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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια είναι ευδιάκριτο το φαινόµενο µίας εµπορικής και 

οικονοµικής κρίσης που πλήττει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, είτε αυτές λέγονται 

µικρές ή µικροµεσαίες είτε πρόκειται για κολοσσούς. Στόχος αυτών των επιχειρήσεων 

είναι να στραφούν σε καινούργιες µεθόδους και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 

µοντέλων, σύµφωνα µε τα οποία θα παράγουν στρατηγικές σε γερές βάσεις. Με τον 

τρόπο αυτό θα δηµιουργηθούν οι καταλληλότερες προϋποθέσεις για µία πορεία 

εκσυγχρονισµού και αναζήτηση ολοένα και περισσότερων καινοτόµων ιδεών. 

Οι περισσότερες από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται είναι ευρέως 

διαδεδοµένες. Πολύ συχνά τα διοικητικά στελέχη µιας επιχείρησης καθίστανται 

αδύναµα, καθώς συναντούν εµπόδια ή ακόµη αποφεύγουν να προσφύγουν σε 

συστηµατικές στρατηγικές αναλύσεις. Αυτό παρατηρείται σε περιπτώσεις όπου το 

ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης παρουσιάζει πολυπλοκότητα και υπάρχουν 

δυσεπίλυτα ζητήµατα καθηµερινής διαχείρισης. Αρκετές επιχειρήσεις θεωρούν ότι ένας 

επιτυχής και γρήγορος τρόπος για να δυναµώσουν την οικονοµική τους ισχύ σε µια 

δύσκολη οικονοµική περίοδο είναι η πρωτοβουλία ενοποίησής τους µε άλλες 

επιχειρήσεις . Προσαρµοζό-µενες λοιπόν στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και στις νέες 

προκλήσεις και σε συνδυασµό µε την ταχύτητα των οικονοµικών συναλλαγών και την 

τεχνολογική εξέλιξη, αναζητούν νέες µορφές λειτουργίας και ανάπτυξης, µέσω της 

µετατροπής τους σε οµίλους επιχειρήσεων και εν γένει µέσω της ενοποίησής τους µε 

άλλες επιχειρήσεις, µε στόχο να ανταποκριθούν στα ζητήµατα που προκύπτουν από τη 

σύγχρονη τεχνικοοικονοµική εξέλιξη. 
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Το αντικείµενο µε το οποίο θα ασχοληθούµε σε αυτήν την εργασία είναι εν 

προκειµένω η ανάλυση και παρουσίαση των µεθόδων ενοποίησης των επιχειρήσεων ως 

µέσο προσαρµογής στις νέες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες.Συνοπτικά, οι 

µέθοδοι ενοποίησης των επιχειρήσεων µπορούν να παρουσιαστουν σε δύο κατηγορίες: 

τη συγχώνευση και την εξαγορά επιχειρήσεων,οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

• Η εργασία χωρίζεται σε 3 επιµέρους κεφάλαια : 

• Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τρόποι ενοποίησης των επιχειρήσεων δηλαδή 

συγγενεύσεις και εξαγορές, περιπτώσεις µετασχηµατισµού ορισµένων επιχειρήσεων, 

απορροφήσεις επιχειρήσεων από ΑΕ ή ΕΠΕ καθώς και η νοµοθεσία που διέπει την 

ενοποίηση όπως ο νόµος  Ν.2166/1993. 

• Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται σε διευκρινίσεις που αφορούν στην ενοποίηση των 

επιχειρήσεων όπως η διαχειριστική περίοδος , το ΑΦΜ της επιχειρήσεως ύστερα από 

µετατροπή της, η τήρηση βιβλίων , οι σχέσεις εργασίας µε το προσωπικό καθώς και η 

διαχειριστική περίοδος που αφορά στην ενοποίηση. 

• Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται κυρίως τα λογιστικά 

θέµατα που αφορούν στην ενοποίηση των επιχειρήσεων δηλαδή λογιστικές έγγραφες 

στα βιβλία εισρέουσας και απορροφούσες εταιρείας , ενέργειες διαφόρων ΕΠΕ και ΟΕ 

για τον σχηµατισµό ΑΕ συµφώνα µε τον Ν.2166/1993. 
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Επισήµανση 

Οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα και οι πιθανές προτάσεις της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας –εκτός των αναφορών που σηµαίνονται ως λήµµατα- 

αποτελούν προσωπικές θεωρητικές ή εµπειρικές διαπιστώσεις του σπουδαστή  

(σπουδάστριας ) ή της οµάδας των σπουδαστών που την επιµελήθηκαν και δεν 

απηχούν κατ’ ανάγκη τη γνώµη του εισηγητή εκπαιδευτικού, του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού του Τµήµατος Λογιστικής ή του Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μέθοδοι ενοποίησης επιχειρήσεων 

(Μετατροπές-Συγχωνεύσεις) 

1.1 Γενικά 

1.2 Ν.2166/1993(ΦΕΚ 137/Α΄/24.8.1993) 

1.3 Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων- Περιεχόµενο και πεδίο εφαρµογής 

1.3.1 Περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων στις οποίες έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993 

Α. Μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στην 
Ελλάδα οποιασδήποτε µορφής, σε ηµεδαπή Α.Ε ή Ε.Π.Ε 

Β. Απορρόφηση επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής από υφιστάµενη 
Α.Ε ή Ε.Π.Ε 

Γ. Συγχώνευση Ανώνυµων Εταιριών µε εξαγορά µιας ή περισσοτέρων 
Α.Ε από υφιστάµενη Α.Ε 

∆. ∆ιάσπαση Ανώνυµων Εταιρειών 

Ε. Εισφορά κλάδων από λειτουργούσα επιχείρηση, σε λειτουργούσα 
µόνο Α.Ε 

ΣΤ. Συγχώνευση αστικών συνεταιρισµών του Ν.1667/1986 (ΦΕΚ 204 
Α΄) 
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Ζ. Συγχώνευση, διάσπαση και απόσχιση κλάδου εταιριών µεταξύ 
διαφορετικών κρατών-µελών Ε.Ε 

1.4 Απαραίτητες προϋποθέσεις 

5. Εισφερόµενο κεφάλαιο – Μεταφορά ζηµίας 

 

1.5.1 Υποχρεώσεις για φόρο εισοδήµατος επί µετασχηµατισµών 

              1.5.2 Μειωµένοι συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος  

              1.5.3 Μεταφορά ζηµιών µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων  

              1.5.4 Έκπτωση αποσβέσεων παγίων στοιχείων 

          1.5.5 ∆ιαφορά προκύψασα κατά την απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας 

  1.5.6 ∆ιαφορά προκύψασα κατά την εξαγορά εταιρείας 

                  1.5.7 ∆ιαφορά προκύψασα κατά την απορρόφηση µητρικής εταιρείας 

6. Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις                              

1.6.1Απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων για το 
εισφερόµενο κεφάλαιο από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις 

-Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήµου 

1.6.2Απαλλαγή από κάθε εισφορά ή δικαιώµατα υπέρ δικαιωµάτων 
τρίτου 

-Απαλλαγή από τον φόρο µεταβιβάσεως ακινήτων 

                     1.6.3 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος των µεταβιβαζοµένων 
αυτοκινήτων 

                          1.6.4 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του Ν. 2166/1993 – 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
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                      1.7 Εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τµηµάτων λειτουργούσας 
επιχείρησης 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:∆ιευκρινισεις για την ενοποίηση των 
επιχειρήσεων 

2.1 Οι σχέσεις εργασίας µε το προσωπικό 

  2.2 ∆ιαχειριστική περίοδος 

  2.3 Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αποθήκη 

2.4 Mετασχηµατισµοί N. 2166/1993 επιχειρήσεων  

που τηρούν τα βιβλία βάσει των ∆.Λ.Π.  

           2.5 Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. και έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών 

           2.6 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος, σε περίπτωση µετατροπής ή 
συγχώνευσης επιχειρήσεων 

             2.7 Α.Φ.Μ. της από µετατροπή ή συγχώνευση εταιρείας 

 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογιστικά θέµατα 

               3.1 ∆ιαδικασίες και λογιστικές εγγραφές µετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. µε 
βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 

       Α. Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της µετατρεπόµενης εταιρείας 
(Ε.Π.Ε.)  

       Β. Εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. που προέρχονται από µετατροπή 

               3.2 ∆ιαδικασίες και λογιστικές εγγραφές απόσπασης κλάδου από 
λειτουργούσα επιχείρηση οποιασδήποτε νοµικής µορφής και εισφορά 
του σε λειτουργούσα Α.Ε., µε βάση τις διατάξεις Ν. 2166/1993 

Α. Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εισφέρουσας εταιρείας 
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Β. Λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της απορροφούσας 
εταιρείας 

             3.3 ∆ιαδικασίες και λογιστικές εγγραφές συγχώνευσης µίας Ε.Π.Ε. και 
µίας Ο.Ε. µε σκοπό το σχηµατισµό µίας Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του 
Ν. 2166/1993 

Α. Ενέργειες της Ε.Π.Ε. 

Λογιστικές εγγραφές για τη συγχώνευση της Ε.Π.Ε. 

Β. Ενέργειες της Ο.Ε. 

Εγγραφές για τη συγχώνευση της Ο.Ε. 

                Γ. Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. που προέρχεται από τη 
συγχώνευση των επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. και Ο.Ε. 

• ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

 

1. Γενικά  

 

Οι επιχειρήσεις πολλές φορές προσαρµοσµένες στα νέα οικονοµικά δεδοµένα 
και στις νέες προκλήσεις και σε συνδυασµό µε την ταχύτητα των οικονοµικών 
συναλλαγών και την τεχνολογική εξέλιξη αναζητούν νέες µορφές λειτουργίας και 
ανάπτυξης µέσω της αλλαγής νοµικού τύπου ή µέσω της συγχωνεύσεως µε άλλες 
επιχειρήσεις µε στόχο να ανταποκριθούν στα ζητήµατα που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη τεχνοοικονοµική εξέλιξη. 

Έτσι, σήµερα, µε τη παγκοσµιοποίηση υπάρχει πλέον ο παγκόσµιος πόλεµος των 
συγχωνεύσεων µεγάλων εταιρειών, συνεργασιών µέσω εξαγορών ή ανταλλαγών 
µετοχών, απορρόφησης της µιας εταιρείας από την άλλη, µε αποτέλεσµα την έντονη 
συγκέντρωση των επιχειρήσεων. Τα συγκεκριµένα είδη ενοποίησης αποτελούν σήµερα 
στη χώρα µας καθηµερινό φαινόµενο µε την άνθιση των κεφαλαιαγορών. 

Βέβαια εκτός από τους οικονοµικούς λόγους υπάρχουν και λόγοι φορολογικοί, 
νοµικοί και άλλοι. Οι φορολογικοί λόγοι αποτελούν τον καταλυτικό παράγοντα στη 
λήψη αποφάσεων για ενοποίηση από τα αρµόδια όργανα των επιχειρήσεων. 

Σε ό,τι αφορά τις µεθόδους ενοποίησης διακρίναµε δύο γενικές κατηγορίες: 

1. Συγχώνευση εταιριών 

Η συγχώνευση εταιριών αποτελεί την κύρια µορφή συγκέντρωσης 
µεταξύ των επιχειρήσεων.Από οικονοµική άποψη συνίσταται σε 
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οικονοµική ενσωµάτωση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων υπό ενιαία 
βούληση.Νοµικά, η φύση της συγχώνευσης βρίσκεται υπό διχογνωµία. 
Κατά την κρατούσα άποψη η συγχώνευση είναι η διαδικασία µε την 
οποία επιτυγχάνεται η απόκτηση µε οιωνεί καθολική διαδοχή 
περιουσιακών στοιχείων µιας εταιρίας ή εταιριών που λύονται χωρίς 
εκκαθάριση από άλλη νεοϊδρυθείσα ή ήδη λειτουργούσα εταιρία. 

Με βάση λοιπόν το ισχύον θεσµικό πλαίσιο αναγνωρίζονται δύο 
γενικότερες µορφές συγχώνευσης εταιριών: 

• Η συγχώνευση µέσω απορρόφησης, όταν µία ή περισσότερες εταιρίες 
µεταβιβάζουν σε άλλη το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, 
διαθέτοντας στους µετόχους µετοχές της άλλης εταιρίας ή ενδεχοµένως ένα 
συµψηφιστικό ποσό σε µετρητά όχι πέραν του 10% της ονοµαστικής αξίας των 
µετοχών που αποδίδουν και αθροιστικά µε την αξία των µετοχών αυτών την αξία 
της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας αυτών των εταιριών.  

• Η συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρίας,όταν περισσότερες εταιρίες σε άλλη, 
που συνίσταται για πρώτη φορά, το σύνολο της περιουσίας τους, εωεργητικό και 
παθητικό, διαθέτοντας στους µετόχους τους µετοχές της νέας εταιρίας ή 
ενδεχοµένως ένα συµψηφιστικό ποσό σε µετρητά όχι πέραν του 10% της 
ονοµαστικής αξίας των µετοχών που αποδίδουνται. 

 

2. Εξαγορά εταιρίας 

Η εξαγορά αποτελεί περίπτωση συγχώνευσης µε απορρόφηση στο 
πλαίσιο της οποίας οι µέτοχοι της απορρογούµενης δεν θα λάβουν 
µετοχές της απορροφούσας, αλλά µόνο χρήµατα.Η εξαγορά κατά τον 
ελληνικό νόµο και την οδηγία 78/855/ΕΟΚ θεωρείται πράξη που 
εξοµοιώνεται µε τη συγχώνευση, ενώ παλαιότερα θεωρούνταν πράξη 
µορφής συγχώνευσης.Μεταξύ συγχώνευσης και εξαγοράς υπάρχουν δύο 
βασικές διαφορές. Στο σχέδιο της σύµβασης εξαγοράς δεν 
προσδιορίζεται σχέση ανταλλαγής και η µέτοχοι της εξαγοραζόµενης δεν 
καθίστανται µέτοχοι της εξαγοράζουσας.Για αυτόν τον λόγο, το 
ενεργητικό της εξαγοράζουσας δεν αυξάνεται καθώς καταβάλει από το 
ταµείο της και όχι από τα κεφάλαια την αξία της περιουσίας που αποκτά. 

Η πολιτεία έχοντας σκοπό την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία 
ισχυρών οικονοµικών επιχειρήσεων δηµιούργησε ένα θεσµικό πλαίσιο µέσω των 
νοµοθετηµάτων που έχει σε ισχύ, αφενός δηλαδή το Ν.∆. 1297/1972 και αφετέρου τις 
διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, µε τον οποίο οι επιχειρήσεις µπορούν να 
συγχωνευθούν ή να µετατραπούν σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. µε πιο απλό και σύντοµο τρόπο, 
παρακάµπτοντας την πιο σύνθετη και χρονοβόρα από πλευράς διαδικασιών οδό µε τους 
µετασχηµατισµούς του Ν.∆. 1297/1972 ή και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. 

1.2 Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α΄/24.8.1993) 

Άρθρα 1 – 5, ως σήµερα ισχύουν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων  

 

Άρθρο 1 

Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων 

Περιεχόµενο και πεδίο εφαρµογής 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος εφαρµόζονται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

 

α. Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στην Ελλάδα οιασδήποτε 
µορφής, σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης. 

β. Απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε µορφής από υφιστάµενη ηµεδαπή ανώνυµη 
εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης. 

γ. Συγχωνεύσεως ανωνύµων εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 68 παρ.1 και 79 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

δ. ∆ιάσπασης ανωνύµων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 του 
Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α'), µε την προϋπόθεση ότι οι διασπώµενες απορροφούνται 
από υφιστάµενες ανώνυµες εταιρίες. 

[Η περ. δ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.8 άρθ.7 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 

ε. Εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τµηµάτων 
της σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου η εταιρία που προκύπτει από το 
µετασχηµατισµό θα αναφέρεται κατωτέρω ως νέα εταιρία. 

στ. Συγχώνευσης αστικών συνεταιρισµών του Ν.1667/1986 (ΦΕΚ Α' 204) µε σκοπό την 
ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισµού του νόµου αυτού. 

[Η περ. στ' τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.11 άρθ.4 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
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2. Οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.∆.186/1992 (ΦΕΚ Α’ 84) και να έχουν συντάξει 
τουλάχιστον έναν ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

 

Άρθρο 2 

Εισφερόµενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζηµίας 

 

1. Ο κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου µετασχηµατισµός, πραγµατοποιείται 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 µε ενοποίηση 
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, 
όπως αυτά εµφανίζονται σε ισολογισµούς αυτών συντασσόµενους για το σκοπό του 
µετασχηµατισµού και µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της νέας εταιρίας. 

2. Ως εισφερόµενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο της 
µετασχηµατιζόµενης ή το άθροισµα αυτών των κεφαλαίων, των µετασχηµατιζόµενων 
επιχειρήσεων. 

3. Εφόσον, µεταξύ των στοιχείων του παθητικού των µετασχηµατιζόµενων 
επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο ζηµιών τρέχουσας ή προηγούµενων χρήσεων, τούτο 
εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στον ισολογισµό τους και στον ισολογισµό της 
νέας εταιρίας. 

«Για το ποσό αυτό των ζηµιών δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4 του Ν. 2238/1994. Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που ρύθµισαν τα χρέη τους 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 1892/1990 µπορούν να µεταφέρουν εν 
όλω ή εν µέρει το υπόλοιπο του λογαριασµού ζηµίες, το οποίο προκύπτει µετά το 
συµβιβασµό µε τους πιστωτές τους και την επικύρωσή του από το Εφετείο, στο 
λογαριασµό 16.05 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωµάτων 
στοιχείων παγίου ενεργητικού. Η ύπαρξη υπολοίπου του παραπάνω λογαριασµού δεν 
επηρεάζει τη διανοµή κερδών.» 

[Τα εντός «» εδάφια τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.9 άρθρου 7 

Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 

4. Με αποφάσεις των εταίρων ή των γενικών συνελεύσεων των µετόχων των 
µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων µπορεί να καθορίζεται η σχέση συµµετοχής αυτών 
στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας. 

5. Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (300.000) προκειµένου για ανώνυµη εταιρία και των εκατόν σαράντα έξι 
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ, προκειµένου για εταιρία 
περιορισµένης ευθύνης. 
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[Η παρ.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.8 άρθ.11 Ν.2579/1998 Α 

31/17.2.1998 και µε την ΑΥ 1038678/10318/Β0012/Πολ. 1106/11.4.2001 (ΦΕΚ Β΄476/ 

25.4.2001) και µε το αρ. 11 παρ. 2 του Ν. 2948/1001 Έναρξη ισχύος από 1.1.2002] 

6. Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις µετά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για 
λογαριασµό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική 
εγγραφή στα βιβλία της. 

 

Άρθρο 3 

Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις – Μεταφορά ευεργετηµάτων αναπτυξιακών 
νόµων 

1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόµου σύµβαση, η εισφορά και η µεταβίβαση των 
περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή 
συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή 
άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, 
οι αποφάσεις των κατά νόµο οργάνων των µετασχηµατιζόµενων εταιριών, η σχέση 
συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη 
που απαιτείται για το µετασχηµατισµό ή τη σύσταση της νέας εταιρίας, η δηµοσίευση 
αυτών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και η 
µεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή 
οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του ∆ηµοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ 
οιουδήποτε τρίτου. 

2. Προς το σκοπό διευκόλυνσης του µετασχηµατισµού, οι προς µετασχηµατισµό 
επιχειρήσεις µπορούν µε αίτηση τους προς τον αρµόδιο για τη φορολογία τους 
προϊστάµενο ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) να ζητήσουν την διενέργεια 
φορολογικού ελέγχου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το 
αποτέλεσµα του ελέγχου πρέπει να κοινοποιηθεί στην αιτούσα, εντός τριµήνου από την 
ηµεροµηνία της αιτήσεώς της. Η προθεσµία αυτή µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. και του αρµόδιου επιθεωρητή ∆.Ο.Υ. και για εξαιρετικούς λόγους 
µεγέθους επιχειρήσεως ή ελεγκτικών επαληθεύσεων, µπορεί να παραταθεί για άλλους 
τρεις µήνες ακόµα. Οι εκθέσεις ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος των φοροτεχνικών 
εµπειρογνωµόνων, που θα συνταγούν για καθεµία µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση, θα 
περιέχουν για το σκοπό του µετασχηµατισµού ειδικό κεφάλαιο περί του ύψους της 
λογισµικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Εάν δεν ζητηθεί η 
διενέργεια ελέγχου κατά τα ανωτέρω η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων ενεργείται από 
Ορκωτό ελεγκτή «ή από την κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/1920 προβλεπόµενη 
επιτροπή εµπειρογνωµόνων». 

[Η εντός «»φράση προστέθηκε µε το άρθρο 19 Ν.2339/1995 (ΦΕΚ Α’ 204)]. 

 



14 

 

3. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου 
τα παρεχόµενα φορολογικά ευεργετήµατα στις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις από 
τους αναπτυξιακούς νόµους Ν.∆. 4002/1959, Ν.289/1976, Ν.1262/1982, Ν.1828/1989, 
Ν.1882/1990 και Ν. 1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω 
νέων εταιριών, κατά το µέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των 
κινήτρων αυτών. 

4. Οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά αφορολόγητα αποθεµατικά εκ 
των µη διανεµόµενων κερδών που υφίστανται στις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις 
εφόσον µεταφέρονται και εµφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασµούς στη νέα 
εταιρεία δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του µετασχηµατισµού. 

 

 

Άρθρο 4 

Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή βηµάτων λειτουργούσας επιχείρησης 

 

1. Σε περίπτωση εισφοράς, από λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης ενός ή περισσότερων κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία, το 
µετοχικό κεφάλαιο µετά την εισφορά της εταιρίας που απορροφά του κλάδου δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο µετά την εισφορά από το προβλεπόµενο από την παράγραφο 
5 του άρθρου 2 του παρόντος και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης 
δεν µπορεί να είναι µικρότερα µετά την εισφορά από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου, που 
ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν.2190/1920, 
προκειµένου για ανώνυµες εταιρίες και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του 
Ν.3190/1955,για εταιρίες περιορισµένης ευθύνης. 

[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 άρθ.11 Ν.2579/1998, (ΦΕΚ Α΄ 

31/17.2.1998)] 

 

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και σε περίπτωση 
εισφοράς ενός ή περισσότερων τµηµάτων ανώνυµης εταιρίας σε άλλη λειτουργούσα (ή 
συνιστώµενη) ανώνυµη εταιρία. 

 

3. Η πράξη µε την οποία µία ανώνυµη εταιρεία χωρίς να λυθεί εισφέρει το σύνολο ή 
έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητάς της σε µία άλλη ανώνυµη εταιρεία 
έναν µετοχών της λήπτριας εταιρείας δεν αποτελεί διάσπαση ανώνυµης εταιρείας και 
δεν διέπεται από τα άρθρα 91 έως 89 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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Άρθρο 5 

∆ιατήρηση διατάξεων 

 

1. Κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου δεν θίγονται οι διατάξεις: α) του άρθρου 51 
παρ. 1, 2, 3, 5 και 7 και των άρθρων 53 έως 55 του Ν.3190/1955 περί εταιριών 
περιορισµένης ευθύνης και β) των παραγρ. 2,3 και 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και 
των άρθρων 69 έως 89 του Κ.Ν.2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών, όπως ισχύουν, 
πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ειδικά µε τις διατάξεις του παρόντος. 

2. Η ισχύς των διατάξεων του Ν.∆.1297/1972 (ΦΕΚ Α΄ 217) παρατείνεται από την 
ηµεροµηνία λήξεως της µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1996. Επιχειρήσεις, που είχαν υποβάλλει 
αιτήσεις µέχρι 31-12-1992 για υπαγωγή στις διατάξεις του νοµοθετικού διατάγµατος 
αυτού και δεν είχε περαιωθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή η σχετική διαδικασία, 
δύνανται να την ολοκληρώσουν µε τις διατάξεις του νόµου εκείνου ή µε τις διατάξεις 
του παρόντος νόµου. 

3. Κατά το χρόνο ισχύος του Ν.∆.1297/1972 και προς το σκοπό µετασχηµατισµού τους, 
οι επιχειρήσεις µπορούν να επιλέξουν ή τη διαδικασία µετασχηµατισµού του 
νοµοθετικού διατάγµατος αυτού ή τη διαδικασία του παρόντος νόµου. 
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1.3 Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων – Περιεχόµενο και πεδίο 

εφαρµογής  

 

1.3.1 Περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων στις οποίες 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993. 

 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των κατωτέρω περιπτώσεων µετασχηµατισµών 
είναι η συνέχιση της παραγωγικής και, γενικότερα, της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
της επιχείρησης µε τη µορφή ενός νέου οικονοµικού φορέα που έχει ξεχωριστή νοµική 
αυτοτέλεια. Η εν λόγω συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης 
σε περιπτώσεις µετασχηµατισµών, και συνεπώς, σε περιπτώσεις µετατροπής, 
συγχώνευσης, εξαγοράς, διάσπασης, που επιτυγχάνεται µε τα µέσα του εταιρικού 
δικαίου θεωρείται ως γνήσιος µετασχηµατισµός1.  

Σε αντίθεση µε αυτόν, ως καταχρηστικός µετασχηµατισµός νοείται ο 
µετασχηµατισµός που επιτυγχάνεται µε τα µέσα του κοινού δικαίου κι όχι του εταιρικού 
δικαίου. Έτσι, στην περίπτωση ενός καταχρηστικού µετασχηµατισµού µε συγχώνευση 
επιχειρήσεων θα είχαµε λύση και εκκαθάριση των εταιρικών επιχειρήσεων που 
πρόκειται να µετασχηµατιστούν, διανοµή της περιουσίας τους στους εταίρους/µετόχους, 
ίδρυση νέας εταιρείας και εισφορά των όποιων προκυψάντων διανεµηθέντων 
περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν. Στην αντίθετη περίπτωση µε (γνήσιο) 
µετασχηµατισµό, όπου θα γινόταν χρήση των κανόνων του εταιρικού δικαίου, θα είχαµε 
µια πράξη συγχώνευσης µε σύσταση νέας εταιρείας2.  

Παράλληλα σε όλα αυτά, η ισχύουσα νοµοθεσία, επηρεαζόµενη τόσο από 
αντικειµενικά κριτήρια σύστασης και λειτουργίας των διαφόρων υπαρχόντων εταιρικών 
µορφών, όσο και από υποκειµενικά κριτήρια, όπως η προστασία των προσώπων που 
έχουν συναλλαγές µε επιχειρήσεις που δύναται να µετασχηµατιστούν (και π.χ. εάν είναι 
δανειστές, πιστωτές, κ.λπ. ενδεχόµενα να κινδυνεύουν να µην ικανοποιηθεί η απαίτησή 
τους), δεν καθορίζει ενιαίο δίκαιο για το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων (π.χ. 
µετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, κλπ.). Επίσης, δεν υπάρχουν ρυθµιστικοί κανόνες 
εταιρικού δικαίου για µετασχηµατισµό επιχειρήσεων µε οµοιόµορφη εφαρµογή προς 
κάθε κατηγορία νοµικών προσώπων ή φυσικών προσώπων (π.χ. οµοιόµορφη ρύθµιση 
της συγχώνευσης για όλους τους εταιρικούς τύπους). 

 

 

Α. Μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στην 

Ελλάδα οποιασδήποτε µορφής, σε ηµεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.  
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• Η µετατροπή επιχείρησης, οποιασδήποτε µορφής και αντικειµένου εργασιών 
που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα σε ηµεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. (οι διατάξεις 
των άρθρων από 1 έως 5 του Ν.2166/1993 δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση 
µετατροπής ανώνυµης εταιρείας σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, γιατί όπως 
ανωτέρω αναφέρθηκε ο νόµος αυτός αποβλέπει στη δηµιουργία µεγάλων 
οικονοµικών µονάδων και όχι στη µετατροπή µεγάλων σε µικρές µονάδες). 

 

 

Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται στην πράξη είναι οι εξής:  

 

1. Μετατροπή ατοµικής επιχειρήσεως σε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.), 

2. Μετατροπή ατοµικής επιχειρήσεως σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

3. Μετατροπή ατοµικής επιχειρήσεως σε ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.),  

4. Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε. και το αντίθετο, 

5. Μετατροπή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.) σε Ε.Π.Ε. (άρθρο 53 Ν.3190/55), 

6. Μετατροπή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.) σε ανώνυµη εταιρεία (άρθρο 67 Κ.Ν. 
2190/20, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 Ν. 2239/95),  

7. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυµη εταιρεία (άρθρο 67 Κ.Ν. 2190/20),  

8. Μετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε προσωπική εταιρεία (άρθρο 66α Κ.Ν. 2190/20, το 
οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 66 Ν. 3604/07) και  

9. Μετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε Ε.Π.Ε. (άρθρο 51 Ν. 3190/55 και 66 Κ.Ν. 
2190/20). 

 

Μετατροπή ή µετασχηµατισµός είναι η µεταβολή της νοµικής µορφής της 
εταιρείας που πραγµατοποιείται κατόπιν απόφασης των εταίρων/µετόχων της 
µετατρεπόµενης εταιρείας σε άλλο τύπο χωρίς εκκαθάριση (και βέβαια, χωρίς διανοµή 
της εταιρικής περιουσίας). Συνεπώς µε τη µετατροπή δε δηµιουργείται νέο νοµικό 
πρόσωπο, αλλά παραµένει η ταυτότητα του νοµικού προσώπου της παλιάς εταιρείας, 
(δηλαδή, απλά συνεχίζεται η παλιά εταιρεία µε διαφορετική εταιρική µορφή), οι δε 
εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να 
απαιτείται καµία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση τους. Πάντως από ορισµένους 
καθηγητές του εµπορικού δικαίου αµφισβητείται η θέση της νοµολογίας που δέχεται ότι 
στη µετατροπή επέρχεται καθολική διαδοχή.  



18 

 

Αντί του όρου «µετατροπή» χρησιµοποιείται συχνά ο όρος «µετασχηµατισµός», 
κυρίως από τη φορολογική νοµοθεσία, προκειµένου να υποδηλώσει τη µετατροπή, την 
απορρόφηση, τη συγχώνευση κ.λπ. των επιχειρήσεων. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται µε 
ευρεία έννοια, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση του Ν.2166/1993. 

Συγχώνευση είναι η σύµβαση συνένωσης δύο ή περισσότερων εταιρειών µε σκοπό τον 
µετασχηµατισµό µίας (κατά κανόνα µεγαλύτερης και ισχυρότερης) εταιρείας. 

 

Οι περιπτώσεις συγχωνεύσεως που παρουσιάζονται στην πράξη είναι οι εξής: 

1. Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων ατοµικών επιχειρήσεων σε προσωπική εταιρεία 
(Ο.Ε., Ε.Ε.),  

2. Συγχώνευση µίας ή περισσοτέρων ατοµικών επιχειρήσεων και µίας ή περισσοτέρων 
προσωπικών εταιρειών σε προσωπική εταιρεία. (Ο.Ε., Ε.Ε.), 

3. Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προσωπικών εταιρειών σε προσωπική εταιρεία 
(Ο.Ε.,Ε.Ε.), 

4. Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων ατοµικών επιχειρήσεων σε Ε.Π.Ε., 

5. Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προσωπικών εταιρειών σε Ε.Π.Ε., 

6. Συγχώνευση µίας ή περισσοτέρων ατοµικών επιχειρήσεων και µίας ή περισσοτέρων 
προσωπικών εταιρειών σε Ε.Π.Ε., 

7. Συγχώνευση µίας ή περισσοτέρων εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και ατοµικής 
επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας σε Ε.Π.Ε.,  

8. Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων εταιρειών περιορισµένης ευθύνης είτε µε σύσταση 
νέας Ε.Π.Ε. είτε µε απορρόφηση από µία εταιρεία περιορισµένης ευθύνης άλλης ή 
άλλων εταιρειών περιορισµένης ευθύνης,  

9. Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων ανώνυµων εταιρειών είτε µε σύσταση νέας Α.Ε. 
είτε µε απορρόφηση από λειτουργούσα Α.Ε. άλλης ή άλλων ανώνυµων εταιρειών,  

10. Συγχώνευση µίας ή περισσοτέρων ανωνύµων εταιρειών µε µία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις άλλου νοµικού τύπου (ατοµικές, προσωπικές εταιρείες, Ε.Π.Ε. κ.λπ.),  

11. Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων (ατοµικών, προσωπικών εταιρειών, 
Ε.Π.Ε. κ.λπ.), ανάµεσα στις οποίες δεν περιλαµβάνεται ανώνυµη εταιρεία, µε σκοπό τη 
δηµιουργία νέας ανώνυµης εταιρείας.  

 

Η συγχώνευση επιχειρήσεων γενικά νοείται ως η πράξη ολοκληρωµένης ένωσης 
δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, που πραγµατοποιείται σε κάθε επιχειρησιακό 
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επίπεδο. Εύσχηµα και περιεκτικά, αποδόθηκε ως η «οικονοµική ενσωµάτωση δύο ή 
περισσότερων επιχειρήσεων υπό ενιαία βούληση»3.  

Όπως κάθε περίπτωση µετασχηµατισµού, η συγχώνευση εµφανίζει ως 

χαρακτηριστικό τη συνέχιση της παραγωγικής και, γενικότερα, της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης µε τη µορφή ενός οικονοµικού φορέα και έχει 
ξεχωριστή νοµική αυτοτέλεια. Το βασικό ερώτηµα που συνάγεται άµεσα από τα ως άνω 
είναι εάν προκύπτει διακοπή της νοµικής αυτοτέλειας µε την πράξη της συγχώνευσης 
των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων και δραστηριοποίηση πλέον του νέου φορέα µε 
ξεχωριστή νοµική αυτοτέλεια ή όχι. 

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό διίστανται, εάν και διαχρονικά υπάρχει 
αποδοχή της ορθότητας της µιας θέσης, αυτής που συναντάται στο ισχύον δίκαιο. 
Σύµφωνα µε την κυρίαρχη αυτή θέση4 µε τη συγχώνευση επιτυγχάνεται η περάτωση της 
νοµικής προσωπικότητας των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων. Η αντίθετη θεώρηση σε 
αυτό πρεσβεύει ότι η πράξη της συγχώνευσης αποτελεί µόνο τροποποίηση του 
καταστατικού των συγχωνευόµενων εταιρειών µε σκοπό την ένωση των περιουσιών 
τους, χωρίς να επιφέρει ουσιαστική µεταβολή στη νοµική αυτοτέλεια των 
εµπλεκόµενων µερών, ώστε να θεωρείται ως άρση της νοµικής τους αυτοτέλειας5.  

Το κυριότερο επιχείρηµα που προβάλλει η δεύτερη πλευρά για την υποστήριξη 
της ένστασης της προς την εφαρµογή ενός τέτοιου κανόνα δικαίου είναι ότι η κρατούσα 
άποψη συγχέει τη νοµική προσωπικότητα µε την προσωπικότητα των φυσικών 
προσώπων. ∆εδοµένου ότι η νοµική προσωπικότητα αποτελεί νοητικό κατασκεύασµα 
του ανθρώπου που επέχει θέση δικαιωµάτων φυσικού προσώπου στο δίκαιο, σε 
αντίθεση µε ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπαρκτό χωρίς νοµικές πράξεις, σε κάθε 
περίπτωση το δίκαιο πρέπει να διευκολύνει (προφανώς και επί πράξεις συγχωνεύσεως), 
και όχι να δυσχεραίνει, µε διατάξεις του την οικονοµική δραστηριότητα σε κάθε της 
έκφανση. Στην περίπτωση µας, που είναι η ένωση επιχειρηµατικών προσπαθειών µε 
διαδοχή των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιρειών από µία νέα 
εταιρεία που προκύπτει, αντικειµενικός σκοπός του δικαίου πρέπει να είναι η 
διευκόλυνση τέτοιων ενεργειών µε τις διατάξεις του που ρυθµίζουν τις συγχωνεύσεις. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, φαίνεται να εναρµονίζεται περισσότερο η δεύτερη θέση (µε 
την άποψη της εξακολούθησης της νοµικής προσωπικότητας), παρά η πρώτη που 
θεωρεί σε κάθε περίπτωση την περάτωση της νοµικής αυτοτέλειας των 
συγχωνευόµενων επιχειρήσεων δεδοµένη. 

Η υλοποίηση της πράξης της συγχώνευσης απαιτεί διάφορες νοµικές ενέργειες 
και πράξεις, όπως αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόµενων 
επιχειρήσεων, κατάρτιση σύµβασης συγχωνεύσεως, αποτίµηση των περιουσιακών 
στοιχείων των εµπλεκόµενων µερών, τροποποίηση εταιρικών καταστατικών, 
δηµοσίευση των εγκεκριµένων αποφάσεων και της συµβάσεως συγχώνευσης, κ.λπ. Οι 
παραπάνω πράξεις διαφοροποιούνται άµεσα σύµφωνα µε το στοιχείο της µεταβίβασης 
των περιουσιακών στοιχείων µέσω ειδικής ή καθολικής διαδοχής7. 

Στην περίπτωση της µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των 
συγχωνευόµενων επιχειρήσεων µέσω καθολικής διαδοχής τους από τη νέα εταιρεία που 
προκύπτει, έχουµε τη συνένωση δύο ή περισσοτέρων νοµικών προσώπων µε 
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αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ενιαίου νοµικού προσώπου ως αποτέλεσµα της ένωσης 
των προγενέστερων συγχωνευθέντων εταιρειών µε βάση τους κανόνες του εταιρικού 
δικαίου. Η περίπτωση αυτή ονοµάζεται γνήσια ή κατά κυριολεξία συγχώνευση 
επιχειρήσεων. 

Στην αντίθεση περίπτωση, η συγχώνευση επιτυγχάνεται µε διαφορετικό τρόπο 
υλοποίησης της συγχώνευσης. Έτσι, γίνονται ενέργειες προς επίτευξη αποτελεσµάτων 
αντίστοιχων της συγχώνευσης είτε µέσω της µετατροπής µιας εταιρείας από µία νοµική 
µορφή σε άλλη (π.χ. από εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σε ανώνυµη εταιρεία) και 
στην συνέχεια τη συγχώνευσή της µε άλλη ανώνυµη εταιρεία είτε µε λύση και 
εκκαθάρισή µιας υφιστάµενης ανώνυµης εταιρείας και στην συνέχεια την εισφορά της 
περιουσίας που θα προκύψει από αυτή την διαδικασία σε µια υφιστάµενη ανώνυµη 
εταιρεία είτε µε τη µορφή εισφοράς κλάδου επιχείρησης σύµφωνα µε το άρθρ. 4 του Ν. 
2166/1993. Οι ως άνω ενδεικτικές πράξεις συντελούν στο να αποκαλείται µια πράξη 
συγχώνευσης µε τη χρήση αυτών ως καταχρηστική συγχώνευση. 

Η διάκριση αυτή υφίσταται λόγω της µη ύπαρξης ενιαίου δικαίου για τη 
συγχώνευση επιχειρήσεων µε ρυθµιστικούς κανόνες εταιρικού δικαίου προς 
οµοιόµορφη εφαρµογή σε κάθε κατηγορία νοµικών προσώπων ή φυσικών προσώπων, 
καθώς µόνο µε την καταχρηστική συγχώνευση είναι δυνατή η αντιµετώπιση της 
δυσκολίας αυτής στις εταιρείες όλων των µορφών, στις ατοµικές επιχειρήσεις, κ.λπ.  

Από τις διαφορές που εµφανίζουν οι δύο αυτές περιπτώσεις, η κυριότερη αυτών 
συνίσταται ουσιαστικά στο γεγονός ότι στην καταχρηστική συγχώνευση έχουµε 
συνένωση εταιρικών περιουσιών και δεν έχουµε εξαρχής συνένωση των νοµικών 
προσώπων των εµπλεκόµενων εταιρειών, ενώ στην γνήσια συγχώνευση έχουµε 
συνένωση των νοµικών προσώπων των εµπλεκόµενων εταιρειών και κατ’ επέκταση, 
έχουµε συνένωση των εταιρικών περιουσιών των συγχωνευθέντων µερών. Επίσης, η 
γνήσια συγχώνευση υπερτερεί της καταχρηστικής, καθώς µέσω αυτής (της γνήσιας 
συγχώνευσης) εξοικονοµείται χρόνος και χρήµα, είτε από έξοδα (ιδιαίτερα 
µεταβιβάσεων) είτε από περιττές φορολογικές επιβαρύνσεις. 

Ακόµα, µια άλλη διαφορά που παρουσιάζουν είναι ότι η καταχρηστική 
συγχώνευση, που έχει ως συνέπεια τη λύση και την εκκαθάριση των συγχωνευόµενων 
επιχειρήσεων, µπορεί να είναι ενδεχοµένως επιζήµια για τις συγχωνευόµενες 
επιχειρήσεις, καθώς η λύση θα οδηγήσει προσωρινά και σε παύση επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων και εργασιών. Τέλος, η κυριότερη διαφορά τους από την πλευρά των 
προσώπων που έχουν χρηµατική απαίτηση (δανειστές-πιστωτές) από κάποιο από τα 
εµπλεκόµενα µέρη είναι ότι µετά τη γνήσια συγχώνευση εάν το άλλο µέρος (άλλη 
εταιρεία) εµφανίζει αυξηµένες δανειακές υποχρεώσεις κινδυνεύουν να µην ικανοποιηθεί 
η απαίτησή τους. 

Για το τελευταίο λόγο άλλωστε, η ισχύουσα νοµοθεσία καθιστά δυνατή τη 
γνήσια συγχώνευση µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις εταιρικών επιχειρήσεων υπό 
προϋποθέσεις και συγκεκριµένα, µεταξύ ανωνύµων εταιρειών (βλ. σχετ. άρθρ. 68-89 
του Κ.Ν. 2190/1920), µεταξύ εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (βλ. σχετ. άρθρ. 54-55 
του Κ.Ν. 3190/1955), µεταξύ αγροτικών συνεταιρισµών του ίδιου βαθµού (βλ. σχετ. 
άρθρ. 33 του Ν. 2169/1993) και µεταξύ αστικών συνεταιρισµών, συµπεριλαµβανοµένων 
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και των αστικών πιστωτικών συνεταιρισµών κατά το άρθρ. 5 παρ. 1 του Ν. 2076/1992 
(βλ. σχετ. άρθρ. 10 παρ. 4 του Ν. 1667/1986 και άρθρ.7 του Π.∆. 422/1987). 

Πάντως, σχετικά µε την παραπάνω διάκριση µεταξύ γνήσιας και καταχρηστικής 
συγχώνευσης, πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν καταγράφεται, ή µάλλον για την ακρίβεια 
αγνοείται, ολοκληρωτικά στο φορολογικό δίκαιο. Συγκεκριµένα, το Ν.∆. 1297/1972, ο 
Ν. 2166/1993 και ο Ν. 2386/1996 (άρθρ. 7) δεν κάνουν καµία απολύτως διάκριση και 
τυγχάνουν εφαρµογής σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής. 
Παρόµοια, αντιµετώπιση της παραπάνω διάκρισης συναντάται και στο δίκαιο του 
ανταγωνισµού (βλ. σχετ. άρθρ. 4 παρ. 2 του Ν. 703/1977), όπου πάλι δεν προκύπτει 
διαχωρισµός κατά νοµικό τύπο των συγχωνευόµενων µερών12. 

Περαιτέρω, προϋποθέσεις της εφαρµογής του Ν.2166/1993 είναι ότι οι 
επιχειρήσεις που πρόκειται να συγχωνευθούν πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Γ’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει συντάξει ένα υπερδωδεκάµηνο 
ισολογισµό, πριν από τον ισολογισµό µετασχηµατισµού. Κεφαλαιοποίηση γίνεται 
ΜΟΝΟ του κεφαλαίου της µετατρεπόµενης ή συγχωνευόµενης επιχείρησης. Η 
διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των 
µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο από την Επιτροπή 
του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, όσο και από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή από τη 
∆.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης. Απαλλάσσονται του φόρου µεταβίβασης και τα 
χρησιµοποιούµενα απ’ την επιχείρηση αστικά και αγροτικά ακίνητα ιδιοκτησίας της, 
ασχέτως αν χρησιµοποιούνται ή µη απ’ αυτήν. Οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια της 
νέας, προερχόµενης από συγχώνευση, εταιρείας µπορεί να είναι µετοχές ανώνυµες και 
µεταβιβάσιµες στο σύνολό τους, όπως και τα εταιρικά µερίδια, χωρίς κανένα 
περιορισµό. 

 

Οι λόγοι που υπαγορεύουν τη συγχώνευση των εταιρειών είναι κυρίως οι εξής: 

 

• Η ανάγκη δηµιουργίας µεγάλων και ισχυρών οικονοµικών µονάδων, οι οποίες να 
µπορούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις της τεχνικής και 
τεχνολογικής εξέλιξης και να λειτουργήσουν µε µεγαλύτερη απόδοση. 

• Η ανάγκη εξάλειψης ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων. 

• Η επιβολή οµοιόµορφης πολιτικής τιµών. 

• Η συγκέντρωση µεγαλύτερων κεφαλαίων και η επέκταση σε νέες αγορές 

• Η ανάγκη µείωσης των υπερβολικών εξόδων διαφήµισης, η επίτευξη καλύτερων 
όρων κατά την προµήθεια πρώτων υλών και καλύτερης οργάνωσης. Άµεσο 
αποτέλεσµα είναι η επίτευξη µικρότερου κόστους λειτουργίας και η βελτίωση 
των οικονοµικών αποτελεσµάτων. 
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Σε σχέση µε το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, οι συγχωνεύσεις φαίνεται να 
ανταποκρίνονται σε µια διαπιστωµένη τάση της αγοράς για δηµιουργία ισχυρών 
επιχειρήσεων και οµίλων, ικανών:  

• να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες της νέας παγκοσµιοποιηµένης 
οικονοµίας, στο διεθνή ανταγωνισµό και στις διαρκώς εντεινόµενες διεθνείς 
νοµισµατικές αναταράξεις και πιέσεις, µέσα και έξω από το χώρο της ΟΝΕ.  

• να βελτιώσουν την αξιοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού και ανθρώπινου 
δυναµικού, µε στόχο τη διατήρηση – επέκταση των µεριδίων αγοράς, την 
αποτελεσµατική προώθηση νέων προϊόντων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πελάτη, τη βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών, την κεφαλαιακή τους 
εξυγίανση και ενίσχυση. 

• να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης 
της πληροφορίας, που ευνοούν και επιβάλλουν την επιχειρησιακή 
αναδιοργάνωση, την ολοκλήρωση και τη δικτύωση στο διεθνές περιβάλλον. 

• να αξιοποιήσουν τις συνέργιες που οφείλουν ν’ αναπτύσσονται στα πλαίσια των 
σύγχρονων επιχειρηµατικών οργανισµών, εξαλείφοντας τα µειονεκτήµατα και 
τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των επιχειρησιακών σχηµάτων µεγάλου 
µεγέθους.  

Περαιτέρω από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, εκτός αττό τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, 
µπορούν πλέον να µετατραπούν ή να συγχωνευθούν σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ή 
εταιρία περιορισµένης ευθύνης και τα εγκατεστηµένα στη χώρα µας µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 50 του Κ.Ν. 2190/20 και του όρθρου 57 του Ν. 3190/55 
υποκαταστήµατα αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης, 
ενώ µε τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/72 δεν έχουν το δικαίωµα αυτό13. Εποµένως, µε 
βάση τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής είναι δυνατή: 

 
- Η µετατροπή επιχείρησης οποιασδήποτε µορφής και αντικειµένου εργασιών που είναι 
εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, σε ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης 
(όπως ατοµικής επιχείρησης, προσωπικής εταιρίας, εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, 
συνεταιρισµού και αλλοδαπής επιχείρησης). 
 
Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 δεν εφαρµόζονται σε 
περίπτωση µετατροπής ανώνυµης εταιρίας σε εταιρία περιορισµένης ευθύνης γιατί όπως 
αναφέρουµε πιο πάνω ο νόµος αυτός αποβλέπει στη δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών 
µονάδων και όχι στη µετατροπή µεγάλων σε µικρές µονάδες. 

 
- Η συγχώνευση επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής εγκατεστηµένων στην Ελλάδα, σε 
ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης. 

Β. Απορρόφηση επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής από υφιστάµενη 

Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
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Στην περίπτωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση, η απορροφούσα εταιρία 
διατηρεί τη νοµική προσωπικότητά της και αποκτά όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις της απορροφώµενης επιχείρησης, που µετά από τη συγχώνευση παύει 
πλέον να υπάρχει ως ξεχωριστή επιχειρησιακή οντότητα. Η νέα εταιρία που 
δηµιουργείται αποτελεί συνέχεια των δύο (ή ενδεχοµένως περισσότερων) υφιστάµενων 
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, οι οποίες παύουν πλέον την προηγούµενη νοµική 
ύπαρξή τους, εκτός της µιας από αυτές και µέσω αυτής γίνονται µέρος ή µέρη της νέας 
εταιρίας. Η ανωτέρω µορφή µετασχηµατισµού έχει την έννοια, ότι ατοµική επιχείρηση 
ή προσωπική εταιρεία ή συνεταιρισµός ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να 
απορροφηθεί µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993, από υφιστάµενη Α.Ε., παρά το γεγονός 
ότι η µορφή της συγχώνευσης αυτής δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920. Επίσης µπορεί να γίνει απορρόφηση ατοµικής επιχείρησης, προσωπικής 
εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης από υφιστάµενη Ε.Π.Ε.  

Επισηµαίνεται ότι βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.2166/1993 
επιβάλλεται στις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, στις οποίες ανήκει και η 
απορροφώσα ανώνυµη εταιρεία ή Ε.Π.Ε., να έχουν συντάξει προηγουµένως 
τουλάχιστον έναν ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

Η απορρόφηση επιχειρήσεων ως τρόπος µε τον οποίο επίσης πραγµατοποιείται 
µια συγχώνευση, είναι συνηθέστερη στην πράξη καθώς η µία από τις υπό συγχώνευση 
εταιρείες απορροφά την άλλη, δηλαδή η πρώτη (απορροφώσα) διευρύνεται 
λαµβάνοντας τόσο τα µέλη όσο και την περιουσία της δεύτερης (απορροφούµενης). Η 
απορροφούµενη µπορεί να είναι εταιρεία ή ατοµική επιχείρηση ή συνεταιρισµός ή 
αλλοδαπή επιχείρηση, αλλά και περισσότερες από µία και όχι κατ’ ανάγκη του ίδιου 
τύπου. 

Ένας επιπλέον λόγος που υπαγορεύει τη συγχώνευση των εταιρειών µε τον τρόπο 
της απορρόφησης είναι η εξυγίανση των επιχειρήσεων, µε την απορρόφηση των 
επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζηµία ή επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν οικονοµικά 
µέσα, µε την ανάπτυξη τους από άλλες υγιείς, ανεπτυγµένες οικονοµικές µονάδες. 

Σε περίπτωση απορρόφησης επιχείρησης από άλλη, το κεφάλαιο της 
απορροφούµενης επιχείρησης δεν µπορεί να µεταβληθεί µετά τη σύνταξη του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού µε αύξηση ή µείωση αυτού. Οι πράξεις που 
διενεργούνται από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, µετά τη σύνταξη του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού και µέχρι τη σύσταση ή την ολοκλήρωση της 
απορρόφησης, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασµό της νέας εταιρείας ή της 
απορροφούσας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή στα 
βιβλία της µετά την τη σύσταση ή την απορρόφηση εταιρείας. 

 

Ενδεικτική παράθεση ειδικών περιπτώσεων απορρόφησης.  
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1. Aπορρόφηση θυγατρικής από τη µητρική εταιρεία. 

Σε περίπτωση απορρόφησης θυγατρικής από τη µητρική της (και οι δύο τηρούν 
τα λογιστικά τους βιβλία µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά τη υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεών τους αναµορφώνουν τα φορολογικά τους αποτελέσµατα 
βάσει των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του N. 2238/1994) το ποσό της αξίας των 
συµµετοχών της µητρικής που θα αποσβεσθεί µε το µετοχικό κεφάλαιο των 
θυγατρικών που θα απορροφηθούν είναι αυτό που προκύπτει από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Πρακτικά, η εγγραφή συµψηφισµού που γινόταν 
για σκοπούς ενοποίησης της µητρικής µε τη θυγατρική γίνεται πλέον στα βιβλία της 
απορροφώσας µητρικής, ώστε οι ατοµικές καταστάσεις της µητρικής που προκύπτουν 
µετά την απορρόφηση να ταυτίζονται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
απορροφώσας µητρικής µε την απορροφώµενη θυγατρική κατά το χρόνο της 
απορρόφησης. Για σκοπούς ∆.Π.X.Π. δηλαδή, η απορρόφηση δεν µπορεί να επιφέρει 
µεταβολή στη χρηµατοοικονοµική θέση και την επίδοση των συγχωνευµένων 
εταιρειών, σε σχέση µε την απεικόνισή τους µέσω της ενοποίησης προ της 
απορρόφησης. 

 

2. Aπορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής από τη µητρική εταιρεία 

Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση απορρόφησης της κατά 100% 
θυγατρικής από τη µητρική της (και οι δύο τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία µε βάση τα 
∆.Λ.Π. και κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεών τους αναµορφώνουν τα 
φορολογικά τους αποτελέσµατα βάσει των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του N. 
2238/1994) δεν µπορεί να υπάρξει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά την απορρόφηση, 
διότι οι µετοχές της απορροφώµενης θυγατρικής ακυρώνονται. Συνεπώς το µετοχικό 
κεφάλαιο µετά την απορρόφηση θα είναι µόνο το κεφάλαιο της απορροφώσας µητρικής. 
Όσον αφορά το υπόλοιπο που αποµένει στις περιπτώσεις απορρόφησης ανώνυµης 
θυγατρικής εταιρείας από τη µητρική της µε τις ευεργετικές διατάξεις του N. 2166/1993, 
µετά την απόσβεση της αξίας του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης 
εταιρείας κατά την αξία των συµµετοχών που εµφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα, 
δεν µπορούν να έχουν εφαρµογή, µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. τα αναφερόµενα στην 
εγκύκλιο του Yπουργείου Oικονοµικών πολ. 1080/1994 για την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου.  

Kαι τούτο διότι βάσει των ∆.Λ.Π. το µετοχικό κεφάλαιο αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά και µόνο το εισφερόµενο από τους µετόχους κεφάλαιο, χωρίς να 
επηρεάζεται από τυχόν κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών (π.χ. αποθεµατικού από 
υπεραξία αναπροσαρµογής N. 2065/1992 κ.λπ.) ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία 
(διαφορές από την ενοποίηση των αποτελεσµάτων των συνδεδεµένων εταιρειών). Kατά 
συνέπεια, και στην περίπτωση της απορρόφησης, το αναφερόµενο πιο πάνω υπόλοιπο 
θα µεταφερθεί σε λογαριασµό της καθαρής θέσης της απορροφώσας εταιρείας14. 
Προφανώς το Yπουργείο Oικονοµικών µε το άνω έγγραφό του εννοεί πιστωτικό 
υπόλοιπο που αποµένει στις περιπτώσεις απορρόφησης ανώνυµης θυγατρικής εταιρείας 
από τη µητρική της µε τις ευεργετικές διατάξεις του N. 2166/1993, µετά την απόσβεση 
της αξίας του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρείας κατά την αξία 
των συµµετοχών που εµφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα. 
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3. Συγχώνευση µε απορρόφηση ή πώληση µιας και µοναδικής θυγατρικής – 
Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων 

Στην περίπτωση που η µητρική απορροφά τη θυγατρική της, όλα τα στοιχεία της 
θυγατρικής µεταφέρονται και περιλαµβάνονται στα στοιχεία της µητρικής, µε τις αξίες 
που έχουν για σκοπούς ενοποίησης κατά την ηµεροµηνία της απορρόφησης. Συνεπώς, 
οι ατοµικές πλέον οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής είναι η συνέχεια των 
ενοποιηµένων πριν από την απορρόφηση και οι µοναδικές κατά την λήξη της χρήσεως. 
Στην περίπτωση αυτή συντάσσονται µόνον ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις µε 
συγκριτικά στοιχεία τα ενοποιηµένα στοιχεία της προηγούµενης χρήσεως. Όταν η 
µητρική πουλά τη θυγατρική της σε τρίτους υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα 
αποτελέσµατα και στον πίνακα µεταβολών καθαρής θέσης µεταξύ ατοµικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής. Στην περίπτωση αυτή οι 
βασικές κατά τα ∆.Π.X.Π. οικονοµικές καταστάσεις στη λήξη της χρήσεως είναι οι 
ατοµικές πλέον, οι οποίες όµως αποτελούν συνέχεια των ενοποιηµένων έως την πώληση 
της θυγατρικής, µε συγκριτικά στοιχεία τα ενοποιηµένα της προηγουµένης χρήσεως. 
Όσον αφορά τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις µπορούν, είτε να συντάσσονται 
πλήρως ή να παρατίθεται σηµείωση στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων µε 
κονδύλια που διαφοροποιούνται. 

 

Γ. Συγχώνευση Ανωνύµων Εταιρειών µε εξαγορά µιας ή περισσοτέρων 

Α.Ε. από υφιστάµενη Α.Ε. 

 

Στο µετασχηµατισµό επιχειρήσεων υπό την στενή έννοια του όρου, όπως 
ορίζεται σύµφωνα µε τη διάκριση που κάνει το αρθρ. 1 του Ν. 2166/1993 εντάσσεται η 
πράξη της εξαγοράς. Κατά το άρθρ. 79 του Κ.Ν. 2190/1920 εξαγορά ορίζεται ως η 
πράξη που πραγµατοποιείται µε αντικείµενο µία ή περισσότερες ανώνυµες εταιρείες 
(εξαγοραζόµενες) που µεταβιβάζουν, µετά από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει 
εκκαθάριση σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και 
παθητικό) έναντι απόδοσης στους µετόχους των εξαγοραζόµενων εταιριών του 
αντιτίµου των δικαιωµάτων τους. Κατ’ αντιστοιχία µε την συγχώνευση µε απορρόφηση, 
ως απορροφούµενες εταιρείες εννοούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται 
(εξαγοραζόµενες) και ως απορροφούσα εταιρία εννοείται η εξαγοράζουσα. 

Συνεπώς, η εξαγορά δεν συνιστά πλέον τρόπο συγχώνευσης, όµως, σε κάθε 
περίπτωση, θεωρείται ότι αποτελεί πράξη που εξοµοιώνεται µε τη συγχώνευση. Με 
βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι η βασική διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε µια 
πράξη συγχώνευσης και εξαγοράς ανώνυµης εταιρίας είναι ότι οι µέτοχοι στην 
περίπτωση της εξαγοράς λαµβάνουν µόνο ορισµένο χρηµατικό αντίτιµο και δεν 
πρόκειται να λάβουν µετοχές, όπως στην περίπτωση της συγχώνευσης. Επίσης, µια 
άλλη σηµαντική διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στη συγχώνευση και την εξαγορά είναι 
ότι στην δεύτερη περίπτωση, µπορεί να προβλεφθεί ή επιβάλλεται δικαίωµα εξόδου του 
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µετόχου, µετά την πώληση των µετοχών του και την απόκτησή τους από τρίτο ή 
τρίτους. Αντίθετα, στη συγχώνευση δεν επιβάλλεται η έξοδος του µετόχου, εφόσον 
αποφασιστεί η συγχώνευση της εταιρίας που είναι εκδότρια των µετοχών που κατέχει. 
Τέλος, σχετικά µε το σχέδιο σύµβασης για την περίπτωση της εξαγοράς, δύναται να 
εντοπιστούν οι ακόλουθες διαφορές, αναλογικά µε το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης, 
εφόσον η πράξη της εξαγοράς διενεργείται µε καταβολή µετρητών και όχι µε άλλο 
αντάλλαγµα

15. 

Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 
ορίζεται, ότι ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόµου αυτού µετασχηµατισµός 
πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 
3190/1955 µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των 
µετασχηµατιζοµένων επιχειρήσεων, όπως αυτά εµφανίζονται σε ισολογισµούς αυτών 
συντασσόµενους για το σκοπό του µετασχηµατισµού και µεταφέρονται ως στοιχεία 
ισολογισµού της νέας εταιρείας. Mε την 1039799/10359/B0012/ΠOΛ. 1080/1994 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών διευκρινίσθηκε, ότι η παρέκκλιση αυτή αφορά 
αποκλειστικά τις αξίες ενοποίησης των στοιχείων των µετασχηµατιζοµένων 
επιχειρήσεων: Aντί της εκτίµησης από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, 
διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζοµένων 
επιχειρήσεων είτε από τον αρµόδιο για τη φορολογία τους προϊστάµενο της ∆.O.Y., 
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, είτε από ορκωτό ελεγκτή. 

Eπίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 ορίζεται, ότι 
η κατά το άρθρο 1 του νόµου αυτού σύµβαση, η εισφορά και η µεταβίβαση των 
περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή 
συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή 
άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, 
οι αποφάσεις των κατά νόµο οργάνων των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών, η σχέση 
συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, η δηµοσίευση αυτών στο Tεύχος 
Aνωνύµων Eταιρειών της Eφηµερίδας της Kυβερνήσεως και η µεταγραφή των σχετικών 
πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή οιουδήποτε άλλου τέλους 
υπέρ του ∆ηµοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι ότι, βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου, οι διατάξεις του 
Ν.2166/1993 εφαρµόζονται και επί εξαγοράς ανώνυµης εταιρείας από υφιστάµενη 
ανώνυµη εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 79 του Κ.Ν. 2190/1920, 
έστω και εάν για την πραγµατοποίηση αυτής απαιτείται, σύµφωνα µε τις πιο πάνω 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της 
εξαγοραζόµενης εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9.  

Όµως η εκτίµηση αυτή δεν ενεργείται στην περίπτωση που ο µετασχηµατισµός 
πραγµατοποιείται µε τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993, καθόσον κατά ρητή 
διατύπωση των διατάξεων του νόµου αυτού και σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει διοικητικά 
δεκτά, στις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται εκτίµηση της αξίας της περιουσίας της 
εξαγοραζόµενης εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9, αλλά διαπίστωση του ύψους 
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της είτε από τον προϊστάµενο της 
∆.O.Y., είτε από ορκωτό ελεγκτή.  
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∆. ∆ιάσπαση Ανωνύµων Εταιρειών  

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
Ν.2166/1993, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ. 8 του άρθρου 7 
του Ν.2386/1996, ορίζεται, ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόµου αυτού 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση διάσπασης ανωνύµων εταιρειών κατά την έννοια του 
άρθρου 81 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, µε την προϋπόθεση ότι οι διασπώµενες 
απορροφούνται από υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες. 

Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 81 του Κ.Ν. 2190/1920 
ορίζεται ότι διάσπαση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την οποία µία ανώνυµη 
εταιρεία (διασπώµενη), η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζει 
σε άλλες υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες (επωφελούµενες) το σύνολο της περιουσίας 
της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους µετόχους της µετοχών 
εκδιδοµένων από τις επωφελούµενες εταιρείες και ενδεχοµένως, καταβολής ενός 
χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό µετοχών τις οποίες δικαιούνται. 

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, σε διάσπαση ανώνυµης εταιρείας κατά 
τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν.2190/1920 δεν είναι υποχρεωτική η 
µεταβίβαση αυτούσιων κλάδων ή τµηµάτων της διασπώµενης προς τις επωφελούµενες 
υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες, αλλά αρκεί η µεταβίβαση των πιο πάνω στοιχείων 
κατά την κρίση των συµβαλλοµένων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
82 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Σύµβασης ∆ιάσπασης, στο οποίο 
θα πρέπει να περιλαµβάνεται η ακριβής καταγραφή και περιγραφή των στοιχείων του 
ενεργητικού και παθητικού της διασπώµενης εταιρείας, τα οποία πρέπει να 
µεταβιβαστούν σε κάθε µια από τις επωφελούµενες εταιρείες. 

Οι υφιστάµενες εταιρείες πρέπει να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν 
ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, προϋπόθεση την οποία 
πρέπει να τηρεί και η διασπώµενη εταιρεία. 

 

Ε. Εισφορά κλάδων από λειτουργούσα επιχείρηση, σε λειτουργούσα 

µόνο Α.Ε. 

 

Mε τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2166/1993, όπως 
ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 2386/1996, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι οι 
ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόµου αυτού εφαρµόζονται και σε 
περίπτωση εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή 
τµηµάτων της σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρεία, µε την προϋπόθεση, ότι η 
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εισφέρουσα τον κλάδο ή τµήµα εταιρεία, καθώς και η απορροφώσα, θα έχουν συντάξει 
τουλάχιστον έναν ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 ορίζεται, 
ότι εφόσον, µεταξύ των στοιχείων του παθητικού των µετασχηµατιζόµενων 
επιχειρήσεων υφίσταται υπόλοιπο ζηµιών τρέχουσας ή προηγούµενων χρήσεων, τούτο 
εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στον ισολογισµό τους και στον ισολογισµό της 
νέας εταιρείας. Για το ποσό αυτό των ζηµιών αυτών δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994. 

 

Έννοια του κλάδου και του τµήµατος αυτού 

Ως κλάδος επιχείρησης νοείται το σύνολο των στοιχείων της επιχείρησης τα 
οποία συνιστούν µία αυτόνοµη εκµετάλλευση και τα οποία χρησιµεύουν για τη 
δραστηριοποίηση της επιχείρησης σε κάποιο τοµέα της οικονοµίας µε την προϋπόθεση 
ότι οι δραστηριότητες του κλάδου παρακολουθούνται στα βιβλία της επιχείρησης 
διακεκριµένα από τις δραστηριότητες τυχόν άλλου κλάδου της. 

Ως τµήµα θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα σύνολο στοιχείων της επιχείρησης, τα οποία θα 
συνιστούσαν µία αυτόνοµη εκµετάλλευση και τα οποία θα χρησίµευαν για την άσκηση 
ιδιαίτερης δραστηριότητας του κλάδου και πάντα µε την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές 
του τµήµατος παρακολουθούνται στα βιβλία της επιχείρησης διακεκριµένα από τις 
συναλλαγές των άλλων τµηµάτων της. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση η οποία διατηρεί 
δύο ξεχωριστές εγκαταστάσεις, από τις οποίες η µία ασχολείται µε την εµπορία 
ενδυµάτων και η άλλη µε την εµπορία υποδηµάτων. 

∆ιευκρινίζεται ότι ως τµήµα επιχείρησης νοείται µέρος κλάδου, του οποίου οι 
δραστηριότητες παρακολουθούνται στα βιβλία από τις δραστηριότητες άλλων 
τµηµάτων. 

 

Θα πρέπει περαιτέρω να αναφερθεί ότι µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
1039799/05.04.1994/Πολ. 1080 ερµηνευτική εγκύκλιο του Ν. 2166/1993 έχει γίνει 
δεκτό, ότι σε περίπτωση εισφοράς κλάδου ή τµήµατος από λειτουργούσα επιχείρηση σε 
ανώνυµη εταιρεία, η εισφέρουσα τον κλάδο ή τµήµα επιχείρηση δεν θα προβεί στη 
σύνταξη ισολογισµού µετασχηµατισµού, καθόσον στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να 
υφίσταται και να λειτουργεί µε άλλο κλάδο ή τµήµα και µετά την εισφορά, αλλά θα 
συντάξει, κατά το χρόνο που θα ορισθεί ως χρόνος εισφοράς, απογραφή για τα στοιχεία 
(ενεργητικού και παθητικού) του εισφερόµενου κλάδου ή τµήµατος και βάσει αυτής, 
λογιστική κατάσταση, στην οποία θα εµφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση του 
εισφερόµενου κλάδου ή τµήµατος. 

H ως άνω απογραφή καθώς και η λογιστική κατάσταση θα πρέπει απαραιτήτως 
να καταχωρηθούν στο θεωρηµένο βιβλίο απογραφών που τηρείται από τη 
µετατρεπόµενη, συγχωνευόµενη ή απορροφώµενη επιχείρηση δεδοµένου ότι ο 
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ισολογισµός που θα συνταχθεί µε βάση την απογραφή αυτή θα αποτελέσει και τον 
ισολογισµό λήξης της µετατρεπόµενης κ.λπ. επιχείρησης. 

Oι πράξεις που θα λάβουν χώρα µετά το χρόνο σύνταξης της απογραφής και οι 
οποίες αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο ή τµήµα θα παρακολουθούνται σε 
διακεκριµένους λογαριασµούς στα βιβλία της εισφέρουσας τον κλάδο ή τµήµα εταιρείας 
προκειµένου να µεταφερθούν µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας 
τον κλάδο ή τµήµα ανώνυµης εταιρείας κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2. 

Eξάλλου σε περίπτωση εισφοράς κλάδου επιχείρησης σε λειτουργούσα ανώνυµη 
εταιρεία µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, θα πρέπει καταρχήν να εισφέρονται 
όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του αποσπώµενου κλάδου καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του (π.χ. απαιτήσεις, υποχρεώσεις, αποθέµατα 
κ.λπ.). Aντίθετα, δεν µπορεί να γίνει διαχωρισµός και εισφορά των λογαριασµών του 
µετοχικού κεφαλαίου, αποθεµατικών (µε εξαίρεση αυτών που ορίζει ο νόµος και για τα 
οποία δεν έχει γίνει χρήση των παρεχόµενων κινήτρων από την εισφέρουσα 
επιχείρηση), αποτελεσµάτων εις νέον κ.λπ., καθόσον οι λογαριασµοί αυτοί εκφράζουν 
αποκλειστικά ίδια κεφάλαια της εισφέρουσας επιχείρησης. 

Μετά την κατάργηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 
(µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3522/ 2006) επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι 
διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις 
του Ν. 2386/1996. Eν όψει της µεταβολής αυτής, πέραν της µη αναγνώρισης της ζηµιάς 
της απορροφώµενης εταιρείας στον ισολογισµό της νέας εταιρείας, έγινε εκ νέου δεκτό, 
ότι και η ζηµία της απορροφώσας εταιρείας δεν µπορεί να µεταφερθεί στα επόµενα έτη 
για συµψηφισµό µε κέρδη. 

Aπό τα ανωτέρω προκύπτει, ότι επί εισφοράς κλάδου ή τµήµατος ανωνύµου 
εταιρείας σε άλλη ανώνυµη εταιρεία δεν είναι δυνατή η µεταφορά του κέρδους ή της 
ζηµιάς που έχει προκύψει από τη λειτουργία του εισφερόµενου κλάδου ή τµήµατος και 
εποµένως δεν εµφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας που τον δέχεται. H ζηµιά ή τα 
κέρδη αυτής εξακολουθούν να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «κέρδη/ζηµιές εις 
νέον» και µετά την εισφορά. Eπίσης, προκύπτει ότι επί εισφοράς κλάδου ή τµήµατος 
ανώνυµης εταιρείας, η οποία εµφανίζει ζηµιά, σε άλλη ανώνυµη εταιρεία, δεν 
υφίσταται το ενδεχόµενο µειώσεως µέχρι και εξαλείψεως των φορολογητέων κερδών, 
όταν µία από τις δύο εταιρείες είναι ζηµιογόνες σε αντίθεση µε την απορρόφηση 
ανώνυµης εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία, οπότε είναι δυνατή η εξάλειψη των 
κερδών της µιας από την άλλη και για το λόγο αυτό, δηλαδή την αποφυγή των 
καταστρατηγήσεων, θεσπίστηκαν οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 
περί µη µεταφοράς της εν λόγω ζηµιάς. 

 

ΣΤ. Συγχώνευση αστικών συνεταιρισµών του Ν.1667/1986 (ΦΕΚ 204 

Α’)  
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Με βάση το άρθρο 1 του Ν. 1667/1986 αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση 
προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες 
αγροτικής οικονοµίας, αποβλέπει ιδίως µε τη συνεργασία των µελών του στην 
οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των µελών του και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους γενικά µέσα σε µια κοινή επιχείρηση.  

 

Ζ. Συγχώνευση, διάσπαση και απόσχιση κλάδου εταιριών µεταξύ 

διαφορετικών κρατών µελών Ε.Ε. 

 

Τόσο µε τον Ν.2190/1920, όσο και µε τον Ν. 1297/1972, δεν επιτρέπεται η 
µετατροπή ή η συγχώνευση σε ηµεδαπή εταιρεία αλλοδαπής επιχείρησης. Αντίθετα µε 
το Ν.2166/93 είναι δυνατό να µετατραπούν ή να συγχωνευθούν σε ηµεδαπή Ε.Π.Ε. ή 
Α.Ε. αλλοδαπές εταιρείες αλλά µόνο µε την έννοια των εγκαταστηµένων στην Ελλάδα 
υποκαταστηµάτων αλλοδαπών Ε.Π.Ε. Α.Ε.  

Για τους µετασχηµατισµούς εταιρειών διαφορετικών µελών της Ε.Ε. πρόσφατα 
ψηφίστηκε ο Ν.2578/98 «φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων κρατών 
µελών της ευρωπαϊκής ένωσης και άλλες διατάξεις» που 

δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµό 30/Α/17.2.98 Φ.Ε.Κ. και ο οποίος παρέχει ορισµένα 
φορολογικά κίνητρα τόσο για τις εισφέρουσες και λήπτριες εταιρείες όσο και για τους 
εταίρους αυτών. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόµου αυτού, οι διατάξεις του, 
αποτελούν εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε αυτές της υπ’ αριθµού 
920/434/Ε.Ο.Κ. οδηγίας του συµβουλίου Ευρωπαϊκών κοινοτήτων σχετικά µε το κοινό 
φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις εισφορές ενεργητικού και 
ανταλλαγές τίτλων που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών – µελών της Ε.Ε. 

 

1.4 Απαραίτητες προϋποθέσεις  

 

Σύµφωνα µε τον Ν.2166/1993 προβλέπεται: 

α) η µετατροπή και η συγχώνευση επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής 
σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. µε την προϋπόθεση ότι στη συγχώνευση µε απορρόφηση πρέπει η 
απορροφούσα Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. να προϋπάρχει,  

β) Η διάσπαση µόνο Α.Ε.,  

γ) η εισφορά κλάδου ή κλάδων από λειτουργούσα επιχείρηση µόνο Α.Ε. 
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Επίσης σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 10905078/10803/πολ.1171/30.05.2002 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονοµικών, είναι επιτρεπτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.2166/1993 τόσο η εισφορά κλάδου ή τµήµατος σε λειτουργούσα Α.Ε. όσο και η 
εισφορά κλάδου ή τµήµατος επίσης σε λειτουργούσα Α.Ε. που προήλθαν από 
µετατροπή Ε.Π.Ε. η προσωπικής εταιρείας. 

δ) Είναι δυνατή η µετατροπή και η συγχώνευση σε ηµεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
υποκαταστηµάτων αλλοδαπών Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. που είναι εγκατεστηµένα στην ηµεδαπή. 

ε) Επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο την κατασκευή και εκµετάλλευση 
ακινήτων, δηλαδή οι οικοδοµικές και οι κτηµατικές (αντίθετα, οι τεχνικές επιχειρήσεις 
υπάγονται στο νόµο αυτό) δεν µπορούν να µετασχηµατιστούν σύµφωνα µε το νόµο 
αυτό. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 317/2000 απόφαση του Σ.τ.Ε. κρίσιµο είναι το 
αντικείµενο εργασιών όχι της συγχωνευόµενης αλλά της νέας επιχείρησης. Κατ’ 
εξαίρεση όµως οι διατάξεις του Ν.2166/93 εφαρµόζονται και για τις ανώνυµες 
κτηµατικές εταιρείας που προκύπτουν από συγχώνευση ή απορρόφηση εφόσον η 
απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των µετοχών της απορροφούµενης. 

στ) Οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν απαραίτητα είτε 
προαιρετικά είτε υποχρεωτικά λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων και επιπλέον να έχουν καταρτίσει τουλάχιστον µια φορά οικονοµικές 
καταστάσεις για δωδεκάµηνη ή υπερδωδεκάµηνη χρήση. Πάντως ο πρώτος ισολογισµός 
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ισολογισµός µετασχηµατισµού16. 

ζ) Το κατώτατο εταιρικό κεφάλαιο της προερχόµενης Α.Ε. από µετατροπή 
συγχώνευση, διάσπαση ή εισφορά κλάδου πρέπει να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ ενώ 
της προερχόµενης από µετατροπή ή συγχώνευση σε 146.735 ευρώ. Ειδικά επί εισφοράς 
κλάδου η εισφέρουσα αυτόν Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. (µετά την εισφορά) µπορούν να έχουν τα 
κατώτατα όρια κεφαλαίου, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά τόσο από το άρθρο 8 
του Ν.2190/1920, όσο και από το άρθρο 4 του Ν.3190/1955. 

η) Απαιτείται διαπίστωση της περιουσίας των µετασχηµατιζόµενων 
επιχειρήσεων σε λογιστικές αξίες, όπως αυτές εµφανίζονται στα βιβλία τους (δηλαδή 
όχι σε πραγµατικές αξίες), η οποία διενεργείται είτε από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών είτε και από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 και για το λόγο 
αυτό δεν προκύπτει υπεραξία. 

θ) ∆εν τίθεται θέµα φορολογίας της υπεραξίας, αφού άλλωστε δεν προκύπτει 
τέτοια υπεραξία. 

ι) Η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών µεριδίων ή των µετοχών προσδιορίζεται 
από τη γενική συνέλευση των εταιρειών ή των µετόχων, κατά την κρίση της. 

ια) Παρέχεται απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά και δικαιώµατα υπέρ 
του ∆ηµοσίου ή τρίτου συµπεριλαµβανοµένου και του φόρου µεταβίβασης ακινήτων, 
χωρίς µάλιστα να απαιτούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Ν. 1297/72. 
Η απαλλαγή αυτή αφορά την εισφορά και µεταβίβαση όλων των περιουσιακών 
στοιχείων, δηλαδή και των κινητών (π.χ. φόρος µεταβίβαση αυτοκινήτων), τη σύµβασης 
σύστασης της νέας επιχείρησης, τη µεταγραφή κ.λπ. 
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Πάντως παρότι δεν οφείλεται φόρος µεταβίβασης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών 
στοιχείων θα πρέπει να υποβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σχετική δήλωση. 

Εξαιρετικά η απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων, δεν παρέχεται στην 
περίπτωση που τα ακίνητα εισφέρονται για κάλυψη του απαιτούµενου εταιρικού 
κεφαλαίου από τα τρία φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (αντίθετα παρέχεται η απαλλαγή 
αυτή αν τα ακίνητα εισφέρονται από τους παλιούς εταίρους ή µετόχους) που θα 
µετέχουν στη νέα εταιρεία. 

ιβ) Η εταιρεία που προέρχεται από µετατροπή, συγχώνευση ή διάσπαση µπορεί 
κατά τη βούληση της, να έχει ελεύθερα µεταβιβάσιµα εταιρικά µερίδια ή ανάλογα 
µεταβιβάσιµες ανώνυµες ή ονοµαστικές µετοχές εκτός αν η ονοµαστικοποίηση των 
µετοχών επιβάλλεται από διατάξεις του νόµου αυτών ή των άλλων νόµων. 

ιγ) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.2992/2002, στις εταιρείες που προέρχονται 
από µετασχηµατισµούς µε βάση το Ν.2166/93, παρέχονται τα ακόλουθα φορολογικά 
κίνητρα: 

1) Στις Α.Ε. που προέρχονται από συγχώνευση ή απορροφούν άλλες εταιρείες 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής και µε τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού (Ν.2992/2002) 
παρέχεται το κίνητρο της µειωµένης φορολογίας εισοδήµατος για τα κέρδη, που 
προκύπτουν από τον πρώτο και το δεύτερο ισολογισµό µετά την ολοκλήρωση του 
µετασχηµατισµού. 

2) Σχηµατισµός ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού του άρθρου 22 του Ν.1828/89 
από τις ηµεδαπές Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που προέρχονται από το µετασχηµατισµό άλλων 
επιχειρήσεων από τα αδιανέµητα κέρδη των χρήσεων 2002 µέχρι και το 2005, µε 
εξαίρεση τις εταιρείες και τις εµπορικές εταιρείες. 

3) ∆ικαίωµα συµψηφισµού της µεταφερόµενης στον ισολογισµό της προερχόµενης από 
το µετασχηµατισµό (µε εξαίρεση την περίπτωση της διάσπασης της Α.Ε.) νέας εταιρείας 
ζηµίας η οποία να αναγνωρίζεται φορολογικά µε τα υπάρχοντα κατά το χρόνο του 
µετασχηµατισµού κέρδη και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, κατά το ακάλυπτο 
µέρος αυτής µε τα κέρδη των επόµενων δύο (2) χρήσεων. 

ιδ) Το αποτέλεσµα που προκύπτει από όλες τις πράξεις οι οποίες 
πραγµατοποιούνται από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, κατά το µεταβατικό 
στάδιο δηλαδή από την ηµεροµηνία σύνταξης ου ισολογισµού µετασχηµατισµού µέχρι 
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µετατροπής συγχώνευσης διάσπασης ή απόσχισης 
κλάδου θεωρείται από λογιστική φορολογική άποψη, ότι ανήκει στη νέα εταιρεία που 
προέρχεται από το µετασχηµατισµό. Συνεπώς όλες οι πράξεις του µεταβατικού σταδίου 
γίνονται για λογαριασµό της νέας εταιρείας µεταφερόµενες µε συγκεντρωτική εγγραφή 
στα λογιστικά βιβλία. Εννοείται ότι, πριν από τη µεταφορά αυτή θα προηγηθεί η 
καταχώρηση (στα βιβλία νέας εταιρείας) αυτούσιος ο ισολογισµός µετασχηµατισµού ως 
ισολογισµός έναρξης της νέας εταιρείας. 

ιε) Τα αφορολόγητα αποθεµατικά των αναπτυξιακών νόµων που έχουν 
σχηµατιστεί από τη µετατρεπόµενη συγχωνευόµενη ή τη διασπώµενη εταιρεία εφόσον 
µεταφέρονται σε λογαριασµό αποθεµατικών στην προερχόµενη από µετατροπή 
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συγχώνευση ή τη διάσπαση επιχείρησης, δεν υπάγονται σε φορολογία κατά το χρόνο 
της µετατροπής ή της συγχώνευσης. 

ιστ) Επίσης µεταφέρονται στη νέα εταιρεία τα φορολογικά ευεργετήµατα που 
έχουν οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις µε βάση τους αναπτυξιακούς νόµους κατά το 
µέτρο που οι επιχειρήσεις δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών. 

ιζ) Τα αφορολόγητα αποθεµατικά από µη διανεµόµενα κέρδη που 
σχηµατίστηκαν από της µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις εφόσον µεταφέρονται 
αυτούσια στη νέα εταιρεία δεν υπάγονται σε φορολογία κατά το χρόνο του 
µετασχηµατισµού. 

ιη) Η ζηµία (τόσο της κλειόµενης όσο και των προηγούµενων χρήσεων) που 
εµφανίζεται στο παθητικό των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων µεταφέρονται και 
εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στο λογαριασµό της νέας εταιρείας. Όπως 
αναγνωρίζεται φορολογικά συµψηφίζεται µε τα υπάρχοντα κατά το χρόνο του 
µετασχηµατισµού, κέρδη και στην περίπτωση που δε υπάρχουν τέτοια ή υπάρχουν µεν 
αλλά δεν επαρκούν, ολόκληρη η ζηµία ή ανάλογα το ακάλυπτο µέρος αυτής 
συµψηφίζεται µε τα κέρδη των επόµενων δυο (2) χρήσεων. Κατ’ εξαίρεση η ζηµία αυτή 
δεν συµψηφίζεται στην περίπτωση της διάσπασης Α.Ε. 

ιθ) Κατ’ αρχήν δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (ποσοστό 1%) 
εκτός αν για τις ανάγκες του νόµου αυτού απαιτηθεί αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. 
Εντούτοις όµως οφείλεται τέτοιος φόρος σε περίπτωση διάσπασης Α.Ε. επειδή δεν είναι 
δυνατό να εφαρµοστούν αναλογικά και στη διάσπαση, τα όσα ισχύουν για τη µετατροπή 
ή τη συγχώνευση σχετικά µε το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, αφού η πράξη της 
διάσπασης δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των αναφερόµενων στο άρθρο 18 του 
Ν.1676/86. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.2954/2001, αλλά και την υπ’ αριθµόν 
10122873/814/πολ.1056/11/2/2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών, φόρος 
συγκέντρωσης κεφαλαίου επιβάλλεται µόνο στην περίπτωση που συντελείται 
συγκέντρωση κεφαλαίων, δηλαδή εφόσον γίνεται εισφορά περιουσιακού στοιχείου ή 
συγχωνεύεται πρόσωπο που δεν ήταν υποκείµενο στο φόρο συγκέντρωσης όπως π.χ. 
ατοµική επιχείρηση, ή µε πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο αυτό ή όταν προκύπτει 
διαφορά κεφαλαίου µε κάθε είδους νέα εισφορά. Νέα εισφορά θεωρείται και η 
προκύπτουσα διαφορά κεφαλαίου για την απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία σε 
περίπτωση απόσχισης κλάδου Α.Ε. 

κ) Οι διατάξεις του νόµου αυτού για τους µετασχηµατισµούς δεν έχουν ορισµένη 
διάρκεια, δηλαδή ισχύουν αόριστα, εκτός αν καταργηθούν µε νεότερο νόµο 
αντιµετώπισης της περίπτωσης κατά την οποία, η απορροφούσα Α.Ε. κατέχει µέρος των 
µετοχών ή και το 100% αυτών της απορροφούµενης και η εµφανιζόµενη συµµετοχή στα 
λογιστικά βιβλία της, είναι µεγαλύτερη από το αναλογούν µέρος η ανάλογα από το 
σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης. 

Καταρχήν το υπερβάλλον ποσό της συµµετοχής της, (δηλαδή αυτό που αποµένει 
µετά την απόσβεση µέρους όλου του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης µε την 
αξία συµµετοχής), δεν έχει δυνατότητα η απορροφούσα να το εκπέσει φορολογικά από 
τα ακαθάριστα έσοδα της. Αν όµως η απορροφούσα Α.Ε. έχει σχηµατίσει ειδικό 
αποθεµατικό (διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων) που 
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προήλθε από τη δωρεά λήψης µετοχών λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων, 
εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, της παρέχεται η ευχέρεια να συµψηφίσει το 
υπερβάλλον ποσό της συµµετοχής της µε το αποθεµατικό αυτό. Στην περίπτωση όµως 
που δεν υπάρχει τέτοιο αποθεµατικό γεννιέται το ερώτηµα ποιος θα είναι ο λογιστικός 
χειρισµός και η παραπέρα τύχη του παραπάνω ποσού. Η απάντηση δίνεται µε την υπ’ 
αριθµό 249/1995 γνωµάτευση του Εθνικού Συµβουλίου Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.) 
σύµφωνα µε την οποία το παραπάνω ποσό αν (µε βάση πάντοτε τις διατάξεις και 
λογιστικές αρχές) αντιπροσωπεύει υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL), καταχωρείται 
στη χρέωση του λογαριασµού µε Κ.Α. 16.00 ((Υπεραξία επιχείρησης)) και αποσβένεται 
είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία. Αντίθετα αν δεν 
αντιπροσωπεύει υπεραξία επιχείρησης καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασµού µε 
Κ.Α. 81.02 «Έκτακτες ζηµίες». 

 

 

1.5 Εισφερόµενο κεφάλαιο – Μεταφορά ζηµίας  

 

1.5.1 Υποχρεώσεις για φόρο εισοδήµατος επί µετασχηµατισµών 

Επί µετασχηµατισµών ή συγχωνεύσεων βάσει του Ν. 2166/1993, η 
µετασχηµατιζόµενη ή προς απορρόφηση επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µέχρι τον χρόνο σύνταξης του Ισολογισµού 
µετασχηµατισµού. Όλες οι πράξεις που λαµβάνουν χώρα µετά τον Ισολογισµό 
Μετασχηµατισµού και µέχρι την ολοκλήρωση αυτού (έγκριση και λήψη αδείας από την 
αρµόδια αρχή), θεωρείται ότι γίνονται για λογαριασµό της νέας ή της απορροφούσας 
εταιρείας, στα βιβλία της οποίας µεταφέρονται µε συγκεντρωτικές εγγραφές αφενός τα 
δεδοµένα του Ισολογισµού µετασχηµατισµού και αφετέρου όλα τα δεδοµένα (κινήσεις 
εσόδων, εξόδων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, διαθεσίµων, παγίων κ.λπ.) του 
διαστήµατος µεταξύ Ισολογισµού Μετασχηµατισµού και Ολοκλήρωσης αυτού.  

 

Παραδείγµατα: 

 

α) Την 31/5/2010 συντάχθηκε ισολογισµός µετασχηµατισµού της εταιρίας 
«ΑΛΦΑ Α.Ε.», της οποίας η διαχειριστική χρήση αφορά το διάστηµα 1/1 – 31/12 κάθε 
έτους, προκειµένου αυτή να απορροφηθεί από άλλη ανώνυµη εταιρεία. Αν η 
συγχώνευση εγκριθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση στις 31/12/2010, ποιες οι 
υποχρεώσεις από άποψη φορολογίας εισοδήµατος της απορροφούµενης εταιρείας; 

Η εταιρεία µε βάση τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού 31/5/2010 θα πρέπει να 
υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το αποτέλεσµα της περιόδου 1/1 – 
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31/5/2010. Την 31/12/2010 η εταιρεία δεν υποχρεούται στη σύνταξη νέου ισολογισµού 
ούτε στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για τα αποτελέσµατα της 
περιόδου 1/6 – 31/12/2010. Τα αποτελέσµατα της περιόδου αυτής θα ενσωµατωθούν 
µέσω της µεταφοράς όλων των δεδοµένων στην απορροφούσα εταιρεία.  

β) Την 31/5/2010 συντάχθηκε ισολογισµός µετασχηµατισµού της εταιρίας 
«ΑΛΦΑ Α.Ε.», της οποίας η διαχειριστική χρήση αφορά το διάστηµα 1/1 – 31/12 κάθε 
έτους, προκειµένου αυτή να απορροφηθεί από άλλη ανώνυµη εταιρεία της οποίας 
επίσης η διαχειριστική χρήση αφορά το διάστηµα 1/1 – 31/12 κάθε έτους. Αν η 
συγχώνευση εγκριθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση στις 28/2/2011, ποιες οι υποχρεώσεις 
από άποψη φορολογίας εισοδήµατος της απορροφούµενης εταιρείας; 

Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.», µε βάση τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού 31/5/2010 
θα πρέπει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το αποτέλεσµα της 
περιόδου 1/1 – 31/5/2010. Την 31/12/2010 η εταιρεία δεν υποχρεούται στη σύνταξη 
νέου ισολογισµού ούτε στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για τα 
αποτελέσµατα της περιόδου 1/6 – 31/12/2010.  

Από την άλλη η απορροφούσα εταιρεία θα συντάξει µε 31/12/2010 κανονικά 
(χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη ότι εκκρεµεί η απορρόφηση της «ΑΛΦΑ Α.Ε.») 
ισολογισµό και θα υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για τα αποτελέσµατα της 
περιόδου 1/1 – 31/12/2010.  

 

Τα δεδοµένα της περιόδου 1/6/2010 – 28/2/2011 της απορροφούµενης θα 
µεταφερθούν µε µία συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας µε 
28/2/2011 και θα συµπεριληφθούν στα εισοδήµατα της χρήσεως 1/1 – 31/12/2011 
αυτής. 

Κατ’ εξαίρεση όταν το αντικείµενο της απορροφούµενης εταιρείας είναι 
αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών και η απορρόφηση ολοκληρώνεται εντός της 
προθεσµίας κλεισίµατος του ισολογισµού οι πράξεις αυτής που διενεργήθηκαν µετά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού της µέχρι και την ηµεροµηνία που 
έληξε η διαχειριστική περίοδος της απορροφώσας επιχείρησης για την οποία πρέπει να 
καταρτισθεί ισολογισµός, λογίζονται ως ηµερολογιακές πράξεις αυτού του ισολογισµού. 

Οι πράξεις της απορροφούµενης επιχείρησης που διενεργήθηκαν από την επόµενη 
της ηµέρας που έληξε η διαχειριστική περίοδος της απορροφώσας επιχείρησης µέχρι και 
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης θεωρούνται ως πράξεις της 
διανυόµενης διαχειριστικής περιόδου της απορροφώσας επιχείρησης. 

Στην περίπτωση λοιπόν του β παραδείγµατος αν η απορροφούµενη εταιρεία 
«ΑΛΦΑ Α.Ε.» είναι αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών και δεδοµένου ότι η 
απορρόφηση ολοκληρώνεται εντός της προθεσµίας κλεισίµατος ισολογισµού της 
απορροφώσας εταιρείας (28/2/2011), όλες οι πράξεις της «ΑΛΦΑ Α.Ε.» που 
διενεργήθηκαν από την 1/6 – 31/12/2010 θεωρούνται ως πράξεις του ισολογισµού της 
απορροφώσας εταιρείας της 31/12/2010. Από την άλλη οι πράξεις της απορροφούµενης 
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«ΑΛΦΑ Α.Ε.» που διενεργούνται από 1/1 – 28/2/2011 θεωρούνται ως πράξεις του 
ισολογισµού της χρήσεως 1/1 – 31/12/2011 της απορροφώσας εταιρείας.  

Από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 δεν προβλέπεται προθεσµία για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών µετασχηµατισµών. Από το Υπουργείο όµως έχει 
γνωστοποιηθεί ότι στον ισολογισµό της απορροφούσας δεν µπορούν σε καµία 
περίπτωση να ενσωµατωθούν αποτελέσµατα της απορροφούµενης χρονικού 
διαστήµατος µεγαλύτερου των 24 µηνών, από το χρόνο σύνταξης του ισολογισµού 
µετασχηµατισµού και µετά.17 Σε µια τέτοια περίπτωση κατά το Υπουργείο θα πρέπει να 
συνταχθεί νέος ισολογισµός µετασχηµατισµού. Κατά συνέπεια η απορροφούµενη 
εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει κανονικά δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για τα 
οικονοµικά έτη που µεσολαβούν µεταξύ του παλαιού και του νέου Ισολογισµού 
Μετασχηµατισµού

18.  

Tο Yπουργείο Oικονοµικών µε την εγκύκλιο πολ. 1080/1994 έδωσε τις εξής οδηγίες 
σχετικά µε τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων 
από τους Oρκωτούς Eλεγκτές Λογιστές: 
«Oι επιχειρήσεις που δεν επιθυµούν να ακολουθήσουν την πιο πάνω διαδικασία µέσω 
∆.O.Y. µπορούν να ζητήσουν να ενεργηθεί η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων από Oρκωτό Eλεγκτή. 

Στην περίπτωση αυτή ο Oρκωτός Eλεγκτής, αφού προβεί σε διασταύρωση και 
έλεγχο των λογιστικών αξιών που αναγράφονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού µε 
τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα για το σκοπό του 
µετασχηµατισµού απογραφή, από τη µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση, θα χορηγήσει το 
αιτούµενο πιστοποιητικό. 
Mε το πιστοποιητικό που θα χορηγούν οι Oρκωτοί Eλεγκτές θα πιστοποιείται ότι οι 
λογιστικές αξίες των εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές που 
εµφανίζονται στο βιβλίο απογραφών της µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης στις σελίδες 
... έως ... και ότι η αξία αυτών που εµφανίζεται στον ισολογισµό προκύπτει από τα 
δεδοµένα της απογραφής. Tο πιστοποιητικό αυτό θα συνοδεύεται απαραίτητα και από 
αντίγραφο του ισολογισµού µετασχηµατισµού, ο οποίος θα έχει θεωρηθεί προηγούµενα 
για την ακρίβεια των αναφερόµενων σε αυτόν στοιχείων από τον Oρκωτό Eλεγκτή. 

Στο ως άνω πιστοποιητικό για τη διευκόλυνση στη σύνταξη των συµβολαίων 
των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων και των αρµοδίων υπηρεσιών του Yπουργείου 
Eµπορίου µπορούν οι Oρκωτοί Eλεγκτές να παραθέτουν σε αυτό τα εισφερόµενα 
περιουσιακά στοιχεία της µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης (στοιχεία ενεργητικού – 
παθητικού – εισφερόµενο κεφάλαιο), όπως αυτά εµφανίζονται στον συνταχθέντα 
ισολογισµό για το σκοπό του µετασχηµατισµού». 

Kατά τα λοιπά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του µετασχηµατισµού θα 
έχουν εφαρµογή, για µεν τις E.Π.E. τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις του N. 
3190/1955, για δε τις ανώνυµες εταιρείες τα προβλεπόµενα από τον Κ. N. 2190/192019.  

 

1.5.2 Μειωµένοι συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος 
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Με το άρθρο 9 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 2992/2002, δόθηκε το κίνητρο της 
µειωµένης φορολογίας στην περίπτωση συγχωνεύσεων ή απορρόφησης εταιρειών βάσει 
των διατάξεων του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) ή του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 
(ΦΕΚ 154 Α΄). Αναλυτικά οι διατάξεις προέβλεπαν τα εξής: 

«1. Οι ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών, που προέρχονται από συγχώνευση ή απορροφούν άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε 

νοµικής µορφής, φορολογούνται για τα κέρδη που προκύπτουν από τον πρώτο µετά την 

ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού ισολογισµό µε τον ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής 

της οικείας δήλωσης συντελεστή φορολογίας µειωµένο κατά δέκα (10) ποσοστιαίες 

µονάδες και για τα κέρδη που προκύπτουν από το δεύτερο ισολογισµό µε τον ισχύοντα 

κατά το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης συντελεστή φορολογίας µειωµένο κατά 

πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Τα παραπάνω εφαρµόζονται εφόσον: 

α) Οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις δεν έχουν καταστεί συνδεδεµένες κατά την 

έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει, από την 1η Ιανουαρίου 1997 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος ή δεν θα 

καταστούν τοιαύτες µετά τη δηµοσίευση. 

β) Ο µετασχηµατισµός γίνεται µε τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972 (ΦΕΚ217Α΄) ή 

του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) ή του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄). 

γ) Στην περίπτωση της απορρόφησης, τα ίδια κεφάλαια καθεµιάς από τις εταιρείες 

που απορροφώνται ανέρχονται τουλάχιστον στο ένα πέµπτο των ιδίων κεφαλαίων της 

απορροφώσας εταιρείας, όπως αυτά εµφανίζονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού ή 

στον ισολογισµό που υποβάλλεται για εκτίµηση από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

δ) Ο µετασχηµατισµός ολοκληρωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2002 και µέχρι την 31η 

∆εκεµβρίου 2004. 

2. Η µείωση του συντελεστή φορολογίας κατά δέκα (10) και πέντε (5) ποσοστιαίες 

µονάδες ισχύει µε τις ίδιες προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν στην προηγούµενη 

παράγραφο και για τις ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών, οι οποίες απορροφούν µία ή περισσότερες ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές 

εισηγµένες ή µη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Αν απορροφηθεί εταιρεία µε µετοχές 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από άλλη ανώνυµη εταιρεία µε µετοχές 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, τα ίδια κεφάλαια κάθε εταιρείας που 

απορροφάται πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στο ένα δέκατο των ιδίων κεφαλαίων της 

απορροφώσας εταιρείας, όπως αυτά εµφανίζονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού ή 

στον ισολογισµό που υποβάλλεται για εκτίµηση από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 

2190/1920. 
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3. Αν οι εταιρείες που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2, έχουν καταστεί συνδεδεµένες µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 1996, 

τα καθαρά κέρδη της προερχόµενης από το µετασχηµατισµό ανώνυµης εταιρείας τα οποία 

προκύπτουν από τους δύο πρώτους µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού 

ισολογισµούς, φορολογούνται µε τον ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της οικείας 

δήλωσης συντελεστή φορολογίας, µειωµένο κατά πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες.» 

Στη συνέχεια µε βάση το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3470/2006 δόθηκε παράταση του 
κινήτρου για ένα ακόµη χρόνο, αλλά καθορίσθηκε ότι η ωφέλεια φόρου εισοδήµατος 
για τις ανώνυµες εταιρείες που προέρχονται από συγχώνευση ή απορροφούν άλλες 
εταιρείες, κατανέµεται ισόποσα σε τρεις συνεχόµενες διαχειριστικές περιόδους, αρχής 
γενοµένης από τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε ο 
µετασχηµατισµός. Προς τούτο τα έντυπα φορολογίας εισοδήµατος των Α.Ε. 
γραµµογραφήθηκαν ανάλογα για να περιλάβουν και τις περιπτώσεις αυτές.  

Η σχετική ερµηνευτική εγκύκλιος Πολ. 1115/2006 ανέφερε σχετικά:  

“Άρθρο 7” 

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 

(ΦΕΚ 54 Α΄) προβλέπεται η µείωση του συντελεστή φορολογίας των ανωνύµων εταιρειών 

που προέρχονται από συγχώνευση ή απορροφούν άλλες εταιρείες σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972 ή του Ν. 2166/1993 ή του Ν. 2515/1997, εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται µε τις σχετικές διατάξεις. Η µείωση του 

συντελεστή φορολογίας ανέρχεται σε: 

α) 10% για τα κέρδη της χρήσης µέσα στην οποία ολοκληρώνεται ο 

µετασχηµατισµός, και  

β) 5% για τα κέρδη της αµέσως επόµενης χρήσης από το µετασχηµατισµό.  

Όταν οι µετασχηµατιζόµενες εταιρείες έχουν καταστεί συνδεδεµένες µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 1996 η µείωση του συντελεστή ανέρχεται σε 5% κατά τις δύο πιο πάνω 

διαχειριστικές περιόδους. 

Ήδη, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 3470/2006 

προβλέπεται ότι η ωφέλεια φόρου εισοδήµατος που προκύπτει από την εφαρµογή των 

ανωτέρω διατάξεων για τις ανώνυµες εταιρείες που προήλθαν από συγχώνευση ή 

απορρόφησαν άλλες εταιρείες, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 (ολοκλήρωση 

µετασχηµατισµού) κατανέµεται ισόποσα σε τρεις συνεχόµενες διαχειριστικές περιόδους, 

αρχής γενοµένης από τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε ο 

µετασχηµατισµός.  

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι τα ανωτέρω 

έχουν εφαρµογή και για τις εταιρείες που προέκυψαν από συγχώνευση άλλων εταιρειών ή 

απορρόφησαν άλλες εντός του έτους 2005, καθώς και εντός της διαχειριστικής περιόδου 

2004.  
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Ειδικά για τους µετασχηµατισµούς που ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσης 2004, η 

κατανοµή της ωφέλειας του φόρου εισοδήµατος, που προκύπτει από την εφαρµογή των ως 

άνω διατάξεων του Ν. 2992/2002 γίνεται σε τρεις συνεχόµενες διαχειριστικές περιόδους, 

για την επόµενη µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού, διαχειριστική περίοδο.  

Για παράδειγµα, εάν µια ανώνυµη εταιρεία προέκυψε από συγχώνευση ή 

απορρόφηση που ολοκληρώθηκε εντός της διαχειριστικής περιόδου 2004, τότε στα κέρδη 

της περιόδου αυτής εφαρµόστηκε συντελεστής φόρου εισοδήµατος µειωµένος κατά 10 

µονάδες. Η ωφέλεια, όµως, που θα προκύψει από την εφαρµογή του µειωµένου κατά 5 

µονάδες συντελεστή στα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 2005, θα κατανεµηθεί 

ισόποσα κατά το 1/3 σε τρεις επίσης διαχειριστικές περιόδους, αρχής γενοµένης από την 

επόµενη µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού διαχειριστική περίοδο (δηλαδή 2005, 

2006 και 2007). 

Για τους µετασχηµατισµούς που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2005, η ωφέλεια 

που προκύπτει από την εφαρµογή του µειωµένου κατά 10 µονάδες συντελεστή στα κέρδη 

της χρήσης αυτής θα κατανεµηθεί ισόποσα κατά το 1/3 σε τρεις διαδοχικές διαχειριστικές 

περιόδους, αρχής γενοµένης από τη χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε ο 

µετασχηµατισµός (2005, 2006 και 2007). Αντίστοιχα, η ωφέλεια που θα προκύψει από την 

εφαρµογή του µειωµένου κατά 5 µονάδες συντελεστή στα κέρδη της διαχειριστικής 

περιόδου 2006, θα κατανεµηθεί ισόποσα κατά το 1/3 σε τρεις επίσης διαχειριστικές 

περιόδους (2006, 2007 και 2008).  

Τέλος, για την ορθή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος από τις 

υπαγόµενες ανώνυµες εταιρείες παραπέµπουµε στις οδηγίες που έχουν δοθεί µε την 

1041972/10601/Β0012/Πολ. 1068/2.5.2006 εγκύκλιο.»  

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω διατάξεις το κίνητρο ίσχυσε σε περιπτώσεις που 
οι διαδικασίες µετασχηµατισµού ολοκληρώθηκαν µέχρι και εντός του 2005.  

1.5.3 Μεταφορά ζηµιών µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων 

 

Η µεταφορά των ζηµιών από φορολογικής απόψεως δεν επιτρεπόταν ούτε 
επιτρέπεται στις περιπτώσεις µετασχηµατισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 
1297/72. Αυτό είχε γίνει δεκτό από την διοικητική και την δικαστηριακή νοµολογία.  

Με τις αρχικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 2 παρ. 3), είχε γίνει δεκτό ότι 
στις περιπτώσεις µετασχηµατισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού υπήρχε 
το δικαίωµα µεταφοράς της ζηµίας υπό τους απαιτούµενους όρους και προϋποθέσεις της 
φορολογικής νοµοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2166/1993). 

 

H διοίκηση µε την Πολ. 1080/5-4-1994 ερµήνευσε την διάταξη αυτή ως εξής: 
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«Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις 

µετασχηµατισµού επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις του κοινοποιούµενου νόµου, 

παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς της ζηµιάς της µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης στη 

νέα εταιρία προκειµένου να συµψηφισθεί µε τα φορολογητέα κέρδη της, ενώ η δυνατότητα 

αυτή δεν παρέχεται στις µετατρεπόµενες ή συγχωνευόµενες επιχειρήσεις µε βάση τις 

διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972.  

 

Ειδικότερα, µε βάση τις διατάξεις αυτές, εάν η µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση κατά 

το χρόνο του µετασχηµατισµού, έχει ζηµία, η οποία µπορεί να προέρχεται είτε από τη 

χρήση εντός της οποίας λαµβάνει χώρα ο µετασχηµατισµός, είτε από προηγούµενες 

χρήσεις, έχει υποχρέωση η µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση να εµφανίσει το ποσό αυτό της 

ζηµίας σε ιδιαίτερο λογαριασµό στον ισολογισµό µετασχηµατισµού που θα συντάξει η 

µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη κ.λπ. επιχείρηση (Λογ/σµοί ΕΓΛ.Σ «42.01 Υπόλοιπο 

ζηµιών χρήσεως εις νέο» και «42.02 Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων»). Η ίδια 

υποχρέωση εµφάνισης του ποσού της ζηµίας σε ιδιαίτερους λογ/σµούς στον ισολογισµό 

της έχει και η νέα εταιρία που προέρχεται από τον µετασχηµατισµό.  

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η µεταφερόµενη στον ισολογισµό της νέας εταιρίας 

ζηµία συµψηφίζεται κατ’ αρχή µε τα τυχόν κέρδη που υφίστανται κατά το µετασχηµατισµό. 

∆ιευκρινίζεται ότι το ποσό της ζηµίας αυτής θα συµψηφισθεί µε τα τυχόν κέρδη που έχουν 

φορολογηθεί και εµφανίζονται στο λογαριασµό «42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο» της 

νέας εταιρίας κατά το χρόνο του µετασχηµατισµού. 

Αν µετά τον ως άνω συµψηφισµό αποµένει υπόλοιπο ζηµιών, το ποσό αυτό θα 

συµψηφισθεί µε τα κέρδη των εποµένων χρήσεων που θα προκύψουν στην νέα εταιρία, 

εφαρµοζοµένων για τη µεταφορά και το συµψηφισµό του ποσού των ζηµιών µε κέρδη 

εποµένων χρήσεων των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν.∆.3323/1955. 

Εποµένως, εάν κατά τον µετασχηµατισµό µε τις διατάξεις του κοινοποιούµενου νόµου, η 

µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη κτλ. επιχείρηση εµφανίζει στον ισολογισµό του 

µετασχηµατισµού ακάλυπτο ποσό ζηµίας, αυτό µεταφέρεται στην νέα εταιρία και 

συµψηφίζεται µε τα κέρδη αυτής των εποµένων χρήσεων, κατά το µέρος που 

αναγνωρίζεται φορολογικά ο συµψηφισµός της ζηµίας αυτής.  

Για το µέρος της ζηµίας που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά ο συµψηφισµός αυτής 

(πέραν της πενταετίας ή µείωση του ποσού αυτής από φορολογικό έλεγχο κτλ.) µε κέρδη 

εποµένων χρήσεων, θα γίνει απόσβεση του ποσού αυτού, µειώνοντας τα κέρδη των 

εποµένων χρήσεων, χωρίς όµως η απόσβεση αυτή να επηρεάζει τα φορολογητέα κέρδη 

της εταιρίας. Συνεπώς σε περίπτωση που η νέα εταιρία ήθελε προβεί σε µείωση των 

κερδών της µε ζηµιές της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει κατά την υποβολή της ετήσιας 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός της να προβεί σε φορολογική αναµόρφωση των αποτε-

λεσµάτων της προσθέτοντας ως λογιστική διαφορά την µη εκπιπτόµενη φορολογικά 

ζηµία.»  

Όπως προκύπτει λοιπόν µε βάση τόσο τη διάταξη του Νόµου όσο και την 
ερµηνευτική εγκύκλιο η ζηµία αυτή µεταφερόταν φορολογικά στην περίπτωση που δεν 
καλυπτόταν από «Υπόλοιπο κερδών εις νέον», της νέας εταιρίας κατά το χρόνο του 
µετασχηµατισµού. 
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Εν συνεχεία µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του Ν. 2386/96 
αντικαταστάθηκαν οι σχετικές διατάξεις και από τις 7/3/1996 και µετά καταργήθηκε το 
δικαίωµα της µεταφοράς της ζηµίας των µετασχηµατιζοµένων εταιριών. Σύµφωνα µε τη 
διοίκηση µάλιστα δεν υπήρχε πλέον ούτε το σχετικό δικαίωµα µεταφοράς της ζηµίας 
απορροφώσας εταιρίας στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων µε απορρόφηση. 

«Η ως άνω αντιµετώπιση της ζηµίας που υφίσταται κατά το χρόνο της συγχώνευσης 

έχει εφαρµογή και στην περίπτωση που η απορροφώσα εταιρία (µετασχηµατιζόµενη 

επιχείρηση) έχει ζηµία φορολογικώς αναγνωριζόµενη, µε συνέπεια η ζηµία αυτή να µη 

δύναται να συµψηφιστεί µε κέρδη της προερχόµενης από το µετασχηµατισµό εταιρίας.» 

Πολ. 1216/1996. 

Η ερµηνεία αυτή της διοίκησης σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε αντικίνητρο 
στις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων δι΄ απορροφήσεως.  

Τα παραπάνω ίσχυσαν µέχρι την 19/3/2002 και αυτό γιατί µε βάση το άρθρο 9 
παρ. 5 του Ν. 2992/2002 ορίστηκαν τα εξής: 

«Κατά το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 

και 5 του Ν. 2166/1993 ή της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, η 

µεταφερόµενη στον ισολογισµό της νέας εταιρείας ζηµία, και κατά το ποσό που τυχόν δεν 

συµψηφίζεται µε κέρδη υφιστάµενα κατά το µετασχηµατισµό, συµψηφίζεται µε τα 

προκύπτοντα κέρδη αυτής των επόµενων δύο (2) χρήσεων, µόνο κατά το µέρος που 

αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας του 

εισοδήµατος. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση 

διάσπασης ανωνύµων εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του 

Κ.Ν. 2190/1920». 

Όπως προκύπτει η παραπάνω διάταξη, µε εξαίρεση δύο σηµεία, είναι κατά τα 
άλλα όµοια µε την προϊσχύουσα διάταξη του Ν. 2166/93 (άρθρο 2 παρ. 3). Οι 
εξαιρέσεις αφορούν αφενός το ότι η µεταφορά της ζηµίας δεν εφαρµόζεται στην 
περίπτωση διάσπασης ανωνύµων εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 
άρθρου 81 του Κ.Ν. 2190/1920 και αφετέρου στη δυνατότητα µεταφοράς και 
συµψηφισµού της ζηµίας µόνο µε τα προκύπτοντα κέρδη των δύο εποµένων χρήσεων 
(έναντι πέντε που ίσχυε παλιά). 

Στη συνέχεια και µε βάση το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3522/2006 καταργήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 2992/2002 και έτσι επανήλθαµε στο καθεστώς 
που είχε φέρει ο Ν. 2386/96, δηλαδή δεν υπάρχει πάλι η δυνατότητα συµψηφισµού της 
ζηµίας της απορροφούµενης εταιρείας µε φορολογητέα κέρδη της απορροφούσας. 

Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3522/2006 ορίζεται ότι 
οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 καταργούνται για 
µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται από τη δηµοσίευση του ιδίου 
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (22/12/2006), καθώς και για τους 
µετασχηµατισµούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγµατοποίησής τους 
και θα ολοκληρωθεί µετά τον ως άνω χρόνο δηµοσίευσης του νόµου αυτού.  
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Τέλος, µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 3634/2008 ορίζεται ότι η 
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3522/2006 δεν ισχύει για µετασχηµατισµούς 
που πραγµατοποιήθηκαν µε βάση ισολογισµό µετασχηµατισµού προηγούµενο της 
ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του ως άνω νόµου. 

Εξαιτίας της επαναφοράς στο καθεστώς του Ν. 2386/1966 επανήλθε και η θέση 
της διοίκησης που είχε κοινοποιηθεί µε την Πολ. 1216/1996 για τη µη δυνατότητα 
συµψηφισµού της ζηµίας απορροφώσας εταιρείας στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων µε 
απορρόφηση βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93.  

 

Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση απορρόφησης κλάδου βάσει των διατάξεων του Ν. 
2166/1993, η ζηµία της εισφέρουσας αλλά και της απορροφούσας τον κλάδο εταιρειών 
µεταφέρεται για συµψηφισµό µε κέρδη εποµένων χρήσεων20. 
 

1.5.4 Έκπτωση αποσβέσεων παγίων στοιχείων 

 

Ως γνωστόν κατά τους  µετασχηµατισµούς βάσει του Ν. 2166/1993 δεν λαµβάνει 
χώρα εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζοµένων επιχειρήσεων 
από την επιτροπή του άρθρου 9 οπότε δεν συντρέχει περίπτωση µεταβολής των αξιών 
(αξία κτήσεως, αξία σωρευµένων αποσβέσεων, αναπόσβεστη αξία) των παγίων 
στοιχείων και κατά συνέπεια οι αποσβέσεις διενεργούνται κανονικά επί των αξιών 
κτήσεως των παγίων που µεταφέρονται στα βιβλία είτε της νέας επιχείρησης (σε 
περίπτωση µετατροπών ή συγχωνεύσεων από τις οποίες προκύπτει νέα εταιρεία) είτε 
της απορροφούσας εταιρείας (σε περίπτωση συγχώνευσης µε απορρόφηση).  

1Περαιτέρω σύµφωνα µε την Πολ. 1122/19-11-2003 προβλέπεται ότι στην περίπτωση 
συγχώνευσης επιχειρήσεων τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόµενων θα 
εξακολουθήσουν να αποσβένονται από τις προκύπτουσες από τη συγχώνευση 
επιχειρήσεις µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο (σταθερή µέθοδος ή φθίνουσα µέθοδος)  που θα 
αποσβένονταν από τις συγχωνευόµενες, αν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση. Το 
ίδιο ισχύει ανάλογα στην περίπτωση απορρόφησης ή διάσπασης επιχειρήσεων, 
εισφοράς κλάδου κ.λπ. 

 

 

 

1.5.5 ∆ιαφορά προκύψασα κατά την απορρόφηση θυγατρικής 

εταιρείας 

 

Σε περίπτωση απορροφήσεως µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93, ανώνυµης 
εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία, η οποία κατέχει µετοχές της απορροφούµενης 
(απορρόφηση θυγατρικής από µητρική Α.Ε.), δεν θα εκδίδονται νέες µετοχές από την 
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απορροφώσα εταιρεία για το µέρος του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης, 
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 λογ/σµό «∆ιαφορά προκύψασα από το 
µετασχηµατισµό Ν. 2166/1993». Το χρεωστικό όµως αυτό ποσό δεν έχει δυνατότητα η 
απορροφώσα εταιρεία να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της προκειµένου 
υπολογισµού των φορολογητέων κερδών της (Πολ. 1080/1994). 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 2.2.110 αριθ. 1-3 του Γ.Λ.Σ. και του 
Üñèñïõ 43 ðáñÜãñáöïé 1 και 4 ðåñ. â´ Ê.Í. 2190/1920 και τις βασικές λογιστικές αρχές, 
αν η πιο πάνω χρεωστική διαφορά αντιπροσωπεύει όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, (µε 
βάση πάντοτε τις διατάξεις και λογιστικές αρχές αυτές), υπεραξία επιχειρήσεως 
(Goodwill), καταχωρείται στη χρέωση του λογ/σµού 16.00 «Υπεραξία επιχειρήσεως 
(Goodwill)» και νεοδηµιουργούµενου τριτοβάθµιού του (µε τον τίτλο που απαιτεί η πιο 
πάνω εγκ. Υπουρ. Οικον.). Η διαφορά αυτή, µε βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του 
Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ν. 2190/1920, «αποσβένεται, είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα, 
σε περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε 
έτη». Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η πιο πάνω 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 (µε τον τίτλο που απαιτεί η εγκ. του Υπουρ. 
Οικονοµ.)1. 

 

Αναλυτικά από την εγκ. Πολ. 1080/1994 στις περιπτώσεις που ανώνυµη εταιρία 
απορροφά άλλη ανώνυµη εταιρία, µετοχές της οποίας κατέχει είτε το σύνολο είτε µέρος 
αυτών προβλέπεται ο εξής χειρισµός:  

“Όσον αφορά την υποχρέωση για έκδοση νέων µετοχών ή όχι στις περιπτώσεις που 

ανώνυµη εταιρία απορροφά άλλη ανώνυµη εταιρία, µετοχές της οποίας κατέχει είτε το 

σύνολο είτε µέρος αυτών η απορροφώσα εταιρία, γίνεται δεκτό ότι έχουν ανάλογη 

εφαρµογή τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της αρ. Ε. 

2665/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 

(κυρωθείσα µε το Ν. 1839/1989), σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.∆. 

1297/1972. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, αν κατά τη συγχώνευση δύο εταιριών δι’ 

απορροφήσεως είναι αδύνατη η έκδοση µετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων 

µετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως, παύει ισχύουσα η υποχρέωση του άρθρου 4 του 

Ν.∆. 1297/72 για έκδοση νέων µετοχών. 

Εποµένως, µε βάση τα ανωτέρω, σε περίπτωση απορροφήσεως ανώνυµης εταιρίας 

από άλλη ανώνυµη εταιρία, η οποία κατέχει το σύνολο (το 100%) των µετοχών της 

απορροφουµένης, (απορρόφηση θυγατρικής από µητρική ΑΕ) κατά την εφαρµογή των 

διατάξεων των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, δεν θα εκδίδονται νέες µετοχές από την 

                                                           

1
 �

 Γνωµάτευση 249/2237/1995 Ε.ΣΥ.Λ. 
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απορροφώσα εταιρία για το µέρος του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφουµένης, για 

το οποίο επέρχεται απόσβεση αυτού µε την αξία των συµµετοχών που εµφανίζεται στα 

βιβλία της απορροφώσας. 

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουµε το εξής παράδειγµα: 

Η ανώνυµη εταιρία «Α» πρόκειται να απορροφήσει την ανώνυµη εταιρία «Β», της 

οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 – 

5 του Ν.2166/1993. 

Η ΑΕ «Α» (απορροφώσα) εµφανίζει στα βιβλία της αξία συµµετοχών στην ΑΕ «Β» 

δρχ. 100.000.000. 

Αν το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ «Β», όπως αυτό εµφανίζεται στον 

ισολογισµό µετασχηµατισµού της απορροφουµένης ανέρχεται: α) στο ποσό των 

100.000.000 δρχ., β) στο ποσό των 150.000.000 δρχ. και γ) στο ποσό των 60.000.000 

δρχ. ερωτάται αν στις ως άνω περιπτώσεις η απορροφώσα εταιρία «Α» έχει υποχρέωση 

να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου και για ποιο ποσό, κατά τη συγχώνευση της µε την εταιρία 

«Β». 

Επί του παραδείγµατος αυτού διακρίνουµε τρεις περιπτώσεις: 

Α΄ περίπτωση: Εφόσον το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφουµένης 

είναι ισόποσο της αξίας των συµµετοχών της απορροφώσας, κατά τον µετασχηµατισµό θα 

αποσβεσθούν οι συµµετοχές και συνεπώς δεν αποµένει υπόλοιπο ποσό εισφερόµενου 

κεφαλαίου για κεφαλαιοποίηση. 

Β΄ περίπτωση: Κατά το µετασχηµατισµό θα αποσβεσθεί η αξία των συµµετοχών 

των 100.000.000 δρχ. της απορροφώσας και αποµένει υπόλοιπο εισφεροµένου κεφαλαίου 

δρχ. 50.000.000 (150 εκ. – 100 εκ.). Με το ποσό αυτό η απορροφώσα εταιρία θα προβεί 

σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και θα εκδοθούν νέες µετοχές, τις οποίες θα 

λάβουν οι µέτοχοι της απορροφώσας. 

Γ΄περίπτωση: Κατά το µετασχηµατισµό θα αποσβεσθεί η αξία των συµµετοχών 

κατά το ποσό του εισφερόµενου κεφαλαίου από την απορροφούµενη εταιρία, ήτοι κατά το 

ποσό των 60.000.000 δρχ. Το υπόλοιπο ποσό 40.000.000 δρχ. που αποµένει, θα 

εµφανισθεί σε λ/σµό «∆ιαφορά προκύψασα από το µετασχηµατισµό Ν. 2166/1993». 

Το χρεωστικό όµως αυτό ποσό δεν έχει δυνατότητα η απορροφώσα εταιρία να 

εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της προκειµένου υπολογισµού των φορολογητέων 

κερδών της. Αν όµως η απορροφώσα εταιρία έχει «Αποθεµατικά από χρεώγραφα» που 

έχουν προέλθει από τη δωρεά λήψη µετοχών λόγω αναπροσαρµογών της αξίας των 

ακινήτων εταιριών στις οποίες συµµετέχει, έχει τη δυνατότητα το χρεωστικό αυτό 

υπόλοιπο να το συµψηφίσει µε τα αποθεµατικά από χρεώγραφα που εµφανίζει στα βιβλία 

της. 

Τέλος διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα εφαρµόζονται ανάλογα και στην 

περίπτωση που η απορροφώσα ανώνυµη εταιρία κατέχει µέρος των µετοχών της 

απορροφούµενης ανώνυµης εταιρίας. Βέβαια στις περιπτώσεις αυτές, για το µέρος του 

εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης Α.Ε. που ανήκει σε τρίτους, θα γίνεται 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας Α.Ε. και οι εκδιδόµενες µετοχές θα 

λαµβάνονται από τους τρίτους." 
Επίσης µε βάση το έγγραφο 1097055/10885/16-12-1997 έχει γίνει δεκτό ότι η 

ζηµία που προκύπτει σε βάρος Α.Ε. λόγω απορρόφησης µε τις διατάξεις του Ν. 
2166/1993 θυγατρικής Α.Ε., µπορεί να συµψηφισθεί µε την υπεραξία, η οποία 
προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της.    

Να σηµειωθεί ότι µε βάση τη διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 3091/2002 η 
χρεωστική διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης και του εισφερόµενου κεφαλαίου, καθώς 
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και το υφιστάµενο αναπόσβεστο υπόλοιπο, το οποίο έχει προέλθει από την ίδια αιτία και 
έχει εµφανιστεί στον ισολογισµό της απορροφώσας που καταρτίστηκε την 31η 
∆εκεµβρίου 2001 και µετά, µπορούσε να συµψηφισθεί  µε αποθεµατικά των 
απορροφώµενων επιχειρήσεων ή της απορροφώσας επιχείρησης που υφίσταντο κατά το 
χρόνο σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού, ή σχηµατίζονταν από τα κέρδη των 
επόµενων χρήσεων, είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα σε δύο έτη. Η δυνατότητα 
αυτή όµως ίσχυε για απορροφήσεις των οποίων οι ισολογισµοί µετασχηµατισµού είχαν 
συνταχθεί µέχρι και την 31/12/2003.   
 
 
 

1.5.6 ∆ιαφορά προκύψασα κατά την εξαγορά εταιρείας 
Σε περίπτωση που η εξαγοράζουσα εταιρεία καταβάλει ως τίµηµα εξαγοράς ποσό 

µεγαλύτερο της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραζοµένης 
εταιρείας προκύπτει µια διαφορά.  

Αρχικά µε βάση την εγκύκλιο Πολ. 1018/5-2-2003 το Υπουργείο είχε κάνει δεκτό 
ότι « …η χρεωστική διαφορά που προκύπτει στην πιο πάνω περίπτωση 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 πιο πάνω διαφορά θα αποφέρει εισόδηµα στην εξαγοράζουσα εταιρία για περισσότερες 

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

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

αποσβεσθεί τµηµατικά και ισόποσα σε πέντε (5) χρήσεις.» 

Η παραπάνω θέση όµως ανακλήθηκε άµεσα µε την εγκύκλιο Πολ. 1038/5-3-2003 
και έτσι η σχετική µε µη εκπιπτόµενες δαπάνες Πολ. 1029/2006 αναφέρει σχετικά: «Σε 
περίπτωση εξαγοράς θυγατρικής εταιρείας από τη µητρική της σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 2166/1993, η χρεωστική διαφορά (ζηµία) που προκύπτει µεταξύ του 

καταβαλλόµενου τιµήµατος και της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της 

εξαγοραζόµενης εταιρίας, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 

εξαγοράζουσας εταιρίας (1021577/10206/Β0012/Ðïë. 1038/5-3-2003 εγκύκλιός µας)».   

 

1.5.7 ∆ιαφορά προκύψασα κατά την απορρόφηση µητρικής 

εταιρείας 

 

Με βάση το έγγραφο 1014370/Β0012/9-5-2008 είχε γίνει δεκτό ότι η χρεωστική 
διαφορά (ζηµία) που προκύπτει σε βάρος ανώνυµης εταιρείας από την ακύρωση ιδίων 
µετοχών που αποκτώνται λόγω απορρόφησης µε το Ν. 2166/1993, αναγνωρίζεται για 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. (Αφορά περίπτωση απορρόφησης από θυγατρική 
εταιρεία της µητρικής της).  

Στη συνέχεια µε βάση το άρθρο 20 παρ. 2 του  Ν. 3756/2009, νοµοθετήθηκε ότι: 
«Η ζηµία που προκύπτει κατά την απορρόφηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), µητρικής εταιρείας από τη θυγατρική της λόγω ακύρωσης 

ιδίων µετοχών, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 
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απορροφώσας εταιρείας. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για 

ισολογισµούς µετασχηµατισµού που συντάσσονται από την 1 η Ιανουαρίου 2008 και 

µετά.» 

 

Η αιτιολογική έκθεση του Ν. 3756/2009 αναφέρει σχετικά µε το ζήτηµα:  
«Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθµίζεται νοµοθετικά η 

φορολογική µεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς (ζηµίας) που προκύπτει κατά την 

απορρόφηση µητρικής εταιρείας από τη θυγατρική της. Ειδικότερα µε τις νέες διατάξεις 

δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση η ζηµία που προκύπτει σε βάρος της απορροφώσας 

θυγατρικής λόγω ακύρωσης ιδίων µετοχών, η οποία είναι υποχρεωτική από τον Κ.Ν. 

2190/1920 προκειµένου να αποφεύγονται οι καταστρατηγήσεις (αποφυγή φόρου 

εισοδήµατος) από επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όµιλο».  

 

1.6 Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις 

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 δηµιουργείται ένα νέο 
θεσµικό πλαίσιο για τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις κατά τα αναλυτικά 
αναφερόµενα στις διατάξεις αυτές. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 
του Ν. 2166/1993 απαλλάσσονται από κάθε φόρο (µεταβίβασης κ.λπ.), τέλος 
χαρτοσήµου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου, καθώς και από κάθε 
εισφορά ή δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου:  
 

•η σύµβαση µετασχηµατισµού,  
•η εισφορά και η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων 
επιχειρήσεων, 
•κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων του 
ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και κάθε 
εµπράγµατου δικαιώµατος, 
•η τυχόν αναδοχή χρέους που καταρτίζεται για την υλοποίηση του µετασχηµατισµού, 
•οι αποφάσεις των κατά νόµο οργάνων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, 
•η σχέση συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, 
•κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για το µετασχηµατισµό ή τη σύσταση της 
νέας εταιρείας, 
•η δηµοσίευση αυτών στο τεύχος των Ανωνύµων Εταιρειών της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως και 
•η µεταγραφή των σχετικών πράξεων. 
 

 

Οι κυριότερες απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές στις περιπτώσεις 
µετασχηµατισµού επιχειρήσεων µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι οι εξής:  
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1.6.1 Απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων για το 

εισφερόµενο κεφάλαιο από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις 

 

 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2954/2001 οι απαλλαγές που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.∆. 1297/1972 και της 
παρ.1. του άρθρου 3 του Ν.2166/1993, δεν περιλαµβάνουν τον φόρο συγκέντρωσης 
κεφαλαίου. 

Παράλληλα καταργείται η παρ.41 του άρθρου 15 του Ν.2166/1993, µε την οποία 
οριζόταν ότι στις µετατρεπόµενες ή συγχωνευόµενες επιχειρήσεις, επιβάλλεται φόρος 
συγκέντρωσης κεφαλαίου επί του ποσού της τυχόν προκύπτουσας υπεραξίας. 

Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις δεν 
απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, και πιο συγκεκριµένα: 

 

1Εάν µετατρέπεται πρόσωπο που δεν ήταν υποκείµενο του φόρου συγκέντρωσης 
κεφαλαίων, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν.1676/1986, 
σε πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο αυτό (π.χ. µετατροπή ατοµικής επιχείρησης σε 
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή µετατροπή προσώπου που ο σκοπός του δεν ήταν κερδοσκοπικός σε 
πρόσωπο κερδοσκοπικό). 
2Στην περίπτωση αυτή ο φόρος θα υπολογισθεί σε ολόκληρη την αξία της περιουσίας 
της ατοµικής επιχείρησης που εισφέρεται, περιλαµβανοµένων και των τυχόν νέων 
περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα εάν µετατρέπεται πρόσωπο που είναι υποκείµενο 
στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο αυτό, θα 
επιβληθεί φόρος µόνο στο επιπλέον κεφάλαιο που γίνεται µε τυχόν νέες εισφορές. 
Αντίθετα δεν θα επιβληθεί φόρος σε τυχόν υπεραξία που θα προκύψει από την εκτίµηση 
της περιουσίας του προσώπου αυτού (του υποκείµενου στο φόρο). 

Εάν συγχωνεύεται πρόσωπο που δεν αποτελούσε υποκείµενο του φόρου 
συγκέντρωσης κεφαλαίων µε πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο αυτό (π.χ. συγχώνευση 
µίας ατοµικής επιχείρησης µε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή συγχώνευση προσώπου που ο σκοπός του 
δεν ήταν κερδοσκοπικός µε πρόσωπο κερδοσκοπικό). 

Στην περίπτωση αυτή ο φόρος θα υπολογισθεί σε ολόκληρη την αξία της 
περιουσίας του προσώπου αυτού που εισφέρεται, περιλαµβανοµένων και των τυχόν 
νέων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην αξία των τυχόν νέων εισφορών από τα 
πρόσωπα που ήταν υποκείµενα στο φόρο. Αντίθετα δεν θα επιβληθεί φόρος στην τυχόν 
υπεραξία που θα προκύψει από την εκτίµηση της περιουσίας των προσώπων αυτών (των 
υποκείµενων στο φόρο). Τέλος, αν συγχωνεύονται πρόσωπα υποκείµενα στο φόρο 
συγκέντρωσης κεφαλαίου, ο φόρος θα υπολογισθεί µόνο στο επιπλέον κεφάλαιο που 
γίνεται µε τυχόν νέες εισφορές. 

Εάν προκύψει διαφορά κεφαλαίου µε κάθε είδους εισφορά. 
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-Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήµου  

Η απαλλαγή περιλαµβάνει κάθε τέλος χαρτοσήµου (αναλογικό ή πάγιο) που 
επιβάλλεται κατά περίπτωση, για τις πράξεις που αναφέρονται στις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.2166/1993. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα τέλη της 
µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, της µεταγραφής των σχετικών πράξεων, της 
τυχόν αναδοχής χρέους που καταρτίζεται για την υλοποίηση του µετασχηµατισµού, της 
κατά νόµο δηµοσίευσης κ.λπ. 

Επίσης η απαλλαγή περιλαµβάνει και το τέλος χαρτοσήµου που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 1882/1990, στις περιπτώσεις που θα 
εκδοθεί βεβαίωση συνεπεία υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας από τις 
επιχειρήσεις που προήλθαν από το µετασχηµατισµό. 

 

 

1.7.2 Απαλλαγή από κάθε εισφορά ή δικαιώµατα υπέρ 

δικαιωµάτων τρίτου  

 

-Απαλλαγή από τον φόρο µεταβιβάσεως ακινήτων  

 

 

Η απαλλαγή αυτή καταλαµβάνει τα εισφερόµενα ακίνητα, τα οποία ανήκουν κατά 
κυριότητα στις µετασχηµατιζόµενες κατά το χρόνο που γίνεται ο µετασχηµατισµός. Η 
απαλλαγή από τον φόρο µεταβίβασης παρέχεται σε όλα τα ακίνητα που ανήκουν στις 
µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν αυτά χρησιµοποιούνται για τις 
ανάγκες της επιχείρησης ή είναι εκµισθωµένα σε τρίτους κατά το χρόνο του 
µετασχηµατισµού. Στις περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων µε τις διατάξεις 
του Ν.2166/1993, εάν οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις έχουν ακίνητα, απαιτείται 
για κάθε ακίνητο υποβολή δήλωσης φόρου µεταβίβασης (Φ.Μ.Α.), που θα επισυναφθεί 
στο συµβόλαιο και ως δηλωθείσα αξία θα αναγραφεί η λογιστική αξία που προκύπτει 
από το ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος των 
φοροτεχνικών εµπειρογνωµόνων ή του Ορκωτού Ελεγκτή ή της Επιτροπής 
εµπειρογνωµόνων του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. 

Σε περίπτωση όµως που µετά τη διαδικασία του µετασχηµατισµού διαπιστωθεί ότι 
δεν τηρούνταν οι προϋποθέσεις του νόµου αυτού, αίρεται εκτός των άλλων και η 
απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης και ο φόρος θα επιβληθεί επί της αντικειµενικής 
αξίας των εισφερθέντων ακινήτων. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 19 του Ν.3427/2005, για 
ακίνητο που αποκτάται µετά την 1η Ιανουαρίου 2006 αντί του φόρου µεταβιβάσεως 
ακινήτων επιβάλλεται «τέλος συναλλαγής» επί της αξίας του. Από το τέλος 
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συναλλαγής, απαλλάσσεται η µεταβίβαση ακινήτων κατά τον µετασχηµατισµό 
επιχειρήσεων, κατά τις διατάξεις του Ν.2166/1993. 

1.7.3 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος των µεταβιβα-

ζόµενων αυτοκινήτων 

 

Επειδή κατά το µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων µε τις διατάξεις του 
Ν.2166/1993, σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει υπεραξία για τα εισφερόµενα 
περιουσιακά στοιχεία και δεδοµένου ότι από την παρ.1 του άρθρου 3 του νόµου αυτού, 
προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων, 
προκύπτει ότι και κατά τη µεταβίβαση αυτοκινήτων (∆.Χ. ή Ι.Χ.) από τις 
µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις στη νέα εταιρεία δεν οφείλεται φόρος για τη 
µεταβίβαση αυτή. 

Οι επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται (µετατρέπονται, συγχωνεύονται ή 
απορροφούν) µπορούν µε αίτησή τους προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. να ζητήσουν διενέργεια 
τακτικού φορολογικού ελέγχου για το σκοπό του µετασχηµατισµού και του ελέγχου του 
ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία της 
µετατροπής. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται:  

1.- Αντίγραφο του ισολογισµού που έχει συνταχθεί για το σκοπό του µετασχηµατισµού.  

2.- Αντίγραφο της απόφασης του αρµοδίου οργάνου της που θα αναφέρονται τα 
στοιχεία εκείνα που αφορούν την µορφή του µετασχηµατισµού.  

Σε περίπτωση απορρόφησης επιχειρήσεων από Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή εισφορά κλάδου 
ή τµήµατος επιχείρησης σε Α.Ε. η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται µόνο από την 
απορροφούµενη επιχείρηση ή την επιχείρηση που εισφέρει κλάδο ή τµήµα της, διότι 
στην απορροφούσα Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. δε γίνεται διαπίστωση του ύψους της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων της. Το αποτέλεσµα του ελέγχου αυτού κοινοποιείται από τη 
∆.Ο.Υ. προς την αιτούσα, µέσα σε 3 µήνες από την ηµεροµηνία της υποβολής της 
αίτησης ή µέσα σε 6 µήνες όταν πρόκειται για εξαιρετικούς λόγους. Ο έλεγχος της 
∆.Ο.Υ. γίνεται µόνο στις εκκρεµείς φορολογικές δηλώσεις και όχι για την τρέχουσα 
χρήση.  

Μετά τον έλεγχο από τη ∆.Ο.Υ. συντάσσεται έκθεση για την επιχείρηση που 
µετασχηµατίζεται. Στη συνέχεια χορηγείται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. στην 
επιχείρηση πιστοποιητικό µε το οποίο πιστοποιείται ότι τα « Εισφερόµενα περιουσιακά 
στοιχεία είναι αυτά που εµφανίζονται στο βιβλίο απογραφών της επιχείρησης στις 
σελίδες … έως … και η αξία αυτών που εµφανίζεται στον ισολογισµό προκύπτει από τα 
δεδοµένα της απογραφής».  

Στην περίπτωση που οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις δε ζητήσουν τη 
διενέργεια ελέγχου από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. είναι υποχρεωµένες να ζητήσουν τη 
διενέργεια ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών τους 
στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή µε ηµεροµηνία την ηµέρα που µετασχηµατίζονται. 
Οπότε ο Ορκωτός Ελεγκτής είναι αυτός που θα χορηγήσει στην µετασχηµατιζόµενη 
επιχείρηση το παραπάνω πιστοποιητικό και θα θεωρήσει τον ισολογισµό για το σκοπό 
του µετασχηµατισµού. Οι επιχειρήσεις όµως µπορούν να ζητήσουν να γίνει αυτός ο 



50 

 

έλεγχος και η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων από 
την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.  

Όταν οι επιχειρήσεις µετασχηµατίζονται µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 τα 
παρεχόµενα φορολογικά ευεργετήµατα στις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις από τους 
αναπτυξιακούς Νόµους 2601/1998, 3299/2004, 4002/1959, 289/1976, 2601/98, 
1828/1989, 1882/1990 και 1892/1990 ισχύουν και για τις νέες εταιρείες που προκύπτουν 
από το µετασχηµατισµό, κατά το µέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των 
κινήτρων αυτών. ∆ηλαδή για παράδειγµα, οι νέες εταιρείες έχουν δικαίωµα να 
σχηµατίζουν αφορολόγητα αποθεµατικά του Ν. 3299/2004 για την ακάλυπτη αξία 
επενδύσεων του νόµου αυτού που ενδεχόµενα υφίσταται κατά το χρόνο της µετατροπής.  

Οι αφορολόγητες κρατήσεις από τα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα 
αποθεµατικά από τα µη διανεµόµενα κέρδη που υφίστανται στις µετατρεπόµενες 
επιχειρήσεις εφόσον µετατρέπονται και εµφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς 
λογαριασµούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της 
µετατροπής. 

1.7.4 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του Ν. 

2166/1993 – Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  

 

Η προερχόµενη από το µετασχηµατισµό εταιρεία έχει όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις, όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., που είχαν οι 
επιχειρήσεις που µετασχηµατίσθηκαν2. 

1Αν η επιχείρηση που µετασχηµατίζεται είχε την υποχρέωση τήρησης βιβλίου 
αποθήκης τότε και η νέα εταιρεία είναι υποχρεωµένη να τηρεί βιβλίο αποθήκης από την 
ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού του µετασχηµατισµού. Αν η επιχείρηση που 
µετασχηµατίζεται είχε υπερβεί στο παρελθόν µία φορά µόνο το όριο τήρησης βιβλίου 
αποθήκης, τότε θεωρείται ότι και η νέα εταιρεία έχει ξεπεράσει µία φορά το όριο και θα 
υποχρεωθεί να τηρήσει βιβλίο αποθήκης στο µέλλον σε δύο συνεχόµενες χρήσεις το 
όριο της αποθήκης. Αν η πρώτη διαχειριστική περίοδος της νέας εταιρείας είναι 
µικρότερη ή µεγαλύτερη από 12 µήνες τότε τα ακαθάριστα έσοδα ανάγονται σε ετήσια 
για να προσδιοριστεί αν υπερβαίνει ή όχι το κατώτερο όριο στην τήρηση της αποθήκης. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η τελευταία διαχειριστική περίοδος της 
µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης δεν ήταν 12 µήνες.  

Από την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού και µέχρι την 
ηµέρα που η νέα εταιρεία αποκτά τη νοµικά της προσωπικότητα, όλα τα στοιχεία 
συνεχίζουν να εκδίδονται στο όνοµα της εταιρείας που θα µετασχηµατιστεί και 
καταχωρούνται κανονικά στα βιβλία της. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του 
µετασχηµατισµού, τότε µε συγκεντρωτικές εγγραφές µεταφέρονται οι καταχωρήσεις 
αυτές στα βιβλία της νέας εταιρείας. Από την ηµέρα που η νέα εταιρεία αποκτά νοµική 

                                                           

2
 �

Αναγνώστου Χρ. Ευθυμίου, «Πρακτικός οδηγός, Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων με τις 

διατάξεις των άρθρων του Νόμου 2166/1993», Εκδόσεις Prosvasis Α.Ε.Β.Ε., 2006  
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προσωπικότητα και µέχρι 30 ηµέρες το αργότερο, µπορούν ακόµα να εκδίδονται 
στοιχεία µε το όνοµα και το Α.Φ.Μ. της µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης, όµως αυτά 
θα καταχωρούνται απευθείας στα βιβλία της νέας εταιρείας. Στη συνέχεια όµως, όσα 
στοιχεία εκδόθηκαν µε το όνοµα και το Α.Φ.Μ. της παλαιάς εταιρείας, ανεξαρτήτως σε 
ποια λογιστικά βιβλία καταχωρήθηκαν, θα συµπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές 
καταστάσεις της παλαιάς επιχείρησης και τα στοιχεία που εκδόθηκαν µε το όνοµα και 
το Α.Φ.Μ. της νέας εταιρείας θα συµπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της 
νέας εταιρείας3. 

Η ηµεροµηνία µε την οποία συντάσσεται ο ισολογισµός για το µετασχηµατισµό 
θεωρείται και ως ηµεροµηνία οριστικής παύσης των εργασιών για την παλαιά 
επιχείρηση και ταυτόχρονα ως ηµεροµηνία έναρξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου 
της νέας εταιρείας. Με δεδοµένο αυτό , η παλαιά και η νέα εταιρεία έχουν τις εξής 
υποχρεώσεις για τον Φ.Π.Α.:  

1. Υποχρεώσεις για τον Φ.Π.Α. που αφορούν την παλαιά επιχείρηση που 
µετατρέπεται:  

i. Η µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση υποχρεούται να συµπληρώσει την τελευταία 
περιοδική της δήλωση και την υποβάλλει στην ∆.Ο.Υ. µέσα σε 20 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού της µετατροπής.  

ii. Μέσα σε 130 ηµέρες από την ηµέρα σύνταξης του ισολογισµού του 
µετασχηµατισµού συντάσσεται από τη µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση η εκκαθαριστική 
δήλωση του Φ.Π.Α.  

iii. Από την ηµέρα σύνταξης του ισολογισµού του µετασχηµατισµού και µέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του µετασχηµατισµού, η µετασχηµατιζόµενη 
επιχείρηση συµπληρώνει κανονικά τις µηνιαίες περιοδικές δηλώσεις και τις υποβάλλει 
στη ∆.Ο.Υ. µέσα στη νόµιµη προθεσµία των 20 ηµερών Για το µήνα όµως εκείνο µέσα 
στον οποίο η νέα εταιρεία παίρνει Α.Φ.Μ., η παλαιά επιχείρηση δεν συµπληρώνει ούτε 
και υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. περιοδική δήλωση διότι την υποχρέωση αυτή την έχει πλέον 
η νέα εταιρεία.  

iv. Για τις περιοδικές δηλώσεις που συµπληρώνει η παλαιά επιχείρηση και οι 
οποίες αφορούν το διάστηµα από την σύνταξη του ισολογισµού του µετασχηµατισµού 
και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του µετασχηµατισµού, η παλαιά επιχείρηση 
δεν υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., επειδή το διάστηµα αυτό 
συµπεριλαµβάνεται στην πρώτη εκκαθαριστική δήλωση που υποβάλλει η νέα εταιρεία.  

2. Υποχρεώσεις για τον Φ.Π.Α. που αφορούν τη νέα εταιρεία που προέρχεται 
από το µετασχηµατισµό:  

i. Για τη νέα εταιρεία ως πρώτη περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. την οποία 
συµπληρώνει θεωρείται αυτή που αναφέρεται στο µήνα εκείνο µέσα στον οποίο πήρε 
Α.Φ.Μ.  

ii. Το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στη σύνταξη του ισολογισµού του 
µετασχηµατισµού της παλαιάς επιχείρησης µέχρι και την ηµέρα σύνταξης του πρώτου 
ισολογισµού της νέας εταιρείας θεωρείται εξ ολοκλήρου ως τµήµα της πρώτης 

                                                           

3
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 Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµικών 1055240/95. 
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διαχειριστικής περιόδου της νέας εταιρείας. Μετά από τη λήξη αυτής της πρώτης 
διαχειριστικής περιόδου υποβάλλει η νέα εταιρεία για αυτήν την περίοδο µία και µόνο 
εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. µέσα σε 130 ηµέρες. Εποµένως, στην 
εκκαθαριστική δήλωση συµπεριλαµβάνονται και όλες οι πράξεις που πραγµατοποίησε η 
µετατρεπόµενη επιχείρηση για λογαριασµό της νέας εταιρείας στο χρονικό διάστηµα 
που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού και 
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού.  

Όταν συµπληρώνεται η παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. τότε για 
το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού 
µετασχηµατισµού και την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού γίνονται οι 
εξής ενέργειες:  

i. Οι περιοδικές δηλώσεις που αρχίζουν από την ηµέρα σύνταξης του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού και τελειώνουν την ηµέρα σύνταξης του πρώτου 
ισολογισµού της νέας εταιρείας συνυποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ. µαζί µε την 
εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. της νέας εταιρείας.  

ii. Μαζί µε την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. συνυποβάλλεται και µία 
κατάσταση επιχειρήσεων που µετασχηµατίσθηκαν σε δύο αντίτυπα όπου αναγράφονται 
τα στοιχεία της µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης και της νέας εταιρείας.  

 

1.8 Εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τµηµάτων λειτουργούσας 
επιχείρησης 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.2166/1993 προβλέπεται 
ότι σε περίπτωση κατά την οποία λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία ή εταιρία 
περιορισµένης ευθύνης εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους της σε λειτουργούσα ή 
συνιστώµενη ανώνυµη εταιρία, το µετοχικό κεφάλαιο µετά την εισφορά, της ανώνυµης 
εταιρίας που απορροφά τον κλάδο (ή τους κλάδους) ή της νέας εταιρίας που συνιστάται 
και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης δεν µπορεί να είναι µικρότερα 
από το ελάχιστο όριο που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2065/1992, Το 
ίδιο κατώτατο όριο µετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται ότι θα έχει υποχρεωτικά και µετά 
την εισφορά η ανώνυµη εταιρία που εισέφερε τον κλάδο (ή κλάδους), ενώ αν πρόκειται 
για εταιρία περιορισµένης ευθύνης το εταιρικό της κεφάλαιο δεν θα µπορεί να είναι 
µικρότερο των 18.000 ευρώ. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι οι 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και σε περίπτωση εισφοράς 
ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων ανώνυµης εταιρίας σε άλλη λειτουργούσα ή 
συνιστώµενη ανώνυµη εταιρία, δηλαδή και στην περίπτωση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο 
τόσο της ανώνυµης εταιρίας που εισέφερε το τµήµα, όσο και της ανώνυµης εταιρίας που 
απορρόφησε αυτό, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 60.000 ευρώ µετά την εισφορά. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού λύνεται το πρόβληµα το 
οποίο είχε ανακύψει µε την αρ. 62/1992 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ., 
σύµφωνα µε την οποία, επί εισφοράς βιοµηχανικού κλάδου από λειτουργούσα ΑΕ σε 
συνιστώµενη νέα ανώνυµη εταιρία θα πρέπει να εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις που 
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θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 81-89 του Κ.Ν. 2190/1920. Στο σηµείο αυτό 
επισηµαίνεται ότι και το Σ.τ.Ε. έκρινε µε την αριθ. 2154/1993 απόφαση του ότι η 
εισφορά βιοµηχανικού κλάδου σε συνιστώµενη καινούργια ανώνυµη εταιρία δεν 
συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία της διάσπασης ανώνυµης εταιρίας είτε µε 
σύσταση νέων Α.Ε., είτε µε απορρόφηση και σύσταση νέων εταιριών, εφόσον ούτε 
λύεται η εισφέρουσα τον κλάδο Α.Ε., ούτε µεταβιβάζεται το σύνολο της περιουσίας της 
σε περισσότερες της µιας ανώνυµες εταιρίες, υφιστάµενες ή συνιστώµενες, ούτε οι 
µετοχές της νέας ανώνυµης εταιρίας περιέρχονται στους µετόχους της εισφέρουσας τον 
κλάδο ανώνυµης εταιρίας και κατά συνέπεια, δεν είναι εφαρµοστέες στην περίπτωση 
αυτή οι περί διασπάσεως ανώνυµης εταιρίας διατάξεις των άρθρων 81-89 του Κ.Ν. 
2190/1920. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προβλέπεται ότι δεν αποτελεί διάσπαση 
ανώνυµης εταιρίας και δεν διέπεται από τα άρθρα 81 έως 89 του Κ.Ν. 2190/1920, η 
πράξη µε την οποία µία ανώνυµη εταιρία χωρίς να λυθεί εισφέρει το σύνολο ή έναν ή 
περισσότερους κλάδους της δραστηριότητας της σε µία άλλη ανώνυµη εταιρία έναντι 
µετοχών της λήπτριας εταιρίας. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της περίπτωσης αυτής είναι ότι τις µετοχές τις οποίες 
εκδίδει η ανώνυµη εταιρία (υφιστάµενη ή νεοϊδρυόµενη) τις παίρνουν όχι οι µέτοχοι της 
Α.Ε. από την οποία αποσπώνται ο κλάδος ή οι κλάδοι, αλλά αυτή η ίδια Α.Ε. και έτσι 
αυτή καθίσταται µητρική και η απορροφούσα τον κλάδο θυγατρική αυτής. 

Έτσι σε κάθε µορφή αποσπάσεως κλάδου τις µετοχές της απορροφούσης ή 
νεοϊδρυόµενης ανώνυµης εταιρίας λαµβάνει η εταιρία η οποία µεταβιβάζει τον κλάδο, 
σε αντάλλαγµα δε αυτών αποκτά τις µετοχές της απορροφούσης ή νεοϊδρυόµενης Α.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

2.1 Οι σχέσεις εργασίας µε το προσωπικό  

 

Ο εργοδότης είναι το πρόσωπο, στην υπηρεσία του οποίου βρίσκονται ένα ή 
περισσότερα φυσικά πρόσωπα που του παρέχουν εργασία µε αντάλλαγµα ορισµένο 
µισθό. Αντίθετα ο εργοδότης µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. ∆ηλαδή µπορεί 
να είναι ατοµικά ορισµένος επιχειρηµατίας ή εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα. 

Σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του εργοδότη, µε οποιαδήποτε τρόπο και αν 
έγινε, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις µεταβιβάζονται στον νέο, χωρίς να 
χρειάζεται η συναίνεση των µισθωτών. Ο µισθωτός δικαιούται και υποχρεούται να 
προσφέρει την εργασία του στον νέο εργοδότη µε τους ίδιους όρους που ίσχυαν πριν την 
µεταβολή. 

 

 

2.2 ∆ιαχειριστική περίοδος  

 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.∆. 186/1992 και 
της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2238/1994, κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των 
εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος µπορεί να είναι µικρότερη του 
δωδεκαµήνου. Κατ’ εξαίρεση για τον επιτηδευµατία που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας, η 
διαχειριστική περίοδος έναρξης µπορεί να περιλαµβάνει και χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο από δώδεκα µήνες όχι όµως και πλέον των δώδεκα µηνών.  

Ως διαχειριστική περίοδος έναρξης, για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, 
θεωρείται και εκείνη κατά την οποία ο επιχειρηµατίας λόγω ύψους ακαθάριστων 
εσόδων, άρχισε να τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.∆. 186/1992 και της 
παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.2238 /1994, ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄ 
κατηγορίας κλείνει διαχειριστική περίοδο την 30η Ιουνίου ή την 31η ∆εκεµβρίου κάθε 
έτους. 
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2. Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του Π.∆. 186/1992, όπως αυτές 
προστέθηκαν µε την παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.2166/1993, στις περιπτώσεις 
µετασχηµατισµού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία (προερχόµενη από µετασχηµατισµό) 
έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του 
Κώδικα, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που µετασχηµατίστηκαν. 

Η προερχόµενη από µετασχηµατισµό εταιρεία (µετατροπή ή συγχώνευση) που 
απορροφά άλλη επιχείρηση, κλάδο κ.λπ. δεν µπορεί να έχει δικαίωµα υπερδωδεκάµηνης 
διαχειριστικής περιόδου για την πρώτη µετά τη µετασχηµατισµό διαχειριστική περίοδο, 
εφόσον το δικαίωµα αυτό έχει ασκηθεί από οποιαδήποτε από τις συγχωνευόµενες, 
µετατρεπόµενες, απορροφούµενες κ.λπ. επιχειρήσεις. 

3. Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι, κατά τον µετασχηµατισµό των 
επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, ο χρόνος σύνταξης του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού ταυτίζεται µε τον χρόνο έναρξης της πρώτης 
διαχειριστικής περιόδου της προερχόµενης από το µετασχηµατισµό εταιρείας, της 
οποίας όµως η νοµική προσωπικότητα αποκτάται αργότερα, µε την χορήγηση του 
Αριθµού Μητρώου Ανωνύµου Εταιρειών (Αρ.Μ.Α.Ε.) από το Υπουργείο Εµπορίου 
(ολοκλήρωση της διαδικασίας), γίνονται δεκτά µε την εγκύκλιο 
1055240/439/0015/ΠΟΛ.1131/9.5.1995 τα ακόλουθα:  

Η εταιρεία που προέρχεται από το µετασχηµατισµό υποχρεούται να κλείσει την 
πρώτη διαχειριστική της περίοδο την 30η Ιουνίου ή 31η 

∆εκεµβρίου του έτους µέσα στο 
οποίο έχει ολοκληρωθεί ο µετασχηµατισµός και περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν έχει 
ασκηθεί κατά το παρελθόν το δικαίωµα της υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου, 
η πρώτη διαχειριστική περίοδος (της νέας εταιρείας) µπορεί να έχει διάρκεια µέχρι 24 
µήνες.  

 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουµε ενδεικτικά 
παραδείγµατα στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Χρόνος σύνταξης ισολογ. Μετασχ.� Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης µετασχ/µού 
(Αρ.Μ.Α.Ε.)� Κλείσιµο διαχειρ. περιόδου (όταν έχει ασκηθεί το δικαίωµα 
υπερδωδεκάµηνης διαχειρ. περιόδου� Κλείσιµο διαχειρ. περιόδου (όταν δεν έχει 
ασκηθεί το δικαίωµα υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής 
περιόδου)� � 31/12/1993� 30/8/1994� ………..       31/12/1994 

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης µετασχ/µού (Αρ.Μ.Α.Ε.)� Κλείσιµο διαχειρ. περιόδου (όταν 
έχει ασκηθεί το δικαίωµα υπερδωδεκάµηνης διαχειρ. περιόδου� Κλείσιµο διαχειρ. 
περιόδου (όταν δεν έχει ασκηθεί το δικαίωµα υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής 
περιόδου)� � 31/12/1993� 30/8/1994� ………..       31/12/1994 
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Κλείσιµο διαχειρ. περιόδου (όταν έχει ασκηθεί το δικαίωµα υπερδωδεκάµηνης διαχειρ. 
περιόδου� Κλείσιµο διαχειρ. περιόδου (όταν δεν έχει ασκηθεί το δικαίωµα 
υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου)� � 31/12/1993� 30/8/1994� ………..       
31/12/1994 

Κλείσιµο διαχειρ. περιόδου (όταν δεν έχει ασκηθεί το δικαίωµα υπερδωδεκάµηνης 
διαχειριστικής περιόδου)� � 31/12/1993� 30/8/1994� ………..       31/12/1994 

� 31/12/1993� 30/8/1994� ………..       31/12/1994 

31/12/1993� 30/8/1994� ………..       31/12/1994 

30/8/1994� ………..       31/12/1994 

………..       31/12/1994 

(12 µήνες)� 31/12/1994 ή 30/6/1995 ή 
31/12/1995� � 31/12/1993� 25/5/1994� 30/6/1994 ή 31/12/1994 

31/12/1994 ή 30/6/1995 ή 31/12/1995� � 31/12/1993� 25/5/1994� 30/6/1994 ή 
31/12/1994 

� 31/12/1993� 25/5/1994� 30/6/1994 ή 31/12/1994 

31/12/1993� 25/5/1994� 30/6/1994 ή 31/12/1994 

25/5/1994� 30/6/1994 ή 31/12/1994 

30/6/1994 ή 31/12/1994 

(6 µήνες)      (12 µήνες)� 30/6/1994 ή 31/12/1994 ή 30/6/1995 ή 31/12/1995 

30/6/1994 ή 31/12/1994 ή 30/6/1995 ή 31/12/1995 

(6 µήνες)      (12 µήνες)     (18 µήνες)   (24 µήνες) 

� � 30/8/1994� 15/1/1995� 31/6/1995 ή 31/12/1995 

� 30/8/1994� 15/1/1995� 31/6/1995 ή 31/12/1995 

30/8/1994� 15/1/1995� 31/6/1995 ή 31/12/1995 

15/1/1995� 31/6/1995 ή 31/12/1995 

31/6/1995 ή 31/12/1995 

(10 µήνες)    (16 µήνες)� 30/6/1995 ή 31/12/1995 ή 30/6/1996 
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30/6/1995 ή 31/12/1995 ή 30/6/1996 

(10 µήνες)   (16 µήνες)   (22 µήνες) 

� � 30/11/1994� 30/6/1995� 30/6/1995 ή 31/12/1995 

� 30/11/1994� 30/6/1995� 30/6/1995 ή 31/12/1995 

30/11/1994� 30/6/1995� 30/6/1995 ή 31/12/1995 

30/6/1995� 30/6/1995 ή 31/12/1995 

30/6/1995 ή 31/12/1995 

(7 µήνες)      (13 µήνες)� 30/6/1995 ή  31/12/1995 ή 30/6/1996 

30/6/1995 ή  31/12/1995 ή 30/6/1996 

(7 µήνες)      (13 µήνες)    (19 µήνες) 

� � 1/2/1994� 1/6/1994� 30/6/1994 ή 31/12/1994 

� 1/2/1994� 1/6/1994� 30/6/1994 ή 31/12/1994 

1/2/1994� 1/6/1994� 30/6/1994 ή 31/12/1994 

1/6/1994� 30/6/1994 ή 31/12/1994 

30/6/1994 ή 31/12/1994 

(4 µήνες)      (10 µήνες)� 30/6/1994 ή 31/12/1994 ή 30/6/1995 ή 31/12/1995 

30/6/1994 ή 31/12/1994 ή 30/6/1995 ή 31/12/1995 

(4 µήνες)      (10 µήνες)     (16 µήνες)  (22 µήνες) 

� �   

�   

  

∆ιευκρινίζεται ότι στις εταιρείες µέχρι την 31/12/1994 οι οποίες δεν έκλεισαν 
την πρώτη διαχειριστική περίοδο δεν θα επιβληθούν κυρώσεις, ενώ για τις εταιρείες που 
πρέπει να κλείσουν πρώτη διαχειριστική περίοδο την 30/6/1995 και στο εξής, ισχύουν 
τα ανωτέρω.  
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4. Από τα δεδοµένα του ανωτέρω πίνακα, προκύπτει ότι η εκ µετασχηµατισµού 
προερχόµενη εταιρεία έχει την δυνατότητα να κλείσει τον πρώτο ισολογισµό της στις 
31/12 ή στις 30/6 ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης   

της διαχειριστικής περιόδου της παλαιάς εταιρείας. 

Επίσης έχει γίνει δεκτό, ότι επί µετατροπής µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 
δεν προκύπτει υποχρέωση της νέας εταιρείας να κλείσει διαχειριστική περίοδο 
(ισολογισµό) στον χρόνο που έκλεινε και η µετατραπείσα εταιρεία. 

Η από µετατροπή προερχόµενη εταιρεία µπορεί να επιλέξει κατά την πρώτη 
διαχειριστική περίοδο διαφορετικό χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου από 
εκείνον που ακολούθησε η µετατρεπόµενη.  

 

 

 

Παράδειγµα: 

 

Η «Χ Α.Ε.» προήλθε από µετατροπή της «Ψ Ο.Ε.» η οποία ακολουθούσε διαχειριστική 
περίοδο µε λήξη στις 30/6, µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Ο χρόνος λήψης 
απόφασης µετασχηµατισµού ήταν στις 30/4/2005 και ο χρόνος ολοκλήρωσης στης 
10/11/2005. 

Συνεπώς, η από µετατροπή προερχόµενη Α.Ε. «Χ» µπορεί να κλείσει τη διαχειριστική 
της περίοδο στις 31/12/2006, ενώ η «Ψ», εταιρεία προερχοµένη από µετασχηµατισµό, 
ακολούθησε διαχειριστική περίοδο µε λήξη στις 30/6.  

 

 

5. Έναρξη της διαχειριστικής περιόδου Α.Ε. η οποία προήλθε από µετατροπή 
Ε.Π.Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993, θεωρείται η επόµενη της ηµεροµηνίας 
του ισολογισµού µετασχηµατισµού της Ε.Π.Ε.   

 

2.3 Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αποθήκης 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν.2166/1993, εάν η 
µετατραπείσα ή συγχωνευθείσα επιχείρηση ή αυτή που απορροφήθηκε από Α.Ε. ή 
Ε.Π.Ε. ή αυτή που εισέφερε κλάδο ή τµήµα αυτής σε Α.Ε. είχε υποχρέωση τήρησης 
βιβλίου αποθήκης, τότε και η νέα εταιρεία που προέκυψε από το µετασχηµατισµό ή 
αυτή που απορρόφησε άλλη επιχείρηση, κλάδο ή τµήµα, υποχρεούται στην τήρηση 
βιβλίου αποθήκης από το χρόνο σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού.  
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Μετά την 1.1.2003 άλλαξε η προϋπόθεση ένταξης των επιχειρήσεων σε τήρηση 
βιβλίου αποθήκης και απαιτείται πλέον, για την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου 
αποθήκης υπέρβαση του ορίου (που θέτει για την κάθε κατηγορία επιτηδευµατιών το 
άρθρο 8 του Π.∆. 186/1992 Κ.Β.Σ.) για δύο συνεχείς χρήσεις. 

Άρα µε βάση τις νέες διατάξεις εάν κατά την τελευταία διαχειριστική της 
περίοδο, η µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση υπερέβη το όριο τήρησης του βιβλίου 
αποθήκης για δεύτερη συνεχή φορά, τότε η νέα εταιρεία αµέσως µετά τη σύνταξη του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού έχει υποχρέωση να τηρήσει βιβλίο αποθήκης σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του Κ.Β.Σ. Εάν όµως η µετασχηµατιζόµενη 
επιχείρηση την τελευταία διαχειριστική της περίοδο υπερέβη για πρώτη φορά το όριο 
τήρησης του βιβλίου αποθήκης, η υπέρβαση αυτή θα ληφθεί υπόψη εάν η νέα εταιρεία 
στην πρώτη διαχειριστική της περίοδο υπερβεί και αυτή το όριο τήρησης του βιβλίου 
αποθήκης.  

Η πρώτη διαχειριστική περίοδος της νέας εταιρείας θεωρείται ως µία περίοδος. 
Στην περίπτωση που είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη του δωδεκαµήνου, τα ετήσια 
ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται µε αναγωγή. 

Εάν όµως η διαχειριστική περίοδος µέχρι το χρόνο σύνταξης του ισολογισµού 
µετασχηµατισµού (παλαιάς εταιρείας) δεν είναι δωδεκάµηνη, θα γίνεται αναγωγή των 
ακαθάριστων εσόδων σε ετήσια. Στην περίπτωση µετασχηµατισµού δύο ή 
περισσοτέρων επιχειρήσεων, λαµβάνεται υπόψη η επιχείρηση µε τα περισσότερα 
ακαθάριστα έσοδα τα οποία ανάγονται σε ετήσια. 

Παράδειγµα: 

 

Η βιοµηχανική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης «ΚΑΠΠΑ Ε.Π.Ε.» πωλεί αγαθά για 
δικό της λογαριασµό χονδρικώς και κατά τη χρήση 1.1. – 31.12.2003 πραγµατοποίησε 
ακαθάριστα έσοδα 3.200.000 ευρώ. Την 30.6.2004, συντάσσει ισολογισµό 
µετασχηµατισµού προκειµένου να µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία µε βάση τις 
διατάξεις του Ν.2166/1993. Κατά τη χρήση 1.1. – 30.6.2004 πραγµατοποίησε 
ακαθάριστα έσοδα 1.450.000 ευρώ, τα οποία µετά την αναγωγή τους σε ετήσια βάση, 
ανέρχονται σε 2.900.000 ευρώ και είναι µικρότερα από το όριο των 3.000.000 ευρώ που 
θέτει για την κατηγορία αυτή το άρθρο 8 παρ.1 του Κ.Β.Σ., το οποίο είναι το όριο 
τήρησης βιβλίου αποθήκης. Συνεπώς µε βάση τα ανωτέρω, η ανώνυµη εταιρεία (νέα 
εταιρεία που θα προκύψει από την µετατροπή της Ε.Π.Ε.) από 1.7.2004 δεν 
υποχρεούται να τηρήσει βιβλίο αποθήκης και η υπέρβαση αυτή του ορίου κατά τη 
χρήση 1.1. – 31.12.2003, δεν την βαρύνει επειδή δεν υπήρξε και δεύτερη συνεχής 
υπέρβαση του ορίου, άρα δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη για µελλοντική ένταξη. 

Εάν όµως η µετατρεπόµενη Ε.Π.Ε. κατά την χρήση 1.1 - 30.6.2004 πραγµατοποιούσε 
ακαθάριστα έσοδα 1.700.00 ευρώ (τα οποία µετά την αναγωγή τους σε ετήσια βάση 
γίνονται 3.400.000 ευρώ, ακαθάριστα έσοδα) τότε η εταιρεία µετά από µετατροπή 
προερχόµενη από Α.Ε. θα είχε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από 1.7.2004 
(καθότι υπήρξε υπέρβαση του ορίου για δύο συνεχείς χρήσεις).  
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2.4 Mετασχηµατισµοί N. 2166/1993 επιχειρήσεων που τηρούν τα 

βιβλία βάσει των ∆.Λ.Π. 

 

 

Mε το νέο άρθρο 134 του Κ.N. 2190/1920 παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις 
ελληνικές ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης να εφαρµόζουν τα 
υιοθετούµενα από την Eυρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και θεσπίζονται 
οι αναγκαίες προϋποθέσεις και διαδικασίες ώστε, στις περιπτώσεις που εφαρµόζονται τα 
∆.Λ.Π. προαιρετικά, να αποτρέπεται η ασυνεπής εφαρµογή τους – πρακτική που θα 
υπέσκαπτε την αξιοπιστία της οικονοµικής πληροφόρησης. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 12 του N. 3301/2004 αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του 
άρθρου 7 του K.B.Σ. (Π.∆. 186/1992) ως εξής: 

«6. O επιτηδευµατίας που συντάσσει τις Eτήσιες Oικονοµικές του Kαταστάσεις, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή µε 
βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. ή µε βάση τις αρχές και τους κανόνες της 
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. 
Mε τις διατάξεις της νέας παραγράφου 6 του άρθρου 7 του K.B.Σ. παρέχεται η 
δυνατότητα στον επιτηδευµατία που εφαρµόζει τα ∆.Λ.Π. προαιρετικά ή υποχρεωτικά, 
να επιλέξει τον τρόπο τήρησης των λογιστικών του βιβλίων και να τηρήσει αυτά 
σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. ή σύµφωνα µε τις αρχές και τους 
κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.» 

Έτσι, όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους 
κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας το προκύπτον από αυτά αποτέλεσµα 
είναι το φορολογικό αποτέλεσµα. Όταν, όµως, τα βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις 
αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. το προκύπτον αποτέλεσµα είναι µε βάση τις αρχές 
και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. 
Σηµειώνεται ότι, ανεξάρτητα από τις αρχές και τους κανόνες που ακολουθούνται στην 
τήρηση των λογιστικών βιβλίων (∆.Λ.Π. ή φορολογικής νοµοθεσίας) για τον τρόπο, τον 
χρόνο, τη θεώρηση κ.λπ. των τηρούµενων λογιστικών βιβλίων εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες διατάξεις του K.B.Σ. (άρθρα 7, 18, 19, 24 κ.λπ.). 

Eπιπροσθέτως επισηµαίνεται ότι: όταν ο επιτηδευµατίας επιλέγει να τηρεί τα 
λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ισχυουσών 
φορολογικών διατάξεων, για τον επιτηδευµατία αυτόν δεν προκύπτει από τις διατάξεις 
του KBΣ καµία πρόσθετη υποχρέωση σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή των ∆.Λ.Π. (τρόπος 
προσδιορισµού του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π., 
σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων κ.λπ.). Όταν, όµως, τηρεί τα λογιστικά βιβλία 
σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π., τότε για τον επιτηδευµατία αυτόν 
ορίζονται ορισµένες πρόσθετες υποχρεώσεις4. 
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 Yπ. Oικονομικών 1017162/πολ. 1025/2005, "Λογιστής" 2005, σελ. 749. 
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Mε τις διατάξεις της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 7 του K.B.Σ. ο 
επιτηδευµατίας που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους 
κανόνες των ∆.Λ.Π., προκειµένου να είναι εφικτός ο προσδιορισµός των φορολογικών 
µεγεθών και για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών του, υποχρεούται: 

α) Nα συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Bάσης 
(Π.Σ.Λ.Φ.B.). 

β) Nα τηρεί Φορολογικό Mητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων. 

γ) Nα συντάσσει Πίνακα Φορολογικών Aποτελεσµάτων Xρήσης, Πίνακα 
Σχηµατισµού Φορολογικών αποθεµατικών και Aνακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών 
Aποθεµατικών. 

Mετά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π., ήτοι από την 1.1.2005 και µετά, σε περιπτώσεις 
µετασχηµατισµού επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις των Νόµων 2166/1993 και 
2515/1997 δηµιουργήθηκε προβληµατισµός ως προς το ποια θα λαµβάνεται ως βάση 
για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων: δηλαδή, λαµβάνεται αυτή που προκύπτει από 
τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν 
τα λογιστικά τους βιβλία µε βάση τον K.B.Σ. ή τα οριζόµενα από τα ∆.Λ.Π.; 

Tο θέµα ετέθη από ανώνυµη εταιρεία της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 
χρηµατιστήριο και η οποία υπέβαλε ερώτηµα στο Yπουργείο Oικονοµικών σχετικά µε 
το ποια είναι η βάση για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των Νόµων 2166/1993 και 2515/1997 µετά την υιοθέτηση από 1.1.2005 
των ∆.Λ.Π. 
Tο Yπουργείο Oικονοµικών υπέβαλε ερώτηµα προς την EΛTE, η οποία απάντησε µε το 
έγγραφο 490/8.7.2005 «ότι για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων των Νόµων 
2166/1993 και 2515/1997 που απαιτούν τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, η βάση για τη διαπίστωση αυτή θα είναι η 
φορολογική βάση, δηλαδή οι κανόνες που καθορίζονται από τη φορολογική νοµοθεσία 
και ιδιαίτερα τον K.B.Σ., ανεξάρτητα αν οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις τηρούν τα 
λογιστικά τους βιβλία µε βάση τον K.B.Σ. ή τα οριζόµενα από τα ∆.Λ.Π/∆.Π.X.Π.». 

Eπίσης, για το ίδιο θέµα το Yπουργείο Aνάπτυξης υπέβαλε ερώτηµα προς την 
EΛTE, η οποία απάντησε µε το έγγραφο 510/31.8.2005 ότι οι "Iσολογισµοί 
Mετασχηµατισµού" θα πρέπει να συντάσσονται σε φορολογική βάση µε εφαρµογή των 
διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας και ιδιαίτερα του K.B.Σ. 

Mετά απ’ όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι σε περίπτωση 
µετασχηµατισµού επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις των Νόµων 2166/1993 και 
2515/1997, µετά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π., ήτοι από την 1.1. 2005 και µετά, ως βάση 
για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων λαµβάνεται αυτή που προκύπτει από τους 

                                                                                                                                                                           

 

 



62 

 

κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τα 
λογιστικά τους βιβλία µε βάση τον K.B.Σ. ή τα οριζόµενα από τα ∆.Λ.Π.5. 

Στην πράξη, στις περιπτώσεις µετασχηµατισµών επιχειρήσεων οι οποίες τηρούν 
τα βιβλία τους µε βάση τα ∆.Λ.Π. και σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, η έκθεση, 
που συντάσσεται για τις ανάγκες των µετασχηµατισµών βάσει του Νόµου 2166/1993 ή 
του νόµου 2515/1997 και πιστοποιεί τις λογιστικές αξίες των εισφερόµενων 
περιουσιακών στοιχείων καθώς και των υποχρεώσεων, αναπτύσσεται, για την 
πιστοποίηση κάθε καταχωρισµένου στην απογραφή λογαριασµού, σε δύο στήλες: µία 
στήλη αναφέρει τα δεδοµένα και τα υπόλοιπα των φορολογικών βιβλίων και άλλη µία 
αναφέρει τα δεδοµένα και τα υπόλοιπα των βιβλίων ∆.Λ.Π. 

 

2.5 Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. και έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών 

 

Όταν µετατρέπεται Ο.Ε. σε Ε.Ε. και αντίστροφα ή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. πρέπει να 
υποβάλλεται µία οριστική Φ.Μ.Υ. στη αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας κατά την 31.12. και 
να χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στους δικαιούχους για όλο τον χρόνο.  

Από τα άρθρα 7, 75 και 80 του Κ.Ν. 2190/1920 στην περίπτωση συγχώνευσης 
µε απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε., η απορροφούσα εταιρεία εξοµοιώνεται και 
συνεχίζει την πορεία της ενώ η απορροφούµενη παύει να υπάρχει. 

Η απορροφούσα Α.Ε. έχει υποχρέωση να υποβάλει ξεχωριστές προσωρινές και 
οριστικές δηλώσεις για κάθε περίοδο.  

 

 

2.6 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος, σε περίπτωση µετατροπής 

ή συγχώνευσης επιχειρήσεων 

Όταν Ο.Ε. ή Ε.Ε., µετατρέπεται ή συγχωνεύεται, βεβαιώνεται προκαταβολή 
φόρου. 

 

Σε περίπτωση µετατροπής ή συγχώνευσης υπόχρεων προσώπων, σε οποιοδήποτε 
τύπο εταιρείας, θα υπολογίζεται κανονικά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. 

Η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος, εφόσον πρόκειται για µετατροπή Ο.Ε. σε 
Α.Ε. και επειδή από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος δεν υπάρχει υποχρέωση 
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περαιτέρω υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για την Ο.Ε., επιστρέφεται στον 
δικαιούχο µετά από κάθε σχετική αίτηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

 

Προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται και στις εταιρείες που συγχωνεύονται   

 

Όπως είναι γνωστό σε περίπτωση µετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων, η 
µετατρεπόµενη ή οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις παύουν να υφίστανται κατά το χρόνο 
της µετατροπής ή συγχώνευσης και δηµιουργείται νέο νοµικό πρόσωπο. Εποµένως επί 
συγχώνευσης Α.Ε. σε νέα Α.Ε. θα βεβαιωθεί µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος (για τα εισοδήµατα που απέκτησαν µέχρι το χρόνο συγχώνευσης) και 
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος, από το οφειλόµενο ποσό της οποίας θα καταβληθεί 
ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης το 1/8 αυτής. Παράλληλα οι εταιρείες αυτές 
δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., µε την οποία θα 
ζητήσουν τη διαγραφή των µη ληξιπρόθεσµων δόσεων προκαταβολής φόρου 
εισοδήµατος, προσκοµίζοντας και τα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η συγχώνευση 
τους σε νέα Α.Ε. Οι υπόλοιπες δόσεις προκαταβολής που έχουν καταβληθεί µέχρι του 
χρόνου υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων θα επιστραφούν στις συγχωνευθείσες 

Μείωση προκαταβολής φόρου  

 

Στην περίπτωση των Α.Ε. που συγχωνεύθηκαν σε νέα Α.Ε. βεβαιώθηκε 
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για το τρέχον οικονοµικό έτος. Εφόσον όµως οι 
εταιρείες αυτές υπέβαλλαν σχετική αίτηση στη ∆.Ο.Υ. ζητώντας τη διαγραφή των µη 
ληξιπρόθεσµων δόσεων προκαταβολής φόρου εισοδήµατος, προσκοµίζοντας και τα 
σχετικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει συγχώνευση αυτών και η σύσταση νέου 
νοµικού προσώπου, η ∆.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να διαγράψει τις µη ληξιπρόθεσµες 
δόσεις προκαταβολής φόρου εισοδήµατος που υπήρχαν κατά το χρόνο της υποβολής 
σχετικής αίτησης. 

 

2.7 Α.Φ.Μ. της από µετατροπή ή συγχώνευση εταιρείας 

 

Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που αποδόθηκε σε νοµικό 
πρόσωπο δεν αλλάζει, εάν επέλθει οποιαδήποτε µεταβολή σε αυτό, όπως εάν Ε.Π.Ε. 
µετατραπεί σε Α.Ε., Ο.Ε. µετατραπεί σε Ε.Π.Ε. κ.λπ. και απενεργοποιείται µε τη 
δήλωση διακοπής εργασιών. Για τα νοµικά πρόσωπα αρµόδια ∆.Ο.Υ. είναι η ∆.Ο.Υ. της 
έδρας τους, µε µόνη εξαίρεση τις Α.Ε., για τις οποίες συνεχίζουν να είναι αρµόδιες, 
όπως και σήµερα, οι αντίστοιχες ∆.Ο.Υ. Α.Ε. 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

3.1 ∆ιαδικασίες και λογιστικές εγγραφές µετατροπής Ε.Π.Ε. σε 

Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993
6
 

 

1. Οι εταίροι της Ε.Π.Ε. αποφασίζουν τη µετατροπή της εταιρείας τους σε Α.Ε. 
µε βάση το Ν. 2166/1993, µε έκτακτη Γενική Συνέλευση, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 
των Ύ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 38 παρ. 1 Ν. 3190/55). Η απόφαση 
αυτή, όπου αναγράφονται και τα ποσοστά συµµετοχής αυτών στην νέα εταιρεία, γίνεται 
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο.  

                                                           

6
 �

 Καραγιάννης Ι. Δημήτριος - Καραγιάννης Δ. Ιωάννης – Καραγιάννη Δ. Αικατερίνη, «Συστάσεις – 

Μετατάξεις - Μετατροπές – Συγχωνεύσεις - Απορροφήσεις – Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων 

στην πράξη», 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2007. 

 

 



65 

 

2. Συντάσσεται η απογραφή και ο ισολογισµός, καθώς και η γενική 
εκµετάλλευση, τα αποτελέσµατα χρήσης και η διάθεση κερδών τα οποία καταχωρούνται 
στο βιβλίο απογραφών 

 3. Η Ε.Π.Ε. λοιπόν λόγω του µετασχηµατισµού της σε Α.Ε. θεωρείται ότι παύει 
να λειτουργεί από τη στιγµή κιόλας της απόφασης µετατροπής της. Οπότε µέσα σε 4 
µήνες και 10 ηµέρες πρέπει να υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της 
Ε.Π.Ε. και επίσης πρέπει µέσα σε 130 ηµέρες να υποβληθεί και η εκκαθαριστική 
δήλωση του Φ.Π.Α. για την Ε.Π.Ε. 

4. Ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε 
συνηµµένο τον ισολογισµό µετατροπής, αντίγραφο της γενικής εκµετάλλευσης, των 
αποτελεσµάτων χρήσης, επίσης ένα αντίγραφο της γενικής συνέλευσης που αφορά τη 
µετατροπή για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και την επαλήθευση του ύψους 
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.  

5. Γίνεται έλεγχος του βιβλίου απογραφών και ισολογισµών από τον αρµόδιο 
υπάλληλο της ∆.Ο.Υ.  

6. Στη συνέχεια συντάσσει έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, όπου 
αναγράφει σε ειδικό κεφάλαιο τα ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης. Στην έκθεση αυτή αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία 
της επιχείρησης όπως αυτά αναφέρονται στον ισολογισµό και στην απογραφή 
µετατροπής της Ε.Π.Ε. χωρίς να γίνεται εκτίµηση.  

7. Ένα αντίγραφο από την παραπάνω έκθεση κοινοποιείται και στην εταιρεία.  

8. Με βάση το αντίγραφο αυτό και µε βάση όσα άλλα αποφασίζουν αυτοί που 
συµµετέχουν στην Α.Ε. συντάσσεται το καταστατικό της Α.Ε.  

9. Οι πράξεις που γίνονται από την ηµέρα απόφασης για την µετατροπή µέχρι 
και την καταχώριση της Α.Ε. στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών, καταχωρούνται στα 
βιβλία της Ε.Π.Ε. αλλά για λογαριασµό της Α.Ε.  

10. Στη συνέχεια, η επιχείρηση προσκοµίζει στη ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 
Εµπορίου δύο αντίγραφα από το καταστατικό που συνέταξε. Με βάση αυτά η 
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εµπορίου παρέχει την άδεια σύστασης της Α.Ε., εγκρίνει το 
καταστατικό της και καταχωρεί την εταιρεία στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.  

11. Η εγκριτική αυτή απόφαση µαζί µε µία περίληψη του καταστατικού 
στέλνονται απευθείας από τη ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εµπορίου στο Εθνικό 
Τυπογραφείο για να δηµοσιευθούν στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης ένα 
αντίγραφο της παραπάνω εγκριτικής απόφασης αποστέλλεται και στην Α.Ε. Με βάση το 
αντίγραφο αυτό η Α.Ε. θεωρεί τα βιβλία και τα στοιχεί της στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.  
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Α. Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της µετατρεπόµενης 

εταιρείας (Ε.Π.Ε.) 

 

Στο χρονικό διάστηµα που διαρκεί από την ηµέρα της απόφασης µετατροπής της 
Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. µέχρι και την ολοκλήρωση της µετατροπής γίνονται οι εγγραφές 
µετατροπής της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Με τις εγγραφές αυτές τα ποσά του εταιρικού 
κεφαλαίου χρεώνονται για να εξισωθούν και πιστώνονται οι επιµέρους λογαριασµοί των 
εταίρων µε τα αντίστοιχα ποσά που τους αναλογούν στην µετατροπή σύµφωνα µε τη 
σχετική απόφαση περί µετατροπής της γενικής συνέλευσης.  

Ο λογαριασµός «Εταιρικό Κεφάλαιο» χρεώνεται και πιστώνονται οι ατοµικοί 
λογαριασµοί των εταίρων µε τα αντίστοιχα ποσά τους, σύµφωνα µε το ποσό που έχει 
αποφασισθεί για τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο ως εξής:  

 

___________________     ___________________ 

 

Χρεώνεται  40 Κεφάλαιο  

40 .06.00.000 Εταιρικό Κεφάλαιο  

Πιστώνεται  33 Χρεώστες διάφοροι  

33.07.00 ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων  

Εταιρικό Κεφάλαιο που διατίθεται για τη µετατροπή σε Α.Ε.  

________________      ___________________ 

 

Με το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου χρεώνεται ο λογαριασµός 18.00.01.000 «Μετοχές 
µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού» µε πίστωση του λογαριασµού 
53.98.00 «Α.Ε.(από µετατροπή)» µε το ίδιο ποσό.  

Με την εγγραφή αυτή απεικονίζονται οι µετοχές που περιέρχονται στους εταίρους της 
Ε.Π.Ε. λόγω µετατροπής της εταιρείας τους σε Α.Ε. ως εξής:  

 

_________________     ___________________ 

 

Χρεώνεται  18   Μετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

18.00.01.000 Μετοχές µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο  

πιστώνεται   53   Πιστωτές διάφοροι  
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A. Α.Ε. (από µετατροπή)  
________________      ___________________ 

 

Στη συνέχεια χρεώνεται ο λογαριασµός 33.07 «∆οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων» για 
να εξισωθεί και πιστώνεται µε το ίδιο ποσό ο λογαριασµός 18 «Συµµετοχές και λοιπές 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις», οπότε και εξισώνεται ο λογαριασµός αυτός. Η εγγραφή 
αυτή γίνεται για να απεικονιστεί στα βιβλία της Ε.Π.Ε. ποιοι εταίροι πήραν τις µετοχές, 
σύµφωνα βέβαια µε τα όσα συµφωνήθηκαν στην απόφαση για τη µετατροπή της 
εταιρείας τους σε Α.Ε.: _________________    
 ___________________ 

 

Χρεώνεται  33   Χρεώστες διάφοροι  

33.07.00  ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων  

πιστώνεται  18  Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

18.00.01.000 Μετοχές µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο  

Μετοχές που αναλογούν στους εταίρους της Ε.Π.Ε. που µετατρέπεται σε Α.Ε. 

_________________     ___________________ 

  

Τα ποσά που απεικονίζονται στο ενεργητικό της απογραφής της Ε.Π.Ε. πιστώνονται για 
να εξισωθούν και χρεώνεται µε το ίδιο ποσό λογαριασµός 89.01.00.000 ως εξής:  

 

________________      ___________________ 

 

Χρεώνεται  89   Ισολογισµός  

89.01.00.000 Α.Ε. (από µετατροπή)  

πιστώνονται  οι λογαριασµοί του ενεργητικού  

Μεταφορά ενεργητικού στην από µετατροπή Α.Ε.  

_________________     __________________ 

 

Οι υπόλοιποι λογαριασµοί (εκτός από το λογαριασµό 40 «Κεφάλαιο») από τα ίδια 
κεφάλαια, από υποχρεώσεις προς τρίτους και από τα αποσβεσµένα πάγια που 
απεικονίζονται στην απογραφή της Ε.Π.Ε. καθώς και ο λογαριασµός 53.98.00 «Α.Ε. 
(από µετατροπή)» χρεώνονται για να εξισωθούν και πιστώνεται µε το συνολικό τους 
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ποσό ο λογαριασµός 89.01.00.000 «Ισολογισµός Α.Ε. (από µετατροπή)» για τη 
µεταφορά υποχρεώσεων και αντιθέτων λογαριασµών στην από µετατροπή Α.Ε.  

  

 

Β. Εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. που προέρχονται από 

µετατροπή 

 

 

Γίνονται οι εγγραφές σύστασης της Α.Ε. ως εξής: 

 

________________      __________________ 

 

Χρέωση  33  Χρεώστες διάφοροι  

33.03  Μέτοχοι, λογαριασµός κάλυψης κεφαλαίου  

πίστωση  40  Κεφάλαιο  

40.02.00.000 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο ανωνύµων κοινών 
µετοχών  

Εγγραφή κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου ως καταστατικό σύστασης  

_________________     ___________________ 

 

Χρέωση  33  Χρεώστες διάφοροι  

33.04  Οφειλόµενο κεφάλαιο από τους µετόχους  

πίστωση  33  Χρεώστες διάφοροι  

33.03  Μέτοχοι, λογαριασµός κάλυψης κεφαλαίου  

Εγγραφή για τα ποσά που εισφέρονται συγχρόνως µε την κάλυψη  

_________________     ___________________ 

 

 

Το ενεργητικό από την απογραφή της µετατροπής χρεώνεται µε πίστωση του 
λογαριασµού 89 «Ισολογισµός» και το παθητικό της ίδιας απογραφής πιστώνεται µε 
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χρέωση του λογαριασµού 89 «Ισολογισµός» , µε τη διαφορά µόνο ότι αντί να πιστωθεί 
ο λογαριασµός 40 «Κεφάλαιο», πιστώνεται ο λογαριασµός 33.04 «Οφειλόµενο 
κεφάλαιο από τους µετόχους» µε τεταρτοβάθµιους λογαριασµούς τους εταίρους που 
συµµετέχουν στην Ε.Π.Ε. που µετατράπηκε σε Α.Ε. για την κάλυψη του κεφαλαίου από 
µετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.  

 

Στο ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων γίνεται η µεταφορά από το λογαριασµό 40.02 
Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο ανωνύµων κοινών µετοχών στο λογαριασµό 40.00 
Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανωνύµων κοινών µετοχών του ποσού της αξίας 
µετατροπής και της εισφοράς σε µετρητά ως εξής:  

________________      ___________________ 

 

Χρέωση  40  Κεφάλαιο 

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο ανώνυµων κοινών µετοχών  

πίστωση  40    Κεφάλαιο  

40.00 Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανωνύµων κοινών 
µετοχών  

_________________    ________________________ 

 

Η απογραφή και ο ισολογισµός που καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Ε.Π.Ε. θεωρούνται 
ως απογραφή και ισολογισµός έναρξης της Α.Ε. που προέρχεται από τη µετατροπή της 
Ε.Π.Ε.  

 

 

 

 

 

3.2 ∆ιαδικασίες και λογιστικές εγγραφές απόσπασης κλάδου από 

λειτουργούσα επιχείρηση οποιασδήποτε νοµικής µορφής και εισφορά 

του σε λειτουργούσα Α.Ε., µε βάση τις διατάξεις Ν. 2166/1993
7
 

                                                           

7
 �

 «Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ» Τεύχος Ιανουαρίου 2007  
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1.Με σχετική απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας που αποσπά τον Κλάδο 
αποφασίζεται η απόσπαση συγκεκριµένου Κλάδου (ή τµήµατος) και η εισφορά του σε 
λειτουργούσα ανώνυµη εταιρεία που θα απορροφήσει τον Κλάδο. Στην ίδια απόφαση 
του ∆.Σ. της εταιρείας που εισφέρει τον Κλάδο καθορίζεται και η ηµεροµηνία σύνταξης 
της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του προσφερόµενου Κλάδου, µε βάση τα 
δεδοµένα της Λογιστικής Κατάστασης, αντί Ισολογισµού µετασχηµατισµού, που δεν 
καταρτίζεται γιατί η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της.  

2. Με την καθορισθείσα ηµεροµηνία καταρτίζεται απογραφή των περιουσιακών 
ενεργητικού και παθητικού του εισφερόµενου Κλάδου και µε βάση τα δεδοµένα της 
συντάσσεται η Λογιστική Κατάσταση της Εταιρείας για την εισφορά του Κλάδου «Α» 
στην Α.Ε. που θα απορροφήσει τον Κλάδο. Ακολουθεί η καταχώρηση της απογραφής 
και της Λογιστικής Κατάστασης στο θεωρηµένο βιβλίο απογραφών. ∆ιευκρινίζεται ότι 
η Λογιστική Κατάσταση περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού του εισφερόµενου Κλάδου µε τις λογιστικές αξίες τους, καθώς και την 
καθαρή θέση του Κλάδου που αποτελεί το εισφερόµενο κεφάλαιο στην απορροφούσα 
Α.Ε., η οποία θα αυξήσει ισόποσα το κεφάλαιό της και θα εκδώσει µετοχές οι οποίες θα 
παραδοθούν στην εταιρεία που εισφέρει τον Κλάδο και όχι στους µετόχους της Α.Ε. 

3. Οι συναλλακτικές και λοιπές πράξεις της µεταβατικής περιόδου (δηλαδή από 
την ηµέρα σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης µέχρι την ηµέρα καταχωρίσεως στο 
Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της Νοµαρχίας), που θα αφορούν τον 
εισφερόµενο Κλάδο, παρακολουθούνται σε διακεκριµένους λογαριασµούς των 
λογιστικών βιβλίων της εταιρείας που εισφέρει τον Κλάδο και αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της απορρόφησης του Κλάδου και της διενέργειας των σχετικών 
λογιστικών εγγραφών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική λογιστική εγγραφή στα 
λογιστικά βιβλία της Α.Ε. που απορρόφησε τον Κλάδο.  

4. Αµέσως µετά την κατάρτιση της Λογιστικής Κατάστασης εισφοράς του 
Κλάδου καταρτίζεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή «Έκθεση διαπιστώσεως της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων» της καταστάσεως αυτής. 

5. Τα ∆.Σ. των δύο εταιρειών καταρτίζουν µε ιδιωτικό έγγραφο, το σχέδιο 
σύµβασης εισφοράς του Κλάδου στην Α.Ε. (άρθρο 69 παρ. 1 – 2 κωδ. Ν. 2190/1920) 
Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό υποβάλλεται σε δηµοσιότητα (άρθρο 69, παρ.3) 
τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης 
κάθε εταιρείας που καλείται να αποφασίσει για το σχέδιο αυτό. Μέσα σε δέκα ηµέρες 
από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων αυτών δηµοσιότητας, από το ∆.Σ. κάθε 
εταιρείας δηµοσιεύεται και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα περίληψη του 
σχεδίου σύµβασης εισφοράς Κλάδου (άρθρο 70 παρ. 1 Ν. 2190/1920).  

6. Από τη Γ.Σ. κάθε εταιρείας λαµβάνεται απόφαση περί εγκρίσεως του σχεδίου 
σύµβασης εισφοράς Κλάδου. Η Γ.Σ. της απορροφούσας εταιρείας αποφασίζει και για τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού της.  

7. Μετά την έγκριση του σχεδίου σύµβασης εισφοράς Κλάδου από τις Γ.Σ. των 
δύο εταιρειών, τα ∆.Σ. των εταιρειών αυτών καταρτίζουν µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο τη σύµβαση εισφοράς Κλάδου στην οποία περιλαµβάνεται και η τροποποίηση 
του καταστατικού της απορροφούσας εταιρείας. Στη συνέχεια υποβάλλονται στην 



71 

 

αρµόδια Νοµαρχία για έγκριση όλα τα σχετικά και µετά την έγκριση ακολουθούν οι 
διατυπώσεις δηµοσιότητας.  

8. Η συγχώνευση γίνεται αυτοδικαίως µε τη καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της 
εγκριτικής απόφασης του αρµόδιου Νοµάρχη.  

9. Μετά τη καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης 
διενεργούνται µε την ίδια ηµεροµηνία, δηλαδή της καταχώρισης στο Μητρώο Α.Ε. της 
εγκριτικής απόφασης οι σχετικές λογιστικές εγγραφές που είναι οι εξής:  

 

 

Α. Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εισφέρουσας εταιρείας  

 

 

Απεικονίζεται η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόµενου 
Κλάδου µε τις αξίες που εµφανίζονται στη Λογιστική Κατάσταση. Γι’ αυτό 
χρησιµοποιείται ο λογαριασµός 33.93 «Α.Ε., λογαριασµός εισφοράς περιουσιακών 
στοιχείων Κλάδου…», του οποίου το τελικό πιστωτικό υπόλοιπο θα απεικονίζει το ποσό 
της καθαρής θέσης του εισφερόµενου Κλάδου, που περιλαµβάνεται στη σύµβαση 
εισφοράς Κλάδου.  

Θα διενεργηθούν οι ακόλουθες λογιστικές εγγραφές:  

_________________     ___________________ 

 

Χρεώνεται ο λογαριασµός 33.93 «Α.Ε., λογαριασµός εισφοράς περιουσιακών 
στοιχείων Κλάδου…», µε την αξία των µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού  

Πιστώνονται οι λογαριασµοί µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων 
ενεργητικού (παγίων, αποθεµάτων, απαιτήσεων κλπ.) οι οποίοι εξισώνονται  

__________________     ___________________ 

 

Χρεώνονται οι λογαριασµοί των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του παθητικού 
(υποχρεώσεων, προβλέψεων, αποσβεσµένων παγίων) οι οποίοι εξισώνονται  

Πιστώνεται ο λογαριασµός 33.93 «Α.Ε., λογαριασµός εισφοράς περιουσιακών 
στοιχείων Κλάδου…»  

_________________     ___________________ 
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Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές µεταβιβάσεως των πράξεων της µεταβατικής 
περιόδου που αφορούν τον εισφερόµενο Κλάδο. Οι πράξεις αυτές κατά τη 
λογιστικοποίησή τους είναι δυνατόν είτε να συνεχίσει η καταχώρισή τους στους ίδιους 
λογαριασµούς και ταυτόχρονα να καταχωρούνται και σε παράπλευρο µηχανογραφικό 
πρόγραµµα είτε να καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς. Η µεταβίβασή τους 
στην εταιρεία που απορρόφησε τον Κλάδο γίνεται µε τη χρησιµοποίηση του ενδιάµεσου 
λογαριασµού 33.94 «Α.Ε., λογαριασµός µεταβιβάσεων πράξεων µεταβατικής 
περιόδου», ο οποίος χρεώνεται και πιστώνεται µε αντίστοιχη πίστωση και χρέωση των 
λογαριασµών στους οποίους έχουν καταχωρηθεί οι πράξεις αυτές κατά τη 
λογιστικοποίηση τους. Το υπόλοιπο που τελικά θα αποµείνει στο λογαριασµό 33.94, 
πιστωτικό ή χρεωστικό, ανήκει στην εταιρεία που απορρόφησε τον Κλάδο και 
τακτοποιείται ανάλογα µε τη φύση του, δηλαδή το πιστωτικό καταβάλλεται ενώ το 
χρεωστικό εισπράττεται. 

 Η παραλαβή των νέων µετοχών απεικονίζεται µε την εξής λογιστική εγγραφή:  

________________      ___________________ 

 

Χρεώνεται ο λογαριασµός 18.00 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις»  

Πιστώνεται ο λογαριασµός 33.93 «Α.Ε., λογαριασµός εισφοράς περιουσιακών 
στοιχείων Κλάδου…» ο οποίος εξισώνεται  

_______________      ___________________ 

 

 

 

Β. Λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της απορροφούσας 

εταιρείας  

 

 

∆ιενεργείται η λογιστική εγγραφή της παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων 
του απορροφούµενου Κλάδου:  

___________________     ___________________ 

 

Χρεώνονται οι λογαριασµοί των παραλαµβανόµενων περιουσιακών στοιχείων του 
ενεργητικού (παγίων, αποθεµάτων, απαιτήσεων κλπ.)  

Πιστώνονται:  

i. οι λογαριασµοί των παραλαµβανόµενων περιουσιακών στοιχείων του 
παθητικού (υποχρεώσεων, αποσβεσµένων παγίων, προβλέψεων, διαφορών  
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ii. ο λογαριασµός 53.95 «Α.Ε., λογαριασµός δικαιούµενων µετοχών από 
εισφορά Κλάδου», µε την καθαρή θέση του απορροφούµενου Κλάδου  

_________________     ___________________ 

 

Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου, εκδόσεως των 
νέων µετοχών και παραδόσεώς ρους στην εισφέρουσα εταιρεία:  

Χρέωση  33  χρεώστες διάφοροι  

33.03 Α.Ε., λογαριασµός καλύψεως κεφαλαίου  

πίστωση  40  Κεφάλαιο  

40.00  Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο  

κάλυψη αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου  

 

_________________     __________________ 

 

χρέωση  53  πιστωτές διάφοροι  

53.95 Α.Ε. λογαριασµός δικαιούµενων µετοχών από εισφορά Κλάδου  

πίστωση  33  χρεώστες διάφοροι  

33.03 Α.Ε. λογαριασµός καλύψεως κεφαλαίου  

έκδοση των νέων µετοχών και παράδοσή τους στην εταιρεία που 
εισέφερε τον Κλάδο  

 

 

 

3.3 ∆ιαδικασίες και λογιστικές εγγραφές συγχώνευσης µίας 

Ε.Π.Ε. και µίας Ο.Ε. µε σκοπό το σχηµατισµό µίας Α.Ε. µε βάση τις 
διατάξεις του Ν. 2166/1993

8 

                                                           

8
 �

 Καραγιάννης Ι. Δημήτριος - Καραγιάννης Δ. Ιωάννης – Καραγιάννη Δ. Αικατερίνη, «Συστάσεις – 

Μετατάξεις - Μετατροπές – Συγχωνεύσεις - Απορροφήσεις – Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων 

στην πράξη», 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2007. 
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Α. Ενέργειες της Ε.Π.Ε. 

 

1. Οι εταίροι της Ε.Π.Ε. αποφασίζουν από κοινού µε τους εταίρους της Ο.Ε. να 
συγχωνευθούν µε βάση το Ν. 2166/1993 και να σχηµατίσουν µία νέα εταιρεία που να 
έχει τη µορφή της Α.Ε. 

2. Συντάσσεται η απογραφή και ο ισολογισµός, καθώς και η γενική 
εκµετάλλευση, τα αποτελέσµατα χρήσης και η διάθεση κερδών τα οποία καταχωρούνται 
στο βιβλίο απογραφών  

3. Συγχρόνως, η Ε.Π.Ε. υποβάλλει αίτηση στη ∆.Ο.Υ. για έλεγχο (εφόσον 
επιθυµεί να γίνει ο έλεγχος από τη ∆.Ο.Υ. και όχι από Ορκωτό Λογιστή). Συνήθως 
υποβάλλεται κοινή δήλωση από όλες µαζί τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται. 

4. Έπειτα από τη διενέργεια του ελέγχου από τη ∆.Ο.Υ. , αντίγραφο της έκθεσης 
του ελέγχου κοινοποιείται και στην Ε.Π.Ε. 

5. Με βάση το αντίγραφο αυτό και τα αντίγραφο της έκθεσης της άλλης 
εταιρείας (Ο.Ε.) που συγχωνεύεται µε την Ε.Π.Ε., καθώς επίσης και το θεωρηµένο από 
τη ∆.Ο.Υ. αντίγραφο της δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτου συντάσσεται το 
καταστατικό της Α.Ε. 

6. Οι πράξεις που γίνονται από την ηµέρα απόφασης για την µετατροπή µέχρι 
και την καταχώριση της Α.Ε. στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών, καταχωρούνται στα 
βιβλία της Ε.Π.Ε. αλλά για λογαριασµό της Α.Ε. 

7. Το καταστατικό καταχωρείται στα βιβλία του Υπουργείου Εµπορίου και 
καταχωρείται η Α.Ε. στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. 

8. Στη συνέχεια, θεωρούνται από τη ∆.Ο.Υ. τα βιβλία και τα στοιχεία της Α.Ε. Ο 
λογιστής οφείλει να διενεργήσει στα βιβλία της Ε.Π.Ε.: α) τις εγγραφές που αφορούν τη 
συγχώνευση και β) τις εγγραφές µεταφοράς των κινήσεων, που γίνονται στο διάστηµα 
από την ηµέρα απόφασης της συγχώνευσης έως την ηµέρα καταχώρισης της Α.Ε. στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, από τα βιβλία της Ε.Π.Ε. στα βιβλία της Α.Ε.  

 

Λογιστικές εγγραφές για τη συγχώνευση της Ε.Π.Ε. 

_________________     ___________________ 

 

Χρεώνεται  40  Κεφάλαιο  

40 .06.00.000 Εταιρικό Κεφάλαιο  

Πιστώνεται   33  Χρεώστες διάφοροι  
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33.07.00 ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων  

Εταιρικό Κεφάλαιο που διατίθεται για τη συγχώνευση σε Α.Ε.  

________________      ___________________ 

 

Με το ποσό των µετοχών που αντιστοιχούν στους εταίρους της Ε.Π.Ε. γίνεται η 
παρακάτω εγγραφή ώστε να απεικονιστούν οι µετοχές αυτές στα βιβλία της Ε.Π.Ε.:  

_______________      ___________________ 

 

Χρεώνεται  18   Μετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

18.00.01.000 Μετοχές µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο  

πιστώνεται  53   Πιστωτές διάφοροι  

A. Α.Ε. (από συγχώνευση)  
________________      ___________________ 

 

Στη συνέχεια χρεώνονται οι υπόλοιποι του λογαριασµού 33.07 «∆οσοληπτικοι 
λογαριασµοί εταίρων» για να εξισωθούν και πιστώνεται µε το ίδιο ποσό ο λογαριασµός 
18 «Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις», οπότε και εξισώνεται ο 
λογαριασµός αυτός ως εξής:  

________________      ___________________ 

 

Χρεώνεται  33   Χρεώστες διάφοροι  

33.07.00  ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων  

πιστώνεται  18 Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

18.00.01.000 Μετοχές µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο  

Κάλυψη µετοχών από εταιρικό κεφάλαιο  

________________      ___________________ 

 

Στη συνέχεια ο λογαριασµός 18 «Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις» µεταφέρεται µε το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασµό 53.98 για να εξισωθεί.  
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Τα ποσά που απεικονίζονται στο ενεργητικό της απογραφής της Ε.Π.Ε. 
πιστώνονται για να εξισωθούν και χρεώνεται µε το ίδιο ποσό λογαριασµός 89.01.00.000 
ως εξής:  

________________      ___________________ 

 

Χρεώνεται  89   Ισολογισµός  

89.01.00.000 Α.Ε. (από συγχώνευση)  

πιστώνονται  οι λογαριασµοί του ενεργητικού  

Μεταφορά ενεργητικού της Ε.Π.Ε. στην από συγχώνευση Α.Ε.  

_______________      ___________________ 

 

Οι υπόλοιποι λογαριασµοί (εκτός από το λογαριασµό 40 «Κεφάλαιο») από τα ίδια 
κεφάλαια, από υποχρεώσεις προς τρίτους και από τα αποσβεσµένα πάγια που 
απεικονίζονται στην απογραφή της Ε.Π.Ε. καθώς και ο λογαριασµός 53.98.00 «Α.Ε. 
(από µετατροπή)» χρεώνονται για να εξισωθούν και πιστώνεται µε το συνολικό τους 
ποσό ο λογαριασµός 89.01.00.000 «Ισολογισµός Α.Ε. (από µετατροπή)» για τη 
µεταφορά αποθεµατικών, υποχρεώσεων και αντιθέτων λογαριασµών στην από 
µετατροπή Α.Ε.  

 

 

Β. Ενέργειες της Ο.Ε.  

 

1. Οι εταίροι της Ο.Ε. αποφασίζουν από κοινού µε τους εταίρους της Ε.Π.Ε. να 
συγχωνευθούν µε βάση το Ν. 2166/1993 και να σχηµατίσουν µία νέα εταιρεία που να 
έχει τη µορφή της Α.Ε.  

2. Συντάσσεται η απογραφή και ο ισολογισµός, καθώς και η γενική 
εκµετάλλευση, τα αποτελέσµατα χρήσης και η διάθεση κερδών τα οποία καταχωρούνται 
στο βιβλίο απογραφών.  

3. Υποβάλλεται αίτηση στη ∆.Ο.Υ. µε συνηµµένο τον παραπάνω ισολογισµό για 
να γίνει η σχετική πιστοποίηση της λογιστικής κατάστασης της Ο.Ε. (εφόσον προτιµάει 
τον έλεγχο από τη ∆.Ο.Υ. και όχι από την επιτροπή του άρθρου 9 ή από Ορκωτό 
Ελεγκτή).  

4. Έπειτα από τη διενέργεια του ελέγχου ένα αντίγραφο της έκθεσης του ελέγχου 
αυτού κοινοποιείται και στην Ο.Ε.  

5. Στη συνέχεια µε βάση τα αντίγραφα των εκθέσεων της Ο.Ε. και της Ε.Π.Ε. 
συντάσσεται το καταστατικό της Α.Ε.  

6. Το καταστατικό καταχωρείται στα βιβλία του Υπουργείου Εµπορίου και 
καταχωρείται η Α.Ε. στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.  
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7. Στη συνέχεια, θεωρούνται από τη ∆.Ο.Υ. τα βιβλία και τα στοιχεία της Α.Ε. Ο 
λογιστής οφείλει να διενεργήσει στα βιβλία της Ο.Ε.: α) τις εγγραφές που αφορούν τη 
συγχώνευση και β) τις εγγραφές µεταφοράς των κινήσεων, που γίνονται στο διάστηµα 
από την ηµέρα απόφασης της συγχώνευσης έως την ηµέρα καταχώρισης της Α.Ε. στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, από τα βιβλία της Ο.Ε. στα βιβλία της Α.Ε.  

 

 

Εγγραφές για τη συγχώνευση της Ο.Ε.  

________________      ___________________ 

 

Χρεώνεται  40  Κεφάλαιο  

40 .06.00.000 Εταιρικό Κεφάλαιο  

Πιστώνεται   33  Χρεώστες διάφοροι  

33.07.00 ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων  

Εταιρικό Κεφάλαιο που διατίθεται για τη συγχώνευση σε Α.Ε. 

__________________     ___________________  

 

Με το ποσό των µετοχών που αντιστοιχούν στους εταίρους της Ο.Ε. γίνεται η παρακάτω 
εγγραφή ώστε να απεικονιστούν οι µετοχές αυτές στα βιβλία της Ο.Ε.:  

__________________     ___________________ 

 

Χρεώνεται  18   Μετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

18.00.01.000 Μετοχές µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο  

πιστώνεται  53  Πιστωτές διάφοροι  

53.98.00 Α.Ε. (από συγχώνευση)  

_________________     ___________________ 

 

Στη συνέχεια χρεώνονται οι υπόλοιποι του λογαριασµού 33.07 «∆οσοληπτικοί 
λογαριασµοί εταίρων» για να εξισωθούν και πιστώνεται µε το ίδιο ποσό ο λογαριασµός 
18 «Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις», οπότε και εξισώνεται ο 
λογαριασµός αυτός ως εξής:  

_________________     ___________________ 
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Χρεώνεται  33   Χρεώστες διάφοροι  

33.07.00  ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων  

πιστώνεται  18  Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

18.00.01.000 Μετοχές µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο  

Κάλυψη µετοχών από εταιρικό κεφάλαιο  

_________________     ___________________ 

 

Στη συνέχεια ο λογαριασµός 18 «Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» 
µεταφέρεται µε το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασµό 53.98 για να εξισωθεί.  

_________________     ___________________ 

 

Τα ποσά που απεικονίζονται στο ενεργητικό της απογραφής της Ο.Ε. καθώς και οι 
ζηµίες (εάν υπάρχουν) πιστώνονται για να εξισωθούν και χρεώνεται µε το ίδιο ποσό 
λογαριασµός 89.01.00.000 ως εξής:  

________________      ___________________ 

 

Χρεώνεται  89   Ισολογισµός  

89.01.00.000 Α.Ε. (από συγχώνευση)  

πιστώνονται  οι λογαριασµοί του ενεργητικού  

Μεταφορά ενεργητικού της Ο.Ε. στην από συγχώνευση Α.Ε.  

_________________     ___________________ 

 

Οι υποχρεώσεις σε τρίτους και τα αποσβεσµένα πάγια στοιχεία που απεικονίζονται στην 
απογραφή της Ο.Ε. καθώς και ο λογαριασµός 53.98.00 «Α.Ε. (από µετατροπή)» 
χρεώνονται για να εξισωθούν και πιστώνεται µε το συνολικό ποσό ο λογαριασµός 
89.01.00.000 «Ισολογισµός Α.Ε. (από µετατροπή)» για τη µεταφορά υποχρεώσεων και 
αντίθετων λογαριασµών της Ο.Ε. στην από συγχώνευση Α.Ε.  

 

 

Γ. Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. που προέρχεται από 

τη συγχώνευση των επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. και Ο.Ε.  
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__________________     ___________________ 

 

Χρέωση  33  Χρεώστες διάφοροι  

33.03  Μέτοχοι, λογαριασµός κάλυψης κεφαλαίου  

πίστωση  40  Κεφάλαιο  

40.02.00.000 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο ανωνύµων κοινών 
µετοχών  

Εγγραφή κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου ως καταστατικό σύστασης 

________________      ___________________ 

  

Χρέωση  33  Χρεώστες διάφοροι  

33.04 Οφειλόµενο κεφάλαιο από τους µετόχους  

πίστωση  33  Χρεώστες διάφοροι  

33.03 Μέτοχοι, λογαριασµός κάλυψης κεφαλαίου  

Εγγραφή για τα ποσά που εισφέρονται συγχρόνως µε την κάλυψη  

________________      ___________________ 

 

Το ενεργητικό από την απογραφή της συγχωνευόµενη Ε.Π.Ε. χρεώνεται µε πίστωση 

του λογαριασµού 89 «Ισολογισµός» και το παθητικό της ίδιας απογραφής πιστώνεται 

µε χρέωση του λογαριασµού 89 «Ισολογισµός» , µε τη διαφορά µόνο ότι αντί να 
πιστωθεί ο λογαριασµός 40 «Κεφάλαιο» ή ο λογαριασµός 53 «Πιστωτές διάφοροι» στον 
οποίο µεταφέρθηκε στη συνέχεια ο λογαριασµός 40, πιστώνεται ο λογαριασµός 33.04 
«Οφειλόµενο κεφάλαιο από τους µετόχους» µε τεταρτοβάθµιους λογαριασµούς τους 
εταίρους που συµµετέχουν στην Ε.Π.Ε. 

_______________      ___________________ 

 

Το ενεργητικό από την απογραφή της συγχωνευόµενη Ο.Ε. χρεώνεται µε πίστωση του 
λογαριασµού 89 «Ισολογισµός» και το παθητικό της ίδιας απογραφής πιστώνεται µε 
χρέωση του λογαριασµού 89 «Ισολογισµός» , µε τη διαφορά µόνο ότι αντί να πιστωθεί 
ο λογαριασµός 40 «Κεφάλαιο» ή ο λογαριασµός 53 «Πιστωτές διάφοροι» στον οποίο 
µεταφέρθηκε στη συνέχεια ο λογαριασµός 40, πιστώνεται ο λογαριασµός 33.04 
«Οφειλόµενο κεφάλαιο από τους µετόχους» µε τεταρτοβάθµιους λογαριασµούς τους 
εταίρους που συµµετέχουν στην Ε.Π.Ε.  
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_______________      ___________________ 

 

Στο ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων γίνεται η µεταφορά από το λογαριασµό 40.02 
Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο ανωνύµων κοινών µετοχών στο λογαριασµό 40.00 
Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανωνύµων κοινών µετοχών του ποσού της αξίας 
µετατροπής και της εισφοράς σε µετρητά ως εξής:  

_________________     ___________________ 

 

Χρέωση  40  Κεφάλαιο  

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο ανώνυµων κοινών µετοχών  

πίστωση  40  Κεφάλαιο  

40.00 Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανωνύµων κοινών 
µετοχών  

__________________     __________________ 

 

Οι απογραφές και οι ισολογισµοί που καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Ε.Π.Ε. και της 
Ο.Ε. θεωρούνται ως απογραφή και ισολογισµός έναρξης της Α.Ε. που προέρχεται από 
τη συγχώνευση των εταιρειών αυτών. Φυσικά στα βιβλία της Α.Ε. οι απογραφές και οι 
ισολογισµοί αυτοί γράφονται αθροιστικά, λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη και τα ποσά 
που προέρχονται από τις εγγραφές σύστασης της Α.Ε.  

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Μέσα από την µελέτη αυτή της ενοποίησης των οικονοµικών καταστάσεων έχουµε 

καταλήξει σε κάποιες διαπιστώσεις τις οποίες κλείνοντας αυτή την εργασία θέλουµε  να 

τις επισηµάνουνε.  

Καταρχήν η επιχείρηση που καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει 

να εφαρµόζει τις ίδιες µεθόδους αποτίµησης µε εκείνες που εφαρµόζει για την 

κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της. Σύµφωνα µε τις σχετικές 
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διατάξεις του Ν. 2190/1920, οι οποίες έχουν πλήρως εναρµονιστεί µε τις αντίστοιχες 

διατάξεις του Κοινοτικού ∆ικαίου, όσο και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθορίζουν 

ότι, οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών, που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 

θα πρέπει να έχουν καταρτισθεί µε οµοιόµορφες λογιστικές αρχές. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η µητρική εταιρεία, κατά την ενοποίηση, υποχρεούται, όταν η σχετική 

επίδραση είναι σηµαντική, να αναµορφωθεί ανάλογα των οικονοµικών αυτών 

καταστάσεων.  

Επίσης οι µέθοδοι ενοποίησης δεν πρέπει να µεταβάλλονται από χρήση σε χρήση, όπως 

λογιστικός χειρισµός διαφορών ενοποίησης. Σχετικά µε την ηµεροµηνία κατάρτισης 

των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων καταρτίζονται την ίδια ηµεροµηνία που 

καταρτίζονται και οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής επιχείρησης. 

Παρέκκλιση γίνεται µόνο στην περίπτωση κατά την οποία η ηµεροµηνία κλεισίµατος 

των περισσοτέρων ή σηµαντικότερων επιχειρήσεων, που περιαδράχνονται στην 

ενοποίηση, είναι διαφορετική από εκείνη της µητρικής.  

Σηµαντικό επίσης είναι και να γνωρίζουµε πότε µια επιχείρηση απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Αυτό συµβαίνει σε 

δύο περιπτώσεις: Η πρώτη περίπτωση είναι όταν δεν συντρέχουν τα όρια που καθορίζει 

ο νόµος, και εφόσον δεν εταιρία από τις υποκείµενες σε ενοποίηση, που οι µετοχές της 

να είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Κράτους – µέλους. Και η δεύτερη περίπτωση 

είναι όταν η µητρική επιχείρηση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο, και παράλληλα είναι 

θυγατρική άλλης µητρικής, που διέπεται από το δίκαιο Κράτους – µέλους της Ε.Ε. 

Ολοκληρώνοντας την µελέτη αυτή, πρέπει να αναφέρουµε ότι η επιλογή της ενοποίησης 

των οικονοµικών καταστάσεων δυο εταιριών, (δηλαδή ουσιαστικά µε την ενοποίηση 

των ίδιων των επιχειρήσεων), µπορεί να αποφέρει σηµαντικά κέρδη στα συµβαλλόµενα 

µέρη, κέρδη τα οποία µπορεί να αφορούν από την αποφυγή της χρεοκοπίας µέχρι και 

την οικονοµική παντοδυναµία και κυριαρχία της νέας επιχείρησης που θα δηµιουργηθεί 

µετά την ενοποίηση.  

Οι εταιρίες οι οποίες θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας αυτό το µεγάλο ρίσκο, πρέπει 

να κινηθούν µε µεθοδικότητα, εργατικότητα, και πίστη και αφοσίωση στο πλάνο το 

οποίο θα πρέπει να έχει εκπονηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, ακριβώς επειδή το 
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εγχείρηµα είναι δύσκολο και απαιτεί προσοχή, η ενοποίηση µπορεί να επιφέρει τα 

αντίθετα αποτελέσµατα από τα προσδοκώµενα.   

       Η ενοποίηση των επιχειρήσεων βελτιώνεται συνεχώς με νέες προτάσεις και ιδέες που 

θα δημιουργήσουν αυξανόμενα κέρδη, εμπορική άνθιση θεμιτό ανταγωνισμό κ.α.. 

Σημαντικό ρολό  σε αυτό παίζουν και οι κυβερνητικοί παράγοντες  που μπορούν να 

δώσουν κίνητρα και διευκολύνσεις στις διάφορες επιχειρήσεις για να αναπτυχτούν 

ομαλά. Η δημιουργία  για παράδειγμα ενός κρατικού φορέα που μέσω της 

τεχνογνωσίας της ενοποίησης των επιχειρήσεων θα μπορούσε να δημιουργεί νέες  

επιχειρήσεις από άλλες μικρότερες  οικονομικά και εμπορικά νεκρές θα βοηθούσε 

δραστικά τον εμπορικό τομέα του τόπου μας. 
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