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ΠΟΛ 1069 
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 486/2011 Γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ 
 
Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωσή σας την 486/2011 Γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονοµικών. 
 
Σύµφωνα µ' αυτή, το Ν.Σ.Κ. (Τµήµα Α') γνωµοδότησε οµόφωνα ότι η αξία 
µεταβίβασης ακινήτων υπό εκκαθάριση τελούσας Α.Ε., προς τους µετόχους της κατά 
το ποσοστό συµµετοχής τους σε αυτή, αποτελεί στην ουσία µεταβίβαση από επαχθή 
αιτία προς τρίτους και έχει εφαρµογή για κάθε ένα των µετόχων το τεκµήριο 
απόκτησης περιουσιακού στοιχείου του άρθρου 17 του ν.2238/1994 (προφανώς αν η 
εν λόγω απόκτηση έγινε την περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε η αναστολή του 
τεκµηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). 
 
Άλλωστε µε την παρ. 5 εδ.3 του άρθρου 49 κ.ν. 2190/1920 επιβάλλεται στους 
εκκαθαριστές να συντάξουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις «µετά το πέρας της 
εκκαθάρισης», δηλαδή µετά την περάτωση της εταιρικής εκκαθάρισης που επέρχεται 
µε την απόδοση από τους εκκαθαριστές του τελικού «λογαριασµού διαχείρισης». 
 
Κάθε µεταβίβαση πριν την περάτωση της εκκαθάρισης συνιστά εκποίηση κατά την 
παρ. 4 εδ. Β' του άρθρου 49 κ.ν.2190/1920 (η δε εταιρεία και κατά το στάδιο της 
εκκαθάρισης παραµένει υποκείµενο φορολογίας εισοδήµατος κατά το 106 παρ. 6 
ν.2238/1994) και το τίµηµα πλέον περιλαµβάνεται στο προϊόν της εκκαθάρισης, αφού 
µόνο χρηµατικά διαθέσιµα µπορούν να αποτυπώνονται στον τελικό ισολογισµό, που 
δεν αποτελεί και την τελευταία πράξη της εκκαθάρισης, αλλά σηµατοδοτεί το πέρας 
της. 
 
Εποµένως, επί Α.Ε. υπό εκκαθάριση, η απόκτηση από µέτοχο της ακινήτου, το οποίο 
έχει εισφέρει κατά τη σύστασή της, αποτελεί τεκµαρτή δαπάνη κατά το άρθρο 17 περ. 
γ' ν.2238/1994 αν η εν λόγω απόκτηση έγινε την περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε 
η αναστολή του τεκµηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 
 
 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 



 

 

 Γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 486/2011  
Ερωτάται: αν αποτελεί τεκµαρτή δαπάνη η απόκτηση από µέτοχο ανώνυµης 
εταιρίας υπό εκκαθάριση ακινήτου, το οποίο είχε εισφέρει κατά τη σύσταση 
εταιρείας  

Αριθµός Γνωµοδότησης; 486/2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
Α' ΤΜΗΜΑ  
 
Συνεδρίαση της 14ης/11/2011 
 
Σύνθεση 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :Βασίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.  
ΜΕΛΗ : Χρυσαφούλα Αυγερινού, Ανδρέας Χαρλαύτης, Θεόδωρος Ψυχογυιός, 
Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Γαρουφαλλιά Σκιάνη, Νοµικοί 
Σύµβουλοι του Κράτους.  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κων/νος Κατσούλας, Πάρεδρος Ν,Σ,Κ.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Το 1044 864/754/Α0012/26-5-2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεµάτων, Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας, ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος, Τµήµα 
Α'. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Ερωτάται: αν αποτελεί τεκµαρτή δαπάνη η απόκτηση 
από µέτοχο ανώνυµης εταιρίας υπό εκκαθάριση ακινήτου, το οποίο είχε εισφέρει 
κατά τη σύσταση εταιρείας. 
 
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος, το Α' Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
γνωµοδότησε οµοφώνως, ως ακολούθως:  
 
I. Α) Στο άρθρο 17 ν. 2238/1994 ορίζονται τα ακόλουθα:  
 
Άρθρο 17 
«∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων»   
Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που 
τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικό ποσό που πραγµατικό καταβάλλονται 
για: 
.......γ) Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 
οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η 
αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του όρθρου 41 του ν. 1249/1982. 
Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο 
από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε 
αυτό τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικό, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό 
σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόµενη δαπάνη 
λαµβάνεται: αα) Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια, ββ) Η 
διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και 



 

 

 της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων.    
 
Β) Επίσης στον κ.ν. 2190/1920 -πλην άλλων- ορίζονται και τα ακόλουθα:  
Άρθρο 9 
«Αποτίµηση των εταιρικών εισφορών» 
1. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της 
εταιρίας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, γίνεται µετά από 
γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων... 
........2. Η έκθεση της επιτροπής πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς, να 
αναφέρει τις µεθόδους αποτίµησης που εφαρµόστηκαν και να πιστοποιεί για το αν οι 
αξίες, που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτών των µεθόδων αποτίµησης 
αντιστοιχούν στον αριθµό και στην ονοµαστική αξία των µετοχών που θα εκδοθούν 
έναντι των εισφορών αυτών ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονοµαστική 
αξία, στη λογιστική τους αξία, αφού Ληφθεί υπόψη και η διάφορο πάνω οπό το άρτιο 
που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση των µετοχών. 
Ειδικότερα, για την εκτίµηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να 
λαµβάνονται υπ' όψιν η πραγµατική και νοµική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, 
καθώς και: α) προκειµένου περί ακινήτων, η τιµή και οι τίτλοι κτήσης, η 
εµπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγµατικές τρέχουσες 
τιµές, οι άδειες οικοδοµής και αντίστοιχη τεχνοοικονοµική έκθεση µηχανικού, β) 
προκειµένου περί µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και επίπλων, η χρονολογία και 
η αξία κτήσης, ο βαθµός χρησιµοποίησης, συντήρησης και εµπορευσιµότητάς τους, η 
ενδεχόµενη τεχνολογική απσξίωσή τους και οι τρέχουσες τιµές για ίδια ή παρεµφερή 
πάγια στοιχεία.  
 
Άρθρο 49 
«Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης» 
1. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόµενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άµα τη αναλήψει 
των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφή ν της εταιρικής περιουσίας και να 
δηµοσιεύσωσι δια του τύπου και του ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιωρισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως ισολογ/σµόν, ούτινος 
αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εµπορίου. 
2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της 
εκκαθαρίσεως, 
3. Η γενική συνέλευσις των µετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώµατα αυτής κατά την 
διαρκειαν της εκκαθαρίσεως; 
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς 
υποθέσεις της εταιρείας να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να 
εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να 
ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το 
συµφέρον της εταιρείας. 
Οι εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την 
εταιρική επιχείρηση οτο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα πάγια στοιχεία 
της, αλλά µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. Εντός της 
προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε µέτοχος ή και 
δανειστής της µπορούν να ζητήσουν από το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της 
εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 
να καθορίσει την κατώτερη τιµή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τµηµάτων ή του 



 

 

 συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσµεύει τους εκκαθαριστές και δεν 
υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτο ένδικα µέσα. 
4α. Οι εκκαθαριστές µπορούν µε αίτηση τους που υποβάλλεται στο µονοµελές 
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύµφωνα µε τις αναλόγως 
εφαρµοζόµενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονοµιάς (άρθρα 
1913 επ. ΑΚ), Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της 
εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. 
4β. Οι µέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβόλουν το κεφάλαιο που 
ανέλαβαν και δεν έχουν ακόµη κσταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για 
την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.  
5. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις 
πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, Κατ' έτος τα 
αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των µετόχων µε 
έκθεση των οποίων τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. 
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές 
οικονοµικές καταστάσεις, τις οποίες δηµοσιεύουν όπως προβλέπεται στο όρθρο 43β 
παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο 
ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της 
εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής 
τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο........................... 
 
II.Α. Γίνεται δεκτό ότι η ανώνυµη εταιρεία που είναι κατ' εξοχήν κεφαλαιουχική, έχει 
δική της νοµική προσωπικότητα και περιουσία, διάφορη των µετόχων της, οι οποίοι 
θεωρούνται τρίτοι ως προς αυτήν, Οι µέτοχοι έχουν µόνο τα παρεχόµενα σ' αυτούς 
από το νόµο δικαιώµατα, µε τα οποία εκφράζεται και η έννοµη σχέση που τους 
συνδέει µε την εταιρεία. Στα δικαιώµατα αυτό δεν περιλαµβάνεται και το δικαίωµα 
συγκυριότητας στα περιουσιακά στοιχεία ή δικαίωµα στην περιουσία (ως σύνολο) της 
ανώνυµης καθίσταται αδικαιολόγητα πλουσιότερη κατά τη διάταξη του 904 ΑΚ. (ΑΠ 
1341/1997, Τµ. Α' , ∆ΕΕ 1997, 1174, ΕΕµπ∆ 1998, 314. Εφ.Πατρ. 603/1998, ∆ΕΕ 
1998, 1077. Όµοιες και ΑΠ 1285/1980, ΝοΒ 29. 554, Εφ.ΑΘ. 924/1998, Ελλ. ∆/νη 
1996, 406). 
 
Εξάλλου κατά την έννοια της διατάξεως της παρ. 5 εδ. 3 του άρθρου 49 κ.ν. 
2190/1920 ο όρος «διανοµή» που αναφέρεται προκειµένου για νοµικά πρόσωπα 
(όπως η Α.Ε.) δεν κυριολεκτεί, διότι δεν διανέµουν δικαιούχοι κοινό πράγµα, αλλά η 
Α.Ε. µεταβιβάζει στους µετόχους της την υπολειπόµενη περιουσία ως προϊόν 
εκκαθάρισης («εκκαθαριστικό περίσσευµα» κατά Γεωργακόπουλο) και έτσι νοείται η 
υπολειπόµενη καθαρή περιουσία, που πλέον δεν είναι υπέγγυα στους εταιρικούς 
δανειστές (Βλ. Θ. Σκούρα, ό.π., παράγραφος 100 επ.). 
 
Β. Η ανώνυµη εταιρεία από τη λύση της (πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως (ΑΠ 
96/2005, ∆ΕΕ 2005, 818), τίθεται σε εκκαθάριση και κατά το στάδιο αυτό διατηρεί 
την νοµική της προσωπικότητα. Σκοπός της είναι η είσπραξη των εταιρικών 
απαιτήσεων, η πληρωµή των εταιρικών οφειλών και η διανοµή του καθαρού 
προϊόντος της. (Εφ. Αθ. 11112/1981, ΕΕµπ∆ 34, 66, Αρµ. 37, 36.). 
 
Ως εκκαθάριση νοείται το σύνολο των νοµικών και υλικών εκείνων πράξεων, µε τις 
οποίες επιδιώκεται η απόσβεση κάθε νοµικής σχέσης που είναι εκκρεµής και 



 

 

 επιτυγχάνεται η αποσύνθεση του εταιρικού δεσµού και η εξαφάνιση του από τη 
νοµική και συναλλακτική ζωή. (Εφ.ΑΘ, 6071/2002, ∆ΕΕ 2003, 173.) 
 
Γίνεται επίσης δεκτό (από την ερµηνεία των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, του ΑΚ 
και του φορολογικού vόµou 2238/1994 ) ότι σε περίπτωση διάλυσης ηµεδαπών 
ανωνύµων εταιρειών, οι εκκαθαριστές δεν µπορούν να διανέµουν αυτούσια τα 
περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα, χρεόγραφα κλπ) στους µετόχους τους, δεδοµένου 
ότι αυτοί δεν είναι συγκύριοι της περιουσίας της ανώνυµης εταιρείας, αλλά θα πρέπει 
πρώτα να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και στη συνέχεια 
να διανείµουν σε αυτούς το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης δηλαδή χρηµατικά 
διαθέσιµα. (Γνωµ. ΝΣΚ Τµ. Β 188/2005, ∆ΕΕ 2005, 621.).  
 
III. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 ν. 2238/1994 τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά 
καταβάλλονται για αγορά περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται σ' αυτό, 
λαµβάνονται υπ' όψη για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του φορολογουµένου 
(της συζύγου του και των προσώπων, που τους βαρύνουν) και εποµένως εφαρµόζεται 
επί δαπανών που πραγµατοποιούν φυσικά πρόσωπα. 
 
Κατά τα ανωτέρω επί διαλύσεως ανωνύµου εταιρείας ο εκκαθαριστής δεν µπορεί να 
διανείµει αυτούσια τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητο εν προκειµένω) της εταιρείας 
στους µετόχους αφού αυτοί δεν είναι συγκύριοι της περιουσίας της αλλά δέον πρώτα 
να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και ακολούθως να διανεµηθεί το τελικό 
προϊόν της εκκαθάρισης (Γνωµ. ΝΣΚ Τµ. Β 188/2005, ∆ΕΕ 2005, 621). Άλλωστε 
στον Τελικό Ισολογισµό εκκαθάρισης (τελικές οικονοµικές καταστάσεις πλέον, όπως 
ρητά ορίζεται στην διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 49 του 
κ,ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 58 ν. 3604/2007), δεν 
επιτρέπεται να περιλαµβάνεται στο ενεργητικό κανένα άλλο στοιχείο, εκτός από 
χρηµατικό διαθέσιµα (δηλαδή µετρητά ή καταθέσεις σε Τράπεζες κλπ). (Έτσι έχει 
γίνει δεκτό και µε την σύµφωνη µε αρ. 312/29-9-2001 γνωµοδότηση ΕΣΥΛ- Εθνικού 
Συµβουλίου Λογιστικής- βλ. και στην ως άνω µε αρ. 188/2005 γνωµ. ΝΣΚ). 
 
Κατά συνέπεια η αξία µεταβίβασης ακινήτων της υπό εκκαθάριση τελούσας 
ανώνυµης εταιρείας προς τους µετόχους της κατά το ποσοστό συµµετοχής τους σε 
αυτή, αποτελεί στην ουσία µεταβίβαση από επαχθή αιτία προς τρίτους και έχει 
εφαρµογή για κάθε ένα των µετόχων το τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου 
του άρθρου 17 ν. 2238/1994. 
 
Άλλωστε µε την παρ. 5 εδ.3 του άρθρου 49 κ.ν, 2190/1920 επιβάλλεται στους 
εκκαθαριστές να συντάξουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις «µετά το πέρας της 
εκκαθάρισης», δηλαδή µετά την περάτωση της εταιρικής εκκαθάρισης που επέρχεται 
µε την απόδοση από τους εκκαθαριστές του τελικού «λογαριασµού διαχείρισης». 
 
Κάθε µεταβίβαση πριν την περάτωση της εκκαθάρισης συνιστά εκποίηση κατά την 
παρ. 4 εδ. β' του άρθρου 49 κ.ν. 2190/1920 (η δε εταιρεία και κατά το στάδιο της 
εκκαθάρισης παραµένει υποκείµενο φορολογίας εισοδήµατος κατά το 106 παρ. 6 ν. 
2238/1994) και το τίµηµα πλέον περιλαµβάνεται στο προϊόν της εκκαθάρισης, αφού 
µόνο χρηµατικά διαθέσιµα µπορούν να αποτυπώνονται στον τελικό ισολογισµό, που 
δεν αποτελεί και την τελευταία πράξη της εκκαθάρισης, αλλά σηµατοδοτεί το πέρας 
της. 
 



 

 

 IV. Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήµατος, το Νοµικό 
Συµβούλιο του Κράτους (Τµήµα Α') γνωµοδοτεί, οµόφωνα, ότι επί ανωνύµου 
εταιρείας υπό εκκαθάριση, η απόκτηση από µέτοχο της ακινήτου, το οποίο έχει 
εισφέρει κατά τη σύστασή της αποτελεί τεκµαρτή δαπάνη κατά το άρθρο 17 περ. γ' ν, 
2238/1994. 
  
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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