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Όλους τους λειτουργούς 
 

Απόδοση φόρου κατά την ακύρωση της εγγραφής 
 
΄Οταν ακυρώνεται η εγγραφή κάποιου προσώπου είναι πιθανόν να προκύπτουν φορολογικές 
υποχρεώσεις κάτω  από ορισµένες συνθήκες. 
 
Πωλήσεις πριν την ακύρωση 
  
Το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο οφείλει να αποδώσει φόρο εκροών για 
• τις πωλήσεις µηχανηµάτων, εξοπλισµού και αποθεµάτων, και 
• την πώληση φήµης και πελατείας ή εµπορικής εύνοιας ή «αέρα», 
     που πραγµατοποίησε µέχρι και την τελευταία ηµέρα που ίσχυε η εγγραφή του. 
 
Η πώληση µηχανηµάτων, εξοπλισµού και αποθεµάτων αποτελεί φορολογητέα παράδοση αγαθών 
(άρθρο 6(3)(α) του Ν.246/90).  Η πώληση φήµης και πελατείας αποτελεί φορολογητέα παροχή 
υπηρεσίας (άρθρο 6(13)). 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2(6) «οτιδήποτε λαµβάνει χώρα σχετικά µε τον τερµατισµό ή τον 
προτιθέµενο τερµατισµό επιχείρησης, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στα πλαίσια ή για την 
προώθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης».  Αυτό σηµαίνει ότι στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκεινται πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, η ηµεροµηνία ακύρωσης της 
εγγραφής πρέπει να καθορίζεται σε κάποιο µεταγενέστερο χρονικό σηµείο, έτσι ώστε οι πωλήσεις 
αυτές να υπαχθούν στο φόρο.  Το χρονικό διάστηµα πρέπει να είναι λογικό και θα κρίνεται 
ανάλογα µε τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης. 
 
Αν οι πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων συνιστούν µεταβίβαση λειτουργούσας επιχείρησης 
για σκοπούς διάλυσής της, η µεταβίβαση αυτή αποτελεί φορολογητέα παράδοση (άρθρο 2(7)) και 
ισχύουν όσα αναφέρονται πιο πάνω.  ΄Οµως, αν η λειτουργούσα επιχείρηση µεταβιβάζεται προς 
άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, η µεταβίβαση δεν θεωρείται φορολογητέα πράξη (Καν.7 της 
Κ.∆.Π. 202/91) και, εποµένως, δεν πρέπει να αποδοθεί φόρος εκροών. 
 
Κατοχή αγαθών κατά την ακύρωση 
 
Το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο οφείλει να αποδώσει φόρο εκροών επί της αξίας των αγαθών 
της επιχείρησης που κατά την ηµεροµηνία ακύρωσης της εγγραφής του παραµένουν στην 
ιδιοκτησία του.  ∆ηλαδή οφείλει να αποδώσει φόρο για όσα αγαθά δεν έχει διαθέσει µέχρι και την 
τελευταία ηµέρα που ίσχυε η εγγραφή του. 
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Αυτή η περίπτωση αποτελεί πλασµατική παράδοση αγαθών (άρθρο 6(11)).  Παρά το γεγονός ότι ο 
ιδιοκτήτης δεν αποξενώνεται τα αγαθά, για σκοπούς Φ.Π.Α. και µόνο θεωρείται ότι τα παραδίδει 
µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του. 
 
Φόρο οφείλει να αποδώσει για ενσώµατα κινητά αγαθά (µηχανήµατα, εξοπλισµό και αποθέµατα) 
που παραµένουν στην ιδιοκτησία του κατά την ακύρωση της εγγραφής.  ∆εν οφείλει να αποδώσει 
φόρο για άϋλα αγαθά (φήµη και πελατεία, εµπορική εύνοια, αέρα). 
 
Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 6(11) και (12) δεν οφείλει να αποδώσει φόρο αν:  
 
• µεταβιβάζει την επιχείρησή του ως λειτουργούσα επιχείρηση σε άλλο υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο· 
• η επιχείρηση συνεχίζεται από εκκαθαριστή ή σύνδικο πτώχευσης ή διαχειριστή ή άλλο 

παρόµοιο αντιπρόσωπο· 
• ο οφειλόµενος φόρος δεν υπερβαίνει τις £200,00· 
• δεν πιστώθηκε φόρο εισροών για την απόκτηση των αγαθών και δεν τα είχε αποκτήσει ως 

περιουσιακά στοιχεία λειτουργούσας επιχείρησης από άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. 
 
 
 
 
 
        (Μ. Μιλτιάδου) 
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