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ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Ν . 2166/1993.  
ΣΧΕΤ: Η από 9.4.2008 αίτηση σας. 

Απαντώντας στη σχετική αίτηση σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 
γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993, όλες οι 
πράξεις που διενεργούνται από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις µετά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για 
λογαριασµό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική 
εγγραφή στα βιβλία της. 

2. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 δεν ορίζεται προθεσµία, µε 
αφετηρία την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού, εντός της 
οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί ο µετασχηµατισµός. 

3. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, στον ισολογισµό της απορροφώσας δεν 
µπορούν σε καµία περίπτωση να ενσωµατωθούν αποτελέσµατα της 
απορροφούµενης χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου των 24 µηνών, από το 
χρόνο σύνταξης του ισολογισµού και µετά (σχετ. 1087396/10928/Β0012/ 
7.10.2003 και 1001510/10019/Β0012/22.1.2001). 

4. Από την αίτηση σας προκύπτει, ότι η απορροφούµενη εταιρεία συνέταξε 
ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2006. Μέχρι σήµερα 
όµως δεν έχει γίνει η έγκριση της συγχώνευσης από την αρµόδια νοµαρχία. 

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι σε περίπτωση που η 
απόφαση έγκρισης της συγχώνευσης εκδοθεί εντός του έτους 2008, τα 
αποτελέσµατα της απορροφούµενης για το διάστηµα από τον ισολογισµό 
µετασχηµατισµού (31.12.2006) και µετά και µέχρι την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης, θα µεταφερθούν µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της 
απορροφώσας προκειµένου να φορολογηθούν στο όνοµα αυτής. Εποµένως η 
απορροφούµενη δεν θα υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το έτος 
2007. 

Τέλος, επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση που ο µετασχηµατισµός δεν ολοκληρωθεί 
εντός του έτους 2008, η απορροφούµενη εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος για τις δύο χρήσεις που θα έχουν παρέλθει µε τις 
προσαυξήσεις που προβλέπονται για την εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης.  
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