
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

Προς Δ.Ο.Υ. : …………………………………………Αριθμός Δήλωσης : ………………………. 

 Δ Η Λ Ω Σ Η  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΙΤΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΩΡΕΑΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

Α. Στοιχεία κληρονομουμένου - δωρητή (δικαιοπάροχου) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………………………………………………………. 

Επάγγελμα ή αντικείμενο εργασιών : …………………………………………………………………………………... 

Δ/νση : …………………………..………………... Αριθμ.: ….. Πόλη : ……………………Τ.Κ. : ……. Τηλ. : ………. 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………… Α.Φ.Μ. :. ……………………………...  

 

Β. Στοιχεία της εταιρείας της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αντικείμενο εργασιών : …………………………………………………………………………………........................... 

Δ/νση Έδρας : …………………………..…… Αριθμ.: ….. Πόλη : ……………………Τ.Κ. : ……. Τηλ. : ………..... 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : ……………………………… Α.Φ.Μ. :. ……………………………... Αριθμ. φακέλου …………... 

 

Γ. Στοιχεία κληρονόμου – δωρεοδόχου (δικαιούχου) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………………………………………………………. 

Επάγγελμα ή αντικείμενο εργασιών : …………………………………………………………………………………... 

Δ/νση : …………………………..………………... Αριθμ.: ….. Πόλη : ……………………Τ.Κ. : ……. Τηλ. : ………. 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………… Α.Φ.Μ. :. ……………………………...  

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Χρήση Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Ίδια κεφάλαια  

 

 

………. : 5 = ………… 

   

 

…………. : 5 = ………….. 

 

   

   

   

   

 

Μέσος όρος αποτελεσμάτων 5ετίας ………………………… Μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων 5ετίας ………………… 

Μέσος όρος αποτελεσμάτων (διά)  = Συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων …………………………………..(1) 

Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων  



α) Ίδια κεφάλαια κατά την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης : ………………………………………………  (2) 

 

β) Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = (1) Χ (2) (ήτοι συντελεστής απόδοσης Χ ίδια κεφάλαια της  

προηγούμενης  ημέρας της μεταβίβασης) ……………………………………………………………………………...(3) 

 

Ίδια κεφάλαια μετά την αναπροσαρμογή :  

(2)+ (3) ……………………………………………………………………………………………………………………..(4) 

 

Β. ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ  (Βάσει της ΠΟΛ. 1055/03) ήτοι : 

 

Αξία χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης μείον Αξία κτήσης …………………………………………………(5) 

 

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Βάσει ΠΟΛ.1055/03) 

 

     (4) + (5) …………………………………………………………………………………………………………………(6) 

 

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

      Φορολογητέα αξία μετοχών : αριθμού των μετοχών ………………………………………………………………(7) 

 

Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

     Φορολογητέα αξία κάθε μετοχής Χ αριθμού μεταβιβαζομένων μετοχών ………………………………………...(8) 

 

ΣΤ. Οφειλόμενος φόρος 

 

α) Για μεταβιβάσεις αιτία κληρ/μιάς δωρεάς κλπ. σε δικαιούχους Α΄ ή Β΄ βαθμού συγγενείας  

     Το σύνολο (8) Χ 1,2% ή 2,4% αντίστοιχα 

 

β) Για μεταβιβάσεις αιτία κληρ/μιάς-δωρεάς κλπ. σε συγγενείς δικαιούχους Γ΄ κλίμακας  

 

Το σύνολο (8) υπάγεται στην κλίμακα του άρθρου 29 του ν. 2961/2001. 

 

 

                                                                                                ……………………………202…. 

 

 

 

 

 

 


