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ΘΕΜΑ: Μη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε περίπτωση 
διακοπής των εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο µε το ίδιο 
αντικείµενο εργασιών άλλης επιχείρησης. 
 
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 ΚΦΕ, 
φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή 
ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση: αα) ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα 
στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κτλ ή υποκαταστήµατος 
επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΒΣ, 
ββ) εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών σε κοινωνία αστικού δικαίου που 
ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα, ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών 
έργων, της παρ.2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. Η ωφέλεια υπολογίζεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ίδια περίπτωση, παράγραφο, άρθρο και νόµο. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται κατά την 
περίπτωση που συντελείται µεταβίβαση µε αντάλλαγµα. 
 
2. Περαιτέρω, µε την αριθµ. πρωτ. 1052699/1082/Α0012/30.5.2003  διαταγή µας, 
έγινε δεκτό ότι επιβάλλεται φόρος υπεραξίας σε περίπτωση διακοπής των εργασιών 
επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο µε το ίδιο 
αντικείµενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρείας) µέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα έξι µηνών. 
 
Είναι προφανές ότι η θέση αυτή βασίστηκε στο ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις 
διακοπής και έναρξης εργασιών επιχειρήσεων µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών είναι 
πιθανόν να υποκρύπτεται η καταβολή «αέρα» ή µεταβίβαση ολόκληρης της 



 

 

 επιχείρησης που σταµατά τις εργασίες της. 
 
3. Εξάλλου, το ΣτΕ µε την 2661/2008 απόφασή του έκρινε, µεταξύ άλλων, ότι για 
την επιβολή της αυτοτελούς φορολόγησης 20% στο κέρδος ή στην ωφέλεια που 
προκύπτει από τη µεταβίβαση επιχείρησης ως σύνολο, η φορολογική Αρχή φέρει το 
βάρος απόδειξης ότι έλαβε χώρα µεταβίβαση της επιχείρησης. 
 
4. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει, ότι οι διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του 
άρθρου 13 του ΚΦΕ έχουν εφαρµογή σε περίπτωση που συντελείται πραγµατική 
µεταβίβαση µε την καταβολή τιµήµατος. Κατά συνέπεια κατά τη διακοπή εργασιών 
επιχείρησης και έναρξη εργασιών στον ίδιο χώρο χωρίς να προκύπτει η καταβολή 
τιµήµατος δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος. Αντίθετα, η ύπαρξη καταβληθέντος 
τιµήµατος έχει ως αποτέλεσµα την εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων για οφειλή 
φόρου µε 20% 
 
Ενόψει των ανωτέρω, από την έκδοση της παρούσης ανακαλείται κατά το µέρος 
αυτό η αριθµ. πρωτ. 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 εγκύκλιος, δηλαδή από εδώ και 
στο εξής κατά την διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη στον ίδιο χώρο µε το 
ίδιο αντικείµενο εργασιών άλλης επιχείρησης δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας, όταν 
δεν προκύπτει η καταβολή σχετικού τιµήµατος. 
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