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Νέα φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων με τον Νόμο 
4935/2022 

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4935/2022, θεσπίζονται νέα φορολογικά κίνητρα για κάθε μορφή 
μετασχηματισμού επιχειρήσεων, τόσο από τις προβλεπόμενες στον Νόμο 4601/2019, όσο και στους 
λοιπούς  αναπτυξιακούς-φορολογικούς νόμους (Ν.Δ. 1297/1972, Ν 2166/1993, Ν. 4172/2013, κλπ.), 
καθώς και για περιπτώσεις συνεργασίας προσώπων (π.χ. franchising) και εισφοράς ατομικής 
επιχείρησης. 

Ωστόσο, η εφαρμογή των κινήτρων των νέων διατάξεων αποκλείει την παράλληλη εφαρμογή των 
προαναφερόμενων νόμων. Οι φορολογικές απαλλαγές παρέχονται σε μετασχηματισμούς που η 
διαδικασία τους εκκινεί από την 26.05.2022 και συνοψίζονται ως εξής: 

 

i. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος 

Στις περιπτώσεις μετασχηματισμού πολύ μικρών, μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων (όπως αυτές 
ορίζονται βάσει του Κανονισμού ΕΚ 651/2014), συνεργασίας προσώπων και εισφοράς ατομικής 
επιχείρησης, παρέχεται υπό προϋποθέσεις στη νέα εταιρεία ή σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο, το 
κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ 
φόρου κερδών, κατά 30%. 

Η απαλλαγή από τον φόρο εφαρμόζεται για έως εννέα (9) φορολογικά έτη, ενώ το φορολογικό όφελος 
στις μεν περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων και εισφοράς ατομικής επιχείρησης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ σε διάστημα έως 9 ετών, στην δε περίπτωση 
συνεργασίας προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ για καθένα από τα 
συνεργαζόμενα πρόσωπα σε διάστημα έως 3 ετών. 

Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι: 

• ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών κατά την προηγούμενη 
τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον 
μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών 

• το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών 
καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των 
μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους 
συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 375.000 ευρώ, και 

• η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση. 

 

ii. Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο 

Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία 
μεταβίβασης σε τρίτο των στοιχείων παγίου ενεργητικού που μεταφέρθηκαν από τις 
μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στην νέα εταιρεία, απαλλάσσεται υπό προϋποθέσεις, από τον φόρο 
εισοδήματος. 

 

iii. Διατήρηση σε ισχύ διοικητικών αδειών 

Σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που 
έχουν εκδοθεί υπέρ της ατομικής επιχείρησης, καθώς και δικαιώματα και απαιτήσεις που έχουν 
κατοχυρώσει, συνεχίζουν να υφίστανται υπέρ της νέας εταιρείας. 

 

iv. Λοιπές φορολογικές απαλλαγές 

Η σύμβαση μετασχηματισμού επιχείρησης, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων 
των επιχειρήσεων, που μετασχηματίζονται, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά 
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ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού κλπ., απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 
συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος επί της προκύπτουσας υπεραξίας, το τέλος 
χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 

Ειδικά, για την μεταγραφή ή εγγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των 
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιωμάτων των έμμισθων ή άμισθων 
υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων ύψους 300 ευρώ. 

Ωστόσο, ο νόμος δεν κάνει καμία αναφορά στην δυνατότητα μεταφοράς της φορολογικής ζημίας των 
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων και στην απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. 

 

v. Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών 

Σε περίπτωση απόκτησης εταιρικών συμμετοχών σε άλλη εταιρεία, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των 
δαπανών της αποκτώσας εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται για τον σκοπό της απόκτησης 
εταιρικών συμμετοχών  με τις εξής προϋποθέσεις: 

α) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας της οποίας οι συμμετοχές μεταβιβάζονται, και της εταιρείας 
που αποκτά τις συμμετοχές, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 450.000 ευρώ, 

β) το συνολικό ποσό των δαπανών, που εκπίπτουν, δεν υπερβαίνει το 30% του μέσου κύκλου 
εργασιών της εταιρείας, που αποκτά τις συμμετοχές, κατά την τελευταία τριετία. 

Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται εάν η εταιρεία που αποκτά τις συμμετοχές, δεν έχει 
συμπληρώσει ένα  πλήρες έτος από την ίδρυσή της ή δεν έχει άλλη δραστηριότητα εκτός της 
συμμετοχής. 

 

Λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις επί των παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων και λοιπών 
διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972, του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 52 έως 55 του Ν 4172/2013 

• Στις ισχύουσες διατάξεις των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται σε περιπτώσεις 
μετασχηματισμών επιχειρήσεων με εφαρμογή των ισχύοντων αναπτυξιακών νόμων, Ν.Δ. 
1297/1972 και Ν. 2166/1993, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 52 έως 55 του Ν 
4172/2013, ενσωματώνονται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης 
κεφαλαίου (άθροισμα κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων ίσος ή 
μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ). 

• Στους μετασχηματισμούς με βάση τον Ν. 2166/1993 επαναφέρεται, υπό προϋποθέσεις, το 
δικαίωμα μεταφοράς της φορολογικής ζημίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στην 
νέα εταιρεία, ενώ φαίνεται με την παρ. 2 του άρθρου 11 αυτού του νόμου ότι η νέα εταιρεία 
δύναται να εφαρμόσει την φορολογική απαλλαγή που αναφέρουμε στην παράγραφο i 
ανωτέρω. Ωστόσο, για την τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να αναμένουμε περαιτέρω 
διευκρινήσεις επειδή η διάταξη δεν είναι επαρκώς σαφής. 

• Καταργούνται οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 που προέβλεπαν την μη δυνατότητα 
μεταβίβασης του 75% των μετοχών της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρείας, που 
αντιστοιχούσαν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, για διάστημα 5 ετών. Η κατάργηση 
δεν αφορά μετασχηματισμούς που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 
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New tax incentives for business development with Law 4935/2022 

 

With the recently introduced Law 4935/2022, new tax incentives are established for all the forms of 
business transformation, which are provided by Law 4601/2019 and the other development-tax laws 
(L.D. 1297/1972, L. 2166/1993, L. 4172/2013, etc.), as well as in cases of cooperation of persons (e.g. 
franchising) and contribution of a private business. 

Nevertheless, the application of the incentives of the new provisions precludes the parallel application 
of the aforementioned laws. The tax exemptions are provided in transformations whose process starts 
from 26.05.2022 and can be summarized as follows: 

 

i. Income tax exemption 

In cases of transformations of very small, small or medium enterprises (as defined by EC Regulation 
651/2014), cooperation of persons and contributions of a private business, the new company or any 
collaborating person, is given under certain conditions, the incentive to be exempt from payment of 
income tax on pre-tax profits by 30%. 

The tax exemption is applied for up to nine (9) tax years, while the tax benefit in cases of business 
transformations and private business’s contributions may not exceed the total amount of EUR 500,000 
over a period of up to 9 years, while in the case of cooperation of persons, it may not exceed the 
amount of EUR 125,000 for each of the collaborating persons over a period of up to 3 years. 

The conditions that are set are the following: 

• the total average turnover of the transformed companies during the previous three years, is at 
least equal to 150% of the turnover of the company with the highest average turnover 

• the sum of the turnover of the last approved and published financial statements or, as the case 
may be, of the last income tax returns, of the transformed companies or private businesses, 
excluding transactions between them, is equal to or greater than EUR 375,000, and 

• the new company employs more than nine (9) full-time employees. 

 

ii. Exemption of income from goodwill transfer of fixed assets to a third party 

In case of transformation of a company, the goodwill (gain) arising from the transfer to a third person 
of fixed assets transferred from the transformed companies to the new company, is, under conditions 
exempted from income tax. 

 

iii. Maintaining the validity of administrative licenses 

In case of contribution of a private business to a company, all kinds of administrative licenses that 
have been issued in favor of the private business, as well as rights and claims that have been secured, 
continue to exist in favor of the new company. 

 

iv. Other tax exemptions 

The contract of transformation of the enterprise, the contribution and the transfer of the assets of the 
transformed enterprises, any relevant act or agreement concerning the contribution or transfer of 
assets or liabilities, etc., are exempt from any tax, including income tax on the arising goodwill, stamp 
duty as well as any other fee in favor of the State, or a right in favor of any third party. 

Specifically, for the transfer or registration of deeds of transfer of assets of the transformed companies, 
only fixed fees of land registries and cadastral offices amounting to 300 euros are paid. 
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However, the law makes no reference either to the possibility of transferring the tax loss of the 
transformed companies or the exemption from capital concentration tax. 

 

v. Recognition of deductions of expenses in cases of acquisition of corporate 
participations 

In case of acquisition of corporate participations in another company, the tax deduction of all expenses 
which are made by the acquiring company for the purpose of acquiring corporate participations is 
allowed, under the following conditions: 

a. the turnover of the company the holdings of which are transferred, and of the company 
which acquires the holdings, is equal to or greater than EUR 450,000; 

b. the total amount of deductible expenses does not exceed 30% of the average turnover 
of the acquiring company over the last three years. 

The above conditions are not required if the company acquiring the participations has not completed 
a full year since its establishment or has no other activity besides the participation. 

 

Other provisions - Amendments to the provided tax incentives and other provisions of L.D. 
1297/1972, of L. 2166/1993 and articles 52 to 55 of L.4172/2013 

• The conditions for the exemption from the capital concentration tax (sum of turnover of the 
transformed companies equal to or greater than EUR 450,000) are incorporated in the existing 
tax incentives provisions of L.D. 1297/1972 and L. 2166/1993, as well articles 52 to 55 of L. 
4172/2013. 

• For transformations that are based on Law 2166/1993, the right to transfer the tax loss of the 
transformed companies to the new company is restored, under certain conditions. Further, it 
appears that that the new company can apply the tax exemption referred to in paragraph i 
above (par. 2 of article 11). However, the latter provision is not sufficiently clear and further 
clarifications need to be issued by the Tax Administration. 

• The provisions of L.D. 1297/1972 which prohibited the transfer of 75% of the shares 
corresponding to the contributed capital of the company arising from the transformation, for a 
5-year period, are abolished. The abolition does not concern transformations that have already 
been completed. 
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