ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ. ……………………………………………

Αριθμ. Δήλ. : …………...

ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε.
(ΠΟΛ. 1055/2003)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α: ………………………….…………………...........................Α.Φ.Μ. : …………………………………..
Αντικείμενο εργασιών…………………………………………………….........................................................................
Δ/νση : ………………………………………………………………………….Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : ………………………….
Εταιρικό κεφάλαιο ………………………………………………..

Μερίδια ……………..……………………

Β. Στοιχεία κληρονομουμένου - δωρητή (δικαιοπαρόχου)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………………………………………………
Ποσοστό συμμετοχής στην Ε.Π.Ε. : ………………% ήτοι μερίδια που μεταβιβάζει ………………………………
Δ/νση κατοικίας : ……………………………….. 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. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΗ

Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

:5
Μέσος όρος ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης ………………………………………………………………….
Μείον τόκοι ιδίων κεφαλαίων (Ίδια κεφάλαια Χ επιτόκιο)
Υπόλοιπο

(1)

Αναπροσαρμογή με την εφαρμογή της ράντας …………………………………. Χ …………….. = ………………...(2)

Προσαύξηση με βάση τα έτη λειτουργίας ………………Χ …………………………….. =……………………………(3)
ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (2) + (3) …………………………………………………………………………………………..(4)

Β. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Λαμβάνονται από τον τελευταίο επίσημο ισολογισμό πριν το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (και
οι αυξήσεις ή μειώσεις τους μέχρι το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης)…………............................(5)

Γ. Θετική διαφορά αξίας παγίων (όπως προσδιορίζονται βάσει της ΠΟΛ. 1055)

(Αξία χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης – αξία κτήσης)
(Τυχόν αρνητική διαφορά δεν λαμβάνεται
υπόψη)……………………………………………………………………………..(6)
Δ. Φορολογητέα αξία υφισταμένων μεριδίων (βάσει απόφασης)
(4) + (5) + (6) ήτοι ιδανικά κεφάλαια + ίδια κεφάλαια + θετική διαφορά παγίων =
Σύνολο ……………………………………………………………………………………………………………………...(7)
Ε. Φορολογητέα αξία μεριδίου

Φορολογητέα αξία μεριδίων : αριθμού μεριδίων = …………………………………………………………………... (8)
ΣΤ. Φορολογητέα αξία κληρονομιαίων – δωρουμένων μεριδίων
Φορολογητέα αξία μεριδίου Χ αριθμό κληρονομουμένων ή δωρουμένων μεριδίων ……………………………… (9)
Ζ. Οφειλόμενος φόρος
α) Για μεταβιβάσεις αιτία κληρ/μιάς δωρεάς κλπ. σε δικαιούχους Α΄ ή Β΄ βαθμού συγγενείας
Το σύνολο (9) Χ 1,2% ή 2,4% αντίστοιχα
β) Για μεταβιβάσεις αιτία κληρ/μιάς-δωρεάς κλπ. σε συγγενείς δικαιούχους Γ΄ κλίμακας
Το σύνολο (9) υπάγεται στην κλίμακα του άρθρου 29 του ν. 2961/2001.

……………………………202…

