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 Περίληψη  
 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σφαιρική παρουσίαση της 

λογιστικής και φορολογικής αντιμετώπισης της υπεραξίας, ενός ολοένα και 

σημαντικότερου κονδυλίου στις Οικονομικές Καταστάσεις των εταιριών, τόσο 

κατά τα Ελληνικά όσο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Κατά το ΕΓΛΣ « η 

υπεραξία της οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην εκτίμηση για την ικανότητά 

της να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήμης, της 

εκτεταμένης πελατείας, της μεγάλης πίστεως στην αγορά, της καλής 

οργανώσεως, της ιδιαίτερής εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισμένων αγαθών, 

κλπ ». Ο Ν.2190/1920, εναρμονισμένος με το ΕΓΛΣ, ορίζει ότι « υπεραξία 

επιχειρήσεως (goodwill) είναι η υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά 

ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής μονάδας και που είναι ίση με τη διαφορά 

μεταξύ του ολικού τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων ». 

 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 

(ΔΠΧΠ) (3) Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων, ως υπεραξία ορίζεται, η διαφορά 

μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής, των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

αποκτήθηκαν. Η θετική υπεραξία καταχωρείται ως μη αποσβέσιμο περιουσιακό 

στοιχείο υποκείμενο σε έλεγχο απομείωσης της αξίας του. Η αρνητική υπεραξία 

καταχωρείται ως κέρδος στα αποτελέσματα, όταν προκύπτει. 

Σύμφωνα δε, με την φορολογική νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 13 § 1 

περίπτωση β’ του Ν.2238/1994: Κέρδος ή ωφέλεια από μεταβίβαση αΰλων 

πάγιων στοιχείων Φορολογείται αυτοτελώς «με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή 

ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε 

δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του 

επαγγέλματος». Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. 1030366 /10307 /Β0012/ΠΟΛ.1053/ 

1.4.2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται νέος 

τρόπος προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού υπεραξίας και της κατώτατης 

πραγματικής αξίας, προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου από τη 
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μεταβίβαση με επαχθή αιτία, σε τρίτους, ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών 

μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων στο 

Χ.Α.Α. ενώ παράλληλα  καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της κατώτατης 

πραγματικής προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος από τη μεταβίβαση με 

επαχθή αιτία (πώληση) σε δικαιούχο συγγενή της Α’ ή Β’ κατηγορίας του 

άρθρου 29 του Ν.2961/2001. Η ανωτέρω απόφαση εφαρμόζεται σε μεταβίβαση, 

κατά περίπτωση: 1)ατομικής επιχείρησης, 2) εταιρικών μερίδων και ποσοστών 

συμμετοχής, 3) εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. και 4)μετοχών ημεδαπών Α.Ε. μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 

Οργάνωση του κειμένου 

 
Στο Μέρος Α΄ της παρούσας εργασίας  παρουσιάζονται η έννοια, τα κύρια 

χαρακτηριστικά και η λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας κατά τα Ελληνικά 

(ΕΓΛΣ, Ν.2190/20, ΕΣΥΛ, ΣτΕ), και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS, IFRS). 

Αναλυτικότερα, 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας  πραγματοποιείται μια 

εισαγωγή στην έννοια και τα κύρια χαρακτηριστικά των αΰλων παγίων 

στοιχείων και της υπεραξίας κατά την Ελληνική Νομοθεσία. 

      Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αρχικά η παρουσίαση των χαρακτηριστικών 

και των προϋποθέσεων για την αναγνώριση και καταχώρηση ενός άϋλου παγίου 

στοιχείου και ειδικότερα της υπεραξίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και 

αναλύονται διεξοδικά οι περιπτώσεις λογιστικοποίησης της προκύπτουσας 

υπεραξίας κατά την εξαγορά μιας επιχειρηματικής οντότητας, της εσωτερικά 

δημιουργούμενης  και της αρνητικής υπεραξίας καθώς και της εξέτασης για 

απομείωση της καταχωρηθείσας υπεραξίας.   

Στο Μέρος Β΄ της παρούσας εργασίας  παρουσιάζεται ο φορολογικός 

προσδιορισμός και ο τρόπος φορολόγησης της προκύπτουσας υπεραξίας μέσα 

από την αποτίμηση της φορολογικής αξίας της επιχείρησης κατά την 

μεταβίβαση της με επαχθή ή χαριστική αιτία. Αναλυτικότερα, 
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      Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το νομικό πλαίσιο και ο 

τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης και του ελάχιστου 

ποσού υπεραξίας κατά την μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, εταιρικών 

μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων Α.Ε, με επαχθή 

αιτία.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος προσδιορισμού 

της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης και του ελάχιστου ποσού υπεραξίας κατά την 

μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, εταιρικών μερίδων, μεριδίων, ποσοστών 

συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων Α.Ε, οι οποίες μεταβιβάζονται αιτία 

θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. 

Το μεγαλύτερο, ίσως, ενδιαφέρον παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, όπου 

παρουσιάζεται με παραδείγματα η αποτίμηση της φορολογικής αξίας 

επιχείρησης, εταιρικών μερίδων, μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών 

μη εισηγμένων Α.Ε κατά την μεταβίβαση με επαχθή ή χαριστική αιτία, και ο 

τρόπος προσδιορισμού και φορολόγησης της προκύπτουσας υπεραξίας.  

Λέξεις κλειδιά 

 
 Άϋλα πάγια στοιχεία, Υπεραξία, Ενοποίηση επιχειρήσεων, Αρνητική υπεραξία, 
Ελάχιστη αξία μεταβίβασης, Ελάχιστο ποσό υπεραξίας, κόστος απόκτησης, 
φορολογική αξία επιχείρησης.  
 

Συντομογραφίες 

ΕΓΛΣ:  Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
ΚΒΣ  :  Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων 
ΚΦΕ  :  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 
ΠΟΛ.:  Πολυγραφημένη Διαταγή 
IAS   :  International Accounting Standards 
IFRS :  International Financial Reporting Standards 
GAAP: Generally Accepted Accounting Standards 
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Abstract 
 

The scope of this thesis was to present in a comprehensive way the tax 
and accounting treatment of Goodwill, according to the Greek Generally 
Accepted Accounting Standards (GGAAP) and International Accounting 
Standards (IAS-IFRS). According to the Greek GAAP, the Goodwill of an 
economic unit is based on the estimation of its ability to create earnings due to 
its business reputation, client lists, good organization and specialization on 
product production.C.L.2190/1920, defines goodwill as “The difference between 
the cost of an acquired entity and the aggregate of the fair values of its 
accountable and identifiable net assets”.  
The IASB announced in July 2001 that it would undertake a project on Business 
Combinations as part of its initial agenda. The project’s objective is to improve 
the quality of, and seek international convergence on, the accounting for 
business combinations and for goodwill and intangible assets. The project has a 
number of phases. IFRS 3, together with the revised versions of IAS 36 and IAS 
38, has been issued as part of the first phase. The new rules for acquisitions, 
primarily set out in IFRS 3 Business Combinations, IAS 38 Intangible Assets 
and IAS 36 Impairment of Assets, prohibit the amortization of goodwill, which 
must be tested annually for impairment, and require intangible assets acquired as 
part of an acquisition to be identified and valued, and amortized over their useful 
lives. The main features of the new and revised Standards are: 

• All business combinations within the scope of IFRS 3 must be accounted 
for using the purchase method. The pooling of interests method is 
prohibited. 

• Intangible items acquired in a business combination must be recognized 
as assets separately from goodwill if they meet the definition of an asset, 
are either separable or arise from contractual or other legal rights, and 
their fair value can be measure reliably. 

• Identifiable assets acquired, and liabilities and contingent liabilities 
incurred or assumed, must be initially measured at fair value. 

• Amortization of goodwill and intangible assets with indefinite useful lives 
is prohibited. Instead they must be tested for impairment annually, or 
more frequently if events or changes in circumstances indicate a possible 
impairment. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Διπλωματική Εργασία με τις 

έννοιες που καθορίζονται: 

• Αγορά είναι μια ενοποίηση επιχειρήσεων στην οποία μία από τις 

επιχειρήσεις, η αγοράστρια, αποκτά έλεγχο πάνω στην καθαρή περιουσία 

και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης, της 

αποκτώμενης, με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, τη 

δημιουργία μιας υποχρέωσης ή την έκδοση συμμετοχικών τίτλων. 

• Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός 

άϋλου περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 

• Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο 

ποσό που υποκαθιστά το κόστος στις οικονομικές καταστάσεις μείον την 

υπολειμματική αξία του. 

• Άϋλο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αναγνωρίσιμο μη νομισματικό 

περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση που κατέχει μια 

επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, 

για εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς. 

• Έλεγχος είναι το δικαίωμα να κατευθύνεται η οικονομική και 

επιχειρηματική πολιτική μιας επιχείρησης, ούτως ώστε να λαμβάνονται 

οφέλη από τις δραστηριότητές της. 

• Μία ενεργός αγορά είναι μία αγορά που συντρέχουν όλες οι κατωτέρω 

προϋποθέσεις: 

(α) Τα στοιχεία που είναι αντικείμενο εμπορίου μέσα στην αγορά είναι 

ομοιογενή. 

(β) Αγοραστές και πωλητές που επιθυμούν μπορεί κανονικά να βρεθούν 

οποιαδήποτε στιγμή. 

(γ) Οι τιμές είναι διαθέσιμες στο κοινό. 

• Ενοποίηση επιχειρήσεων είναι η συσπείρωση ξεχωριστών επιχειρήσεων 

σε οικονομικό συγκρότημα, ύστερα από συνένωση μιας επιχείρησης με 

μία άλλη ή ύστερα από την απόκτηση του ελέγχου πάνω στην καθαρή 
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περιουσία και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας άλλης 

επιχείρησης. 

• Εύλογη αξία: Το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα 

μπορούσε να ανταλλαγεί ή μία υποχρέωση να διακανονιστεί μεταξύ δύο 

μερών που ενεργούν με επίγνωση και με τη θέλησή τους στα πλαίσια 

μιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση. 

• Ζημία απομείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 

• Θυγατρική :Μια οντότητα, περιλαμβανομένης μιας οντότητας χωρίς 

εταιρική μορφή όπως είναι ένας συνεταιρισμός, που ελέγχεται από μία 

άλλη οντότητα (γνωστή ως μητρική εταιρία). 

• Λογιστική Αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο 

καταχωρείται στον Ισολογισμό μετά την έκπτωση κάθε σωρευμένης 

απόσβεσης και κάθε σωρευμένης ζημίας απομείωσης αυτού. 

• Μητρική είναι μία επιχείρηση που έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές. 

• Συνένωση επιχειρήσεων Η συσπείρωση ξεχωριστών οντοτήτων ή 

επιχειρήσεων σε μία αναφέρουσα οντότητα. 

• υπεραξία:Μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από 

περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να προσδιοριστούν μεμονωμένα 

και να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

• Ωφέλιμη ζωή είναι: 

(α) είτε η περίοδος χρόνου κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό 

στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση, είτε 

• (β) ο αριθμός της παραγωγής ή ομοίων μονάδων που αναμένεται να 

αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο η επιχείρηση. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Η Λογιστική της Υπεραξίας κατά τα Ελληνικά 

και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η Λογιστική της Υπεραξίας κατά τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

 

1.1. Έννοια των ασώματων ακινητοποιήσεων  
 

Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ « άϋλα πάγια στοιχεία » (ασώματες ακινητοποιήσεις) 

είναι τα ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής 

αποτιμήσεως και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε 

αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα. Τα άϋλα πάγια στοιχεία 

αποκτώνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από ένα έτος, διακρίνονται δε στις εξής δύο κατηγορίες: 

α. Δικαιώματα, όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα 

ή πνευματική ιδιοκτησία, 

β. Πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. η πελατεία, η 

φήμη, η πίστη, η καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας, ή η ειδίκευση στην 

παραγωγή ορισμένων αγαθών.  

Στην δεύτερη αυτήν κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά 

κύριο λόγο, την έννοια του γνωστού όρου της « υπεραξίας » ή « φήμης και 

πελατείας » (Goodwill, Fonds de Commerce) της οικονομικής μονάδας και τα 

οποία προσδίνουν στην μονάδα που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία 

μεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίμηση των επιμέρους 

περιουσιακών της στοιχείων ». 
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1.2 Κύρια χαρακτηριστικά των αΰλων πάγιων στοιχείων  
 

Κατά το ν.2190/1920 « ασώματες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία) 

είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά, που αποκτώνται από την εταιρία με σκοπό 

να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε 

μεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασμούς της κατηγορίας των ασώματων 

ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την 

απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς τα ποσά που δαπανούνται από την εταιρία για 

την δημιουργία των αγαθών αυτών » (άρθρο 42ε § 3).Από τα προαναφερόμενα 

προκύπτει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά των άϋλων πάγιων στοιχείων είναι ότι:  

• δεν έχουν φυσική υπόσταση, 

• εξασφαλίζουν στον κάτοχό τους ορισμένα αποκλειστικά δικαιώματα, 

• παρέχουν στην επιχείρηση μελλοντικά οφέλη και  

• έχουν σχετικά μεγάλη ωφέλιμη ζωή. 

 

Κοινό χαρακτηριστικό των ασώματων πάγιων στοιχείων είναι ότι 

εγγράφονται στα βιβλία με την αξία του ανταλλάγματος που δόθηκε για την 

απόκτησή τους. Επισημαίνεται πάντως ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να έχουν 

παραχωρηθεί στην επιχείρηση έναντι ενός συνολικού ανταλλάγματος και όχι 

έναντι ανταλλάγματος κατατμημένου κατά μονάδα χρόνου (μήνα, έτος κ.λπ.), 

γιατί το κατατμημένο αυτό αντάλλαγμα αποτελεί έξοδο της χρήσεως που 

ενσωματώνεται στο κόστος παραγωγής των προϊόντων ή στα γενικά έξοδα. Δεν 

αποτελούν λ.χ. στοιχείο του άϋλου ενεργητικού τα ποσά που η επιχείρηση 

καταβάλλει κατ’ έτος για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής ή αλλοδαπών 

σημάτων και τα οποία ποσά υπολογίζονται με βάση τον όγκο παραγωγής, τον 

κύκλο εργασιών κ.λ.π. Τα ποσά αυτά αποτελούν βιομηχανικά έξοδα ή έξοδα 

πωλήσεως αντίστοιχα, όχι όμως κόστος κτήσεως άϋλου στοιχείου που 

εγγράφεται στο ενεργητικό του ισολογισμού. Για να χαρακτηριστεί το 

καταβαλλόμενο στους τρίτους αντάλλαγμα, ως άϋλο πάγιο στοιχείο, πρέπει να 
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καταβάλλεται εφάπαξ και το στοιχείο να αποφέρει στην επιχείρηση οφέλη σε 

περισσότερες της μιας χρήσεις. 

Η βασική διαφορά των αΰλων περιουσιακών στοιχείων από τα κονδύλια των 

«εξόδων εγκαταστάσεως», δηλαδή των κονδυλίων του πλασματικού πάγιου 

ενεργητικού, συνίσταται στο ότι τα άϋλα στοιχεία αποτελούν οικονομικά αγαθά 

που έχουν χρηματική αξία και είναι δυνατό ν’ αποτελέσουν αντικείμενα 

συναλλαγής, ενώ το πλασματικό ενεργητικό περιλαμβάνει ειδικής φύσεως 

δαπάνες που δεν αντιπροσωπεύουν υλικό ή άϋλο οικονομικό αγαθό, το οποίο να 

είναι δυνατό ν’ αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής. 

 

1.3 Λογιστική των άϋλων παγίων στοιχείων  
 

Κατά το ΕΓΛΣ στα λογιστικά βιβλία καταχωρούνται: 

• Τα άϋλα πάγια στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους, τα οποία 

καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 16  

του ΕΓΛΣ με την αξία κτήσεώς τους, που συνίσταται από το εφάπαξ 

ποσό που καταβλήθηκε σε τρίτους για την απόκτηση του στοιχείου και 

από τα τυχόν ειδικά έξοδα (λ.χ. δικηγορικές αμοιβές, 

συμβολαιογραφικά). 

• Τα άϋλα πάγια στοιχεία που δημιουργούνται από την επιχείρηση 

καταχωρούνται στα βιβλία μόνο όταν για τη δημιουργία τους 

πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά εκτιμάται βάσιμα 

ότι θα αποδώσουν έργο μακρόχρονης αποδόσεως. 
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1.3.1. Αξία κτήσεως  

 

Τα ασώματα (ή άϋλα) περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στους 

υπολογαριασμούς 16.00 μέχρι 16.05 και 16.98 του πρωτοβάθμιου 16 «ασώματες 

ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως».  

Τα άϋλα πάγια στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους καταχωρούνται στους 

οικείους υπολογαριασμούς του 16 με την αξία κτήσεώς τους, ενώ εκείνα που 

δημιουργούνται από την επιχείρηση απεικονίζονται λογιστικά, μόνο όταν για τη 

δημιουργία τους πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά 

αποσβένονται τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε ένα χρόνο. 

Όταν, για την απόκτηση του άϋλου πάγιου στοιχείου η επιχείρηση δίνει μετοχές 

εκδόσεώς της, πρόκειται για εισφορά σε είδος και η αξία του στοιχείου 

προσδιορίζεται από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του 

ν.2190/1920. 

 

1.3.2.Αποσβέσεις, παύση χρησιμοποίησης ή πώληση  

 

Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις τους μεταφέρονται από τους 

αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 

λογαριασμού16 και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται. Σε περίπτωση 

οριστικής παύσεως της χρησιμοποιήσεως άϋλου περιουσιακού στοιχείου, πριν 

ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεώς του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο 

αυτής μεταφέρεται στη χρέωση του αποτελεσματικού λογαριασμού 81.02.99 

«λοιπές έκτακτες ζημίες». Σε περίπτωση πωλήσεως άϋλου πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναπτύσσονται πιο πάνω με την 

επισήμανση ότι τα προκύπτοντα αποτελέσματα θεωρούνται έκτακτα και το μεν 

κέρδος καταχωρείται στο λογαριασμό 81.03.05, η δε ζημία στον 81.02.05. Ο 

φόρος εισοδήματος που καταβάλλεται κατά την πώληση άϋλου πάγιου 

στοιχείου, καταχωρείται σε αρμόδιο υπολογαριασμό του 33.13 το δε προκύπτον 
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κέρδος, μεταφερόμενο  διαδοχικά στους λογαριασμούς 80.00, 86 και 88.99, 

υποβάλλεται σε πλήρη φορολογία κατά τις γενικές διατάξεις όταν δικαιούχος 

του εισοδήματος είναι ΑΕ ή ΕΠΕ και λοιπά πρόσωπα του άρθρου 101 § 1 του 

ν.2238/94. 

 

1.4 Έννοια της Υπεραξίας (goodwill)  
         

Κατά το ΕΓΛΣ « η υπεραξία της οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην 

εκτίμηση για την ικανότητά της να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως 

της καλής φήμης, της εκτεταμένης πελατείας, της μεγάλης πίστεως στην αγορά, 

της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερής εξειδικεύσεως στην παραγωγή 

ορισμένων αγαθών, της καλής προοπτικής αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο 

ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτημάτων της θέσεως όπου είναι 

εγκαταστημένη, της υψηλής στάθμης των στελεχών που απασχολεί 

(επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία) και του κύρους, δυναμισμού και 

αποτελεσματικότητας του διοικητικού και διευθυντικού της μηχανισμού ».           

Ο Ν.2190/1920, εναρμονισμένος με το ΕΓΛΣ, ορίζει ότι « υπεραξία 

επιχειρήσεως (goodwill) είναι η υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά 

ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής μονάδας και που είναι ίση με τη διαφορά 

μεταξύ του ολικού τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων » (άρθρο 43 § 4β).Επισημαίνεται ότι στον παρόντα 

λογαριασμό καταχωρείται μόνο το goodwill που προκύπτει κατά την εξαγορά ή 

τη συγχώνευση ολόκληρης εταιρίας (απόκτηση των υλικών και άϋλων 

περιουσιακών της στοιχείων κλπ), η οποία εταιρία μετά τη συγχώνευση ή 

εξαγορά παύει να υπάρχει ως ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο. Αντίθετα σε 

περίπτωση αγοράς μετοχών ανώνυμης εταιρίας (ή εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε.) η 

εκδότρια των μετοχών εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί ως 

ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο και το τυχόν αποκτώμενο με την αγορά των μετοχών 

goodwill συμπεριλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των μετοχών και 

καταχωρείται στο λογαριασμό 18.00 ή 18.01, κατά περίπτωση. 
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1.5 Λογιστική της Υπεραξίας (goodwill)        
 

Στο λογαριασμό 16.00 «υπεραξία επιχειρήσεως» παρακολουθείται η 

υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης 

επιχειρήσεως, η οποία είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος 

αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων. 

Στην περίπτωση συγχωνεύσεως η πραγματική αξία της επιχειρήσεως 

προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 του ν.2190/1920.  

Το Ε.ΣΥ.Λ με την γνωμοδότησή 249/1995 γνωστοποίησε ότι αν ανωτέρω 

χρεωστική διαφορά αντιπροσωπεύει με βάση πάντοτε τις διατάξεις και τις αρχές 

του ΕΓΛΣ και του Ν.2190/1920, υπεραξία επιχειρήσεως(goodwill) 

καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού : 16.00 «υπεραξία επιχειρήσεως» 

(goodwill). Η διαφορά αυτή θα αποσβεσθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και 

ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε έτη. 

Στην περίπτωση που η χρεωστική διαφορά δεν αντιπροσωπεύει υπεραξία 

(goodwill), καταχωρείται στον λογαριασμό : 81.02 Έκτακτες Ζημίες.  Στον 

λογαριασμό: 16.00 Υπεραξία Επιχειρήσεως καταχωρείται μόνο το κόστος 

κτήσης της υπεράξιας που καταβλήθηκε κατά την εξαγορά ολόκληρης 

οικονομικής μονάδας. Πρόκειται για άμεση εξαγορά  οικονομικής μονάδας ή 

συγχώνευση με εξαγορά, όπου οι πωλητές λαμβάνουν το τίμημα πώλησης και 

μεταβιβάζουν στους αγοραστές την κυριότητα ολόκληρης της πωλούμενης 

οικονομικής μονάδας , η οποία μετά την πώληση παύει να υπάρχει ως αυτοτελής 

οικονομική μονάδα. Ως Υπεραξία ορίζεται η διαφορά του τιμήματος αγοράς της 

εξαγοραζόμενης οικονομικής μονάδας και της πραγματικής αξίας των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων αυτής. Στην έννοια της οικονομικής μονάδας 

περιλαμβάνεται ολόκληρη επιχείρηση ή κατάστημα αυτής ή κλάδος επιχείρησης 

ή εμπορικό κατάστημα εφόσον οι αυτοτελείς αυτές οικονομικές μονάδες 

παράγουν κέρδη. Εκτός όμως από την ανωτέρω περίπτωση, της άμεσης 

εξαγοράς οικονομικής μονάδας ή συγχώνευση με εξαγορά, ο αγοραστής μιας 

επιχείρησης μπορεί να αγοράσει από τους πωλητές τους τίτλους με τους οποίους 

οι τελευταίοι είναι ιδιοκτήτες της οικονομικής μονάδας (π.χ μετοχές, εταιρικές 
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μερίδες κλπ). Στην περίπτωση αυτή, το περιουσιακό στοιχείο το οποίο αγοράζει 

ο αγοραστής  δεν είναι η οικονομική μονάδα αλλά οι μετοχές, τα εταιρικά 

μερίδια κλπ, τίτλοι βάσει των οποίων είναι ιδιοκτήτες της οικονομικής μονάδας. 

Κατά την αγορά των τίτλων, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της πραγματικής 

αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας, 

ολόκληρο το τίμημα αγοράς των τίτλων, ο αγοραστής θα το εμφανίσει στα 

λογιστικά βιβλία ως κόστος κτήσης των τίτλων. Όταν στο μέλλον ο αγοραστής 

συγχωνεύσει με απορρόφηση την οικονομική μονάδα τότε η καταβληθείσα 

υπεραξία θα λογιστικοποιηθεί στα βιβλία του. Η υπεραξία που προκύπτει κατά 

τη μεταβίβαση επιχείρησης υποβάλλεται σε φορολογία εισοδήματος σύμφωνα 

με το άρθρο 13 § 1 του ν.2238/1994. 

Κατά τη νομολογία (Σ.τ.Ε. 625/1985), ο όρος «εκχώρησης ολόκληρης 

επιχείρησης», υποδηλώνει τη μεταβίβαση πλέγματος δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων και ότι στον όρο αυτόν περιλαμβάνεται και η μεταβίβαση ενός 

κλάδου της επιχειρήσεως. Πρωταρχική προϋπόθεση της ύπαρξης της υπεραξίας 

είναι η λειτουργία έστω και «εν τοις πράγμασι» της επιχείρησης, γιατί η ύπαρξη 

ή μη υπεραξίας σχετίζεται με την καλή πορεία των εργασιών της επιχείρησης, 

ένεκα της οποίας σχηματίζεται η φήμη και πελατεία (Σ.τ.Ε 80/2002).1.5.1  
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1.4.1. Λογιστική της υπεραξίας που προκύπτει από την απορρόφηση 

θυγατρικής με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/93. 

 

Στην εξαγορά ανώνυμης - εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία με τις 

διατάξεις του ν.2166/1993, δεν λαμβάνει χώρα μεταβίβαση των μετοχών της 

εξαγοραζόμενης εταιρίας από τους μετόχους αυτής προς την εξαγοράζουσα 

εταιρία και στη συνέχεια ακύρωση των μετοχών αυτών από την τελευταία, αλλά 

η ακύρωση αυτή πραγματοποιείται αυτοδίκαια με τη μεταβίβαση του συνόλου 

της περιουσίας της εξαγοραζόμενης στην εξαγοράζουσα εταιρία. Συνεπώς, για 

το εισόδημα (χρηματικό αντίτιμο) που αποκτούν οι μέτοχοι της εξαγοράζουσας 

εταιρίας στην πιο πάνω περίπτωση συνεπεία της εξαγοράς, δεν οφείλεται φόρος 

5% επί της πραγματικής αξίας των μετοχών τους, δηλαδή δεν έχουν εφαρμογή 

οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.         Η χρεωστική 

διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καταβαλλόμενου τιμήματος και της 

λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της εξαγοραζόμενης εταιρίας και η οποία 

εμφανίζεται στα βιβλία της εξαγοράζουσας εταιρίας, δύναται να θεωρηθεί έξοδο 

πρώτης εγκατάστασης. Περαιτέρω, και επειδή είναι βέβαιο ότι η διαφορά αυτή 

θα αποφέρει εισόδημα στην εξαγοράζουσα εταιρία για περισσότερες από μία 

χρήσεις και με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μελλοντική 

ανάπτυξη και αποδοτικότητα της εν λόγω εταιρίας, γίνεται δεκτό ότι θα 

αποσβεστεί τμηματικά και ισόποσα σε πέντε (5) χρήσεις    

Το Ε.ΣΥ.Λ, με τη γνωμάτευση 249/2237/1995, αποφαίνεται τα εξής: Σε 

περίπτωση απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η 

οποία κατέχει το σύνολο (το 100%) των μετοχών της απορροφώμενης 

(απορρόφηση θυγατρικής από μητρική Α.Ε.),  δεν θα εκδίδονται νέες μετοχές 

από την απορροφώσα εταιρεία για το μέρος του εισφερόμενου κεφαλαίου της 

απορροφώμενης, για το οποίο επέρχεται απόσβεση αυτού με την αξία των 

συμμετοχών που εμφανίζεται στα βιβλία της απορροφώσας. Εάν κατά την 

απόσβεση αυτή προκύψει χρεωστική διαφορά, αυτή θα εμφανισθεί σε 

λογαριασμό « Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό ν.2166/1993». «Το 
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χρεωστικό όμως αυτό ποσό δεν έχει δυνατότητα η απορροφώσα εταιρεία να 

εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της προκειμένου υπολογισμού των 

φορολογητέων κερδών της». Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2.2.110 

αριθ. 1-3 του ΕΓΛΣ και του άρθρου 43 παράγραφοι 1 και 4 περ. β' κωδ. 

Ν.2190/1920 και τις βασικές λογιστικές αρχές, αν η πιο πάνω χρεωστική 

διαφορά αντιπροσωπεύει, (με βάση πάντοτε τις διατάξεις και λογιστικές αρχές 

αυτές), υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) » καταχωρείται στη χρέωση του 

λογαριασμού 16.00 « υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)» και 

νεοδημιουργούμενου τριτοβάθμιού του. Η διαφορά αυτή, με βάση τις 

προαναφερθείσες διατάξεις του ΕΓΛΣ και Κωδ. Ν.2190/1920, «αποσβένεται, 

είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες από μία χρήσεις οι 

οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, 

όταν δηλαδή η ανωτέρω χρεωστική διαφορά δεν αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με 

τις προαναφερθείσες διατάξεις και λογιστικές αρχές, υπεραξία επιχειρήσεως, 

καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02 «έκτακτες ζημίες» και 

σχετικού τριτοβάθμιού του. 

 

 
 
1.5 Απόσβεση της Υπεραξίας 
 

Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ, η υπεραξία της επιχειρήσεως αποσβένεται είτε εφάπαξ 

είτε τμηματικά και ισόποσα σε περισσότερες από μία χρήσεις, οι οποίες δεν 

είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Τα αυτά επαναλαμβάνει και η 

διάταξη του άρθρου 43 § 4β του ν.2190/1920. Το Ε.Γ.Λ.Σ και ο ν.2190/1920 

(άρθρο 42ε § 7) επιβάλλουν τον έμμεσο τρόπο αποσβέσεως των άϋλων πάγιων 

στοιχείων.  
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Το σχετικό ημερολογιακό άρθρο είναι της ακόλουθης μορφής: 

 

 
     

    λειτουργικό κόστος      

66.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων     

66.05.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως     

66.05.01 Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχ. ιδιοκτησίας      

                   κ.λπ.     

   (εις) 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς   

         αποσβέσεως   

16.99 Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις   

16.99.00 Αποσβεσμένη υπεραξία επιχειρήσεως   

16.99.01 Αποσβεσμένα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

 
   

  

Εφόσον πρόκειται για αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο 

λειτουργικό κόστος αντί του 66.05 χρεώνεται ο 85.05. 

Το Π.Δ. 100/1998 παλαιότερα αλλά και το Π.Δ.299/29.10.2003 πιο πρόσφατα  

δεν προβλέπουν περί του τρόπου αποσβέσεως των άϋλων πάγιων στοιχείων. 

Ισχύουν συνεπώς και από άποψη φορολογίας εισοδήματος τα προβλεπόμενα 

από το ΕΓΛΣ και το ν.2190/1920.  
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1.6. Εμφάνιση του λογαριασμού 16 στον ισολογισμό 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα που καταχωρούνται στο 

λογαριασμό 16 εμφανίζονται στον ισολογισμό ως εξής: 

Υπολογαριασμοί του 16 Λογαριασμοί ισολογισμού 

(ενεργητικού)
 

16.00 Υπεραξίας επιχειρήσεως 
 

με ομώνυμο τίτλο 

16.01Δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας 
16.02 Δικαιώματα εκμετ. ορυχείων κ.λ.π.
16.03 Λοιπές παραχωρήσεις 

«Παραχωρήσεις και δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας» 

16.04 Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 
16.05 Λοιπά δικαιώματα 

«Λοιπές ασώματες 

ακινητοποιήσεις» 
 

16.11 Έξοδα ερευνών ορυχείων κ.λ.π. 
16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών 

«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» 

16.15 Συναλλαγματικές διαφορές κ.λ.π. «Συναλλαγματικές διαφορές 

δανείων 

για κτήσεις πάγιων στοιχείων» 
 

16.18 Τόκος δανείων κατασκευαστικής 
περιόδου 

με ομώνυμο τίτλο 

16.13 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου κ.λ.π. 
16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 
16.16 Διαφορές εκδόσεως και 
εξοφλήσεως ομολογιών 
16.17Έξοδα αναδιοργανώσεως  
16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς 
αποσβέσεως 

«Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» 

16.90 Έξοδα μετεγκαταστάσεως της 
επιχειρήσεως 
16.98 Προκαταβολές κτήσεως 
ασώματων  
          ακινητοποιήσεων 

με ομώνυμο τίτλο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η Λογιστική της Υπεραξίας κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IAS – IFRS) 

 

 

2.1 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (Intangible Assets) 
 

Με τα Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ασχολείται το ΔΛΠ 38 Άϋλα 

Περιουσιακά Στοιχεία (Intangible Assets).  

Τα Άϋλα περιουσιακά στοιχεία είναι εξατομικευμένα μη νομισματικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν υλική μορφή, και τα οποία μπορούν να 

διαχωρίζονται ώστε να πωλούνται, μεταβιβάζονται, ενοικιάζονται ή 

ανταλλάσσονται, ξεχωριστά ή με άλλα σχετικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις, ή προκύπτουν από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, 

ανεξαρτήτως του αν αυτά τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίσιμα από 

την οικονομική μονάδα ή από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις. 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται από το ΔΛΠ 38 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Τα εξωτερικώς αποκτώμενα, και 

• Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα. 

 

Εξωτερικώς αποκτώμενα είναι αυτά που η επιχείρηση απέκτησε από τρίτους 

είτε μεμονωμένα είτε μέσω μιας ενοποίησης επιχειρήσεων, όπως, λογισμικό, 

τίτλοι, άδειες και δικαιώματα, συνταγές κλπ. Εσωτερικώς αποκτώμενα, είναι 

αυτά που η επιχείρηση δημιουργεί από μόνη της.. 

Οι επιχειρήσεις συχνά δαπανούν πόρους ή αναλαμβάνουν υποχρεώσεις κατά την 

αγορά, ανάπτυξη, συντήρηση ή αναβάθμιση άϋλων πηγών πόρων τέτοιων, όπως 

επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, σχεδιασμού και εφαρμογής νέων 

διαδικασιών ή συστημάτων, αδειών, πνευματικής ιδιοκτησίας, γνώσεων αγοράς 

και εμπορικών σημάτων. Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι το ηλεκτρονικό 
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λογισμικό, άδειες ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώματα, κινηματογραφικές 

ταινίες, πελατολόγια, άδειες αλιείας, εισαγωγικές ποσοστώσεις, παραχωρήσεις 

εμπορικών δικαιωμάτων, σχέσεις πελατών ή προμηθευτών, εμπιστοσύνη 

πελατών, μερίδιο αγοράς και δικαιώματα έρευνας αγοράς. 

Μερικά μόνο από τα παραπάνω στοιχεία θα πληρούν τον ορισμό ενός άϋλου 

περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή, αναγνωρισιμότητα, έλεγχο πάνω σε ένα πόρο 

και ύπαρξη μελλοντικών οικονομικών οφελών. Αν ένα στοιχείο που καλύπτεται 

από το ΔΛΠ 38 δεν πληρεί τον ορισμό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, οι 

δαπάνες για να αποκτηθεί ή να δημιουργηθεί αυτό εσωτερικώς, καταχωρούνται 

ως έξοδα, όταν αναλαμβάνονται. Όμως, αν το στοιχείο αποκτάται σε μία 

ενοποίηση επιχειρήσεων, η οποία είναι μία αγορά, αποτελεί μέρος της υπεραξίας 

που καταχωρείται κατά την ημερομηνία της αγοράς  

2.1.1 Αναγνωρισιμότητα 

 

Ο ορισμός ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί όπως ένα άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο είναι αναγνωρίσιμο για να ξεχωρίζει σαφώς από την 

υπεραξία. Η υπεραξία που ανακύπτει από μία ενοποίηση επιχειρήσεων η οποία 

είναι μία αγορά, αντιπροσωπεύει μία πληρωμή που γίνεται από την αγοράστρια 

με την προσδοκία μελλοντικών οικονομικών οφελών. Τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη μπορεί να προέλθουν από σύμπραξη μεταξύ των 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή από περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία, μεμονωμένα, δεν έχουν τις ιδιότητες για καταχώρηση στις 

οικονομικές καταστάσεις, αλλά για τα οποία ο αγοραστής είναι 

προετοιμασμένος να πληρώσει κατά την απόκτηση. 

  Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να διακρίνεται σαφώς από την 

υπεραξία, αν το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να διαχωριστεί, αν δηλαδή, η 

επιχείρηση θα μπορούσε να εκμισθώσει, πωλήσει, ανταλλάξει ή να διανείμει τα 

καθορισμένα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από το περιουσιακό 

στοιχείο, χωρίς όμως να διαθέτει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που 
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απορρέουν από άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στην 

ίδια δραστηριότητα απόκτησης εσόδων. 

 

2.1.2.Έλεγχος 

 

Μία επιχείρηση ελέγχει ένα περιουσιακό στοιχείο, αν η επιχείρηση έχει 

τη δύναμη να λαμβάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από 

τον υποκείμενο πόρο και μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σε αυτά 

τα οφέλη. Η δυνατότητα μιας επιχείρησης να ελέγχει τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη από ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα απέρρεε κανονικά από νόμιμα 

δικαιώματα που είναι δικαστικώς εκτελεστά. Χωρίς την ύπαρξη  νομίμων 

δικαιωμάτων, είναι περισσότερο δύσκολο να αποδειχτεί έλεγχος. Όμως, το 

δικαστικώς εκτελεστό ενός δικαιώματος δεν είναι αναγκαίος όρος για έλεγχο, 

αφού μία επιχείρηση μπορεί να είναι σε θέση να ελέγχει τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη με άλλους τρόπους. 

 

2.1.3. Μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

 

Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από ένα άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο μπορεί να περιλαμβάνουν έσοδα από την πώληση 

προϊόντων ή υπηρεσιών, εξοικονόμηση κόστους ή άλλα οφέλη που προέρχονται 

από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση. Για παράδειγμα, 

η χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε μία παραγωγική διαδικασία μπορεί να 

μειώσει το μελλοντικό κόστος παραγωγής μάλλον παρά να αυξήσει τα 

μελλοντικά έσοδα. 
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2.2 Αρχική καταχώρηση 
 

 Τα εξωτερικώς αποκτώμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται 

στο κόστος κτήσεως όπως και όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο 

περιλαμβάνει την τιμή αγοράς και κάθε άμεσα καταλογιζόμενο κόστος μέχρι το 

περιουσιακό στοιχείο να καταστεί κατάλληλο για την χρήση για την οποία 

προορίζεται. 

 Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να 

καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία εφόσον προκύπτουν μέσα από το 

στάδιο της Ανάπτυξης (Development Phase). Ως ανάπτυξη, νοείται η εφαρμογή 

των ευρημάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο για την 

παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων υλικών, συσκευών, προϊόντων, 

διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών πριν την έναρξη της εμπορικής 

παραγωγής ή χρήσης. Του σταδίου της ανάπτυξης, προηγείται το στάδιο της 

Έρευνας (Research Phase). Όλες οι δαπάνες που αναλαμβάνονται κατά το 

στάδιο της έρευνας, καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Ως έρευνα 

νοείται η πρωταρχική και συστηματική διερεύνηση που αναλαμβάνεται με 

σκοπό την απόκτηση νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσεως και αντίληψης. Τα 

στάδια της έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να διαχωρίζονται ευκρινώς, διότι αν 

δεν συμβαίνει αυτό, όλες οι δαπάνες θεωρούνται ότι αναλήφθηκαν για το στάδιο 

της έρευνας και καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Για να 

καταχωρηθεί ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο μέσα από το στάδιο της 

ανάπτυξης, το ΔΛΠ 38 θέτει αυστηρές προϋποθέσεις τις οποίες η επιχείρηση 

πρέπει να είναι σε θέση να τις αποδείξει και οι οποίες είναι: 

• Η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άϋλου περιουσιακού στοιχείου 

ώστε να καταστεί έτοιμο για χρήση ή πώληση. 

• Η πρόθεση της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άϋλο περιουσιακό 

στοιχείο ώστε να το χρησιμοποιεί ή να το πωλεί. 

• Η ικανότητα της να το πωλεί ή να το χρησιμοποιεί. 

• Ότι το άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να 
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αποδείξει την ύπαρξη μιας αγοράς για το περιουσιακό στοιχείο, ή αν 

πρόκειται να χρησιμοποιείται εσωτερικά, την χρησιμότητά του. 

• Την επάρκεια των τεχνικών οικονομικών και άλλων πόρων για να 

ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. 

• Την ικανότητα της να αποτιμά αξιόπιστα την δαπάνη που επιρρίπτεται 

στο άϋλο περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

ανάπτυξης. 

 Από την στιγμή που πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το 

κόστος του άϋλου περιουσιακού στοιχείου που καταχωρείται, περιλαμβάνει όλα 

τα άμεσα επιρριπτέα σ’ αυτό κόστη, όπως υλικά, υπηρεσίες, αμοιβές 

προσωπικού και αμοιβές κατοχύρωσης των νόμιμων δικαιωμάτων καθώς και 

έμμεσα γενικά κόστη όπως αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων, ασφάλιστρα, 

ενοίκια κλπ.  

 

Η καταχώρηση ενός στοιχείου ως άϋλου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί από 

την επιχείρηση να αποδεικνύει ότι το στοιχείο πληρεί: 

(α) τον ορισμό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, και 

(β) τα κριτήρια καταχώρησης που τίθενται στο ΔΛΠ 38. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρείται, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 38, αρχικώς στο κόστος και όταν και μόνον όταν: 

(α) πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από το 

στοιχείο θα   εισρεύσουν στην επιχείρηση, και 

(β) το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

 28



 

2.3 Μεμονωμένη απόκτηση 
 

Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται ξεχωριστά, το κόστος 

αυτού του άϋλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί συνήθως να αποτιμάται 

αξιόπιστα. Αυτό συμβαίνει ειδικά, όταν το αντάλλαγμα της αγοράς είναι με τη 

μορφή μετρητών ή άλλων νομισματικών περιουσιακών στοιχείων. 

Το κόστος ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου αποτελείται από την τιμή αγοράς 

του, που συμπεριλαμβάνει κάθε εισαγωγικό δασμό και κάθε μη επιστρεπτέο 

φόρο αγοράς και κάθε άμεσα αποδοτέα δαπάνη για προετοιμασία του 

περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που αυτό προορίζεται. Η άμεσα αποδοτέα 

δαπάνη περιλαμβάνει, για παράδειγμα, επαγγελματικές αμοιβές για νομικές 

υπηρεσίες ενώ, κάθε εμπορική έκπτωση και μείωση τιμής εκπίπτεται για τον 

προσδιορισμό του κόστους. 

Αν η πληρωμή για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αναβάλλεται πέραν 

των κανονικών πιστωτικών ορίων, το κόστος του είναι η ισοδύναμη τιμή 

μετρητοίς. 

Επιπλέον ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται με ανταλλαγή έναντι 

συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονομικές 

καταστάσεις, το κόστος του περιουσιακού στοιχείου είναι η εύλογη αξία των 

συμμετοχικών τίτλων που εκδίδονται, η οποία είναι ίση με την εύλογη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

2.4 Απόκτηση ως μέρος μιας ενοποίησης επιχειρήσεων 
 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, αν ένα άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων, το κόστος 

αυτού του άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι η εύλογη αξία του κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης. Η εύλογη αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου 

αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για την πιθανότητα ότι τα αναμενόμενα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο 

θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.  
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 Συνεπώς, σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 και το Δ.Π.Χ.Π. 3, ο αποκτών 

αναγνωρίζει άϋλο περιουσιακό στοιχείο του αποκτώμενου κατά την ημερομηνία 

της απόκτησης ξεχωριστά από την υπεραξία, αν η εύλογη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, άσχετα αν το 

περιουσιακό στοιχείο είχε αναγνωριστεί από τον αποκτώντα πριν τη συνένωση 

επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο αποκτών αναγνωρίζει ως περιουσιακό 

στοιχείο, ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης σε εξέλιξη του αποκτώμενου, αν το 

έργο πληρεί τις προϋποθέσεις για ορισμό ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο και η 

εύλογη αξία του μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το έργο έρευνας και 

ανάπτυξης σε εξέλιξη του αποκτώμενου πληρεί προϋποθέσεις για ορισμό ως 

άϋλο περιουσιακό στοιχείο όταν: 

(α) πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως περιουσιακό στοιχείο και 

(β) είναι αναγνωρίσιμο, ήτοι διαχωρίζεται ή ανακύπτει από συμβατικά ή άλλα 

νομικά δικαιώματα. 

 

2.5 Μεταγενέστερη αποτίμηση 
 

 Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 

αποτιμώνται είτε στο κόστος κτήσεως είτε σε αναπροσαρμοσμένες αξίες. Για 

τους σκοπούς της μεταγενέστερης αποτίμησης τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

διακρίνονται σε αυτά που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή (finite life) και σε 

αυτά που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή (indefinite useful life). 

 

2.5.1 Μέθοδος κόστους   

 Με τη μέθοδο αυτή, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 

κόστος κτήσης και : 

 

• αν έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, αποσβένονται μέσα στην ωφέλιμη 

ζωή τους με τις μεθόδους απόσβεσης που περιγράφονται στο ΔΛΠ 16 

Ενσώματα πάγια. Συνήθως χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος και δεν 
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αναγνωρίζονται υπολειμματικές αξίες. Η μέθοδος απόσβεσης και η 

περίοδος απόσβεσης επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε έτους 

και τυχόν αλλαγές αντιμετωπίζονται ως μεταβολές λογιστικών 

εκτιμήσεων. 

• αν έχουν απεριόριστη ζωή δεν αποσβένονται, εξετάζονται όμως 

τουλάχιστον ετησίως και οποτεδήποτε υπάρχουν ενδείξεις, για τυχόν 

απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών 

Στοιχείων, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για τα ενσώματα πάγια και 

αναφέρονται στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια. 

 

2.5.2. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένων αξιών 

 

 Με την μέθοδο αυτή, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να 

αποτιμώνται σε αναπροσαρμοσμένες αξίες που είναι οι εύλογες αξίες αυτών 

κατά την ημερομηνία αναπροσαρμογής μείον σωρευμένες αποσβέσεις και 

σωρευμένες ζημίες απομείωσης, μόνον εφόσον υπάρχει ενεργός αγορά, η οποία 

παρέχει τέτοιες αξίες. 

 Ενεργός αγορά είναι μία αγορά για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι 

εξής προϋποθέσεις : 

• Τα αντικείμενα διαπραγμάτευσης της αγοράς είναι ομοιογενή. 

• Μπορούν να βρεθούν αγοραστές και πωλητές ανά πάσα στιγμή και  

• Υπάρχουν διαθέσιμες τιμές στο κοινό. 

 Η διαφορά αναπροσαρμογής σε περίπτωση αναπροσαρμογής της αξίας 

άϋλου περιουσιακού στοιχείου, τυγχάνει του ιδίου χειρισμού με την 

αναπροσαρμογή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσωμάτων παγίων.  
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2.6 Υπεραξία (Goodwill) 
 

Με την υπεραξία ασχολείται το Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων. 

Ο σκοπός του Δ.Π.Χ.Π.3 είναι να καθορίσει την παρουσίαση οικονομικών 

στοιχείων μιας επιχείρησης όταν αναλαμβάνει μία συνένωση επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, καθορίζει ότι όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων πρέπει να 

λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της αγοράς, κατά συνέπεια, ο αποκτών 

αναγνωρίζει τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις του αποκτώμενου στις εύλογες αξίες τους κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης και επίσης αναγνωρίζει την υπεραξία, η οποία στη 

συνέχεια εξετάζεται για απομείωση αντί να αποσβένεται.  

Η υπεραξία προκύπτει κατά την αγορά μιας επιχείρησης ή μέρους μιας 

επιχείρησης από μία άλλη και εφ’ όσον μέσω της αγοράς προκύπτουν οι 

παρακάτω σχέσεις: 

• Σχέση Μητρικής-Θυγατρικής. Είναι η περίπτωση στην οποία η Μητρική 

(αγοράστρια) αποκτά ένα τέτοιο ποσοστό της άλλης επιχείρησης 

(θυγατρικής), όχι απαραίτητα περισσότερο από 50%, το οποίο της 

εξασφαλίζει τον έλεγχο πάνω στην θυγατρική. 

• Συγχώνευση με απορρόφηση μιας άλλης οικονομικής μονάδας, 

περίπτωση στην οποία απορροφάται από μία οικονομική μονάδα το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας άλλης 

οικονομικής μονάδας της απορροφώμενης, η οποία παύει να υπάρχει και 

οι ιδιοκτήτες της γίνονται ιδιοκτήτες της απορροφώσας. Το ίδιο μπορεί 

να συμβεί και στην περίπτωση απορρόφησης ενός μόνο τμήματος 

(κλάδου) της άλλης επιχείρησης. 

• Αγορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας 

άλλης οικονομικής μονάδας ή ενός τμήματος αυτής, η οποία όμως 

συνεχίζει να υπάρχει και είναι αδιάφορο ποια θα είναι η μελλοντική της 

τύχη, δηλαδή αν θα διακόψει την δραστηριότητά της και θα λυθεί, ή θα 

ασχοληθεί με άλλο αντικείμενο. 
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Οτιδήποτε και να συμβεί από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η αγοράστρια 

προκειμένου να αποκτήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της 

αγοραζόμενης, καταβάλλει κάποιο τίμημα. Η διαφορά μεταξύ αυτού του 

τιμήματος και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, των 

επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν, είναι η 

υπεραξία. Η θετική υπεραξία καταχωρείται ως μη αποσβέσιμο περιουσιακό 

στοιχείο υποκείμενο σε έλεγχο απομείωσης της αξίας του. Η αρνητική υπεραξία 

καταχωρείται ως κέρδος στα αποτελέσματα, όταν προκύπτει. Το τίμημα που 

καταβάλλεται για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

καθώς και της υπεραξίας, μπορεί να εκδηλώνεται με τρεις μορφές. 

• Μετρητά  

• Ανάληψη υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή η αξία κτήσεως της 

συμμετοχής είναι η ισοδύναμη αξία μετρητοίς, σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές των Δ.Λ.Π. Η διαφορά μεταξύ πληρωτέου τιμήματος και 

ισοδύναμης αξίας μετρητοίς, αφορά τόκους οι οποίοι βαρύνουν τα 

αποτελέσματα της αγοράστριας κατά την διάρκεια της πίστωσης, ως 

χρηματοοικονομικά έξοδα. 

• Με παράδοση συμμετοχικών τίτλων (μετοχών) της ίδιας της 

αγοράστριας, η οποία προκύπτει είτε από αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της, είτε από αγορασθείσες ίδιες μετοχές. Στην περίπτωση 

αυτή η αξία του τιμήματος είναι η εύλογη αξία αυτών των μετοχών κατά 

την ημερομηνία της ανταλλαγής. 

2.6.1 Παράδειγμα αρχικής καταχώρησης συμμετοχής 

 

 Η οικονομική μονάδα Α αγόρασε το 40% της οικονομικής μονάδας Β την 

30.06.200Χ. Η λογιστική και εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της Β 

την ημερομηνία αγοράς, είχε ως εξής: 
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  Λογιστική αξία        Εύλογη αξία

Ενσώματα πάγια 10.000   13.000 

Αποθέματα   4.000   5.000 

Απαιτήσεις   2.000   1.500 

Διαθέσιμα   1.000   1.000 

Υποχρεώσεις           (8.000)            (9.500) 

Ίδια κεφάλαια  9.000   11.000 

Εύλογη αξία που αγοράσθηκε, 11.000 Χ 40% = 4.400. 

 

Αν το τίμημα της αγοράς καθορίσθηκε σε 6.000 μετρητοίς, η εγγραφή για την 

απεικόνιση της συναλλαγής θα έχει: 

   

Συμμετοχές   

Εύλογη αξία 4.400  

Υπεραξία  1.600  

 

 

 

 

 

 

 

Διαθέσιμα   6.000 

 

 Αν το τίμημα της αγοράς καθορίσθηκε σε 6.000, θα καταβληθεί όμως 

μετά δύο έτη προσαυξημένο κατά 800, η εγγραφή θα έχει: 

 

Συμμετοχές   

Εύλογη αξία 4.400  

Υπεραξία  1.600  

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις   

Πληρωτέο         6.800 

Μη δεδουλευμένο χρηματο -

οικονομικό   έξοδο (800) 

   

   

 Ο λογαριασμός της υποχρέωσης (6.800-800) = 6.000 είναι μία 

χρηματοοικονομική υποχρέωση η οποία σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού 
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αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Συνεπώς 

λογίζονται τόκοι (έξοδα), στην περίοδο της πίστωσης. 

 Αν το τίμημα αγοράς καθορίσθηκε σε 6.000, εξοφλητέο με μετοχές της 

αγοράστριας, τότε η αγοράστρια, αν η εύλογη τιμή της μετοχής της είναι 2 €, θα 

πρέπει να παραδώσει στους μετόχους της αγοραζόμενης 6.000 / 2 = 3.000 

μετοχές. Αν εκδοθούν νέες μετοχές με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η 

ονοματική αξία της μετοχής της Α είναι 0,5 €, η εγγραφή θα έχει: 

 

Συμμετοχές   

Εύλογη αξία 4.400  

Υπεραξία  1.600  

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 1.500 

(3.000 Χ 0,5)  

Υπέρ το Άρτιο         4.500 

(3.000 Χ 1,5)  

 

   

Αν το τίμημα εξοφληθεί με μετοχές από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών που 

είχαν αγοραστεί από την Α στο παρελθόν με κόστος 0,7 κατά μετοχή, η εγγραφή 

θα έχει: 

Συμμετοχές   

Εύλογη αξία 4.400  

Υπεραξία  1.600 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδιες μετοχές  2.100 

3.000 Χ 0,7  

Αποθεματικό  από Διάθεση 

Ιδίων Μετοχών  3.900 
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2.7 Φύση της Ενοποίησης Επιχειρήσεων  
 

Στη λογιστική της ενοποίησης επιχειρήσεων, μια αγορά είναι στην ουσία 

διαφορετική από τη ενοποίηση συμφερόντων και η ουσία της συναλλαγής 

πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς για κάθε 

περίπτωση προδιαγράφεται διαφορετική λογιστική μέθοδος. 

Σε όλες σχεδόν τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων, μια από τις ενοποιούμενες 

επιχειρήσεις αποκτά τον έλεγχο πάνω στην άλλη ενοποιούμενη επιχείρηση, 

οπότε είναι δυνατόν να εντοπιστεί ο αγοραστής. Ο έλεγχος τεκμαίρεται ότι 

αποκτάται, όταν μια από τις ενοποιούμενες επιχειρήσεις αγοράζει περισσότερο 

από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης ενοποιούμενης επιχείρησης 

εκτός αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί καθαρά ότι τέτοια 

κυριότητα δε συνιστά έλεγχο.  

Ακόμη και όταν μία από τις ενοποιούμενες επιχειρήσεις δεν αποκτά 

περισσότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης ενοποιούμενης 

επιχείρησης, μπορεί και πάλι να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο αγοραστής, 

εφόσον μια από τις ενοποιούμενες επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της ενοποίησης 

επιχειρήσεων, αποκτά ένα από τα ακόλουθα: 

(α) Τον έλεγχο, πάνω από το ήμισυ, των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης 

επιχείρησης, βάσει συμφωνίας με άλλους επενδυτές. 

(β) Το δικαίωμα να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική της 

άλλης επιχείρησης, βάση καταστατικού ή άλλου συμβατικού όρου. 

(γ) Το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειονότητα των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου ισοδύναμου διοικητικού οργάνου της άλλης 

επιχείρησης. 

(δ) Τη δυνατότητα πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 

ή ισοδύναμου διοικητικού οργάνου της άλλης επιχείρησης. 
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2.7.1.  Συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά 

 
Μία συνένωση επιχειρήσεων μπορεί να αφορά περισσότερες από μία 

συναλλαγές ανταλλαγής, για παράδειγμα όταν πραγματοποιείται σταδιακά με 

διαδοχικές αγορές μετοχών. Σε τέτοια περίπτωση, κάθε συναλλαγή ανταλλαγής 

θα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τον αποκτώντα, χρησιμοποιώντας το κόστος 

της συναλλαγής και τις πληροφορίες για τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία 

της κάθε συναλλαγής ανταλλαγής, για να προσδιορίσει το κόστος της υπεραξίας 

που συνδέεται με εκείνη την πράξη. Αυτό καταλήγει σε μια βήμα προς βήμα 

σύγκριση του κόστους των επί μέρους επενδύσεων, με τη συμμετοχή του 

αγοραστή στην εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του αποκτώμενου σε κάθε 

βήμα. 

Όταν μία συνένωση επιχειρήσεων αφορά περισσότερες από μία συναλλαγές 

ανταλλαγής, οι εύλογες αξίες των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων μπορεί να διαφέρουν στην 

ημερομηνία κάθε συναλλαγής ανταλλαγής. Επειδή: 

(α) τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις του αποκτώμενου επαναδιατυπώνονται θεωρητικά 

στις εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία κάθε συναλλαγής ανταλλαγής για 

να προσδιοριστεί το ποσό της υπεραξίας που συνδέεται με κάθε συναλλαγή και 

(β) τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις του αποκτώμενου πρέπει στη συνέχεια να 

αναγνωριστούν από τον αποκτώντα στις εύλογες αξίες τους κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης. 
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2.7.2. Αρχική λογιστικοποίηση καθοριζόμενη προσωρινά 

 

 Η αρχική λογιστικοποίηση μίας συνένωσης επιχειρήσεων προϋποθέτει 

τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών που θα εκχωρηθούν 

στα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις του αποκτώμενου και του κόστους της συνένωσης. 

Αν η αρχική λογιστικοποίηση μιας συνένωσης επιχειρήσεων μπορεί να 

προσδιοριστεί μόνο προσωρινά μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκε η συνένωση, επειδή είτε οι εύλογες αξίες για εκχώρηση στα 

αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις ή τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις του αποκτώμενου είτε το κόστος της συνένωσης μπορούν να 

προσδιοριστούν μόνο προσωρινά, ο αποκτών θα λογιστικοποιήσει τη συνένωση 

χρησιμοποιώντας εκείνες τις προσωρινές αξίες. Ο αποκτών θα αναγνωρίσει 

οποιαδήποτε προσαρμογή σ’ εκείνες τις προσωρινές αξίες ως αποτέλεσμα της 

ολοκλήρωσης της αρχικής λογιστικοποίησης: 

(α) εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της απόκτησης και 

(β) από την ημερομηνία της απόκτησης.  

Συνεπώς: 

(i) η λογιστική αξία ενός αναγνωρίσιμου περιουσιακού στοιχείου, μιας 

υποχρέωσης ή μιας ενδεχόμενης υποχρέωσης που αναγνωρίζεται ή 

προσαρμόζεται ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της αρχικής 

λογιστικοποίησης, θα υπολογίζεται ως αν η εύλογη αξία του κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης είχε αναγνωριστεί από την ημερομηνία εκείνη. 

(ii) η υπεραξία ή οποιοδήποτε κέρδος που αναγνωρίζεται, θα προσαρμόζεται 

από την ημερομηνία της απόκτησης κατά ένα ποσό ίσο με την προσαρμογή στην 

εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης του αναγνωρίσιμου 

περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης ή της ενδεχόμενης υποχρέωσης που 

αναγνωρίζεται ή προσαρμόζεται. 
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2.7.3.  Προσαρμογές μετά την ολοκλήρωση της αρχικής καταχώρησης 

 

Οι προσαρμογές στην αρχική λογιστικοποίηση για μία συνένωση 

επιχειρήσεων μετά την ολοκλήρωσή της θα αναγνωρίζονται μόνο για διόρθωση 

λάθους σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 

Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη. Οι προσαρμογές στην αρχική 

λογιστικοποίηση για μία συνένωση επιχειρήσεων όταν η λογιστικοποίηση αυτή 

έχει ολοκληρωθεί δεν θα αναγνωρίζονται για την επίδραση αλλαγών σε 

υπολογισμούς. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, η επίδραση μιας αλλαγής σε 

υπολογισμούς θα αναγνωρίζεται στην τρέχουσα και σε μελλοντικές περιόδους. 

 Το ΔΛΠ 8 απαιτεί μία οντότητα να λογιστικοποιεί μία διόρθωση λάθους 

αναδρομικά και να παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις ως αν το λάθος δεν 

είχε συμβεί ποτέ, με την επαναδιατύπωση της συγκριτικής πληροφόρησης για 

την προγενέστερη περίοδο (τις προγενέστερες περιόδους) στην οποία συνέβη το 

λάθος. Συνεπώς, η λογιστική αξία ενός αναγνωρίσιμου περιουσιακού στοιχείου, 

μιας υποχρέωσης ή μιας ενδεχόμενης υποχρέωσης του αποκτώμενου που 

αναγνωρίζεται ή προσαρμόζεται ως αποτέλεσμα διόρθωσης λάθους, θα 

υπολογίζεται ως αν η εύλογη αξία ή η προσαρμοσμένη εύλογη αξία του κατά 

την ημερομηνία της απόκτησης είχε αναγνωριστεί από την ημερομηνία εκείνη. 

Η υπεραξία ή οποιοδήποτε κέρδος που αναγνωρίζεται σε προγενέστερη περίοδο 

θα προσαρμόζεται αναδρομικά κατά ένα ποσό ίσο με την εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης (η την προσαρμογή της εύλογης αξίας κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης) του αναγνωρίσιμου περιουσιακού στοιχείου, της 

υποχρέωσης ή της ενδεχόμενης υποχρέωσης που  αναγνωρίζεται. 
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2.8 Αγορές - Λογιστική αγορών 
 

  Μια επιχειρηματική ενοποίηση η οποία θεωρείται αγορά πρέπει να 

λογιστικοποιείται με την εφαρμογή της μεθόδου αγοράς,  Η χρήση της μεθόδου 

αγοράς συνεπάγεται την αγορά μιας επιχείρησης με όμοιο τρόπο, όπως η αγορά 

άλλων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό είναι ορθό δεδομένου ότι μια αγορά 

αποτελεί συναλλαγή κατά την οποία μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία, 

αναλαμβάνονται υποχρεώσεις ή εκδίδονται μετοχές, σε αντάλλαγμα για τον 

έλεγχο της καθαρής περιουσίας και των εργασιών μιας άλλης επιχείρησης. Η 

μέθοδος αγοράς χρησιμοποιεί το κόστος ως βάση της λογιστικής καταχώρησης 

της αγοράς και, για τον προσδιορισμό του κόστους αυτού, βασίζεται στην πράξη 

ανταλλαγής που διέπει την αγορά. 
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2.9 Υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά 
 

2.9.1. Καταχώρηση και αποτίμηση 

 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3, την ημερομηνία της απόκτησης, ο αποκτών θα: 

(α) αναγνωρίσει την υπεραξία που αποκτήθηκε σε συνένωση 

επιχειρήσεων ως περιουσιακό στοιχείο και  

(β) επιμετρήσει αρχικά εκείνη την υπεραξία στο κόστος, όντας το 

υπερβάλλον κόστος της συνένωσης επιχειρήσεων πάνω από τη συμμετοχή του 

αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχουν 

αναγνωριστεί.   

Η υπεραξία που αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

αντιπροσωπεύει μία καταβολή του αποκτώντος εν΄όψει μελλοντικών 

οικονομικών ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία που δεν δύνανται να 

προσδιοριστούν μεμονωμένα και να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

Υπάρχει παρεπόμενη επίδραση στο ποσό που αναγνωρίζεται ως υπεραξία κατά 

την ημερομηνία της απόκτησης, ανάλογα με το βαθμό που τα αναγνωρίσιμα 

περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

πληρούν τα κριτήρια για ξεχωριστή αναγνώριση κατά την ημερομηνία της 

απόκτησης. Αυτό γιατί η υπεραξία επιμετράται ως το υπολειπόμενο κόστος της 

συνένωσης επιχειρήσεων μετά την αναγνώριση των αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

του αποκτώμενου. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, ο αποκτών θα επιμετρά την υπεραξία που 

αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων στο κόστος μείον οποιωνδήποτε 

σωρευμένων ζημιών απομείωσης. 
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2.10. Εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία 
 

Εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία δεν πρέπει να καταχωρείται ως ένα 

περιουσιακό στοιχείο. Σε μερικές περιπτώσεις, αναλαμβάνονται δαπάνες για να 

δημιουργήσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, αλλά αυτές δεν καταλήγουν στη 

δημιουργία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, που πληρεί τα κριτήρια 

καταχώρησης του ΔΛΠ38. Τέτοιες δαπάνες περιγράφονται συχνά ως 

συμβάλλουσες σε εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία. Εσωτερικώς 

δημιουργούμενη υπεραξία δεν καταχωρείται ως ένα περιουσιακό στοιχείο, γιατί 

δεν είναι μία αναγνωρίσιμη πηγή πόρων ελεγχόμενη από την επιχείρηση, που 

μπορεί να αποτιμάται αξιόπιστα στο κόστος 

 

2.11. Αρνητική υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά 
 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 22, οποιαδήποτε επί πλέον διαφορά προκύπτει, 

κατά την ημερομηνία της συναλλαγής της ανταλλαγής, του δικαιώματος της 

αγοράστριας στις εύλογες αξίες των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν πάνω από το κόστος της αγοράς, πρέπει να 

καταχωρείται ως αρνητική υπεραξία. Η ύπαρξη αρνητικής υπεραξίας μπορεί να 

δείχνει ότι τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία έχουν υπερεκτιμηθεί και οι 

αναγνωρίσιμες υποχρεώσεις έχουν παραλειφθεί ή υποτιμηθεί. Είναι βέβαια 

σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν συμβαίνει πριν η αρνητική υπεραξία 

καταχωρηθεί. 

Έπειτα από την θέση σε ισχύ του Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων,  

η έννοια της Αρνητικής Υπεραξίας αγνοείται παντελώς. Εάν συντρέχει 

περίπτωση, η συμμετοχή του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που έχουν αναγνωριστεί, να υπερβαίνει το κόστος της συνένωσης 

των επιχειρήσεων, ο αποκτών θα: 
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(α) επανεκτιμήσει την αναγνώριση και την επιμέτρηση των αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

και την επιμέτρηση του κόστους της συνένωσης και  

(β) αναγνωρίσει αμέσως στο κέρδος ή στη ζημιά κάθε εναπομένουσα υπέρβαση 

μετά την επανεκτίμηση αυτή. 

 
2.12. Φόρος εισοδήματος 
 

 Σε μερικές χώρες, ο λογιστικός χειρισμός μιας ενοποίησης επιχειρήσεων 

μπορεί να διαφέρει από την εφαρμοζόμενη με βάση τους αντίστοιχους νόμους 

φορολογίας εισοδήματος. Κάθε προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση και αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 12 "φόροι εισοδήματος". 

Το πιθανό όφελος από μεταφερόμενες σε νέο φορολογικές ζημίες ή άλλες 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, μιας αποκτηθείσας επιχείρησης, οι 

οποίες δεν είχαν καταχωρηθεί από τον αγοραστή ως συγκεκριμένη απαίτηση 

κατά την ημερομηνία της αγοράς, μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταγενεστέρως. 

Όταν συμβεί αυτό, ο αγοραστής καταχωρεί το όφελος ως έσοδο, σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 12 "φόροι εισοδήματος".  

Επίσης, ο αγοραστής: 

(α) προσαρμόζει την προ αποσβέσεων λογιστική αξία της υπεραξίας, καθώς και 

τη σχετική συσσωρευμένη απόσβεση, στα κονδύλια που θα είχαν καταχωρηθεί, 

αν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση είχε καταχωρηθεί ως ένα 

αναγνωρίσιμο περιουσιακό στοιχείο κατά την ημερομηνία της ενοποίησης, και 

(β) καταχωρεί τη μείωση της καθαρής λογιστικής αξίας της υπεραξίας ως έξοδο. 
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2.13. Απόσβεση  
 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 22, η υπεραξία έπρεπε να αποσβένεται πάνω σε μια 

συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της. Η περίοδος 

απόσβεσης πρέπει να αντανακλά την ορθή εκτίμηση της περιόδου κατά τη 

διάρκεια της οποίας μελλοντικά οικονομικά οφέλη αναμένονται να εισρεύσουν 

στην επιχείρηση. Υπάρχει μαχητή εκδοχή ότι η ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι χρόνια από την αρχική καταχώρηση. 

Αντιθέτως, μετά την θέση σε ισχύ του Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποιήσεις 

Επιχειρήσεων, η υπεραξία που αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων δεν θα 

αποσβένεται. αλλά, ο αποκτών θα την εξετάζει για απομείωση αξίας σε ετήσια 

βάση ή και πιο συχνά αν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών 

υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να απομειωθεί η αξία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων, όπως αναλυτικά παραθέτουμε στην 

επόμενη ενότητα. 
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2.14. Εξέταση απομείωσης αξίας της καταχωρηθείσας Υπεραξίας 
 

 

Για τους σκοπούς του ελέγχου για την απομείωση, η υπεραξία που 

αποκτάται σε συνένωση επιχειρήσεων θα επιμερίζεται από την ημερομηνία της 

απόκτησης σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών ή ομάδες μονάδων 

δημιουργίας ταμιακών ροών του αποκτώντος που αναμένεται να ωφεληθούν 

από τις συνέργιες της συνένωσης, ανεξάρτητα αν άλλα περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις του αποκτώμενου αντιστοιχίζονται σε εκείνες τις μονάδες ή ομάδες 

μονάδων.  

Κάθε μονάδα ή ομάδα μονάδων στην οποία επιμερίζεται: 

(α) θα αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο εντός της οντότητας στο οποίο 

παρακολουθείται η υπεραξία για τους σκοπούς της εσωτερικής διοίκησης και 

(β) δεν θα είναι μεγαλύτερη από τον τομέα με βάση είτε τον πρωτεύοντα είτε το 

δευτερεύοντα τύπο παρουσίασης της οντότητας σύμφωνα με τον προσδιορισμό 

του ΔΛΠ 14 Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα. 

             Η υπεραξία που αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

αντιπροσωπεύει μία καταβολή του αποκτώντος εν όψει μελλοντικών 

οικονομικών ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία που δεν δύνανται να 

προσδιοριστούν μεμονωμένα και να αναγνωριστούν ιδιαιτέρως. Η υπεραξία δεν 

δημιουργεί ταμιακές ροές ανεξαρτήτως από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή 

ομάδες περιουσιακών στοιχείων και συχνά συνεισφέρει στις ταμιακές ροές 

πολλαπλών μονάδων ταμιακών ροών. Ενίοτε, η υπεραξία δεν μπορεί να 

επιμεριστεί σε μη αυθαίρετη βάση σε μεμονωμένες μονάδες δημιουργίας 

ταμιακών ροών αλλά μόνο σε ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών. 

Συνεπώς, το χαμηλότερο επίπεδο εντός της οντότητας στο οποίο η υπεραξία 

παρακολουθείται για τους εσωτερικούς σκοπούς της διοίκησης κάποιες φορές 

συνιστάται από έναν αριθμό μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών στις οποίες 

σχετίζεται η υπεραξία, αλλά στις οποίες δεν μπορεί να επιμεριστεί.  
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Η εφαρμογή των ανωτέρω απαιτήσεων καταλήγει σε έλεγχο της υπεραξίας για 

απομείωση σε επίπεδο που αντανακλά τον τρόπο που η διοίκηση διαχειρίζεται 

της επιχειρήσεις της και με το οποίο είναι φυσικό να συσχετίζεται η υπεραξία.  

Αν η υπεραξία έχει επιμεριστεί σε μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών 

και η επιχείρηση διαθέσει κάποια εκμετάλλευση της μονάδας αυτής, η υπεραξία 

που συσχετίζεται με την διατεθείσα εκμετάλλευση θα: 

(α) περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της εκμετάλλευσης κατά τον 

προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημίας της διάθεσης και 

(β) επιμετράται βάσει των σχετικών αξιών της διατεθείσας εκμετάλλευσης και 

του παρακρατηθέντος τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών, εκτός 

αν η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει ότι κάποια άλλη μέθοδος αντικατοπτρίζει 

κατά καλύτερο τρόπο την υπεραξία που συσχετίζεται με τη διατεθείσα 

εκμετάλλευση. Τέλος, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, η ζημία απομείωσης που 

αναγνωρίζεται για υπεραξία δεν θα αντιστρέφεται σε επόμενες περιόδους. 

 

Παράδειγμα 

 

Η επιχείρηση μεταβιβάζει έναντι Ευρώ 100.000 μία εκμετάλλευση που 

αποτελούσε μέρος μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών στην οποία έχει 

επιμεριστεί υπεραξία. Η υπεραξία που επιμερίστηκε στη μονάδα αυτή δεν 

μπορεί να εξατομικευτεί ή να συσχετιστεί με ομάδα περιουσιακών στοιχείων σε 

επίπεδο χαμηλότερο εκείνης της μονάδας, παρά μόνον αυθαίρετα. Το 

ανακτήσιμο ποσό του τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών που 

παρακρατήθηκε είναι Ευρώ 300.000 

Επειδή η υπεραξία που επιμερίστηκε στη μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών 

δεν μπορεί να εξατομικευτεί αυθαίρετα ή να συσχετιστεί με ομάδα 

περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο χαμηλότερο εκείνου της μονάδας, η 

υπεραξία που συσχετίζεται με τη διατεθείσα εκμετάλλευση επιμετράται βάσει 

των σχετικών αξιών της διατεθείσας εκμετάλλευσης και του παρακρατηθέντος 
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τμήματος της μονάδας. Συνεπώς, το 25 τοις εκατό της υπεραξίας που 

επιμερίστηκε στη μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών περιλαμβάνεται στη 

λογιστική αξία της εκμετάλλευσης που πωλήθηκε. 

 Αν η επιχείρηση αναδιοργανώσει τη δομή του συστήματος αναφοράς της κατά 

τρόπο που μεταβάλλει τη σύνθεση ενός ή περισσότερων μονάδων δημιουργίας 

ταμιακών ροών στις οποίες έχει επιμεριστεί η υπεραξία, η υπεραξία θα 

επιμεριστεί εκ νέου στις μονάδες που επηρεάστηκαν. Ο εκ νέου επιμερισμός θα 

διεξαχθεί χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση σχετικής αξίας παρόμοια με εκείνη 

που χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση διαθέτει μία εκμετάλλευση που 

εντάσσεται σε μία μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών, εκτός αν η επιχείρηση 

μπορεί να αποδείξει ότι κάποια άλλη μέθοδος αντανακλά καλύτερα την 

υπεραξία που συσχετίζεται με τις αναδιοργανωμένες μονάδες. 
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2.15. Γνωστοποιήσεις 
 

Στην περίπτωση ενοποίησης επιχειρήσεων, ο αποκτών θα γνωστοποιεί 

πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τις αλλαγές στη λογιστική αξία της υπεραξίας κατά τη διάρκεια 

της περιόδου. Η επιχείρηση θα γνωστοποιήσει επαλήθευση της λογιστικής αξίας 

της υπεραξίας στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, που να δείχνει ξεχωριστά: 

(α) το μικτό ποσό και τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης στην αρχή της 

περιόδου, 

(β) την πρόσθετη υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 

εκτός από την υπεραξία ομάδας διάθεσης που, κατά την απόκτηση, πληροί τα 

κριτήρια ώστε να ταξινομηθεί ως κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το 

Δ.Π.Χ.Π. 5 

(γ) προσαρμογές που προκύπτουν από μεταγενέστερη αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου  

(δ) πληροφορίες για το ανακτήσιμο ποσό και την απομείωση της υπεραξίας, που 

αναγνωρίστηκαν στην περίοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 

(ε) οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της 

περιόδου και 

(ζ) το μικτό ποσό και τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης στο τέλος της 

περιόδου. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄:Αποτίμηση Φορολογικής Αξίας Επιχείρησης  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

  Σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 περίπτωση β’ του ν.2238/1994: Κέρδος ή 

ωφέλεια από μεταβίβαση αΰλων πάγιων στοιχείων Φορολογείται αυτοτελώς «με 

συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή 

μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την 

άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος». Για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ωφέλειας λαμβάνεται υπόψη το συμφωνηθέν αντάλλαγμα, 

δηλαδή το τίμημα που αναγράφεται στο οικείο συμβόλαιο, εκτός αν αποδειχθεί 

από τη φορολογική αρχή με συγκεκριμένα στοιχεία ότι το πράγματι 

συμφωνηθέν είναι ανώτερο από εκείνο που αναγράφεται στο πωλητήριο 

συμβόλαιο (ΣτΕ 768/1991). Η ωφέλεια ή το κέρδος φορολογείται κατά το χρόνο 

και κατά το μέτρο που καθίσταται απαιτητή και εκκαθαρισμένη η αξίωση του 

εκχωρητή για τη συμφωνηθείσα αντιπαροχή (ΣτΕ 1511/1991). Εάν η 

αντιπαροχή καταβάλλεται τμηματικά, κάθε τμήμα της αντιπαροχής 

φορολογείται στη χρήση που αυτό καθίσταται απαιτητό και καταβλητέο.            

Η υπεραξία που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης υποβάλλεται σε 

φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 του ν.2238/1994.Κατά τη 

νομολογία (Σ.τ.Ε. 625/1985), ο όρος «εκχώρησης ολόκληρης επιχείρησης», 

υποδηλώνει τη μεταβίβαση πλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και ότι 

στον όρο αυτόν περιλαμβάνεται και η μεταβίβαση ενός κλάδου της 

επιχειρήσεως. Πρωταρχική προϋπόθεση της ύπαρξης της υπεραξίας είναι η 

λειτουργία έστω και «εν τοις πράγμασι» της επιχείρησης, γιατί η ύπαρξη ή μη 

υπεραξίας σχετίζεται με την καλή πορεία των εργασιών της επιχείρησης, ένεκα 

της οποίας σχηματίζεται η φήμη και πελατεία (Σ.τ.Ε 80/2002). Η επιχείρηση, ως 

οικονομική οντότητα, είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που 

αντιστοιχούν στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της. Έτσι, κατά την πώληση 
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μιας επιχείρησης, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία αυτής πρέπει να 

αποτιμηθούν, για να βρεθεί η ελάχιστη αξία μεταβίβασης της. Η πώληση μιας 

επιχείρησης συντελείται με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων κυριότητας επί των 

περιουσιακών στοιχείων της, που στις προσωπικές εταιρίες και Ε.Π.Ε. είναι τα 

εταιρικά μερίδια ή μερίδες, στις ανώνυμες εταιρίες είναι οι μετοχές και στις δε 

ατομικές επιχειρήσεις,  ολόκληρη η επιχείρηση, η οποία συνήθως είναι ένα 

μέρος από την ατομική περιουσία του φυσικού προσώπου. Με την υπ’ αριθ. 

1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται νέος τρόπος προσδιορισμού του 

ελάχιστου ποσού υπεραξίας και της κατώτατης πραγματικής αξίας, προκειμένου 

για τον υπολογισμό του φόρου από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία, σε τρίτους, 

ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής 

και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ενώ παράλληλα  καθορίζεται ο τρόπος 

προσδιορισμού της κατώτατης πραγματικής προκειμένου να υπολογισθεί ο 

φόρος από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία (πώληση) σε δικαιούχο συγγενή της 

Α’ ή Β’ κατηγορίας του άρθρου 29 του Ν.2961/2001.Η ανωτέρω απόφαση 

εφαρμόζεται σε μεταβίβαση, κατά περίπτωση  

i) ατομικής επιχείρησης,  

ii)  εταιρικών μερίδων και ποσοστών συμμετοχής σε υπόχρεους της παρ. 

4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ 1  

iii)  εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. και 

iv) μετοχών ημεδαπών Α.Ε. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. 

                                                 
1 Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, αφανείς ή συμμετοχικές 
εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καθώς 
και κοινοπραξίες του ΚΒΣ οι οποίες ασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα, εκτός από αυτή της εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών 
έργων γενικώς, ανεξάρτητα αν αυτά αποτελούν έργα πολιτικού μηχανικού, 
λιμενικά, οδοποιίας, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά κ.λπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Προσδιορισμός της φορολογικής αξίας 

επιχείρησης κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία  

 

3. Μεταβίβαση Ατομικής Επιχείρησης 
 

Το ελάχιστο ποσό υπεραξίας από τη μεταβίβαση επιχείρησης προκύπτει, 

αν από την ελάχιστη αξία μεταβίβασης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης, όπως 

θα αναλύσουμε στις ενότητες που ακολουθούν. Η ελάχιστη αξία μεταβίβασης 

είναι το άθροισμα της άϋλης αξίας και της καθαρής θέσης της επιχείρησης όπως 

αυτές ορίζονται παρακάτω. 

 

3.1 Ελάχιστη Αξία Μεταβίβασης 

3.1.1 Άϋλη Αξία 

Η άϋλη αξία προκύπτει εάν ο μέσος όρος των καθαρών δηλωθέντων 

κερδών της τελευταίας πενταετίας πριν από τη μεταβίβαση μειωθεί: α) με την 

εμπορική αμοιβή και β) με τους τόκους των ιδίων κεφαλαίων,  στη συνέχεια η 

προκύπτουσα διαφορά πολλαπλασιασθεί με το συντελεστή προσαρμογής στην 

οικεία ράντα και το αποτέλεσμα προσαυξηθεί με το συντελεστή παλαιότητας 

ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Επιπλέον, αν η επιχείρηση είναι 

νέα με λιγότερα από πέντε (5) έτη λειτουργίας, ο μέσος όρος προκύπτει από την 

άθροιση των κερδών αυτών των ετών δια του αριθμού τους. 
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3.2 Προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού Υπεραξίας  
 

Η ελάχιστη άϋλη αξία της επιχείρησης προκύπτει ως εξής:  

α) Προσδιορίζεται ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τελευταίων ετών, 

ως εξής:Όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ., λαμβάνεται ο μέσος όρος των κατά δήλωση εισοδημάτων κάθε πηγής 

των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση, που αφορούν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα της. Αν τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ., λαμβάνεται ο μέσος όρος των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης 

των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση, όπως αυτά προκύπτουν 

από τους οικείους ισολογισμούς, ενώ εάν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης 

είναι λιγότερα από πέντε (5) λαμβάνονται υπόψη αυτά τα έτη. 

β) Από το μέσο όρο των εισοδημάτων, που προσδιορίζονται όπως πιο 

πάνω, αφαιρούνται: 

αα) Η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση 

εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1 η Ιανουαρίου κάθε 

έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσία, χωρίς προσαυξήσεις 

επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην 

πλησιέστερη εκατοντάδα. Για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η αμοιβή 

αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). 

ββ) Οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι 

υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του 

Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του έτους 

που προηγείται της μεταβίβασης. 

γ) Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ποσών ( R ) 

αναπροσαρμόζεται με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας  

α = R (χ) )1-υn)/ i, όπου:  

 

• α, το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή και αποτελεί την 

άϋλη αξία της επιχείρησης. 
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• R, το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της 

επιχείρησης, 

• n, το πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο προσδοκάται 

το υπερκέρδος. 

• Un= 1 /(1+ϊ)n , η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά 

από το πιο πάνω μελλοντικό διάστημα  

• (n) είναι ένα λεπτό του Ευρώ. 

• ϊ, το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

ετήσιας διάρκειας. 

δ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή 

προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα 

έτη λειτουργίας της επιχείρησης 

 

:Έτη λειτουργίας  Συντελεστές 

Πάνω από 3 μέχρι 5  10% 

Πάνω από 5 μέχρι 10 20% 

Πάνω από 10 μέχρι 15 30% 

Πάνω από 15   40% 

 

Για επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων 

ή τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι πιο πάνω συντελεστές 

περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).  
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3.3 Καθαρή θέση. 
 

3.3.1. Με βιβλία Α' - Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

 

Η καθαρή θέση, προκύπτει, εάν το άθροισμα της αναπόσβεστης αξίας 

των παγίων, αποθεμάτων και απαιτήσεων μειωθεί με τις υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. Αναλυτικότερα, για τον υπολογισμό αυτόν, επισημαίνονται τα 

εξής: 

• Πάγια  

Προκειμένου για ατομική επιχείρηση,  λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία 

των παγίων, εκτός από ακίνητα και αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούν 

περιουσιακό στοιχείο του φυσικού προσώπου. Για τις μεταβιβάσεις εταιρικών 

μερίδων λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία όλων των παγίων (και 

ακινήτων και αυτοκινήτων), τα οποία αποτελούν στην προκειμένη περίπτωση 

περιουσιακό στοιχείο του νομικού προσώπου, προσαυξημένη με τη θετική 

διαφορά μεταξύ αντικειμενικής αξίας και τιμής κτήσης των ακινήτων. Σε 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν γίνει αποσβέσεις, για τον πιο 

πάνω υπολογισμό, λαμβάνεται η αξία των βιβλίων μειωμένη με τις αποσβέσεις 

που θα έπρεπε να είχαν γίνει, γιατί ο υπολογισμός αυτός σκοπό έχει την 

ανεύρεση της πραγματικής αξίας της επιχείρησης και όχι για άλλους 

φορολογικούς σκοπούς.  

• Αποθέματα  

Για επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 10% επί 

των αγορών των εμπορευσίμων αγαθών του έτους που προηγείται του έτους της 

μεταβίβασης. Αν η επιχείρηση έχει διενεργήσει απογραφή, τότε λαμβάνονται 

υπόψη τα αποθέματα της τελευταίας απογραφής πριν από τη μεταβίβαση. Για 

επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες δεν υπολογίζεται ποσοστό 

10% επί των αναλωσίμων υλικών, ενώ για τις μικτές επιχειρήσεις υπολογίζεται 

ποσοστό 10% επί των εμπορευσίμων αγαθών του προηγούμενου έτους από τη 

μεταβίβαση.  
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• Απαιτήσεις 

Για επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών που διενεργούν χονδρικές και 

λιανικές ή αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις λαμβάνεται ποσοστό 10% μόνο επί 

των χονδρικών πωλήσεων που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά το έτος που 

προηγείται της μεταβίβασης, δηλαδή επί λιανικών πωλήσεων δεν υπολογίζονται 

απαιτήσεις. Για επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες δεν 

υπολογίζονται απαιτήσεις, ενώ για μικτές επιχειρήσεις (παροχή υπηρεσιών και 

εμπορία ή παραγωγή αγαθών) το ποσοστό 10% υπολογίζεται μόνο επί των 

χονδρικών πωλήσεων του έτους που προηγείται της μεταβίβασης. 

  

3.3.2. Με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ 

 

.Στην άϋλη αξία της επιχείρησης, προστίθεται η λογιστική καθαρή θέση αυτής, 

η οποία εμφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο 

ισολογισμό και η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων, όπως 

αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης 

ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη 

είναι μικρότερη της πρώτης. 

 

3.4 Κόστος Απόκτησης 
 

Προκειμένου για ατομική επιχείρηση, ως κόστος απόκτησης της 

λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα. Το κόστος αυτό 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ.  

Για μεταβίβαση εταιρικών μερίδων, ως κόστος απόκτησης της 

επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια, που έχουν αποκτηθεί κατά την 

ίδρυση της, λαμβάνεται το κεφάλαιο, όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό 

της. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων έχουν λάβει χώρα 

αυξομειώσεις του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος 

του κεφαλαίου της επιχείρησης των πέντε (5) προηγουμένων χρήσεων πριν από 
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τη μεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από 

τις πέντε (5) χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του 

κεφαλαίου αυτών των χρήσεων. Για παράδειγμα, εταιρία εμφανίζει στις 31/12 

κάθε έτους από τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από τη μεταβίβαση μεριδίων της 

τα εξής ποσά εταιρικού κεφαλαίου: 

 

31.12.2005 € 30.000 

31.12.2004 € 10.000 

31.12.2003 € 10.000 

31.12.2002 € 10.000 

31.12.2001 € 10.000 

€ 70.000 

Μέσος όρος Εταιρικού Κεφαλαίου: 70.000 : 5 = 14.000 Ευρώ το οποίο και θα 

ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του κόστους απόκτησης.   
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3.5 Μεταβίβαση εταιρικών μερίδων και ποσοστών συμμετοχής 
υπόχρεων της § 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.2

 

Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση των εταιρικών μερίδων 

και ποσοστών συμμετοχής, εξευρίσκεται, εάν από την ελάχιστη αξία 

μεταβίβασης όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αφαιρεθεί το 

κόστος απόκτησης της, και η τυχόν διαφορά πολλαπλασιασθεί με το ποσοστό 

συμμετοχής του μεταβιβάζοντος. Ως ελάχιστη αξία μεταβίβασης ορίζεται το 

άθροισμα της άϋλης αξίας και της καθαρής θέσης, όπως αναλυτικά περιγράψαμε 

ανωτέρω και επιπλέον προστεθούν:  

• Για επιχειρήσεις με βιβλία Α' - Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η αναπόσβεστη 

αξία των ακινήτων, αυτοκινήτων και η θετική διαφορά μεταξύ 

αντικειμενικής αξίας και τιμής κτήσης των ακινήτων,  

• Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η υφιστάμενη 

διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης, όπως αυτή 

προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης 

ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η 

δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης.  

Ειδικά για τον υπολογισμό της ετήσιας αμοιβής, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

α) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ομόρρυθμης εταιρίας και 

μεριδίων των λοιπών υπόχρεων, εκτός της ετερόρρυθμης εταιρίας, η ετήσια 

αμοιβή που ισχύει, κατά περίπτωση, υπολογίζεται στο διπλάσιο. 

β) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ετερόρρυθμης εταιρίας, η 

ετήσια αμοιβή που ισχύει, κατά περίπτωση, υπολογίζεται στο διπλάσιο, επί του 

ποσοστού συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων. Στην περίπτωση αυτή το ποσό 

που αφαιρείται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ισχύουσα ετήσια αμοιβή 

του εμποροϋπαλλήλου.  

                                                 
2 Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, αφανείς ή συμμετοχικές 
εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καθώς 
και κοινοπραξίες του ΚΒΣ οι οποίες ασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα, εκτός από αυτή της εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών 
έργων γενικώς, ανεξάρτητα αν αυτά αποτελούν έργα πολιτικού μηχανικού, 
λιμενικά, οδοποιίας, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά κ.λπ. 
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Σε περίπτωση που η μεταβίβαση διενεργείται μεταξύ συγγενών (Δικαιούχους 

της Α' ή Β' κατηγορίας του άρθρου 29 του Ν.2961/2001) , η κατώτατη 

πραγματική αξία μεταβιβαζομένων επιχειρήσεων, μεριδίων, μερίδων κ.λ.π. 

προσδιορίζεται ως εξής:·  

• Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις είναι το άθροισμα της άϋλης 

αξίας και της καθαρής θέσης της επιχείρησης (όπως αυτές 

προσδιορίζονται πιο πάνω, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων). 

• Προκειμένου για εταιρικές μερίδες και ποσοστά συμμετοχής σε 

υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ είναι το άθροισμα 

της άϋλης αξίας και της καθαρής θέσης της επιχείρησης (όπως αυτές 

προσδιορίζονται πιο πάνω κατά περίπτωση) το οποίο πολλαπλασιάζεται 

με το ποσοστό συμμετοχής του μεταβιβάζοντα (πωλητή). 

Στην κατώτατη πραγματική αξία που προκύπτει, εφαρμόζεται ο συντελεστής 

1,2% ή 2,4%, ανάλογα με το βαθμό συγγένειας του πωλητή και επιβάλλεται ο 

φόρος μεταβίβασης της περίπτωσης αυτής. Τέλος, αν από το συμβολαιογραφικό 

έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) 

μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα και επί αυτής εφαρμόζονται οι 

συντελεστές 1,2% ή 2,4%, κατά περίπτωση.  
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3.5.1. Κόστος απόκτησης 

 

Ως κόστος απόκτησης της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζονται 

μερίδια, που έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της, λαμβάνεται το κεφάλαιο 

της, όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό της. Εάν μέχρι το χρόνο 

μεταβίβασης των μεριδίων έχουν λάβει χώρα αυξομειώσεις του κεφαλαίου, ως 

κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης 

των (5) πέντε προηγουμένων χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση και σε 

περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, 

ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των 

χρήσεων. Όπως ήδη αναφέραμε, αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το 

ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) μεγαλύτερη της 

ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται όπως περιγράψαμε ανωτέρω, ως αξία 

πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα. 
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3.6 Μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπών Ε.Π.Ε.   
 

Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση 

μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης προκύπτει από την 

αφαίρεση του κόστους απόκτησης τους από την ελάχιστη αξία που έχουν κατά 

το χρόνο μεταβίβασης. Για την εξεύρεση της ελάχιστης αξίας των μεριδίων 

λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα:        

α) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από 

τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και των αυξομειώσεων τους που έλαβαν 

χώρα μέχρι το χρόνο μεταβίβασης,      

β) της άϋλης αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά ανωτέρω και  

γ) της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, όπως 

αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης 

ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη 

είναι μικρότερη της πρώτης. 

 Το ποσό που προκύπτει, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφισταμένων κατά 

το χρόνο μεταβίβασης μεριδίων αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία 

του κάθε μεριδίου, η οποία πολλαπλασιαζόμενη στη συνέχεια με τον αριθμό των 

μεταβιβαζομένων μεριδίων, αποτελεί την ελάχιστη αξία των τελευταίων. Σε 

περίπτωση που η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα μεταξύ συγγενών (Δικαιούχους 

της Α' ή Β' κατηγορίας του άρθρου 29 του Ν.2961/2001), η κατώτατη 

πραγματική αξία μεταβιβαζομένων επιχειρήσεων, μεριδίων, μερίδων κ.λπ. 

προσδιορίζεται ως εξής: 

Για μεταβιβάσεις μεριδίων Ε.Π.Ε., είτε για τον προσδιορισμό της υπεραξίας είτε 

για τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας προς συγγενείς Α' ή Β' 

βαθμού, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω με την διαφορά ότι στις 

μεταβιβάσεις αυτές από το μέσο όρο των ολικών αποτελεσμάτων 

εκμετάλλευσης δεν αφαιρείται εμπορική αμοιβή. Το ποσό που προκύπτει από το 

άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, της άϋλης αξίας αυτής και της 

υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, όπως αυτή 

προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης 
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ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, διαιρούμενο 

δια του αριθμού των υφισταμένων κατά το χρόνο μεταβίβασης μεριδίων, 

αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία του κάθε μεριδίου, η οποία 

πολλαπλασιαζόμενη στη συνέχεια με τον αριθμό των μεταβιβαζομένων 

μεριδίων, αποτελεί την ελάχιστη αξία των τελευταίων.  

Για μεταβιβάσεις μεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ., ως κόστος απόκτησης των μεταβιβαζομένων μεριδίων λαμβάνεται 

αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, ανεξάρτητα από το χρόνο 

απόκτησης τους. 

Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ., που μεταβιβάζουν μερίδια, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται η 

ελάχιστη αξία μεταβίβασης των μεριδίων. Όταν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια 

έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ως 

κόστος απόκτησης των μεριδίων αυτών λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή 

αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρίας. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των 

μεριδίων έχουν λάβει χώρα αυξομειώσεις του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης 

λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου των πέντε (5) προηγουμένων χρήσεων 

πριν από τη μεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει 

λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος 

όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων. Αν από το συμβολαιογραφικό 

έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) 

μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω 

παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα.  
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3.7 Μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  
 

Η κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών 

μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προκύπτει ως εξής:Τα ίδια 

κεφάλαια της εταιρίας, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη 

μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και οι αυξομειώσεις τους που έλαβαν χώρα 

μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης, προσαυξάνονται με την 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών 

περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει, προστίθεται 

και η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, όπως 

αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της μεταβίβασης στη φορολογία 

μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, 

αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφισταμένων κατά το χρόνο 

μεταβίβασης μετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία της κάθε 

μετοχής, η οποία πολλαπλασιαζόμενη στη συνέχεια με τον αριθμό των 

μεταβιβαζομένων μετοχών αποτελεί την κατώτατη πραγματική αξία των 

τελευταίων. Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου 

των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) 

τελευταίων ισολογισμών πριν από τη μεταβίβαση και του μέσου όρου των ιδίων 

κεφαλαίων της αυτής χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι 

των πέντε (5) ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των ολικών 

αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων των ισολογισμών 

αυτών. Αν το άθροισμα αυτών των ολικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης της 

οποίας πωλούνται οι μετοχές είναι αρνητικό, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη καμία 

απόδοση. Σε περίπτωση που από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό προκύπτει ως πραγματική αξία μεταβίβασης μετοχών μεγαλύτερη 

αυτής που προκύπτει σύμφωνα με τα όσα περιγράψαμε ανωτέρω, λαμβάνεται 

υπόψη η συμφωνηθείσα. 
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3.8 Προσδιορισμός Υπεραξίας Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία Γ’ 
Κατηγορίας του ΚΒΣ.  
 

Για τις επιχειρήσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν 

προηγούμενα για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του 

ΚΒΣ με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

α) Στην άϋλη αξία της επιχείρησης, προστίθεται η λογιστική καθαρή θέση 

αυτής, η οποία εμφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο 

ισολογισμό και επίσης η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων, 

όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία 

μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, 

αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. 

β) για την εξεύρεση του μέσου όρου διευκρινίζεται ότι, αν πρόκειται για εταιρία 

η οποία έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και 

πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της έχει υποβάλει λιγότερες από τρεις (3) 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για την εξεύρεση του μέσου όρου των 

εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης λαμβάνονται υπόψη 

τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, 

καθώς και τα αποτελέσματα όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των 

επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας 

του ΚΒΣ απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν 

τρεις (3) ισολογισμοί. 

γ) Ως κόστος απόκτησης των μεταβιβαζομένων μεριδίων λαμβάνεται αυτό που 

έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το χρόνο 

απόκτησης τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Προσδιορισμός φορολογικής αξίας 

επιχείρησης που μεταβιβάζεται αιτία θανάτου, δωρεάς ή 

γονικής παροχής. 

 

Κατά τη μεταβίβαση αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής ολόκληρης 

επιχείρησης, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο μετοχών, η φορολογητέα αξία αυτών, προσδιορίζεται ως εξής: 

 

4.1. Προσδιορισμός φορολογικής αξίας επιχείρησης που τηρεί βιβλία 
Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η δεν  τηρεί βιβλία         

Η φορολογητέα αξία ολόκληρης επιχείρησης εξευρίσκεται αν στην αξία 

των ιδανικών κεφαλαίων προστεθεί: 

 α) η διαφορά μεταξύ της αξίας των παγίων κατά το χρόνο γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης και της αξίας αυτών κατά το χρόνο απόκτησης τους   

β) η αξία των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της (αποθεμάτων, 

εμπορευμάτων) και αφαιρεθεί η αξία των στοιχείων του παθητικού. 

 

4.1.1. Προσδιορισμός αξίας των ιδανικών κεφαλαίων 

 

α) Προσδιορίζεται ο μέσος όρος των εισοδημάτων κάθε πηγής των τελευταίων 

πέντε ετών πριν από τη μεταβίβαση, που αφορούν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα της επιχείρησης, ενώ εάν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης 

είναι λιγότερα από πέντε, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ετών αυτών. 

β) Από το μέσο όρο των εισοδημάτων, αφαιρούνται: 

    αα) Η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση 

εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1 η Ιανουαρίου κάθε 

έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσία, χωρίς προσαυξήσεις 
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επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην 

πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας. Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό . 

   ββ) Οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζονται με 

βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου ετήσιας διάρκειας του τελευταίου μήνα του ημερολογιακού έτους 

πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. 

γ) Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των παραπάνω περιπτώσεων (R) 

αναπροσαρμόζεται με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας  

α = R X (1-υn)/ i όπου :  

α = το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, και αποτελεί την άϋλη 

αξία της επιχείρησης 

.R = το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της 

επιχείρησης. 

n = το μελλοντικό χρονικό διάστημα, για το οποίο προσδοκάται το υπερκέρδος. 

Un= 1 / (1 + i)n η παρούσα αξία κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από πέντε 

(5) έτη είναι ένα λεπτό του Ευρώ. 

i = το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας 

διάρκειας. 

δ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή 

προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα 

έτη λειτουργίας της επιχείρησης : 

 

Έτη λειτουργίας      Συντελεστές 

Πάνω από 3 μέχρι 5  10% 

Πάνω από 5 μέχρι 10 20% 

Πάνω από 10 μέχρι 15 30% 

Πάνω από 15   40% 
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Προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και 

στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή τηρούν βιβλίο αγορών, οι πιο πάνω συντελεστές 

περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

 

4.1.2 Προσδιορισμός αξίας παγίων και λοιπών στοιχείων του 

ενεργητικού και παθητικού  

 

Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της επιχείρησης προσδιορίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2961/2001. Αν από τις εγγραφές 

στα βιβλία της επιχείρησης, προκύπτει αξία μεγαλύτερη από την 

προσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία.  

Η φορολογητέα αξία των μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και 

λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης ισούται με την αγοραία αξία 

αυτών, η οποία προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 

2961/2001 καθώς και η φορολογητέα αξία των μεταφορικών μέσων, 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2961/2001. 

Η αξία των αποθεμάτων ισούται με ποσοστό 10% επί των αγορών της 

χρήσης που προηγείται της μεταβίβασης. Η αξία των απαιτήσεων ισούται με 

ποσοστό 10% επί των πωλήσεων που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη 

χρήση που προηγείται της μεταβίβασης. Η αξία των υποχρεώσεων ισούται με 

ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης που προηγείται της μεταβίβασης. Αν 

η λειτουργία της επιχείρησης διακόπτεται μετά τη μεταβίβαση αυτής, για τον 

προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία αυτής και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού . 
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4.2 Προσδιορισμός φορολογικής αξίας επιχείρησης με βιβλία Γ' 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ.  
 

Η φορολογητέα αξία ολόκληρης επιχείρησης εξευρίσκεται αν στην αξία των 

ιδανικών κεφαλαίων προστεθεί: α) η διαφορά μεταξύ της αξίας των παγίων κατά 

το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και της αξίας αυτών κατά το 

χρόνο απόκτησης τους και β) τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

4.2.1. Προσδιορισμός αξίας των ιδανικών κεφαλαίων  

 

α) Προσδιορίζεται ο μέσος όρος των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, 

των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από την μεταβίβαση, όπως αυτά 

προκύπτουν από τους οικείους ισολογισμούς. Εάν τα έτη λειτουργίας της 

επιχείρησης είναι λιγότερα από πέντε (5), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των 

ετών αυτών.  

β) Από το μέσο όρο των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, που 

προσδιορίζονται όπως πιο πάνω, αφαιρούνται: 

αα) Η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση 

εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1 η Ιανουαρίου κάθε 

έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσία, χωρίς προσαυξήσεις 

επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην 

πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας. Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό 

(30%). Ειδικά για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) δεν αφαιρείται η 

ετήσια αμοιβή. 

ββ) Οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι 

υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του 

Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας του τελευταίου μήνα του 

ημερολογιακού έτους πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. 

γ) Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των παραπάνω περιπτώσεων (R) 

αναπροσαρμόζεται με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας  

α = R Χ (1-υn)/ I  όπου : 
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α = το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, και αποτελεί την αυλή 

αξία της επιχείρησης. 

R = το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της 

επιχείρησης 

.n = το μελλοντικό χρονικό διάστημα, για το οποίο προσδοκάται το υπερκέρδος. 

 un= 1 /(1 + i)n , η παρούσα αξία κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από πέντε 

(5) έτη είναι ένα λεπτό του Ευρώ. 

i = το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας 

διάρκειας. 

δ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή 

προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα 

έτη λειτουργίας της επιχείρησης  

 

:  Έτη λειτουργίας      Συντελεστές 

Πάνω από 3 μέχρι 5    10%  

Πάνω από 5 μέχρι 10   20% 

Πάνω από 10 μέχρι 15              30% 

Πάνω από 15     40%  
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4.2.2 Προσδιορισμός αξίας παγίων 

 

Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της επιχείρησης προσδιορίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2961/2001. Αν από τις εγγραφές 

στα βιβλία της επιχείρησης, προκύπτει αξία μεγαλύτερη από την 

προσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία. Η 

φορολογητέα αξία των μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού 

μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης ισούται με την αγοραία αξία αυτών, 

η οποία προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2961/2001. Η 

φορολογητέα αξία των μεταφορικών μέσων, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2961/2001.Ως ίδια κεφάλαια λαμβάνεται το 

άθροισμα των οριζομένων στην περίπτωση 6 της παραγράφου 4.2.200 του 

Ε.Γ.Λ.Σ. κονδυλίων, που εμφανίζονται στον τελευταίο, πριν από το χρόνο 

γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, επίσημο ισολογισμό, και των αυξήσεων 

(ή μειώσεων) κεφαλαίου που μεσολάβησαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα 

εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση. Αν η λειτουργία της 

επιχείρησης διακόπτεται μετά τη μεταβίβαση αυτής, για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας αξίας λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

αυτής και τα ίδια κεφάλαια . 
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4.3.Προσδιορισμός φορολογικής αξίας ατομικής επιχείρησης 
 

Η φορολογητέα αξία ατομικής επιχείρησης υπολογίζεται με βάση τα όσα 

αναφέρουμε ανωτέρω, στο προηγούμενο Κεφάλαιο, χωρίς υπολογισμό της αξίας 

των ακινήτων και των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, έστω κι αν αυτά είναι 

ενταγμένα στην οικονομική εκμετάλλευση της. 

 

4.4. Προσδιορισμός φορολογικής αξίας  εταιρικών μερίδων, μεριδίων , 
ποσοστών συμμετοχής σε επιχείρηση 
 

Η φορολογητέα αξία των εταιρικών μερίδων ή μεριδίων ή ποσοστών 

συμμετοχής σε επιχείρηση εξευρίσκεται αν η αξία, που υπολογίζεται με βάση τα 

όσα αναφέρουμε στο 3ο Κεφάλαιο πολλαπλασιαστεί με το μεταβιβαζόμενο 

ποσοστό συμμετοχής. 

 

4.5. Προσδιορισμός φορολογικής αξίας  μη  εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο μετοχών    
 

Η φορολογητέα αξία των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών 

προκύπτει ως ακολούθως:      Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, που υπάρχουν την 

προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική 

υποχρέωση, προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε 

(5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο 

αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθεται η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται 

κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, και της εμφανιζόμενης 

στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Το 

αποτέλεσμα αυτό, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων, κατά την 

προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική 

υποχρέωση, μετοχών αποτελεί τη φορολογητέα αξία αυτών.            

Ως ίδια κεφάλαια λαμβάνεται το άθροισμα των οριζομένων στην 

περίπτωση 6 της παραγράφου 4.2.200 του Ε.Γ.Λ.Σ. κονδυλίων, που 
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εμφανίζονται στον τελευταίο, πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης, επίσημο ισολογισμό, και των αυξήσεων (ή μειώσεων) κεφαλαίου 

που μεσολάβησαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία 

γεννιέται η φορολογική υποχρέωση.  Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται 

ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ 

φόρων) των πέντε τελευταίων ισολογισμών, πριν από το χρόνο γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης, και του μέσου όρου των ίδιων κεφαλαίων. Στην 

περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισμοί, λαμβάνονται 

υπόψη οι μέσοι όροι των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων 

κεφαλαίων των ισολογισμών αυτών. Αν το άθροισμα αυτών των 

αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, τότε δεν λαμβάνεται καμία απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων. Όταν η επιχείρηση, της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές, έχει 

προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανωνύμων εταιρειών ή λοιπών 

επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις (3) ισολογισμούς πριν 

από τη μεταβίβαση των μετοχών της, τότε, για τον υπολογισμό του μέσου όρου 

των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων της, 

λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα ίδια 

κεφάλαια όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτελέσματα και 

τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των επιχειρήσεων 

που έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να 

συγκεντρωθούν τρεις ισολογισμοί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παραδείγματα Μεταβιβάσεων Ατομικών & Εταιρικών Επιχ/σεων3

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο (Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης) 

Έστω ότι, ατομική επιχείρηση εμπορίας αγαθών με αποκλειστικά 

λιανικές πωλήσεις τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας. Λειτουργεί εννέα (9) έτη επί 

ιδιόκτητου καταστήματος, ενώ η αναπόσβεστη αξία του λοιπού πάγιου 

εξοπλισμού της ανέρχεται στις 31.12.2005 σε δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ. Η 

επιχείρηση αυτή μεταβιβάζεται στις 27.4.2006 αντί συμφωνηθέντος τιμήματος 

είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ και έχει καθαρά κέρδη στις 5 προηγούμενες 

χρήσεις ως κατωτέρω. 

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

I. ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ 

Καθαρά κέρδη χρήσεων: 

    2005: 22.000  

    2004: 14.000  

    2003: 13.000  

    2002: 11.000  

    2001: 10.000  

Μέσος όρος αυτών   70.000 : 5 = 14.000,00 

Μείον 

α) Εμπορική αμοιβή =  10.300,00  

β) Τόκοι ιδίων κεφαλαίων  
                                                 
3 Τα παραδείγματα έχουν ληφθεί από την υπ αριθμ. 1066328/1394/Α0012/16.7.2003 
διευκρινιστική απόφαση του Υπ.Οικ/κων « Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας 
κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή 
μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.» 
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(3.000 x 2,28%)  =  68,40  (10.368,40) 

Υπόλοιπο  3.631,60. 

Αναπροσαρμογή με την εφαρμογή της ράντας  

(3.631,60 x 4,7)=  17.068,52 

Πλέον   

Προσαύξηση με τα έτη λειτουργίας  

(17.068,52 x 20%) = 3.413,70 

Άθροισμα (άϋλη αξία) 20.482,22 

II. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Επειδή διενεργεί μόνο λιανικές πωλήσεις, δεν υπάρχουν απαιτήσεις, ενώ το 

απόθεμα εμπορευσίμων με τις υποχρεώσεις αλληλοσυμψηφίζονται. Κατά 

συνέπεια, η καθαρή θέση της ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ που είναι 

η αναπόσβεστη αξία των παγίων 

 

.III. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 

Άϋλη αξία + καθαρή θέση  

(20.482,22 + 2.000) = 22.482,22 

Μείον  

Κόστος απόκτησης (3.000,00) 

Υπεραξία επιχείρησης 19.482,22 

Οφειλόμενος φόρος  

(19.482,22 x 20%) = 3.869,45 

  

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Εάν η επιχείρηση είχε μεταβιβασθεί σε συγγενή Β' βαθμού, τότε ο οφειλόμενος 

φόρος θα ήταν: 

(Άϋλη αξία + καθαρή θέση = κατώτατη πραγματική αξία) 

20.482,22  + 2.000     =   22.482,22 

22.482,22 x 2,4% = 539,57 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο (Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης) 

Αν υποθέσουμε ότι η ίδια επιχείρηση αποκτήθηκε έναντι 8.000 Ευρώ, 

λειτουργεί επί 3 έτη και έχει καθαρά κέρδη όπως πιο κάτω. 

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

Ι. ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ 

Καθαρά κέρδη χρήσεων  

2005: 10.000  

    2004: 9.000  

    2003: 8.500  

Μέσος όρος αυτών   27.500 : 3 = 9.166,00 

Μείον 

α) Εμπορική αμοιβή  : 10.300  
β) Τόκοι ιδίων κεφαλαίων   

(3.000X2,28%) = 68,40    (10.368,40) Ευρώ 

       -120,24 

Άϋλη αξία =   0  

 

ΙΙ. Καθαρή θέση 

 

Η καθαρή θέση ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ που είναι η 

αναπόσβεστη αξία των παγίων. 

 

III. Ελάχιστη αξία ή Κατώτατη πραγματική αξία 

Άϋλη αξία + Καθαρή θέση  

(0 +2000) Ευρώ =2.000 

Μείον  

Κόστος Απόκτησης  8.000 

Υπεραξία =     0 
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Επειδή από το ιδιωτικό συμφωνητικό κλπ. προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) 

μεγαλύτερη από την ελάχιστη αξία ή την κατώτατη πραγματική αξία ο φόρος 

υπολογίζεται ως εξής: 

α) Συμφωνηθέν τίμημα - Κόστος απόκτησης = Υπεραξία 

20.000 - 8.000 = 12.000 x 20% = 2.400 Ευρώ 

β) οφειλόμενος φόρος μεταβίβασης σε συγγενείς α' βαθμού  

20.000 x 1,2% = 240 Ευρώ 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο (Μεταβίβαση μεριδίων υπόχρεων παρ. 4 άρθρο 2 

ΚΦΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) 

Έστω ότι, Ομόρρυθμη εταιρία με αντικείμενο εργασιών την εμπορία αγαθών 

τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΦΕ και μετέχουν σε αυτήν τρεις (3) εταίροι με 

τα ίδια ποσοστά συμμετοχής. Η εταιρία λειτουργεί εννέα (9) έτη σε ιδιόκτητο 

κατάστημα, η αξία του οποίου, όπως αυτή εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία 

της είναι 100.000 Ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 150.000 

Ευρώ. Η λογιστική καθαρή θέση της εταιρίας που εμφανίζεται στον ισολογισμό 

της 31.12.2005 είναι 30.000 Ευρώ (30 μερίδια, 1.000 Ευρώ έκαστο). Στις 

27.5.2006 ο εταίρος «Α» μεταβιβάζει στον εταίρο «Β» το μερίδιο του αντί 

συμφωνηθέντος τιμήματος 20.000 Ευρώ. 

Α. Οφειλόμενος Φόρος Υπεραξίας 

Ι. Άϋλη Αξία 

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης χρήσεων 

2005 :  70.000 Ευρώ 

2004 :  35.000 Ευρώ 

2003 :  30.000 Ευρώ 

2002 :  20.000 Ευρώ 

2001 :  15.000 Ευρώ 

Μέσος όρος αυτών      170.000 : 5 = 34.000  
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Μείον 

α) Εμπορική αμοιβή (10.300 x 2) = 20.600  

β) Τόκοι ιδίων κεφαλαίων   

(30.000 x 2,28%) = 684,       (21.284,00)

Υπόλοιπο                                         12.716,00 

Αναπροσαρμογή με την εφαρμογή της ράντας (12.716,00 x 4,7) =      59.765,20 

Πλέον 

Προσαύξηση με τα έτη λειτουργίας  (59.765,20 x 20%)      =        11.953,04

Άθροισμα (άϋλη αξία)            71.718,24 

 

ΙΙ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ   

Ισολογισμός 31.12.2005  30.000,00 

 

ΙΙΙ. ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ   

Διαφορά αξίας βιβλίων και αντικειμενικής 

 (150.000 - 100.000) =  50.000,00 

IV. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ   

Άϋλη αξία + Καθαρή θέση + υπερτίμημα   

(  71.718,24 + 30.000 + 50.000) =  151.718,24 

Μείον   

Κόστος απόκτησης (εταιρικό κεφάλαιο) (30.000,00)

Υπεραξία εταιρίας    121.718,24 

Υπεραξία μεταβιβαζόμενου μεριδίου   

121.718,24 x 33,3% = 40.532,17 

Οφειλόμενος φόρος (40.532,17 x 20%) =  8.106,43 

 

Β. Οφειλόμενος Φόρος Μεταβίβαση Σε Συγγενείς Β΄ Βαθμού  

Αν ο «Β» είναι συγγενής β' βαθμού με τον «Α», τότε ο οφειλόμενος 

φόρος είναι: 151.718,24 x 33,3% = 50.522,17 x 2,4% = 1.212,53 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο (Μεταβίβαση μεριδίων Ε.Π.Ε.) 

 

Αν στο προηγούμενο παράδειγμα η εταιρία είχε τη νομική μορφή της 

ΕΠΕ, τότε με το νέο τρόπο υπολογισμού της υπεραξίας, θα προέκυπταν τα εξής: 

Α. Οφειλόμενος Φόρος Υπεραξίας  

Άϋλη Αξία 

Μέσος όρος ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης: 34.000,00  

Μείον τόκοι ιδίων κεφαλαίων:       -  684,00  

Υπόλοιπο:       33.316,00  

Αναπροσαρμογή με την εφαρμογή της ράντας                                                               

(33.316,00 x 4,7) : 156.585,20  

Πλέον   

Προσαύξηση με βάση τα έτη λειτουργίας                                                                                           

(156.585,20 x 20%): 31.317,04  

Άθροισμα (άϋλη αξία) : 187.902.24 (1) 

 

Ίδια Κεφάλαια   

Ισολογισμός 31.12.2005 30.000,00 (2) 

 

Διαφορά Αξίας Βιβλίων και Αντικειμενικής   

(150.000 - 100.000)= 50.000,00 (3) 

Ελάχιστη Αξία = (1) + (2) + (3) = 267.902.24  

   

(Ελάχιστη αξία κάθε μεριδίου: (267.902.24/30 = 8.930,07)   

Ελάχιστη αξία μεταβιβαζομένων μεριδίων (8.930,07 x 10): 89.300,75  

(μεγαλύτερη του συμφωνηθέντος τιμήματος των 20.000 Ευρώ)   

Μείον κόστος απόκτησης:      -10.000,00 

Υπεραξία:        79.300,75  

Οφειλόμενος φόρος               (79.300,75 x 20%) = 15.860,15   

Β. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ 

89.300,75 x 2,4% = 2.143,22 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο (Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.) 

 

Έστω ότι, η Ανώνυμη εταιρία (ΑΒΓ) με μετοχές ΜΗ εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1995, έχει στην 

κυριότητα της ένα ακίνητο, το οποίο εμφανίζεται στα βιβλία της με αξία κτήσης 

100.000 Ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 150.000 

Ευρώ. Στις 28.4.2006 ένας από τους μετόχους της ως άνω εταιρίας συμφώνησε 

να μεταβιβάσει 540 μετοχές της εταιρίας αυτής έναντι 64.800 Ευρώ. Τα ίδια 

κεφάλαια της υπόψη εταιρίας, όπως αυτά εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από 

τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό της ανέρχονται σε 270.000 Ευρώ (2.700 

μετοχές ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη). Επισημαίνεται ότι καμία 

μεταβολή δεν πραγματοποιήθηκε στα ίδια αυτά κεφάλαια μέχρι το χρόνο της 

μεταβίβασης. Από τους πέντε (5) τελευταίους ισολογισμούς που έχει 

δημοσιεύσει η πιο πάνω ανώνυμη εταιρία πριν από την υποβολή της δήλωσης, 

προκύπτουν τα εξής δεδομένα: 

 

Ισολογισμοί       Ολικά Αποτελέσματα      Ίδια Κεφάλαια 

    Εκμετάλλευσης  

31.12.2005        410.000   270.000 

31.12.2004        380.000   200.000 

31.12.2003        300.000   180.000 

31.12.2002        250.000   180.000 

31.12.2001        150.000   120.000

Άθροισμα      1.490.000   950.000 

Μέσος Όρος         298.000   190.000 

 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα και σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην ανωτέρω 

ενότητα, η πραγματική αξία κάθε μετοχής εξευρίσκεται ως εξής: 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων : 298.000/190.000 = 1,5684 
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Πραγματική αξία κάθε μετοχής : 

(Ίδια κεφάλαια μετά την αναπροσαρμογή + Διαφορά αξίας βιβλίων και 

αντικειμενικής / Αριθμός υφισταμένων μετοχών)  =  

270.000 + (270.000 x 1,5684) + 50.000 = 743.468/2.700 =  275,36 

  

Πραγματική αξία μεταβιβαζομένων μετοχών = 275,36 x 540 = 148.694,4 

Για μεταβιβάσεις σε τρίτους:  

     Οφειλόμενος φόρος = 148.694,4 x 5% = 7.434,72 

Για μεταβιβάσεις σε συγγενείς Β' Βαθμού:  

    Οφειλόμενος φόρος = 148.694,4 x 2,4% = 3.568,67   
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