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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Β’ 

 

 

 

 

       

 

 

ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηων ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί μεηαηποπήρ 

αηομικήρ επισείπηζηρ και κοινωνίαρ αζηικού δικαίος ζε ΙΚΔ. 

 

Με αθνξκή εξωηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην 

πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ.1297/1972, όπωο ηζρύνπλ 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 322 ηνπ λ.4072/2012, νη δηαηάμεηο 

ηνπ λνκνζεηήκαηνο απηνύ εθαξκόδνληαη επί ζπγρωλεύζεωο ή κεηαηξνπήο επηρεηξήζεωλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζε αλώλπκε εηαηξεία ή πξνο ην ζθνπό ίδξπζεο αλώλπκεο 

εηαηξείαο, θαζώο θαη επί ζπγρωλεύζεωο ή κεηαηξνπήο επηρεηξήζεωλ, νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο, εθόζνλ ζε απηέο δελ πεξηιακβάλεηαη αλώλπκε εηαηξεία, ζε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο ή πξνο ην ζθνπό ίδξπζεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο. 

2. Από ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνθύπηεη, όηη είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή κε ηηο επεξγεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972 αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ή ζε 

αλώλπκε εηαηξεία (ζρεη. ε αξηζ. ΠΟΛ.309/1987 εγθύθιηνο θαη ηα αξηζ. 

1103644/11381/Β0012/30.11.2005 θαη 1077254/11082/Β0012/19.9.2006 έγγξαθά καο). 

ΠΡΟ:  Ωο Π.Γ. Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10  

Σασ. Κώδ.: 101 84 Αζήλα 

Πληποθοπίερ: Δ. Πιάλε, Θ. Καθιακάλεο 

Σηλέθωνο: 210 – 33.75.312 

ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 

Αζήλα,  1 Ηνπλίνπ 2016  

Αξηζ. Πξωη.: ΓΔΑΦ Β΄1084102 ΔΞ 2016 
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3. Πεξαηηέξω, κε ηελ ΠΟΛ.309/1987 εγθύθιηό καο έρεη γίλεη δεθηό, όηη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.δ.1297/1972 ππάγεηαη ε κεηαηξνπή επηρείξεζεο κε ηε κνξθή θνηλνπξαμίαο ή θνηλωλίαο 

αζηηθνύ δηθαίνπ ζε αλώλπκε εηαηξεία, εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνβιεπόκελεο από ην 

λόκν απηό πξνϋπνζέζεηο δεδνκέλνπ όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ απηώλ, νπδεκία 

αζθεί επηξξνή ην γεγνλόο όηη ε άζθεζε επηρείξεζεο από πεξηζζόηεξα άηνκα, ζην όλνκα 

ηνπο, νθείιεηαη ζην όηη απηνί ηπγράλνπλ εμ αδηαηξέηνπ ζπγθύξηνη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ή 

γεληθώο θνηλωλνί δηθαηώκαηνο, αθνύ απηή ηνπο ε ζπγθπξηόηεηα ή θνηλωλία δηθαηώκαηνο δελ 

αλαηξεί ηνλ αηνκηθό ραξαθηήξα θαη ηελ απηνηέιεηα ηνπ δηθαηώκαηνο θαζελόο ζπγθπξίνπ θαη 

ζπλεπώο θαη ηνλ αηνκηθό ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ελάζθεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο απηνύ. 

4. Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2166/1993 

νξίδεηαη, όηη νη δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 1 έωο θαη 5 ηνπ λόκνπ απηνύ εθαξκόδνληαη επί 

κεηαηξνπήο ή ζπγρώλεπζεο επηρεηξήζεωλ εγθαηεζηεκέλωλ ζηελ Διιάδα νηαζδήπνηε 

κνξθήο, ζε εκεδαπή αλώλπκε εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο. 

5. Με ηελ ΠΟΛ.1080/1994 εγθύθιην, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2166/1993, δηεπθξηλίζηεθε όηη νη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιόγω λόκνπ εθαξκόδνληαη, 

κεηαμύ άιιωλ, θαη επί κεηαηξνπήο αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε αλώλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο. 

6. Δπίζεο, από ηε Γηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηό όηη ε κεηαηξνπή θνηλωλίαο αζηηθνύ δηθαίνπ 

ζε ΔΠΔ θαη ΑΔ, αληίζηνηρα, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ.2166/1993, 

εθόζνλ πιεξνύληαη θαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ (ζρεη. ηα αξηζκ. 

1053812/10746/Β0012/08.07.2008 θαη 1087479/11149/Β0012/26.08.2008 έγγξαθά καο). 

7. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ.4072/2012 νξίδεηαη όηη νη 

λόκνη πνπ παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο επηρεηξήζεωλ πεξηιακβάλνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπο θαη ηελ ΗΚΔ, ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ απηνύ 

νξίδεηαη όηη νη εθάζηνηε ηζρύνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο εθαξκόδνληαη αληίζηνηρα θαη ζηηο ΗΚΔ (ζρεηηθή θαη ε ΠΟΛ.1262/2013 εγθύθιηόο 

καο). 

8. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, ζπλάγεηαη όηη είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο 

θαη θνηλωλίαο αζηηθνύ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ΗΚΔ, θαη’ 

εθαξκνγή ηωλ επεξγεηηθώλ δηαηάμεωλ ηωλ λ.δ.1297/1972 θαη λ.2166/1993 (εθόζνλ 

πιεξνύληαη νη νξηδόκελεο ζηα λνκνζεηήκαηα απηά πξνϋπνζέζεηο), θαη’ αλάινγε εθαξκνγή 
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ηωλ όζωλ ηζρύνπλ γηα ηελ κεηαηξνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη θνηλωλίαο αζηηθνύ δηθαίνπ 

ζε Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ζ Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3.Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ  

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.Απνδέθηεο πηλάθωλ Α’, Σ’ (εθηόο ηωλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄(εθηόο ηωλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 

7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2.Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαιωηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ. - Σκήκα Γ’, Πι. 

Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

3.Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

4.Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο, Γ/λζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Ρεζύκλεο, Σκήκα Δκπνξίνπ, Πι. Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ, Σ.Κ.741 31, Ρέζπκλν     

5.Υξηζηνπιάθε Δκκ. Κωλ/λν, Υεηκάξαο 5, Σ.Κ.721 00, Άγηνο Νηθόιανο Κξήηεο  

6.Σζνπά Γεώξγην, 26εο Οθηωβξίνπ 26, Σ.Κ.546 27, Θεζζαινλίθε 

7.Κνηλωλία Κιεξνλνκώλ Γεωξγίνπ Αλαζη. Παιηαδέιε, Γωδεθαλήζνπ 12, Σ.Κ.546 26, 

Θεζζαινλίθε  

8.Μηραήι Θπκηαηδή, Άξε Βεινπρηώηε 55, Σ.Κ.741 00, Ρέζπκλν 
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ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξωηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’(3), Β'(10) 

7. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο 

8. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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