ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ο.Υ. ………………………..

Αριθμός Δήλ. ……………..

ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΩΡΕΑΣ ή ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛ. 1055/2003
Α. Στοιχεία κληρονομουμένου - δωρητή (δικαιοπαρόχου)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ. :

Διεύθυνση : …………….

Στοιχεία κληρονόμου – δωρεοδόχου (δικαιούχου)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ……………….

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

Β. Στοιχεία της εταιρείας της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια κλπ.

Επωνυμία : …………………………………………………………………………………………………………………...
Αντικείμενο εργασιών : …………………………………………………………………………………...........................
Δ/νση Έδρας : …………………………..……… Αριθμ.: ….. Πόλη : ……………………Τ.Κ. : ……. Τηλ. : ………...
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : ……………………………… Α.Φ.Μ. :. ……………………………... Αριθμ. φακέλου : …………..
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που τηρεί βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας ή που δεν τηρεί βιβλία
Α. ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
Χρήση

Δήλωσης

α. Μέσος όρος κερδών πενταετίας : Σύνολο κερδών : (…….) έτη = …………………………………………………..

Αφαιρούνται :
α) ετήσια επιχ/κή αμοιβή : ……………………………………= ………………………………………………...
β) Τόκοι ιδίων κεφαλαίων (ίδια κεφάλαια Χ επιτόκιο) = ……………………………………………………………….
Υπόλοιπο ……………………………………………………………………………………………………………………(1)
Αναπροσαρμογή με την εφαρμογή της ράντας (1) Χ …….. = …………………………………………………………..(2)
Προσαύξηση με τα έτη λειτουργίας (2) Χ ………………. έτη = ………………………………………………………….(3)
Συνολική αξία ιδανικών κεφαλαίων (2) + (3) …………………………………………………………………………..(4)

Β. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Ι. Για επιχειρήσεις που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.
θετική διαφορά αξίας παγίων (εκτός ακινήτων και αυτοκινήτων προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις)
Πλέον λοιπά στοιχεία ενεργητικού :
α) Αποθέματα : Αγορές προηγούμενης χρήσης ………………………. Χ 10% = ……………………………………..
β) Απαιτήσεις – χονδρικές πωλήσεις προηγούμενης χρήσης ……………………… Χ 10% = ……………………….
γ) ΜΕΙΟΝ
Υποχρεώσεις (Αγορές προηγούμενης χρήσης) ………………………Χ 10% =
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) = …………………………………(5
ΙΙ. Για επιχειρήσεις που τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. :
(όπως προκύπτει από τα βιβλία) ………………………………………………………………………….....................(5)

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ (για όλες τις κατηγορίες βιβλίων)

Ιδανικά κεφάλαια

(Α 4)

Πλέον
Καθαρή θέση

(Β 5)

Πλέον
Θετική διαφορά αξίας παγίων ………………………………………………………………………………………….(Γ 6)
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ………………………………………………………………………………………..(7)

Δ. Οφειλόμενος φόρος

α) Για μεταβιβάσεις αιτία κληρ/μιάς- δωρεάς κλπ. σε δικαιούχους Α΄ ή Β΄ βαθμού συγγενείας
Το σύνολο (7) Χ 1,2% ή 2,4% αντίστοιχα
β) Για μεταβιβάσεις αιτία κληρ/μιάς - δωρεάς κλπ. σε συγγενείς δικαιούχους Γ΄ κλίμακας
Το σύνολο (7) υπάγεται στην κλίμακα του άρθρου 29 του ν. 2961/2001.

……………………………………….202….

