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ΘΕΜΑ: Εισφορά ακινήτων προς υφιστάµενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. 
 
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α’), οίζεται, οτι το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία συγκροτείται από εισφορές 
µετρητών, κινητών αξιών και ακινήτων, κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ.2 του νόµου αυτού, 
καθώς και άλλων κινητών ή ακινήτων, τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. 
Η αποτίµηση των εισφορών σε είδος διενεργείται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920. 
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2778/1999, όπως ισχύουν µετά 
την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 3 του ν.2992/2002 ορίζεται, οτι 
οι εκδιδόµενες από εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία µετοχές, καθώς και η µεταβίβαση 
ακινήτων προς αυτή απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου, εισφοράς, 
δικαιώµατος ή οποιασδήποτε άλλης φορολογικής επιβάρυνσης υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου και γενικά τρίτων. Η απαλλαγή δεν καταλαµβάνει το φόρο εισοδήµατος 
για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων.  
Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 31 του ίδιου νόµου ορίζεται, ότι οι Εταιρείες 
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων στην 
περίπτωση που σχηµατισθούν µετά από: α)συγχώνευση δύο ή περισσότερων εταιρειών οι οποίες 
διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή β) µετά από διάσπαση ή απόσχιση της υφιστάµενης εταιρείας που 
εισφέρει ακίνητη περιουσία της σε νέο ή υφιστάµενο νοµικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως Εταιρεία 
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Ο ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α’/24.08.1993) εφαρµόζεται και στις 
περιπτώσεις αυτές κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1ε και του άρθρου 4 του ίδιου νόµου. 
Με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν προβλέπεται η εκτίµηση των εισφεροµένων περιουσιακών 
στοιχείων από την εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2190/1920, αλλά η µεταφορά στα βιβλία 
της νέας εταιρείας ενεργείται µε τις αξίες που εµφανίζονται στα βιβλία της εισφέρουσας µε 
αποτέλεσµα να µην προκύπτει υπεραξία κατά το µετασχηµατισµό.  
Από τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται, οτι κατά τη σύσταση Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη 
Περιουσία, τα εισφερόµενα ακίνητα αποτιµώνται από την επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2190/1920 και 
επιπλέον στην περίπτωση αυτή η υπεραξία που προκύπτει υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος. 
Αντίθετα, δεν λαµβάνει χώρα αποτίµηση των ακινήτων που εισφέρονται στη λειτουργούσα ή στη νέα 
«Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», εφόσον ο µετασχηµατισµός ενεργείται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν.2166/1993. 
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, οτι σε περίπτωση συγχώνευσης σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν.2166/1993 δύο ή περισσοτέρων εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία, 
σε νέο ή υφιστάµενο νοµικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη 
Περιουσία, δεν υφίσταται θέµα φορολόγησης υπεραξίας. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση διάσπασης 
ή εισφοράς κλάδου υφιστάµενης εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2166/1993, κατά την οποία 
εισφέρεται ακίνητη περιουσία σε νεοϊδρυόµενη «Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ή 
υφισταµένη τοιαύτη. 
 Κάθε άλλη διαταγή µε αντίθετο περιεχόµενο παύει να ισχύει από την έκδοση της παρούσης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α) ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες 
      β) Οικονοµικές Επιθεωρήσεις -  Όλους τους Επιθεωρητές στις έδρες τους 
Κεντρική Υπηρεσία Σ∆ΟΕ και τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του 
∆ΕΚ 
ΠΕΚ 
 
ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Οµάδα Έργου Εφαρµογών του  TAXIS 
Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 
Π.Ο.Ε.- ∆.Ο.Υ. 
Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄, εκτός του αριθ. 8 αυτού 
Βουλή των Ελλήνων, Μέγαρο Βουλής - 100 21 ΑΘΗΝΑ 
Αποδέκτες Πίνακα ΙΑ΄ εκτός του αριθ. 8 αυτού 
Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ’ 
Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ’ 
Αποδέκτες Πίνακα ΙΖ’ , εκτός των αριθ. 3 και 4 αυτού 
Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, 
Πλ. Κάνιγγος - 101 80 ΑΘΗΝΑ 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποιήσης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) & 
Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), Ερµού και Κορνάρου 1 – 105 63 ΑΘΗΝΑ 
 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Γραφείο κ. Υπουργού 
Γραφείο κ. Υφυπουργού 
Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
Γενικοί ∆/ντές 
Όλες τις Φορολογικές ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα 
Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
Γεν. ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης - Θεµιστοκλέους 5 – 101 84 ΑΘΗΝΑ 
∆/νση Οργάνωσης – Τµήµα Α’  
 ∆/νση Ελέγχου – Τµήµατα Α’, Β’, Γ’, ∆’  
 ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12) - Τµήµατα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3) 
 Γραφείο κ. ∆ιευθυντού Οργάνωσης 
 Γραφείο κ. ∆ιευθυντού Ελέγχου 
Γραφείο κ. ∆ιευθυντού ∆12 
 


