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Συνοπτικά Πρακτικά  

(Τα παρακάτω αποτελούν βασικά σημεία των τοποθετήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Παραγωγή προτάσεων 

βιομηχανικής πολιτικής και ανάπτυξης σύγχρονου περιβάλλοντος για τις επενδύσεις». Δεν 
αποτελούν επίσημα πρακτικά και συντάχθηκαν από τα στελέχη της Στέγης της Ελληνικής 
Βιομηχανίας για λογαριασμό του ΣΕΒ.) 

 

                         Το πλαίσιο 

Για τον ΣΕΒ, η αναμόρφωση των διατάξεων του πλαισίου για τη λειτουργία των 

εταιρικών μετασχηματισμών που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης επιλύει μια εκκρεμότητα χρόνων και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά 

στον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση του δικαίου εταιρικών μετασχηματισμών, 

διευκολύνοντας την προσέλκυση και την ταχεία υλοποίηση των επιχειρηματικών 

σχεδίων.  

Ο ΣΕΒ έχοντας πραγματοποιήσει εκτενή εσωτερική διαβούλευση επί του 

νομοσχεδίου και προκειμένου να συζητηθούν με τους αρμόδιους εκπροσώπους της 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και το επισπεύδον Υπουργείο τα ζητήματα που 

προβληματίζουν την επιχειρηματική κοινότητα προχώρησε την Τετάρτη 7 

Νοεμβρίου 2018 στη διοργάνωση ειδικού εργαστηρίου διαβούλευσης με τα 

μέλη του. 

Το εργαστήριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ευρείας συνάντησης οικονομικών 

διευθυντών και φορολογικών στελεχών των επιχειρήσεων μελών του ΣΕΒ, σε 

συνεργασία με τον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών 

Πολιτικών του ΣΕΒ και τη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας.  

Σκοπός & Αντικείμενο    

Ο κλειστός αριθμός των μετασχηματισμών και η καταχρηστικότητα στην οποία αυτός 

οδηγούσε, αλλά και η παράλληλη ύπαρξη δύο κόσμων, του εταιρικού και του 

φορολογικού, είχαν αναδείξει τη δημιουργία ενός συνεκτικού ενιαίου πλαισίου 

εταιρικών μετασχηματισμών σε πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σκοπό είχε α) να 

παρουσιαστούν αναλυτικά οι διατάξεις του σχεδίου νόμου από τους πλέον 

ειδικούς, δηλαδή τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και τα 

μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, β) να επισημανθούν οι φορολογικές 

τους προεκτάσεις, γ) να τεθούν οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα των 

στελεχών των επιχειρήσεων μελών του ΣΕΒ και δ) να αναδειχθούν τα σημεία 

που χρήζουν αναμόρφωσης ή αποσαφήνισης πριν το τελικό κείμενο του 

σχεδίου νόμου οριστικοποιηθεί.  
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  Σημαντικότερα ζητήματα που αναδείχτηκαν  

Εισαγωγική τοποθέτηση ΣΕΒ: κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Μέλος ΔΣ ΣΕΒ και 

Πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων ΣΕΒ 

Ο κ. Βασιλάκης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό προς τα μέλη και τους συμμετέχοντες 

επισημαίνοντας το έντονο ενδιαφέρον των μελών κατά την εσωτερική διαβούλευση 

που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ και τόνισε ότι το σχέδιο νόμου είναι ένα καλό νομικό 

κείμενο με εσωτερική συνοχή και αρτιότητα, αλλά και μια σημαντική και αναγκαία 

πρωτοβουλία καθώς, όχι μόνο επιλύει προβλήματα ετών που απασχολούσαν τις 

επιχειρήσεις αλλά παρέχει και πολλές δυνατότητες που δεν υπήρχαν έως πρόσφατα.  

Τόνισε ωστόσο ότι, τα όποια οφέλη του σχεδίου κινδυνεύουν να ακυρωθούν 

στην πράξη εάν δεν ακολουθήσει άμεσα η τροποποίηση των αντίστοιχων 

φορολογικών διατάξεων εξαιτίας των σημαντικών φορολογικών προεκτάσεων που 

συνεπάγονται οι εταιρικοί μετασχηματισμοί. 

Χαιρετισμός: Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. 

Δημήτρης Αυλωνίτης 

Ο κ. Γενικός υπενθύμισε ότι το νομοσχέδιο συνιστά μια πρωτοβουλία που 

τοποθετείται στην αρχή της περιόδου μιας νομοθετικής κανονικότητας, αποτελώντας 

ένα «πείραμα» και για την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση η οποία νομοθετεί πλέον χωρίς 

μνημονιακές πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο νόμου εντάσσεται στην 

ευρύτερη προσπάθεια του Υπουργείου για εκσυγχρονισμό του εταιρικού 

δικαίου με στόχο να αποτελέσει χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο. Τέλος, επικύρωσε 

την άποψη του ΣΕΒ σχετικά με την αναγκαιότητα για τροποποίηση και του 

φορολογικού πλαισίου, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια «θα 

ολοκληρωθεί με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των αποδιδόμενων 

φορολογικών κινήτρων για τους μετασχηματισμούς, ώστε να ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες ανάγκες και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Οικονομικών». 

Παρουσίαση σχεδίου νόμου: κ. Κατσάς, Λέκτορας της Νομικής Σχολής Θράκης 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Μαστρομανώλης, Επίκουρος 

Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και κ. Ψαρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης (η οποία είναι διαθέσιμη εδώ), έγινε μια αναλυτική 

περιγραφή των διατάξεων του σχεδίου το οποίο, πλέον, συνιστά ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο διατάξεων που επιτρέπει όλα τα πιθανά είδη μετασχηματισμών.  

Ειδικότερα περιεγράφηκαν το επιτρεπτό, η διαδικασία, τα αποτελέσματα και η 

ακυρότητα όλων των μορφών μετασχηματισμών, όλων των νομικών μορφών 

ενώ, ενδιαφέρον είχαν οι διευκρινίσεις που δόθηκαν για: 

 Τις απαιτούμενες απαρτίες ανάλογα με τη νομική μορφή 
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 Τα δικαιώματα των εταίρων 

 Την προστασία των πιστωτών και τη δυνατότητα να ζητήσουν εγγυήσεις 

εφόσον αποδείξουν ότι υπάρχει ανάγκη για την παροχή τους αλλά και να 

προβάλουν ακυρότητα του μετασχηματισμού  

 Το γεγονός ότι η έλλειψη εγκριτικής απόφασης της Διοίκησης δεν αποτελεί 

λόγο ακυρότητας 

 Την επέκταση της καθολικής διαδοχής και στη μερική διάσπαση και απόσχιση 

κλάδου 

 Την καινοτόμα πρόβλεψη σχετικά με την αναλογία ακυρότητας και 

ελαττώματος κατά τη συγχώνευση. 

Παρουσίαση μερικής διάσπασης: κ. Μασγανάς, συνεργάτης του Γενικού 

Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή   

Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της μερικής διάσπασης η οποία, όπως 

υπενθύμισε ο κ. Μασγανάς δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα ρητά στο εθνικό πλαίσιο, 

εξηγήθηκαν εκτενώς (η σχετική παρουσίαση βρίσκεται εδώ). Ιδιαίτερη βαρύτητα 

δόθηκε στο μεγάλο πλεονέκτημα της μερικής διάσπασης σε σχέση με την 

απόσχιση κλάδου, το οποίο συνιστά η απόκτηση μετοχών της επωφελούμενης 

εταιρείας από τους ίδιους τους μετόχους της διασπώμενης.  

Παρουσίαση της σχέσης των νέων διατάξεων με τα φορολογικά κίνητρα: κ. 

Σοφρωνά, Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

Η κ. Σοφρωνά επιβεβαίωσε το προβάδισμα του εταιρικού νόμου σε σχέση με το 

φορολογικό πλαίσιο καθώς πλέον προβλέπεται και η υπαγωγή εταιρειών που έχουν 

λυθεί ή είναι σε πτώχευση, ενώ αποσαφήνισε ότι οι φορολογικές διατάξεις 

παραμένουν ενεργές μόνο ως προς τις αμιγώς φορολογικές ρυθμίσεις οι 

οποίες δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του εταιρικού πλαισίου (η παρουσίαση 

βρίσκεται διαθέσιμη εδώ).  

Δε δίστασε ωστόσο να επιβεβαιώσει τους προβληματισμούς που εξέφρασαν ο ΣΕΒ 

και τα μέλη του, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σε σχέση με τα φορολογικά 

κίνητρα και επεσήμανε ότι άμεσα θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την 

αναμόρφωσή τους βάσει των νέων κατευθύνσεων που έδωσε το σχέδιο νόμου. 

 

Παρουσίαση των φορολογικών προεκτάσεων του νέου νόμου: κ. 

Σταυρόπουλος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Σταυρόπουλος 

& Συνεργάτες». 

Ο κ. Σταυρόπουλος, εκφράζοντας την πλευρά των οικονομικών και φορολογικών 

στελεχών των επιχειρήσεων, επεσήμανε εμφατικά τα προβλήματα που αναμένεται 
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να προκληθούν από την ύπαρξη παράλληλων νομοθετημάτων, δηλαδή του εταιρικού 

και του φορολογικού και πρότεινε την κωδικοποίησή τους σε ένα συνεκτικό 

νομοθέτημα με την εξαίρεση των διατάξεων του ν. 4172/2013 καθώς και την 

έκδοση κοινής ερμηνευτικής εγκυκλίου από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (η παρουσίαση βρίσκεται διαθέσιμη 

εδώ). 

 

       Συζήτηση – Ερωτήσεις 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή και τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, δέχτηκαν ερωτήσεις 

και παρείχαν διευκρινήσεις για τα παρακάτω θέματα (σημείωση: η καταγραφή δεν 

είναι εξαντλητική) :    

Η έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, η επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ Ομίλου 

εταιρειών, το ζήτημα των μετοχών που εκδίδονται κατά τη μερική διάσπαση 

αλλά και της ίδιας της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά, η λογιστική 

αποτύπωση των νέων προβλέψεων, ο τρόπος αποτίμησης των στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού και τέλος, το διαχρονικό αίτημα του ΣΕΒ για τη 

δυνατότητα μεταφοράς ζημιών.  

Τα ζητήματα αυτά προστέθηκαν στις θέσεις που περιλαμβάνονται στο εκτενές 

υπόμνημα που απέστειλε ο ΣΕΒ ήδη κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης του 

σχεδίου και οι οποίες αφορούν σε:  

 Αντιστοίχιση με φορολογικά κίνητρα 

 Ενίσχυση δημοσιότητας οικονομικών στοιχείων  

 Αντιμετώπιση εταιρειών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

 Διατήρηση προστασίας δικαιωμάτων πιστωτών 

 Εξισορρόπηση ευθυνών διοίκησης 

 Ενίσχυση προστασίας δικαιωμάτων εταίρων 

 Υπαγωγή μετατροπών ατομικών επιχειρήσεων  

 Αποσαφήνιση έννοιας καθολικής διαδοχής των περιουσιακών στοιχείων 

 Αποσαφήνιση έννοιας αποτίμησης από ΔΣ 

 Κωδικοποίηση νομοθεσίας  

 Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου δανειακών συμβάσεων   

 Αποδέσμευση ακινήτων από υποχρέωση τακτοποίησης   

 Άρση απαίτησης περιγραφής περιουσιακών στοιχείων (δείτε εδώ το σχετικό 

infographic) 
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Κλείσιμο εκδήλωσης και επόμενες ενέργειες   

Η κ. Βουνάτσου, Senior Advisor του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ συνόψισε τα συμπεράσματα της εκδήλωσης, 

επισημαίνοντας προς τον Γενικό Γραμματέα και τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής 

επιτροπής την ανάγκη για βελτίωση του σχεδίου αλλά και την άμεση έκδοση 

κοινής ερμηνευτικής εγκυκλίου με βάση την τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των 

εκπροσώπων των επιχειρήσεων. 

Κλείνοντας ο κ. Σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης του ΣΕΒ σε φορολογικά 

θέματα, που συντόνισε τη συζήτηση, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και 

ενημέρωσε το κοινό ότι, στις 5 Δεκεμβρίου 2018, ο Τομέας Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ σε συνεργασία με τη Στέγη της 

Ελληνικής Βιομηχανίας, θα διοργανώσει ειδική εκδήλωση για το νέο νόμο των 

ανωνύμων εταιρειών με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, έγκριτων 

νομικών και στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να αναδείξει α) τη 

σημασία της πρόσφατης αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου στην 

προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και βελτίωσης της καθημερινής 

λειτουργίας των επιχειρήσεων και β) τις αναγκαίες προσαρμογές στις οποίες 

πρέπει να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις για την ορθή εφαρμογή του νόμου μετά 

την 01.01.2019 που τίθεται σε ισχύ.     

 


