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ΘΔΜΑ: Τπεξαμία θαηά ηε ζύζηαζε νκόξξπζκεο εηαηξείαο ζπζηεγαδόκελωλ 

θαξκαθείωλ.  

 

Με αθνξκή πιεζψξα εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία καο, ζρεηηθά 

κε ην παξαπάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1169/2.8.2011 δηαηαγήο καο,  

δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

1. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994) 

θνξνινγείηαη απηνηειψο ινγηδφκελν σο εηζφδεκα: α) Με ζπληειεζηή είθνζη ηνηο 

εθαηφ (20%) θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε: αα) 

Οιφθιεξεο επηρείξεζεο κε ηα άπια ζηνηρεία απηήο, φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, 

πξνλφκηα θ.η.ι. ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. ββ) 

Δηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα, ή ζε θνηλνπξαμία, εθηφο θνηλνπξαμίαο ηερληθψλ 

έξγσλ, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο σθέιεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, 
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κεξηδίσλ θιπ. αθαηξείηαη ην θφζηνο απφθηεζήο  ηνπο απφ ηελ θαηψηαηε ή 

πξαγκαηηθή αμία πνπ έρνπλ θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο 

(1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ). 

Με ηελ 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 δηαηαγή καο, έγηλε δεθηφ φηη, ζεσξείηαη 

ππνθξππηφκελε κεηαβίβαζε θαη επηβάιιεηαη θφξνο ππεξαμίαο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ 

εξγαζηψλ αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο ή ππνθαηαζηήκαηνο απηψλ θαη έλαξμεο 

ζηνλ ίδην ρψξν κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ άιιεο επηρείξεζεο, κέζα ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Αθφκα, κε ηελ ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απφθαζε, 

θαζνξίδεηαη ν ηεθκαξηφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ππεξηηκήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ 

επηβάιιεηαη ν θφξνο, εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ππνθξχπηεηαη ε πξαγκαηηθή 

αμία πψιεζεο, ηεο επηρείξεζεο.   

2. Σηηο 2.8.2011 κε ηελ ΠΟΛ.1169 εγθχθιην καο, έγηλε δεθηφ φηη θαηά ηε δηαθνπή 

εξγαζηψλ επηρείξεζεο θαη έλαξμε ζηνλ ίδην ρψξν κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ 

άιιεο επηρείξεζεο δελ επηβάιιεηαη κφλν εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ, ν θφξνο ππεξαμίαο ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ 

είλαη ε  πξαγκαηνπνίεζε εθηάθηνπ πξνζφδνπ (θέξδνπο ή σθέιεηαο) ε νπνία λα κελ 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλήζε άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηαηί απηή 

ππάγεηαη  ζηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Καηά ζπλέπεηα, ην 

αλ ζα επηβιεζεί θφξνο ππεξαμίαο  ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ζέκα πξαγκαηηθφ  

θαη ε θνξνινγηθή αξρή θέξεη ην βάξνο ηεο αηηηνινγεκέλεο απόδεημεο γηα ηελ 

πηζαλή ππνθξππηόκελε κεηαβίβαζε επηρείξεζεο.  

3.  Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ ΠΟΛ.1169/2.8.2011 δηαηαγή καο, θαηαξγείηαη κφλν ην 

πξψην εδάθην ηεο  παξ. 2 ηεο 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 δηαηαγήο καο, 

δειαδή φηη, ππνινγίδεηαη ππνρξεσηηθά θφξνο ππεξαμίαο κε κνλαδηθφ θαη 

απνθιεηζηηθφ  θξηηήξην ηε δηαθνπή εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη έλαξμεο ζηνλ ίδην 

ρψξν κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ άιιεο επηρείξεζεο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα έμη (6) κελψλ.  

4.  Πεξαηηέξσ, κε ην άλνηγκα ηνπ θιεηζηνχ επαγγέικαηνο ησλ θαξκαθνπνηψλ έρνπλ 

πξνθχςεη πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά ηε ζχζηαζε Ο.Δ. «ζπζηεγαζκέλσλ θαξκαθείσλ» ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.3918/2011, κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε 

ζπζηέγαζε ζην ίδην θαηάζηεκα ιεηηνπξγνχληνο θαξκαθείνπ κε ππφ ίδξπζε 

θαξκαθείν. Τα ζπζηεγαδφκελα θαξκαθεία ιεηηνπξγνχλ ππνρξεσηηθά κε ηε κνξθή 
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νκφξξπζκεο εηαηξίαο  θαη νη ζπζηεγαδφκελνη θαξκαθνπνηνί κεηέρνπλ κε ίζα 

πνζνζηά. Σηα λεντδξπφκελα θαξκαθεία ρνξεγνχληαη απηνηειείο άδεηεο ίδξπζεο. Δάλ 

ν θαξκαθνπνηφο, ζην θαξκαθείν ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπζηέγαζε, 

ζπληαμηνδνηεζεί ή παξαηηεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αλαθαιείηαη  ε άδεηα ίδξπζεο 

ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ θαη ζηνλ παξακέλνληα θαξκαθνπνηφ ρνξεγείηαη άδεηα 

ζπλερίζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο  επηδηψθεηαη ε 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο λέσλ θαξκαθνπνηψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαξκαθείν, κέζσ ηεο ζπζηέγαζεο κε θαξκαθείν πνπ ιεηηνπξγεί ήδε 

θαη’ εμαίξεζε ησλ πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ. Όινη νη θαξκαθνπνηνί πνπ 

ζπκκεηέρνπλ πξνβιέπεηαη φηη ζα έρνπλ απηνηειή άδεηα ίδξπζεο θαη έρνπλ ηηο ίδηεο 

ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ λφκνπ. 

5. Οη  δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3918/2011 δελ επηβάινπλ  ηε 

ζχζηαζε Ο.Δ. ζπζηεγαζκέλσλ θαξκαθείσλ, αιιά νξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζχζηαζή ηνπο, θαηά ζπλέπεηα ε επηινγή ηεο ζχζηαζεο Ο.Δ. απφ δχν 

θαξκαθνπνηνχο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ίδηνπο κε γλψκνλα  λα 

δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηζρπξέο, ηθαλέο λ’ αληιήζνπλ θεθάιαηα, λα 

επηηχρνπλ γξήγνξε αλάπηπμε θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην ζπλαγσληζκφ ηεο αγνξάο 

κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο. Καηά ζπλέπεηα, νη Ο.Δ. ζπζηεγαζκέλα 

θαξκαθεία, δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο ινηπέο νκφξξπζκεο εηαηξείεο ψζηε λα  πξνθχπηεη 

δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ.. 

6. Σηηο πεξηπηψζεηο ζχζηαζεο  ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.3918/2.3.2011, φηαλ ηδξχεηαη Ο.Δ.  ζηνλ ίδην ρψξν πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ήδε θαξκαθείν  σο αηνκηθή επηρείξεζε, δχλαηαη: 

α) λα δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο ηεο άιιεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο ν 

θαξκαθνπνηφο εηζέξρεηαη σο κέινο ζηελ Ο.Δ. ησλ ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, 

β) λα δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο ηεο άιιεο αηνκηθήο επηρείξεζεο θαξκαθείν, ε νπνία 

εηζθέξεηαη απφ ην θαξκαθνπνηφ ζηελ Ο.Δ. ησλ ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ. 

γ) λα εηζέξρεηαη σο κέινο ζηελ Ο.Δ. ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ θαξκαθνπνηφο 

πνπ κέρξη ηε ζχζηαζε ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο δελ αζθνχζε επάγγεικα. 

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ πηζαλφλ λα ιακβάλνπλ ρψξα θαη κεηαμχ 

πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπγγέλεηα, επηβάιιεηαη θόξνο ππεξαμίαο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ.. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη, φηαλ ζην ρψξν 

πνπ ιεηηνπξγνχζε αηνκηθή επηρείξεζε ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί Ο.Δ. ζηελ νπνία 
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κεηέρεη θαη ν θνξέαο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 

ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θνξέα ηεο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο ζηελ εηαηξεία πνπ ζπζηήζεθε. Η χπαξμε θέξδνπο – σθέιεηαο 

γηα ηελ επηβνιή θφξνπ ππεξαμίαο, αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Ο.Δ. 

ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, απνηειεί μερσξηζηή νηθνλνκηθή νληφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηηο πξνεγνχκελεο ιεηηνπξγνχζεο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη πεξαηηέξσ ε ίδξπζή ηεο 

απνζθνπεί ζηελ επξχηεξε θεξδνθνξία ηεο λέαο εηαηξείαο, ζπγθξηηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία δχν αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Αθφκα, δχλαηαη λα ππάξμεη απνρψξεζε κέινπο Ο.Δ. ζπζηεγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, 

είηε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, είηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

ζπλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαξκαθείνπ σο αηνκηθή επηρείξεζε. Σηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε δελ ππνινγίδεηαη ππεξαμία  γηα ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο 

πνπ δηαηεξεί πιένλ αηνκηθή επηρείξεζε, παξά κφλνλ γηα ην πνζνζηφ ηνπ 

απνρσξήζαληνο απφ ηελ Ο.Δ. κέινπο.    

Σηελ πεξίπησζε ζπγγελψλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο, γίλεηαη κε ηνπο  

κεησκέλνπο ζπληειεζηέο (5% θαη 10%) ηεο πεξ. α’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Κ.Φ.Δ..  

7. Τέινο, αλ κεηαβηβαζηεί απφ επαρζή αηηία αηνκηθή επηρείξεζε ή κεξίδην 

νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο απφ γνλέα πξνο ηα ηέθλα ηνπ ή απφ ζχδπγν 

ζε ζχδπγν ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κεηαβηβάδνληνο δελ ππφθεηηαη ζε θφξν 

ππεξαμίαο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληξέρεη κεηαβίβαζε επηρείξεζεο κε επαρζή 

αηηία αιιά κε ραξηζηηθή αηηία, ζα εθαξκνζζνχλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο  

θνξνινγίαο θεθαιαίνπ πεξί δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο.   

 

       Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο 

 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
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