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ΠoΛ.1103/18.5.1990
Διειlκρινiοειs για την θvνοια τηq μεταβιβαaηq αγαΘd)ν επι1εiρηaηg οrg oυν6λoυ oε oβοη με τo
ΦΠA

ΠoΛ. 11Ο3/18.5.90 Διευκρινioειq για ην 6woια ηg μεταβiβαοηζ αγαθιilν επι26εiρηοηq ωg oυν6λoυ
αε oμθoη με τo ΦΠΑ

Εγκ. 1 008293 1447 l}}l4lfloχ. 1 1 Ο3/1 8.5.9Ο

'Ewoια <μεταβiβαοηg αγαΘιirν επι2gεiρηοηq ωg ουν6λου>> κατ' ιfrρΘρο 5 παρ.4 του N. 164211986

Σ1ετικd με τo ανωτ6ρω Θ6μα, οαg μωρfζoυμε τα εξηg:

1. Σfμφωνα με η διdταξη τηs παραγρdφου 4 τoυ d,ρθρoυ 5_ τoυ N. |642lΙ986,<Για ην εφαρμoγη
του φ6ρoυ πρoo'τιΘ6μwηg αξiαg και 6λλε9 διατdξειφ (ΦEK Ι25A), δεv θεωρεiται ωg παρd,δooη
αγαθiυν η μεταβiβαoη επι26εiρησηg ωg oυν6λoυ, κλdδoυ η μ6ρου9 αυηζ απ6 επα2gθη η 26αριoτικη αιτiα
η με τη μoρφη ειoφoριig οε υφιoτdμwo η oυνιoτiυμεvo νομικ6 πρ6oωπο. Στην περiπτωoη αυτη το
πρ6oωπo πoυ απoκτd τα αγαθd θεωρεiται, γ1α ην εφαρμoγη τoυ ν6μoυ, 6τι υπειo6ρχεται ωζ διιiδo1οg
oτα δικαιiυματα και τιg υπo1rεrirσειg τoυ προoιΙrπoυ, πoυ ψταβιβιiζει. Η διιiταξη αυη δεv θ16ει

εφαρμoγη, αν τo πρ6oωπo πoυ μταβιβιiζει η τo πρ6oωπo, πoυ απoκτd τα αγαΘιi εvεργεi πριiξειq, για
τιg oποiεg δεv παρ61εται δικαiωμα 6tcπτωoηg τoυ φ6ρoυ.

2.Κατ6" ην εφαρμoγη τηζ παpαπaνω διιiταξηg δημιουργηθηκε σην τEp6"ξηαμφιoβηηoη o26ετικd:

α) Mε ην 6κταoη εφαρμoγηg ηg ανωτι1ρω διιiταξηg και ειδικ6τερα με το πoιεg προδπoθ6οει9 πρ6πει
να oυντρ61oυν για να χαρακτηριο'θεi η μεταβiβαoη αγαθdlν μιαg εrn1εiρησηg ωg <μταβtβαoη αγαθiov
επι26εfρηoηg ωq oυν6λoυ>.

β) Mε τo ε6ν θεωρoιiνται ωg <μεταβiβαoη αγαθiον επι1ε[ρηoηg ωg oυν6λoυ) oι ειδικ6τερεq
πεpνιτωoειq μεταβiβασηg, πoυ αναφ6ρoνται στην παρακιiτω 3. β'παρ6γραφo.

3. Η Συν6λευση των πρoToταμιfvων των Νoμικiον Διευθ6νoεων, σην oπoiα παραπ6μφθηκε τo Θ6μα,

με η γvωμοδ6ηoη τηc' 52l|990, πoυ 6γιvε απoδεκτ(ιυπ6 τoν υπoυργ6 των oικoνoμικiον, την οπoiα
και κοινοπoιoιiμε με ην παρoιioα για wημ6ρωoη oαg, γvωμoδ6ησε, για τουq λ6γoυq πoυ
αvαφι6ρovται o' αυτη, 6τι:

α) Η μεταβiβαoη αγαθrbν μιαg εzπ1εiρησηg πoυ εvεργεi φoρoλογητ6εqπp6ξειζ για να χαρακηριoθεi
ωg <μεταβiβαoη αγαθιbv εzπ1εiρησηt ωg αυν6λoυ> θα πρ6πει κατ'αυτη να αυντρ626oυν αθρoιoπκd oι
αναφερ6μεvεζ σην ανωτθρω διιiταξη πρoiiπoθ6oειg,6πω9 αυτ66 αναλιioνται σην ανωτ6ρω
γvωμoδ6τηοη. Συγκεκριμεvα:

(αα)'Yπαρξη επι26εiρηoηg.

(ββ) Mεταβiβαoη αγαθiυν επι26εiρηoηζ πoυ ασκεi φoρολoγητ6α δραoηρι6ητα.

(γγ) Mεταβiβαoη τωv αγαθrirν τη9ε:ιτtγεiρησηζ ωζ oυv6λoυ.
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(δδ) Mεταβiβαο'η τωv αγαθrbν τηgε.ταxεipησηg με επα26Θη η 26αριoπκη αιτiα η με η μορφη ειoφoρdg
oε υφιoτdμεvo η oυνιoτrilμεvo νoμικ6 πρ6ο'ωπο.

(εε) H μεταβιβαζ6μεvη δραο'ηρι6ητα να εiναι φoρoλoγητιiα ο δε απoκτrbν να otrνεfοει ην doκηοη
ηg δραoτηρι6ητα9 αυΦζ.

β) Δεv θεωρεtται ωg μεταβtβαoη αγαθiον επι2gεiρηoηq ωg oυv6λoυ:

_ * (αα) H, ο'υνεπεiα διιiλυoηg με oιoνδηπoτε τρ6πo εμπορικηg εταιρiαg, ανιiληψη των περιoυoιακιilν
oτoι1εiων αυηg (οτoι26εiων εVεργητικoδ και παθητικoιi) απ6 θvα η περιoo6τερoυg εταiρoυg, oι oπoioι
θα oυνε1iooυν την εzn1εfρηοη.

(ββ) H ταυτ61:oνη μεταβfβαoη (εκ26iυρηoη) των εταιρικrbν μεριδiων 6λων των εταiρων εμπoρικηg
εταιρiαg (o.E., E.E., EΠE) oε τρiτα πρ6oωπα τα οπoiα θα καταoτoδν με τoν τρ6πo αυτ6 ν6α μ6λη ηg
εταιρiαg.

(γγ) Η μεταβtβαοη εμπoρικηg εταιρiαg ωg oδνoλo δικαιωμdτων και υπoχ.ρεiοοεων, κατ6 τo oτ6διο τηg
εκκαθιiριoηζ αυτηζ, οε dλλη εταιρiα.

(δδ) H, λ6γω θανιiτoυ τoυ ε7rιχειρημααα, περι6}νευση ηζ ατoμικηg τoυ εzπ1εiρησηζ στoυg
κληρoν6μoυζ τoυ, κατ& λ6γo ηg κληρoνoμικrlg τoυq μερiδαg.

(εε) H μεταβiβαoη με επα1θη αιτiα απ6 κληρov6μoυζ των κληρονομηθεvτων απ'αυτotig
περιoυσιακιirν οτοι1εiων ηg ατoμικηg επι26εiρηoηg απoβιriloαντoζ ε7Γιχειρηματ[α, με ην πρoδπ6θεoη
6τι η μεταβiβαοη γivεται πpιν απ6 ην εvαρξη oπoιαoδηπoτε w6ργειαq, πoυ υπoδηλrbνει 6ναρξη απ'
αυτoδg επαγγελματικηg δραoηρι6ητα9 (π.1. υπoβokfiαπ6 τoυg κληρoν6μου9 δηλωoηg εναρξηg
δραοτηρι6ητα9).

Αντ[Θετα, θεωρεiται ωg <μεταβiβαoη αγαθrilν επι1εiρησηζ ωζ otrν6λoυ>:

(αα) Η μταβiβαoη εμπoρικηg εταιρiαq ωg ο'6νoλo δικαιωμιiτων και υπoχρεrboεωv oε φυoικ6
πρ6οωπo πριν απ6 η λfoη ηg εταιρfαζ και πριν απ6 τη oιrνεπεfα αυηζ εiooδ6 ηt στo oτd,διo ηg
εκκαθdριoηg. Aν 6μω9 η μεταβiβαoη αυη γ[νει κατd το oτd,διo ηg εκκαΘdρισηg δεv θεωρεiται (ωg
μεταβiβαoη αγαθrilν επι1εiρηoη g ω g ο'υν6λoυ>.

(ββ) H μεταβiβαoη με επα1θη αιτiα μη2gανηματog (π.1. θεριζoαλωνιoπκηg μηχανηζ, εκoκαπτικηg
μηχαvηζ, φορτωπκηg μηχανηg κλπ.) απ6 τoν εκμεταλλευη του, o οπoioq απoκερδαiνει απ6 την
εκμετdλλευoη αυη ειo6δημα απ6 εμπορικ69 εzπ1ειρησεξ σε τρiτo πρ6oωπo, τo οπoio θα ciυνε1iοει
ην εκμετιiλλευoη τoυ μη26ανηματoζ για fδιo λογαριαoμ6, 6oτω και αν ακ6μη για ην εκμετd,λλευoη
τoυ μη26αvηματot αυτoιi δεv απαιτε.iται d,δεια απ6 αρμ6δια Δημ6oια Aρxη.

(γγ) Η μεταβiβαo'η με επα26θη απ1α απ6 κληρoν6μoυq των rcληρονoμηθεvτων απ' αυτoιig
περιουoιακiυν oτοι1εiων ηg ατoμικηg επι1εiρηoηg απoβιiυoαντoξ ε7[ιχειρηματ[α, με ην πρotiπ6θεoη
6τι η μεταβiβαoη γiνεται αφoδ οι μεταβιβdζoντεζ καταστo6ν υπoκεfμεvoι oτο φ6ρo δηλαδη μετd απ6
oπoιαδηπoτε εv6ργει& τoυζ, πoυ υπoδηλiυνει εvαρξη απ' αυτo69 επαγγελματικηg δραoηρι6ητα9 (π.1.
υπoβoλη απ6 τουg d,,ηρον6μουg δηλωoηg εvαρξηg δραoηρι6ητα9).

4.Χoτεpα αlt6 τα παραπdνω, oην περfπτωστlπoυ oυντρ61oυν oι πρo$πoθ6ο'ει9 ηg
πρoαναφερ6μεvηg διιiταξηg τoυ 6ρθρoυ 5 παρ. 4 τoυ N. 1642l|986'η <μεταβiβαoη αγαθiον
ετπ26εiρηoηg ωg oυν6λoυ> δεv Θεωρεiται 1τρσ"ξηυπαγ6μwη oτo καθεοτιbq του φ6ρου πρooπθ6μεvηg
αξiαg, αλλιi πριiξη εκτ69 πεδiου εφαρμoγηg τoυ φ6ρoυ αυτοδ και oυνεπιbζπρaξηρυΘμιβμwη απ6 πg
διατdξεη ηg περi τελrilν 1αρτooημoυ νομoθεοiαg.
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Eιδικ6τερα ' στLtτΕεριIττrboειg μεταβiβασηζ αγαθCbν ηζ αvωτ6ρω παραγρd,φoυ 3.β', πoυ δεv
Θεωρο6νται ωg (μεταβiβαoη αγαθiDν ετπ1εiρηoηg ωg oυν6λoυ>>, θα oφεiλεται φ6ρoζ προoτιΘ6μεvηg
αξiαg.

Aντ[θετα στιg περιπτriroειg μεταβiβαoηg αγαθrilν, πoυ θεωροtiνται, ωg <μταβiβαoη αγαθrbν
επι26εiρηoηg ωg oυν6λoυ> θα οφεiλεται:

α) Aναλoγικ6 τ6λo9 1αρτoοημoυ 2Yo (τλtoν ειoφoρd 20oλ υπt'p oΓA), oδμφωνα με η διdταξη τoυ
dρΘρoυ 15 παp' 1α τoυ Κιbδικα Xαρτooημου, εdν η μταβtβαoη γiνεται μ επα26θη αιτ[α, δηλαδη με
αντ&λλαγμα (και Yπ. oτκ. Σ.29 4 l 45 ltΙoχ. 24 l t988).

β) Π6γιo τ6λo9 1αρτooημoυ 1.Ο0Ο η 2.000 δρα26riυν, κατ6" πεpiιττωoη, o'6μφωνα με τιq διατιiξειg τoυ
dρθρoυ 7 παp' 1 τoυ N.Δ. 384211958, ε6ν η μεταβiβαoη γ[νεται λ6γω δωρεdg, δηλαδη με 1αριoτικη
αιτ[α.

5. Eπιoημαiνεται, 6π τα ανωτ6ρω εφαρμ6ζoνται, ανd,λoγα και σε περiπτωoη μεταβfβαoηg
επι1εiρηoηg ωg κλ6δoυ η μ6ρoυ9 αυΦζ. Ωg ψταβiβαoη κλ&δoυ εlπ1εiρηoηg θεωρεiται η μταβiβαoη
ανεξιiρητoυ λειτoυργικd, κλ&δoυ αυτηg, (π.2g. μεταβiβαoη υπoκαταoτηματog, μεταβiβαoη αυτoτελοrig
κλ6δoυ μικΦζ επ1εiρηoηg κλπ.) εvrΙl ωg μεταβiβαoη μ6ρoυ9 εlπ1εiρηoηg νoεiται, oδμφωνα με ην
ανωτ6ρω γvωμoδ6ηοη η μεταβiβαοη εξ αδιαιρ6τoυ πoσoστof δικαιιbματοg επi των αγαθrbν τηg
επι1εiρηoηq

Eπiοηg, ωq ψταβiβαoη μ6ρoυ9 εzπ26εiρηοηg θεωρεiται και η μεταβiβαoη μ6νo ηg d,δειαg
κυκλοφoρiαζ μεταφορικori βooυ δημ6oια9 xpηoηg με η 1ωρig η μταβiβαση και τoυ iδιoυ τoυ

μεταφoρικof μ6οου, εφ'6oοv δια ηg μεταβιβdoεωg αυηg αυνεfζεται η εκτθλεoη του προοριoμοιi
τηq, δηλ. ο απoκτiοv δδναται να εvεργηoει η δημ6oια μεταφoρd, προorbπων η πραγμd,τωv.

Δεv θεωρεiται oυνεπrbg μεταβiβαoη μ6ρου9 εzπ16εiρηoηg η μεταβiβαση των μετo1rilν A.E. η μεριδiων
εταiρων, γιατi αυτοi δw 62goυν εμπρd,γματο δικαiωμα επi των αγαθdlv ηg εταιρiαζ, ηζ οπoiαq
nrγ16νoυν μ6λη, αφoδ oι εταiροι με τoν τp6πo αυτ6 δεv μεταβιβ6ζoυν αγαθd τηg εταιρiαg.

'_- Διευκρινfζεται 6π ο'πg μεταβιβιioειg αυτ69 δηλαδη oπg μεταβιβιioειg μετo26dlν η μεριδiων εταiρων,
δεv oφεfλεται τ6λο9 1αρτooημoυ oliτε Φ.Π.A. (περιιττ. κβ'ηζ παραγρ. 1 του d.ρθρου 18 τoυ v.
| 642 l 86) οriτε φ6ρoq ο'υγκ6ντρωοη g κεφαλαioυ.

YΠoYΡΓEΙo oΙKoNoMΙKΩN

NOMΙKΗ ΔΙEYΘYNΣH

ΓNΩMoΔoTΗΣH APΙΘ. 52l t990

Ι. Δια τoυ υπ' αptΘ. |077021128331587100114l|989 εγγρdφoυ τoυ Yπ. oικ./ Δ/νoεωg l4lTμ.A τiθεvται
τα κατωτ6ρω ερωτηματα:

Α. Πoiαι πρoδπoθ6oεηπp6πει.να oυντρ61ουν iνα χαρακηρισθη η μεταβiβαoιg αγαθrilν επι1ειρηoεωg
ωg <μεταβiβαoιg αγαθiον επι1ειρηoεωt ωζ ο'υν6λoυ>>, κατ'dρΘρoν 5 παρ. 4 του ν. Ι64211986.

B. Πoiα η 6κταoιq εφαρμoγηg τoυ dρθρου 5 παρ. 4 τoυ ν. t642ll986 και ειδικiυτερον πoiαι αι
εμπiπτoυoαι ειg αυτ6 περιπτιΙroειg μεταβιβd,oεωg ε7[ιχειρηoεωg ωg oυν6λoυ.

Γ Edv θεωρηται ωg μεταβfβασιζ επιχειρηο'εωq ωg oυν6λoυ

α) η oυvεπεiα διαλrioεωζ εμπoρικηg εταιρεiαg αν6ληψι9 των περιoυoιακcirν oτoι1εiων αυΦζ
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