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Υψηλό κόστος φορολογίας στη µεταβίβαση µετοχών ΑΕ µη
εισηγµένων στο ΧΑ σε συγγενείς Α’ βαθµού
Η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ µε επιστολή της, προς τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ.
Μαυραγάνη, έθεσε το πολύ σοβαρό θέµα που αντιµετωπίζουν πολλές οικογενειακές
επιχειρήσεις και η οποία αφορά στο υψηλό κόστος φορολογίας στη µεταβίβαση
µετοχών ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο σε συγγενείς Α’
βαθµού.
Ο συντελεστής φορολογίας για τη µεταβίβαση, γονική παροχή κλπ. ήταν 1,20% και
µε το νόµο 3842/2010 έγινε 5%, δηλαδή ο συντελεστής φορολογίας για τη
µεταβίβαση, δωρεά κλπ στα παιδιά και την σύζυγο αυξήθηκε υπερβολικά και
αναιτιολόγητα περισσότερο από 400%.
Η αύξηση αυτή πέραν του ότι είναι άδικη, καθιστά αδύνατη την µεταβίβαση της
επιχείρησης στους φυσικούς συνεχιστές της που είναι τα παιδιά των µετόχων.
Ο φόρος αυτός είναι δυσβάσταχτος και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να βρεθεί και
να πληρωθεί το υπερβολικά µεγάλο ποσό χρηµάτων που προκύπτει από τον
συντελεστή αυτόν για την µεταβίβαση των µετοχών στα παιδιά και µάλιστα αν ληφθεί
υπόψη ότι η αποτίµηση που προκύπτει από τον ειδικό τρόπο υπολογισµού της
εφορίας της αξίας της επιχείρησης απέχει πολύ από την πραγµατική σηµερινή αξία
της.
Έτσι η επιχείρηση η οποία δεν έχει µεταβιβασθεί στα παιδιά µε το προηγούµενο
καθεστώς, θα πάψει κάποια στιγµή να υπάρχει και να λειτουργεί γιατί, οι γονείς
µεγαλώνουν και τα παιδιά δεν µπορούν να διαδεχτούν και ούτε θα έχουν τα χρήµατα
να την κληρονοµήσουν, όταν αυτό απαιτηθεί.
Το πρόβληµα αυτό το αντιµετωπίζουν όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες
στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική κατάσταση, βρίσκονται στα πρόθυρα της
χρεωκοπίας και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να αποκατασταθεί η αδικία
που προέκυψε µε την εφαρµογή του παραπάνω νόµου.
Εχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ, ζήτησε από τον κ.
Υφυπουργό να εξετασθεί το θέµα και να περιληφθεί σχετική ρύθµιση, στο υπό
κατάθεση φορολογικό νοµοσχέδιο, ώστε το καθεστώς της φορολογίας να επανέλθει
τουλάχιστον στην προηγούµενη κατάσταση καθιερώνοντας ως συντελεστή
φορολογίας έως 1,20% στη µεταβίβαση µετοχών ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο σε συγγενείς Α’ βαθµού.

