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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 Eχοντας υπόψη: 

 α) Τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (ν. 

2238/1994 - ΦΕΚ 151Α’). 

 β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. 

 γ) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτές προστέθηκαν µε τις 

παραγράφους 3 και 4, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του  ν. 3091/24.12.2002 (ΦΕΚ 330Α’). 

 δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002. 

 ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266Α’), όπως 

ισχύει. 

 στ) Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485Β’) κοινής απόφασης 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία καθορίσθηκαν οι αρµοδιότητες 

των Υφυπουργών Οικονοµικών. 

 ζ) Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισµού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (ΩΦΕΛΕΙΑΣ) 
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Aρθρο 1 

Μεταβίβαση Ατοµικής Επιχείρησης 

 

 1. Το ελάχιστο ποσό υπεραξίας από τη µεταβίβαση επιχείρησης προκύπτει, αν από την 

ελάχιστη αξία µεταβίβασης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης, όπως τα ποσά αυτά προσδιορίζονται 

σύµφωνα µε τις πιο κάτω παραγράφους 2, 3, 4 και 5. 

 2. Ελάχιστη αξία µεταβίβασης 
Η ελάχιστη αξία µεταβίβασης είναι το άθροισµα της άϋλης αξίας και της καθαρής θέσης της 

επιχείρησης, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω. 

2.1 Άϋλη Αξία 
 α) Προσδιορίζεται ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των τελευταίων ετών, ως εξής: 

 - Όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., λαµβάνεται ο 

µέσος όρος των κατά δήλωση εισοδηµάτων κάθε πηγής των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από 

τη µεταβίβαση, που αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητά της. 

 - Αν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., λαµβάνεται ο µέσος όρος των ολικών 

αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη µεταβίβαση, όπως 

αυτά προκύπτουν από τους οικείους ισολογισµούς. 

 - Εάν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης είναι λιγότερα από πέντε (5) λαµβάνονται υπόψη 

αυτά τα έτη. 

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

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

των εµποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο µε πέντε (5) 

χρόνια υπηρεσία, χωρίς προσαυξήσεις επιδοµάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, 

στρογγυλοποιούµενη στην πλησιέστερη εκατοντάδα. Προκειµένου για επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες, η αµοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). 

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

το µέσο όρο του επιτοκίου των έντοκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας, 

που εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο του έτους που προηγείται της µεταβίβασης. 

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

αα’ και ββ’ ( R ) αναπροσαρµόζεται µε την εφαρµογή της σταθερής ληξιπρόθεσµης ράντας α = R Χ 

1-un , όπου: 

  i 

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

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

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

• un =     1   ,   
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(1+i)n  ,  η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου µετά από το πιο πάνω           µελλοντικό 

διάστηµα (n) είναι ένα λεπτό του ευρώ. 

• i, το επιτόκιο των έντοκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας. 

 δ) Το αποτέλεσµα που προκύπτει µετά την παραπάνω αναπροσαρµογή προσαυξάνεται µε 

τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης: 

 

Eτη λειτουργίας Συντελεστές 

πάΠάνω από 3 µέχρι 5 10% 

πάΠάνω από 5 µέχρι 10 20% 

πάΠάνω από 10 µέχρι 15 30% 

πάΠάνω από 15  40% 

 

 Προκειµένου για επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων ή 

τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι πιο πάνω συντελεστές περιορίζονται κατά ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%). 

 ε) Το ποσό που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι η ελάχιστη άϋλη αξία της επιχείρησης. 

  

2.2 Καθαρή Θέση  

 α) Με βιβλία Α’ – Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
 Η κατώτατη πραγµατική αξία από τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, από επαχθή 

αιτία, προκύπτει αν η άϋλη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α’ του πρώτου µέρους, µειωθεί µε τις υποχρεώσεις, 

που υπολογίζονται σε ποσοστό 10% επί των αγορών που πραγµατοποίησε η επιχείρηση κατά τη 

χρήση που προηγείται της µεταβίβασης και προσαυξηθεί µε τα ακόλουθα ποσά: 

1) Πάγια 

 Η αναπόσβεστη αξία των παγίων εκτός ακινήτων και αυτοκινήτων. 

2) Αποθέµατα 

 Ως απόθεµα εµπορεύσιµων αγαθών λογίζεται ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης 

που προηγείται της µεταβίβασης. 

3) Απαιτήσεις 

 Ως απαίτηση λογίζεται ποσοστό 10% επί των πωλήσεων που πραγµατοποίησε η 

επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της µεταβίβασης. 

 β) Με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
Στην άϋλη αξία της επιχείρησης, προστίθεται η λογιστική καθαρή θέση αυτής, η οποία 

εµφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό και η υφιστάµενη 

διαφορά µεταξύ της αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο µεταβίβασης 
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στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και της εµφανιζόµενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η 

δεύτερη είναι µικρότερη της πρώτης. 

3. Κόστος απόκτησης 
 Ως κόστος απόκτησης της ατοµικής επιχείρησης λαµβάνεται το κόστος απόκτησής της από 

τον µεταβιβάζοντα, το οποίο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι κατώτερο των τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

 4. Αν από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει αξία 

µεταβίβασης (τίµηµα) µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαµβάνεται η συµφωνηθείσα.  

 

 

Aρθρο 2 

Μεταβίβαση εταιρικών µερίδων και ποσοστών συµµετοχής υποχρέων της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. 

 1. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας από τη µεταβίβαση των εταιρικών µερίδων και 

ποσοστών συµµετοχής, εξευρίσκεται, εάν από την ελάχιστη αξία µεταβίβασης όλων των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησής της, και η τυχόν 

διαφορά πολλαπλασιασθεί µε το ποσοστό συµµετοχής του µεταβιβάζοντος. 

 2. Ελάχιστη αξία µεταβίβασης 
 Η ελάχιστη αξία µεταβίβασης είναι το άθροισµα της άϋλης αξίας και της καθαρής θέσης, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α’ του πρώτου µέρους 

της παρούσας και επιπλέον προστεθούν: α) για επιχειρήσεις µε βιβλία Α’ – Β’ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ.,  η αναπόσβεστη αξία των ακινήτων, αυτοκινήτων και η θετική διαφορά µεταξύ 

αντικειµενικής αξίας και τιµής κτήσης των ακινήτων, β) για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ., η υφιστάµενη διαφορά µεταξύ της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης, όπως αυτή 

προσδιορίζεται κατά το χρόνο µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και της 

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

 Όταν η επιχείρηση της οποίας µεταβιβάζονται µερίδια έχει προέλθει από µετατροπή ή 

συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και πριν από τη µεταβίβαση των µεριδίων της έχει υποβάλει 

λιγότερες από τρεις (3) δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, για την εξεύρεση του µέσου όρου των 

εισοδηµάτων ή των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης έχει ανάλογη εφαρµογή η 

παράγραφος 3 του κεφαλαίου Β’ του πρώτου µέρους της παρούσας. 

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

 α) Προκειµένου για µεταβίβαση εταιρικού µεριδίου οµόρρυθµης εταιρίας και µεριδίων των 

λοιπών υποχρέων, εκτός της ετερόρρυθµης εταιρίας, η ετήσια αµοιβή που ισχύει, κατά 

περίπτωση, υπολογίζεται στο διπλάσιο. 

 β) Προκειµένου για µεταβίβαση εταιρικού µεριδίου ετερόρρυθµης εταιρίας, η ετήσια αµοιβή 

που ισχύει, κατά περίπτωση, υπολογίζεται στο διπλάσιο, επί του ποσοστού συµµετοχής των 
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οµόρρυθµων εταίρων. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αφαιρείται δεν µπορεί να είναι 

µικρότερο από την ισχύουσα ετήσια αµοιβή του εµποροϋπαλλήλου. 

 3. Κόστος απόκτησης  

 - Ως κόστος απόκτησης της επιχείρησης της οποίας µεταβιβάζονται µερίδια, που έχουν 

αποκτηθεί κατά την ίδρυσή της, λαµβάνεται το κεφάλαιό της, όπως αυτό αναφέρεται στο 

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

του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης 

των (5) πέντε προηγουµένων χρήσεων πριν από τη µεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία 

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

όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων. 

 - Ως κόστος απόκτησης, για τις µετέπειτα µεταβιβάσεις λαµβάνεται η ελάχιστη αξία της 

επιχείρησης η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτηση των µεριδίων µε βάση τις διατάξεις των 

Υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί για τον προσδιορισµό της ελάχιστης αξίας. 

- Αν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια ή µέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης 

ισχύος της 1119720/1980/Α0012/ΠΟΛ.1259/1999 Α.Υ.Ο., ως αξία κτήσης λαµβάνεται αυτή που 

οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας 

εισοδήµατος ή κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε περίπτωση µη οριστικοποίησης, η 

δηλωθείσα αξία. 

 4. Αν από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει αξία 

µεταβίβασης (τίµηµα) µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαµβάνεται η συµφωνηθείσα.  

 

Aρθρο 3 

Μεταβίβαση µεριδίων ηµεδαπών Ε.Π.Ε. 

 

 1. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από τη µεταβίβαση µεριδίων ηµεδαπής 

εταιρίας περιορισµένης ευθύνης εξευρίσκεται µε την αφαίρεση του κόστους απόκτησής τους από 

την ελάχιστη αξία που έχουν κατά το χρόνο µεταβίβασης. 

2. Για την εξεύρεση της ελάχιστης αξίας των µεριδίων λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα: α) των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο 

ισολογισµό και των αυξοµειώσεών τους που έλαβαν χώρα µέχρι το χρόνο µεταβίβασης, β) της 

άϋλης αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1 του άρθρου 1 του 

κεφαλαίου Α’ του πρώτου µέρους, χωρίς όµως την αφαίρεση της οριζόµενης από την 

υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου αυτής αµοιβής και γ) της υφιστάµενης 

διαφοράς µεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο 

µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και της εµφανιζόµενης στα βιβλία αξίας κτήσης 

αυτών, αν η δεύτερη είναι µικρότερη της πρώτης. Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο 

πάνω, διαιρούµενο δια του αριθµού των υφισταµένων κατά το χρόνο µεταβίβασης µεριδίων 
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αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγµατική αξία του κάθε µεριδίου, η οποία πολλαπλασιαζόµενη 

στη συνέχεια µε τον αριθµό των µεταβιβαζοµένων µεριδίων, αποτελεί την ελάχιστη αξία των 

τελευταίων. 

3. Όταν η επιχείρηση της οποίας µεταβιβάζονται τα µερίδια έχει προέλθει από µετατροπή ή 

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

από τη µεταβίβαση των µεριδίων της, τότε για την  εξεύρεση του µέσου όρου των ολικών 

αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης, εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του κεφαλαίου Β’ του πρώτου 

µέρους της παρούσας. 

 4. Προκειµένου για µεταβιβάσεις µεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ 

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

που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους. 

Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις µε βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που 

µεταβιβάζουν µερίδια, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται η ελάχιστη αξία µεταβίβασης των 

µεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτησή τους, µε βάση τις διατάξεις της παρούσας 

ή της 1119720/1980/ Α0012/ΠΟΛ.1259/1999 Α.Υ.Ο., ανάλογα µε το χρόνο απόκτησής τους. Αν τα 

µεταβιβαζόµενα µερίδια ή µέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της 

πιο πάνω απόφασης, ως αξία κτήσης λαµβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε 

τρόπο κατά την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήµατος ή κληρονοµιών, δωρεών, 

γονικών παροχών ή σε περίπτωση µη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία. Όταν τα 

µεταβιβαζόµενα µερίδια έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, ως 

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

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

αυξοµειώσεις του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του κεφαλαίου των 

πέντε (5) προηγουµένων χρήσεων πριν από τη µεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία 

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

όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων. 

 5. Αν από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει αξία 

µεταβίβασης (τίµηµα) µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαµβάνεται η συµφωνηθείσα. 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
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 1. Η κατώτατη πραγµατική αξία των µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών µη 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εξευρίσκεται ως ακολούθως: 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση 

επίσηµο ισολογισµό και οι αυξοµειώσεις τους που έλαβαν χώρα µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα 

της µεταβίβασης, προσαυξάνονται µε την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων 

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

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

κατά το χρόνο της µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και της εµφανιζόµενης στα 

βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι µικρότερη της πρώτης. Το ποσό που προκύπτει 

σύµφωνα µε τα πιο πάνω, διαιρούµενο δια του αριθµού των υφισταµένων κατά το χρόνο 

µεταβίβασης µετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγµατική αξία της κάθε µετοχής, η οποία 

πολλαπλασιαζόµενη στη συνέχεια µε τον αριθµό των µεταβιβαζοµένων µετοχών αποτελεί την 

κατώτατη πραγµατική αξία των τελευταίων. 

 2. Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαµβάνεται ο λόγος του µέσου όρου των ολικών 

αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) τελευταίων ισολογισµών πριν από τη 

µεταβίβαση και του µέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της αυτής χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση 

που υπάρχουν λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισµών, λαµβάνονται υπόψη οι µέσοι όροι των 

ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων των ισολογισµών αυτών. Αν το 

άθροισµα αυτών των ολικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης της οποίας πωλούνται οι µετοχές 

είναι αρνητικό, τότε δεν λαµβάνεται υπόψη καµία απόδοση. 

 3. Όταν η επιχείρηση της οποίας µεταβιβάζονται οι µετοχές έχει προέλθει από µετατροπή ή 

συγχώνευση άλλων ανώνυµων εταιριών ή λοιπών επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους 

από τρεις (3) ισολογισµούς πριν από τη µεταβίβαση των µετοχών της, τότε για τον υπολογισµό 

του µέσου όρου των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων της 

λαµβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων 

ισολογισµών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους 

τελευταίους ισολογισµούς των επιχειρήσεων που έχουν µετασχηµατισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ’ 

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να 

συγκεντρωθούν τρεις (3) ισολογισµοί. 

 4. Σε περίπτωση που από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συµφωνητικό 

προκύπτει ως πραγµατική αξία µεταβίβασης µετοχών µεγαλύτερη αυτής που προκύπτει σύµφωνα 

µε τις παραπάνω παραγράφους, λαµβάνεται υπόψη η συµφωνηθείσα. 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

(∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Α’ Η’ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 2961/2001) 
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Aρθρο 1 

Ατοµικής Επιχείρησης 

 
Η κατώτατη πραγµατική αξία της ατοµικής επιχείρησης προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α’ του πρώτου µέρους της 

παρούσας.  

 

Aρθρο 2 

Εταιρικές µερίδες και ποσοστά συµµετοχής  

υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. 

 
 Η κατώτατη πραγµατική αξία µερίδων και ποσοστών συµµετοχής των πιο πάνω υποχρέων 

προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 2 του κεφαλαίου 

Α’ του πρώτου µέρους της παρούσας. 

 

Aρθρο 3 

Μερίδια ηµεδαπών Ε.Π.Ε. 

 
Η κατώτατη πραγµατική αξία των µεριδίων ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης 

προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 3 του 

κεφαλαίου Α’ του πρώτου µέρους της παρούσας.  

 

Aρθρο 4 

Μετοχές ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 

 
Η κατώτατη πραγµατική αξία των µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων 

εταιριών προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο κεφάλαιο Β’ του πρώτου µέρους της 

παρούσας. 

 

Aρθρο 5 

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων 

 
Για µεταβιβάσεις σε συγγενείς (δικαιούχους της Α’ ή Β’ κατηγορίας του άρθρου 29 του ν. 

2961/2001), που πραγµατοποιήθηκαν από 24.12.2002 και µέχρι την έκδοση της παρούσας, 

υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, χωρίς κυρώσεις, εφόσον αυτές υποβληθούν µέχρι 30 

Μαΐου 2003. 
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 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

            

 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 


