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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266
τ.Α'/122-11-2001), όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν
3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330 τ. Α'/24-12-2002).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 12 παρ. 2 και 3 και 13 του ν. 2961/2001.
3. Την 1107147/1239/Α'0006/4-10-1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 922 τ. Β'), µε την οποία χορηγούνται αρµοδιότητες
στους Υφυπουργούς Οικονοµικών.
4. Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικοί
προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Κατά τη µεταβίβαση αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής ολόκληρης
επιχείρησης, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων και µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο
µετοχών, στην υποβαλλόµενη δήλωση φόρου αναγράφεται η φορολογητέα αξία αυτών,
η οποία προσδιορίζεται ως ακολούθως:
Α. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ
ΒΙΒΛΙΑ Α" ΚΑΙ Β" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. "Η ∆ΕΝ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ

1. 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
απόκτησής τους και β) η αξία των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της (αποθεµάτων,
εµπορευµάτων) και αφαιρεθεί η αξία των στοιχείων του παθητικού (απαιτήσεων).

1.1. Προσδιορισµός αξίας των ιδανικών κεφαλαίων
α) Προσδιορίζεται ο µέσος όρος των εισοδηµάτων κάθε πηγής των τελευταίων
πέντε (5) ετών πριν από τη µεταβίβαση, που αφορούν την επιχειρηµατική
δραστηριότητα της επιχείρησης.
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 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 χιλιάδας. Προκειµένου για επιχειρήσεις που παρέχουν
υπηρεσίες, η αµοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα επί 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 ∆ηµοσίου 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 αα
και ββ (R) αναπροσαρµόζεται µε την εφαρµογή της σταθερής ληξιπρόθεσµης
ράντας
α = R X 1-υn , όπου:
i
•

• α = το ποσό που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή, και αποτελεί την άυλη
αξία της επιχείρησης.

•

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

•

• η = το µελλοντικό χρονικό διάστηµα, για το οποίο προσδοκάται το
υπερκέρδος.

•

υn =

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 ∆ηµοσίου 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
Πάνω από 3 µέχρι 5
Πάνω από 5 µέχρι 10
Πάνω από 10 µέχρι 15
Πάνω από 15

Συντελεστές
10%
20%
30%
40%

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%).

1.2. Προσδιορισµός αξίας παγίων
α) 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.
β) 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.
γ) Η φορολογητέα αξία των µεταφορικών µέσων, προσδιορίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2961/2001.
1.3. Προσδιορισµός αξίας λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού
α) Η αξία των αποθεµάτων ισούται µε ποσοστό 10% επί των αγορών της
χρήσης που προηγείται της µεταβίβασης.
β) Η αξία των απαιτήσεων ισούται µε ποσοστό 10% επί των πωλήσεων που
πραγµατοποίησε η επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της µεταβίβασης.
γ) Η αξία των υποχρεώσεων ισούται µε ποσοστό 10% επί των αγορών της
χρήσης που προηγείται της µεταβίβασης.

2. Αν η λειτουργία της επιχείρησης διακόπτεται µετά τη µεταβίβαση αυτής, για
τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας λαµβάνονται υπόψη µόνο τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία αυτής (παράγραφος 1.2 του κεφαλαίου Α) και τα λοιπά στοιχεία
του ενεργητικού (παράγραφος 1.3 του κεφαλαίου Α).

Β. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ
ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

1. 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
απόκτησής τους και β) τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

1.1. 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 ∆ηµοσίου 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 αα και
ββ (R) αναπροσαρµόζεται µε την εφαρµογή της σταθερής ληξιπρόθεσµης ράντας
α = R Χ 1-υn ,όπου:
•
•

i
α = το ποσό που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή, και αποτελεί την άυλη
αξία της επιχείρησης.
R = το ποσό που αναπροσαρµόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της
επιχείρησης.

•

η = το µελλοντικό χρονικό διάστηµα, για το οποίο προσδοκάται το
υπερκέρδος.
• υn = 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 ∆ηµοσίου 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
Πάνω από 3 µέχρι 5
Πάνω από 5 µέχρι 10
Πάνω από 10 µέχρι 15
Πάνω από 15

Συντελεστές
10%
20%
30%
40%

1.2. Προσδιορισµός αξίας παγίων
α) 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.

β) 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.
γ) Η φορολογητέα αξία των µεταφορικών µέσων, προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2961/2001.

1.3. 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.
2. Αν η λειτουργία της επιχείρησης διακόπτεται µετά τη µεταβίβαση αυτής, για
τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας λαµβάνονται υπόψη µόνο τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία αυτής (παράγραφος 1.2 του κεφαλαίου Β) και τα ίδια κεφάλαια
(παράγραφος 1.3 του κεφαλαίου Β).
Γ. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η φορολογητέα αξία ατοµικής επιχείρησης εξευρίσκεται κατά τα οριζόµενα πιο
πάνω στα κεφάλαια Α και Β, χωρίς υπολογισµό της αξίας των ακινήτων και των
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, έστω κι αν αυτά είναι ενταγµένα στην οικονοµική
εκµετάλλευσή της.

∆. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ∆ΩΝ, ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ
Ή ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η φορολογητέα αξία των εταιρικών µερίδων ή µεριδίων ή ποσοστών συµµετοχής
σε επιχείρηση εξευρίσκεται αν η αξία, που προκύπτει κατά τα οριζόµενα πιο πάνω στα
κεφάλαια Α, 8 και Γ, πολλαπλασιαστεί µε το µεταβιβαζόµενο ποσοστό συµµετοχής.
Ε.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑΣ

ΜΗ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

ΣΤΟ

1. Η φορολογητέα αξία των µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο µετοχών
εξευρίσκεται 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.

2. Για την εφαρµογή των .διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, 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.

3. 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 της αυτής χρονικής περιόδου. 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.

4. 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.
ΙΙ. 1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται
κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών:

στις

υποθέσεις

φορολογίας

α) στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 24η ∆εκεµβρίου 2002
και µεταγενέστερα,
β)στις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση θα υποβληθεί από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της παρούσας και µεταγενέστερα, ανεξάρτητα από το χρόνο
γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, και
γ) οι οποίες εκκρεµούν προς έλεγχο στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες και δεν
έχει εκδοθεί η οικεία πράξη επιβολής φόρου κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της παρούσας.

2. Οι υπόχρεοι σε φόρο, οι οποίοι υπέβαλαν δηλώσεις φόρου κληρονοµιών,
δωρεών και γονικών παροχών µετά την 24η ∆εκεµβρίου 2002, χωρίς την αναγραφή

στην οικεία δήλωση της φορολογητέας αξίας, που προκύπτει µε βάση την παρούσα,
µπορούν να υποβάλουν συµπληρωµατική δήλωση και να αποδεχθούν την αξία αυτή
µέσα σε χρονικό διάστηµα έξη µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας, χωρίς την
επιβολή προσθέτων φόρων ή προστίµων. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα
εκκαθάριση του φόρου και βεβαιώνεται ο επιπλέον φόρος ο δε τυχόν µεγαλύτερος
φόρος εκπίπτεται.
ΙΙΙ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ

