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ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (limited
liability company) από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας,
αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994,
φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών
συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, ή σε κοινοπραξία,
εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για
μεταβιβάσεις μεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή
νομικά πρόσωπα. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση
μεριδίων αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους
από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι
φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης
1

μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες
μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη
εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό από ημεδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας πώλησης
των μετοχών.
3. Επίσης, από τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 και του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου προκύπτει, ότι όταν δικαιούχοι
των εισοδημάτων των παραγράφων αυτών είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές φορολογούνται με τις γενικές
διατάξεις.
4. Με βάση τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποτελεί
ενδιάμεσο εταιρικό τύπο, μεταξύ των προσωπικών εταιρειών και του αμιγούς κεφαλαιουχικού
τύπου της ανώνυμης εταιρείας, με στοιχεία και από τους δύο τύπους. Η ΕΠΕ σε αντίθεση με την
ΑΕ δεν μπορεί να προσφύγει στο κοινό για άντληση κεφαλαίων, ενώ είναι δυνατός κατά το
καταστατικό ο αποκλεισμός της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων.
5. Όπως μας έχει γνωρίσει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών) της Κύπρου, βάσει του νόμου περί εταιρειών (κεφ. 113), εταιρείες με
μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι ιδιωτικές ή δημόσιες. Στις ιδιωτικές εταιρείες το δικαίωμα της
μεταβίβασης των μετοχών είναι περιορισμένο (άρθρο 29), στις δε δημόσιες είναι ελεύθερο
(πρώτο παράρτημα του πίνακα Α του κεφ. 113).
6. Εξάλλου, στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Δεύτερης Οδηγίας),
όπως ισχύει, περί συντονισμού των εγγυήσεων εκ μέρους των εταιρειών προκειμένου αυτές να
καταστούν ισοδύναμες όσον αφορά στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και
τις μεταβολές του κεφαλαίου της, ορίζεται, ότι τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται από την
οδηγία εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών
που ισχύουν, μεταξύ άλλων, για τις εταιρείες της Κύπρου με τη μορφή της δημόσιας εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και της δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με
εγγύηση που διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο.
7. Επίσης, στο άρθρο 1 της οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Δωδέκατη Οδηγία),
όπως ισχύει, στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο, ορίζεται ότι τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται στην
οδηγία εφαρμόζονται στις νομοθετικές και διοικητικές πράξεις των κρατών μελών που ισχύουν,
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μεταξύ άλλων, για τις εταιρείες της Κύπρου με τη μορφή της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση.
8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης
λόγω πώλησης από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μετοχών κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company – 12η Οδηγία) έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.
Επίσης, σε περίπτωση που ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο πωλεί μετοχές κυπριακής
δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (public limited liability company – 2η Οδηγία), έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.
Τέλος, διευκρινίζεται, ότι τα πιο πάνω ισχύουν και για τη μεταβίβαση μετοχών αντίστοιχων
εταιρικών τύπων άλλων χωρών, όταν περιλαμβάνονται στις δύο Οδηγίες που αναφέρονται πιο
πάνω (Δωδέκατη και Δεύτερη Οδηγία, αντίστοιχα).

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Β΄(εκτός του αριθμού 2 αυτού)
2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις
3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30)
2. Αποδέκτες πινάκων Α΄, ΣΤ΄(εκτός των αριθμ.1 και 2 αυτού), Ζ΄(εκτός των
αριθμών 3, 4 και 7), Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄,ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄
και ΚΓ΄
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως,
Πλ. Κάνιγγος - 101 80 ΑΘΗΝΑ
4. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛΤΕ) & Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), Βουλής 7 – 105
62 ΑΘΗΝΑ
5. ΩΛΙΑΡΟΣ Α.Ε., Κεραμεικού 53 & Μυλλέρου 22, 104 36 ΑΘΗΝΑ
6. ERNST & YOUNG Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, 11ο
χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας 144 51 ΑΘΗΝΑ
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
6. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
7. Γεν. Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης - Θεμιστοκλέους 5 – 101 84 ΑΘΗΝΑ
8. Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) - Τμήματα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3)
9. Γραφείο κ. Διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος
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