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Απιθμόρ Δπωηήμαηορ: Το έγγπαθο ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων Εζόδων,
Γενικήρ Διεύθςνζηρ Φοπολογικήρ Διοίκηζηρ, Διεύθςνζηρ Εθαπμογήρ Φοπολογίαρ
Κεθαλαίος και Πεπιοςζιολογίος, Τμήμαηορ Α’, με απιθμό ππωηοκόλλος ΔΕΦΚ Α
1097255 ΕΞ 2021/05-11-2021.
Πεπίληψη επωηήμαηορ: Δξσηάηαη: α) Δάλ ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κε ηελ
νπνία δηνξζψλεηαη ην ζπκβφιαην θηήζεο αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο Ν… ΑΔ, ε νπνία
ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ λ.3588/2007 πεξί εμπγίαλζεο
επηρεηξήζεσλ δπλάκεη ηεο απφ 26-7-2018 ζπκθσλίαο, πξνθεηκέλνπ ηα αθίλεηα
απηά λα κεηαβηβαζηνχλ κε άιιε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε σο ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο ζηελ εηαηξεία Ο… ΑΔ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο
εμπγίαλζεο, ζεσξείηαη πξάμε πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο θαη εκπίπηεη
ζηνπο φξνπο απηήο; ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο θαη δεδνκέλνπ, φηη θαηά
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ θηήζεο δελ ππάξρεη ηίκεκα, ψζηε λα είλαη
δπλαηή ηπρφλ παξαθξάηεζε, ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο νη φξνη πνπ ηπρφλ πξέπεη λα
ηεξεζνχλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α). ε πεξίπησζε
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αξλεηηθήο απάληεζεο, εξσηάηαη αλ νη νθεηιφκελνη θφξνη πξέπεη λα εμνθιεζνχλ
ζην αθέξαην κε ηνπο ζπλνιηθνχο ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, πνπ ηνπο
επηβαξχλνπλ δηαρξνληθά, παξφιν πνπ δελ παχεη λα ηζρχεη ε ζπκθσλία
εμπγίαλζεο, ε νπνία πξνβιέπεη ηε δηαγξαθή ηνπο.
β) Οθεηιέο ΔΝ.Φ.Ι.Α., νη νπνίεο βεβαηψζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζπλαιιαγήο θαη δελ πξνέθπςαλ απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βαίλνπλ πξνο
δηαγξαθή θαη, αλ φρη, είλαη ζπλππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, ν ηειεπηαίνο
θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ;
γ) Πνηνο είλαη ν ηίηινο θηήζεο ησλ αθηλήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηελ απφ
ηελ Ν… ΑΔ ζηελ Ο… Α.Δ. ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαη βάζεη
απηνχ πνηνο είλαη ν ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαη θαηαβνιή
ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαη ζπλαθφινπζα ν λνκηκνπνηνχκελνο γηα ηε ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ
άξζξνπ 54Α Κ.Φ.Γ. γηα ην έηνο 2020;
ην παξαπάλσ εξψηεκα, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Β΄ Σκήκα)
γλσκνδφηεζε σο εμήο:
Ιζηοπικό
ην έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ ην ζπλνδεχνπλ
εθηίζεηαη ην αθφινπζν πξαγκαηηθφ:
1. Η εηαηξεία Ν… Α.Δ. ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ λ.
3588/2007 πεξί εμπγίαλζεο επηρεηξήζεσλ. Σνλ Ινχιην ηνπ 2018 θαηαξηίζζεθε,
κεηαμχ απηήο, ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πηζησηψλ ηεο θαη ηεο εηαηξείαο, Ο… Α.Δ.
ζπκθσλία εμπγίαλζεο, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε κεηαβίβαζε
κέξνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο ζηελ
εηαηξεία Ο… Α.Δ. Η ζπκθσλία επηθπξψζεθε, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο, απφ ην
Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν χξνπ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/2018 απφθαζή ηνπ, πνπ
δεκνζηεχζεθε ηελ 15.11.2018.
2. ην άξζξν 5 παξ. 4 ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο νξίδεηαη φηη, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ζα ιάβνπλ ρψξα νη πξάμεηο γηα ηελ νινθιήξσζε
ηεο κεηαβίβαζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηε λέα εηαηξεία,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο θαη ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ
παξαηίζεληαη θαησηέξσ, νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ πξνβιέπνπλ (103 παξ. 6,
106δ ηνπ λ.3588/2007) φηη ε κεηαβίβαζε κέξνπο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ δελ
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απαηηείηαη

λα

πεξηιεθζεί

ηνλ

ζπκβνιαηνγξαθηθφ

ηχπν,

δεδνκέλνπ

φηη

αλαπιεξψλεηαη απφ δειψζεηο ησλ κεξψλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαζψο
επίζεο φηη ν ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο ζα ηεξεζεί κφλν γηα ηηο νξηζηηθέο
πξάμεηο

κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ,

πινίσλ θαη

πισηψλ κέζσλ ηεο

επηρείξεζεο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο επηθχξσζεο ηεο
ζπκθσλίαο, ππνγξάθεθε ην Πξσηφθνιιν Μεηαβίβαζεο, ζηηο 9.8.2019, πνπ
ζεσξείηαη θαη σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Αθνινχζσο, ε
εηαηξεία Ο… ΑΔ, ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ πνπ ππέβαιε γηα ην έηνο
2020, πεξηέιαβε θαη ηα αθίλεηα ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο, ηα νπνία δπλάκεη
ηεο ζπκθσλίαο κεηαβηβάδνληαη ζ’ απηήλ σο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ππφ
εμπγίαλζε εηαηξείαο.
3. ε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, κε ην ππ’ αξηζ. 14554/30-06-2020
ζπκβφιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Δξκνππφιεσο χξνπ Δ.Γ.. κεηαβηβάζηεθε
κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο ζηελ εηαηξεία Ο… ΑΔ ρσξίο
πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 54Α ηνπ λ.4174/2013 δπλάκεη ηνπ
φξνπ 7.4 ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο. Μεηαμχ άιισλ, πεξηιήθζεθε ζην
ζπκβφιαην θαη έλα αθίλεην, ην νπνίν είρε απνθηεζεί απφ ηελ Ν… ΑΔ δπλάκεη
ηνπ ππ’ αξηζ. 8859/17-09-2004 ζπκβνιαίνπ, κε δηθαηνπάξνρν ηελ «ΝΝ Α.Δ. Ν»
θαη πξνεγνχκελν ηίηιν θηήζεο ηεο ηειεπηαίαο ην ππ’ αξηζ. 3025/21.9.1994
ζπκβφιαην.
4. χκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ηίηινπο, ε πεξηθξαγκέλε πεξηνρή
ησλ θπξίσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο θεξφηαλ λα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ
60.725,27 η.κ. Χζηφζν, ε πξαγκαηηθή ηεο έθηαζε, θαηά πξφζθαηε αθξηβή
θαηακέηξεζε, είλαη 64.476,69 η.κ. θαη δελ αλήθεη ζην ζχλνιφ ηεο ζηελ ππφ
εμπγίαλζε εηαηξεία, αιιά απφ απηή ηεο αλήθεη θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη
θαηνρή κφλν: α) ηκήκα εκβαδνχ 29.060,66 η.κ., β) ηκήκα εκβαδνχ 207,61 η.κ.
θαη γ) ηκήκα εκβαδνχ 141,10 η.κ., ελψ ε ππφινηπε έθηαζε είλαη δψλε ιηκέλνο,
παξαιία θαη αηγηαιφο, ηεο νπνίαο ε ππφ εμπγίαλζε εηαηξεία έρεη κφλν ηε ρξήζε.
5. Πξνο απνθαηάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ επί ηνπ ππφ κεηαβίβαζε
αθηλήηνπ θαη θαηαρψξεζε ηνπ κε αξηζκφ 14.554/30.6.2020 ζπκβνιαίνπ, πξέπεη,
ζχκθσλα κε ζρεηηθή ΓΗΛΧΗ-ΒΔΒΑΙΧΗ κε εκεξνκελία 3.3.2021 ηεο
αλσηέξσ πκβνιαηνγξάθνπ, κε ηελ νπνία βεβαηψλνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία,
λα

πξνεγεζεί

δηνξζσηηθή

πξάμε

ηνπ

ζπκβνιαίνπ

θηήζεο

ππ’

αξηζ.

8859/17.9.2004 θαη αληίζηνηρε δηφξζσζε ησλ εγγξαθψλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Με
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ζθνπφ ηε δηφξζσζε απηή, ππνβιήζεθαλ ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο ζηνηρείσλ
αθηλήησλ θαη δεηήζεθαλ πηζηνπνηεηηθά ηνπ άξζξνπ 54Α ηνπ Κ.Φ.Γ. απφ ηελ ππφ
εμπγίαλζε εηαηξεία γηα ηα έηε 2016 έσο θαη 2019, δεδνκέλνπ φηη γηα ην έηνο 2020
ηα αθίλεηα δειψζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Ο… ΑΔ.
6. Γηα ηηο νθεηιέο απφ ΔΝ.Φ.Ι.Α. ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο, πνπ εκπίπηνπλ
ζηελ πεληαεηία γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 54Α Κ.Φ.Γ., δελ
έρεη γίλεη θακία θαηαβνιή θαη νθείιεηαη ην βαζηθφ ρξένο θαη νη αλάινγνη ηφθνη
ησλ εηψλ 2016, 2017, 2018 θαη 2019. Γηα ηνλ ΔΝ.Φ.Ι.Α. έηνπο 2020 ππνβιήζεθε
δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α θαη θαηαβιήζεθε ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηελ
εηαηξεία Ο… ΑΔ.
7. Με απηά ηα δεδνκέλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ, ε εξσηψζα ππεξεζία
πξνβιεκαηίδεηαη

γηα

ηα

παξαθάησ

δεηήκαηα:

α)

Αλ

ε

δηνξζσηηθή

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πνπ απαηηείηαη λα θαηαξηηζηεί, ζχκθσλα κε ηε
πκβνιαηνγξάθν χξνπ πνπ έρεη επηιεθζεί, ζεσξεζεί φηη απνηειεί πξάμε
πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη φηη εκπίπηεη ζηνπο φξνπο απηήο,
ηφηε, γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ΔΝ.Φ.Ι.Α., ζα έρεη εθαξκνγή ν
ζπκβαηηθφο φξνο ηνπ άξζξνπ 7.4, πνπ επηβάιιεη ηε ρνξήγεζή ηνπ αλεμαξηήησο
νθεηιψλ. Αλ φρη, ηφηε πξέπεη λα εμνθιεζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη θφξνη πνπ
αλαινγνχλ ζηα κεηαβηβαδφκελα κε ηελ πξάμε αθίλεηα. Γηα ην δήηεκα απηφ
ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εξσηψζα ππεξεζία, κεηαμχ άιισλ, φηη ζηε ζπκθσλία
εμπγίαλζεο, δελ γίλεηαη ιφγνο γηα θακία άιιε ελέξγεηα πιελ ησλ νξηζηηθψλ
ζπκβνιαίσλ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζηηο επλντθέο
ηεο δηαηάμεηο, ηπρφλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο. Ακθηηαιαληεχεηαη, φκσο,
αλάκεζα ζηε ζηελή γξακκαηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηεο επηθπξσζείζαο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ζηελ αξρή ηεο επηείθεηαο, ε νπνία δηέπεη ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο εμπγίαλζεο, δηεπθνιχλεη θαη δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ
πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
β) Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηε ζχκβαζε ελδηάκεζεο πεξηφδνπ
(30.4.2017-9.8.2019), πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο
ζπλαιιαγήο, βεβαηψζεθε, ηελ 30.8.2019, ν ΔΝ.Φ.Ι.Α. έηνπο 2019 θαη, ηελ
30.6.2020, ν ΔΝ.Φ.Ι.Α. ησλ εηψλ 2016-2019, δπλάκεη ηξνπνπνηεηηθψλ
δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ πνπ ππέβαιε ε ππφ εμπγίαλζε εηαηξεία. Η
ππεξεζία πξνβιεκαηίδεηαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ νθεηιψλ θαη
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έρεη ηε γλψκε, φηη εθφζνλ πξνέθπςαλ απφ αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο
ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο θαη φρη απφ θνξνινγηθφ έιεγρν, δελ εθαξκφδεηαη ν
φξνο 22.7 ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε δηαγξαθή νθεηιψλ
απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο θαη φρη ζε δηαγξαθή νθεηιψλ πνπ πξνέθπςαλ
βάζεη δειψζεσλ, επνκέλσο βαξχλνπλ ηελ ππφ εμπγίαλζε εηαηξεία θαη δελ
δηαγξάθνληαη. Δπηπιένλ δε, σο κε πξνθχπηνπζεο απφ θνξνινγηθφ έιεγρν,
εθθεχγνπλ ησλ ξπζκίζεσλ ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ε Ο… ΑΔ επζχλεηαη
σο ηειεπηαία θπξία ησλ αθηλήησλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 50 παξ.3 ηνπ ΚΦΓ. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά πξνβιεκαηίδεηαη γηα ελδερφκελε εθαξκνγή ηνπ φξνπ 21.2 ηεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη νη νθεηιέο πνπ ζα
πξνθχςνπλ θαηά ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν παξακέλνπλ ζηελ εηαηξεία θαη
δηαγξάθνληαη νινζρεξψο. Δηδηθφηεξα, δηαηππψλεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο, κήπσο
ζηνλ αλσηέξσ φξν ηεο ζπκθσλίαο εκπίπηνπλ νθεηιέο πνπ αλάγνληαη ζε
θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ αλεμαξηήησο ρξφλνπ βεβαίσζεο
απηψλ, ζεσξψληαο θξίζηκε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «πξνθχςνπλ».
γ) Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ εξσηψζα ππεξεζία, απνηειεί δήηεκα πξνο επίιπζε,
πνηνο είλαη ν ηίηινο θηήζεο ησλ αθηλήησλ απφ ηελ εηαηξεία Ο…. ΑΔ, γεγνλφο πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξέσζή ηεο λα ηα πεξηιάβεη ζηε δήισζε ζηνηρείσλ
αθηλήησλ. Γηα ην έηνο 2020, ηα αθίλεηα δειψζεθαλ σο ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο
απηήο, ελψ ε ππφ εμπγίαλζε εηαηξεία δεηά ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ΔΝ.Φ.Ι.Α.
έσο θαη ην έηνο 2019 θαη φρη θαη γηα ην έηνο 2020. Άπνςε ηεο ππεξεζίαο είλαη φηη
ηίηινο θηήζεο αθηλήησλ κπνξεί λα είλαη κφλν ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ππ’
αξηζ. 14554/30-06-2020, φπσο πξνθχπηεη. απφ ην άξζξν 7 ηεο ζπκθσλίαο
εμπγίαλζεο.
Νομοθεηικό πλαίζιο.
8. ηα άξζξα 99, 103, 106γ, 106δ θαη 133 ηνπ λ.3588/2007 «Πησρεπηηθφο
Κψδηθαο» (Α΄ 153 ), φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί θαη ίζρπε πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηνπ
κε ην άξζξν 265 ηνπ λ.4738 /2020 (Α΄ 207) θαη εθαξκφδεηαη ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε, νξίδνληαη ηα εμήο:
«Άξζξν 99

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο

1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ην
άξζξν 2 παξάγξαθνο 1, ην νπνίν έρεη ην θέληξν ησλ θπξίσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
ζηελ Διιάδα θαη βξίζθεηαη ζε

παξνχζα ή

επαπεηινχκελε αδπλακία

εθπιήξσζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηξφπν
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γεληθφ, δχλαηαη λα αηηείηαη ηελ επηθχξσζε ηεο ζπλππνβαιιφκελεο ζπκθσλίαο
εμπγίαλζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 100. Σν πξφζσπν ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ δχλαηαη λα ππνβάιεη ηελ σο άλσ αίηεζε θαη φηαλ δελ ζπληξέρεη
παξνχζα ή επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
δηθαζηεξίνπ πθίζηαηαη απιψο πηζαλφηεηα αθεξεγγπφηεηάο ηνπ, ε νπνία δχλαηαη
λα αξζεί κε ηε δηαδηθαζία απηή. 2…».
«Άξζξν 103 Πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο.
1. Η ζπκθσλία εμπγίαλζεο δχλαηαη λα έρεη σο αληηθείκελν νπνηαδήπνηε ξχζκηζε
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ νθεηιέηε θαη ηδίσο:
α…δ. Σε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ζε
ηξίην ή ζε εηαηξεία ησλ πηζησηψλ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν
106δ.ε…
5. Η ηζρχο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο
επηθχξσζήο ηεο απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, εθηφο αλ θαηά ηε βνχιεζε ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ φξσλ ηεο ηζρχνπλ κεηαμχ ηνπο θαη
ρσξίο ηελ επηθχξσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ.
6. Η ζπκθσλία εμπγίαλζεο ζπλάπηεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, εθηφο αλ νη
ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη κε απηή απαηηνχλ ηε ζχληαμε δεκνζίνπ
εγγξάθνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν κπνξεί λα
αλαπιεξσζεί κε δειψζεηο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. 7. …».
«Άξζξν 106γ Απνηειέζκαηα ηεο επηθχξσζεο.
1. Απφ ηελ επηθχξσζή ηεο, ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο δεζκεχεη ην ζχλνιν ησλ
πηζησηψλ, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ξπζκίδνληαη απφ απηή, αθφκε θαη αλ δελ
είλαη ζπκβαιιφκελνη ζηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο. Γελ δεζκεχνληαη πηζησηέο νη
απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ γελλήζεθαλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ
επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο.
2… 3. Με ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο: α) …β)…γ) Οη ξπζκηδφκελεο κε ηε
ζπκθσλία εμπγίαλζεο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαζίζηαληαη ελήκεξεο ππφ ηνλ φξν ηήξεζεο ηεο ζπκθσλίαο
εμπγίαλζεο θαη νη αξκφδηεο αξρέο νθείινπλ λα ρνξεγνχλ ηηο αληίζηνηρεο
βεβαηψζεηο ελεκεξφηεηαο, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζπκθσλία
εμπγίαλζεο .4…5. Η απφθαζε πνπ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο απνηειεί
ηίηιν εθηειεζηφ γηα ηηο αλαιακβαλφκελεο κε απηήλ ππνρξεψζεηο, εθφζνλ απφ ηε
ζπκθσλία πξνθχπηεη ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο παξνρήο».
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«Άξζξν 106δ Μεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε.
1. Όηαλ θαηά ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο ή κε ζχκβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη ζε
εθηέιεζε ηεο ηειεπηαίαο κεηαβηβάδεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο επηρείξεζεο ηνπ
νθεηιέηε, κεηαβηβάδνληαη ζηνλ απνθηψληα ην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ
κέξνπο ηεο θαη ελδερνκέλσο, ζην κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζπκθσλία, κέξνο
ησλ ππνρξεψζεσλ, ελψ νη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαηά πεξίπησζε εμνθινχληαη
απφ ην ηίκεκα ηεο πψιεζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ κέξνπο ηεο, δηαγξάθνληαη, ή
ζηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κέξνπο ηεο επηρείξεζεο παξακέλνπλ σο
ππνρξεψζεηο ηνπ νθεηιέηε ή θεθαιαηνπνηνχληαη. …. Γηα ηε

ζχκβαζε

κεηαβίβαζεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 133 θαη 134.
2…».
9. ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ λ.4223/2013 «Δληαίνο Φφξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 287), νξίδνληαη ηα εμήο:
«Άξζξν 1 Αληηθείκελν ηνπ Φφξνπ
1. Απφ ην έηνο 2014 θαη γηα θάζε επφκελν έηνο επηβάιιεηαη Δληαίνο Φφξνο
Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) ζηα δηθαηψκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
παξφληνο, ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη αλήθνπλ ζε θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα ή θάζε είδνπο λνκηθέο νληφηεηεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.
2. Ο ΔΝ.Φ.Ι.Α. επηβάιιεηαη ζηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο,
ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, ηεο επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο θαη ηεο επηθάλεηαο επί ηνπ
αθηλήηνπ. Ο ΔΝ.Φ.Ι.Α. επηβάιιεηαη θαη ζηα εκπξάγκαηα ή ελνρηθά δηθαηψκαηα ηεο
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθνχ ρψξνπ θαη θνιπκβεηηθήο
δεμακελήο, πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφθηεην ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ θαη απνηεινχλ
παξαθνινχζεκα ησλ παξαπάλσ

εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ. Δμαηξεηηθά,

επηβάιιεηαη θαη ζην δηθαίσκα ηεο λνκήο ή νηνλεί λνκήο, ηεο θαηνρήο, θαζψο θαη
ζηε δέζκεπζε δηθαησκάησλ επί ηνπ αθηλήηνπ απφ Ο.Σ.Α. ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2.
3. Ο ΔΝ.Φ.Ι.Α. ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θχξηνπ θφξνπ επί ηνπ θάζε αθηλήηνπ
θαη ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ επί
ησλ αθηλήησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν.
4.Σα δηθαηψκαηα επί ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ν ΔΝ.Φ.Ι.Α. εηεζίσο είλαη απηά πνπ
ππάξρνπλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο
πνπ ηπρφλ επέξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ θαη αλεμάξηεηα απφ ηε
κεηαγξαθή ηνπ ηίηινπ θηήζεο. 5….6…».
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«Άξζξν 2 Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ
1. Τπνθείκελν ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. είλαη θάζε πξφζσπν ή νληφηεηα ηνπ άξζξνπ 1,
αλάινγα κε ην δηθαίσκα θαη ην πνζνζηφ ηνπ, θαη εηδηθφηεξα:
α) Απηφο πνπ απνθηά δηθαίσκα ζε αθίλεην απφ νπνηαδήπνηε αηηία, απφ ηελ
εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ θηήζεο ή απφ ηελ εκεξνκελία
ηειεζηδηθίαο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα ή
θαηαδηθάδεηαη ν δηθαηνπάξνρνο ζε δήισζε βνπιήζεσο. β)…».
2. Τπνθείκελν ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. είλαη θαη:
α) Απηφο πνπ απνθηά δηθαίσκα κε πξνζχκθσλν αγνξάο, εθφζνλ ζε απηφ
πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε ηεο εκπξάγκαηεο δηθαηνπξαμίαο κε απηνζχκβαζε, κε
εμαίξεζε ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν.
β) Ο δηθαηνχρνο αθηλήηνπ απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο
ή Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Ν.Π.Γ.Γ. θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πξηλ απφ ηε ζχληαμε νξηζηηθνχ παξαρσξεηεξίνπ, εθφζνλ έρεη παξαιάβεη ην
αθίλεην.
γ) Ο θεδεκφλαο, γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο,
δηαρσξηζκέλε απφ ηελ αηνκηθή ηνπ πεξηνπζία, γηα φζν δηάζηεκα ηε δηαρεηξίδεηαη.
δ) Ο εθηειεζηήο δηαζήθεο ή εθθαζαξηζηήο θιεξνλνκίαο γηα ηελ θιεξνλνκηαία
αθίλεηε πεξηνπζία, δηαρσξηζκέλε απφ ηελ αηνκηθή ηνπ πεξηνπζία, γηα φζν
δηάζηεκα ηε δηαρεηξίδεηαη θαη ηε δηνηθεί.
ε) Ο κεζεγγπνχρνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, γηα ηελ ππφ κεζεγγχεζε πεξηνπζία,
δηαρσξηζκέλε απφ ηελ αηνκηθή ηνπ πεξηνπζία, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε
κεζεγγχεζε.
ζη) Ο ζχλδηθνο ηεο πηψρεπζεο
δ) Ο λνκέαο επίδηθνπ αθηλήηνπ. Αλ ην αθίλεην εθληθεζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ν
ΔΝ.Φ.Ι.Α. πνπ θαηαβιήζεθε δελ επηζηξέθεηαη.
ε) Ο εξγνιάβνο, γηα αθίλεην ην νπνίν, αλ θαη ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζζεί δελ
έρεη κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ γεπεδνχρν ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα πνπ
απηφο ζα είρε ππνδείμεη, εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηέζζεξα (4) έηε απφ ηελ
εκεξνκελία ζεψξεζεο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή έρνπλ εθκηζζσζεί ή ρξεζηκνπνηεζεί κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν εληφο ησλ ηεζζάξσλ (4) απηψλ εηψλ απφ ηνλ εξγνιάβν.
ζ) Ο θάηνρνο αθηλήηνπ πνπ αλήθεη ζε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ρσξίο ηε
ζπλαίλεζε ηνπ θνξέα.
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η) Ο θάηνρνο αθηλήηνπ, πιελ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ αλήθεη ζηελ ΔΣΑΓ ΑΔ θαη ζηελ
«Παξάθηην Αηηηθφ Μέησπν Α.Δ.», κε ηε ζπλαίλεζε ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ θαη
αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ πεξηέιεπζεο ζε απηφλ ηεο θαηνρήο ηνπ αθηλήηνπ.
ηα) Ο Ο.Σ.Α. γηα αθίλεην πνπ δεζκεχεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα θαηά ην νπνίν εθθξεκεί ε θαηαβνιή ζρεηηθήο απνδεκίσζεο…3…».
10. ην άξζξν 23 ηνπ λ.3427/2005 (Α΄ 312), φπσο ην πξψην εδάθην ηεο
παξαγξάθνπ 1 αληηθαηαζηάζζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
λ.4223/2015, νξίδνληαη ηα εμήο:
«Άξζξν 23 Γήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ
1.Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θάζε είδνπο λνκηθή νληφηεηα, αλεμάξηεηα
απφ ηελ ηζαγέλεηα, θαηνηθία ή έδξα ηνπ, ην νπνίν έρεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ
εκπξάγκαην δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο, ςηιήο θπξηφηεηαο, επηθαξπίαο,
νίθεζεο θαη επηθάλεηαο επί ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη εκπξάγκαην ή ελνρηθφ
δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθνχ ρψξνπ θαη
θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφθηεην ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ θαη
απνηεινχλ

παξαθνινχζεκα

ησλ

παξαπάλσ

εκπξαγκάησλ

δηθαησκάησλ,

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ. Σελ ίδηα ππνρξέσζε
έρνπλ ηα παξαπάλσ πξφζσπα φηαλ λέκνληαη αθίλεηα ρσξίο ηε ζπλαίλεζε θνξέα
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Η Γήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη κία θνξά,
ζην έηνο πνπ πξνθχπηεη ηέηνηα ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν
εδάθην. Η πξψηε εθαξκνγή ήηαλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2005.
ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο πεξηνπζηαθήο ή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
ππφρξενπ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, ππνβάιιεηαη δήισζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ
αθηλήησλ ην αληίζηνηρν έηνο…. Σα αθίλεηα ή ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά,
αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαγξαθή ηνπο, γηα ηηο αλάγθεο ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο
ζηνηρείσλ αθηλήησλ, αλαγξάθνληαη ζηελ νηθεία δήισζε απφ:
α) ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ, απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ νξηζηηθνχ
ζπκβνιαίνπ θηήζεο,
β) ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ, απφ ηελ εκεξνκελία ηειεζηδηθίαο ηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο θαηαδίθεο ζε δήισζε βνπιήζεσο ή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ
νπνία αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα θπξηφηεηαο ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε
αθίλεην απφ νπνηαδήπνηε αηηία,
γ)… δ) ηνλ θάηνρν αθηλήηνπ πνπ αλήθεη ζε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,
ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ. 1α. .. ».
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11. ην άξζξν 14 ηνπ λ.4270/2014 (Α΄ 143) νξίδνληαη ηα εμήο:
«Άξζξν 14 Οξηζκνί
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη θάησζη φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε
έλλνηα: α… β. Γεληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηξία ππνζχλνια, εθεμήο
απνθαινχκελα ππνηνκείο: ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ),
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο
Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ)….».
12.ηα άξζξα 12 θαη 54 Α ηνπ λ.4174/2013 «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο (Α΄170) , φπσο ην άξζξν 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ
λ.4223/2013 θαη ην άξζξν 54Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9 παξ.2 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ, νξίδνληαη ηα εμήο:
«Άξζξν 12 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο θαη βεβαίσζε νθεηιήο
1. Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα δεηήζεη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ηζρχνο
κέρξη θαη δχν κελψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ θαη ζπλαιιαγψλ πνπ
ξεηά νξίδνληαη.
2. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ρνξεγεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο, κφλν εθφζνλ ν
θνξνινγνχκελνο δελ έρεη νθεηιέο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απφ νπνηαδήπνηε
αηηία θαη έρεη ππνβάιεη ηηο απαηηνχκελεο θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ
πέληε εηψλ. 3. …».
«Άξζξν 54 Α Τπνρξεψζεηο ηξίησλ γηα ηνλ Δληαίν Φφξν Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ
1. Απαγνξεχεηαη θάζε ππνζρεηηθή ή εθπνηεηηθή δηθαηνπξαμία κε ηελ νπνία
ζπζηήλνληαη, κεηαβάιινληαη, αιινηψλνληαη ή κεηαβηβάδνληαη, απφ νπνηαδήπνηε
αηηία δηθαηψκαηα επί αθηλήηνπ ή παξέρεηαη δηθαίσκα πξνζεκείσζεο ή ππνζήθεο
ζε απηφ, αλ δελ κλεκνλεχεηαη θαη δελ επηζπλάπηεηαη απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν ζην
ζπκβφιαην πνπ ζπληάζζεη, πηζηνπνηεηηθφ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, κε ην
νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη ην ίδην αθίλεην πεξηιακβάλεηαη ζηε δήισζε Δληαίνπ
Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ, θαζψο θαη φηη ν θνξνινγνχκελνο έρεη θαηαβάιεη, ή
λφκηκα απαιιαγεί απφ ηνλ ΔΝ.Φ.Ι.Α. γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην θαη έρεη
θαηαβάιεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο, έρεη ξπζκίζεη ή έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ
ηνλ ΔΝ.Φ.Ι.Α. γηα ηα ππφινηπα αθίλεηα, γηα ηα νπνία είλαη ππφρξενο γηα ηα πέληε
(5) πξνεγνχκελα έηε…
2. Οη θχιαθεο κεηαγξαθψλ θαη νη πξντζηάκελνη ησλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ
ππνρξενχληαη λα αξλεζνχλ ηε κεηαγξαθή ή ηελ θαηαρψξεζε ζηα θηεκαηνινγηθά
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βηβιία ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, κε ην νπνίν ζπζηήλνληαη, κεηαβάιινληαη,
αιινηψλνληαη ή κεηαβηβάδνληαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία δηθαηψκαηα επί αθηλήηνπ ή
παξέρεηαη δηθαίσκα πξνζεκείσζεο ή ππνζήθεο ζε απηφ, αλ δελ κλεκνλεχεηαη
θαη δελ επηζπλάπηεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ… 3…».
13. ην Κεθάιαην ΙΙ θαη ζηα άξζξα 4, 5, 7, 17, 21 θαη 22 ηεο απφ 26-7-2018
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη κεηαβίβαζεο ηκήκαηνο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
παζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο Ν… ΑΔ, πνπ θπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/2018
απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ χξνπ, εθνχζηα δηθαηνδνζία, νξίδνληαη
ηα εμήο:
«ΙΙ Οξηζκνί
ηελ παξνχζα ζχκβαζε, νη αθφινπζεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο ζα έρνπλ ηνπο εμήο
νξηζκνχο:…
Οινθιήξσζε

ηεο

πλαιιαγήο:

Η

ππνγξαθή

ηδησηηθνχ

ζπκθσλεηηθνχ-

πξσηνθφιινπ κεηαβίβαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο …
Ηκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηδησηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ-πξσηνθφιινπ κεηαβίβαζεο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο, …
Παζεηηθφ: Ννείηαη ην ηκήκα ηνπ παζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο πνπ απνηππψλεηαη ζην
Παξάξηεκα (3) ηεο παξνχζαο, ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ζηε ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ….
Άξζξν 4ν

πκθσλία εμπγίαλζεο κε κεηαβίβαζε κέξνπο ελεξγεηηθνχ θαη

παζεηηθνχ (θαη’ άξζξν 106 β θαη 106 δ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα)
4.1… 4.10 Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ηα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη ε ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ζα

κεηαβηβάζεη κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ απηήο ζηε ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ,
ππφ ηνλ φξν πιήξσζεο ησλ αηξέζεσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε κεηαβίβαζε κέξνπο
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ θαη’ άξζξν 106 δ ΠηΚ, πνπ ζπκθσλείηαη κε
ην παξφλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζεί ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ ηχπνπ, θαζφζνλ
ν ηχπνο αλαπιεξψλεηαη

κε δειψζεηο ησλ κεξψλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ,

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 παξ.6 ηνπ Ν.3588/2007.
Άξζξν 5ν

Μεηαβηβαδφκελν ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο

5.1… 5.4 Καηφπηλ ηεο Οινθιήξσζεο ηεο πλαιιαγήο, ζα ιάβνπλ ρψξα νη
επηκέξνπο πξάμεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ησλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηε ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ηηο εηδηθφηεξεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ κεηαβίβαζε
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ζπγθεθξηκέλσλ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ.

Γηεπθξηλίδεηαη

φηη…

Ο

ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο ζα ηεξεζεί κφλν γηα ηηο νξηζηηθέο πξάμεηο
κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ, πινίσλ θαη πισηψλ κέζσλ ηεο ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ.
Άξζξν 7ν
7.1 ηε ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ κεηαθέξνληαη θαη κεηαβηβάδνληαη φια ηα ηδηφθηεηα
αθίλεηα ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ σο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο
ΤΜΦΩΝΙΑ [«Αθίλεηα»], κεηά ησλ νηθνδνκεκάησλ, θηηξίσλ, ζπζηαηηθψλ θαη
παξαξηεκάησλ απηψλ, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο θηλεηά (εκπεπεγκέλα ή κε).
Μεραλήκαηα θαη ελ γέλεη εμνπιηζκφο ηεο επηρείξεζεο πνπ επξίζθεηαη επ’ απηψλ.
7.2 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαβηβάζεη ζηε ΝΔΑ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηα Αθίλεηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ζπκθσλίεο θαη πξνυπνζέζεηο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο
7.3 Σα Αθίλεηα ζα κεηαβηβαζζνχλ ζηε ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ δπλάκεη ζρεηηθψλ
ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο ζα ππνγξαθνχλ εληφο είθνζη (20)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ κεηαβίβαζεο. ….
7.4 Γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ κεηαβίβαζε πξνο ηε ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ησλ
Αθηλήησλ, ν αξκφδηνο Έθνξνο,…., σο θαη ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο νηαζδήπνηε
άιιεο Γεκφζηαο Αξρήο, εθδίδνπζαο νηαδήπνηε πηζηνπνηεηηθά, απαξαίηεηα γηα ηε
ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ πκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ κεηαβίβαζεο ησλ
Αθηλήησλ, ππνρξενχληαη λα ρνξεγήζνπλ Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο Υξεψλ
πξνο ην Γεκφζην θαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία (Βεβαίσζε Οθεηιήο) θαη’ άξζξν 12
ηνπ λ. 4174/2013, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά ΔΝ.Φ.Ι.Α., πνπ λα επηηξέπνπλ ηηο
κεηαβηβάζεηο ησλ Αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 106γ παξ. 3γ
ΠηΚ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ νη ξπζκηδφκελεο κε ηελ παξνχζα ζπκθσλία νθεηιέο
πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζίζηαληαη ελήκεξεο
κε ηελ ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη νη αξκφδηεο αξρέο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ
ζηηο άλσ πξάμεηο….
Άξζξν 17ν Τπνρξεψζεηο πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην
17.1 Οη ππνρξεψζεηο ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην απφ θφξνπο,
ηέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηίκσλ πνπ βεβαηψζεθαλ ζηελ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, κέρξη ηελ
30.04.2018 απνηππψλνληαη ζηελ βεβαίσζε νθεηιψλ εμαρζείζα απφ ην ζχζηεκα
taxisnet, ε νπνία πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα σο Παξάξηεκα (6). Οη ελ ιφγσ
ππνρξεψζεηο, πιελ ηεο απαίηεζεο πνζνχ 2.117.980,79 € πνπ πεξηγξάθεηαη
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εηδηθφηεξα ζηνλ φξν 2.2.1 ηεο παξνχζεο, κεηαθέξνληαη θαη κεηαβηβάδνληαη ζηε
ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ελαπνκέλνληνο
βαζηθνχ ρξένπο/θεθαιαίνπ ηεο νθεηιήο ζην ζχλνιφ ηνπ (100%), ιφγσ ηεο
πξνλνκηαθήο ηνπ ζέζεο, πιελ ηφθσλ, πξνζηίκσλ, πξνζαπμήζεσλ θαη ινηπψλ
επηβαξχλζεσλ πνπ δηαγξάθνληαη ζε πνζνζηφ 100%....
Άξζξν 21ν ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
21.1 Η ελ ιφγσ πεξίνδνο αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 30-04-2017 κέρξη ηελ
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε ΝΔΑ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ δελ ζα επζχλεηαη γηα θακία νθεηιή πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζην
άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα , θαζφζνλ ε ΔΣΑΙΡΔΙΑ έρεη παχζεη λα δεκηνπξγεί λέεο
νθεηιέο απφ 30-04-2017, νπφηε δηεθφπε ε πξαγκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία.
21.2 Οη δε νθεηιέο πξνο κε ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά
ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν θαη αθνξνχλ (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά)
ηφθνπο ππεξεκεξίαο, πξφζηηκα, ηέιε θαη πξνζαπμήζεηο, ππνρξεψζεηο πξνο ην
Διιεληθφ Γεκφζην (π.ρ. ΔΝ.Φ.Ι.Α.), θαζψο θαη θάζε παξεπφκελε απαίηεζε εθ
ησλ ξπζκηδφκελσλ κε ηελ παξνχζα νθεηιψλ, παξακέλνπλ ζηελ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαη
δηαγξάθνληαη

νινζρεξψο,

ζε

ζπλαξκνγή

κε

ηα

νξηδφκελα

γηα

ηνπο

ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο θαη πξνο ην ζθνπφ ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο.
Άξζξν 22

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ δελ κεηαθέξνληαη θαη

παξακέλνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ξχζκηζε απηψλ.
22. 1… 22.2 Σα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ, ηα νπνία
ξεηά, εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη δηα ηεο παξνχζεο φηη κεηαθέξνληαη ζηε
ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν παζεηηθνχ δελ κεηαθέξεηαη, δελ
κεηαβηβάδεηαη θαη δελ αλαιακβάλεηαη απφ ηελ ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, αιιά παξακέλεη
σο ππνρξέσζε θαη νθεηιή ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαη δηαγξάθεηαη νινζρεξψο…
22.3 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη νη απαηηήζεηο ηπρφλ αθαλψλ πηζησηψλ δηαγξάθνληαη
νινζρεξψο. ηνλ παξφληα φξν πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο (γελλήζεθαλ ή
βεβαηψζεθαλ) θαηά ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ πξν ηεο 30.04.2018 θαη απηέο πνπ
εκθαλίζηεθαλ ή ζα εκθαληζηνχλ, εάλ ππάξρνπλ, κεηά ηελ 30.04.2018 θαη
αθνξνχλ (γελλήζεθαλ ή βεβαηψζεθαλ) ηελ πξν ηεο 30.04.2018 πεξίνδν, νη
νπνίεο θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ, νχηε αλαγξάθνληαη ζηνλ
πξναλαθεξζέληα πίλαθα πηζησηψλ – ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ, απαηηήζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη λφκνπ, ζχκβαζεο ή ζε ζρέζε κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο…
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22.7 Οθεηιέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ ή/θαη βεβαησζνχλ ζηελ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαηά ηελ
Δλδηάκεζε Πεξίνδν ή/θαη κειινληηθά, απφ παξειζφληεο, ηξέρνληεο ή/θαη
κειινληηθνχο

θνξνινγηθνχο

ειέγρνπο

θαη

αθνξνχλ,

ελδεηθηηθά

θαη

φρη

πεξηνξηζηηθά, ζε θαηαινγηζκφ νησλδήπνηε θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ

ή

ππέξ

ηξίησλ,

θφξνπ

εηζνδήκαηνο,

παξαθξαηνχκελσλ

ή

επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηειψλ ραξηνζήκνπ, θφξνπ
θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο, έθηαθηεο εηζθνξάο θαζψο θαη ζε θαηαινγηζκφ
πξνζηίκνπ ή θχξσζεο γηα παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.., ΚΦΑ θαη ηνλ
Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο ή ηνπ λ.2523/1997 («Πνηλνιφγην», φπσο ην
«Πνηλνιφγην» θάζε θνξά ηζρχεη) κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηνί
θαηαινγίδνληαη ή εηζπξάηηνληαη, θαζψο θαη ηπρφλ πξνζηίκσλ, πξνζαπμήζεσλ,
ηφθσλ θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη νη νπνίνη θφξνη ή/θαη πξφζηηκα
αθνξνχλ ζε νηαδήπνηε πεξηειζνχζα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη νηεζδήπνηε αηηίεο
(ελδεηθηηθά

θαη

φρη

πεξηνξηζηηθά,

εθθαζαξίζεηο,

δηθαζηηθέο

απνθάζεηο),

νπνηεδήπνηε θαη αλ βεβαησζνχλ θαη αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίνλ
ηπρφλ έρεη αξρίζεη ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία, δελ θαηαινγίδνληαη ζηε ΝΔΑ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ, δελ κεηαθέξνληαη, δελ αλαιακβάλνληαη απφ απηή θαη δηαγξάθνληαη
νινζρεξψο».
Δπμηνεία και εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος νόμος και ηων όπων ηηρ
ζςμθωνίαρ.
Απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, εξκελεπφκελεο απηνηειψο αιιά θαη ζε
ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ελφςεη θαη ηνπ φινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν
εληάζζνληαη θαη ηνπ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηνχλ, ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα:
14. ηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία εμπγίαλζεο γηα ηα θπζηθά
πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα. Η
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε, αμηνπνίεζε, αλαδηάξζξσζε
θαη αλφξζσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηε ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεηαη, ρσξίο λα
παξαβιάπηεηαη ε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δαλεηζηψλ (Δθ.Αηγ.106/2019).
15. Η ζπκθσλία εμπγίαλζεο κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν νπνηαδήπνηε
ξχζκηζε ζρεηηθά κε ην ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ ηνπ νθεηιέηε. Μεηαμχ άιισλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ.1 πεξ. δ ηνπ λ. 3588/2007, κπνξεί λα έρεη σο
αληηθείκελν ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε
ζε ηξίην θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 106δ ηνπ λφκνπ απηνχ. Γηα ηελ επηηπρία
ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη πξνθαλέο φηη ν ηξίηνο πξέπεη λα εηζέιζεη ζε θαζαξφ
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νηθνλνκηθφ ηνπίν σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ππφ εμπγίαλζε
επηρείξεζεο πνπ αλαιακβάλεη. Γηα ην ιφγν απηφ ζην άξζξν 106δ πξνβιέπεηαη
φηη απηφο πνπ απνθηά ην ελεξγεηηθφ ή κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ππφ εμπγίαλζε
επηρείξεζεο κπνξεί λα αλαιακβάλεη θαη κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο,
ζχκθσλα κε ξεηή πξφβιεςε ζηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, ελψ νη ινηπέο
ππνρξεψζεηο κπνξεί λα εμνθινχληαη απφ ην ηίκεκα πψιεζεο ηεο επηρείξεζεο,
λα δηαγξάθνληαη ή λα θεθαιαηνπνηνχληαη, αιιά δελ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ηξίην.
16. Καηά ην άξζξν 106γ ηνπ λ.3588/2007, ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο κεηά ηελ
επηθχξσζή ηεο απφ ην δηθαζηήξην θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεχεη ην
ζχλνιν ησλ πηζησηψλ, αθφκε θαη ησλ κε ζπκβιεζέλησλ, αξθεί νη απαηηήζεηο
ηνπο λα ξπζκίδνληαη απφ ηε ζπκθσλία, κε εμαίξεζε ηνπο πηζησηέο νη απαηηήζεηο
ησλ νπνίσλ γελλήζεθαλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ ηελ επηθπξψλεη.
Γεζκεχεη θαη ην Γεκφζην (ΓλΝΚ 55/2016 ηκ. Α΄) θαη νη νθεηιέο πξνο απηφ, νη
νπνίεο ξπζκίδνληαη κε ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, θαζίζηαληαη ελήκεξεο, εθφζνλ
ηεξνχληαη νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο θαη νη αξκφδηεο αξρέο νθείινπλ λα ρνξεγνχλ
απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3
πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ επί
κέξνπο πξάμεσλ γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε εθηέιεζε ηεο
ζπκθσλίαο.
17. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζην άξζξν 7.4 ηεο πξνθεηκέλεο ζπκθσλίαο
εμπγίαλζεο πξνβιέπεηαη φηη ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. νθείιεη λα
ρνξεγήζεη

φια

ηα

απαξαίηεηα

πηζηνπνηεηηθά

γηα

ηε

ζχληαμε

ησλ

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε
κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο Ν….ΑΔ πξνο ηε λέα
εηαηξεία Ο… ΑΔ. Μεηαμχ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ ξεηά θαηνλνκάδνληαη, ε
βεβαίσζε νθεηιήο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ.Φ.Ι.Α. Καηά ηελ νξζή έλλνηα ηνπ σο
άλσ φξνπ ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ
106γ παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ.3588/2007, ζηηο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο γηα ηηο
νπνίεο ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. νθείιεη λα εθδψζεη ηα απαξαίηεηα
πηζηνπνηεηηθά, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο θαη αλεμαξηήησο
ρξεψλ, πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν νη θχξηεο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο
κεηαβίβαζεο, αιιά θαη θάζε άιιε πξάμε, ε νπνία θαηαηείλεη ζηελ απνηχπσζε
ηεο πξαγκαηηθήο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο πνπ
πξφθεηηαη λα κεηαβηβαζηεί. Έηζη επηηπγράλεηαη λα κεηαβηβαζζνχλ ζηε λέα
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εηαηξεία, κε ηηο θχξηεο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, ηα αθίλεηα εθείλα επί ησλ
νπνίσλ πξάγκαηη έρεη δηθαίσκα θπξηφηεηαο ε ππφ εμπγίαλζε εηαηξεία.
18. Δπνκέλσο, ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, κε ηελ νπνία δηνξζψλεηαη ην
ζπκβφιαην θηήζεο αθηλήησλ ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο Ν… ΑΔ, κεηά ηε
ζχληαμε ηεο νπνίαο ζα απεηθνλίδεηαη πιένλ ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο θαη ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ
θαηαρψξεζε ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζηε
λέα εηαηξεία, απνηειεί πξάμε πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη
εκπίπηεη ζηνπο φξνπο απηήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζην άξζξν 7.4

πεξί

ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθψλ (θαη πηζηνπνηεηηθνχ ΔΝ.Φ.Ι.Α.) αλεμαξηήησο ρξεψλ.
19. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54Α ηνπ ΚΦΔ,
πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ.Φ.Ι.Α., ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη κε
ην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη ν θνξνινγνχκελνο έρεη πεξηιάβεη ζηε δήισζε
ζηνηρείσλ αθηλήησλ (δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α) ζπγθεθξηκέλν αθίλεην θαη έρεη
θαηαβάιιεη ή λφκηκα απαιιαγεί απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί γη’ απηφ θαη ηα ινηπά
αθίλεηα γηα ηα νπνία είλαη ππφρξενο ηα ηειεπηαία πέληε έηε, είλαη ππνρξεσηηθφ
λα κλεκνλεχεηαη θαη λα ζπλνδεχεη νπνηαδήπνηε δηθαηνπξαμία έρεη σο
απνηέιεζκα ηε ζχζηαζε, αιινίσζε ή κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο επί αθηλήηνπ, επί
ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ΔΝ.Φ.Ι.Α. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε δηθαηνπξαμία
είλαη άθπξε σο αληηθείκελε ζε απαγνξεπηηθή δηάηαμε λφκνπ (ΑΚ174). Οη
θχιαθεο κεηαγξαθψλ θαη νη πξντζηάκελνη θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ έρνπλ
ππνρξέσζε απφ ην λφκν λα αξλνχληαη ηε κεηαγξαθή ή ηελ θαηαρψξεζε ηνπ
ηίηινπ κε αληηθείκελν ηε ζχζηαζε, αιινίσζε ή κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο επί
αθηλήηνπ, αλ δελ κλεκνλεχεηαη θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηφλ πηζηνπνηεηηθφ
ΔΝ.Φ.Ι.Α. Σα πξφζσπα απηά είλαη ηξίηνη σο πξνο ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαη ε
σο άλσ ππνρξέσζή ηνπο δελ επεξεάδεηαη απφ απηή. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο,
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα εθδνζνχλ πηζηνπνηεηηθά ΔΝ.Φ.Ι.Α.,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7.4 ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο.
20. Ο Δληαίνο Φφξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ επηβάιιεηαη ζηα δηθαηψκαηα επί
αθηλήησλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη αλήθνπλ ζε θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. Σέηνηα δηθαηψκαηα, κεηαμχ άιισλ, είλαη
ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο, ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, ηεο
επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο θαη ηεο επηθάλεηαο επί ηνπ αθηλήηνπ, ηεο λνκήο ή νηνλεί
λνκήο θαη ηεο θαηνρήο. χκθσλα δε κε ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α ηεο
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παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4223/2013, ππνθείκελν ηνπ θφξνπ απηνχ
είλαη, κεηαμχ άιισλ, θάζε πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα απφ ηελ εκεξνκελία
ηειεζηδηθίαο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκά ηνπ
ζε αθίλεην απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
21. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν λνκνζέηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο
απψιεηαο θνξνινγεηέαο χιεο, επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο
ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαη εληεχζελ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ θφξνπ θαη ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έρνπλ γελλεζεί ζην πξφζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ππνθείκελα ζε ΔΝ.Φ.Ι.Α. ή δελ έρεη αθφκα ζπληειεζζεί
ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζήο ηνπο. Έηζη, κεηαμχ άιισλ, ππνρξενχληαη λα
ππνβάιινπλ δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α. α) ν θχξηνο αθηλήηνπ απφ ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ θηήζεο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί
κεηαγξαθή, ρσξίο δειαδή λα έρεη αθφκε νινθιεξσζεί ε εκπξάγκαηε
κεηαβηβαζηηθή δηθαηνπξαμία, β) ν δηάδηθνο πνπ πέηπρε ηελ θαηαδίθε ηνπ
αληηδίθνπ ηνπ ζε δήισζε βνπιήζεσο, κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο θαη πξηλ απφ ηε ππνβνιή ηεο δήισζεο βνπιήζεσο, φπσο θαη ν
δηάδηθνο ζηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξην, ε θπξηφηεηα ή άιιν
εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ, κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο θαη πξηλ
απφ ηε κεηαγξαθή ηεο, γ) ν αγνξαζηήο αθηλήηνπ κε πξνζχκθσλν, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη ζ’ απηφ ε δπλαηφηεηα απηνζχκβαζεο, φπσο επίζεο θαη δ) ν
δηθαηνχρνο αθηλήηνπ ηνπ Γεκνζίνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη εθδνζεί ην
πξνβιεπφκελν παξαρσξεηήξην. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα πεξηπηψζεηο θαηά ηηο
νπνίεο ν θνξνινγνχκελνο βξίζθεηαη ζε ηέηνηα λνκηθή ζρέζε, σο πξνο δηθαίσκα
ππνθείκελν ζε ΔΝ.Φ.Ι.Α., ψζηε απφ ηε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά βνχιεζε θαη
εμνπζία, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ή αληηδίθνπ ηνπ, λα
εμαξηάηαη ε πξνψζεζε θαη νινθιήξσζε ηεο κεηαβηβαζηηθήο δηαδηθαζίαο απηνχ
ηνπ δηθαηψκαηνο, νπφηε, ν θνξνινγνχκελνο απηφο έρεη ππνρξέσζε λα
ππνβάιιεη δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαη λα θαηαβάιιεη ηνλ αλαινγνχληα θφξν θαη φρη ν
αληηζπκβαιιφκελνο ή αληίδηθφο ηνπ, αξρηθφο δηθαηνχρνο.
22.εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη απφ ηα άξζξα 2 παξ.2 πεξ. ζ λ.4223/2013 θαη 23
παξ.1 ηνπ λ.3427/2005 πξνθχπηεη φηη ν θάηνρνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν)
αθηλήηνπ πνπ αλήθεη ζε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, δειαδή ζε θνξέα ηεο
Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ο.Κ.Χ., εθφζνλ ην θαηέρεη ρσξίο ηε
ζπλαίλεζε ηνπ θνξέα, θαζίζηαηαη ππνθείκελν ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαη είλαη ππνρξεσκέλνο
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λα ππνβάιεη δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α. γηα ην αθίλεην απηφ θαη λα θαηαβάιιεη ηνλ
αλαινγνχληα θφξν. Χο έιιεηςε ζπλαίλεζεο λνείηαη φρη κφλν ε ξεηή εθδήισζε
αληίξξεζεο ηνπ θνξέα, ζηελ θαηνρή ηνπ αθηλήηνπ, αιιά θαη ε έιιεηςε ηεο,
ηπρφλ, απαηηνχκελεο απφ ην λφκν δηνηθεηηθήο πξάμεο. Δπνκέλσο, φρη κφλν
απηφο πνπ έρεη δηθαίσκα ζε αθίλεην, αιιά θαη ν απζαίξεηνο θάηνρνο αθηλήηνπ
πνπ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζην Γεκφζην ή ηνπ νπνίνπ ην Γεκφζην έρεη ηε
δηαρείξηζε θαη ηελ επζχλε πξνζηαζίαο, φπσο είλαη ηα θνηλφρξεζηα αθίλεηα,
ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαη λα θαηαβάιιεη ηνλ
αλαινγνχληα θφξν.
23. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 106γ ηνπ λ.
3588/2007, ε απφθαζε πνπ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο απνηειεί ηίηιν
εθηειεζηφ γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη, εθφζνλ απφ ηε ζπκθσλία
πξνθχπηεη ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο παξνρήο. Δπνκέλσο, νη ππνρξεψζεηο
πνπ αλαιακβάλνληαη κε ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, εθφζνλ πξνθχπηεη ε πνηφηεηα
θαη ε πνζφηεηα ηεο παξνρήο, απφ ηελ επηθχξσζή ηεο απφ ην δηθαζηήξην
απνηεινχλ φξνπο δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ. Απφ ηελ
εκεξνκελία ζπληέιεζεο ηνπ ηίηινπ απηνχ, πνπ είλαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία, εθφζνλ πεξηιακβάλεη
φξν πεξί κεηαβίβαζεο ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ, επέρεη ζέζε δηθαζηηθήο
απφθαζεο, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα θπξηφηεηαο ζην αθίλεην απηφ
θαη ηδξχεη ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ηνπ κεηαβηβαζηηθνχ ζπκβνιαίνπ κε ηε
ζπκκεηνρή ηεο ππφ εμπγίαλζε επηρείξεζεο, ε νπνία, εάλ αξλεζεί, κπνξεί λα
ππνρξεσζεί δηθαζηηθά πξνο ηνχην. Απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη εμήο,
ελαπφθεηηαη ζηνλ ηξίην, ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδεηαη ην αθίλεην σο κέξνο ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο ππφ εμπγίαλζε επηρείξεζεο θαη αλήθεη ζηελ απφιπηε εμνπζία
θαη πξσηνβνπιία ηνπ, ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ
κε ηε ζχληαμε ηνπ κεηαβηβαζηηθνχ ζπκβνιαίνπ.
24. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ζην Σκήκα, ε νπνία ζρεκαηίζζεθε απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο
Αηθαηεξίλε Γξεγνξίνπ, Αληηπξφεδξν ΝΚ, Δπθξνζχλε Μπεξληθφια, Αθξνδίηε
Κνπηνχθε,

Κσλζηαληίλν

Καηζνχια,

Αιέμαλδξν

Ρντιφ,

Κσλζηαληίλα

Υξηζηνπνχινπ, Αγγειηθή Καζηαλά, Ινπιία θπξή, Ισάλλε Αιεμαλδξάθε, Μαξία
Μπαζδέθε,

Παλαγηψηε

Γεκφπνπιν

θαη

Υξπζνχια

Σζηαβνχ,

Ννκηθνχο

πκβνχινπο ηνπ Κξάηνπο (ςήθνη 12) απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο

19
απφθαζεο κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ε απφ 26-7-2018 ζπκθσλία εμπγίαλζεο
(15.11.2018), δεδνκέλνπ φηη απηή είλαη ηειεζίδηθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106β
παξ.10 ηνπ λ.3588/2007, κε ην νπνίν πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο
έθεζεο κφλν θαηά ηεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε επηθχξσζεο ηεο
ζπκθσλίαο, ε εηαηξεία Ο… Α.Δ. πξνο ηελ νπνία, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο
ζπκθσλίαο, κεηαβηβάδνληαη ηα αθίλεηα σο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, έρεη
ππνρξέσζε λα ππνβάιεη δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ.1
πεξ. β ηνπ λ.3427/2005 θαη θαζίζηαηαη ππνθείκελν ΔΝ.Φ.Ι.Α., ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4223/2013.
Δθφζνλ, ινηπφλ, ε λνκηθή απηή θαηάζηαζε πθίζηαην ηελ 1-1-2019, θαζψο θαη
ηελ 1-1-2020, ε εηαηξεία απηή είρε ππνρξέσζε δήισζεο αθηλήησλ θαη
θαηαβνιήο ΔΝ.Φ.Ι.Α. γηα ηα έηε απηά, αλεμάξηεηα απφ ην φηη ηίηινο θηήζεσο ησλ
αθηλήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηνπο
φξνπο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο (5.4, 7.3), ην νξηζηηθφ ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο
πνπ θαηαξηίζηεθε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.
25. Πξνο ηε γλψκε απηή κεηνςήθεζε ν Θεφδσξνο Φπρνγπηφο, Αληηπξφεδξνο
ΝΚ, (ςήθνο 1), ν νπνίνο δηαηχπσζε ηελ αθφινπζε γλψκε: Η δεκνζίεπζε ηεο
επηθπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ χξνπ ππ' αξηζκφλ
2/2018 δελ είρε σο απνηέιεζκα ηε γέλλεζε ππνρξέσζεο ζην πξφζσπν ηεο
λέαο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ΔΝ.Φ.Ι.Α,

γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2019,

θαζφζνλ α) απφ θακία δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4223/2013 δελ πξνθχπηεη
φηη ε ελ ιφγσ απφθαζε δχλαηαη λα απνηειέζεη λφκηκε αηηία γηα ηε γέλλεζε ηεο
ππνρξέσζεο απηήο, ελφςεη θαη ηεο επηβαιιφκελεο ζηελήο εξκελείαο ηνπ πην
πάλσ άξζξνπ β) ζε θάζε πεξίπησζε, βαζηθή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
λα γελλεζεί ε σο άλσ ππνρξέσζε είλαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ θφξνπ, δηα ηεο αλαθνξάο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
αθηλήηνπ (άξζξν 1§5 λ. 4223/2013), ήηνη ηεο ηαπηφηεηαο απηνχ θαηά ζέζε,
έθηαζε, φξηα θαη ρξήζε, θάηη ην νπνίν δελ πξνθχπηεη θαλ, νχηε απφ ηελ πην
πάλσ δηθαζηηθή απφθαζε αιιά νχηε απφ ηελ θπξσζείζα ζπκθσλία. Άιισζηε,
θαη απφ ην άξζξν 106Γ παξ. 5 ΠηΚ πξνβιέπεηαη ξεηά φηη «Η απφθαζε πνπ
επηθπξψλεη

ηε

ζπκθσλία

εμπγίαλζεο

απνηειεί

ηίηιν

εθηειεζηφ

γηα

ηηο

αλαιακβαλφκελεο κε απηήλ ππνρξεψζεηο, εθφζνλ απφ ηε ζπκθσλία πξνθχπηεη ε
πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο παξνρήο», ήηνη ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο
πξνυπνζέηεη νπσζδήπνηε ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
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παξνρήο, ρσξίο ηνλ νπνίν δελ αλαπηχζζεηαη ε εθηειεζηφηεηά ηεο θαη γ) απφ ην
δηδφκελν πξαγκαηηθφ δελ πξνθχπηεη φηη ε λέα εηαηξεία επξίζθεην ζηελ θαηνρή
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ θαηά ηελ 1/1/2019.
πλεπψο, θαηά ηελ 1/1/2019, πνπ απνηειεί ηελ θαηά λφκν (άξζξν 1§4 λ.
4223/2013) θξίζηκε εκεξνκελία σο πξνο ηε γέλλεζε ηεο θνξνινγηθήο ελνρήο
γηα ηνλ ΔΝΦΙΑ ηνπ έηνπο 2019, ε ππφ εμπγίαλζε (παιαηά) εηαηξεία είρε φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί ππφρξενο ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ
απηνχ, σζηφζν, ε ελ ιφγσ νθεηιή ήηαλ νινζρεξψο δηαγξαπηέα, ζχκθσλα κε ηε
ξήηξα ηνπ άξζξνπ 21.2 ηεο θπξσζείζεο ζπκθσλίαο, θαζφζνλ πξνέθπςε
(γελλήζεθε) θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ 30/4/2017 θαη 9/8/2019
(εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο).
Σέινο, επί ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 54Α ηνπ λ. 4174/2013 φζνλ αθνξά ηνλ ΔΝ.Φ.Ι.Α ηνπ έηνπο 2020, είλαη
πξνθαλέο φηη γηα ηε ιήςε ηνπ πξνβιεπφκελνπ, ζην άξζξν απηφ, πηζηνπνηεηηθνχ
λνκηκνπνηείηαη ε λέα εηαηξεία, δνζέληνο φηη, γηα ην έηνο απηφ, έρεη ήδε ππνβάιεη
δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α θαη έρεη θαηαβάιεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην
επίκαρν αθίλεην, γεγνλφο πνπ θαζηζηά άλεπ αληηθεηκέλνπ θάζε πεξαηηέξσ
εξκελεπηηθή δηεξεχλεζε.
26. Πεξαηηέξσ, ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ππφ εμπγίαλζε
εηαηξείαο θαη ηεο λέαο εηαηξείαο πξνο ην Γεκφζην, ε ζπκθσλία πξνβιέπεη
(άξζξν 17.1) φηη ε λέα εηαηξεία Ο…ΑΔ αλαιακβάλεη λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν,
κφλν ηνπ βαζηθνχ ρξένπο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ βεβαίσζε νθεηιψλ πνπ
εθδφζεθε ηελ 30.4.2018. Οξίδεη, επίζεο (άξζξν 21.1) φηη ε λέα εηαηξεία δελ
επζχλεηαη γηα θακία νθεηιή πνπ ηπρφλ πξνθχςεη κεηά ηελ 30-4-2017, θαηά ηελ
νπνία δηεθφπε ε ιεηηνπξγία ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο. Δπνκέλσο, ε λέα
εηαηξεία αλαιακβάλεη φια ηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ κέρξη ηελ 30.4.2018.
Υξένο

πνπ

ηπρφλ

ζα

«πξνθχςεη»,

ζχκθσλα

κε

ηελ

νξνινγία

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπκβαιιφκελνη ζηε ζπκθσλία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
«Δλδηάκεζεο Πεξηφδνπ», δειαδή απφ 30.4.2017 έσο 9.8.2019, πνπ είλαη ε
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο, δελ ζα βαξχλεη ηε λέα εηαηξεία, ε
νπνία δελ αλαιακβάλεη λα ην εμνθιήζεη, ζεσξψληαο, φηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή,
δελ δεκηνπξγνχληαη λέα ρξέε, θαζφζνλ ε ππφ εμπγίαλζε εηαηξεία έρεη παχζεη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Οξίζζεθε αθφκε (άξζξν 21.2), φηη ρξένο πνπ ζα
«πξνθχςεη» θαηά ηελ πεξίνδν απηή, απφ νπνηαδήπνηε αηηία δηαγξάθεηαη
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νινζρεξψο. Δλδεηθηηθά, σο ηέηνην ρξένο νξίδεηαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν ζε ηφθνπο
ππεξεκεξίαο, πξφζηηκα, ηέιε θαη πξνζαπμήζεηο, ππνρξεψζεηο πξνο ην Διιεληθφ
Γεκφζην (π.ρ. ΔΝ.Φ.Ι.Α.), θαζψο θαη θάζε παξεπφκελε απαίηεζε ησλ νθεηιψλ
πνπ ξπζκίδνληαη κε ηε ζπκθσλία.
27. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ φξσλ 22.1, 22.3
θαη 22.7 ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, θάζε άιιε ππνρξέσζε ηεο ππφ εμπγίαλζε
εηαηξείαο ή ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ πνπ δελ νξίδεηαη ξεηά φηη κεηαθέξεηαη ζηε
λέα εηαηξεία θαη φηη αλαιακβάλεηαη απφ απηή, γλσζηή ή άγλσζηε θαηά ηελ
θαηάξηηζε ηεο ζπκθσλίαο, πνπ πξνθχπηεη (γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη) βάζεη
λφκνπ, ζχκβαζεο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
πξνθχπηεη (γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη) θαηφπηλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηξέρνληνο,
παξειζφληνο ή κέιινληνο θαη αθνξά ζε νπνηαδήπνηε παξειζνχζα δηαρεηξηζηηθή
ρξήζε θαη αηηία, δελ βαξχλεη ηε λέα εηαηξεία, παξακέλεη ζηελ ππφ εμπγίαλζε θαη
δηαγξάθεηαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, ζχκθσλα κε ην εδάθην β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 106γ ηνπ λ.3588/2007 θαη, επνκέλσο, δελ δηαγξάθνληαη, ηα ρξέε πνπ
γελλήζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο (15.11.2018) ηεο ηειεζίδηθεο
απφθαζεο (2/2018 ΠΠξπξ.) κε ηελ νπνία επηθπξψζεθε ε ζπκθσλία, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ ν ΔΝ.Φ.Ι.Α ησλ εηψλ 2019 θαη 2020.
28. Απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο πξνθχπηεη ε
βνχιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ είλαη δεζκεπηηθή γηα φινπο ηνπο
πηζησηέο, λα πξνζδηνξίζνπλ θαηά ηξφπν ζαθή, ην κέξνο ηνπ ρξένπο ηεο ππφ
εμπγίαλζε εηαηξείαο, ην νπνίν αλαιακβάλεη λα εμνθιήζεη ε λέα εηαηξεία Ο…ΑΔ.
Απηφ είλαη κφλν ην βαζηθφ ρξένο πνπ αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε νθεηιψλ πνπ
εθδφζεθε ηελ 30.4.2018. Όια ηα ππφινηπα ρξέε παξακέλνπλ ζηελ ππφ
εμπγίαλζε εηαηξεία θαη δηαγξάθνληαη νινζρεξψο, θαηά ηε δηαηχπσζε πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπκβαιιφκελνη ζηε ζπκθσλία, είηε πξφθεηηαη γηα ρξέε πνπ
πξνέθπςαλ κεηά

απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, είηε πξφθεηηαη γηα ρξέε πνπ

πξνέθπςαλ κεηά απφ δήισζε ηεο ππφ εμπγίαλζε εηαηξείαο θαη αλεμαξηήησο αλ
βεβαηψζεθαλ εληφο ή εθηφο ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ.
29. Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο θαη ε δηδφκελε εξκελεία είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο
ζθνπνχο πνπ επηδηψθνληαη κε ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, ηφζν απφ ην λνκνζέηε,
φζν θαη απφ ηνπο εθάζηνηε ζπκβαιιφκελνπο. Δίλαη αλαγθαίν λα απνθεπρζεί ε
αλάιεςε ηεο επζχλεο θξπθψλ ρξεψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκε εκθαληζζεί,
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δηφηη ζα αλαηξέςνπλ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε
δηαδηθαζία ηεο αλφξζσζεο θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο (ίδεηε απφθαζε επηθχξσζεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο 2/2018 Π.Πξ.πξ.ζει.79). Σνλ θίλδπλν απηφ έρνπλ
ζθνπφ λα απνηξέςνπλ νη ζπκβαιιφκελνη κε ηελ πξνθείκελε ζπκθσλία
εμπγίαλζεο, νξίδνληαο φηη δελ αλαιακβάλνληαη απφ ηε λέα επηρείξεζε ρξέε πνπ
ζα πξνθχςνπλ, δειαδή ρξέε πνπ δελ έρνπλ ελ επξεία ελλνία, έζησ, βεβαησζεί
απφ ην Γεκφζην θαη δελ είλαη γλσζηά ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαηά ηελ
ελδηάκεζε πεξίνδν ή δελ αλαθέξεηαη ζηε ζπκθσλία ξεηά φηη αλαιακβάλνληαη
απφ ηε λέα επηρείξεζε. Έηζη δελ επηηξέπεηαη, θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο
εμπγίαλζεο, λα επηβαξπλζεί ε λέα εηαηξεία κε ρξέε ηα νπνία δελ αλέιαβε ξεηά,
νχηε βέβαηα νθεηιέο απφ ΔΝ.Φ.Ι.Α ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ηειεπηαίαο θπξίαο
ησλ κεηαβηβαζζέλησλ αθηλήησλ, δηφηη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα παξαβηάδνληαλ
νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, νη νπνίνη δεζκεχνπλ θαη ην Γεκφζην.
Απάνηηζη
30. χκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Β΄ Σκήκα)
επί ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηνο γλσκνδνηεί σο εμήο:
α) Η ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κε ηελ νπνία δηνξζψλεηαη ην ζπκβφιαην θηήζεο
αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο Ν… ΑΔ, ε νπνία ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99
επ. ηνπ λ.3588/2007 πεξί εμπγίαλζεο επηρεηξήζεσλ δπλάκεη ηεο απφ 26.7.2018
ζπκθσλίαο, πξνθεηκέλνπ ηα αθίλεηα απηά λα κεηαβηβαζηνχλ κε άιιε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, σο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, ζηελ εηαηξεία
Ο….ΑΔ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, απνηειεί πξάμε
πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο θαη εκπίπηεη ζηνπο φξνπο απηήο. Σα
πηζηνπνηεηηθά

ΔΝ.Φ.Ι.Α

πνπ

απαηηείηαη

λα

εθδνζνχλ,

πξνθεηκέλνπ

λα

θαηαξηηζζεί ε σο άλσ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζα ρνξεγεζνχλ ρσξίο
εηδηθφηεξνπο φξνπο (νκφθσλα).
β) Οθεηιέο ΔΝ.Φ.Ι.Α., νη νπνίεο βεβαηψζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζπλαιιαγήο θαη δελ πξνέθπςαλ απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βαίλνπλ πξνο
δηαγξαθή (νκφθσλα).
γ) Σίηινο θηήζεο ησλ αθηλήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηελ απφ ηελ Ν… ΑΔ
ζηελ Ο… Α.Δ. ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο είλαη ην νξηζηηθφ ζπκβφιαην
κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ απηψλ (νκφθσλα). Πιελ φκσο, ππφρξεε θαηά ην λφκν
ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαη θαηαβνιή ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαη ζπλαθφινπζα
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λνκηκνπνηνχκελε γηα ηε ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 54Α Κ.Φ.Γ. γηα ην έηνο
2020 (θαη ην έηνο 2019) είλαη ε Ο… Α.Δ. (θαηά πιεηνςεθία, σο πξνο ην έηνο
2019).
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Αθήνα, 2-3-2022
Η Ππόεδπορ
AIKATERINI
GRIGORIOU

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
AIKATERINI
GRIGORIOU
Ημερομηνία:
2022.03.03 12:46:26

Αικαηεπίνη Ι. Γπηγοπίος
Ανηιππόεδπορ Ν..Κ.

Ο Διζηγηηήρ
IOANNIS
ALEXANDRAKIS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από IOANNIS
ALEXANDRAKIS
Ημερομηνία:
2022.03.03
12:35:36 EET

Ιωάννηρ Δλ. Αλεξανδπάκηρ
Νομικόρ ύμβοςλορ ηος Κπάηοςρ

