αυτή πρέ
πει να περιληφθεί στα γενικά έξοδα διαχείρισης και να εκπεσθεί εφάπαξ 
από τα ακαθάριστα έξοδα της χρήσης μέσα στην οποία καταβλήθηκε. 
Εννοείται βέβαια, ότι η επιχ/ση αυτή συγκεντρώνει τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις ώστε το οικονομικό αποτέλεσμά της να προσδιορίζεται 
λογιστικά (τήρηση επαρκών και ακριβών βιβλίων κ.τλ.) γιατί σε αντίθε
τη περίπτωση, δηλαδή σε εκείνη που τα κέρδη προσδιορίζονται εξωλο- 
γιστικά (τήρηση ανεπαρκών και ανακριβών βιβλίων κλπ), δεν παρέχεται 
από το Νόμο τέτοιο δικαίωμα.

11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ:

1. «Α» Α.Ε.,
2. «Β» Α.Ε. ΚΑΙ

3. «Γ» Α.Ε.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 68 §1&3, 69, 70, 

72-77ΚΑΙ 80 ΤΟΎ Κ.Ν. 2190/1920, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑ
ΞΕΙΣ ΤΟΥΝ. 2166/1993.

(Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δημοσιεύθηκε σε μια οικονομική εφη
μερίδα. Το παραθέτουμε αυτούσιο διαγράφοντας μόνο τα ονόματα των 
μετασχηματιζόμενων εταιρειών. Δεν σχολιάζουμε τυχόν λάθη ή παραλεί
ψεις που ενδεχομένως να υπάρχουν στο σχέδιο αυτό).

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών ανακοινώ
νουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 § 1 & 3, 69, 70, 72- 
77 και 80 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν , και κατά τις προβλέψεις, 
διατάξεις και απαλλαγές του ν. 2166/1993, υπεγράφη μεταξύ του την 
10.9.2002 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσής τους με τη σύσταση νέας ανώ
νυμης εταιρείας, το οποίο υπεβλήθη στις αρμόδιες Νομαρχίες και κατα- 
χωρήθηκε την 23.9.2002 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρ
χίας ............... την 30.9.2002 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της No-
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μαρχίας.................και την 17.10.2002 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
της Νομαρχίας...........................................Οι όροι του ανωτέρω Σχεδίου
Συγχώνευσης έχουν σε περίληψη ως εξής:

1. Στοιχεία συγχωνευομένων εταιρειών:

(α)Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α» Α.Ε. και το διακριτικό τίτ
λο «..............................»
(ΑΡ. Μ.Α.Ε.:...................................), που εδρεύει στο................................
(β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Β» Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο 
«..............................»
(ΑΡ. Μ.Α.Ε.: ...................................), που εδρεύει στον

(γ) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ» Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο 
«..............................»
(ΑΡ. Μ.Α.Ε.: ................................. ), που εδρεύει στο

2. Στοιχεία νέας εταιρείας που θα προκόψει από τη συγχώνευση:

(α) Επωνυμία: «Δ» Α.Ε.
(β) Διακριτικός τίτλος: «........................»
(γ) Έδρα: Δήμος..............................
(δ) Αρμόδια εποπτεύουσα αΡΧή'· ΝΟΜΑΡΧΙΑ

3. Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών προς σύσταση της νέας εται
ρείας, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφοι 1 
και 3, 69, 70, 72-77 και 80 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν και κατά τις 
προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν. 2166/1993.
4. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται και θεωρείται συντελεσθείσα από 
την ημερομηνία καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών των 
εγκριτικών αποφάσεων της αρμόδιας Αρχής για τη συγχώνευση των πα
ραπάνω ανωνύμων εταιρειών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχωνεύ- 
σεως που θα υπογραφεί ενώπιον συμβολαιογράφου και τις αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των συγχωνευομένων Εταιρει
ών, οι οποίες θα ληφθούν 'σύμφωνα με το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920. 
Με την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως επέρχονται 
αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα 
και οι συνέπειες της συγχωνεύσεως που καθορίζονται στο άρθρο 75 του 
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει τόσο για τις συγχωνευόμενες, όσο και ένα
ντι των τρίτων. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, οι συγ
χωνευόμενες εταιρείες θα λυθούν χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή 
τους και οι μετοχές του θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας τους 
(ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία τους και 
περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 
2002, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, και 
όπως θα υφίσταται και θα ευρίσκεται κατά την ολοκλήρωση της διαδι
κασίας συγχωνεύσεως των ανωτέρω εταιρειών, θα μεταβιβασθεί στη νέα



Γ. Στ. Αληφαντής 49

εταιρεία που θα συσταθεί, η οποία θα αναλάβει και αποδεχθεί όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών, εξο- 
μοιούμενη με καθολική διάδοχο των τελευταίων. Οι πράξεις των συγ- 
χωνευμένων εταιρειών, που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2002 και 
εφεξής μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται, από 
λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας ανωνύμου 
εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση. Αντίστοιχα, τα οικονο
μικά αποτελέσματα των συγχωνευομένων εταιρειών, που θα προκόψουν 
από την 1η Ιουλίου 2002 και εφεξής μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώ
νευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της νέας ανωνύμου εταιρείας 
που θα συσταθεί.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας ανώνυμης εταιρείας που θα προέλ- 
θει από τη συγχώνευση (περαιτέρω «Το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο») θα 
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χι
λιάδων εκατό (€ 1.220.100) και θα διαιρείται σε 406.700 κοινές ανώνυμες 
με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία (περαι
τέρω «Οι Νέες Μετοχές»). Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 
του ν.2166/1993, το «Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο» ισούται με το άθροισμα 
των μετοχιών κεφαλαίων των συγχωνευομένων εταιριών.
Το «Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο» αναλυτικότερα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Μετοχικό Κεφάλαιο της συγχωνευόμενης
«Α» Α.Ε.................................................................. € 352.800
Μετοχικό κεφάλαιο της συγχωνευόμενης
«Β» Α.Ε................................................................. € 720.300
Μετοχικό κεφάλαιο της συγχωνευόμενης
«Γ» Α.Ε................................................................. € 147.000

ΣΥΝΟΛΟ € 1.220.100

6. Η σχέση ανταλλαγής των Νέων Μετοχών με τις προ της συγχωνεύσε- 
ως μετοχές των συγχωνευομένων εταιρειών είναι η ακόλουθη:
Κάθε μια (1) από τις Παλαιές Μετοχές των συγχωνευομένων εταιρειών 
(ονομαστικής αξίας € 29,40) θα αντιστοιχεί σε εννέα και οκτώ δέκατα 
(9,80) Νέες Μετοχές (ονομαστικής αξίας € 3) της εταιρείας που θα προ
κύψει από τη συγχώνευση.
Έτσι:
(α) οι 12.000 παλαιές μετοχές της συγχωνευόμενης εταιρείας «Α» Α.Ε. 
(ονομαστικής αξίας € 29,40), θα αντιστοιχούν σε 117.600 νέες μετοχές 
(ονομαστικής αξίας € 3) της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώ
νευση.
(β) οι 12.000 παλαιές μετοχές της συγχωνευόμενης εταιρείας «Β» Α.Ε. 
(ονομαστικής αξίας € 29,40), θα αντιστοιχούν σε 240.100 νέες μετοχές 
(ονομαστικής αξίας € 3) της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώ
νευση.
(γ) οι 12.000 παλαιές μετοχές της συγχωνευόμενης εταιρείας «Γ» Α.Ε. 
(ονομαστικής αξίας € 29,40), θα αντιστοιχούν σε 49.000 νέες μετοχές 
(ονομαστικής αξίας € 3) της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώ
νευση.
7. Η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση αυτή, θα υπο-
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χρεούται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως, 
να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους των συγχωνευομένων εται
ρειών τις ως άνω νέες μετοχές που θα εκδώσει με ταυτόχρονη παράδοση 
σε αυτήν των παλαιών μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών προς 
ακύρωσή τους. Οι Νέες Μετοχές της νέας εταιρείας που θα προκόψει 
από τη συγχώνευση θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή κερ
δών της νέας εταιρείας από την εταιρική χρήση που θα κλείσει την 30η 
Ιουνίου 2003.
8. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιρειών που θα έχουν 
ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.
9. Τα καταστατικά, καθώς και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων 
των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπουν ιδιαίτερα πλεονεκτή
ματα ή προνόμια για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τα
κτικούς ελεγκτές των εταιρειών αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονε
κτήματα ή προνόμια από την συγχώνευση αυτή.
Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως συμφω- 
νήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις 
των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβαλλομένων, κατά τις συνεδριά
σεις τους της 9.9.2002, 9.9.2002 και 6.9.2002 αντίστοιχα. Το Σχέδιο Συγ
χώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των συγχω
νευομένων εταιρειών.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο των συγχωνευομένων εταιρειών

12. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
(Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δημοσιεύθηκε σε μια οικονομική 
εφημερίδα. Το παραθέτουμε αυτούσιο διαγράφοντας μόνο τα ονόματα 
των μετασχηματιζόμενων εταιρειών. Δεν σχολιάζουμε τυχόν λάθη ή πα
ραλείψεις που ενδεχομένως να υπάρχουν στο σχέδιο αυτό).

Των ανωνύμων εταιρειών «Α» 
Α.Ε. και «Β» Α.Ε. με σύσταση νέας 
ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 
3 έως 77 και 80 του ΚΝ 2190/1920 
και του 1297/72.
Στην Καλλιθέα σήμερα 23/9/2002 
τα συμβαλλόμενα μέρη:
Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Α» Α.Ε. και το δια
κριτικό τίτλο «...............» που
εδρεύει στην ....................   οδός
................  αρ......... με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
............................ και εκπροσω
πείται νόμιμα για την υπογρα
φή του παρόντος από τον κ. 
.......................................  Αντιπρό
εδρο του Δ.Σ., η οποία έχει ειδικά 
εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με το 
από 23/9/2002 πρακτικό του Διοι

κητικού Συμβουλίου, στο εξής κα
λούμενη «πρώτη συγχωνευόμενη 
εταιρεία».
Β. Η ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Β» Α.Ε. και το διακρι
τικό τίτλο «.....................» που
εδρεύει στην ...................... οδός
..............αρ............ . με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
............................. και εκπρο
σωπείται νόμιμα για την υπο
γραφή του παρόντος από τον κ.
................................ . Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., 
ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδο
τηθεί προς τούτο με το από 23/ 
9/2002 πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στο εξής καλούμενη 
«δεύτερη συγχωνευόμενη εται
ρεία».
Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
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1. Οι ανωτέρω δύο συγχωνευόμε- 
νες ανώνυμες εταιρείες θα συγχω- 
νευθούν με σύσταση νέας ανώνυ
μης εταιρείας, στο εξής καλούμε
νη «νέα εταιρεία», σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 3 
έως 77 και 80 του ΚΝ 2190/1920 
και 1297/72. Η επωνυμία της νέ
ας ανώνυμης εταιρείας που θα 
συσταθεί, με την επιφύλαξη της 
εγκρίσεως από το αρμόδιο Εμπο
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελη
τήριο και τη Νομαρχία θα είναι 
«Γ» Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο
«.......................... » και έδρα της θα
είναι ο δήμος.....................
2. Μετά την ολοκλήρωση των νο
μίμων διαδικασιών που προβλέ- 
πονται από τον ΚΝ 2190/1920 και 
1297/72, το νομικό πρόσωπο των 
δύο συγχωνευόμενων εταιρειών 
χωρίς να επακολουθήσει το στά
διο της εκκαθάρισης και το σύνο
λο της περιουσίας τους (Ενεργητι
κό και Παθητικό) θα μεταβιβασθεί 
στη νέα εταιρεία που θα συσταθεί 
ταυτόχρονα, η οποία θα καταστεί 
καθολική διάδοχός τους και θα 
υποκατασταθεί σε όλα ανεξαιρέ
τως τα δικαιώματα και τις υπο
χρεώσεις των συγχωνευομένων 
εταιρειών. Η τελική απόφαση της 
συγχώνευσης θα ληφθεί από τις 
Γενικές Συνελεύσεις των συγχω
νευομένων εταιρειών, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 του ΚΝ 2190/1920.
3. Η συγχώνευση θα πραγματο
ποιηθεί με βάση τα οικονομικά 
στοιχεία των ισολογισμών των 
συγχωνευομένων εταιρειών της 
20/9/2002. Η εκτίμηση των περι
ουσιακών στοιχείων θα γίνει από 
την επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920.
4. Μέχρι την πραγματοποίηση της 
συγχώνευσης, δηλ. μέχρι την ημε
ρομηνία καταχώρησης της διοι
κητικής αποφάσεως που εγκρίνει 
την πράξη συγχώνευσης στο Μη

τρώο ΑΕ της οικείας Νομαρχίας, 
οι πράξεις της κάθε συγχωνευό- 
μενης εταιρείας θεωρούνται από 
λογιστική άποψη ότι διενεργού- 
νται για ίδιον λογαριασμό, ήτοι 
για λογαριασμό της κάθε συγ- 
χωνευόμενης εταιρείας χωριστά. 
Μετά την πραγματοποίηση της 
συγχώνευσης, τα οικονομικά απο
τελέσματα των συγχωνευομένων 
εταιρειών αυτής της περιόδου είτε 
θα μεταφερθούν με τις αντίστοι
χες λογιστικές εγγραφές στη νέα 
εταιρεία, είτε εφόσον προκόψουν 
κέρδη θα διανεμηθούν μεταξύ των 
μετόχων κάθε εταιρείας, ανάλογα 
με το τι θα αποφασίσουν οι Γενι
κές Συνελεύσεις των Μετόχων 
που θα εγκρίνουν το παρόν. Σε 
περίπτωση που από τα οικονομι
κά αποτελέσματα των συγχωνευ
ομένων εταιρειών αυτής της περι
όδου προκύπτουν ζημίες που θα 
μειώνουν τις καθαρές θέσεις των 
συγχωνευομένων εταιρειών, όπως 
αυτές θα προσδιορισθούν από την 
επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 
2190/1920, θα καλύπτονται με με
τρητά από τους μετόχους της εται
ρείας που παρουσιάζει την ζημία.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας 
εταιρεία θα σχηματιστεί από την 
εισφορά των καθαρών θέσεων των 
συγχωνευομένων εταιρειών, όπως 
αυτές θα προσδιορισθούν από την 
Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 
2190/1920 και το οποίο δεν θα εί
ναι μικρότερο των 300.000 ευρώ.

«Α» Α.Ε.

6. Η σχέση ανταλλαγής των μετο
χών που θα εκδώσει η νέα εταιρεία 
προς τις μετοχές που κατέχουν οι 
μέτοχοι των συγχωνευομένων 
εταιρειών, η οποία θα διαμορφω
θεί και θα οριστικοποιηθεί ανά
λογα με την κρίση της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων άρθρου 9 του
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ΚΝ 2190/1920, είναι η ακόλουθη: 
Η πρώτη συγχωνευόμενη εταιρεία 
θα συμμετέχει στα κεφάλαια της 
νέας εταιρείας σε ποσοστό 71,91% 
και η δεύτερη συγχωνευόμενη 
εταιρεία σε ποσοστό 28,09%. 
Δηλαδή στο Μετοχικό Κεφάλαιο 
της νέας εταιρείας το οποίο θα εί
ναι 300.000 ευρώ η πρώτη συγχω
νευόμενη εταιρεία θα έχει συμμε
τοχή με 215.730 ευρώ και η δεύ
τερη συγχωνευόμενη εταιρεία θα 
έχει συμμετοχή με 84.270 ευρώ.
Η εσωτερική αξία της μετοχής της 
πρώτης συγχωνευόμενης εταιρεί
ας θα είναι 34 ευρώ και της δεύτε
ρης συγχωνευόμενης εταιρείας θα 
είναι 6,5 ευρώ.
Η σχέση ανταλλαγής μετοχών θα 
είναι η εξής:
Η πρώτη συγχωνευόμενη εταιρεία 
θα ανταλλάσσει μία (1) παλαιά 
μετοχή με 1,1334 της νέας εταιρεί
ας και η δεύτερη συγχωνευόμενη 
εταιρεία θα ανταλλάσσει μία (1) 
παλαιά μετοχή με 0,21665 της νέ
ας εταιρείας.
7. Οι μετοχές που θα εκδώσει η 
νέα εταιρεία θα είναι 10.000 και 
θα παραδοθούν στους μετόχους 
των συγχωνευομένων εταιριών 
με την προσκόμιση από αυτούς 
των τίτλων των παλαιών μετοχών 
που κατέχουν στις συγχωνευόμε- 
νες εταιρείες, οι οποίοι θα ακυ
ρωθούν, αφού συνταχθεί για αυ
τό πρακτικό ακυρώσεώς τους από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας 
εταιρείας.
8. Η συγχώνευση τελειούται από 
την καταχώρηση στο Μητρώο 
ΑΕ της εγκριτικής απόφασης της 
αρμόδιας αρχής για τη συγχώ
νευση των παραπάνω εταιρειών. 
Από την ολοκλήρωση της συγ
χώνευσης επέρχονται αυτοδίκαια 
τα ακόλουθα αποτελέσματα: (α) 
η νέα εταιρεία υποκαθίσταται σε 
όλα γενικά τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις των συγχωνευομέ
νων εταιρειών, (β) οι μέτοχοι των 
συγχωνευομένων εταιρειών γίνο
νται μέτοχοι της νέας εταιρείας, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παραπάνω παράγραφο 6 και (γ) 
οι συγχωνευόμενες εταιρείες παύ
ουν να υπάρχουν.
9. Ημερομηνία από την οποία 
οι μετοχές που θα παραδοθούν 
στους μετόχους των συγχωνευο
μένων εταιρειών θα παρέχουν δι
καίωμα συμμετοχής στα κέρδη της 
νέας εταιρείας ορίζεται η επόμενη 
της καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ 
της εγκριτικής απόφασης της αρ
μόδιας αρχής για τη συγχώνευση 
των συγχωνευομένων εταιρειών.
10. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των 
συγχωνευομένων εταιρειών οι 
οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώμα
τα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλ
λων τίτλων πλην μετοχών.
11. Για τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων και τους τακτικούς 
ελεγκτές των συγχωνευομένων 
εταιρειών, δεν προβλέπονται από 
το καταστατικό τους ή από απο
φάσεις Γενικών Συνελεύσεων τους 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε 
εξάλλου τους παρέχονται τέτοια 
πλεονεκτήματα από το παρόν 
Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. 
12.. Το οριστικό κείμενο της σύμ
βασης συγχώνευσης μαζί με το 
καταστατικό ίδρυσης της νέας 
εταιρείας θα καταρτισθούν με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο, με 
το οποίο θα συντελεσθεί και τυπι
κά η μεταβίβαση του συνόλου της 
περιουσίας των συγχωνευομένων 
εταιρειών προς τη νέα εταιρεία 
που θα συσταθεί.
13. Οι διατάξεις δημοσιότητας 
που επιβάλλει ο ΚΝ 2190/1920 θα 
τηρηθούν χωρίς καμία εξαίρεση 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
συγχωνεύσεως.
14. Σε οποιοδήποτε άλλο θέμα
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αναφορικά με τη συγχώνευση των 
ανωτέρω εταιρειών θα εφαρμόζο
νται οι διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντά
χθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης 
Συγχώνευσης και υπογράφεται 
από τους νόμιμα κατά τα ανωτέρω 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους

των εταιρειών ως ακολούθως:

«Β» Α.Ε.

13. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Α συγχωνευόμενης αποφάσισε 
όπως τα άνω κέρδη μεταφερθούν στην νέα εταιρεία.

14. Τα περιουσιακά στοιχεία της Α έχουν μεταβληθεί κατά το χρονικό διά
στημα 20.9.2002 - 31.12.2002.

15. Υπ. Οικονομικών 1042801/1992
Απαντώντας στην 64266 από 10 Μαϊου 1991 αναφορά σας για το πιο 
πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Με την Ε. 13903/ΠΟΛ. 217/1981 διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό ότι στην 
περίπτωση που κατά τη μετατροπή ή συγχώνευση των επιχειρήσεων με 
τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, μεταβιβάζονται αυτοκίνητα (Δ.Χ. ή Ι.Χ.) 
στη νέα εταιρεία που προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση, η τυχόν 
προκύπτουσα υπεραξία των οχημάτων αυτών, ως προερχομένη από πά
για περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, δεν υπόκειται σε φορολογία 
εισοδήματος, κατά το χρόνο της μετατροπής ή συγχώνευσης όπως θα 
έπρεπε, αλλά θα φορολογηθεί κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρείας, 
που προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση.
Εξάλλου, όπως έχει γίνει δεκτό με την Ε. 24011/ΠΟΛ. 423/1969 διατα
γή μας, η προερχόμενη από μετατροπή ή συγχώνευση ανώνυμη εταιρεία, 
υποχρεούται να συντάξει απογραφή κατά το χρόνο της σύστασής της 
(ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 41 του Κ.ν. 2190/1920 
και της παραγρ. 6 του άρθρου 40 του Κ.Φ.Σ. κατά την οποία, τα πάγια 
στοιχεία αναγράφονται με την αξία που καθορίστηκε, από την εκτιμητική 
Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/1920.



54 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

Δεν θα αναγραφούν στην απογραφή, τα πάγια στοιχεία τα οποία, αν και 
εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή, καταστράφηκαν ή πουλήθηκαν μέχρι τη 
σύσταση της ανώνυμης εταιρείας.

Αντίθετα, θα καταχωρηθούν στην απογραφή έναρξης, με την αξία κτή
σης τους, οι αγορές νέων παγίων στοιχείων, οι οποίες πραγματοποιούνται 
στο χρονικό διάστημα, αφότου συντάχθηκε η έκθεση της εκτιμητικής Επι
τροπής του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 και μέχρι το χρόνο σύστασης της 
ανώνυμης εταιρείας.

Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει, ότι: α) σε περίπτωση μετα
τροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, 
για την υπεραξία, που προκύπτει από τα αυτοκίνητα που εισφέρονται 
για να χρησιμοποιηθούν ως πάγιο στοιχείο της επιχείρησης δεν υπάρχει 
υποχρέωση καταβολής του φόρου που οφείλεται με τις διατάξεις της πα
ραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981 από την μετατρεπόμενη ή 
συγχωνευόμενη επιχείρηση β) για τα τυχόν αυτοκίνητα που αγοράσθη
καν από την μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση στο χρονικό 
διάστημα από τη σύνταξη της έκθεσης της εκτιμητικής επιτροπής του άρ
θρου 9 του ν. 2190/1920 και μέχρι το χρόνο σύστασης της Α.Ε., καθόσον η 
υποχρέωση αναγραφής τους στην απογραφή έναρξης με την τιμή κτήσης, 
δεν καταλείπει ωφέλεια (υπεραξία) προς φορολόγηση.

Β. Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ
Οι διατυπώσεις, που απαιτούνται για την μεταφορά από την Ε.Ε. στην 
Α.Ε. του φορτηγού αυτοκινήτου, που αποκτήθηκε από την μετατρεπό
μενη σε Α.Ε. ετερόρρυθμη εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από την 
σύνταξη της έκθεσης της εκτιμητικής επιτροπής του ν. 2190/1920 μέχρι το 
χρόνο σύστασης της Α.Ε., δεν αποτελούν μεταβίβαση της κυριότητος του 
αυτοκινήτου. Και τούτο, γιατί ό,τι αποκτάται από την υπό μετατροπή Ε.Ε. 
κατά το στάδιο μετατροπής της ανήκει αυτοδίκαια, μετά την ολοκλήρωση 
της μετατροπής, στην Α.Ε.

Για το λόγο αυτό στην ανωτέρω περίπτωση δεν οφείλεται φόρος προστι
θέμενης αξίας ή τέλος χαρτοσήμου.

Εξάλλου, με τις ανωτέρω διατυπώσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγ
ματοποιείται συμπληρωματική εισφορά στην Α.Ε., αφού δεν εισφέρεται 
νέο περιουσιακό στοιχείο, (το αυτοκίνητο αντικαθιστά άλλα περιουσιακά 
στοιχεία που εκτιμήθηκαν αρχικά από την επιτροπή του ν. 2190/1920), και 
επομένως δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων.

16. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Β συγχωνευόμενης αποφάσισε 
όπως τα άνω κέρδη μεταφερθούν στην νέα εταιρεία.

17. Τα περιουσιακά στοιχεία της Β έχουν μεταβληθεί κατά το χρονικό διά
στημα 20.9.2002 - 31.12.2002.


