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Το εταιρικό μας δίκαιο διέπεται από κανόνες δικαίου που διαμορφώνουν τις ενώσεις

προσώπων που στηρίζονται σε δικαιοπραξία για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Το

χαρακτηριστικό των ενώσεων προσώπων είναι ότι κατά τη σύστασή τους τουλάχιστον δεν

υπάρχει αντίθεση συμφερόντων, εξαιτίας του γεγονότος ότι επιδιώκουν την πραγμάτωση

του ίδιου κοινού σκοπού. Το βασικό στοιχείο που συντελεί στην δημιουργία των εταιριών

του δικαίου μας είναι η σύμβαση που απαιτείται να συναφθεί μεταξύ των μερών με κοινή

συμβολή. Οι εταιρίες του  εμπορικού δικαίου ανέρχονται στις εξής: η ομόρρυθμη εταιρία,

η απλή και κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία, η αφανής εταιρία, η ανώνυμη εταιρία, η

εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, η συμπλοιοκτησία και ο

συνεταιρισμός, ενώ η κοινοπραξία προσεγγίζει την ομόρρυθμη εταιρία. Το δίκαιο μας

διακρίνει τις εταιρίες σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές.

Το περιεχόμενο της εργασίας και ο τρόπος που παρουσιάζεται αποσκοπεί στην κατά το

δυνατόν πληρέστερη παροχή ουσιαστικών πληροφοριών που αφορούν τον τομέα της

μετατροπής των επιχειρήσεων από προσωπικές σε κεφαλαιουχικές και από κεφαλαιουχικές

σε προσωπικές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

                                                        ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

1.1 Γενικά περί μετατροπών

Εταιρίες δραστηριοποιούμενες σε οικονομικό κλάδο, κατά το χρόνο της παραγωγικής τους

λειτουργίας ενδεχομένως να προκύψει το ζήτημα της μη πλήρους ικανοποίησης των

εταίρων τους από τον τύπο της εταιρίας που έχει επιλεγεί είτε διότι έχει αυξηθεί ό τζίρος

της επιχείρησης είτε κάποιος από τους εταίρους επιθυμεί να εγκαταλείψει την εταιρική του

ιδιότητα ως ομόρρυθμου εταίρου. Τότε δημιουργείται η ανάγκη να μετατραπεί ο εταιρικός

τύπος και για το λόγο αυτό ο νομοθέτης δημιουργεί φορολογικά επί το πλείστον κίνητρα.

Η μετατροπή οποιασδήποτε εταιρίας μπορεί να επιτευχθεί αν πρώτα φυσικά λυθεί και

έπειτα τα μέλη της-εταίροι ιδρύσουν τη  νέα εταιρία που επιθυμούν αφού πρώτα εισφέρουν

σε αυτή την περιουσία που προϋπήρχε. Η μεταβολή αυτή καλείται καταχρηστικός

μετασχηματισμός και ακόμη προτού πραγματοποιηθεί απαιτείται απόφαση των εταίρων

και υποβολή της στη δημοσιότητα. Αν όμως η εκκαθάριση ως στάδιο δεν έχει αποκλεισθεί,

αν η εταιρία έχει περιουσία, όπως και δικαιώματα και υποχρεώσεις , θα εξακολουθεί  να

υφίσταται και επομένως πρέπει να εισέλθει στη διαδικασία της εκκαθάρισης.

Ακολούθως, της εταιρίας όλοι οι εταίροι που έχει ήδη λυθεί οφείλουν να ιδρύσουν

νόμιμα την εταιρία αφού πρώτα εισφέρουν σε αυτή την περιουσία της ,είτε ως σύνολο είτε

ως τμήμα που έχει απομείνει ύστερα από την εξόφληση των πιστωτών. Όπως

καταλαβαίνουμε, ο τύπος αυτός της μετατροπής είναι περίπλοκος και χρονοβόρος, αφού

απαιτεί πρώτα λύση της υφιστάμενης εταιρίας και επιπλέον την συνοδεύουν οι δαπάνες

που ακολουθούν τη σύσταση της εταιρίας.

Πλέον με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 που τέθηκε σε ισχύ από τις 04/04/2011 μετά

την έκδοση της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 ,οι διαδικασίες που αφορούν τη σύσταση

προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών έχουν γίνει πιο απλές, αρκεί να εγγραφεί η

εταιρία στο Γ.Ε.ΜΗ μέσω της ΥΜΣ.

ΥΜΣ(One stop stop) είναι η υπηρεσία που στην ουσία παρέχεται από πιστοποιημένο

συμβολαιογράφο, ο οποίος αναλαμβάνει την διαδικασία σύστασης της εταιρίας.
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Συγκεκριμένα, οι συμβαλλόμενοι που ενδιαφέρονται για την σύσταση της εταιρίας

ενώπιον της Υ.Μ.Σ. καταθέτουν το ιδιωτικό συμφωνητικό ή το συμβολαιογραφικό

έγγραφο σύστασης της εταιρίας, υποβάλλουν αίτηση που έχει υπογραφεί από τους ίδιους

για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ και την καταχώριση της επωνυμίας της υπό σύσταση

εταιρίας στο οικείο επιμελητήριο ,καταβολή του ενιαίου κόστους σύστασης της εταιρίας,

δήλωση για το ΦΣΚ, υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου, συμπλήρωση απαραίτητων

εντύπων για χορήγηση ΑΦΜ και εγγραφή των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους

ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Από την άλλη πλευρά, μέσω της διαδικασίας  της Υ.Μ.Σ. καταργούνται όλες οι

γραφειοκρατικές διαδικασίες που υπήρχαν για να συσταθεί η εμπορική εταιρία και η

Υ.Μ.Σ. ελέγχει την αίτηση καταχώρισης των εγγράφων που ακολουθούν τη σύσταση,

προελέγχει την επωνυμία ,τα δικαιολογητικά, τη πληρότητα των δικαιολογητικών.

Με τη μορφή αυτή του μετασχηματισμού που περιγράψαμε προηγουμένως συνυπάρχουν

και τα νομικά προβλήματα που ακολουθούν τη μεταβίβαση ακέραιας της περιουσίας της

εταιρίας που λύνεται. Ειδικότερα, στη προκύπτουσα εταιρία δύναται να εισφερθεί μόνο το

ενεργητικό και τότε η καινούρια εταιρία θα έχει παράλληλα την ευθύνη μαζί με την παλιά

απέναντι στους πιστωτές της αλλά σε πιο περιορισμένο βαθμό(άρθρο 479 ΑΚ). Ακόμη,στη

νέα εταιρία δύναται να εισφερθεί και το παθητικό της προϋπάρχουσας εταιρίας και σε αυτή

τη περίπτωση θα γίνει εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 471-479 ΑΚ, όσων από

αυτών ταιριάζουν στη περίπτωση αφού εδώ αντιμετωπίζουμε θέμα μετατροπής εταιρίας, η

οποία δεν είναι αυτοδικαίως εισερχόμενη στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της

μετασχηματιζόμενης εταιρίας.

Για τους λόγους που μόλις  προαναφέραμε, ο νομοθέτης του δικαίου των εταιριών, έχει

προβλέψει και νομοθετήσει τον κατά κυριολεξία μετασχηματισμό, που στην ουσία είναι η

τροποποίηση του καταστατικού της μετασχηματιζόμενης εταιρίας. Επελθούσης της

τροποποίησης αυτής, γίνεται αλλαγή στον όρο του καταστατικού που αφορά τον τύπο της

εταιρίας και γίνεται προσαρμογή του υπολοίπου καταστατικού στο δίκαιο που θα διέπει

αποδώ και στο εξής το νέο τύπο. Συγκεκριμένα, η ήδη υφιστάμενη εταιρία δεν προβαίνει

σε λύση ούτε σε εκκαθάριση, ούτε επέρχεται ίδρυση νέας εταιρίας. Αυτό που συντελείται

είναι ότι το προηγούμενο νομικό πρόσωπο εγκολπώνεται στο νέο νομικό πρόσωπο και η

παλιά εταιρία εξακολουθεί να υπάρχει απλά με διαφορετικό νομικό τύπο στου οποίου το

δίκαιο πλέον υπάγεται. Επιπλέον, ο φορέας της εταιρικής περιουσίας δεν  αλλάζει και οι

εκκρεμείς δίκες δεν διακόπτονται.
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Αυτό που συνάγεται όμως είναι ότι η μετατροπή αυτή-μετασχηματισμός μπορεί μεν να

φαίνεται απλός αλλά ορισμένες φορές λειτουργεί αρνητικά στα συμφέροντα των πιστωτών

και της μειοψηφίας και για αυτό το λόγο δεν υπόκειται στην αρχή της ελευθερίας των

συμβάσεων και σε περιπτώσεις που τα προαναφερθέντα συμφέροντα τελούν σε κίνδυνο ο

νομοθέτης πρέπει να παρεμβαίνει.

1.2 Ισχύον νομικό πλαίσιο

Η βασική μας νομοθεσία για την μετατροπή εταιριών περιλαμβάνεται στις διατάξεις του

ν.4072/2012 για τις Ο.Ε.,Ε.Ε., αφανή εταιρία, κοινοπραξία και ΙΚΕ, στον κωδ.ν.2190/1920

και στον ν.3190/1955 για Α.Ε., Ε.Π.Ε. Η μετατροπή των εταιριών είναι συμφέρουσα για

τους εταίρους και τις εταιρίες τους και τους ατομικά ενεργούντες επιχειρηματίες γιατί

τείνει στην δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων. Η πολιτεία έχει άμεσο ενδιαφέρον

στην μετατροπή εταιριών γιατί με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται επιχειρήσεις που

μπορούν να αντέξουν στον ανταγωνισμό, ιδίως στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης,

αυξάνονται οι θέσεις εργασίας και μακροπρόθεσμα ενισχύεται η οικονομία της χώρας.

Σύμφωνα με τις κοινές φορολογικές διατάξεις για την μετατροπή εταιριών επέρχονται

μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις και δαπάνες και ειδικότερα:1. Η μετατροπή της

εταιρίας συνεπάγεται την λύση της και συνεπώς τα περιουσιακά της στοιχεία, ιδίως τα

ακίνητα, μεταβιβάζονται λόγω εισφοράς στην εταιρία στην οποία μετατρέπεται και ο

φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων ανέρχεται σε ποσό 10% - 15% επί της αξίας του ακινήτου

και το ποσό επιβαρύνει την ίδια την εταιρία, η οποία προβαίνει στην μετατροπή.

2. Για την λύση της εταιρίας πρέπει να γίνει εκκαθάριση και διανομή της εταιρικής

περιουσίας και η επιπλέον διαφορά (υπεραξία παγίων, κέρδη μη διανεμηθέντα επί πολλά

έτη κ.α.), μεταξύ του εταιρικού κεφαλαίου της προσωπικής εταιρείας, ως μαθηματικής

ποσότητας και της αξίας της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί και ρευστοποιηθεί,

φορολογείται αμέσως με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, μερισμάτων κλπ.

3. Για την μετατροπή προβλέπονται έξοδα, ήτοι φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ του

Δημοσίου και υπέρ τρίτων (Ταμείων κ.α.).Σε αντιστάθμισμα των παραπάνω η πολιτεία

εισήγαγε με τους νόμους 1297/1972 και 2166/1993 φορολογικές απαλλαγές για την

μετατροπή των εταιριών, οι οποίες διευκολύνουν την διαδικασία μετατροπής και

κατέστησε αυτές (μετατροπές) πιο ανέξοδες και ειδικότερα:1. Το Ν.Δ. 1297/72 εισάγει
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απαλλαγές στις δαπάνες μετασχηματισμού των επιχειρήσεων (φόρος μεταβιβάσεως

ακινήτου, χαρτόσημα, δικαιώματα πάσης φύσεως ταμείων κ.α.) και μεταφορά του φόρου

εισοδήματος στο χρόνο της διαλύσεως της εκ της μετατροπής δημιουργούμενης νέας

εταιρίας, δηλαδή δεν οφείλεται στην περίπτωση αυτή φόρος μεταβίβασης λόγω της

υπεραξίας της εταιρικής περιουσίας και ο φόρος αυτός μεταφέρεται στην λύση της

εταιρίας, εφαρμόζεται δε με τις εξής προϋποθέσεις: Οι μετοχές σε ποσοστό 75%,που

εκδίδονται είναι επί πενταετία από της μετατροπής ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

 Το κεφάλαιο της Α.Ε. που θα προκύψει από την μετατροπή είναι τουλάχιστον 300.000€.

Οι ενδιαφερόμενοι να θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις και την διαδικασία που αυτό

εισάγει.2. Ο Ν.2166/93 δεν καθιστά υποχρεωτική την εκτίμηση της εταιρικής περιουσίας

της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας (ενεργητικού και παθητικού, ήτοι τον

καθορισμό τελικά της καθαρής θέσεως της εταιρίας) από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

του άρθρου 9 ν.2190/20 και συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν

εκτιμάται η περιουσιακή κατάσταση της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης για τον

προσδιορισμό του εισφερόμενου κεφαλαίου αυτής, εφαρμόζεται δε με τις εξής

προϋποθέσεις: Η νέα εταιρία μπορεί να έχει ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές και δεν

υπάρχει χρονικός περιορισμός μέσα στον οποίο πρέπει να μεταβιβαστούν και ακόμη το

κεφάλαιο της νέας εταιρίας που θα προκύψει είναι για τις ΑΕ τουλάχιστον,300.000€

Οι ενδιαφερόμενοι να θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις και την διαδικασία που ο

παραπάνω νόμος εισάγει. Στο σημείο αυτό  πρέπει να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση

μετατροπής αρχικά οφείλουμε να εξετάσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει το εταιρικό

μας δίκαιο και στη συνέχεια να εξετάσουμε τα φορολογικά/οικονομικά κίνητρα που μας

παρέχει η υπαγωγή είτε στις  διατάξεις του ΝΔ 1237/72 ή του Ν.2166/93. Σύμφωνα με το

άρθρο 67 του Ν.2190/1920, η διαδικασία της μετατροπής έχει ως ακολούθως:1.Εκτίμηση

ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας από την επιτροπή του άρθρου 9.

2. Μετά από αυτή ακολουθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία περιλαμβάνει

και πλήρες καταστατικό της ιδρυόμενης Α.Ε. με τη μετατροπή, ως και τη σύνθεση του

πρώτου ΔΣ αυτής, με τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου και η απαιτούμενη πλειοψηφία

του αριθμού των εταίρων είναι ¾ ,οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/4 των εταιρικών μεριδίων.

Προϋπόθεση της μετατροπής είναι η εκτίμηση της εταιρικής περιουσίας (ενεργητικού και

παθητικού δηλ. ο καθορισμός τελικά της καθαρής θέσεως της εταιρίας) από την Επιτροπή

Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει αυτή σήμερα.
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Η εκτίμηση της εταιρικής περιουσίας δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και προσωπικής

εταιρείας, συνήθως αυτό δεν γίνεται χωριστά αλλά περιλαμβάνεται (επαναλαμβάνεται) στο

καταστατικό της εταιρίας, αντίγραφο δε, αυτής επισυνάπτεται στο συμβόλαιο. Εάν οι

εταίροι υπέγραψαν το πρακτικό της Συνέλευσης με τη νόμιμη πλειοψηφία, απαιτείται η

νόμιμη πλειοψηφία να παρίσταται και ενώπιον συμβολαιογράφου, αλλιώς δεν είναι νόμιμη

η απόφαση. Στο συμβόλαιο επισυνάπτεται το πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων, εκτός

αν, επιεικώς, αναφέρεται σ' αυτό ότι οι εμφανισθέντες στο συμβολαιογράφο ενεργούν ως

μετέχοντες συνεδριάσεως Συνελεύσεως εταίρων. Το συμβόλαιο υποβάλλεται στη αρμόδια

Αρχή  ήτοι ΓΕΜΗ (για να δοθεί άδεια σύστασης και έγκρισης του καταστατικού (άρθρο 4

Κ.Ν. 2190). Συνεπώς από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας η

από την μετατροπή προερχόμενη εταιρία συνεχίζεται ως ΑΕ. Στην πράξη πολλές φορές

δεν συντάσσεται πρακτικό συνελεύσεως των εταίρων, αλλά οι εταίροι εμφανίζονται

ενώπιον συμβολαιογράφου και λαμβάνουν την απόφαση τους. Εάν η απόφαση είναι

ομόφωνη και εμφανίστηκαν όλοι οι εταίροι στον συμβολαιογράφο γίνεται δεκτό ότι δεν

είναι απαραίτητη η σύνταξη ιδιαιτέρου πρακτικού συνελεύσεως εταίρων. Γενικά η

μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε ΑΕ δεν συνεπάγεται την ίδρυση νέου νομικού

προσώπου, αλλά συνεχίζεται το υφιστάμενο με νέο νομικό ένδυμα του τύπου της ΑΕ. Για

τον λόγο αυτό ,α) δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης όταν η προσωπική εταιρεία εισφέρει

τα ακίνητα της, λόγω της μετατροπής, στην ΑΕ, β) προηγείται πάντοτε της εισφοράς η

εξακρίβωση της αξίας της εταιρικής περιουσίας από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του

άρθρου 9 ν.2190/20, γ) η εισφορά μπορεί να γίνει σε χρήμα αλλά και σε είδος, δ) όλες οι

συναλλακτικές εργασίες της υπό μετατροπή προσωπικής εταιρίας θεωρούνται ως

γενόμενες για λογαριασμό και για όφελος της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας.

Είθισται για την μετατροπή προσωπικής εταιρίας σε ΑΕ, οι εταίροι της προσωπικής

εταιρείας, προ της μετατροπής, να αυξάνουν το εταιρικό της κεφάλαιο ή να μεταβιβάζουν

εταιρικά μερίδια μεταξύ τους ή προς τρίτους, για να επιτύχουν με την μετατροπή

συμμετοχή των εταίρων της προσωπικής εταιρίας στην ΑΕ ως μετόχων, με επιθυμητά από

αυτούς ποσοστά συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Αυτό είναι νόμιμο, πρέπει όμως

να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ενδεχόμενη φορολογία της υπεραξίας των

μεταβιβαζόμενων μεριδίων (διαφορά κτήσεως και αξίας κατά την μεταβίβαση).

Η μετατροπή προσωπικής εταιρίας σε ΑΕ γίνεται και με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Η  προσωπική εταιρία λύεται, εκκαθαρίζεται η περιουσία της, διανέμεται μεταξύ των

εταίρων το ενεργητικό και παθητικό αυτής και με βάση τα λαμβανόμενα από κάθε εταίρο,
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αυτοί συνιστούν μία νέα εταιρία ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά δεν πρόκειται για

μετατροπή εταιρίας αλλά για λύση εταιρίας και ίδρυση νέας με μόνο κοινό σημείο ότι οι

εταίροι της μίας και της άλλης εταιρίας είναι τα ίδια πρόσωπα και τα στοιχεία της νέας

εταιρίας είναι τα ίδια με αυτά που υπήρχαν στην παλιά εταιρία πριν λυθεί.

2. Η προσωπική εταιρία λύεται και συνιστάται μία νέα εταιρία στην οποία μεταβιβάζεται

με συμβολαιογραφικό έγγραφο το σύνολο της εταιρικής περιουσίας (ενεργητικό και

παθητικό) χωρίς να γίνει εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται μια νέα

εταιρία και απαιτείται να τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις συστάσεως μιας νέας εταιρίας με

μόνη διαφορά ότι στα εισφερόμενα περιλαμβάνεται και η εταιρική περιουσία της

περιουσίας που διαλύθηκε. Η προσωπική εταιρία διαλύεται, ιδρύεται νέα ΑΕ, χωρίς να

είναι εκ του νόμου διάδοχος της  προσωπικής εταιρίας, ούτε η προσωπική εταιρία

λογίζεται ότι συνεχίζεται από την ΑΕ. Συμπεράσματα: 1. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος

μετατροπής  προσωπικής εταιρίας σε ΑΕ είναι η διαδικασία του άρθρου 67 ν.2190/20.

Στην περίπτωση αυτή δεν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο, αλλά συνεχίζεται το υφιστάμενο

με νέο νομικό ένδυμα αυτό του τύπου της ΑΕ. Η περιουσία της προσωπικής εταιρείας

εκτιμάται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 ν.2190/20 και εισφέρεται

στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 60.000 ευρώ.

Κατά την διαδικασία αυτή έχουμε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, διότι αφενός δεν

πληρώνεται φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων, αφετέρου ο φόρος στην συγκέντρωση

κεφαλαίου σε ποσοστό 1%, καταβάλλεται μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί

στο ύψος του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης  προσωπικής εταιρείας. Έτσι εάν η

προσωπικής εταιρείας έχει ονομαστικό κεφάλαιο 150.000,00 € και μετά την μετατροπή η

ΑΕ θα έχει 300.000 € , ο φόρος θα επιβληθεί επί της διαφοράς, ήτοι στα 150.000 €.

2. Η μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε ΑΕ κατά το Ν.Δ. 1297/72 προσφέρει σημαντικές

φορολογικές ελαφρύνσεις, όμως το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ θα πρέπει να είναι

τουλάχιστον 300.000 € και οι μετοχές της ονομαστικές σε ποσοστό 75% και

αμεταβίβαστες επί πενταετία από την χρονική στιγμή της συντέλεσης της μετατροπής.

3. Η μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε ΑΕ κατά το Ν.2166/93 προσφέρει σημαντικές

φορολογικές ελαφρύνσεις, όμως το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ θα πρέπει να είναι

τουλάχιστον 300.000 €. 4. Η μετατροπή προσωπικής εταιρείας  σε ΑΕ επέρχεται με

λύση της προσωπικής εταιρείας και ίδρυση νέας ΑΕ, όμως με σημαντικές φορολογικές

επιβαρύνσεις.

5. Η προσωπική εταιρεία λύεται και χωρίς να γίνει εκκαθάριση μεταβιβάζεται η εταιρική

της περιουσία σε νεοσυσταθείσα ΑΕ.Άρα για να μετατραπεί σε ΑΕ έχει τις παραπάνω 5
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δυνατότητες, με πιο συμφέρουσα κατά την γνώμη μας, από την άποψη των φορολογικών

ελαφρύνσεων και της δυνατότητας καταβολής ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου της κατά

μετατροπή ΑΕ,την διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 67 ν.2190/20. Σημειωτέον ότι η

διαδικασία αυτή δεν είναι χρονοβόρα και τα έξοδα σε σχέση με τις λοιπές δυνατότητες

είναι περιορισμένα.

1.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μετατροπών

Πλεονεκτήματα από μετατροπή

Η επιχείρηση ενισχύεται με οικονομικούς πόρους-μέσα και αυτό διότι έχουμε ελάχιστο

εταιρικό κεφάλαιο ως αναγκαία προϋπόθεση από το εταιρικό δίκαιο για τις κεφαλαιουχικές

εταιρίες. Επίσης, παρατηρείται  βελτίωση σε επίπεδο προσώπων διότι αλλάζει η μορφή

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, με την ανάληψη των αποφάσεων να γίνεται

από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η ανταγωνιστικότητα ακόμη ενισχύεται επειδή

η εταιρία μπορεί να επιτύχει οικονομίες κλίμακας και η πιστοληπτική ικανότητα της

βελτιώνεται.

Έπειτα, για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες υπάρχει η δυνατότητα των φορολογικών

ελαφρύνσεων: Αν χρησιμοποιηθεί ο Ν.2166/1993 και το Ν.Δ. 1297/1972, επέρχεται

απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων, τα τέλη

χαρτοσήμου ,το φόρο υπεραξίας και το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων.

Αν η μετατροπή καταλήγει σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. , η ευθύνη των ιδιοκτητών εκτείνεται μέχρι

του ποσού του κεφαλαίου συμμετοχής τους, δηλαδή του ποσού που έχουν εισφέρει στην

εταιρία, και για το υπόλοιπο των ευθυνών ευθύνεται μόνο η εταιρία ως νομικό πρόσωπο.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να συνεχίσει την παραγωγική της

λειτουργία από άλλα πρόσωπα αν πεθάνουν οι ιδρυτές της.
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Μειονεκτήματα από μετατροπή

Ο ιδιοκτήτης της μετατραπείσας εταιρίας δεν δύναται να ασκήσει τον ίδιο βαθμό ελέγχου

στην παρούσα εταιρία με τον έλεγχο που ασκούσε προηγουμένως εξαιτίας του γεγονότος

ότι η εταιρία του πλέον έχει μεγαλώσει. Αυτό συμβαίνει διότι για να ληφθεί μία σημαντική

απόφαση απαιτείται σύγκληση γενικής συνέλευσης, ποσοστά απαιτούμενης πλειοψηφίας

και δεν αρκεί μόνο η επιθυμία του ιδιοκτήτη. Η πολιτεία , επίσης  ασκεί περισσότερο

έλεγχο στις δραστηριότητες της μονάδας επειδή πλέον διαχειρίζεται μεγαλύτερα κεφάλαια

και ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω της υποχρέωσης της εταιρίας για τήρηση

διατυπώσεων δημοσιότητας. Επιπρόσθετα, επειδή τα άτομα που επέχουν ρόλο

διαχειριστικής εξουσίας έχουν αυξηθεί μειώνεται ανάλογα η ταχύτητα λήψης των

αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Α. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ

ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2.1 Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε.

Η ετερορρυθμοποίηση της Ο.Ε. προκύπτει είτε από την αλλαγή της ιδιότητας ενός

ομόρρυθμου εταίρου σε ετερόρρυθμο είτε από την έλευση στην εταιρία ενός ετερόρρυθμου
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εταίρου όπου αυτόματα η εταιρία μετατρέπεται σε ετερόρρυθμη. Η αλλαγή αυτή επέρχεται

με μία απλή τροποποίηση του καταστατικού χωρίς διάλυση του νομικού προσώπου της

Ο.Ε..

2.1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. ανήκει και αυτή στην κατηγορία των προσωπικών εταιριών έχοντας νομική

προσωπικότητα και ταυτόχρονα εμπορική ιδιότητα. Τα χαρακτηριστικά της απλής

ετερόρρυθμης εταιρίας είναι ότι από τους εταίρους που απαρτίζουν την εταιρική της

σύνθεση ένας τουλάχιστον ευθύνεται για τα χρέη της απεριόριστα και εις ολόκληρον και

από την άλλη ένας τουλάχιστον ευθύνεται μέχρι του ποσού που κατέβαλλε στην εταιρία

για να αποκτήσει την ιδιότητα του ως ετερόρρυθμου εταίρου. Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε

ότι ο ετερόρρυθμος ο οποίος έχει καταβάλλει κανονικά την εισφορά του όπως αυτή

συμφωνήθηκε κατά την έλευση του στην εταιρία παύει αυτοδικαίως να ευθύνεται απέναντι

στους πιστωτές.

2.1.2 Προϋποθέσεις μετατροπής

Συμφωνία μετατροπής, προκύπτουσα είτε από ομόφωνη απόφαση των εταίρων είτε από

πλειοψηφική απόφαση.

Τροποποίηση του καταστατικού με αποτύπωση του σε ιδιωτικό έγγραφο, και απαίτηση

συμβολαιογραφικού εγγράφου αν υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.

Η υπόλοιπη διαδικασία αναλαμβάνεται από την υπηρεσία μίας στάσης.

2.1.3 Αποτελέσματα μετατροπής
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Πλέον, επελθούσης της μετατροπής ο ετερόρρυθμος ευθύνεται μέχρι του ποσού της

εισφοράς του απέναντι στους εταιρικούς πιστωτές ενώ η ευθύνη του ομόρρυθμου

εξακολουθεί να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με πριν.

2.2 Μετατροπή Ε.Ε. σε Ο.Ε.

2.2.1 Προϋποθέσεις μετατροπής

Η εν λόγω μετατροπή υφίσταται και μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ο μοναδικός

ετερόρρυθμος εταίρος είτε πεθάνει, είτε αποχωρήσει από την εταιρία, είτε

αποκλειστεί ,είτε ακόμη από την μεταβολή του σε ομόρρυθμο εταίρο.

H μετατροπή αυτή μπορεί να γίνει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της  σύμφωνα με

το άρθρο 282,παρ.2, του Ν. 4072/2012.

2.2.2 Αποτελέσματα μετατροπής

Η ετερόρρυθμη εταιρία αλλάζει νομικό τύπο και μετατρέπεται σε ομόρρυθμη βάσει του

άρθρου 282 ,παρ,1 του Ν.4072/2012 από τη στιγμή που τηρηθούν οι διατυπώσεις

δημοσιότητας ώστε να ενημερωθούν οι τυχόν πιστωτές και γενικά οι ξένοι.

Β. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΕ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

2.3 Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε.
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Το άρθρο 53 ν. 3190/1955 αποτελεί πρόβλεψη της δυνατότητας του εν λόγω

μετασχηματισμού .

2.3.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε.

 Η ομόρρυθμη εταιρία από τη φύση της είναι μία προσωπική εταιρία έχοντας νομική

προσωπικότητα και ταυτόχρονα εμπορική ιδιότητα επιδιώκοντας εμπορικό σκοπό και

εντάσσεται  όπως προείπαμε στις προσωπικές εταιρίες διότι για τα χρέη της υπέχουν

παράλληλη ευθύνη όλοι οι εταίροι(άρθρο 249,παρ.1 του Ν.4072/2012).Τα χαρακτηριστικά

της και τα οποία φυσικά την ξεχωρίζουν από τους άλλους τύπους εταιριών του εμπορικού

δικαίου είναι η ευθύνη που πηγάζει από το νόμο και αφορά τους εταίρους της και διέπεται

από τις ιδιότητες του αναγκαστικού χαρακτήρα ,της προσωπικότητας, της άμεσης και

ευθείας έκθεσης απέναντι στους δανειστές ,της παραλληλότητας, του δικαιώματος ενός

εταίρου που κατέβαλε εις ολόκληρον μία οφειλή να την αναζητήσει και να στραφεί

αναγωγικά εναντίον των συνεταίρων του. Επίσης συνίσταται μεταξύ τουλάχιστον δύο

προσώπων μέσω της έγκυρης σύναψης της εταιρικής σύμβασης.

2.3.2 Προϋποθέσεις μετατροπής

Για το μετασχηματισμό αυτό απαραίτητα είναι τα εξής:

α)Να ληφθεί απόφαση από τους εταίρους της ομόρρυθμης εταιρίας που κυρίως πρέπει να

διακρίνεται από ομοφωνία.
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β) Η απόφαση που θα ληφθεί επιβάλλεται να ενδυθεί συμβολαιογραφικό τύπο που

ταυτόχρονα θα προβαίνει στην διαμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης

ευθύνης και ο όρος αυτός προκύπτει από το άρθρο 6 ,παρ.2 του ν.3190/1955.

γ) Στη συνέχεια να αποτιμηθεί η περιουσία της Ο.Ε., βάσει των διατάξεων των Α.Ε.

δηλαδή κάνοντας χρήση του  άρθρου 5 του Ν. 3190/1955.

δ)Να ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις που αφορούν την δημοσιότητα της εταιρίας σύμφωνα

με τα άρθρα 15 παρ. 1 περ. β και 16 παρ. 1 περ. α-γ και 13 παρ. 2α ν.3419/1955).

2.3.3 Αποτελέσματα μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε.

Από τη στιγμή που θα συντελεστεί η δημοσιότητα ολοκληρώνεται η μετατροπή της Ο.Ε.

(άρθρο 53 παρ. 4 ν.3190/1955) .

Ειδικότερα, η εταιρία ξεκινά να λειτουργεί ως ΕΠΕ αφού καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και

απέναντι στους τρίτους ισχύει από τη στιγμή που θα συντελεστεί η δημοσίευση της στον

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ και έχει πλέον καταργηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της

εταιρίας στο ΤΑΕ-ΕΠΕ Γ.Ε.ΜΗ

Την ίδια στιγμή, όμως , οι όροι της δημοσιότητας που αφορούν την λειτουργία της

ομόρρυθμης εταιρίας ορίζουν και επιβάλουν να διαγραφεί η ΟΕ  από τα βιβλία ή το

Γ.Ε.ΜΗ, όπου είναι καταχωρημένη.

Προ τη συντέλεση της  διαγραφής δεν σταματά να  ισχύει για τους καλόπιστους τρίτους

η οε.

Η επωνυμία της ΕΠΕ πλέον, που ακολουθεί  τη μετατροπή έχει το δικαίωμα να κρατήσει

την προϋπάρχουσα ονομασία με την προϋπόθεση αυτή να συνοδεύεται με τις λέξεις

«εταιρία περιορισμένης ευθύνης» (άρθρο 53 παρ.3 ν.3190/1955). Τη στιγμή αυτή, όμως, οι

ομόρρυθμοι εταίροι ,αφού έγιναν μέλη της ε.π.ε., δεν υπέχουν ευθύνη για τα χρέη που θα

δημιουργήσει η νέα εταιρία.

Για τα παλιά όμως, χρέη της ΟΕ ή ΕΕ,  που υπήρχαν πριν τη μετατροπή, ταυτόχρονα με

το νομικό πρόσωπο της ΕΠΕ που όπως προείπαμε είναι καθολικός διάδοχος των
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δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΟΕ, ευθύνη διατηρούν και οι πρώην ομόρρυθμοι

εταίροι(άρθρο 53 παρ. 4 ν. 3190/1955).

Η ευθύνη αυτή των πρώην ομόρρυθμων εταίρων έχει τις  ίδιες ιδιότητες όπως όταν

λειτουργούσε η ΟΕ , και η διάρκεια της είναι για μία πενταετία από τη στιγμή που η

μετατροπή θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, δηλαδή από τη στιγμή που θα ισχύει ο

μετασχηματισμός διέπεται από τα ίδια χαρακτηριστικά όπως πριν και διαρκεί για μία

πενταετία από την καταχώρηση του μετασχηματισμού στο Γ.Ε.ΜΗ ,από την ημερομηνία

δηλαδή την οποία ισχύει ο μετασχηματισμός(άρθρα 15 παρ. 1 ν. 3419/2005,64 εν 269 παρ.1

ν .4072/2012) και σημειωτέον, οδηγείται σε απόσβεση με την  προϋπόθεση της έγγραφης

συμφωνίας των πιστωτών περί του μετασχηματισμού(άρθρο 53 παρ. 4 ν.3190/1955).Εν

τέλει ,οι δίκες που είχαν ξεκινήσει μέχρι που ίσχυε η ομόρρυθμη εταιρία δεν σταματάνε

ύστερα από τη μετατροπή, αλλά απεναντίας εξακολουθούν να υφίστανται με διάδικο πλέον

την Ε.Π.Ε.

2.4 Μετατροπή Αφανούς Εταιρίας σε  Ε.Π.Ε.

2.4.1 Έννοια και χαρακτηριστικά  Αφανούς  Εταιρίας

Στον ιδιαίτερο αυτό τύπο εταιρίας υπάρχει ένας εμφανής εταίρος ο οποίος προσφέρει τη

δυνατότητα σε άλλον αφανή εταίρο να συμμετέχει στα αποτελέσματα της επιχείρησης και

ο οποίος ασκεί όλες τις πράξεις στο όνομα του αλλά για το συμφέρον όλων των εταίρων. Η

συγκεκριμένη αυτή εταιρία παρουσιάζει έλλειψη νομικής προσωπικότητας και συνεπώς

δεν διακρίνεται από ικανότητα δικαίου. Επιπλέον, αναφορικά με τις πράξεις που

πραγματεύονται στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας όλες γίνονται από τον εμφανή

εταίρο. Δεν διατηρεί περιουσία και καταρτίζεται άτυπα. Αναφορικά με τις εισφορές που

πρέπει βάσει νόμου να καταβληθούν ο εμφανής εταίρος αποτελεί την κατεύθυνση της

εισφοράς του αφανούς εταίρου ενώ και οι δύο υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές.

2.4.2 Προϋποθέσεις μετατροπής
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Κάθε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία εφόσον έχει περάσει ο χρόνος διάρκειας της

σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού λειτουργεί πλέον ως αφανής εταιρία. Στην

περίπτωση όμως αυτή γίνεται χρήση του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1297/1972 σε συνδυασμό με

τα άρθρα 2 και 3 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος.

2.4.3 Αποτελέσματα μετατροπής

Βάσει των ευεργετικών διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972, η αφανής  εταιρία μπορεί να

μετατραπεί σε Ε.Π.Ε. και  έκτοτε να διέπεται από τις διατάξεις της ΕΠΕ.

2.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ Α.Ε.

2.5.1 Έννοια και χαρακτηριστικά κοινοπραξίας

Η κοινοπραξία ρυθμίζεται από το άρθρο 293 του Ν.4072/2012 που στοχεύει κυρίως στην

θεμελίωση κανόνων που θα αφορούν την εταιρία αυτή. Δεν συνιστά εταιρικό τύπο και

στην ουσία δέχεται τον ορισμό της εταιρίας ευκαιρίας και αποτελεί επί το πλείστον μία

έγγραφη συμφωνία μεταξύ κυρίως νομικών προσώπων με μικρή χρονική διάρκεια

λειτουργίας με σκοπό την ολοκλήρωση ενός έργου. Οι κοινοπραξίες λαμβάνουν χώρα για

την κατασκευή ειδικά δημοσίων έργων όπου απαιτείται η συνεργασία πολλών νομικών

προσώπων για την διεκπεραίωση του έργου.
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2.5.2 Προϋποθέσεις μετατροπής

Βάσει του Ν.Δ. 1297/1972, για να μετατραπεί κάποια εταιρία σε Α.Ε. πρέπει να έχει

αναγκαστικά μορφή επιχείρησης με άδεια έναρξης επαγγέλματος ,να ενεργεί εμπορικές

πράξεις, και τα ακίνητα που εισφέρονται στην νεοϊδρυθείσα Α.Ε. να γίνονται χρήση από

αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 1297/1972, η κοινοπραξία και η κοινωνία αστικού

δικαίου μπορούν να τύχουν μετατροπής σε Α.Ε. εφόσον ασκούν επιχείρηση.

Εφόσον, ο επιχειρηματικός φορέας, ενδυόμενος τη μορφή της κοινοπραξίας διαθέσει

κεφάλαια για επενδύσεις ,τότε από τη στιγμή αυτή η κοινοπραξία νοείται ότι ασκεί

επιχείρηση.

2.5.3 Αποτελέσματα μετατροπής

Η κοινοπραξία ακολουθώντας και εφαρμόζοντας τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του

Ν.Δ. 1297/1972 δύναται να μετατραπεί σε Α.Ε. και στη συνέχεια η αρμόδια ΔΟΥ θα

αναλάβει την ευθύνη της εξέτασης των πραγματικών περιστατικών για να τύχει εφαρμογής

το Ν.Δ. 1297/1972.

2.6 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. ΣΕ Α.Ε.

2.6.1 Προϋποθέσεις μετατροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 ν.2190/1920, οι προϋποθέσεις για το μετασχηματισμό

αυτό είναι οι εξής:

α) Λήψη απόφασης από τους εταίρους , κυρίως ομόφωνη με τον όρο το καταστατικό να

μην έχει διαφορετική πρόβλεψη.

β) Η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να γίνει ενώπιον συμβολαιογράφου με αποτέλεσμα να

αποκτήσει τον ανάλογο τύπο και ταυτόχρονα να ορίζει το καταστατικό που θα διέπει την
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λειτουργία της Α.Ε. και επιπλέον τα άτομα που θα συνθέτουν το πρώτο διοικητικό

συμβούλιο και τα ονόματα των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης.

γ)Να γίνει αποτίμηση της περιουσίας της εταιρίας από την επιτροπή του άρθρου 9 του

Ν.2190/1920 και εφόσον το ενεργητικό της εταιρίας είναι κατώτερο από ότι ορίζει το

άρθρο 8 του Ν.2190/1920 να ενισχυθεί με νέες εισφορές.

δ) Αν η μετατροπή αφορά ασφαλιστικές, τράπεζες,  Α.Ε. του ΝΔ 608/1970, ανώνυμες

εταιρίες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και αθλητικές ΑΕ απαιτείται να δοθεί

έγκριση στην απόφαση που θα λάβουν οι εταίροι από την Περιφέρεια, βάσει του άρθρου 4

και ακόμη να δημοσιευθεί η εν λόγω απόφαση και η έγκριση της κατά το άρθρο 5 παρ.2 ν.

3853/2010 στο Γ.Ε.ΜΗ.

ε)Ταυτόχρονα, οι ΟΕ και ΕΕ πρέπει να προβούν σε διαγραφή τους από τα βιβλία εταιριών

αν είχαν συσταθεί πριν της 4.4.2011.

2.6.2 Αποτελέσματα μετατροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 εδ.4 του ν.2190/1920,πριν ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις

που αφορούν τη δημοσιότητα, δηλαδή η καταχώρηση στο διαδικτυακό τόπο του  Γ.Ε.ΜΗ

η μετατροπή είναι σαν να μην υφίσταται.

 Η εταιρία που έχει πλέον μετατραπεί συνεχίζει τη λειτουργία της έχοντας το νομικό

τύπο της Α.Ε. Αξίζει να τονισθεί ότι η διαδικτυακή δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ έχει σκοπό

ενημέρωσης και αν η ΟΕ-ΕΕ  έχουν ιδρυθεί προ 04.04.2011 για τους καλόπιστους τρίτους

παύει να υπάρχει από τη διαγραφή της από τα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου. Επιπλέον,

χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ και

ΓΕΜΗ πλέον δεν υφίσταται.

Στη συνέχεια, αφού έχει επέλθει ο μετασχηματισμός η ανώνυμη εταιρία αναλαμβάνει

στο όνομα της και για λογαριασμό της όλες τις έννομες σχέσεις αλλά και τα δικαιώματα

και υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί όσο υπήρχε ο νομικός τύπος της Ο.Ε.-Ε.Ε.

Οι δίκες που δεν είχαν διεκπεραιωθεί δεν διακόπτονται και συνεχίζουν πλέον και αφορούν

την Α.Ε..
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Η επωνυμία της είναι δυνατόν να αποτελείται από την προϋπάρχουσα επωνυμία της

Ο.Ε.-Ε.Ε. με την προϋπόθεση να προστεθούν σε αυτή το αντικείμενο που θα έχει η Α.Ε.

και οι λέξεις «ανώνυμη εταιρία».

Στη συνέχεια, οι εταίροι της Ο.Ε.-Ε.Ε. και νυν μέτοχοι της Α.Ε. παίρνουν μετοχές σε

ποσοστό τέτοιο που είναι αντίστοιχο και ανάλογο με τις μερίδες που κατείχαν πριν τη

μετατροπή και για τα χρέη που θα δημιουργηθούν με τον νέο νομικό τύπο δεν υπέχουν

καμία ευθύνη.

Παρόλα αυτά ,αναφορικά με τα χρέη της ομόρρυθμης εταιρίας που σημειωτέον

αφορούσαν την Ο.Ε.-Ε.Ε. μέχρι τη στιγμή που η Α.Ε. ενεγράφη στο Γ.Ε.ΜΗ μαζί με την

Α.Ε. που όπως έχουμε ήδη διατυπώσει είναι καθολικός διάδοχος δικαιωμάτων και

υποχρεώσεων ευθύνονται και οι πρώην εταίροι με την ιδιότητα του ομόρρυθμου(άρθρο 67

παρ. 2 εδ.8 ν.2190/1920).

Η προαναφερθείσα ευθύνη τους διέπεται από τις ίδιες ιδιότητες με πριν το

μετασχηματισμό δηλαδή παράλληλη, απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη και η

διάρκεια της είναι για πέντε χρόνια από τη στιγμή που θα συντελεστεί η καταχώρηση στο

Γ.Ε.ΜΗ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 269 ν.4072/2012).

Και στην περίπτωση αυτή η ευθύνη των εταίρων οδηγείται σε απόσβεση με τον όρο της

έγγραφης περί του μετασχηματισμού συμφωνίας των πιστωτών. Χρήζει πάντως αναφοράς

ότι ευθύνη για τα χρέη που αφορούσαν την Ο.Ε.-Ε.Ε. δεν υπέχουν νέα άτομα που θα

καταστούν μέτοχοι της Α.Ε. αγοράζοντας μετοχές(άρθρο 67 παρ.2 εδ. Τελευταίο ν.

2190/1920).

Σε περίπτωση, όμως που θα υπάρξει ελαττωματικός μετασχηματισμός και η εταιρία

εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ, η ενέργεια αυτή δεν παράγει αποτελέσματα δηλαδή δεν έχει ως

αποτέλεσμα την ίδρυση της Α.Ε. και αυτό κυρίως συμβαίνει όταν η μετατροπή αυτή

αντιβαίνει στην ορθή λειτουργία της δημόσιας τάξης. Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα της

εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ δεν είναι η ίδρυση της Α.Ε. και η Ο.Ε.-ΕΕ εξακολουθεί να

υφίσταται. Σύμφωνα, πάντως με άλλη άποψη που έχει διατυπωθεί η εταιρία μετά την

εγγραφή λαμβάνει το νομικό τύπο της Α.Ε. με τον όρο να πληρωθούν ορισμένες

προϋποθέσεις .

Όμως στην περίπτωση που έπειτα υπάρξει απαγγελία με δικαστική απόφαση που θα

καταδεικνύει στοιχεία ελαττωματικότητας της μετατροπής, η Α.Ε. γίνεται πάλι Ο.Ε.-Ε.Ε.

Η τωρινή άποψη της νομολογίας είναι ότι η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ θεραπεύει μερικά από τα

ελαττώματα ενώ ορισμένα άλλα από αιτίες που έχουν ως τελική έκβαση την ακυρότητα

της εταιρίας γίνονται αιτίες λύσης της εταιρίας. Δηλαδή σε γεγονός ελαττωματικής
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μετατροπής τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής το άρθρο 4α κ.ν 2190/1920 και θα τεθούν σε

ισχύ όσα προηγουμένως αναφέρθησαν.

2.7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

2.7.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας

 Αρχικά, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία είναι η εταιρία, η οποία δεν υιοθετείται από

πολλούς επιχειρηματίες και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 50α του Ν.3190/1955, το

π.δ. 326/1994 και ακόμη κανόνες που αφορούν την Α.Ε. εφόσον συσχετίζονται με το

άρθρο 284 του Ν.4072/2012. Στην ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία υπάρχουν δύο

κατηγορίες εταίρων, ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος οι οποίοι λαμβάνουν αντί για μερίδες

μετοχές(άρθρο 284,παρ.1 του ν.4072/2012) οι οποίες είναι ελεύθερα μεταβιβαστές.

2.7.2 Προϋποθέσεις μετατροπής

Η επωνυμία που δύναται να λάβει η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία αποτελείται από

την επιλογή είτε ανάμεσα στο όνομα κάποιων εταίρων είτε από την πραγματική ασχολία

της εταιρίας, η οποία την κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό με αναγκαστικά το όνομα αυτό να

συνοδεύεται με τις λέξεις «ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές», είτε ολογράφως είτε με

σύντμηση.

Όπως προαναφέραμε η Ε.Ε.Μ βασίζεται πάνω σε διατάξεις της Ε.Π.Ε., της Α.Ε. και του

π.δ. 326/1994 και φυσικά στον Ν.4072/2012.

2.7.3 Αποτελέσματα μετατροπής

Οι σχέσεις που διέπουν τους εταίρους με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου αλλά και

αυτούς με την ιδιότητα του ετερόρρυθμου, και στην συνέχεια ο τρόπος που τελείται η
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διαχείριση της εταιρίας ομοιάζουν με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για την ομόρρυθμη

εταιρία. Η βάση όμως από την άλλη πλευρά πάνω στην οποία στηρίζονται τα καθήκοντα

που αναλαμβάνουν οι ομόρρυθμοι εταίροι με την ιδιότητα του διαχειριστή της εταιρίας

είναι οι διατάξεις που διακρίνουν την λειτουργία της Α.Ε.

2.8 Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.

2.8.1 Έννοια Ι.Κ.Ε.

Όπως πολύ καλά  γνωρίζουμε, η πλειονότητα των επιχειρήσεων των οποίων η

δραστηριοποίηση λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες. Στην υπάρχουσα

νομοθεσία η ύπαρξη ενός εταιρικού τύπου προσαρμοσμένου στις ανάγκες της

μικρομεσαίας επιχείρησης είναι άγνωστη. Οι προσωπικές εταιρίες, όπως ΟΕ και ΕΕ

χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μικρών κυρίως επιχειρήσεων.

Εξαιτίας  των αναδυόμενων αναγκών των επιχειρήσεων πρέπει είτε η ισχύουσα νομοθεσία

για την ΕΠΕ να τροποποιηθεί ,είτε να υπάρξει μια νέα εταιρική μορφή με την ευελιξία και

την απλότητα ,ως χαρακτηριστικά της.

Λόγω του γεγονότος αυτού, δημιουργήθηκε η ΙΚΕ που αφορά κυρίως την μικρομεσαία

επιχείρηση. Είναι κεφαλαιουχική εταιρία, έχει νομική προσωπικότητα, εμπορική ιδιότητα

ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση, έχει κεφάλαιο τουλάχιστον του

1 ευρώ(άρθρο 43, παρ. 3) και μετά το ν. 4155/2013 το ποσό του κεφαλαίου καθορίζεται

ελεύθερα από τους εταίρους και μπορεί να είναι και μηδενικό. Το κεφάλαιο της ΙΚΕ

διαιρείται σε εταιρικά μερίδια(άρθρο 75,παρ.1) και η φορολογική της μεταχείριση είναι

ίδια με εκείνη της ΕΠΕ(άρθρο 116,παρ.10 και 11).

 Οι συντάκτες των διατάξεων της ΙΚΕ αποσκοπούν να προσδώσουν ευελιξία στην ΙΚΕ

ώστε να αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο το θεσμό του Γ.Ε.ΜΗ και τις σύγχρονες

δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διακυβέρνησης.

Ο νέος εταιρικός τύπος της ΙΚΕ αφορά επί το πλείστον τη μικρομεσαία

επιχειρηματικότητα. Ενσωματώνει νέες σχέσεις στο εταιρικό σχήμα, προσφέρει ευελιξία ,η
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λειτουργία της είναι πιο απλή ,χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας(σε σχέση με την

Ε.Π.Ε.) και προσαρμόζεται πιο εύκολα στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Μπορεί να επιλεγεί ως εταιρικός τύπος  για την άσκηση εμπορικής επιχείρησης από τις

12 Ιουνίου 2012(άρθρο 120, παρ. 2 του ν.4072/2012). Ενώ η κωδικοποίηση της

νομοθεσίας, με την έκδοση σχετικού κωδικοποιητικού π.δ., προβλέφτηκε με το άρθρο 330

του ν. 4072/2012.

Το άρθρο 116 του ν. 4072/2013 επιλύει τα νομοθετικά κενά της ΙΚΕ και ενδεχόμενες

δυσκολίες ένταξης της ΙΚΕ στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών , και ο σκοπός του είναι να

ενσωματώσει το θεσμό της ΙΚΕ στις γενικές διατάξεις περί κεφαλαιουχικών εταιριών,

επειδή οι διατάξεις για την ΙΚΕ  δεν διακρίνονται για την πληρότητα τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 116, παρ. 1 και 2, του ν. 4072/2012, όπου στη

νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρίες: α)

οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, εκτός αν από

το νόμο ή τη φύση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας συνάγεται κάτι διαφορετικό και

β) ως προς την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία οι αναφορές σε ποσοστά επί του κεφαλαίου

λογίζεται ότι αναφέρονται σε ποσοστά επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Ακόμη, όπου στη νομοθεσία ορίζεται ότι  δραστηριότητα μπορεί να ασκείται από εταιρίες

περιορισμένης ευθύνης, εφεξής θα μπορεί να ασκείται και από ιδιωτικές κεφαλαιουχικές

εταιρίες(άρθρο 116, παρ. 2). Επομένως , το πεδίο εφαρμογής της ΕΠΕ είναι ταυτόσημο με

το πεδίο εφαρμογής της ΙΚΕ.

Με το ίδιο άρθρο (116) τροποποιούνται διατάξεις ειδικότερων νόμων για την ένταξη της

ΙΚΕ στο σύστημα του δικαίου μας, ενδεικτικά δε και κυρίως αυτό που αφορά την μελέτη

μας είναι:

 Οι νόμοι που περιέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων(άρθρο

116, παρ. 5, του ν. 4072/2012).

Σε περίπτωση της μετατροπής Ο.Ε. και Ε.Ε. σε ΙΚΕ  οι εταίροι των προσωπικών

εταιριών και μετέπειτα εταίροι της ΙΚΕ πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα ευθύνονται για τα

χρέη της, με την επιφύλαξη του άρθρου 79 για τις « εγγυητικές εισφορές»(άρθρο 43,

παρ.3). Προσωπικές ευθύνες δεν μπορούν να αποκλεισθούν ,είτε με τις γενικές

(αδικοπρακτικές), είτε με ειδικές διατάξεις.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ι.Κ.Ε. είναι τα εξής:

α)  η ευελιξία, επειδή μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε ένα κεφαλαιουχικό σχήμα, με

αποκλειστικά και μόνο κεφαλαιουχικές εισφορές, από τη μια, ή να δημιουργήσουν ένα
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σχήμα με έντονα προσωπικά στοιχεία, παροχή εργασίας και ευθύνη για τα χρέη της

εταιρίας.

Με άλλα λόγια, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας εταιρίας όμοιας σχεδόν με την

ΕΠΕ ή να είναι πιο κοντά στην ΟΕ-ΕΕ ,αν επιλέξουν τη χρήση «εγγυητικών εισφορών», ή

ακόμα να μοιάζει με την ΑΕ .

β)η ελκυστικότητα, μέσω επιλογής εισφορών για δημιουργία εταιρικού κεφαλαίου. Η ΙΚΕ

δέχεται κάθε είδους εισφορά, είτε εισφορά εργασίας  ή εισφορά «ευθύνης», που ενισχύει

την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας. Αυτό αφορά κυρίως επιχειρήσεις χωρίς ανάγκη

υψηλής κεφαλαιακής υποδομής. Ταυτόχρονα, λειτουργεί θετικά για δημιουργία

οικογενειακών επιχειρήσεων .

γ) η απλότητα, λόγω του  ελάχιστου κεφαλαίου του 1 ευρώ και χωρίς δεσμεύσεις. Σημαίνει

ότι οι πιστωτές δεν πρέπει να βασίζονται στο εταιρικό κεφάλαιο για κάλυψη των

υποχρεώσεων τους και ότι ο νομοθέτης μπορεί να προβεί στην πρόβλεψη άλλων τρόπων

προστασίας των πιστωτών.

δ) Η ταχύτητα σύστασης της, αφού σύμφωνα με το άρθρο 51, συστήνεται αποκλειστικά

από την Υ.Μ.Σ., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5Α του

Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4072/2012.

ε) Η ταχύτητα με την οποία λύνονται οι εταιρικές διαφορές

στ) Η εταιρική διαφάνεια, εξαιτίας της ενισχυμένης παροχής πληροφοριών προς τους

τρίτους.

Χρήζει προσοχής να αναφέρουμε ότι όπως κάθε εταιρία του εμπορικού δικαίου με

νομική προσωπικότητα, έτσι και η ΟΕ(και ΕΕ) μπορεί να μετασχηματισθεί σε ιδιωτική

κεφαλαιουχική εταιρία (άρθρο 107 ν. 4072/2012). Για τη μετατροπή ακολουθείται η

διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας

2.8.2 Προϋποθέσεις μετατροπής

Η απόφαση για τη μετατροπή λαμβάνεται από τους εταίρους με ομόφωνη απόφαση και

έχει ως περιεχόμενο και το αναγκαίο περιεχόμενο του καταστατικού της ιδιωτικής

κεφαλαιουχικής εταιρίας.
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Αν οι εταίροι  της μετατρεπόμενης εταιρίας πρόκειται στην ιδιωτική κεφαλαιουχική

εταιρία να λάβουν μερίδια που θα αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές,

απαιτείται η συναίνεση αυτών. Η συναίνεση θα δίδεται είτε στα πλαίσια της απόφασης του

ανώτατου οργάνου είτε αυτοτελώς.

Πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ως υποχρεωτικές για να συσταθεί

η ΙΚΕ.

Ύπαρξη συμβολαιογραφικού εγγράφου αν το απαιτεί ό νόμος.

Υποχρεωτική καταχώριση της απόφασης που θα ληφθεί για να μετατραπεί η εταιρία

μαζί με το νέο καταστατικό που θα διέπει την ΙΚΕ στο Γ.Ε.ΜΗ(άρθρο 107,παρ.3,εδ.α, του

Ν.4072/2012).

2.8.3 Αποτελέσματα μετατροπής

Η απόφαση που θα ληφθεί για τη μετατροπή μαζί με το καταστατικό της ΙΚΕ κατατίθενται

στο Γ.Ε.ΜΗ και η ίδρυση της νέας εταιρίας που είναι το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής

επέρχεται ένα μήνα μετά την καταχώριση, με τον όρο ότι στο εν λόγω αυτό διάστημα

κανένας από τους πιστωτές δεν θα εκφράσει έγγραφη αντίρρηση.

Με τις προβαλλόμενες αντιρρήσεις οι πιστωτές δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις σε

τέτοιο βαθμό που τα συμφέροντα τους δεν θα πλήττονται και  η θέση, η οικονομική στην

οποία βρίσκεται η εταιρία, το δικαιολογεί.

Αν οι αντιρρήσεις τελικά δεν εκφραστούν και καταχωρηθούν εγγράφως, η εταιρία

μπορεί αυτό να το δηλώσει στο Γ.Ε.ΜΗ με αποτέλεσμα, την άμεση μετατροπή της

εταιρίας σε ΙΚΕ.

Από τη στιγμή, που η μετατροπή της εταιρίας δηλωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και, κυρίως μέσω

της δήλωσης της εταιρίας που μόλις αναφέραμε για την μη προβολή των αντιρρήσεων εκ

μέρους των πιστωτών ή αντίστοιχα από την εξαγωγή δικαστικής απόφασης που κρίνει τις

αντιρρήσεις ως μη εύλογες ή την ανακοπή ερημοδικίας, η εταιρία που υπόκειται σε

μετατροπή λαμβάνει την μορφή της ΙΚΕ.

Οι δανειστές που προβάλλουν εγγράφως αυτές τις αντιρρήσεις που μπορεί να

οδηγήσουν σε αποτυχία τη διαδικασία μετατροπής οφείλουν να έχουν ήδη υπαρκτές

απαιτήσεις από το παραγωγικό στάδιο της πριν την τη μετατροπή εταιρίας.
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Στην περίπτωση, που υπάρξει προβολή αντιρρήσεων από τους πιστωτές και το

δικαστήριο τις κρίνει αβάσιμες, κάνοντας χρήση του άρθρου 48 του ν. 4072/2012, αφού

προηγηθεί αίτηση της εταιρίας που υπόκειται σε μετατροπή και κοινοποιηθεί στους

δανειστές που διετύπωσαν τις αντιρρήσεις αυτές, δεν προχωρεί σε διαταγή επιπλέον

εγγυήσεων , αλλά ενδεχομένως παρά τις προβαλλόμενες αντιρρήσεις επιτρέπει την

συνέχιση της μετατροπής κρίνοντας ότι η οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται η

επιχείρηση ή οι ήδη δοσμένες εγγυήσεις δεν καταργούν την ουσία των αντιρρήσεων(άρθρο

107 παρ.5 Ν.4072/2012).

Η μετατροπή οδηγείται σε πραγμάτωση από τη στιγμή της καταχώρισης της απόφασης

στο Γ.Ε.ΜΗ, απόφασης απορριπτικής των αντιρρήσεων, η οποία υποβάλλεται μόνο σε

ανακοπή ερημοδικίας.

Στην περίπτωση που υπάρξει άσκηση ανακοπής ερημοδικίας και η ανακοπή αυτή κριθεί

ως αβάσιμη και απορριφθεί, η μετατροπή οριστικοποιείται από τη στιγμή που καταχωρηθεί

στο  Γ.Ε.ΜΗ η απορριπτική απόφαση.

Η νέα εταιρία διακρίνεται από τη συνέχιση τόσο της νομικής προσωπικότητας όσο και

των εκκρεμών δικών στο όνομα και για λογαριασμό της νέας εταιρίας. Αν υπήρχαν

διοικητικές άδειες πριν τη μετατροπή συνεχίζουν από την ΙΚΕ.

Επιπλέον, οι εταίροι με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά του ομόρρυθμου παύουν να

ευθύνονται για τις εταιρικές υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από την εταιρία μέχρι την

καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ με την παρέλευση πέντε ετών από την

καταχώριση. Το άρθρο 269 ν.4072/2012, εμπεριέχει και την δυνατότητα να ασκηθεί

αναγκαστική εκτέλεση.

Αν οι απαιτήσεις των τρίτων δεν είναι γεννημένες προ της μετατροπής, για το χρονικό

ορίζοντα λήξης της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων θα υπολογιστεί ο χρόνος που η

αξίωση απαιτείται και μπορεί να επιδιωχθεί δικαστικά.

Η ευθύνη παύει να υφίσταται όταν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση.

Τέλος , στην περίπτωση που οι  εταιρικοί πιστωτές προέβησαν σε έγγραφη συγκατάθεση

επί του μετασχηματισμού, η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων λήγει με τη συντέλεση της

μετατροπής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Α. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

3.1 Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Οι επιχειρήσεις εξαιτίας επίσης και της κρίσης που διέπει την οικονομία μας πρέπει να

καταβάλουν προσπάθειες να εισχωρήσουν ικανοποιητικά στις συνθήκες της αγοράς. Ο

νομοθέτης θέλοντας να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή των επιχειρήσεων θεσπίζει τη

δυνατότητα των μετατροπών.

Το νομικό καθεστώς των δομικών μεταβολών στην ΑΕ συνδέεται, ενισχύεται και

προωθείται με την ψήφιση φορολογικών και αναπτυξιακών νόμων( όπως, το ν.δ.

1297/1972, ο ν. 2166/1993), ώστε να διευκολυνθούν οι μετατροπές.

3.1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της Α.Ε.

Η ανώνυμη εταιρία είναι μία κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα εταιρία, στην

οποία υπάρχουν μέτοχοι και όχι εταίροι δηλαδή διακρατούν μετοχές , και ευθύνονται μόνο

για το ποσό που έχουν εισφέρει στην εταιρία ενώ απέναντι στους τρίτους δανειστές έχει

αποκλειστική ευθύνη η εταιρία με την περιουσία της(άρθρο 1,παρ.1 και 2,του

κωδ.ν2190/1920). Ιδρύεται με δικαιοπραξία, επιδιώκει ορισμένο σκοπό, το διοικητικό της

συμβούλιο αναλαμβάνει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της, έχει εμπορικό σκοπό. Ο

συγκεκριμένος αυτός τύπος εταιρίας χρησιμοποιείται από επιχειρηματίες που απαιτούν την

άντληση μεγάλων κεφαλαίων για την επίτευξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
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3.1.2 Προϋποθέσεις μετατροπής

Η υπό μετατροπή εταιρία να έχει νομική προσωπικότητα, η οποία και στην

νεοαποκτηθείσα μορφή να διατηρείται.

Στην μετατροπή, η διαδικασία που λαμβάνει χώρα τεκταίνεται χωρίς να υπάρξει λύση

και εκκαθάριση της εταιρίας που μετατρέπεται(γνήσια μετατροπή) και τα περιουσιακά

στοιχεία μεταβιβάζονται ακολουθώντας τη μέθοδο της καθολικής διαδοχής.

Το άρθρο 66 α επέτρεψε το μετασχηματισμό ΑΕ σε ΟΕ και ΕΕ. Ο μετασχηματισμός

αυτός γίνεται  αφού τροποποιηθεί το καταστατικό,  με ομόφωνη απόφαση όλων των

μετοχών, είτε πρόκειται για μετατροπή σε ΟΕ είτε σε ΕΕ. Ύπαρξη αντίθετης καταστατικής

διάταξης δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, αφού με τη συντέλεση του μετασχηματισμού

και την (περιορισμένη ή απεριόριστη) ευθύνη από εκεί και στο εξής όλων των εταίρων το

κέντρο της εταιρικής συμμετοχής δέχεται ισχυρό χτύπημα. Στη σχετική απόφαση που θα

ληφθεί για το μετασχηματισμό πρέπει να εμπεριέχονται προφανώς όλοι οι όροι του

καταστατικού της ΟΕ ή της ΕΕ.

Η απόφαση του μετασχηματισμού δεν γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ακόμα και

αν στην περιουσία που διατηρεί η ΑΕ υπάρχουν ακίνητα ή διάφορα  άλλα περιουσιακά

στοιχεία που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο για να μεταβιβαστούν.

Την απόφαση της γενικής συνέλευσης ακολουθεί έγκριση από την Διοίκηση (άρθρο 4

&& 2 και 2 α σε συνδυασμό με άρθρο 11 ν. 3853/2010).

Τόσο η Α.Ε. όσο και οι Ο.Ε.-Ε.Ε. πρέπει να προβούν στις αναγκαίες διατυπώσεις

δημοσιότητας(άρθρο 66α,παρ.1 και 15,παρ.1,περ.β,του Ν.3419/2005).

3.1.3 Αποτελέσματα μετατροπής

Επελθούσης της μετατροπής αλλάζει ο εταιρικός τύπος της ΑΕ, και όχι το σύνολο της

επιχείρησης και η νομική της προσωπικότητα.

Αν η εταιρία δεν έχει  νομική προσωπικότητα, στην περίπτωση αυτή η μεταβολή που

επέρχεται στον εταιρικό τύπο δεν συνιστά μετατροπή, αλλά ίδρυση νέας

εταιρίας(καταχρηστική μετατροπή).
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Τότε τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται ακολουθώντας τη μέθοδο της ειδικής

διαδοχής.

Έπειτα το νέο καταστατικό ως κείμενο δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β & 11 κ.ν

2190/1920 το άρθρο 42 ΕΝ και το άρθρο 5&2 περ. έ ν.3853/2010.

Ο μετασχηματισμός λαμβάνει χώρα αφού πραγματοποιηθούν οι διατυπώσεις

δημοσιότητας και η διαγραφή της ΑΕ από το Μητρώο είναι απλά τυπική.

Η ΟΕ ή ΕΕ δεν θα είναι νέα εταιρία αλλά συνέχεια της μετασχηματισθείσας ΑΕ.

Οι δίκες δεν διακόπτονται (άρθρο 66α & 2 εδ. 3)  ως οιονεί καθολικής διαδοχής της ΑΕ

από την προσωπική εταιρία.

Η προσωπική εταιρία που θα προκύψει αποκτά αυτοδίκαια δικαιώματα, τις

υποχρεώσεις , γίνεται κυρία των εννόμων σχέσεων που είχε η Α.Ε. με  τρίτα πρόσωπα  και

αποκτά επιπλέον τις διοικητικές άδειες που είχε εκδώσει η Α.Ε.

3.2 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Η νομοθεσία μας ,επιτρέπει τον κατά κυριολεξία μετασχηματισμό της Ε.Π.Ε. μόνο σε Α.Ε.

Παρόλα αυτά, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι δυνατόν να μετασχηματιστεί σε Ο.Ε.

ή Ε.Ε. βάσει του άρθρου 283 του ν. 4072/2012.

3.2.1 Προϋποθέσεις μετατροπής

Ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

3.2.2 Αποτελέσματα μετατροπής

Διαμόρφωση του καταστατικού στο πλαίσιο της Ο.Ε. ή Ε.Ε..

Μη διακοπή των εκκρεμών  δικών.
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3.3 Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Έχοντας ήδη αναλύσει σε προηγούμενο κεφάλαιο την νέα εταιρική μορφή, αυτή της

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, στο σημείο αυτό θα υπεισέλθουμε στην δυνατότητα

που έχουμε από  το δίκαιο για την μετατροπή της σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ΙΚΕ λαμβάνοντας

υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 116 του ν.4072/2012 όπου ορίζεται ότι οι νόμοι

που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο

εφαρμογής τους και την ΙΚΕ και με τις διατάξεις της παρ.11 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι

οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες.

Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 106 και 107 του ν. 4072/2012,

προβλέφθηκε η διαδικασία μετατροπής ΙΚΕ σε εταιρία άλλης εταιρικής μορφής και ότι

στις εν λόγω περιπτώσεις μετατροπών η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται χωρίς να

επέρχεται διάλυση της μετατρεπόμενης εταιρίας.

3.3.1 Προϋποθέσεις μετατροπής

Να αποφασίσουν οι εταίροι βάσει άρθρου 72, παρ.5, του ν.4072/2012,δηλαδή με

πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μεριδίων.

Οι εταίροι να προβούν σε ρητή συναίνεση, ειδικά αν υπάρχει θέμα εγγυητικών

εισφορών ,δηλαδή να υπέχουν ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας(άρθρο 106, παρ.1, εδ.β, του

ν. 4072/2012 )

Να εγκριθεί το καταστατικό που θα αφορά την νέα εταιρία και η έγκριση να δίνεται τη

στιγμή που αποφασίζεται η μετατροπή.

Να ακολουθηθεί η διαδικασία που χρειάζεται για να συσταθεί η νέα εταιρία.

Να καταχωρηθεί η απόφαση για τη μετατροπή και το νέο καταστατικό στο Γ.Ε.ΜΗ ,

βάσει των διατάξεων του ν.3419/2005.
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3.3.2 Αποτελέσματα μετατροπής

Από την στιγμή που θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ η απόφαση που ορίζει την μετατροπή

και το νέο καταστατικό, η ΙΚΕ που δημιουργήθηκε συνεχίζεται με τον νέο νομικό της τύπο.

Η εταιρία εξακολουθεί να διατηρεί την νομική της προσωπικότητα και οι εκκρεμείς

δίκες δεν διακόπτονται αλλά συνεχίζονται από την νέα εταιρία.

Οι άδειες διοικητικής μορφής που αφορούσαν την μετατρεπόμενη εταιρία συνεχίζουν να

υφίστανται. (άρθρο 106, παρ. 2, του ν .4072/2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 3 και 4, του ν. 4072/2012 αν υπάρχουν μερίδια που

αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές,  πριν από τη μετατροπή πρέπει απαραίτητα να

υπογραφεί σύμβαση μεταξύ εταιρίας και εταίρου που να διακανονίζει τον τρόπο που θα

εκπληρωθούν οι σχετικές υποχρεώσεις.

Σε μερίδια που αφορούν εγγυητικές εισφορές , οι εταίροι που κατέχουν τα μερίδια αυτά

συνεχίζουν να διατηρούν την ευθύνη και μετά τη μετατροπή για διάστημα τριών ετών για

τις υποχρεώσεις που αφορούν την εταιρία και είχαν δημιουργηθεί μέχρι τη στιγμή που

καταχωρήθηκε η μετατροπή στο Γ.Ε.ΜΗ, με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία οι

δανειστές προχώρησαν σε έγγραφη συγκατάθεση της μετατροπής. Ο εταίρος δεν θα έχει

καμία ευθύνη αν προβεί σε εξαγορά των υποχρεώσεων του πριν τη μετατροπή, σύμφωνα

με το άρθρο 82 του ν. 4072/2012.

Β. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ

ΜΟΡΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ

3.4 Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε.

3.4.1 Προϋποθέσεις μετατροπής
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Απαιτείται απόφαση από την εξαιρετική γενική συνέλευση(άρθρο 66 παρ. 1 εδ. 1) , η

οποία αλλάζει την μορφή της εταιρίας σε Ε.Π.Ε. μέσω της μεταβολής του καταστατικού.

Χρειάζεται να συναφθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο που να περιέχει τους όρους του

καταστατικού της Ε.Π.Ε. μεταξύ των οποίων, τη μερίδα συμμετοχής και τα εταιρικά

μερίδια κάθε εταίρου. Στην περίπτωση όμως, που η αξία των μετοχών που κατέχει ένας

μέτοχος είναι κατώτερη της αξίας του εταιρικού μεριδίου πρέπει να γίνει αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου.

Εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του ενεργητικού και παθητικού της

Α.Ε. ,όπου αν το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο δεν καλύπτεται πρέπει να αναληφθούν νέες

εισφορές(άρθρο 66 παρ. 1 εδ. 2).

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης να εγκριθεί από τη Διοίκηση της εταιρίας (άρθρο 11

του Ν.3853/2010 μαζί με το άρθρο 4 παρ. 2 και παρ. 2β και άρθρο 7β παρ. 11).

3.4.2 Αποτελέσματα μετατροπής

Η μετατροπή επέρχεται  τη στιγμή που η εταιρία δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του

Γ.Ε.ΜΗ.

Η Α.Ε. διαγράφεται από το μητρώο.

Η μετατροπή της Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. δεν γίνεται να υπάρξει αν οι μετοχές είναι ανώνυμες

γιατί δεν μπορεί να τηρηθεί το άρθρο 6 παρ. 1 α. Ν. 3190/1955 που ορίζει να

καταγράφονται στο καταστατικό της Ε.Π.Ε. τα ατομικά στοιχεία των εταίρων και η

απόφαση λαμβάνεται με καθολική γενική συνέλευση.

Δεν χρειάζεται ειδική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων  για να υπάρξει

μετασχηματισμός διότι τα προνόμια των μετόχων της Α.Ε. ενδεχομένως ισχύσουν και στην

Ε.Π.Ε. Στην αντίθετη περίπτωση, η μετατροπή δεν γίνεται χωρίς απόφαση ειδική γενικής

συνέλευσης.

Το δικαίωμα του μετόχου να διορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου δεν υφίσταται

μετά τη μετατροπή γιατί η διαχείριση ανήκει στους εταίρους ή σε τρίτους.

3.5 Μετατροπή Α.Ε. σε ΙΚΕ

Η μετατροπή οποιασδήποτε εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ συμπεριλαμβανομένης συνεπώς και

της Α.Ε. ρυθμίζεται από το άρθρο 107,παρ.1 ,του Ν.4072/2012.
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3.5.1 Προϋποθέσεις μετατροπής

Απαιτείται να ληφθεί απόφαση από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μάλιστα με

τέτοια ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που χρειάζονται για τη λύση της εταιρίας(άρθρο

47,παρ.1,περ.β,του κωδ.ν.2190/1920).

Βάσει του άρθρου 107,παρ.2,του Ν.4072/2012 , η διαδικασία της μετατροπής της ΑΕ σε

ΙΚΕ ρυθμίζεται με τις ίδιες διατάξεις που ρυθμίζεται η σύσταση της ΙΚΕ.

Εκτίμηση της περιουσίας της ΑΕ  από την επιτροπή του άρθρου 9  του κωδ.ν.2190/1920

δεν απαιτείται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3419/2005(άρθρο 107,παρ.2,εδ.β) το Γ.Ε.ΜΗ

αναλαμβάνει την καταχώριση της μετατροπής και γίνεται σε δύο φάσεις. Συγκεκριμένα, η

πρώτη φάση αφορά την καταχώριση της απόφασης των μετόχων της ΑΕ και ταυτόχρονα

του νέου καταστατικού που θα διέπει την ΙΚΕ και η δεύτερη φάση αποτελείται από τα εξής:

αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από πιστωτές καταχωρημένες εγγράφως μέσα σε προθεσμία

ενός μήνα από την καταχώριση της απόφασης και του καταστατικού που μόλις αναφέραμε,

η υπό μετατροπή εταιρία πρέπει να αιτηθεί της καταχώρισης του συγκεκριμένου

συμβάντος στο Γ.Ε.ΜΗ και αφού ολοκληρωθεί αυτό, συντελείται η μετατροπή της ΙΚΕ.

Το Γ.Ε.ΜΗ στη συνέχεια αυτό που κάνει είναι να αλλάξει τη νομική μορφή στης ΑΕ στα

δεδομένα της. Στη περίπτωση όμως που υπάρξουν έγγραφες αντιρρήσεις από τους

δανειστές και η ΑΕ κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει να αιτηθεί να εκδοθεί δικαστική

απόφαση που να κρίνει και να αποφασίζει  ότι οι αντιρρήσεις δεν είναι εύλογες,  η

μετατροπή της ΑΕ σε ΙΚΕ ολοκληρώνεται αφού καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ η σχετική

δικαστική απόφαση.

Εγκριτική διοικητική πράξη δεν χρειάζεται, με άλλα λόγια η απόφαση που θα λάβει η

γενική συνέλευση των μετόχων δεν τίθεται σε διαδικασία έγκρισης.

3.5.2 Αποτελέσματα μετατροπής



40

Τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας η μετατρεπόμενη ΑΕ

λαμβάνει την οριστική νομική μορφή της ΙΚΕ.

3.6 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920 ,οι διατάξεις του Ν.Δ.  1297/1972 και τα

άρθρα 1-5 του Ν.2166/1920 ορίζουν τη διαδικασία της μετατροπής της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Αν

υπάρχουν διαφωνούντες περί του μετασχηματισμού εταίροι μπορούν πριν τη μετατροπή να

μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε τρίτους(άρθρο 67 παρ. 1 εδ.6)

3.6.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε.

Η Ε.Π.Ε. είναι κεφαλαιουχική εταιρία κατέχουσα νομική προσωπικότητα, έχει εμπορική

ιδιότητα, έναντι των χρεών των πιστωτών έχει αποκλειστική ευθύνη με την περιουσία της

ενώ η ευθύνη των εταίρων απέναντι στους δανειστές φθάνει μέχρι του ποσού που έχουν

εισφέρει στην εταιρία για την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε.

διαιρείται σε εταιρικά μερίδια, καλείται μικτή εταιρία, διότι έχει και προσωπικά και

κεφαλαιουχικά στοιχεία, όπως η απαιτούμενη πλειοψηφία προσώπων και κεφαλαίου για να

ληφθούν οι αποφάσεις(άρθρο 13), ο ανταγωνισμός απαγορεύεται(άρθρο 20), το ελάχιστο

εταιρικό κεφάλαιο(άρθρα4-5), το μεταβιβαστό των εταιρικών μεριδίων(άρθρα 28,29).

3.6.2 Προϋποθέσεις μετατροπής

Απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για το μετασχηματισμό με πλειοψηφία

¾ του συνόλου των εταίρων.

Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Π.Ε. από την επιτροπή του άρθρου

9,ύστερα από αίτηση της Ε.Π.Ε. προς τη Νομαρχία συνοδευόμενη με ισολογισμό που να

αποτυπώνει τις πρόσφατες λογιστικές αξίες. Το όριο του μετοχικού κεφαλαίου βάσει του

Κ.Ν. 2190/1920 δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 60.000 ευρώ ενώ αν γίνει χρήση του
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Ν.Δ. 1297/1972 ή του Ν.2166/1993 το όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στις

300.000 ευρώ. Αν δεν καλυφθεί το όριο απαιτούνται περαιτέρω εισφορές.

Απαιτείται σύνταξη του καταστατικού της Α.Ε. που περιέχει το ύψος του εταιρικού

κεφαλαίου, το πρώτο ΔΣ, και τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής που να περιέχει το καταστατικό της Α.Ε. με

την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9.

Έγκριση από την αρμόδια νομαρχία της πράξης μετασχηματισμού και του καταστατικού

της Α.Ε. , η οποία ταυτόχρονα ελέγχει τη νομιμότητα της μετατροπής, το ΦΣΚ 1%, και την

επωνυμία της Α.Ε.

Τήρηση και άσκηση πράξεων δημοσιότητας της μετατροπής, όπου περιλαμβάνεται η

εγκριτική απόφαση στο ΤΑΕ-ΕΠΕ Γ.Ε.ΜΗ  και τέλος οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται.

3.6.3 Αποτελέσματα μετατροπής

Μετά την ολοκλήρωση των πράξεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη Α.Ε. συνεχίζει τη

λειτουργία της ως Ε.Π.Ε. και παράγει πλήρως τα αποτελέσματα της.(άρθρο 66 παρ. 2 εδ. γ)

3.7 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ΙΚΕ

Το άρθρο 107 του ν.4072/2012 ρυθμίζει τη διαδικασία μετατροπής της ΕΠΕ σε ΙΚΕ.

3.7.1 Προϋποθέσεις μετατροπής

Συνέχιση της νομικής προσωπικότητας χωρίς να οδηγείται σε διάλυση η μετατρεπόμενη

εταιρία.

Απαιτείται είτε πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 του συνολικού αριθμού εταίρων που

εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου, είτε πλειοψηφία τουλάχιστον ¾ του

συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, ενώ ρήτρες του καταστατικού που προβλέπουν

μεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται υπόψη.
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Εκτίμηση της περιουσίας από την επιτροπή του άρθρου 9 δεν απαιτείται.

Αν η μετατροπή γίνεται κάνοντας χρήση είτε του Ν.Δ.1297/1972 είτε του Ν.2166/1993

για την αποτίμηση της αξίας της μετατρεπόμενης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα εν

λόγω διατάγματα.

Υπεραξία δεν προκύπτει για την μετατρεπόμενη εταιρία.

Το Ν.Δ. 1297/1972 και ο Ν.2166/1993 μπορούν να συνυπάρξουν με τη διάταξη του

άρθρου 107 του ν.4072/2012 αν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που θέτουν οι

αναπτυξιακοί νόμοι.

3.7.2 Αποτελέσματα μετατροπής

Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατρεπόμενη εταιρία λαμβάνει τη

νομική μορφή της ΙΚΕ.

3.8 Μετατροπή ΙΚΕ σε Α.Ε.

3.8.1 Προϋποθέσεις μετατροπής

Η ΙΚΕ δύναται να μετατρέψει την νομική της μορφή σε άλλη εταιρία και στην περίπτωση

μας σε Α.Ε., ακολουθώντας ακριβώς  την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως

για τη μετατροπή της ΙΚΕ σε Ο.Ε.-Ε.Ε. Θα αναφέρουμε συνοπτικά την διαδικασία και τα

απαιτούμενα βήματα:

Λήψη απόφασης από τα 2/3 του συνόλου των μεριδίων, να συναινέσουν ρητά οι εταίροι

στην μετατροπή, να τηρηθεί όλη η απαιτούμενη διαδικασία για τη μετατροπή και να

καταχωρηθεί η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

3.8.2 Αποτελέσματα μετατροπής

Τα αποτελέσματα της μετατροπής της ΙΚΕ σε Α.Ε. τόσο για εταίρους όσο και για την

εταιρία είναι ακριβώς τα ίδια με την μετατροπή της ΙΚΕ σε οποιαδήποτε νομική μορφή.

Δηλαδή, αναφορικά με την εταιρία από τη στιγμή που θα καταχωρηθεί η απόφαση για τη
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μετατροπή της ΙΚΕ σε Α.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ ,η νέα εταιρία θα έχει την νομική μορφή της Α.Ε.,

οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται και οι διοικητικές άδειες πλέον αφορούν την Α.Ε.. Οι

εταίροι που συνδέονταν με την ΙΚΕ με εξωκεφαλαιακές εισφορές πρέπει να υπογράψουν

σύμβαση με την εταιρία προ της μετατροπής για κάλυψη των υποχρεώσεων τους. Επιπλέον,

αν υπάρχουν μερίδια συνδεόμενα με εγγυητικές εισφορές οι εταίροι ευθύνονται για τρία

έτη μετά την μετατροπή για τις εταιρικές τους υποχρεώσεις εκτός αν οι δανειστές

συμφώνησαν εγγράφως στην μετατροπή.

3.9 Μετατροπή ΙΚΕ σε Ε.Π.Ε.

3.9.1 Προϋποθέσεις μετατροπής

Και στην περίπτωση της μετατροπής της ΙΚΕ σε Ε.Π.Ε. ισχύουν οι ίδιες ακριβώς διατάξεις

όπως και στην περίπτωση της μετατροπής της ΙΚΕ σε Α.Ε. Θα ακολουθηθούν οι διατάξεις

του άρθρου 72,παρ.5,του ν.4072/2012, του άρθρου 106,παρ.1,εδ.β,του ν.4072/2012, θα

πρέπει να εγκριθεί το καταστατικό για την νέα εταιρική μορφή, να τηρηθεί η απαιτούμενη

διαδικασία, και να καταχωρηθεί η απόφαση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ.

3.9.2 Αποτελέσματα μετατροπής

Τα αποτελέσματα της μετατροπής της ΙΚΕ σε Ε.Π.Ε. απορρέουν από τις διατάξεις του

άρθρου 106,παρ.3 και 4,του ν.4072/2012 και από το άρθρο 82 του ν.4072/2012 και είναι τα

ίδια με την μετατροπή που περιγράψαμε προηγουμένως στην μετατροπή της ΙΚΕ σε Α.Ε.

\
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

4.1 1η  Έκθεση Πιστοποίησης

Ε  Μ  Π Ι  Σ  Τ  Ε  Υ  Τ  Ι  Κ  Η

Ε Κ Θ Ε Σ Η    Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  1998.

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 4

3.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 6

ΙΙΙ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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     ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8

2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 12

ΙV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ 15

V. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31-12-1998 16

Ε Κ Θ Ε Σ Η    Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  1998.

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 )

ΠΡΟΣ :

Τους Ομόρρυθμους Εταίρους

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, ανήκει στην διαζευκτική

ευχέρεια των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών να επιλέξουν το

νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα πραγματοποιήσουν το μετασχηματισμό (αλλαγή

νομικής μορφής ) των εταιρειών τους .

      Δηλαδή να επιλέξουν το νομοθετικό καθεστώς , είτε του Ν.1297/1972, είτε του

Ν.2166/1993 .
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     Στην περίπτωση που επιλεγεί το νομικό πλαίσιο του Ν.2166/1993 , τότε ο

μετασχηματισμός πραγματοποιείται με απλή μεταφορά των στοιχείων του Ενεργητικού και

Παθητικού της μετασχηματιζόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας , όπως αυτά εμφανίζονται

στον Ισολογισμό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό και αποτελούν στοιχεία του

Ισολογισμού της νέας Εταιρείας.

      Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν ,

γίνεται είτε από τα φοροτεχνικά όργανα των Δ.Ο.Υ. , στην αρμοδιότητα των oποίων

ανήκει η μετασχηματιζόμενη εταιρεία , εφόσον ζητηθεί η διενέργεια φορολογικού ελέγχου

από τους ενδιαφερόμενους , είτε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 , είτε

από  Ορκωτό Ελεγκτή.

2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

 Η εκτίμηση (διαπίστωση) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της

Ομορρύθμου Εταιρείας  , πραγματοποιήθηκε ύστερα από έγγραφη εντολή της νόμιμου

εκπροσώπου της Ομορρύθμου Εταιρείας , που μας γνωστοποιήθηκε με το από 30-12-1998

έγγραφό της . Όπως προκύπτει από την εντολή αυτή , οι ομόρρυθμοι εταίροι της εν λόγω

Ομορρύθμου Εταιρείας , αποφάσισαν να μετατρέψουν την Ομόρρυθμη Εταιρεία σε

Ανώνυμη, με βάση το νομικό πλαίσιο του Ν.2166/1993 και να αναθέσουν σε Ορκωτό

Ελεγκτή την εκτίμηση (διαπίστωση) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων

που θα εισφερθούν .

      Η εν λόγω μετατροπή θα γίνει με βάση τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 1998 , ο

οποίος προέκυψε ύστερα από την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Ομορρύθμου

Εταιρείας , την ίδια ημερομηνία.

      Οι συναλλακτικές πράξεις που θα διενεργηθούν στο διάστημα που θα μεσολαβήσει ,

από την 1-1-1999 μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ίδρυσης και

νομιμοποίησης της νέας Εταιρείας , θα γίνονται για λογαριασμό της νέας Εταιρείας , όπως

ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2166/1993 .

     Με βάση τα παρακάτω , διενεργήθηκε η απογραφή των στοιχείων Ενεργητικού και

Παθητικού , με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 1998 και συντάχθηκε ο Ισολογισμός , που
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προέκυψε από την απογραφή αυτή , ο οποίος μας παραδόθηκε για τους σκοπούς της

παρούσας.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 και όπως οι διατάξεις αυτές

ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο αρ. 1039799 / 10359 / Β0012 / πολ.1080 / 5-4-1994 του

Υπουργείου Οικονομικών , το αντικείμενο της παρούσας είναι να πιστοποιήσει την

λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού , καθώς και

των Ιδίων Κεφαλαίων  , που εισφέρονται για την μετατροπή της εν λόγω Ομόρρυθμης

Εταιρείας  σε Ανώνυμη Εταιρεία .

       Ο όρος «Λογιστική Αξία» προφανώς έχει τεθεί , σε αντιδιαστολή , προς τον όρο

«Πραγματική Αξία» που προβλέπεται από το Ν.Δ.1297/1972 όπως άλλωστε ρητά

αναφέρεται στο κείμενο της προαναφερόμενης ερμηνευτικής εγκυκλίου .

       Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα υπεραξίας των εισφερομένων στοιχείων , και κατ’

επέκταση ούτε και θέμα υποαξίας , με την έννοια της υποτίμησης στοιχείων του

Ενεργητικού ή υπερτίμησης στοιχείων του Παθητικού .

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της εγκυκλίου του Υπ. Οικ.

που προαναφέραμε το αντικείμενο της παρούσας , είναι να πιστοποιήσει ότι :

       α) Τα κονδύλια του Ισολογισμού της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας

απεικονίζουν τις λογιστικές αξίες των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων , όπως αυτές

προκύπτουν από τα δεδομένα της απογραφής που διενεργήθηκε για το σκοπό της

μετατροπής και είναι καταχωρημένα στο επίσημο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών.

        β) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται , απεικονίζεται στα

κονδύλια του Ισολογισμού της μετατροπής , που θα αποτελέσει τη βάση του αρχικού

Ισολογισμού της νέας  Εταιρείας.

 Με βάση τα προαναφερθέντα , παραθέτουμε στις παραγράφους που ακολουθούν

την πιστοποίηση των επιμέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του

Ισολογισμού μετατροπής την 31ης Δεκεμβρίου 1998 , της Ομόρρυθμης Εταιρείας  και στο

τέλος το πόρισμα της πιστοποίησης.
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ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία συστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα από τις 17-6-

1986 ημερομηνία που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αγρινίου το

καταστατικό της , που έλαβε αρ. 141/17-6-1986. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι

σήμερα το καταστατικό της τροποποιήθηκε τέσσερις (4) φορές . Η τελευταία τροποποίηση

του καταστατικού της έγινε στις 3-1-1994 και δημοσιεύθηκε στο βιβλίο Εταιρειών  του

Πρωτοδικείου Αγρινίου , με αυξ. αρ. 16/3-1-1994 .

      Η διάρκεια της Ομορρύθμου Εταιρείας είναι , όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της

(άρθρο 4), αορίστου χρόνου.

      Έδρα της Ομορρύθμου Εταιρείας ορίσθηκε και είναι η πόλη της Αγρινίου και

ειδικότερα το επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 31 κείμενο οίκημα.

      Σκοπός της Ομορρύθμου Εταιρείας είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις .

      Νόμιμη εκπρόσωπος της Ομορρύθμου Εταιρείας και διαχειρίστρια αυτής είναι η κ.

      Η εταιρεία από 17-6-1986 μέχρι σήμερα τηρεί λογιστικά βιβλία της ανώτερης

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων , που σήμερα είναι η Γ’ κατηγορία

(διπλογραφικό σύστημα) . Επομένως μέχρι σήμερα , έχει κλείσει δεκατρείς (13)

Ισολογισμούς από τους οποίους ο τελευταίος (31-12-1998) θεωρείται και ως Ισολογισμός

για την μετατροπή.

      Τα προαναφερόμενα βιβλία έχουν θεωρηθεί νόμιμα από τη Δ.Ο.Υ. Αγρινίου , στη

διοικητική περιφέρεια της οποίας υπάγεται η εταιρεία (τελευταία θεώρηση βιβλίου

Απογραφών και Ισολογισμών αρ. 5548/31-3-1998).

      Κατά συνέπεια πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2166/1993

για το μετασχηματισμό της Ομορρύθμου Εταιρείας αυτής σε Ανώνυμη . Δηλαδή τηρεί

λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχει κλείσει τουλάχιστον έναν ισολογισμό

δωδεκάμηνης διάρκειας.

     Με τα δεδομένα αυτά οι Ομόρρυθμοι Εταίροι , αποφάσισαν να μετατρέψουν την

εταιρεία τους σε Ανώνυμη Εταιρεία , με βάση τον Ισολογισμό της 31-12-1998 και

σύμφωνα με διατάξεις του Ν. 2166/1993 .

     Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της

Ομορρύθμου Εταιρείας με ημερομηνία 31-12-1998 , η οποία καταχωρήθηκε στις σελίδες

2-7 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και συντάχθηκε ο Ισολογισμός
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που απορρέει από την απογραφή αυτή και καταχωρήθηκε στις σελίδες 8-9 του βιβλίου

Απογραφών και Ισολογισμών . Αντίγραφο του Ισολογισμού αυτού επισυνάπτεται στο

τέλος της

παρούσας . Επίσης στις σελίδες 10- 12 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών έχουν

καταχωρηθεί ο λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και η Κατάσταση λογαριασμού

Αποτελεσμάτων Χρήσης της 31-12-1998  .

      Τα στοιχεία που προαναφέραμε , τέθηκαν υπόψη μας , προκειμένου να προβούμε στην

απαιτούμενη από τις διατάξεις του Ν.2166/1993 , πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των

εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων.

       Για τους σκοπούς της πιστοποίησης αυτής , αφού λάβαμε υπόψη μας τις σχετικές

διατάξεις του Ν.2166/1993, εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε

κατάλληλες , βάση των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών

Ελεγκτών.

       Τα πορίσματα της εν λόγω πιστοποίησης παραθέτουμε στις επόμενες παραγράφους .

      Για διευκόλυνση ακολουθούμε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα επιμέρους

στοιχεία στον Ισολογισμό της Ομορρύθμου Εταιρείας .

ΙΙΙ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.  Ε   Ν    Ε    Ρ    Γ    Η    Τ    Ι    Κ    Ο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.   ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα κονδύλια του λογαριασμού αυτού αφορούν  πάγια περιουσιακά στοιχεία της

Ομορρύθμου Εταιρείας που έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 4-5 του

θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών .

      Οι αξίες κτήσεως , οι συνολικές αποσβέσεις και οι αναπόσβεστες αξίες των ενσώματων

παγίων στοιχείων κατά την 31-12-1998 , κατά κατηγορία έχουν ως ακολούθως :
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕ-

ΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ

ΑΞΙΑ

4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.817.339 601.575 1.215.764

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 9.813.148 4.468.984 5.344.164

6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 37.833.469 30.176.002 7.657.467

7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 39.602.485 0 39.602.485

Σ Υ Ν Ο Λ Α 89.066.441 35.246.561 53.819.880

      Όσον  αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των πάγιων αυτών στοιχείων σημειώνουμε τα

εξής:

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις  Δρχ. 1.215.764

Ο λογαριασμός αυτός , αφορά σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό ,ο οποίος

καταχωρήθηκε αναλυτικά στη σελίδα 4 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και

αναλύεται ως εξής :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ

ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕ-

ΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ

ΑΞΙΑ

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.397.339 221.825 1.175.514

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 420.000 379.750 40.250

     ΣΥΝΟΛΑ 1.817.339 601.575 1.215.764

8

5. Μεταφορικά  Μέσα Δρχ.  5.344.164

Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος αναλυτικά στη σελίδα 4 του βιβλίου

Απογραφών και Ισολογισμών , εμφανίζεται στο συνημμένο Ισολογισμό με ημερομηνία 31-

12-1998 , που συντάχθηκε για το σκοπό της μετατροπής  και αναλύεται ως εξής :
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕ-

ΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤ

Η

ΑΞΙΑ

 Επιβατικό αυτοκίνητο , μάρκας V. WAGEN

PASSAT με αρ. κυκλ. ΑΙΒ 1081 , χρώματος

λευκού, αρ. πλαισίου

WVWZZZ31ZPE096483 , αρ. κινητήρα

ABSUS1260 , ΦΟΡΟΛ. ΙΣΧΥΣ : 12 HP, CC

1781 , θέσεις 5 , ημέρ. 1ης αδείας.15-1-1993 .

6.152.749 4.432.380 1.720.369

 Επιβατικό αυτοκίνητο , μάρκας FIAT

PUNTO με αρ. κυκλ. ΑΙE 3314 , χρώματος

ασημί, αρ. πλαισίου ZFA17600001136680 ,

αρ. κινητήρα 176B , ΦΟΡΟΛ. ΙΣΧΥΣ : 9

HP , CC 1242 , θέσεις 5 , ημέρ. 1ης

αδείας.30-11-1998 . 3.660.399 36.604 3.623.795

ΣΥΝΟΛΑ 9.813.148 4.468.984 5.344.164

6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός Δρχ. 7.657.467

    Ο  λογαριασμός αυτός έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 4 και 5 του βιβλίου

Απογραφών και Ισολογισμών , εμφανίζεται στο συνημμένο Ισολογισμό με ημερομηνία 31-

12-1998 , που συντάχθηκε για το σκοπό της μετατροπής  και κατά επιμέρους κατηγορίες

αναλύεται ως εξής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕ-

ΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ

ΑΞΙΑ

 ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ 36.406.798 28.749.341 7.657.457

 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 38.959 38.957 2

 Η/Υ &  ΗΛΕΚΡ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

1.275.000 1.274.993 7
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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ 112.712 112.711 1

ΣΥΝΟΛΑ 37.833.469 30.176.002 7.657.467

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές δρχ.39.602.485

Οι εν λόγω ακινητοποιήσεις και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων είναι

καταχωρημένες στη σελίδα 5 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορούν :

α. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων δρχ. 26.458.802

β. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις δρχ. 13.143.683

Σύνολο   δρχ. 39.602.485

Το ανωτέρω ποσό μεταφέρεται στον Ισολογισμό της μετατροπής με ημερομηνία 31-12-

1998

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

     7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δρχ.  150.000

     Ο ανωτέρω λογαριασμός , αφορά εγγυήσεις  Ο.Τ.Ε. και  Δ.Ε Η. , είναι

καταχωρημένος αναλυτικά στη σελίδα 5 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών , και

εμφανίζεται στο συνημμένο Ισολογισμό με ημερομηνία 31-12-1998 , που συντάχθηκε για

το σκοπό της μετατροπής .

Δ.     ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ    ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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Ι.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

4. Πρώτες και Βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και Είδη

Συσκευασίας δρχ.    285.722

       Ο λογαριασμός αυτός , είναι αναλυτικά καταχωρημένος στις σελίδες 2-4 του βιβλίου

Απογραφών και Ισολογισμών , αφορά τρόφιμα και ποτά , το δε συνολικό ποσό που έχει

καταχωρηθεί στο πιο πάνω βιβλίο , εμφανίζεται στο συνημμένο Ισολογισμό Μετατροπής

με ημερομηνία 31-12-1998 .

Η Εταιρεία για την αποτίμηση των αποθεμάτων της ακολουθεί πάγια τη μέθοδο της

ετήσιας μέσης σταθμικής τιμής .

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

11 .  Χρεώστες διάφοροι δρχ. 9.318.465

      Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά :

α)   Απαίτηση  της Ομορρύθμου Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο για χρεωστικό

υπόλοιπο Φ.Π.Α. Δεκεμβρίου 1998 δρχ. 9.318.465 .

     Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασμού είναι καταχωρημένη στη σελίδα 5 του βιβλίου

Απογραφών και Ισολογισμού , το δε συνολικό του πόσο δρχ. 9.318.465 εμφανίζεται στο

συνημμένο Ισολογισμό με ημερομηνία 31-12-1998, που συντάχθηκε για το σκοπό της

μετατροπής .

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο δρχ. 11.613.443
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      Ο λογαριασμός αυτός, είναι  καταχωρημένος στη σελίδα 5 του βιβλίου Απογραφών και

Ισολογισμών και  αφορά τα μετρητά του ταμείου της Ομορρύθμου Εταιρείας την 31-12-

1998  . Το εν λόγω ποσό μεταφέρεται στον Ισολογισμό της Μετατροπής με ημερομηνία

31-12-1998 .

2. Π    Α    Θ    Η    Τ    Ι    Κ    Ο

       Α. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ

         Ι ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Καταβλημένο Δρχ.  300.000

      Το  Κεφάλαιο  της Ομορρύθμου Εταιρείας κατά την  31-12-1998  ανέρχεται στο  ποσό

των δρχ.  300.000 και  είναι  ολοσχερώς καταβλημένο από την δρχ. 297.000 και τη  δρχ.

3.000 . Το ποσό αυτό είναι καταχωρημένο στη σελίδα 6 του βιβλίου Απογραφών και

Ισολογισμών και εμφανίζεται  στον  συνημμένο  Ισολογισμό  Μετατροπής  με  ημερομηνία

31-12 -1998. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 , όπως αυτός

έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα , το ελάχιστο κεφάλαιο των Ανωνύμων

Εταιρειών που προκύπτουν από μετατροπή πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000.000 δρχ.

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

Δρχ.  5.418.676

        Ο λογαριασμός αυτός, είναι  καταχωρημένος στη σελίδα 6 του βιβλίου Απογραφών

και Ισολογισμών και  αφορά αφορολόγητα ποσά τα οποία η Εταιρεία δημιούργησε από

κέρδη προηγουμένων  Χρήσεων , με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους . Το ποσό

των δρχ. 5.418.676 , που είναι καταχωρημένο στο πιο πάνω βιβλίο εμφανίζεται στο

συνημμένο Ισολογισμό με

Γ.     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές Δρχ. 43.280.247

       Η ανάλυση των πιστωτικών υπολοίπων των προμηθευτών της Ομορρύθμου Εταιρείας

κατά την 31-12-1998 είναι καταχωρημένη στη σελίδα 6 του βιβλίου Απογραφών και

Ισολογισμών και το συνολικό ποσό εκ δρχ. 43.280.247 εμφανίζεται στον συνημμένο

Ισολογισμό της Μετατροπής με ημερομηνία 31-12-1998 .

2α. Επιταγές  Πληρωτέες δρχ. 3.551.000

       Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τις επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες , που

λήγουν μετά την 31-12-1998 , και οι οποίες είναι αναλυτικά καταχωρημένες στη σελίδα 6

του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη δρχ.     351.368
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     Το σύνολο των υποχρεώσεων από φόρους και τέλη της Ομορρύθμου Εταιρείας κατά

την 31-12-1998 αναλύεται στις σελίδες 6 και 7 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

και αφορά :

 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Δρχ. 81.000

 Χαρτόσημο Μισθωτών Υπηρεσιών Δρχ.   52.279

 Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών Δρχ. 81.000

 Λοιποί φόροι - τέλη Δρχ. 137.089

 ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 351.368
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Το πιο πάνω ποσό μεταφέρεται στον Ισολογισμό Μετατροπής της 31-12-1998 ως

υποχρέωση της νέας Εταιρείας .

      Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη Χρήση 1995 .

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί δρχ.  1.282.200

      Οι υποχρεώσεις της Ομορρύθμου Εταιρείας προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς

κατά την 31-12-1998 , αφορούν κρατήσεις υπέρ Ι.Κ.Α. και

αναλύονται στη σελίδα 7 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών .

     Το ποσό αυτό μεταφέρεται στον Ισολογισμό Μετατροπής της 31-12-1998 ως

υποχρέωση της νέας Εταιρείας.

11. Πιστωτές διάφοροι δρχ. 20.222.419

       Στο λογαριασμό αυτό παρακολουθούνται οι λοιπές υποχρεώσεις της  Ομορρύθμου

Εταιρείας σε διάφορους Πιστωτές και έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά  στη σελίδα 6 του

βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών .

      Το συνολικό τους ποσό εκ δρχ. 20.222.419 , που έχει καταχωρηθεί στο πιο

πάνω βιβλίο , εμφανίζεται στο συνημμένο Ισολογισμό με ημερομηνία 31-12-1998 , που

συντάχθηκε για το σκοπό της μετατροπής .

 Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει :

 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Δρχ. 1.237.804

 Υπόχρεώσεις προς εταίρους από κέρδη της Χρήσεως και

προηγουμένων Δρχ. 18.984.615

     ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 20.222.419

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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2. Εξοδα Χρήσεως δουλευμένα  δρχ. 871.600

Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται στη σελίδα 7 του Βιβλίου Απογραφών και

Ισολογισμού και αφορά υποχρεώσεις σε Δ.Ε.Η. , Ο.Τ.Ε. της Χρήσης οι οποίες

πληρώθηκαν στην επόμενη . Το ποσό αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο Ισολογισμό με

ημερομηνία 31-12-1998 , που συντάχθηκε για το σκοπό της μετατροπής .

ΙV.    ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ -  ΠΟΡΙΣΜΑ

       Ανακεφαλαιώνοντας τα προεκτεθέντα στις επιμέρους παραγράφους της παρούσας ,

προκύπτει ο πίνακας του Ισολογισμού που παρατίθεται στις αμέσως επόμενες σελίδες και

απεικονίζει τον πιστοποιημένο με την παρούσα Ισολογισμό της Ομορρύθμου Εταιρείας

με ημερομηνία  31-12-1998 .

       Από τα σύνολα του Ισολογισμού αυτού προκύπτει ότι η αξία των εισφερομένων

στοιχείων στη νέα εταιρεία που θα προκύψει από την μετατροπή , διαμορφώνεται ως

εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       ΔΡΧ.

Γ. Πάγιο Ενεργητικό : Αναποσβ. Αξίες :

ΙΙ.  Ενσώματές Ακιν/σεις 53.819.880

ΙΙΙ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 150.000

Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ι. Αποθέματα 285.722

ΙΙ. Απαιτήσεις 9.318.465

ΙΙΙ. Διαθέσιμα 11.613.443

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 75.187.510

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μείον : Γ. Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις (68.687.234)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (781.600) (69.468.834)

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.718.676
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Αναλυόμενη  σε :  Κεφάλαιο 300.000

 Αποθεματικά 5.418.676

 Αποτ/τα εις νέο 0 5.718.676

Η πιο πάνω καθαρή περιουσία , εισφέρεται από τους εταίρους της  στη νέα

εταιρεία που θα προκύψει από τη μετατροπή .

4.2 2η Έκθεση Πιστοποίησης

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Διεύθυνση Εμπορίου

Αριθμός Πρωτοκόλλου 2 5 8 0

Ημερομηνία 15.12.2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκθεση εκτίμησης της καθαράς θέσης της ετερορρύθμου Εταιρείας με την

επωνυμία « Π………. & ΣΙΑ Ε.Ε» που εκμεταλλεύεται χοιροτροφική μονάδα

στο Μιχαλίτσι Πρέβεζας, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της ΕΜ.2434/27.11.2008 εντολής σας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το

ΕΜ.2554/11.12.08, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1.   ……………., Διευθυντής της Δ/νσης Εμπορίου της Ν.Α. Πρέβεζας, του κλάδου ΠΕ

Διοικητικού.

2.    ……….,    Διευθύντρια    της    Δ/νσης    Διοικητικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Πρέβεζας,

του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

3.    ……………,    μηχανικός,    μέλος    του    Τεχνικού Επιμελητηρίου, παρουσία και

του Π……………,  διαχειριστή     της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας,
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πραγματοποιήσαμε αυτοψία στην έδρα της εταιρείας στο Μιχαλίτσι Πρέβεζας,

προκειμένου να εκτιμήσουμε   την   αξία   της   καθαράς   θέσης   της   με   ημερομηνία

31.10.2008, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις

διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

Η ανωτέρω ετερόρρυθμη Εταιρεία που έχει Α.Φ.Μ. ……8, συστήθηκε με το από

18.8.2008 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στο Βιβλίο Εταιριών του

Πρωτοδικείου Πρέβεζας με α.α. 95/20.8.08.

Το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης Ε.Ε ανέρχεται στα 220.000,00 € και

καλύπτεται κατά 98% από τον α’ εταίρο  και 2% από τον β’ εταίρο , εταιρικά ιδρυτικά

μέλη της Ε.Ε.

Σκοπός της Ετερορρύθμου Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση της χοιροτροφικής μονάδος

στο Μιχαλίτσι Πρέβεζας, που λειτουργεί σε αγρόκτημα και κτιριακές εγκαταστάσεις

τρίτων και συγκεκριμένα του διαχειριστή   και οι οποίες εγκαταστάσεις πρόκειται επίσης

να εισφερθούν κατά χρήση στη νέα υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία.

Με βάση τον Ισολογισμό της 31.10.08 που είναι αποτυπωμένος στις σελ. 94-95 του με

αριθ. θεώρ. 1096/2008 Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων, την απογραφή των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στις σελ. 96-98 του ανωτέρω

Βιβλίου, καθώς και τους αναλυτικούς πίνακες που μας υποβλήθηκαν, ενεργήσαμε

αυτοψία στην έδρα της εταιρείας, έλεγχο στα βιβλία και λοιπά δικαιολογητικά που μας

υποβλήθηκαν ή μας επιδείχθηκαν.

Το πόρισμα του ελέγχου έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

Ι. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Όπως προαναφέρθηκε, η ανωτέρω Ε.Ε έχει αναλάβει την

εκμετάλλευση χοιροτροφικής μονάδος που είναι εγκατεστημένη

σε εδαφική έκταση και κτιριακές εγκαταστάσεις τρίτων και

συγκεκριμένα ιδιοκτησίας του. Με την αριθ. 1020/4160/11-

γ/1.10.92 άδεια ίδρυσης και

την με αριθ. 336/10.8.94 άδεια λειτουργίας της Κοινότητας

104.113,35
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Μιχαλιτσίου στο όνομα Πασσά Ευθυμίου, ιδρύθηκε

χοιροτροφική μονάδα στο Μιχαλίτσι Πρέβεζας, την

εκμετάλλευση της οποίας με το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό

ανέλαβε η ετερόρρυθμος εταιρεία "Π ….& ΣΙΑ Ε.Ε". Στην εν

λόγω ετερόρρυθμο πέραν του ζωικού κεφαλαίου

ανήκουν και τα κατωτέρω μηχανήματα - και τεχνικές

εγκαταστάσεις.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το χρόνο και το κόστος κτήσης,

το βαθμό χρησιμοποίησης, συντήρησης, τα αποτιμά ομόφωνα

στην κατάσταση που αυτά βρίσκονται σήμερα αναλυτικά ως

εξής:

1    ΜΥΛΟΣ 5ΟΗΡ

2   ΧΑΡΜΑΝΙΕΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

3   ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΛΟ 10

4   ΚΟΠΡΟΔΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

5   ΟΞΥΓΟΝΩΤΕΣ2

6   ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΥΘΟΥ ΛΥΜΠΕΝ 2

7   ΑΝΤΛΙΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΜΠΕΝ

8   ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ

9   ΚΛΟΥΒΕΣ 56

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ:

ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Α. ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Με βάση το ενιαίο λογιστικό σχέδιο στο λογ/σμό 14.06

υπάγονται και τα ζώα για πάγια εκμετάλλευση γεωργικών &

πτηνοτροφικών επιχειρήσεων που στις 31.10.08 με βάση την

απογραφή είχαν ως εξής:

α. Χοιρομητέρες αναπαραγωγής

220 Χ 300,00 €

24X385,006

6300,00

7705,00

6210,00

4036,35

2185,00

2875,00

 6302,00

9500,00

59000,00

29000,00

29000,00

89.490,00
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β. Κάπροι Αναπαραγωγής 5X2850

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:

Στις σελ. 96-97 του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων έχουν

καταχωρηθεί τα αποθέματα της παραγωγής σε εξέλιξη του

ζωικού κεφαλαίου και τα αποθέματα των πρώτων και

βοηθητικών υλών.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ:

α. ΘΗΛΑΖΟΝΤΑ                            τεμ. 470

β. ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΕΝΑ              τεμ. 540

γ. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ                  τεμ. 460

δ. ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ                        τεμ. 610

ε. ΧΟΙΡΙΝΑ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ     τεμ.   45

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ:

Π. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Στις σελ. 97-98 του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων έχουν καταγραφεί

οι πάσης φύσεως πελάτες, επιταγές εισπρακτέες και χρεώστες

διάφοροι της 31.1.0.08.

1. Πελάτες

2. Επιταγές εισπρακτέες

3. Χρεώστες διάφοροι (πιστωτικό ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι+ΙΙ)

66000,00

9240,00

14250,00

__________

222.603,35

123190,00

15040,00

18900,00

29900,00

42700,00

16650,00

56396,50

55008,45

35404,60

13397,10
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Πρόκειται για μακροπρόθεσμο δάνειο προς την ΑΤΕ.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ:

Στη σελ. 98 του ανωτέρω Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων έχουν

καταγραφεί οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΗΡΩΤΕΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

283.396,65

506.000,00

120.000,00

173.000,00

26083,61

146916,39

293.000,00

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο του Ενεργητικού στις

31.10.08 της ανωτέρω Ετερορρύθμου Εταιρείας ανέρχεται στα

πεντακόσια έξι χιλιάδες (506.000,00) €, το σύνολο του παθητικού στα

διακόσια ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000,00) €. και κατά συνέπεια η

καθαρά θέση της μετατρεπομένης σε Ανώνυμη Εταιρεία,

Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία "  Π…..& ΣΙΑ Ε.Ε"
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ανέρχεται στις 31.10.08 στο ποσό των διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων

(213.000,00) € την οποία και η Επιτροπή ομόφωνα απο τιμά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ [ ……… ]

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Δ. 1297/1972

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 400.000 €

Στην Φιλιππιάδα σήμερα την δεύτερη ( 2η ) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες

εννέα ( 2009 ), ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, στο γραφείο μου  ,   που εδρεύω στην

Φιλιππιάδα Πρέβεζας, oι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ο  ……………, 2)

……………….., οι οποίοι μου δήλωσαν ότι ενεργούν για λογαριασμό της Ετερόρρυθμης

Εταιρίας  με  την  επωνυμία « Π …….. & ΣΙΑ Ε.Ε. », με επάγγελμα την παραγωγή,

πάχυνση και εμπορία χοιρινών, με έδρα του Δ.Δ.Μιχαλιτσίου, του Δήμου Πρέβεζας,

Α.Φ.Μ. …….., Δ.Ο.Υ. …………., η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με το από δέκα οκτώ (

18 ) του μηνός Αυγούστου έτους δύο χιλιάδες οκτώ ( 2008 ), Καταστατικό Συστάσεως

Ετερόρρυθμης Εταιρίας, που καταχωρήθηκε στα βιβλία  Εταιρειών  του  Πρωτοδικείου

Πρέβεζας, με αύξοντα  αριθμό [ 95 ] από 20 Αυγούστου 2008, ακριβές αντίγραφο του

οποίου προσαρτάται στο παρόν και η οποία υφίσταται και ουδέποτε λύθηκε, με την

ιδιότητα ο μεν πρώτος ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής, η δε δεύτερη απ' αυτούς

ετερόρρυθμος και 3) ο……….,

οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και δήλωσαν, συμφώνησαν και

αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα τα εξής:

Α.  Οι δύο πρώτοι από τους εμφανισθέντες  , δήλωσαν ότι είναι και μόνοι εταίροι ( ο

Πρώτος ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής, η δε δεύτερη απ' αυτούς ετερόρρυθμος )

της Ετερόρρυθμου εταιρίας με την επωνυμία « Π ………. & ΣΙΑ Ε.Ε. », που εδρεύει στο

Δ.Δ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας, ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

Εμπορικού Νόμου με το από 18 Αυγούστου 2008 Ιδιωτικό συμφωνητικό καταστατικό,
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νόμιμα δημοσιευμένο στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου  Πρεβέζης  με αύξοντα

αριθμό [ 95 ] τις 20 Αυγούστου 2008, εξακολουθεί σήμερα να λειτουργεί, χωρίς να ‘χει

κηρυχθεί σε πτώχευση και έχει σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας την

εκμετάλλευση χοιροτροφικής μονάδας ( παραγωγή, πάχυνση και εμπορία χοιρινών ), το

δε ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρίας είναι του

μεν πρώτου  ποσοστό ενενήντα οκτώ τοις εκατό ( 98 % ) της δε δευτέρου  ποσοστό δύο

τοις εκατό (  2 % ) . Στη συνέχεια οι παραπάνω δύο μοναδικοί εταίροι (δύο πρώτοι των

εδώ συμβαλλομένων) εταίροι της παραπάνω Ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρείας,

αποφάσισαν, με κοινή τους συμφωνία, τη μετατροπή της εταιρίας τους αυτής σε ανώνυμη

εταιρία, σύμφωνα με το Ν.Δ.1297/1972 “περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την

συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών

μονάδων", όπως αυτό παρατάθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και γενικά με τις

ισχύουσες για την περίπτωση διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”

και να προχωρήσει η εταιρία στις διατυπώσεις της μετατροπής αυτής, με την εισφορά

από τους εν λόγω δύο εταίρους της καθαρής θέσεως της μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης

εταιρίας και μετρητών χρημάτων εξ ιδίων, στην από την μετατροπή συνιστώμενη

ανώνυμη εταιρία, ως μετοχικό κεφάλαιο, και με την ταυτόχρονη εισδοχή στην Α.Ε., ως

μετόxoυ, νέου προσώπου και δη του τρίτου παραπάνω συμβαλλομένου, που θα εισφέρει

σε μετρητά στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω Α.Ε. Για την υλοποίηση δε της

αποφάσεως τους αυτής, η παραπάνω  Ετερόρρυθμη εταιρία « ………& ΣΙΑ Ε.Ε. »

υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας

Πρεβέζης  για να συγκροτηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει, η επιτροπή για την εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας αυτής.

Η παραπάνω εκτιμητική επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ.

ΕΜ.2434/27.11.2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ΕΜ.2554/11.12.08 απόφαση του

κ. Νομάρχη Πρεβέζης, πραγματοποίησε την εκτίμηση του κατά την 31-10-2008

ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας και εξέδωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2008 την

σχετική Έκθεσή της, που συνάπτεται στο παρόν συμβόλαιο και της οποίας το πλήρες

κείμενο έχει ως εξής:

……………………………………..

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

………………………
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Ύστερα απ' όλα αυτά, τα παραπάνω και για το σκοπό της κατά νόμιμο τρόπο μετατροπής

της Ε.Ε. σε Α.Ε., οι δύο πρώτοι των συμβαλλομένων, με τη σύμπραξη και του τρίτου

συμβαλλομένου, ομόφωνα αποφασίζουv, σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, τη  μ ε τ α τ ρ

ο π ή της  Ετερόρρυθμης  Εταιρείας « Π ……..& ΣΙΑ Ε.Ε » σε Ανώνυμη Εταιρία, η

οποία και συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύουν . Η μετατροπή γίνεται με βάση την περιουσιακή κατάσταση της

Ετερόρρυθμης  εταιρίας, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της εταιρίας στις 31-

10-2008 και εγκρίθηκε από την παραπάνω εκτιμητική Eπιτρoπή του άρθρου 9 του πιο

πάνω Κ.Ν. 2190/1920 σύμφωνα με την προαναφερθείσα σχετική έκθεσή της που

συνάπτεται στο παρόν συμβόλαιο και την εισφορά, ως μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε., της

καθαρής θέσεως της μετατρεπόμενης Ε.Ε. , καθώς και των μετρητών χρημάτων από τους

τέως εταίρους της Ε.Ε., ως μετόχους πλέον της Α.Ε. και τον Γ…… Π……, ως μέτοχο

επίσης της Α.Ε., στη νέα δε αυτή εταιρία (Ανώνυμη) που συνιστάται, μετέχουν α)  , με

ποσοστό ενενήντα έξι εκατοστά και εννιακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά  ( 96,965 % ), β)  ,

με ποσοστό ένα  εκατοστό και εξήντα πέντε χιλιοστά  ( 1,065 % )  και γ) ο  , με ποσοστό

ένα εκατοστό και εννιακόσια εβδομήντα  χιλιοστά  ( 1,970 % ), οι οποίοι και

συνομολογούν και εγκρίνουν κατά τα άρθρα του και το σύνολό του το καταστατικό της

ανώνυμης αυτής εταιρίας, το οποίο, αποτελούμενο από τα παρακάτω κεφάλαια και

άρθρα, έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «  ………….  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

…………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των  τετρακοσίων

χιλιάδων ευρώ ( 400.000,00 € ) και θα καταβληθεί  με ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που
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ορίζει το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού, και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες (

400.000 ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1 € ) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

 1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές . Οι μετοχές θα μπορούν να μετατραπούν

από ονομαστικές σε ανώνυμες  και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 29

παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κιν 2190/1920 και με σχετική τροποποίηση του

καταστατικού .

2.Κατ' εξαίρεση οι μετοχές που αντιστοιχούν :

στην  κεφαλαιοποιούμενη καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρίας σε Ανώνυμη είναι

υποχρεωτικά ονομαστικές για μια πενταετία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.

1297/1972 άρθρο 4 και δεν επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε ποσοστό εβδομήντα πέντε

τοις εκατό ( 75 % ) του συνόλου τους . Μετά την συμπλήρωση της πενταετίας από την

έγκριση της ίδρυσης της εταιρίας, όλες οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε Ανώνυμες

και επιτρέπεται η μεταβίβασή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της .

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους

οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν και υπογράφονται από τον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των

μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μια ή περισσότερες. Τα λοιπά σχετικά με την

έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.



68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) του παρόντος

καταστατικού, ορίζεται σε τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ ( 400.000,00 € ), κατανέμεται σε

τετρακόσιες χιλιάδες ( 400.000 ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής

αξίας ενός ευρώ ( 1 € ) η καθεμία . Το Μετοχικό Κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο

αμέσως μετά την κατά τον νόμο ολοκλήρωση της μετατροπής της εταιρείας από

Ετερόρρυθμη σε Ανώνυμη , καλύπτεται δε ολόκληρο με εισφορά σε είδος , εισφορά

χρήσης και την καταβολή μετρητών από τους μετόχους - ιδρυτές της εταιρείας ως

ακολούθως :

Α) Με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της

μετατρεπομένης Ετερορρύθμου Εταιρείας με την Επωνυμία « Π………..& ΣΙΑ Ε.Ε. »

όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό  της 31/10/2008 , που καταρτίστηκε σε εφαρμογή

της από ομόφωνης απόφασης των εταίρων της και όπως το ύψος της λογιστικής τους

αξίας προκύπτει σύμφωνα με την προαναφερόμενη Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής

του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα τριών

χιλιάδων ευρώ (213.000,00 € ), εισφέρεται στο ακέραιο και αναλογικά με την συμμετοχή

του καθενός εταίρου στην μετατρεπομένη εταιρεία ήτοι ποσοστό ενενήντα οκτώ τοις

εκατό ( 98 % )  για τον …………. του ….., ποσοστό δύο τοις εκατό (  2 % )  για τον

…………. Του … .

 Β) με την εισφορά κατά χρήση, αγροκτήματος - κτιρίων -κτιριακών εγκαταστάσεων,

χοιροτροφικής μονάδας στο Μιχαλίτσι Πρέβεζας, ιδιοκτησίας του ………….., το ύψος

της λογιστικής τους αξίας προκύπτει σύμφωνα με την προαναφερόμενη Έκθεση

Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανέρχεται στο ποσό

των εκατόν εβδομήντα εννιά χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ ( 179.120,00 € ), εισφέρεται

στο ακέραιο   στην μετατρεπομένη εταιρεία

Γ) Με την καταβολή μετρητών ποσού επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ ( 7.880 € )

από τον νέο μέτοχο, ως ποσό συμμετοχής του στην ανώνυμη εταιρεία .

Κατόπιν αυτών οι μέτοχοι - ιδρυτές καλύπτουν στο ακέραιο το μετοχικό κεφάλαιο της

ανώνυμης εταιρείας καταβάλλοντας τα παρακάτω ποσά και αναλαμβάνοντας αντίστοιχες

μετοχές ως ακολούθως :
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 Α) Ο  1ος μέτοχος καλύπτει και καταβάλλει συνολικά το ποσοστό ενενήντα έξι

εκατοστά και  εννιακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά  ( 96,965 % )του μετοχικού κεφαλαίου,

ήτοι τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα ευρώ ( 387.860,00 € ) και δη:

α) με εισφορά του ενενήντα οκτώ τοις εκατό ( 98% ) της καθαρής θέσεως (σε είδος και

χρήμα) της μετατρεπόμενης Ε.Ε. «Π …………… & ΣΙΑ Ε.Ε.»  που προσδιορίστηκε με

την εκτιμητική Έκθεση της Επιτροπής, ήτοι αξία 208.740,00 ΕΥΡΩ και β) με την με

εισφορά κατά χρήση, αγροκτήματος - κτιρίων -κτιριακών εγκαταστάσεων, χοιροτροφικής

μονάδας στο Μιχαλίτσι Πρέβεζας, ιδιοκτησίας του, που προσδιορίστηκε με την

εκτιμητική Έκθεση της Επιτροπής, ήτοι αξία 179.120,00 ΕΥΡΩ, κατόπιν αυτών ο  1ος

μέτοχος  αναλαμβάνει τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα ( 387.860 )

ονοματικές μετοχές ονομαστικής αξίας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 € ) η καθεμία .

Β) ο 2ος μέτοχος , καλύπτει και καταβάλλει συνολικά το ποσοστό ένα  εκατοστό και

εξήντα πέντε χιλιοστά  ( 1,065 % ) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι τέσσερις χιλιάδες

διακόσια εξήντα ευρώ ( 4.260,00 €) και δη με εισφορά του δύο τοις εκατό ( 2 % ) της

καθαρής θέσεως (σε είδος και χρήμα) της μετατρεπόμενης Ε.Ε. « …………. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

που προσδιορίστηκε με την εκτιμητική Έκθεση της Επιτροπής, ήτοι αξία 4.260,00 ΕΥΡΩ

και  αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα ( 4.260 ) ονοματικές μετοχές

ονομαστικής αξίας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 € ) η καθεμία.

Γ) Ο 3ος μέτοχος , καλύπτει και καταβάλλει συνολικά το ποσοστό ένα  εκατοστό και

εννιακόσια εβδομήντα  χιλιοστά  ( 1,970 % ), του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι επτά

χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ ( 7.880 € ) με εισφορά μετρητών δικών του χρημάτων

και  αναλαμβάνει  επτά χιλιάδες οκτακόσια ( 7.880 ) ονοματικές μετοχές ονομαστικής

αξίας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1 € ) η καθεμία . Οι παραπάνω ιδρυτές έχουν την

υποχρέωση να καταθέσουν τα μετρητά σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε

οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα, αμέσως με την καταχώρηση

στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή

άδειας συστάσεως  της εταιρείας αυτής για την έγκριση του καταστατικού της . Σχετικώς

ορίζονται τα εξής: Άπαντα γενικώς τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης

Ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « Π …….. & ΣΙΑ Ε.Ε. », που αναφέρονται στη

συνημμένη Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι

ενδεικτικά κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις,

έπιπλα, ζώα για πάγια εκμετάλλευση, προϊόντα έτοιμα και ημιτελή, πρώτες και

βοηθητικές ύλες, απαιτήσεις κλπ. εισφέρονται με το παρόν στη συνιστώμενη Ανώνυμη

εταιρεία με την επωνυμία « Ε ….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », εκχωρούνται,
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μεταβιβάζονται και παραδίδονται σ’ αυτή, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με

όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα, προσωπικά και εμπράγματα της μετατρεπόμενης

παραπάνω Ε.Ε. και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, υποσχόμενη ελεύθερα από

κάθε βάρος, χρέος  και νομικό ελάττωμα, (εκτός από τις αναφερόμενες στην παραπάνω

Εκτιμητική Έκθεση μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις-δάνεια, φόρους

και τέλη, που όμως αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί από την προαναφερόμενη καθαρή θέση της

Ε.Ε.), η οποία (Ε.Ε.), για τον λόγο αυτό, αποξενώνεται από κάθε δικαίωμά της, αγωγή

και ένστασή της, αναγνωρίζοντας την συνιστώμενη Α.Ε. κυρία, νομέα και κάτοχο όλων

αυτών των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και εκχωρούνται σ’ αυτή, η

οποία μπορεί να τα κατέχει, τα νέμεται και τα διαθέτει, όπως επιθυμεί, κατά πλήρες

δικαίωμα ιδιοκτησίας . Διευκρινίζουν στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι, ότι τα

παραπάνω κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις, έχουν ανεγερθεί σε γήπεδο που ανήκει

κατά κυριότητα στον εκ των μετόχων  ………… το οποίο εισφέρεται στη συνιστώμενη

Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Ε ……. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », και

συγκεκριμένα έ ν α ς ( 1 ) α γ ρ ό ς ξ  ε ρ ι κ ό ς που βρίσκεται στην θέση « Σαούκ

Μπουραζέρι » της κτηματικής περιφέρειας Μιχαλιτσίου του Δ.Δ.Μιχαλιτσίου του

Δήμου Πρέβεζας του Νομού Πρέβεζας έχει έκταση είκοσι χιλιάδες πεντακόσια

τετραγωνικά μέτρα ( 20.500,00 m2 ) και συνορεύει ολόγυρα: ανατολικά με αγροτική οδό

βόρεια με τάφρο και με ιδιοκτησία κληρονόμων ….. κα νότια με προβλεπόμενη αγροτική

οδό και με ιδιοκτησία  ….., εντός του οποίου υπάρχει λειτουργούσα χοιροτροφική

μονάδα, που έχει συνολικό εμβαδόν τρις εκατόν πενήντα επτά τετραγωνικά μέτρα και

σαράντα τρία εκατοστά ( 3.157,43 m2 ) και έχει ανεγερθεί βάσει των υπ’ αριθμ. 422/6

Νοεμβρίου 1992 και 155/12 Ιουνίου 1998 Αδειών οικοδομής Χοιροστασίου του Τ.Π. της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας ιδιοκτησίας του, που αναφέρονται στη

συνημμένη Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 .

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για την μετατροπή της εταιρείας και

την βαρύνουν, ανέρχονται κατά προσέγγιση σε δέκα  χιλιάδες ευρώ ( 10.000 € ), ήτοι:

για αμοιβή συμβολαιογράφου, σύνταξη συμβολαίου, δικαιώματα Ταμείου Νομικών,

αντίγραφα συμβολαίου καθώς και έξοδα σύνταξης δηλώσεων Μητρώου, έναρξης κ.λ.π. .

Για αμοιβή του δικηγόρου – νομικού συμβούλου ………….( Α.Φ.Μ. …………….
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Δ.Ο.Υ.  ), που συνέταξε το καταστατικό  χίλια ευρώ ( 1.000 € ), κατά δήλωσή του. Για

σύσταση και αποζημίωση της κάθε  Εκτιμητικής Επιτροπής του Κ.Ν. 2190/1920 , χίλια

πεντακόσια ευρώ ( 1.500 € ) . Ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα

άρθρα 17 και 31 του Ν. 1676/86, υπολογιζόμενος σε 1% στη διαφορά του κεφαλαίου της

μετατρεπόμενης Ε.Ε. και της νέας Α.Ε., ήτοι στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων

ευρώ ( 180.000,00 € ), ανέρχεται σε χίλια οκτακόσια ευρώ ( 1.800,00 € ) . Πρ όσωπα που

έχουν ενεργήσει με το όνομα της μετατρεπόμενης σε Α.Ε. εταιρείας, ευθύνονται για τις

πράξεις αυτές απεριόριστα και ολοκληρωτικά. Θα ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία, για

τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις ( 3

) μήνες από την απόκτηση της νόμιμης προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις

υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις . Η μετατροπή της Ετερορρύθμου

εταιρείας ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία τελειώνει με την καταχώρηση του παρόντος

καταστατικού και της απόφασης του Νομάρχη που θα το εγκρίνει στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών. Από την καταχώρηση αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι αυτοδικαίως

και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, το υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της

μετατρεπόμενης εταιρείας και όλων γενικά των εννόμων σχέσεών της με οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αλλοδαπό ή ημεδαπό, με

οποιαδήποτε δημοσία, δημοτική ή κοινοτική αρχή και υπηρεσία, με κάθε τρίτο και

οποιαδήποτε τράπεζα και οργανισμό . Περαιτέρω η ανώνυμος εταιρεία, από την

περαίωση της μετατροπής είναι αυτοδικαίως κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των

περιουσιακών στοιχείων ( εγκαταστάσεων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων

και σκευών, τηλεφωνικών γραμμών, με αριθμού  ……, …………, πρώτων υλών,

ετοίμων προιόντων, και λοιπών στοιχείων ) του ενεργητικού της μετατρεπόμενης

εταιρείας καθώς και δικαιούχος και φορέας των δικαιωμάτων και αξιώσεών της από

τρίτους, όπως όλα αυτά αναγράφονται και περιγράφονται στις  εκθέσεις  εκτιμήσεως της

Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που επισυνάπτονται  στο παρόν . Από την

περαίωση της μετατροπής, κατά τα προαναφερόμενα οι νομικές σχέσεις με οποιονδήποτε

τρίτο και από οποιαδήποτε αιτία, οι απαιτήσεις, τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της

μετατρεπόμενης εταιρείας καθώς και οι πάσης φύσεως αγωγές, ενστάσεις και αξιώσεις

της, συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία και υπέρ αυτής, όπως και κάθε άλλο

δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία κι αν ακόμα τα

στοιχεία αυτά δε κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται στην άνω έκθεση

εκτιμήσεως, γιατί μπορεί να είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως

όπως ενδεικτικά είναι η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και λοιπά, καθώς και τα
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τυχόν αναγκαία προαπαιτούμενα για την λειτουργία της επιχειρήσεως (άδειες κλπ) .

Μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητος της μετατροπής, η εταιρεία

συνεχίζεται ως ανώνυμη εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες της μετατρεπόμενης σε Α.Ε.

συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε

ειδικότερη διατύπωση για την συνέχισή τους . Τα κέρδη που ενδεχομένως θα προκύψουν

μέχρι την περαίωση της μετατροπής ανήκουν στους εταίρους της Ε.Ε., οι οποίοι έχουν

δικαίωμα απολήψεως σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην Ε.Ε. Σε περίπτωση

που στην ίδια περίοδο η Ε.Ε. πραγματοποιήσει ζημία, αυτή θα καλυφθεί με εισφορές των

εταίρων πάλι κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στην Ε.Ε. Οι λογιστικές εγγραφές

των πράξεων της περιόδου από τη συντέλεση της μετατροπής μέχρι την θεώρηση από την

αρμόδια Δ.Ο.Υ. Βιβλίων και στοιχείων της Α.Ε. θα γίνονται για λογαριασμό της Α.Ε.,

αλλά θα καταχωρηθούν στα Βιβλία της Ε.Ε. από όπου συγκεντρωτικά θα μεταφερθούν

στα Βιβλία της Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρεία που προέρχεται από την μετατροπή θα

πληρώσει όλες τις προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας που

είναι πια δικές της.

                  Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

4.3 Τα Οικονομικά/Φορολογικά κίνητρα των μετατροπών βάσει ισχύουσας

νομοθεσίας

4.3.1 Βάσει του Νομοθετικού Διατάγματος 1297/1972

Αν κάποια επιχείρηση μετατραπεί κάνοντας χρήση του Ν.Δ. 1297/1972, δεν μπορεί

ταυτόχρονα να εφαρμόσει και το Ν.2166/1993, επειδή αυτά τα δύο νομοθετήματα

διακρίνονται από ουσιαστικές διαφορές.

 Για να εφαρμοστεί το Ν.Δ. 1297/1972, απαιτούνται:

Το κεφάλαιο προερχόμενο από τη μετατροπή πρέπει να ανέρχεται  τουλάχιστον στο

ποσό των 300.000 ευρώ αν αφορά ανώνυμες εταιρίες και 146.735 ευρώ αν αφορά

εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.
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Τα εταιρικά μερίδια της καινούριας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που προέρχονται

από τη μετατροπή να είναι κατά 75% μη μεταβιβάσιμα για 5 χρόνια.

Οι μετοχές της καινούριας  Α.Ε. πρέπει να είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για

5 χρόνια.

Τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία παρέχονται από το παρόν Ν.Δ. είναι:

Αναβολή φορολόγησης της προκύπτουσας υπεραξίας μέχρι τη διάλυση της εταιρίας.

Δε υπάρχει φόρος μεταβίβασης εισφερόμενων ακινήτων.

Δεν υπάρχει φόρος-τέλος υπέρ του δημοσίου.

Οι αφορολόγητες κρατήσεις δεν φορολογούνται προσωρινά.

Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επιβάλλεται μόνο στο κεφάλαιο που προκύπτει από

νέες εισφορές.

  Η επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 αναλαμβάνει την αποτίμηση των

εισφερόμενων  στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.

4.3.2 Βάσει τα του Κ.Ν. 2190/1920

Σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, κατά την διαδικασία αυτή έχουμε σημαντικές

φορολογικές ελαφρύνσεις, διότι αφενός δεν πληρώνεται φόρος μεταβιβάσεως

ακινήτων, αφετέρου ο φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου σε ποσοστό 1%,

καταβάλλεται μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος του κεφαλαίου

της  μετατρεπόμενης   προσωπικής  εταιρείας.

Το προκύπτον κεφάλαιο από τη μετατροπή πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των

60.000 ευρώ και ταυτόχρονα η εκτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών

στοιχείων ,γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 9.

Για να τύχει όμως εφαρμογής ο Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει αναγκαστικά:

Το προκύπτον μετοχικό κεφάλαιο ύστερα της μετατροπής να μην μπορεί να

καλύψει τις 300.000 ευρώ του Ν.Δ. 1297/1972 και του Ν.2166/1993.

Να μην τυγχάνουν ταυτόχρονα εφαρμογής των προϋποθέσεων εκμεταλλεύσεως

των διευκολύνσεων που παρέχουν το Ν.Δ. 1297/1972 και ο Ν.2166/1993.

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η διαδικασία αυτή μετατροπής είναι η πιο απλή.

4.3.3 Βάσει του Ν.2166/1993
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Ο νόμος 2166/1993 χαρακτηρίζεται από την παροχή ίδιων φορολογικών κινήτρων με

αυτών του Ν.Δ. 1297/1972 για την μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. Επιπλέον, δίνει το

δικαίωμα μεταφοράς στον ισολογισμό της νέας εταιρίας ενδεχόμενης ύπαρξης ζημίας

και συμψηφισμού με πιθανά κέρδη της επόμενης διετίας. Το μετοχικό κεφάλαιο που

απαιτεί ο εν λόγω νόμος είναι ίδιο με αυτό που απαιτεί  το Ν.Δ. 1297/1972 με τη

μόνη διαφορά της νέας εταιρίας οι μετοχές δεν υποχρεούται να είναι ονομαστικές

ούτε μη μεταβιβάσιμες κατά 75% για τα 5 πρώτα χρόνια. Τα βιβλία που οφείλουν να

τηρούν οι μετατρεπόμενες εταιρίες για να εισέλθουν στην διαδικασία της μετατροπής

πρέπει να είναι διπλογραφικά και ακόμη η βεβαίωση επί των λογιστικών αξιών

σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η μετατροπή παρέχεται είτε  από τη Δ.Ο.Υ. ,είτε από

ορκωτό ελεγκτή, είτε από την επιτροπή του άρθρου 9.

4.4 Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%

4.4.1 Νομικά πρόσωπα υποκείμενα στο Φ.Σ.Κ. 1%

Οι ομόρρυθμες εταιρίες , οι ετερόρρυθμες, οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές,  οι

ανώνυμες εταιρίες και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Οι συνεταιρισμοί, ενώσεις προσώπων και η κοινωνία με κερδοσκοπικό σκοπό.

Τα ευρισκόμενα στον ελλαδικό χώρο υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών.

4.4.2 Κινήσεις που υποβάλλονται στο Φ.Σ.Κ. 1%

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.1676/1986 με σκοπό να βελτιωθεί και να ενισχυθεί

το επενδυτικό ενδιαφέρον και το επιχειρηματικό περιβάλλον και να παρασχεθούν

κίνητρα για ίδρυση και εγκατάσταση εταιριών ,συνεταιρισμών και υποκαταστημάτων

εισάγεται εξαίρεση από την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% στις

πράξεις σύστασης ενώ αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τις υπόλοιπες περιπτώσεις

επιβολής φόρου όπως σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σε δάνεια.

Aύξηση

 κεφαλαίου με εισφορά περιουσιακών στοιχείων.
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Η λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων αύξηση του κεφαλαίου δεν

εμπίπτει σε φόρο 1%.

Φορολόγηση του επιπλέον προκύπτοντος κεφαλαίου από αυτό που είχε η υπό

μετατροπή εταιρία.

4.4.3 Δήλωση και καταβολή του Φ.Σ.Κ. 1%

Τα πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό

του φόρου στην Δ.Ο.Υ.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται:

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, μετατροπής , μέσα σε 15 μέρες από την

εγγραφή της πράξης στα οικεία βιβλία.

Σε δάνεια που δίνει η επιχείρηση σε πρόσωπα  μέσα σε 15 μέρες από την στιγμή

που θα γίνει  η καταχώρηση στα βιβλία.

4.5 Εφαρμογή Ν.2166/1993 και Ν.Δ. 1297/1972

4.5.1 Προϋποθέσεις εφαρμογής

Βάσει Ν.2166/1993, οι υπό μετασχηματισμό επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν

διπλογραφικά βιβλία, σε αντίθεση με το Ν.Δ. 1297/1972 όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη

δέσμευση.

Σύμφωνα με το Ν.2166/1993, οι επιχειρήσεις υποκείμενες στην μετατροπή πρέπει

να έχουν συντάξει ισολογισμό δωδεκάμηνης περιόδου ενώ με το Ν.Δ. 1297/1972 δεν

υπάρχει ανάλογη απαίτηση.

Βάσει του Ν.2166/1993, στις υπό μετασχηματισμό επιχειρήσεις δεν γίνεται νομικά

να συσταθεί νέα Α.Ε. με εισφορά κλάδου, αλλά επιτρέπεται μόνο η απορρόφηση

κλάδου από ήδη υπάρχουσα Α.Ε. σε αντίθεση με το Ν.Δ. 1297/1972 όπου αυτό

επιτρέπεται.

Η μετατροπή σε ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και υποκαταστήματα αλλοδαπών

επιχειρήσεων επιτρέπεται με τον Ν.2166/1993 ενώ με το Ν.Δ. 1297/1972 όχι.
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Οι οικοδομικές επιχειρήσεις ή εκμετάλλευσης ακινήτων δεν εισέρχονται στα

κίνητρα για μετατροπή.

4.5.2 Ισολογισμός μετασχηματισμού και κινήσεις που ακολουθούν την σύνταξή του

Όροι που απαιτούνται να τηρηθούν

Απόφαση οργάνων επιχείρησης για σύνταξη ισολογισμού βάσει Ν.2166 ενώ με το

Ν.Δ.1297/1972 δεν απαιτείται η τήρηση της προαναφερθείσας σειράς.

Ο πρώτος ισολογισμός δεν δύναται να ληφθεί ως ισολογισμός μετασχηματισμού

σύμφωνα με το Ν.2166 ενώ με το Ν.Δ. 1297 οποιοσδήποτε ισολογισμός μπορεί να

χρησιμοποιηθεί

Βάσει του Ν.2166 η νέα εταιρία ενσωματώνει τις διενεργηθείσες από την

μετασχηματιζόμενη επιχείρηση ενέργειες ενώ με το Ν.Δ. 1297 οι πράξεις αυτές

άπτονται της ίδιας της υπό μετασχηματισμό εταιρίας.

 Ο 2166 δεν απαιτεί την σύνταξη νέου ισολογισμού αφού ολοκληρωθεί η μετατροπή

ενώ ο 1297 απαιτεί.

4.5.3 Εκτίμηση της περιουσίας που εισφέρεται από την υπό μετασχηματισμό

επιχείρηση

Ο 2166/1993 δεν απαιτεί την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της

μετασχηματιζόμενης επιχείρησης από την Επιτροπή του άρθρου 9 αλλά θέλει μόνο να

βεβαιωθεί είτε από ορκωτό είτε από έφορο είτε από την Επιτροπή που αναφέραμε

ενώ το Ν.Δ. 1297 θέλει υποχρεωτική εκτίμηση της Επιτροπής.

4.5.4 Υποχρέωση έκδοσης μετοχών λόγω εισφοράς περιουσίας
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Σύμφωνα με το Ν.2166 οι εκδιδόμενες μετοχές εξαιτίας της εισφοράς περιουσίας

μπορεί να είναι είτε ονομαστικές είτε ανώνυμες και χωρίς να τίθεται περιορισμός

μεταβίβασης τους, ενώ με το Ν.Δ. 1297 πρέπει να είναι ονομαστικές και μη

μεταβιβάσιμες για 5 έτη και κατά ποσοστό 75%.

4.5.5 Κεφάλαιο Εισφοράς

Βάσει του Ν.2166 το εταιρικό κεφάλαιο της υπό μετασχηματισμό επιχείρησης

συνιστά το κεφάλαιο της νέας, ενώ με το Ν.Δ. 1297 το αποτέλεσμα της εκτίμησης της

Επιτροπής του άρθρου 9 συνιστά το κεφάλαιο της νέας εταιρίας.

4.5.6 Φορολογία αποτελέσματος μεταβατικής περιόδου

Βάσει Ν.2166/1993 η φορολογία που θα επιβληθεί στην εταιρία που προέκυψε

ύστερα από το μετασχηματισμό θα προκύψει σύμφωνα με τον ισολογισμό

μετασχηματισμού ,ενώ με το Ν.Δ. 1297/1972 θα υπάρξει και περαιτέρω φορολόγηση

για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

5.1 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το Γ.Ε.ΜΗ της Πρέβεζας κατά την τελευταία

πενταετία στον Νομό Πρεβέζης διενεργήθησαν τρείς μετατροπές εταιριών .Από

κεφαλαιουχική σε προσωπική πραγματοποιήθηκε μία μετατροπή. Από προσωπική  σε

προσωπική έγινε μία μετατροπή, ενώ από προσωπική σε κεφαλαιουχική

συντελέστηκε μία μετατροπή. Κατά τα λεγόμενα των υπαλλήλων, στην διάρκεια της

επίσκεψής μου στις υπηρεσίες των οποίων είναι αρμόδιοι μου ανέφεραν ότι οι λόγοι

που οδηγούν τους επιχειρηματίες-μέλη των εταιριών στην μετατροπή του νομικού

τους τύπου είναι λόγω παροχής μεγαλύτερης ευελιξίας και ευκολίας σε ένταξη

επενδυτικών προγραμμάτων και για να το θέσουμε καλύτερα η κεφαλαιουχική μορφή

της εταιρίας αποτελεί το μοναδικό διαβατήριο εισόδου των εταιριών στους

επενδυτικούς νόμους. Ακόμη, μου τόνισαν τη παροχή φορολογικών κινήτρων όπως η
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μη φορολόγηση της εισφοράς και των υπεραξιών ακινήτων και μηχανημάτων και τη

μείωση των φορολογητέων κερδών στην συνέχεια λόγω των αυξημένων  αποσβέσεων

εξαιτίας της προκύπτουσας υπεραξίας .Εν κατακλείδι, οι οικονομικοί λόγοι δεν

εμπεριέχονται στην φαρέτρα των αιτιών για τις οποίες οι εταίροι-μέλη των

προσωπικών εταιριών επιθυμούν να μετασχηματίσουν την εταιρία τους. Παρά την

προδιατυπωθείσα αναφορά των υπαλλήλων του Γ.Ε.ΜΗ, στην περιοχή της Πρέβεζας

οι μετατροπές που έγιναν αφορούσαν κυρίως οικογενειακούς λόγους. Συγκεκριμένα,

σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου 872 έγγραφο που έλαβα από την υπηρεσία

Γ.Ε.ΜΗ ύστερα από αίτηση μου, η προσωπική εταιρία που μετατράπηκε σε

κεφαλαιουχική είναι η εξής: α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε., της

οποίας η προηγούμενη νομική μορφή ήταν ομόρρυθμη εταιρία.

β)Η εταιρία που από κεφαλαιουχική μετατράπηκε σε προσωπική είναι η : Αφοι

ΦΩΤΗ ΝΤΙΤΣΟΥ Ο.Ε.. Πριν τη μετατροπή ήταν ανώνυμη εταιρία.

γ) Η εταιρία Β.ΚΟΣΜΑΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. , η οποία αρχικά ήταν ομόρρυθμη εταιρία.

Η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.» συντελέστηκε εφαρμόζοντας το άρθρο 67 του

Ν.2190/1920 και με εκτίμηση της περιουσίας της από την επιτροπή του άρθρου 9.

Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΦΩΤΗ ΝΤΙΤΣΟΥ Ο.Ε.», μετατράπηκε σε ομόρρυθμη εταιρία από

κεφαλαιουχική εταιρία ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης διότι δεν ήταν

πλέον εφικτό να διατηρηθεί το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτεί

η ΑΕ . Κατά συνέπεια κρίθηκε σκόπιμο να μετατραπεί η εταιρία σε ομόρρυθμη ,από

τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποιος άλλος σημαντικός λόγος διατήρησης της εταιρίας

με τον νομικό τύπο της ΑΕ.

Η εταιρία «Β.ΚΟΣΜΑΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» μετατράπηκε σε ετερόρρυθμη εταιρία από

ομόρρυθμη διότι υπήρξε αναγκαστική αποχώρηση εταίρου και ο νέος εταίρος που

προσήλθε στην εταιρία ήθελε να ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του και όχι

απεριόριστα.

Κατόπιν και αυτής της έρευνας, η γνώμη του γράφοντος  που αναπαράγεται στο

κείμενο είναι ότι η μετατροπή προσωπικών κυρίως εταιριών σε κεφαλαιουχικές

παρέχει τη δυνατότητα στους μετόχους, στους κατόχους μεριδίων που κινούν τα

νήματα και κατευθύνουν τις εταιρίες τους ανέλιξης και κατάκτησης μεγαλύτερου

μεριδίου της αγοράς εκμεταλλευόμενοι προφανώς οικονομικές και φορολογικές

διατάξεις και για αυτό το λόγο συνίσταται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΣ 2166/1993 «ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α’ 137/24.8.1993)

Άρθρο 1 ν. 2166/1993

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων – Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής

   1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος εφαρμόζονται στις ακόλουθες

περιπτώσεις:

   α. Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα

οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

   β. Απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη ημεδαπή

ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

   γ. Συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 68 παρ. 1 και 79

του κ.ν. 2190/1920.

   δ. Διάσπασης ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81, παράγραφος 1

του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α'), με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες

απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες.

   ε. Εισφοράς από λειτουργουσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή

τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία.

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου η εταιρία που προκύπτει από το

μετασχηματισμό θα αναφέρεται κατωτέρω ως "νέα εταιρία".

   στ. Συγχώνευσης αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 204 Α') με σκοπό

την ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισμού του νόμου αυτού.

   2. Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης (Γ)

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') και να

έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα.
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Τροποποιήσεις:

1. Στο άρθρ. 1 παρ. 1 περίπτωση β΄ του κ.ν. 2166/1993 οι λέξεις «ή νεοϊδρυόμενη»

απαλείφτηκε με το άρθρ. 7 παρ. 7 του ν. 2396/1996.

2. Στο άρθρ. 1 παρ. 1 περίπτωση ε΄ του κ.ν. 2166/1993 η λέξη «νεοϊδρυόμενη»

απαλείφτηκε με το άρθρ. 7 παρ. 7 του ν. 2396/1996.

3. Το άρθρ. 1 παρ. 1 περίπτωση δ’  του κ.ν. 2166/1993 αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 7

παρ. 8 του ν. 2386/1996.

4. Το άρθρ. 1 παρ. 1 περίπτωση στ΄ του κ.ν. 2166/1996 προστέθηκε με το άρθρ. 4 παρ.

11 του ν. 2390/1996.

Άρθρο 2 ν. 2166/1993

Εισφερόμενο κεφάλαιο – Μεταφορά ζημίας

   1. Ο κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου μετασχηματισμός,

πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και ν.

3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των

μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών

συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία

ισολογισμού της νέας εταιρίας.

   2. Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της

μετασχηματιζόμενης ή το άθροισμα αυτών των κεφαλαίων, των μετασχηματιζόμενων

επιχειρήσεων.

   3. Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων

επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων,

τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον

ισολογισμό της νέας εταιρίας.

   Για το ποσό αυτό των ζημιών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3

του άρθρου 4 του ν. 2238/1994. Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα χρέη

τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 μπορούν να

μεταφέρουν εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού ζημίες, το οποίο
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προκύπτει μετά το συμβιβασμό με τους πιστωτές τους και την επικύρωσή του από το

Εφετείο, στο λογαριασμό 16.05 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

(Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωμάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού. Η ύπαρξη υπολοίπου του

παραπάνω λογαριασμού δεν επηρεάζει τη διανομή κερδών.

   Ειδικά για τη ζημία παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας

ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.

   4. Με αποφάσεις των εταίρων ή των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των

μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μπορεί να καθορίζεται η σχέση συμμετοχής

αυτών στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας.

   5. Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό

εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, και των

εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων χιλιάδων (146.700) ευρώ, προκειμένου για

εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

   6. Ολες οι πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις

μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως

διενερηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέροντα με

συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

   7. Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού των μετασχηματιζομένων

επιχειρήσεων υφίσταται λογαριασμός απαιτήσεις από Κοινοπραξίες συμμετοχής

παρέχεται στις επιχειρήσεις αυτές η δυνατότητα για τις απαιτήσεις που αφορούν

έργα, τα οποία έχουν περατωθεί μέχρι την αίτηση συγχωνεύσεως, να μεταφέρουν το

λογαριασμό των απαιτήσεων αυτών στο λογαριασμό 16 του Ελληνικού Λογιστικού

Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωμάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού σε νέα εταιρία, με

απόσβεση τούτων τμηματικά και ισόποσα σε μια πενταετία (5ετία), χωρίς δικαίωμα

έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα, ή συμψηφισμού με τα προκύπτοντα

φορολογητέα κέρδη.

Τροποποιήσεις:

1. Το άρθρ. 2 παρ. 3 εδάφια β΄-δ’ του ν. 2166/1993 αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 7

παρ. 9 του ν. 2386/1996 και το άρθρ. 2 παρ. 3 εδάφιο ε΄ του ν. 2166/1993

παροστέθηκε με το άρθρ. 322 παρ. 4 του ν. 4072/2012.
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2. Το άρθρ. 2 παρ. 5 του ν. 2166/1993 αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 11 παρ. 8 του ν.

2579/1998.

3. Στο άρθρ. 2 παρ. 5 του ν. 2166/1993 η φράση «πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000)

δραχμών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 11 παρ. 8 του ν. 2579/1998,

αντικαταστάθηκε με τη φράση «εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τράντα

πέντε (146.735) ευρώ» με το άρθρ. 11 παρ. 2 του ν. 2948/2001.

4. Το άρθρ. 2 παρ. 7 του ν. 2166/1993 προστέθηκε με το άρθρ. 45 παρ. 3 του ν.

2992/2002.

Άρθρο 3 ν. 2166/1993

Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων

αναπτυξιακών

νόμων.

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

των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική

πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή

παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή

ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των

μετασχηματιζόμενων εταιριών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας,

καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη

σύσταση της νέας εταιρίας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ

του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

   2. Προς το σκοπό διευκόλυνσης του μετασχηματισμού, οι προς μετασχηματισμό

επιχειρήσεις μπορούν με αίτησή τους προς τον αρμόδιο για τη φορολογία τους

προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) να ζητήσουν τη διενέργεια

φορολογικού ελέγχου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το

αποτέλεσμα του ελέγχου πρέπει να κοινοποιηθεί στην αιτούσα, εντός τριμήνου από

την ημερομηνία της αιτήσεώς της.

Η προθεσμία αυτή με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και του

αρμόδιου επιθεωρητή Δ.Ο.Υ.
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Και για εξαιρετικούς λόγους μεγέθους επιχειρήσεως ή ελεγκτικών επαληθεύσεων,

μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες ακόμα.

   Οι εκθέσεις ελέγχου φορολογίας εισοδήματος των φοροτεχνικών

εμπειρογνωμόνων, που θα συνταγούν για καθεμία μετασχηματιζόμενη επιχείρηση, θα

περιέχουν για το σκοπό του μετασχηματισμού ειδικό κεφάλαιο περί του ύψους της

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

   Εάν δεν ζητηθεί η διενέργεια ελέγχου κατά τα ανωτέρω η διαπίστωση της

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων

επιχειρήσεων ενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή ή από την κατά το άρθρο 9 του κωδ. ν.

2190/1920 προβλεπόμενη επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

   3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του παρόντος

νόμου τα παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις

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

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

επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιριών, κατά το μέτρο που οι

επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών.

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

αποθεματικά εκ των μη διανεμόμενων κερδών. που υφίστανται στις

μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις. εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια

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

χρόνο του μετασχηματισμού.

Τροποποιήσεις:

1. Στο άρθρ. 3 παρ. 2 εδάφιο στ΄ του ν. 2166/1993 η φράση «ή από την κατά το άρθρο

9 του κωδ. ν. 2190/1920 προβλεπόμενη επιτροπή εμπειρογνωμόνων» προστέθηκε

με το άρθρ. 19 του ν. 2339/1995.

Άρθρο 4 ν. 2166/1993

Εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων λειτουργουσας επιχείρησης
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   1. Σε περίπτωση εισφοράς από λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία ή εταιρίας

περιορισμένης ευθύνης ενός ή περισσότερων κλάδων αυτής σε λειτουργούσα

ανώνυμη εταιρία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που απορροφά τον κλάδο δεν

μπορεί να είναι μικρότερο μετά την εισφορά από το προβλεπόμενο από την

παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον

κλάδο επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο μετά την εισφορά από το ελάχιστο

όριο κεφαλαίου, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του

κ.ν. 2190/1920, προκειμένου για ανώνυμες εταιρίες, και από την παράγραφο 1 του

άρθρου 4 του ν. 3190/1955, προκειμένου για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

   2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περίπτωση

εισφοράς ενός, ή περισσότερων τμημάτων ανώνυμης εταιρίας σε άλλη λειτουργούσα

(ή συνιστώμενη) ανώνυμη εταιρία.

   3. Η πράξη με την οποία μία ανώνυμη εταιρεία χωρίς να λυθεί εισφέρει το σύνολο ή

έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητάς της σε μίαν άλλη ανώνυμη

εταιρεία έναντι μετοχών της λήπτριας εταιρείας δεν αποτελεί διάσπαση ανώνυμης

εταιρείας και δεν διέπεται από τα άρθρα 81 έως 89 του κ.ν. 2190/1920.

Τροποποιήσεις:

1. Στο άρθρ. 4 παρ. 1 του ν. 2166/1993 οι λέξει; «ή συνιστώμενη» απαλείφτηκε με το

άρθρ. 7 παρ. 10 του ν. 2386/1996 και στη συνέχεια το άρθρ. 4 παρ. 1 του ν.

2166/1993 αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 11 παρ. 9 του ν. 2579/1998.

2. Στο άρθρ. 4 παρ. 2 του ν. 2166/1993 οι λέξει; «ή συνιστώμενη» απαλείφτηκε με το

άρθρ. 7 παρ. 10 του ν. 2386/1996.

Άρθρο 5 ν. 2166/1993

Διατήρηση διατάξεων

   1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις: α) του

άρθρου 51 παράγρ. 1, 2, 3, 5 και 7 και των άρθρων 53 έως 55 του ν. 3190/1955 "περί

εταιριών περιορισμένης ευθύνης και β) των παραγρ. 2,3 και 4 του άρθρου 8, του

άρθρου 9 και των άρθρων 69 έως 89 του κ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών,
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όπως ισχύουν, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ειδικά με τις διατάξεις του

παρόντος.

   2. Η ισχύς των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') παρατείνεται από την

ημερομηνία λήξεώς της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996.

   Επιχειρήσεις, που είχαν υποβάλλει αιτήσεις μέχρι 31-12-1992 για υπαγωγή στις

διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος αυτού και δεν είχε περαιωθεί μέχρι την

ημερομηνία αυτή η σχετική διαδικασία, δύνανται να την ολοκληρώσουν με τις

διατάξεις του νόμου εκείνου ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

   3. Κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ. 1297/1972 και προς το σκοπό μετασχηματισμού

τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ή τη διαδικασία μετασχηματισμού του

νομοθετικού διατάγματος αυτού ή τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

Ν.Δ. 1297/1972 ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑ

ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ(Α’ 217)

Άρθρο 1

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής

επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης

ανώνυμης εταιρείας, καθώς και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων,

οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σε αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας περιορισμένης

ευθύνης.

Άρθρο 2

1. Η εκ της κατά το άρθρον 1 συγχωνεύσεως ή μετατροπής προκύπτουσα υπεραξία

δεν υπόκειται, κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, εις φόρον

εισοδήματος.

2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον υπεραξία, διαπιστούμενη δι' απογραφής

των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συσυγχωνευομένων ή

μετατρεπομένων επιχειρήσεων και εμφανιζόμενη απαραιτήτως εις ειδικούς

λογαριασμούς της συγχωνευούσης ή της νέας Εταιρείας μέχρι του χρόνου διαλύσεώς
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της, θεωρείται περιερχομένη εις ταύτην και φορολογείται κατά τον χρόνον της καθ'

οιονδήποτε τρόπον διαλύσεώς της, εφαρμοζομένων αναλόγως εν προκειμένω δια μεν

τα ανωνύμους εταιρείας των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν.Δ.

3323/1955, δια δε τας εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης των διατάξεων της

παραγράφου 2 του άρθρου 32 του αυτού Νομοθετικού Διατάγματος 3323/1955.

3. Προκειμένου υπολογισμού των εκπιπτομένων από τα ακαθάριστα έσοδα

αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερομένων από την συγχωνευομένην ή

μετατρεπομένην επιχείρησιν, παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των ισχυουσών

διατάξεων, λαμβάνεται ως βάσις η αναπόσβεστος αξία η οριστικώς αναγνωρισθείσα,

βάσει των ισχυουσών διατάξεων έκαστου παγίου περιουσιακού στοιχείου,

προσηυξημένη κατά την αναλογούσαν εις αυτήν υπεραξίαν, η οποία προέκυψε κατά

την μετατροπήν ή συγχώνευσιν των επιχειρήσεων. Αι υπολογιζόμεναι αποσβέσεις επί

της υπεραξίας της αναλογούσης εις αποσβεσθείσαν αξίαν των εισφερομένων από την

μετατρεπομένην ή συγχωνευομένην επιχείρησιν παγίων περιουσιακών στοιχείων, δεν

εκπίπτονται εκ των ακαθαρίστων εσόδων της εκ μετατροπής η συγχωνεύσεως

προελθούσης εταιρείας, προκειμένου υπολογισμού των καθαρών κερδών αυτής,

βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Άρθρο 3

1. Η κατά το άρθρον 1 του παρόντος σύμβασις περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής, η

εισφορά και μεταβίβασις των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων ή

μετατρεπομένων επιχειρήσεων, πάσα σχετική πράξις ή συμφωνία αφορώσα την

εισφοράν ή μεταβίβασιν στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων

και υποχρεώσεων, ως και παντός εμπραγμάτου δικαιώματος, αι αποφάσεις των κατά

νόμον οργάνων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων εταιρειών και πάσα άλλη

συμφωνία απαιτούμενη δια την συγχωνεύσιν ή μετατροπή ή την σύστασιν της νέας

εταιρείας, ή δημοσίευσις αυτώ εν των Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος

της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται παντός

φόρου, τέλους χαρτοσήμου, ή οιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και

εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Προκειμένου περί ακινήτων

ανηκόντων και χρησιμοποιουμένων από την συγχωνευομένην ή μετατρεπομένην

επιχείρησιν και εισφερομένων εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην εταιρείαν,

η απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως χωρεί υπό την προϋπόθεσιν ότι τα

εισφερόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν δια τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή της
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συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή

μετατροπής.

Η ανωτέρω απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως ακίνητων περιλαμβάνει και την

περίπτωσιν ην το εισφερόμενον εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην

εταιρείαν ακίνητον, είχεν εισφερθή κατά χρήσιν εις την συγχωνεουμένην ή

μετατρεπομένην εταιρείαν και αποδεδειγμένως είχε χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας

αυτής επί μιαν πενταετίαν προ της συγχωνεύσεως ή της μετατροπής αυτής, υπό την

προϋπόθεσιν ότι θα χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή της

συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή

μετατροπής.

Κατά την διάρκειαν της πενταετίας επιτρέπεται όπως η συγχωνεύουσα ή

συνιστωμένη εταιρεία, υπό την προϋπόθεσιν, ότι δεν μεταβάλλεται το κύριον

αντικείμενον των εργασιών της:

α. Εκμισθώνη τα ακίνητα.

β. Εκποιή τα συνεπεία της συγχωνεύσεως ή μετατροπής αποκτώμενα ακίνητα, υπό

την προϋπόθεσιν ότι το προϊόν της εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθή εντός προθεσμίας

δύο (2) ετών από της εκποιήσεως δια την απόκτησιν ακινήτων ή ετέρων καινουργών

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

τας ανάγκας της επιχειρήσεως, ή δι' εξόφλησιν, οφειλών εκ δανείων και πιστώσεων

προς τραπεζικά Ιδρύματα, φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιον, ως και

ασφαλιστικών εισφορών προς Άσφαλιστικά Ιδρύματα και Ταμεία, υφισταμένων κατά

την εκποίησιν των ακινήτων.

Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα

ακίνητα που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών

την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων.

2. Ειδικώτερον επί συγχωνεύσεως φαρμακοβιομηχανιών συμφώνως προς τους όρους

του παρόντος νόμου η σχετική μεταβίβασις των εν ισχύι ή υπό ανανέωσιν τελουσών

αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων

διενεργείται ατελώς δι' ειδικής αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών

εκδιδομένης εντός 30 ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Αι

λεπτομέρειαι ως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δια τας εν λόγω μεταβιβάσεις

καθορισθήσονται άπαξ δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του

αυτού Υπουργού και του Υπουργού του Συντονισμού.

Δια τα ούτω μεταβιβαζόμενα φαρμακευτικά προϊόντα παύουν ισχύουσαι εφ' εξής αι
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διατάξεις του άρθρου 7 παρ. β του Ν.Δ. 96/1973 και του άρθρου 2 του Ν.Δ. 308/1974

δια τρία έτη από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

Άρθρο 4

Προϋπόθεσις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 είναι:

α) ότι η από τη συγχώνευση ή μετατροπή προερχόμενη εταιρία θα έχει κατά το χρόνο

της συγχώνευσης ή σύστασης της, ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο όχι

κατώτερο, αν μεν είναι ανώνυμη εταιρία των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000)

δραχμών, αν δε είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης, των εκατόν σαράντα έξι

χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ,

β) ότι, στις περιπτώσεις μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας ή

εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία ή εισφοράς κλάδου των

επιχειρήσεων αυτών σε ανώνυμη εταιρία ή συγχώνευσης αυτών με ανώνυμη εταιρία,

εκτός της περίπτωσης συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών, οι μετοχές της ανώνυμης

εταιρίας, που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, θα είναι

υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο

της συγχώνευσης ή μετατροπής,

γ) ότι εις τας περιπτώσεις μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας

είς εταιρείαν περιωρισμένης ευθυνης ή συγχωνεύσεως τοιούτων μεθ' εταιρείας

περιωρισμένης ευθύνης, τα αντιστοιχούντα εις την αξίαν του εισφερομένου

κεφαλαίου, θα είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστό 75% του συνόλου των επί μία

πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής.

δ) Οι κατά την περίπτωση β' του παρόντος άρθρου μετοχές του Οργανισμού

Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) σε εταιρείες, που έχουν υπαχθεί ή ανήκουν

σ' αυτόν και περιήλθαν στην κυριότητά του, λόγω εισφοράς περιουσιακών στοιχείων

προς τις εταιρείες αυτές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι ελευθέρως

μεταβιβαστές.

Άρθρο 5

1. Εις περίτπωσιν καθ' ην η συγχωνεύουσα ή η νέα εταιρεία ήθελε διαλυθή καθ'

οιονδήποτε τρόπον προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή συστάσεως,

αύτη υποχρεούται εις την καταβολήν παντός φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή

τρίτου, ούτινος ή απαλλαγή ή η αναβολή καταβολής προβλέπεται υπό των διατάξεων
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των άρθρων 2 και 3.

Εν τη περιπτώσει τούτη: α) ο μεν φόρος εισοδήματος επί της κατά το άρθρον 2

υπεραξίας υπολογίζεται προκειμένου περί ανωνύμου εταιρείας επί τη βάσει του

συντελεστού του επιβαλλομένου επί των μη διανεμομένων κερδών των ανωνύμων

εταιρειών κατά τον χρόνον της διαλύσεως της εταιρείας και προκειμένου περί

εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης επί τη βάσει της διατάξεως της παραγράφου 2 του

άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955, β) οι λοιποί φόροι, τέλη χαρτοσήμου ή τέλη ή

εισφοραί υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου υπολογίζονται επί τη βάσει των συντελεστών

των ισχυόντων κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή συστάσεως της εταιρείας.

2. Οι κατά την προηγούμενην παράγραφον φόροι και τέλη καταβάλλονται, άνευ

προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου, δια δηλώσεως της υποχρέου εταιρείας,

υποβαλλομένης εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Έφορον εντός προθεσμίας δύο μηνών

από της διαλύσεώς της, κατά τα ειδικώτερον δι' αποφάσεως του Υπουργού

Οικονομικών οριζόμενα.

3. Ειδικώς προκειμένου περι της υπεραξίας εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης αύτη

θεωρείται εισόδημα των κατά τον χρόνον της διαλύσεως εταίρων και φορολογείται

κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 3323/1955.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση διάλυσης

της με το παρόν συνιστώμενης ή συγχωνεύουσας εταιρίας για το σκοπό περαιτέρω:

α) συγχώνευσης ή απορρόφησης με άλλη επιχείρηση, με βάση τις διατάξεις του

παρόντος ή του ν. 2166/1993 ή του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α), ή

β) διάσπασης ανώνυμης εταιρίας βάσει του π.δ/τος 498/1987 (ΦΕΚ 236 Α') ή

γ) απόσχισης κλάδου κατά το άρθρο 7 του παρόντος για ίδρυση ανώνυμης εταιρίας,

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους νόμους αυτούς.

Άρθρο 6

1. Εν περιπτώσει μη τηρήσεως α) των εν άρθρω 4 προϋποθέσεων αίρονται

αυτοδικαίως αι υπό του παρόντος παρεχόμεναι φορολογικαί απαλλαγαί ή

διευκολύνσεις, β) των εν άρθρω 3 προϋποθέσεων αίρονται αυτοδικαίως αι υπό του

παρόντος παρεχόμεναι φορολογικαί απαλλαγαί ή διευκολύνσεις αι αναλογούσαι εις

την αξίαν του εκποιουμένου ακινήτου και καθ' ο μέρος το προϊόν της εκποιήσεως δεν

διατίθεται κατά τα εν τη περιπτώσει (β) του τελευταίου εδαφίου του αυτού άρθρου

οριζόμενα.
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2. Δια την βεβαίωσιν και την καταβολήν των οφειλομένων φόρων, τελών,

εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση

μεταφοράς και παραγωγικής λειτουργίας των επί του εισφερθέντος ακινήτου

μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικά από την Α' Περιοχή του άρθρου 3 σε άλλη

περιοχή του ν. 1262/1982 όπως ισχύει ή σε περιοχή από τις αναφερόμενες στις

παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου πριν από την πάροδο της

πενταετίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος, η δε επιχείρηση έχει το

δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να χρησιμοποιήσει το ακίνητο από το οποίο

μεταφέρθηκαν τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις γενικά για οποιοδήποτε άλλο

σκοπό περιλαμβανομένης και της εκποιήσεως.

Το δικαίωμα αυτό έχει η επιχείρηση κι όταν συνεχίσει τη λειτουργία της εκτός της

Περιοχής Α' του άρθρου 3 του ν. 1262/1982 τουλάχιστο μέχρι συμπληρώσεως

πενταετίας από το χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της απόσχισης με νέες

μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις είτε ιδιόκτητες, είτε μισθωμένες βάσει

κοινής μίσθωσης ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Άρθρο 7

1. Οι αναφερόμενες στα άρθρα 2 και 3 φορολογικές απαλλαγές παρέχονται, με τις

προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως και 6, και σε περίπτωση εισφοράς, από

λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων βιομηχανικών κλάδων αυτής σε

λειτουργούσα ή συνιστώμενη ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι

το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο μετά την εισφορά, της εταιρείας που απορροφά

τον κλάδο ή της νέας εταιρείας που συστήνεται, δεν είναι κατώτερο των εκατό

εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο

επιχείρησης, αν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος, δεν είναι μικρότερο, μετά την

εισφορά του κλάδου, του ελάχιστου ορίου κεφαλαίου που καθορίζει το άρθρο 4 του

παρόντος.

Η κατά το προηγούμενον εδάφιον έννοια του κλάδου δεν αίρεται, εάν δεν ήθελον

εισφερθή ένια πάγια περιουσιακά στοιχεία τούτου, των όποιων η εκμετάλλευσις θα

ήτο προφανώς ασύμφορος δια την απορροφώσαν ή την συνιστωμένην νέαν εταιρείαν.

Εάν η αξία των μη εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων εξεπέσθη εκ των

καθαρών κερδών, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1078/1971, Ν.Δ. 1313/1972, Ν.Δ.

331/1974 και του Ν. 289/1976, και εφ' όσον κατά τον χρόνον της εισφοράς του
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κλάδου δεν έχει συμπληρωθή πενταετίαν από του έτους εντός του οποίου

ηγοράσθησαν ή απεκτήθησαν, δεν επιτρέπεται προ της συμπληρώσεως της

πενταετίας εκποίησις υπό της εισφερούσης τον κλάδον επιχειρήσεως, άλλως οι

αντιστοιχούσαι αφορολόγητοι κρατήσεις υπόκεινται εις φορολογίαν κατά τον χρόνον

της εκποιήσεως.

Εισφορά βιομηχανικού κλάδου αποτελεί και η εισφορά σε ανώνυμη εταιρία μιας ή

περισσοτέρων εργοστασιακών μονάδων, με την προϋπόθεση ότι αποτελεί

τεχνικοοικονομικό σύνολο που μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περίπτωση

εισφοράς από οιασδήποτε μορφής λειτουργούσα επιχείρηση, τμήματος ή κλάδου

αυτής σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία.

3. Αι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 εφαρμόζονται και επί συγχωνεύσεως ή

μετατροπής γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων παντός βαθμού, των

επιχειρήσεων αυτών, των κοινοπραξιών των Ν. 479/1943 και Ν.Δ. 3874/1958 και των

πάσης φύσεως εταιριών εις τας οποίας μετέχουν μόνον Γεωργικαί Συνεταιριστικαί

Οργανώσεις ή και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, ως και επί διαλύσεως αυτών

είτε επί σκοπώ εγγραφής των μελών των εις ετέραν ομοίαν οργάνωσιν εις ην

μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της διαλυθείσης οργανώσεως ή

επιχειρήσεως, είτε λόγω, περιελεύσεως απάντων των μερίδων των κοινοπρακτούντων

εις μίαν εξ αυτών.

Άρθρο 8

Η αποτίμησις της αξίας των εισφερομένων εις είδος, κατά τας διατάξεις του παρόντος,

περιουσιακών στοιχείων εις ανώνυμον εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης, ενεργείται

υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, ως ούτος εκωδικοποιήθη δια του

Β. Διατάγματος 174/1963.

Άρθρο 9

1. Αι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 εφαρμόζονται αναλόγως και εις την περίπτωσιν

συγχωνεύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής, πλην

ανωνύμου εταιρείας, προς τον σκοπόν δημιουργίας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής

προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεσιν ότι

το εταιρικόν κεφάλαιον της συγχωνευούσης, μετά την συγχωνεύση ή της

συνιστωμένης νέας εταιρείας, δεν θα είναι κατώτερον των πέντε χιλιάδων
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οκτακοσίων εβδομήντα (5.870) ευρώ και υπό τον όρον τηρήσεως υπό της νέας

εταιρείας, καθ' όλην την διάρκειαν αυτής, βιβλίων δευτέρας κατηγορίας του Κώδικος

Φορολογικών Στοιχείων.

2. Η προκύπτουσα υπεραξία επί περιπτώσεων συγχωνεύσεως βιομηχανικών ή

βιοτεχνικών επιχειρήσεων, περί ων η προηγούμενη παράγραφος, διαπιστουμένη δι'

απογραφής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων

επιχειρήσεων, δεν υπόκειται κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως εις φόρον

εισοδήματος, αλλ' εμφανιζομένη διακεκριμένως εις τα βιβλία της συγχωνεύσεως ή

της συνιστωμένης εταιρείας μέχρι του χρόνου της διαλύσεώς της, θεωρείται

περιερχόμενη εις την εταιρείαν ταύτην και φορολογείται κατά τον χρόνον της

διαλύσεως αυτής, εφαρμοζομένων αναλόγως εν προκειμένω των διατάξεων της

παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955.

3. Αι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Άρθρο 10

1. Επί μετατροπής ή συγχωνεύσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος τα υπέρ των

μετατρεπομένων ή συγχωνευομένων επιχειρήσεων ευεργετήματα του Ν.Δ. 4002/1959

"περί λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς ενίσχυσιν των

παραγωγικών επενδύσεων" και του Α.Ν. 147/1967 "περί συμπληρώσεως της περί

κινήτρων δια βιομηχανικάς επενδύσεις κειμένης νομοθεσίας", ως ούτοι

τροποποιηθέντες ισχύουν, ως και του Ν.Δ. 1078/1971 "περί λήψεως φορολογικών και

άλλων τινών μετρών προς ενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως", ισχύουν και δια

την νέαν επιχείρησιν, υπό τας προϋποθέσεις και περιορισμούς των ως άνω

νομοθετημάτων και καθ' ο μέτρον δεν εγένετο χρήσις αυτών προ της μετατροπής ή

συγχνωνεύσεως.

2. Οι αφορολόγητες κρατήσεις αναπτυξιακών νόμων που έχουν σχηματίσει οι

μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, εφόσον μεταφέρονται σε

λογαριασμούς αποθεματικών στις προκύπτουσες από τη μετατροπή ή συγχώνευση

επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της μετατροπής ή

συγχώνευσης.

Άρθρο 11

1. Δεν θίγονται δια του παρόντος αι διατάξεις: α) του άρθρου 51 παράγραφοι 1, 2, 3,

5 και 7 και του άρθρου 53 του Ν. 3190/1955 "περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης"
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ως ισχύουν και β) των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4237/1962

"περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών

και άλλων τινών διατάξεων".

2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται αι διατάξεις:

α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4256/1962 "περί ιδρύσεως και

επεκτάσεως βιομηχανικών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων",

β) του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3765/1957 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των

διατάξεων του Ν.Δ. 3323/1955 περί φορολογίας του εισοδήματος", πλην των

παραγράφων 5 και 6 αίτινες εξακολουθούν ισχύουσα δια τας γενομένας μετατροπάς ή

συγχωνεύσεις επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3765/1957 και του άρθρου

4 του Ν.Δ. 4002/1959.

Άρθρο 12

Αι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επί επιχειρήσεων ων το

αντικείμενον των εργασιών είναι κατά κύριον λόγον η κατασκευή ή εκμετάλλευσις

πάσης φύσεως ακινήτων, πλην των ξενοδοχειακών τοιούτων.

Αντίθετα, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στη συγχώνευση ανωνύμων

εταιριών με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και επόμενα του

Κ.Ν. 2190/1920, όταν το αντικείμενο των εργασιών της απορροφώσας είναι κατά

κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και με την

προϋπόθεση ότι το αντικείμενο εργασιών της απορροφουμένης δεν εμπίπτει σε

κάποιο από αυτά τα αντικείμενα.

Άρθρο 13

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως.

ΝΟΜΟΣ 4072/2012

Άρθρο 249 του ν.4072/2012
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1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό

σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα

και εις ολόκληρον.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται στην

ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση

τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 269 του ν.4072/2012

1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη

παραγράφονται μετά πέντε έτη από την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο

Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπό κειται σε βραχύτερη παραγραφή.

2. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά την

καταχώριση της λύσης της στο Γ.Ε.ΜΗ., η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο,

κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

3. Οι δυο προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση εξόδου

ή αποκλεισμού εταίρου από την εταιρεία.

1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη

παραγράφονται μετά πέντε έτη από την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο

Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπό κειται σε βραχύτερη παραγραφή.

2. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά την

καταχώριση της λύσης της στο Γ.Ε.ΜΗ., η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο,

κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

3. Οι δυο προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση εξόδου

ή αποκλεισμού εταίρου από την εταιρεία.

Άρθρο 282 του ν.4072/2012
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1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου

εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται ως ομόρρυθμη.

2. Η ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη με ομόφωνη

απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 284 του ν.4072/2012

1. H ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία, στην οποία οι

εταιρικές μερίδες παρίστανται με μετοχές. Κάθε εταιρική μερίδα αντιστοιχεί σε μία ή

περισσότερες μετοχές.

2. Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά μετοχές σχηματίζεται είτε από το

όνομα ενός ή περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων είτε από το αντικείμενο της

επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις με την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθμη

εταιρεία κατά μετοχές», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ε.Ε.Μ.».

3. Στην ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές εφαρμόζονται το άρθρο 50α του

ν. 3190/1955 (Α΄91) για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, και κατά τα λοιπά οι

κανόνες που ισχύουν στην ανώνυμη εταιρεία, στο μέτρο που συμβιβάζονται με τις

διατάξεις του παρόντος άρθρου και τη φύση της εταιρείας.

4. Οι σχέσεις των ομόρρυθμων εταίρων μεταξύ τους και έναντι των ετερόρρυθμων

εταίρων ή τρίτων, καθώς και η διαχείριση της εταιρείας καθορίζονται σύμφωνα με

τους κανόνες της ομόρρυθμης εταιρείας. Τα καθήκοντα όμως και η ευθύνη των

ομόρρυθμων εταίρων ως διαχειριστών ρυθμίζονται από τις διατάξεις για την ανώνυμη

εταιρεία.

5. Αν δεν ορίζει κάτι άλλο το καταστατικό, τα δικαιώματα των ομόρρυθμων εταίρων

στη γενική συνέλευση είναι ανάλογα προς τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

6. Αν δεν ορίζει κάτι άλλο το καταστατικό, τούτο μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά

από συναίνεση των ομόρρυθμων εταίρων.

Άρθρο 293 του ν.4072/2012
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1. Η κοινοπραξία είναι εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα. Εφόσον καταχωρισθεί

στο Γ.Ε.ΜΗ. ή εμφανίζεται προς τα έξω, αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα

δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.

2. Στην κοινοπραξία που συστήθηκε με σκοπό το συντονισμό της δραστηριότητας

των μελών της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αστική εταιρεία. Η

σύμβαση κοινοπραξίας μπορεί να προβλέπει ότι για τις υποχρεώσεις της

κοινοπραξίας έναντι τρίτων τα κοινοπρακτούντα μέλη θα ευθύνονται εις ολόκληρον.

3. Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται

υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις

για την ομόρρυθμη εταιρεία.

4. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στις ειδικά ρυθμιζόμενες κοινοπραξίες,

εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στην ειδική ρύθμιση.

ΠΟΛ.1083/15.6.2009 Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμη εταιρεία ή

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του

κ.ν.2190/1920 και του άρθρου 53 του ν.3190/1955, αντίστοιχα.

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

μετατροπή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, εφόσον

δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της, γίνεται με απόφαση όλων των

εταίρων μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της,

σύμφωνα με  το  άρθρο 9.

2.Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920 ορίζεται,

ότι η μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία γίνεται με

απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παρ.1

του άρθρου 38 του ν.3190/1955, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού

και παθητικού  της, σύμφωνα  με  το  άρθρο 9.
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Η απόφαση αυτή, μαζί με τη σχετική έγκριση του Υπουργείου Εμπορίου, υπόκειται

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

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

ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή δεν παράγει

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

προερχόμενη  εταιρεία  συνεχίζεται ως  ανώνυμη  εταιρεία.

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

απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

3. Με την αρ. πρωτ.1048879/10658/Β0012/ΠΟΛ.1255/8.9.2000 εγκύκλιο έχει γίνει

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

προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου νομικού προσώπου, αλλά μεταβάλλεται

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

μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση της παλαιάς εταιρείας και συνεπώς δεν υπάρχει

υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού από τη μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης

ευθύνης, κατά το χρόνο της μετατροπής και κατ' επέκταση υποβολής δήλωσης

φορολογίας εισοδήματος. Ο ισολογισμός που θα συνταχθεί στο τέλος της

διαχειριστικής περιόδου από την προελθούσα από τη μετατροπή ανώνυμη εταιρεία θα

περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που διενεργήθηκαν από την Α.Ε. και την

Ε.Π.Ε. και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της

ανώνυμης εταιρείας στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβε

χώρα η μετατροπή, με τη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει αυτή.

Ακόμη, έχει γίνει δεκτό, ότι η μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε

ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920

αντιμετωπίζεται όπως και η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία. Ωστόσο, η εν

λόγω μετατροπή είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση που η μετατρεπόμενη προσωπική

εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθόσον σε περίπτωση τηρήσεως

από αυτή βιβλίων Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (ή και Α' κατηγορίας), τα κέρδη της

χρήσης εντός της οποίας γίνεται η μετατροπή δε μπορούν να προσδιοριστούν

λογιστικά, όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις του ν.2238/1994 για τον προσδιορισμό

των φορολογητέων κερδών, αλλά και από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 για τις

ανάγκες του νόμου αυτού, όπως είναι ο υπολογισμός του τακτικού αποθεματικού, του
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α' μερίσματος κλπ., που προϋποθέτουν την ύπαρξη πραγματικών κερδών και όχι

εξωλογιστικά προσδιορισθέντων, όπως γίνεται στα βιβλία Β' κατηγορίας.

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

αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και οι οποίες έχουν εφαρμογή για διαχειριστικές

περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά, καθιερώθηκε ο

λογιστικός τρόπος προσδιορισμού των καθαρών κερδών και για τις επιχειρήσεις που

τηρούν βιβλία  και  στοιχεία  δεύτερης  κατηγορίας  του  Κ.Β.Σ.
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