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Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών εφαρμόζεται επί όλων των μορφών μετασχηματισμών επιχειρήσεων της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44).
2. Ο παρών εφαρμόζεται και σε μορφές μετασχηματισμών που προβλέπονται από το ν.δ.
1297/1972 (Α΄ 217), τον ν. 2166/1993 (Α΄ 137), τον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και άλλους νόμους,
ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου που δεν περιλαμβάνονται στις μορφές
των μετασχηματισμών της παρ. 1.
3. Ως προς τις φορολογικές ρυθμίσεις και τα πλεονεκτήματα ή κίνητρα που παρέχονται, η
εφαρμογή του Κεφαλαίου Α΄ αποκλείει την εφαρμογή του ν.δ. 1297/1972, του ν. 2166/1993
και του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Ως «νέα εταιρεία» νοείται η εταιρεία που προκύπτει από οποιασδήποτε μορφής
μετασχηματισμό επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών μετασχηματισμών
του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) και της εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής
υφιστάμενη ή νέα εταιρεία.
β) Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
βα) δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη
συνδεδεμένων προσώπων, κατά την έννοια της περ. ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013
(Α΄167), δυνάμει της ίδρυσης οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής
οντότητας από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών,
των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής
μορφής ή με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία ή τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising),
ββ) έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των
συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων,
βγ) διαρκεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή
ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και
βδ) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας
υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις
εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των
συνεργαζόμενων εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.
Άρθρο 3
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων
Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, κατά την έννοια του άρθρου 1, παρέχεται
στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική
νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών
επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι
τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της
εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, κατά περίπτωση, με τον μεγαλύτερο μεταξύ των
μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, μέσο κύκλο
εργασιών της τελευταίας τριετίας, και
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β) οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, μικρές ή
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), βάσει του ορισμού του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Απαλλακτικός
Κανονισμός (Γ.Α.Κ.)] (L 187),
γ) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των
τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά
περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των μετασχηματιζόμενων
εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, αφαιρουμένων των μεταξύ τους
συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε
χιλιάδων (375.000) ευρώ, και
δ) η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους, με πλήρη
απασχόληση.
Άρθρο 4
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια
της περ. β΄ του άρθρου 2, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου
εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων
κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%), εφόσον, στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της
ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα
πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου
και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν
υπολείπεται του ποσού των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ.
Άρθρο 5
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης
Στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία,
παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος
επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη
φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η εισφερόμενη ατομική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον
προ τριετίας από την ημερομηνία της εισφοράς,
β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και
γ) σε περίπτωση εισφοράς περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της
νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά ποσοστό εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%)
από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των
εισφερόμενων ατομικών επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.
Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5, η απαλλαγή από τον φόρο εφαρμόζεται για έως
εννέα (9) φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας
ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας
πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή της
ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.
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2. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 1, ή εισφοράς
ατομικής επιχείρησης του άρθρου 5, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, σε διάστημα έως εννέα (9) ετών
από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο κατά τις παρ. 1 και 3.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την
έννοια της περ. β΄ του άρθρου 2, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα
πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για
καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της
απαλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4.
4. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες, καθώς και στους
μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες κατά την έννοια της περ. β΄ του άρθρου 2, στις οποίες
μετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, κατασκευαστικές κοινοπραξίες.
5. Αν η συνεργασία δημιουργείται δυνάμει συμφωνίας δικαιόχρησης (franchising), το
κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee).
Άρθρο 7
Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 1, το εισόδημα
που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας
εταιρείας σε τρίτο, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των
τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά
περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από
το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ευρώ,
β) η μεταβίβαση των στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο αφορά σε
στοιχεία, που μεταφέρθηκαν από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, και
πραγματοποιείται εντός πενταετίας από την ημερομηνία, κατά περίπτωση, ολοκλήρωσης
του μετασχηματισμού εταιρειών κατά τον ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ή την πραγματοποίηση της
εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία κατά τις διατάξεις που
διέπουν τον οικείο τύπο νέας εταιρείας, και
γ) η συνολική αξία των στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας που
μεταβιβάζονται, όπως αυτή προκύπτει κατόπιν αποτίμησης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, είναι ίση ή μικρότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου κύκλου εργασιών
των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων της τελευταίας τριετίας.
Άρθρο 8
Διατήρηση σε ισχύ διοικητικών αδειών
Σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 1, οι
πάσης φύσεως διοικητικές άδειες, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών αδειών, που
έχουν εκδοθεί υπέρ της ατομικής επιχείρησης, συνεχίζουν να υφίστανται υπέρ της νέας
εταιρείας.
Άρθρο 9
Απαλλαγή από τέλος χαρτοσήμου και συναφείς φορολογικές απαλλαγές
1. Η σύμβαση που προβλέπεται στο άρθρο 1, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων των επιχειρήσεων, που μετασχηματίζονται, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που
αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων
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δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι
αποφάσεις των κατά νόμο αρμόδιων οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση
συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που
απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος επί της
προκύπτουσας υπεραξίας, το τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του
Δημοσίου, ως και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
2. Για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών
στοιχείων των επιχειρήσεων, που μετασχηματίζονται, καταβάλλονται μόνο πάγια
δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών
γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση,
αμοιβή, ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και
συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης. Για τη μεταγραφή των ακινήτων και
εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 8 του
άρθρου 16 του v. 2515/1997 (Α΄ 154).
Άρθρο 10
Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών
1. Σε περίπτωση απόκτησης εταιρικών συμμετοχών σε άλλη εταιρεία, επιτρέπεται η έκπτωση
όλων των δαπανών της αποκτώσας εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται για τον σκοπό
της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών.
2. Η έκπτωση της παρ. 1 επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας, της οποίας οι συμμετοχές μεταβιβάζονται,
και της αποκτώσας τις συμμετοχές εταιρείας που αποκτά τις συμμετοχές, σύμφωνα με τις
τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή, κατά περίπτωση, τις
τελευταίες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των
τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, και
β) το συνολικό ποσό των δαπανών, που εκπίπτουν, δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό
(30%) του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας, που αποκτά τις συμμετοχές, κατά την
τελευταία τριετία προ της απόκτησης των εταιρικών συμμετοχών.
Οι ως άνω προϋποθέσεις για την αναγνώριση των δαπανών δεν απαιτείται να συντρέχουν,
εάν η εταιρεία, που αποκτά τις συμμετοχές, δεν έχει συμπληρώσει ένα (1) πλήρες έτος από
την ίδρυσή της ή δεν έχει άλλη δραστηριότητα εκτός της συμμετοχής.
Άρθρο 11
Μεταφορά ζημίας - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 2 του ν. 2166/1993
1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 (A΄ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«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 εταιρείας.
Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία, κατά το ποσό που τυχόν δεν
συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά τον μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα
προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας της τρέχουσας ή επόμενων χρήσεων, μόνο κατά το
μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας
του εισοδήματος, εφόσον ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του
κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των
μετασχηματιζόμενων εταιρειών, αφαιρουμένων των τυχόν μεταξύ τους συναλλαγών, είναι
ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.
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Το ποσό της μη αναγνωριζόμενης προς συμψηφισμό ζημίας μπορεί να αποσβέννυται κάθε
χρόνο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα ή συμψηφισμού με τα
προκύπτοντα κέρδη.
Οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα χρέη τους σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 64 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207) μπορούν να μεταφέρουν εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο του
λογαριασμού με τις ζημίες, το οποίο προκύπτει μετά τη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης με
τους πιστωτές τους και την επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τους ορισμούς
του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Ειδικά για τη ζημία παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας ή
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167).»
2. Η νέα εταιρεία δύναται να εφαρμόσει την απαλλαγή από τον φόρο της παρ. 1 του άρθρου
3 κατά το αμέσως επόμενο έτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταφοράς ζημίας
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993.
Άρθρο 12
Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217), μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθενται
νέο δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η κατά το άρθρον 1 του παρόντος σύμβασις περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής, η
εισφορά και μεταβίβασις των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων ή
μετατρεπόμενων επιχειρήσεων, πάσα σχετική πράξις ή συμφωνία αφορώσα την εισφοράν ή
μεταβίβασιν στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
ως και παντός εμπραγμάτου δικαιώματος, αι αποφάσεις των κατά νόμον οργάνων των
συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων εταιρειών και πάσα άλλη συμφωνία ή πράξις
απαιτούμενη δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν ή την σύστασιν της νέας εταιρείας, η
δημοσίευσις αυτών εν τω Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και
η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, ή
οποιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ
οιουδήποτε τρίτου. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται και επί του φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας,
δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των
μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα
χιλιάδων (450.000) ευρώ. Για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου, απαιτείται να έχει
καταβληθεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επί προγενέστερων αυξήσεων του κεφαλαίου
των εταιρειών, που συμμετέχουν στον μετασχηματισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Προκειμένου περί ακινήτων ανηκόντων και χρησιμοποιουμένων από την συγχωνευομένην ή
μετατρεπομένην επιχείρησιν και εισφερομένων εις την συγχωνεύσουσαν ή την
συνιστωμένην εταιρείαν, η απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως χωρεί υπό την
προϋπόθεσιν ότι τα εισφερόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν δια τας ανάγκας της
συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της
συγχωνεύσεως ή μετατροπής.
Η ανωτέρω απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων περιλαμβάνει και την
περίπτωσιν καθ’ ήν το εισφερόμενον εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην εταιρείαν
ακίνητον, είχεν εισφερθή κατά χρήσιν εις την συγχωνευομένην ή μετατρεπομένην εταιρείαν
και αποδεδειγμένως είχε χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας αυτής επί μιαν πενταετίαν προ της
συγχωνεύσεως ή μετατροπής υπό την προϋπόθεσιν ότι θα χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας
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της συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της
συγχωνεύσεως ή της μετατροπής.
Κατά την διάρκειαν της πενταετίας επιτρέπεται όπως η συγχωνεύουσα ή συνιστωμένη
εταιρεία, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν μεταβάλλεται το κύριον αντικείμενον των εργασιών
της:
α. Εκμισθώνη τα ακίνητα.
β. Εκποιή τα συνεπεία της συγχωνεύσεως ή μετατροπής αποκτώμενα ακίνητα, υπό την
προϋπόθεσιν ότι το προϊόν της εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθή εντός προθεσμίας δύο (2)
ετών από της εκποιήσεως δια την απόκτησιν ακινήτων ή ετέρων καινουργών παγίων
περιουσιακών στοιχείων, ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία θα εξυπηρετούν τας ανάγκας της
επιχειρήσεως, ή δι’ εξόφλησιν, οφειλών εκ δανείων και πιστώσεων προς τραπεζικά
Ιδρύματα, φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιον, ως και ασφαλιστικών εισφορών
προς Ασφαλιστικά Ιδρύματα και Ταμεία, υφισταμένων κατά την εκποίησιν των ακινήτων.
Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα
ακίνητα που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την
κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων.»
Άρθρο 13
Απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - Προσθήκη εδαφίου στην
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η
παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«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 εταιρειών, η σχέση
συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που
απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών
στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των
σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου
τέλους υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Η
απαλλαγή του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του
κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος
ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.
Για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών
στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα
εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων,
ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή,
επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και
συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης. Για τη μεταγραφή των ακινήτων και
εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 8 του
άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154).»
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Άρθρο 14
Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 61 του
ν. 4438/2016
1. Στο άρθρο 61 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220), α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο με την
απαλοιφή της πρόβλεψης εξαίρεσης από την απαλλαγή του φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, ως προς την εφαρμογή των κινήτρων για
μετασχηματισμούς επιχειρήσεων του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και στην περίπτωση του φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου, γ) απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 61
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 61
Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με το ν. 4172/2013
Για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), η σύμβαση,
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 ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των
μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας,
καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη
σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. και η μεταγραφή των σχετικών
πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ
του Δημοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, ήτοι το
άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, αφαιρουμένων των τυχόν μεταξύ τους
συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων
(450.000) ευρώ. Αναφορικά με τον ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013),
όπως ισχύουν, αντίστοιχα.»
2. Η παρ. 1 ισχύει για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 15
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών
προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής
από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών,
τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας,
με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22
του ν. 4673/2020 (Α΄ 52) και προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με
ποσότητες προϊόντων ίσες με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της
συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή
β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση - αγοραστή, με
αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16, με την
οποία δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με εβδομήντα πέντε τοις
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εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της
παραγωγής τους.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζονται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και
εφεξής.
Άρθρο 16
Συμβολαιακή γεωργία
Η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγών και αγοραστών δύναται να
συμφωνείται με ιδιωτικές έγγραφες συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας. Οι συμβάσεις, που
καταρτίζονται, καταχωρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «my AADE», σύμφωνα με
την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43).
Στις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου, για την εφαρμογή του άρθρου 15, περιλαμβάνονται:
α) το είδος, η καλλιεργούμενη έκταση και η ποσότητα των προς πώληση αγροτικών
προϊόντων,
β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από ένα (1) έτος, και
γ) η τιμή του προϊόντος.
Άρθρο 17
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής
και τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 15, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
δύναται να ορίζονται και άλλες πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στις
συμβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 16 και να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο
περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών ανά γεωργικό προϊόν.
Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις
Οι περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217), εφαρμόζονται σε περιπτώσεις
μετατροπών ή συγχωνεύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος και έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτών και ως προς τις
οποίες δεν έχει συντελεστεί έως σήμερα μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων.
Άρθρο 19
Καταργούμενες διατάξεις
Οι περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217), ως προς τις προϋποθέσεις
εφαρμογής των άρθρων 1, 2 και 3 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, καταργούνται από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
καταλαμβάνει μετασχηματισμούς η διαδικασία των οποίων εκκινεί από την ημερομηνία
αυτή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ. - Άδ. Γεωργιάδης

Κων. Τσιάρας

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Γεωργαντάς

Κ. Πιερρακάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θ. Σκυλακάκης

Ν. Παπαθανάσης
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών
Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Οικονομικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Δέσποινα Καλλιούρη, Πανεπιστημίου 37, 2103249868
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παροχή φορολογικών κινήτρων στις
επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας, την αύξηση της
παραγωγικότητάς τους, την αντιμετώπιση της «νηπιακής θνησιμότητας» των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και την επίτευξη οικονομικών
κλίμακας.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Μέχρι σήμερα παρατηρείται, σύμφωνα με σειρά επισήμων μελετών (πιο πρόσφατες
της ΕΤΕ, η Έκθεση Πισσαρίδη κ.ά.), ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής μικρής και
μεσαίας επιχείρησης είναι μικρότερο από το μέσο μέγεθος της αντίστοιχης μικρής και
μεσαίας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, παρατηρείται ότι, ελλείψει
κινήτρων, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παύουν τη δραστηριότητά τους σε
σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή τους.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Ειδικά για την περίπτωση
μετασχηματισμού επιχείρησης, το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών παρέχεται, εφόσον οι
μετασχηματιζόμενες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, μικρές ή
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), βάσει του ορισμού του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι
του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός].

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ x
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Ν.δ. 1297/1972 (περί παροχής φορολογικών κινήτρων), ν. 2166/1993 (περί κινήτρων
ανάπτυξης επιχειρήσεων), ν. 4601/2019 (περί εταιρικών μετασχηματισμών).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
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i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Η επίλυση των ζητημάτων απαιτεί ρύθμιση με διάταξη τυπικού
νόμου, ελλείψει κατάλληλης νομοθετικής εξουσιοδότησης, και
δεδομένων και των προβλέψεων του άρθρου 78 του
Συντάγματος.

ii) με αλλαγή διοικητικής
Βλ. ανωτέρω, υπό i).
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Τα ζητήματα, τα οποία επιδιώκουν να επιλύσουν οι διατάξεις,
δεν οφείλονται σε έλλειψη ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΝΑΙ



ΟΧΙ

Χ
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iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
















Χ

Χ













8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Βραχυπρόθεσμος στόχος της παρούσας
αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, είτε
μέσω της συμμετοχής τους σε οποιασδήποτε
μορφής μετασχηματισμό, είτε μέσω της μεταξύ
τους
σύναψης
συμβατικών
σχέσεων
δεσμευτικού χαρακτήρα ή της από κοινού
ίδρυσης νέων νομικών προσώπων ή οντοτήτων.
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Μακροπρόθεσμος στόχος της παρούσας
αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η βελτίωση της
παραγωγικότητας όλων των επιχειρήσεων, η
αύξηση του μεγέθους των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, η επιδίωξη οικονομιών κλίμακας
και η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια)
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες
ανασκαφές,
κατά
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

είδος

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων

και
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Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται
σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
ΟΟΣΑ (https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

του
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 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

 Κοινωνική πολιτική:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)
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ΥΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)
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 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο
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 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
-

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
-

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
-

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
-

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
-

Εξηγήστε:
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1
2
3

4

5

6

7

8

9

Στόχος
Με το άρθρο 1 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της
αξιολογούμενης ρύθμισης.
Με το άρθρο 2 προσδιορίζονται οι ορισμοί που εφαρμόζονται για
τους σκοπούς της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Με το άρθρο 3 καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται για την παροχή στις επιχειρήσεις του κινήτρου της
απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, στην περίπτωση
μετασχηματισμού επιχείρησης.
Με το άρθρο 4 καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται για την παροχή στις επιχειρήσεις του κινήτρου της
απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, στην περίπτωση
συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της αξιολογούμενης
ρύθμισης.
Με το άρθρο 5 καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται για την παροχή στις επιχειρήσεις του κινήτρου της
απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, στην περίπτωση
εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής
εταιρεία.
Με το άρθρο 6 θεσπίζονται γενικές ρυθμίσεις για την παροχή στις
επιχειρήσεις του κινήτρου της απαλλαγής από την καταβολή
φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου
κερδών, οι οποίες ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις των άρθρων
3, 4 και 5 της αξιολογούμενης ρύθμισης (μετασχηματισμός
επιχείρησης, συνεργασία επιχειρήσεων κατά την έννοια της
αξιολογούμενης ρύθμισης, εισφορά ατομικής επιχείρησης σε
οποιασδήποτε μορφής εταιρεία).
Με το άρθρο 7 καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται για την απαλλαγή της νέας εταιρείας από τον φόρο
εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης
στοιχείων του ενεργητικού της.
Με το άρθρο 8 προβλέπεται η δυνατότητα διατήρησης σε ισχύ
των διοικητικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων των
προσωποπαγών, σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης
σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, υπέρ της νέας εταιρείας.
Με το άρθρο 9 προβλέπεται η απαλλαγή κάθε πράξης ή
συμφωνίας που αφορά μετασχηματισμό επιχείρησης, σύμφωνα
με το άρθρο 1 της αξιολογούμενης ρύθμισης, από κάθε φόρο,
συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος επί της
προκύπτουσας υπεραξίας, καθώς και από το τέλος χαρτοσήμου
ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου.
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10

11

12

13

14

15

16

17
18-19

20

Με το άρθρο 10 καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται για την αναγνώριση της έκπτωσης των δαπανών που
πραγματοποιούνται για τον σκοπό απόκτησης εταιρικών
συμμετοχών, σε περίπτωση απόκτησης εταιρικών συμμετοχών
σε άλλη εταιρεία.
Με το άρθρο 11 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
2166/1993 και θεσπίζονται οι δυνατότητες, εφόσον εφαρμόζεται
το ανωτέρω νομοθέτημα, της μεταφοράς της ζημίας των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στον ισολογισμό της νέας
εταιρείας και του συμψηφισμού της ζημίας αυτής με τα κέρδη
της νέας εταιρείας.
Με το άρθρο 12 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 3
του ν.δ. 1297/1972. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει
να πληρούνται, εφόσον εφαρμόζεται το ανωτέρω νομοθέτημα,
για την απαλλαγή κάθε σχετικής με συγχώνευση ή μετατροπή
πράξης ή συμφωνίας από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Με το άρθρο 13 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 2166/1993. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται, εφόσον εφαρμόζεται το ανωτέρω νομοθέτημα, για
την απαλλαγή κάθε σχετικής με μετασχηματισμό πράξης ή
συμφωνίας από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Με το άρθρο 14 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 61
του ν. 4438/2016. Προβλέπεται η απαλλαγή κάθε πράξης ή
συμφωνίας που αφορά τους μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα
52 έως 55 του ν. 4172/2013 από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου
ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου. Ακόμη,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την
απαλλαγή των ανωτέρω πράξεων ή συμφωνιών από τον φόρο
συγκέντρωσης κεφαλαίων.
Με το άρθρο 15 καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται για την παροχή στις επιχειρήσεις του κινήτρου της
απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, στην περίπτωση
συνεργασίας προσώπων που ασκούν ατομική αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με το άρθρο 16 καθορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων
μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγών
και αγοραστών (συμβολαιακή γεωργία).
Στο άρθρο 17 συγκεντρώνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του
σχεδίου νόμου.
Με τις μεταβατικές και τις καταργούμενες διατάξεις προβλέπεται
ότι καταργούνται οι περ. β’ και γ’ του άρθρου 4 του ν.δ.
1297/1972. Η κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων εφαρμόζεται
και σε περιπτώσεις μετατροπών ή συγχωνεύσεων που έχουν ήδη
ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος της αξιολογούμενης
ρύθμισης και έως πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή τους, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν έχει συντελεστεί μεταβίβαση μετοχών ή
εταιρικών μεριδίων.
Με το άρθρο 20 καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των
διατάξεων της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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ENOTHTA Β: Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. « ........................................................... »

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. « ....................... »

15.

Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου (ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου) ρυθμίζονται θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου ……………………………………………………

16.

Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
 Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

 Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Αθήνα, ................. 20….
Ο/ Η Γενικ…. Διευθυντ……
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ENOTHTA Γ: Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. « ........................................................... »

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. « ....................... »

17.

Οικονομικά αποτελέσματα

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου (ή της προτεινόμενης τροπολογίας)
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Αθήνα, .................... 20….
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Μείωση δαπανών

Χ

Εξοικονόμηση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το όφελος της παρούσας ρύθμισης παροχής φορολογικών κινήτρων σε όλες τις επιχειρήσεις και, ιδίως, στις πολύ
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βάσει του ορισμού του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, είναι η
αύξηση του μεγέθους τους, η αύξηση και η βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, η ελαχιστοποίηση των
περιπτώσεων «νηπιακής θνησιμότητας» των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και, εν τέλει, η
δημιουργία οικονομιών κλίμακας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων του τομέα
μεταποίησης και του αγροτικού – γεωργικού τομέα.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.
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Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς


Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες



Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Κατά την κατάρτιση της αξιολογούμενης ρύθμισης,
υπήρξε συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, καθώς και με τις αρμόδιες διευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά την κατάρτιση της αξιολογούμενης ρύθμισης, το
αρμόδιο Υπουργείο επικοινώνησε και έλαβε υπόψη
του τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι ακόλουθοι
φορείς: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, Σύνδεσμος
Εξαγωγέων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας. Δεν υπήρξε συνεργασία με
Ανεξάρτητες Αρχές.

Δεν έλαβε χώρα διεθνής διαβούλευση.

Διεθνής διαβούλευση
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23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.opengov.gr (ηλεκτρονική
επισύναψη της έκθεσης)

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Αριθμός
συμμετασχόντων

0

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

-

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

22


Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Υιοθετήθηκε το σχόλιο που υποβλήθηκε από φυσικό
πρόσωπο επί του άρθρου 17 του νομοσχεδίου, με το
οποίο προτάθηκε η εφαρμογή της κατάργησης των
διατάξεων των περ. β’ και γ’ του άρθρου 4 του Ν.Δ.
1297/1972 και για τις περιπτώσεις μετατροπών ή
συγχωνεύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά την
έναρξη ισχύος της αξιολογούμενης ρύθμισης και έως
πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή τους. Η πλήρης
παράθεση του σχολίου που υιοθετήθηκε βρίσκεται
στην
ηλεκτρονική
διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10831#comments.
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Υιοθετήθηκαν τα σχόλια που υποβλήθηκαν από φυσικό
πρόσωπο επί των άρθρων 9, 12 και 13 του
νομοσχεδίου. Ειδικότερα, με το άρθρο 9 (Απαλλαγή
από τέλος χαρτοσήμου και συναφείς φορολογικές
απαλλαγές) και το άρθρο 13 (Απαλλαγή από την
επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου) του
νομοσχεδίου προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή της
παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 σε σχέση με
την μεταγραφή των ακινήτων και των εμπράγματων
δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται, στην περίπτωση
των μετασχηματισμών επιχείρησης. Ακόμη, όσον
αφορά το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, προστέθηκε το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ.
1297/1972, το οποίο είχε παραλειφθεί εκ παραδρομής.
Η πλειοψηφία των σχολίων που υποβλήθηκαν δεν
Σχόλια
που
δεν υιοθετήθηκε, καθώς αφορούν κυρίως σε γενικότερους
προβληματισμούς και δεν διατυπώνουν συγκεκριμένη
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης πρόταση επί των αξιολογούμενων ρυθμίσεων. Στις
επαρκούς αιτιολόγησης) περιορισμένες περιπτώσεις (άρθρα 2, 5) όπου προτάθηκαν
συγκεκριμένες τροποποιήσεις – αλλαγές των προτεινόμενων
ρυθμίσεων, τα σχόλια αξιολογήθηκαν, πλην όμως δεν
υιοθετήθηκαν, καθώς εκφεύγουν του σκοπού του
προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 30
Σεπτεμβρίου 2021 έως την 1 Νοεμβρίου 2021 και συνολικά
διατυπώθηκαν 22 σχόλια. Ακολούθως επιχειρείται μία
συνοπτική παρουσίαση των σχολίων επί των διατάξεων του
αναρτηθέντος σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση σχεδίου
νόμου.

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 7
Η πλειοψηφία των σχολίων που έχουν υποβληθεί για το πρώτο άρθρο αφορά σε τοποθέτηση φυσικών προσώπων και
Επιμελητηρίων (συγκεκριμένα: Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας).
Η πλήρης παράθεση των σχολίων της διαβούλευσης για το άρθρο 1 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10844#comments.
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 3
Η πλειοψηφία των σχολίων που έχουν υποβληθεί για το δεύτερο άρθρο αφορά σε τοποθέτηση φυσικών προσώπων επί
συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου.
Η πλήρης παράθεση των σχολίων της διαβούλευσης για το άρθρο 2 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10843#comments.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 1
Το σχόλιο που έχει υποβληθεί για το τρίτο άρθρο αφορά σε τοποθέτηση φυσικού προσώπου επί της περ. α΄ του άρθρου
3 (ήδη άρθρου 4), σύμφωνα με το οποίο το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, παρέχεται, εφόσον ο συνολικός
μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας
υπόψη την τελευταία τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών
την εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, κατά περίπτωση, με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών
ή ατομικών επιχειρήσεων μέσω κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας. Ο συμμετέχων στη διαβούλευση διαφωνεί με
το ύψος του απαιτούμενου συνολικού μέσου κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών
επιχειρήσεων, για την παροχή του κινήτρου.
Η πλήρης παράθεση του σχολίου της διαβούλευσης για το άρθρο 3 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10842#comments.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 1
Το σχόλιο που έχει υποβληθεί για το τέταρτο άρθρο αφορά σε διατύπωση απορίας φυσικού προσώπου επί του
περιεχομένου συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου.
Η πλήρης παράθεση του σχολίου της διαβούλευσης για το άρθρο 4 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10841#comments.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 4
Τα σχόλια που έχουν υποβληθεί για το πέμπτο άρθρο αφορούν σε διατύπωση αποριών και σε τοποθέτηση φυσικών
προσώπων επί του περιεχομένου συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου.
Η πλήρης παράθεση των σχολίων της διαβούλευσης για το άρθρο 5 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10840#comments.
ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 1
Το σχόλιο που έχει υποβληθεί για το έκτο άρθρο αφορά σε τοποθέτηση φυσικού προσώπου επί του περιεχομένου
συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου.
Η πλήρης παράθεση του σχολίου της διαβούλευσης για το άρθρο 6 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10839#comments.
ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 1
Το σχόλιο που έχει υποβληθεί για το δωδέκατο άρθρο αφορά σε διατύπωση απορίας φυσικού προσώπου επί της
υφιστάμενης νομοθεσίας για το ζήτημα της αναγνώρισης έκπτωσης δαπανών στην περίπτωση απόκτησης εταιρικών
συμμετοχών (εξαγοράς).
Η πλήρης παράθεση του σχολίου της διαβούλευσης για το άρθρο 12 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10833#comments.
ΑΡΘΡΟ 15: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 1
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Το σχόλιο που έχει υποβληθεί για το δέκατο πέμπτο άρθρο αφορά σε τοποθέτηση φυσικού προσώπου, με την οποία
προτείνεται η προσθήκη επιπλέον διατάξεων – φορολογικών κινήτρων στο νομοσχέδιο.
Η πλήρης παράθεση του σχολίου της διαβούλευσης για το άρθρο 15 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10830#comments.

ENOTHTA ΣT: Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
-

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο
 (συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
-



Κανονισμός
-



Οδηγία
-


26.

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

-

-



Διεθνείς συμβάσεις
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27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο

(αναφέρατε)

-

-

Ανεξάρτητη Αρχή
 (αναφέρατε)
28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
-

Νομολογία Δικαστηρίου
 Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
 διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

-

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 11

Υφιστάμενες διατάξεις
Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
2166/1993, η οποία έχει ως εξής:
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1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
2166/1993 (A’ 137) αντικαθίσταται
ως εξής:
«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 εταιρείας.
Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό
της νέας εταιρείας ζημία και, κατά το
ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται
με κέρδη υφιστάμενα κατά τον
μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με
τα προκύπτοντα κέρδη της νέας
εταιρείας της τρέχουσας ή επόμενων
χρήσεων, μόνο κατά το μέρος που
αναγνωρίζεται
φορολογικώς,
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις
περί φορολογίας του εισοδήματος,
εφόσον ο κύκλος εργασιών της νέας
εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του
κύκλου εργασιών των τελευταίων
εγκεκριμένων και δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων ή, κατά
περίπτωση,
των τελευταίων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
των μετασχηματιζόμενων εταιρειών,
αφαιρουμένων των τυχόν μεταξύ
τους συναλλαγών, είναι ίσος ή
μεγαλύτερος από το ποσό των
τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων
(450.000) ευρώ.
Το ποσό της μη αναγνωριζόμενης
προς συμψηφισμό ζημίας μπορεί να
αποσβέννυται κάθε χρόνο χωρίς
δικαίωμα
έκπτωσης
από
τα
ακαθάριστα έσοδα ή συμψηφισμού
με τα προκύπτοντα κέρδη.
Οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα
χρέη τους σύμφωνα με τα άρθρα 3164 του ν. 4738/2020 (Α’ 207)
μπορούν να μεταφέρουν εν όλω ή εν
μέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού
με τις ζημίες, το οποίο προκύπτει
μετά τη σύναψη συμφωνίας
εξυγίανσης με τους πιστωτές τους
και την επικύρωσή της από το

«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 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. Ειδικά για τη ζημία παρελθουσών
χρήσεων

της

απορροφώσας

ανώνυμης

εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε..»
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αρμόδιο δικαστήριο, κατά τους
ορισμούς του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
(Α’ 251), περί Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων.
Ειδικά για τη ζημία παρελθουσών
χρήσεων
της
απορροφώσας
ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης εξακολουθεί
να ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 27 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
όπως ισχύει (ν. 4172/2013, Α’ 167).»
2. Η νέα εταιρεία δύναται να
εφαρμόσει την απαλλαγή από το
φόρο της παρ. 1 του άρθρου 3 κατά
το αμέσως επόμενο έτος από την
ημερομηνία
ολοκλήρωσης
της
μεταφοράς ζημίας σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
2166/1993.

Άρθρο 12
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ.
1297/1972 (Α’ 217), μετά το πρώτο
εδάφιο, προστίθενται νέο δεύτερο
και τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 του
άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η κατά το άρθρον 1 του παρόντος
σύμβασις περί συγχωνεύσεως ή
μετατροπής,
η
εισφορά
και
μεταβίβασις των περιουσιακών
στοιχείων των συγχωνευόμενων ή
μετατρεπόμενων
επιχειρήσεων,
πάσα σχετική πράξις ή συμφωνία
αφορώσα
την
εισφοράν
ή
μεταβίβασιν στοιχείων ενεργητικού
ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων, ως και παντός
εμπραγμάτου
δικαιώματος,
αι
αποφάσεις των κατά νόμον οργάνων
των
συγχωνευομένων
ή
μετατρεπομένων εταιρειών και πάσα
άλλη
συμφωνία
ή
πράξις
απαιτούμενη δια την συγχώνευσιν ή
μετατροπήν ή την σύστασιν της νέας
εταιρείας, η δημοσίευσις αυτών εν
τω Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και η
μεταγραφή των σχετικών πράξεων

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ.
1297/1972, η οποία έχει ως εξής:
«Η κατά το άρθρον 1 του παρόντος σύμβασις
περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής, η εισφορά
και μεταβίβασις των περιουσιακών στοιχείων
των συγχωνευόμενων ή μετατρεπόμενων
επιχειρήσεων,
συμφωνία

σχετική

αφορώσα

μεταβίβασιν
παθητικού

πάσα

στοιχείων
ή

άλλων

πράξις

ή

εισφοράν

ή

ενεργητικού

ή

την

δικαιωμάτων

και

υποχρεώσεων, ως και παντός εμπραγμάτου
δικαιώματος, αι αποφάσεις των κατά νόμον
οργάνων

των

συγχωνευομένων

ή

μετατρεπομένων εταιρειών και πάσα άλλη
συμφωνία ή πράξις απαιτούμενη δια την
συγχώνευσιν ή μετατροπήν ή την σύστασιν της
νέας εταιρείας, η δημοσίευσις αυτών εν τω
Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των
σχετικών πράξεων απαλλάσσονται παντός
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απαλλάσσονται παντός φόρου,
τέλους χαρτοσήμου, ή οποιουδήποτε
ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου,
ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ
οιουδήποτε τρίτου. Η απαλλαγή του
πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται και
επί του φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι
ο κύκλος εργασιών της νέας
εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του
κύκλου εργασιών των τελευταίων
εγκεκριμένων και δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων ή, κατά
περίπτωση,
των τελευταίων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
των
μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των
τυχόν μεταξύ τους συναλλαγών,
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το
ποσό των τετρακοσίων πενήντα
χιλιάδων (450.000) ευρώ. Για την
εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου,
απαιτείται να έχει καταβληθεί ο
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επί
προγενέστερων
αυξήσεων
του
κεφαλαίου των εταιρειών που
συμμετέχουν στον μετασχηματισμό,
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
νομοθεσία.
Προκειμένου
περί
ακινήτων
εισφερομένων
εις
την
συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην
εταιρείαν, η απαλλαγή από του
φόρου μεταβιβάσεως χωρεί μόνον
υπό την προϋπόθεσιν ότι το
εισφερόμενον
ακίνητον
θα
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς δια
τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή
της
συνιστωμένης
εταιρείας
τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από
της
συγχωνεύσεως
ή
της
μετατροπής.
Η ανωτέρω απαλλαγή από του
φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων
περιλαμβάνει και την περίπτωσιν
καθ’ ήν το εισφερόμενον εις την
συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην
εταιρείαν ακίνητον, είχεν εισφερθή
κατά χρήσιν εις την συγχωνευομένην
ή μετατρεπομένην εταιρείαν και
αποδεδειγμένως
είχε
χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας

φόρου, τέλους χαρτοσήμου, ή οποιουδήποτε
ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και
εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε
τρίτου.
Προκειμένου περί ακινήτων ανηκόντων και
χρησιμοποιουμένων από την συγχωνευομένην
ή
μετατρεπομένην
επιχείρησιν
και
εισφερομένων εις την συγχωνεύσουσαν ή την
συνιστωμένην εταιρείαν, η απαλλαγή από του
φόρου μεταβιβάσεως χωρεί υπό την
προϋπόθεσιν ότι τα εισφερόμενα ακίνητα θα
χρησιμοποιηθούν δια τας ανάγκας της
συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης εταιρείας
τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της
συγχωνεύσεως ή μετατροπής.
Η ανωτέρω απαλλαγή από του φόρου
μεταβιβάσεως ακινήτων περιλαμβάνει και την
περίπτωσιν καθ’ ήν το εισφερόμενον εις την
συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην εταιρείαν
ακίνητον, είχεν εισφερθή κατά χρήσιν εις την
συγχωνευομένην ή μετατρεπομένην εταιρείαν
και αποδεδειγμένως είχε χρησιμοποιηθή δια
τας ανάγκας αυτής επί μιαν πενταετίαν προ της
συγχωνεύσεως

ή

μετατροπής

υπό

την

προϋπόθεσιν ότι θα χρησιμοποιηθή δια τας
ανάγκας

της

συγχωνευούσης

ή

της

συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν
πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή της
μετατροπής.
Κατά την διάρκειαν της πενταετίας επιτρέπεται
όπως

η

συγχωνεύουσα

ή

συνιστωμένη

εταιρεία, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν
μεταβάλλεται το κύριον αντικείμενον των
εργασιών της:
α. Εκμισθώνη τα ακίνητα.
β. Εκποιή τα συνεπεία της συγχωνεύσεως ή
μετατροπής αποκτώμενα ακίνητα, υπό την
προϋπόθεσιν ότι το προϊόν της εκποιήσεως θα
χρησιμοποιηθή εντός προθεσμίας δύο (2)
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αυτής επί μιαν πενταετίαν προ της
συγχωνεύσεως ή μετατροπής υπό
την
προϋπόθεσιν
ότι
θα
χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας της
συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης
εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν
πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή
της μετατροπής.
Κατά την διάρκειαν της πενταετίας
επιτρέπεται όπως η συγχωνεύουσα ή
συνιστωμένη εταιρεία, υπό την
προϋπόθεσιν ότι δεν μεταβάλλεται
το κύριον αντικείμενον των εργασιών
της:
α. Εκμισθώνη τα ακίνητα.
β. Εκποιή τα συνεπεία της
συγχωνεύσεως
ή
μετατροπής
αποκτώμενα ακίνητα, υπό την
προϋπόθεσιν ότι το προϊόν της
εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθή εντός
προθεσμίας δύο (2) ετών από της
εκποιήσεως δια την απόκτησιν
ακινήτων ή ετέρων καινουργών
παγίων περιουσιακών στοιχείων,
ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία θα
εξυπηρετούν τας ανάγκας της
επιχειρήσεως, ή δι’ εξόφλησιν,
οφειλών εκ δανείων και πιστώσεων
προς
τραπεζικά
Ιδρύματα,
φορολογικών υποχρεώσεων προς το
Δημόσιον, ως και ασφαλιστικών
εισφορών
προς
Ασφαλιστικά
Ιδρύματα και Ταμεία, υφισταμένων
κατά την εκποίησιν των ακινήτων.
Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της
παρούσας
παραγράφου
δεν
εφαρμόζονται για τα ακίνητα που
ανήκουν
σε
μετατρεπόμενες
επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο
εργασιών
την
κατασκευή
ή
εκμετάλλευση ακινήτων»

ετών από της εκποιήσεως δια την απόκτησιν
ακινήτων ή ετέρων καινουργών παγίων
περιουσιακών στοιχείων, ίσης τουλάχιστον
αξίας, τα οποία θα εξυπηρετούν τας ανάγκας
της επιχειρήσεως, ή δι’ εξόφλησιν, οφειλών εκ
δανείων και πιστώσεων προς τραπεζικά
Ιδρύματα, φορολογικών υποχρεώσεων προς
το Δημόσιον, ως και ασφαλιστικών εισφορών
προς Ασφαλιστικά Ιδρύματα και Ταμεία,
υφισταμένων κατά την εκποίησιν των
ακινήτων. Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της
παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για
τα ακίνητα που ανήκουν σε μετατρεπόμενες
επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών
την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων»
»

Άρθρο 13

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.

2166/1993, η οποία έχει ως εξής:
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
2166/1993 (Α’ 137), προστίθεται νέο
δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 «Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου
διαμορφώνεται ως εξής:
σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των
περιουσιακών

στοιχείων

των
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«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 εταιρειών, η
σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της
νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη
συμφωνία ή πράξη που απαιτείται
για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση
της νέας εταιρείας, η δημοσίευση
αυτών στο Τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των
σχετικών πράξεων απαλλάσσονται
από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή
οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του
Δημοσίου ως και εισφοράς ή
δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε
τρίτου. Η απαλλαγή του πρώτου
εδαφίου εφαρμόζεται και επί του
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος
εργασιών της νέας εταιρείας,
δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου
εργασιών
των
τελευταίων
εγκεκριμένων και δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων ή, κατά
περίπτωση,
των τελευταίων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
των
μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των
τυχόν μεταξύ τους συναλλαγών,
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το
ποσό των τετρακοσίων πενήντα
χιλιάδων (450.000) ευρώ.
Για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των
σχετικών πράξεων μεταβίβασης των
περιουσιακών
στοιχείων
των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
καταβάλλονται
μόνο
πάγια
δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων
υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων
κτηματολογικών γραφείων, ποσού
ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς

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, καθώς και κάθε άλλη
συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το
μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας
εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος
Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών
πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο,
τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους
υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή
δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Για τη
μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών
πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών
στοιχείων

των

μετασχηματιζόμενων

επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια
δικαιώματα

εμμίσθων

υποθηκοφυλάκων

και

ή

αμίσθων

προϊσταμένων

κτηματολογικών γραφείων, ποσού ύψους
τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε
άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος,
ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης
του μετασχηματισμού και συντέλεσης των
σχετικών

πράξεων

μεταβίβασης.

Για

τη

μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων
δικαιωμάτων

που

μεταβιβάζονται

εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 8 του άρθρου 16
του ν. 2515/1997 (Α’ 154).»
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οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση,
αμοιβή,
επίδομα
ή
τέλος,
ανεξαρτήτως
του
χρόνου
πραγματοποίησης
του
μετασχηματισμού και συντέλεσης
των σχετικών πράξεων μεταβίβασης.
Για τη μεταγραφή των ακινήτων και
εμπραγμάτων δικαιωμάτων που
μεταβιβάζονται
εφαρμόζεται
αναλόγως η παρ. 8 του άρθρου 16
του ν. 2515/1997 (Α’ 154).»

Άρθρο 14
1. Στο άρθρο 61 του ν. 4438/2016 (Α’
220), α) τροποποιείται το πρώτο
εδάφιο με την απαλοιφή της
πρόβλεψης εξαίρεσης από την
απαλλαγή του φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου, β) προστίθεται νέο
δεύτερο εδάφιο, ως προς την
εφαρμογή των κινήτρων για
μετασχηματισμούς
επιχειρήσεων
του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και στην
περίπτωση
του
φόρου
συγκέντρωσης
κεφαλαίου,
γ)
απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο
και το άρθρο 61 διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 61
Κίνητρα για μετασχηματισμούς
επιχειρήσεων με το ν. 4172/2013
Για μετασχηματισμούς κατά τα
άρθρα 52 έως και 55 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), η σύμβαση, 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
ή
ενοχικού
δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά
νόμο
οργάνων
των
μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η
σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της
νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη

Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο του άρθρου
61 του ν. 4438/2016, το οποίο έχει ως εξής:
«Για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως
και 55 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), η σύμβαση, 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 ή ενοχικού δικαιώματος, οι
αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των
μετασχηματιζόμενων

εταιρειών,

η

σχέση

συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας,
καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που
απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη
σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση
αυτών στο ΓΕΜΗ και η μεταγραφή των
σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο
τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε
τέλος,

εισφορά

ή

δικαίωμα

υπέρ

οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη του
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά
με το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000)

και

του

Κώδικα

ΦΠΑ

(Ν.

2859/2000) και του Κώδικα Φορολογίας
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συμφωνία ή πράξη που απαιτείται
για τον μετασχηματισμό ή τη
σύσταση της νέας εταιρείας, η
δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. και η
μεταγραφή των σχετικών πράξεων
απαλλάσσονται από κάθε φόρο,
τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε
άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου,
καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά
ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε
τρίτου.
Η
απαλλαγή
του
προηγούμενου
εδαφίου
εφαρμόζεται και επί του φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την
προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών
της νέας εταιρείας, ήτοι το άθροισμα
του
κύκλου
εργασιών
των
τελευταίων
εγκεκριμένων
και
δημοσιευμένων
οικονομικών
καταστάσεων ή, κατά περίπτωση,
των
τελευταίων
δηλώσεων
φορολογίας
εισοδήματος
των
μετασχηματιζόμενων
εταιρειών,
αφαιρουμένων των τυχόν μεταξύ
τους συναλλαγών, είναι ίσος ή
μεγαλύτερος από το ποσό των
τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων
(450.000) ευρώ. Αναφορικά με τον
ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.
4172/2013),
όπως
ισχύουν,
αντίστοιχα.».
2. Η παρ. 1
ισχύει για
μετασχηματισμούς των οποίων η
διαδικασία αρχίζει μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.»

30.

Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν,
αντίστοιχα. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν
για

μετασχηματισμούς

των

οποίων

η

διαδικασία αρχίζει μετά τη δημοσίευση του
παρόντος.»

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Καταργούμενες διατάξεις

που προβλέπουν κατάργηση
Άρθρο 19
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι περ. β’ και γ’ του άρθρου 4 του
ν.δ. 1297/1972, οι οποίες έχουν ως εξής:
«Άρθρον 4
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Οι περ. β’ και γ’ του άρθρου 4 του ν.δ.
1297/1972 (Α’ 217), ως προς τις
προϋποθέσεις
εφαρμογής
των
άρθρων 1, 2 και 3 του ίδιου
νομοθετικού
διατάγματος,
καταργούνται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

Προϋπόθεσις εφαρμογής των διατάξεων των
άρθρων 1, 2 και 3 είναι:
β) ότι, στις περιπτώσεις μετατροπής ατομικής
επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία ή
εισφοράς κλάδου των επιχειρήσεων αυτών σε
ανώνυμη εταιρία ή συγχώνευσης αυτών με
ανώνυμη εταιρία, εκτός της περίπτωσης
συγχώνευσης ανώνυμων εταιριών, οι μετοχές
της ανώνυμης εταιρίας, που αντιστοιχούν στην
αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, θα είναι
υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και
μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για
μια πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης ή
μετατροπής.
γ) ότι εις τας περιπτώσεις μετατροπής ατομικής
επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας εις
εταιρείαν
περιωρισμένης
ευθύνης
ή
συγχωνεύσεως τοιούτων μεθ’ εταιρείας
περιωρισμένης ευθύνης τα εταιρικά μερίδια της
εταιρείας
περιωρισμένης
ευθύνης,
τα
αντιστοιχούντα εις την αξίαν του εισφερομένου
κεφαλαίο, θα είναι μη μεταβιβάσιμα κατά
ποσοστόν 75% του συνόλου των επί μίαν
πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή
μετατροπής.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας
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32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Κοινή
Παρ. 1 άρθρου υπουργική
απόφαση
17

Παρ. 2 άρθρου Κοινή
17
υπουργική
απόφαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργός
Οικονομικών
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Καθορισμός
διαδικασίας και
δικαιολογητικών
για τη χορήγηση
της απαλλαγής και
τον έλεγχο των
προϋποθέσεων
του άρθρου 15.
Υπουργός
Ορισμός και άλλων
πληροφοριών οι
Οικονομικών
και
Αγροτικής οποίες
Ανάπτυξης
και αναφέρονται
υποχρεωτικά στις
Τροφίμων
συμβάσεις
της
παρ. 1 του άρθρου
16 και καθορισμός
του τύπου και του
ελαχίστου
περιεχομένου
αυτών
ανά
γεωργικό προϊόν.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Δεν προκύπτει.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;
Δεν προκύπτει.

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου
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Δεν προκύπτει.
Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Δεν προκύπτει.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

Δεν προκύπτει.

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν προκύπτει.
39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δεν προκύπτει.

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
Δεν προκύπτει.
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Αθήνα, 13 Μαΐου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 136 / 12 / 2022
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης
επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών ή/και εταιρικών μετασχηματισμών»
Α.
Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου θεσπίζονται φορολογικά
κίνητρα, που αφορούν στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (συγχώνευση, διάσπαση,
μετατροπή) και στους μετασχηματισμούς που προβλέπονται από τις διατάξεις
των ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993 και ν.4172/2013 και άλλων νόμων, και ιδίως
προβλέπονται τα εξής:
1.α Παρέχεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το κίνητρο της απαλλαγής
από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ
φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%):
στη νέα εταιρεία, ήτοι στην εταιρεία που προκύπτει από οποιασδήποτε
μορφής μετασχηματισμό επιχειρήσεων,
σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο στην περίπτωση συνεργασίας
προσώπων,
στη νέα εταιρεία σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε
οποιασδήποτε μορφής εταιρεία.
β.
Καθορίζεται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της ως άνω απαλλαγής,
αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του
οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμού εταιρειών ή της ημερομηνίας
πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οιασδήποτε μορφής
εταιρεία ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.
(άρθρα 1-6)
2.
Απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, σε περίπτωση
μετασχηματισμού επιχείρησης, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία
μεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο, υπό
τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 7)

1
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3.
Διατηρούνται σε ισχύ οι διοικητικές άδειες σε περίπτωση εισφοράς
ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, υπέρ της νέας
εταιρείας.
(άρθρο 8)
4.
Προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς κάθε πράξης ή συμφωνίας
που αφορά μετασχηματισμό επιχείρησης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
Επίσης, προβλέπεται, κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών
πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων στα δημόσια βιβλία, η καταβολή μόνο των πάγιων δικαιωμάτων
εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών
Γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, ενώ αποκλείεται οποιαδήποτε
άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, κλπ, ανεξαρτήτως του χρόνου συντελέσεως των
σχετικών πράξεων.
(άρθρο 9)
5.
Επιτρέπεται, σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών σε άλλη
εταιρεία, έκπτωση δαπανών που πραγματοποιούνται για τον σκοπό της
απόκτησης εταιρικών συμμετοχών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 10)
6.
Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις για τη μεταφορά ζημίας
από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στον ισολογισμό της νέας εταιρείας
και ρυθμίζεται χρονικά η δυνατότητα εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία
προκύπτουν, στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων οποιασδήποτε
μορφής.
(άρθρο 11)
7.
Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή κάθε σχετικής με
συγχώνευση ή μετατροπή πράξης ή συμφωνίας από τον φόρο συγκέντρωσης
κεφαλαίου, σε περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού και εφαρμογής των
διατάξεων του ν.δ. 1297/1972.
(άρθρο 12)
8.
Απαλλάσσεται κάθε σχετική με μετασχηματισμό πράξη ή συμφωνία και
από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, σε περιπτώσεις εταιρικού
μετασχηματισμού και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2166/1993. (άρθρο 13)
9.
Ορίζεται ρητά ότι απαλλαγές που εφαρμόζονται για κάθε πράξη ή
συμφωνία που αφορά τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων κατά τα άρθρα 52
έως και 55 του ν. 4172/2013, έχουν εφαρμογή και επί του φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίων υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 14)
10.
Παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, το
κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα
οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, υπό τις οριζόμενες
προϋποθέσεις.
(άρθρο 15)
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11.
Δύναται να συμφωνείται, με ιδιωτικές έγγραφες συμβάσεις βεβαίας
χρονολογίας μεταξύ παραγωγών και αγοραστών, η μελλοντική πώληση
αγροτικών προϊόντων.
(άρθρο 16)
12.
Τίθενται οι εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
και καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του υπό ψήφιση σχεδίου
νόμου.
(άρθρα 17 - 20)
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση:

Απώλεια εσόδων, εξαιτίας των παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων
που αφορούν στους μετασχηματισμούς (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή)
των οριζομένων επιχειρήσεων. (άρθρα 3-5,7,9-15)
Το ύψος της ανωτέρω απώλειας εσόδων δεν δύναται να προσδιορισθεί,
καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός εταιρικών
μετασχηματισμών, συνεργασιών κ.λπ.).
ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της
"Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε." (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από την καθιέρωση καταβολής μόνο
πάγιων δικαιωμάτων εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και
Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300)
ευρώ, στις περιπτώσεις μεταγραφής ή εγγραφής των σχετικών πράξεων
μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων. (άρθρο 9)

Αθήνα, 13 Μαϊου 2022
Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών
ή/και εταιρικών μετασχηματισμών»
Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση:

Απώλεια εσόδων, εξαιτίας των παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων που
αφορούν στους μετασχηματισμούς (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) των
οριζομένων επιχειρήσεων. (άρθρα 3-5,7,9-15)
Το ύψος της ανωτέρω απώλειας εσόδων δεν δύναται να προσδιορισθεί,
καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός εταιρικών
μετασχηματισμών, συνεργασιών κ.λπ.), θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης.
ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της
"Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε." (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από την καθιέρωση καταβολής μόνο
πάγιων δικαιωμάτων εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και
Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300)
ευρώ, στις περιπτώσεις μεταγραφής ή εγγραφής των σχετικών πράξεων
μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων, η οποία θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της "Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.".
(άρθρο 9)
Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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