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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                             Αζήλα,  2 Απγνύζηνπ 2011 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ                                

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ  

ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12)        

ΣΜΖΜΑ: Β΄ 

  ΠΟΛ.: 1169 

Ταρ. Γ/λζε     : Καξ. Σεξβίαο 10                             

Ταρ. Κώδηθαο :101 84 Αζήλα           ΠΡΟ: Ωο Π.Γ 

Πιεξνθνξίεο  : Φ. Φαλάξα            

Τειέθσλν      : 210 3375311                                    

ΦΑΞ               : 210 3375001                                 

          

ΘΔΜΑ: Μη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ΚΦΔ ζε πεπίπηωζη διακοπήρ 

ηων επγαζιών επισείπηζηρ και έναπξηρ ζηον ίδιο σώπο με ηο ίδιο ανηικείμενο επγαζιών 

άλληρ επισείπηζηρ . 

 Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ, θνξνινγείηαη 

απηνηειώο ινγηδόκελν σο εηζόδεκα κε ζπληειεζηή 20% θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη 

από ηε κεηαβίβαζε: αα) νιόθιεξεο επηρείξεζεο κε ηα άπια ζηνηρεία απηήο, όπσο αέξαο, 

επσλπκία, ζήκα, πξνλόκηα θηι ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, όπσο απηό νξίδεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΒΣ, ββ) εηαηξηθώλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, πνζνζηώλ ζε 

θνηλσλία αζηηθνύ δηθαίνπ πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα, ή ζε θνηλνπξαμία, εθηόο 

θνηλνπξαμίαο ηερληθώλ έξγσλ, ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒΣ. Η σθέιεηα ππνινγίδεηαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ίδηα πεξίπησζε, παξάγξαθν, άξζξν θαη λόκν. 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη, όηη νη παξαπάλσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη θαηά ηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπληειείηαη κεηαβίβαζε κε αληάιιαγκα. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηελ αξηζκ. πξση. 1052699/1082/Α0012/30.05.2003 δηαηαγή καο, έγηλε 

δεθηό όηη επηβάιιεηαη θόξνο ππεξαμίαο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ επηρείξεζεο 

(αηνκηθήο ή εηαηξείαο) θαη έλαξμεο ζηνλ ίδην ρώξν κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηώλ άιιεο 

επηρείξεζεο (αηνκηθήο ή εηαηξείαο) κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα έμη κελώλ.  
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Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ζέζε απηή βαζίζηεθε ζην όηη ζηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο δηαθνπήο 

θαη έλαξμεο εξγαζηώλ επηρεηξήζεσλ κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηώλ είλαη πηζαλόλ λα 

ππνθξύπηεηαη ε θαηαβνιή «αέξα» ή κεηαβίβαζε νιόθιεξεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζηακαηά ηηο 

εξγαζίεο ηεο. 

3. Δμάιινπ, ην ΣηΔ κε ηελ 2661/2008 απόθαζή ηνπ έθξηλε, κεηαμύ άιισλ, όηη γηα ηελ επηβνιή 

ηεο απηνηεινύο θνξνιόγεζεο 20% ζην θέξδνο ή ζηελ σθέιεηα πνπ πξνθύπηεη από ηε 

κεηαβίβαζε επηρείξεζεο σο ζύλνιν, ε θνξνινγηθή Αξρή θέξεη ην βάξνο απόδεημεο όηη έιαβε 

ρώξα κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο.  

4. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ πξνθύπηεη, όηη νη δηαηάμεηο ηεο πεξ.α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

ΚΦΔ έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξίπησζε πνπ ζπληειείηαη πξαγκαηηθή κεηαβίβαζε κε ηελ θαηαβνιή 

ηηκήκαηνο.  Καηά ζπλέπεηα θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηώλ επηρείξεζεο θαη έλαξμε εξγαζηώλ ζηνλ 

ίδην ρώξν ρσξίο λα πξνθύπηεη ε θαηαβνιή ηηκήκαηνο δελ επηβάιιεηαη θόξνο εηζνδήκαηνο. 

Αληίζεηα, ε ύπαξμε θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ 

δηαηάμεσλ γηα νθεηιή θόξνπ κε 20% 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζεο αλαθαιείηαη θαηά ην κέξνο απηό ε 

αξηζκ. πξση. 1052699/1082/Α0012/30.05.2003 εγθύθιηνο, δειαδή από εδώ θαη ζην εμήο θαηά 

ηελ δηαθνπή εξγαζηώλ επηρείξεζεο θαη έλαξμε ζηνλ ίδην ρώξν κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηώλ 

άιιεο επηρείξεζεο δελ νθείιεηαη θόξνο ππεξαμίαο, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε θαηαβνιή ζρεηηθνύ 

ηηκήκαηνο.  
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