
Λύση και εκκαθάριση ανώνυµης εταιρείας1

Γεωργίου Στ. Αληφαντή, ∆ιδάσκοντος στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Συµβούλου στην Εταιρεία ∆ικηγόρων POTAMITIS VEKRIS
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- Υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. 
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- Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων. 

2.2.2. Νοµικά πρόσωπα σε αδράνεια.

2.3. Πράξεις κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

- ∆ιανοµή αυτούσιων περιουσιακών στοιχείων. 

- Καταβολή από τους µετόχους του κεφαλαίου που ανέλαβαν και δεν έχουν

καταβάλει. 

- Τεκµαρτή δαπάνη ακινήτου από µέτοχο υπό εκκαθάριση.

- Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού. 
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- Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων 
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- Χρόνος λήξης της περιόδου της εκκαθάρισης. 

- Υποχρεώσεις του εκκαθαριστή. 

- Ποια στοιχεία περιλαµβάνει ο τελικός ισολογισµός. 

- Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων. 

- Υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. 

3. Περάτωση της εκκαθάρισης.

- Για τις κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες µε διπλογραφικά βιβλία. 

4. Αναβίωση και επαναλειτουργία της ανώνυµης εταιρείας.

- Το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της εκκαθάρισης ανώνυµης εταιρείας µέ-

χρι και την αναβίωσή της, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µία διαχειριστική περίο-

δος. Η ζηµία παρελθουσών χρήσεων δεν µπορεί να µεταφερθεί για συµψηφι-

σµό µε τα κέρδη του ως χρονικού αυτού διαστήµατος. 

- Ο ισολογισµός λήξης της περιόδου της εκκαθάρισης αποτελεί τον ισολογισµό

έναρξης του αναβιώσαντος νοµικού προσώπου. 

- Τελευταία προσωρινή δήλωση της περιόδου της εκκαθάρισης πριν από την

αναβίωση. 

- Η πρώτη διαχειριστική περίοδος του αναβιώσαντος νοµικού προσώπου 

5. Ελεγκτές κατά την εκκαθάριση.

6. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων.

7. Φορολογία εισοδήµατος κατά τη διάλυση της ανώνυµης εταιρείας.

7.1. Γενικά.

7.1.1. Τι ίσχυε µέχρι 31.12.2013 µε τις διατάξεις του Ν. 2238/1994. 

7.1.2. Τι ισχύει από 1.1.2014 µε τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

- Έννοια καταβεβληµένου κεφαλαίου. 
- Το προϊόν της εκκαθάρισης, στο βαθµό που υπερβαίνει το σύµφωνα

µε τα ανωτέρω καταβεβληµένο κεφάλαιο, θεωρείται ως διανοµή
κέρδους. 

- ∆εν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις για τα ενδοοµιλικά µερίσµατα. 
- Αποθεµατικά από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος ει-

σοδήµατος. 
- Τα νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες προβαίνουν για την ολο-

κλήρωση της εκκαθάρισης στη µεταβίβαση, ως απόδοση των ει-
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σφορών τους, παγίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (αποθεµά-
των, τίτλων, κ.λπ.) στα µέλη τους. 

- Χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 57. 
7.1.3. Συµψηφισµός µεταφερόµενων ζηµιών. 

- Αναβίωσης της επιχείρηση. 
- Η ζηµία παρελθουσών χρήσεων δεν µπορεί να µεταφερθεί για συµ-

ψηφισµό µε τα κέρδη του ως χρονικού διαστήµατος από την έναρξη
της εκκαθάρισης ανώνυµης εταιρείας µέχρι και την αναβίωσή της. 

7.2. Αφορολόγητα αποθεµατικά επί εκκαθάρισης εταιρειών.

- Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών του ν. 2238/1994 µε βάση τις

διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περί-

πτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών.

- Σε περίπτωση που µία εταιρεία δεν επιθυµεί να διανείµει ή να κεφαλαιοποι-

ήσει αποθεµατικά που σχηµατίσθηκαν από αφορολόγητα έσοδα.

- Στο φορολογικό έτος λήξης της εκκαθάρισης προκύψουν φορολογικές ζη-

µίες. 

- Χρεωστικά υπόλοιπα (ποσών αποθεµατικών). 

7.3. Υποχρεώσεις της ανώνυµης εταιρείας από την κεφαλαιοποίηση των ωφελει-

ών γενικά που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή των παγίων και των

αφορολογήτων αποθεµατικών

- Χρόνος εφαρµογής των άνω διατάξεων.

8. Φορολογικά θέµατα νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων υπό εκκα-

θάριση. 

8.1. Υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου (άρθρο 68, Ν. 4172/2013). 

- Τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης. 

- Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση.

- Για τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, για τα οποία

δεν επιβάλλεται από το νόµο εκκαθάριση 

8.2. Xρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης. 

- Νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα των οποίων το έγγραφο σύστασης

καταχωρείται σε άλλο Μητρώο.

8.3. Εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών. 

- Προσωπική εταιρεία λύεται χωρίς να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρι-

σης. 

- Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή της δήλωσης διακοπής ή λή-

ξης της εκκαθάρισης λήγει σε ηµεροµηνία προγενέστερη αυτής της δήλω-

σης του τελευταίου φορολογικού έτους πριν από τη διακοπή ή την έναρξη

της εκκαθάρισης. 

9. Ζηµία που προκύπτει από την εκκαθάριση.

9.1. Ζηµία που προκύπτει από την εκκαθάριση εταιρείας ή κοινοπραξίας. 

9.2. Ζηµία από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας. 
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1. Λύση και εκκαθάριση ανώνυµης εταιρείας. 

1.1. Λύση και διορισµός εκκαθαριστών.

Η ανώνυµη εταιρεία λύεται για τους εξής λόγους (άρθρο 47α, παρ. 1, κωδ. Ν.

2190/1920):

α) Όταν παρέλθει ο οριζόµενος στο καταστατικό χρόνος διάρκειας αυτής. Στην

περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον

στο καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, µέχρι του διορισµού εκκαθαριστή

από τη γενική συνέλευση των µετόχων (άρθρο 47α, παρ. 3, κωδ. Ν. 2190/

1920).

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων που λαµβάνεται µε τα πο-

σοστά της αυξηµένης απαρτίας και πλειοψηφίας (άρθρο 29, παρ. 3, και άρθρο

31, παρ. 2, κωδ. Ν. 2190/1920). Στην περίπτωση αυτή η άνω γενική συνέλευ-

ση µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές (άρθρο 47α, παρ. 3,

κωδ. Ν. 2190/1920.

γ) Όταν η ανώνυµη εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Η εταιρεία λύεται επίσης µε δικαστική απόφαση σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και

48α του κωδ. Ν.2190/1920 τα οποία αναφέρουν ότι:

δα) Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποι-

ουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον (άρθρο 48):

εάν δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο

η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά

το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο από το 1/10 του µε-

τοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το

άρθρο 47

η εταιρεία δεν έχει υποβάλει προς καταχώρηση οικονοµικές καταστάσεις

τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριµένες

από τη γενική συνέλευση.

δβ) Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µετά από δικαστική απόφαση µετά από αγωγή

µετόχου ή µετοχών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβε-

βληµένου µετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος

λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και νόµιµο, καθιστά τη συνέχιση της

εταιρείας αδύνατη.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις των άρθρων 48 και 48α, ο εκκαθαριστής ορίζεται από

το δικαστήριο µε την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας (άρθρο 47α,

παρ.3, κωδ. Ν.2190/ 1920).

Πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της ανώνυµης εταιρείας επακο-

λουθεί η εκκαθάριση αυτής (άρθρο 47α, παρ. 3, κωδ. Ν. 2190/1920).

∆ηµοσίευση: Οι άνω αποφάσεις για τη λύση της εταιρίας υπόκεινται σε δηµοσιό-

τητα σύµφωνα µε το άρθρο 7α, παρ. 1, περ. θ του κωδ. Ν. 2190/1920. Επίσης, σε

δηµοσιότητα υπόκειται η δικαστική απόφαση παντός βαθµού, που κηρύσσει άκυ-

ρη την εταιρία ή σε κατάσταση πτωχεύσεως, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις

παντός βαθµού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών

συνελεύσεων. Σε δηµοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που
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ανατρέπουν τις άνω αποφάσεις (άρθρο 7α, παρ. 1, περ. ι κωδ. Ν. 2190/1920).

Σηµειώνεται ότι µε το άρθρο 2, του Ν. 4250 /2014 καταργήθηκε η υποχρέωση

δηµοσίευσης στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ.

Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται µε υποχρέωση δηµοσίευσης στα διαδικτυα-

κό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

1.2. Εκκαθάριση ανώνυµης εταιρείας

1.2.1. Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Όταν µία κεφαλαιουχική εταιρεία (ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευ-

θύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία) λύεται (µε εξαίρεση την πτώχευση) τίθε-

ται σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτικά (άρθρο 47α παρ, 3 του κωδ. Ν. 2Ι90/

1920, άρθρο 46 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 και άρθρο 104, παρ. 1 του Ν. 4072/

2012, αντίστοιχα) σε εκκαθάριση. 

Πιο συγκεκριµένο, διακρίνουµε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

i. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται µε απόφαση της γενικής
συνέλευσης των µετόχων ή εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση
αυτή. Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται µε την κα-

ταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 15, παρ. 1, περ. ε’, του Ν. 3419/2005). Στην ίδια από-

φαση πρέπει να ορίζεται και ο/οι εκκαθαριστής/ες εκτός εάν (για εταιρεία περιορι-

σµένης ευθύνης και ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία) ο εκκαθαριστής ορίζεται µε

διάταξη του καταστατικού. Η απόφαση για λύση της εταιρίας καθώς και τα στοι-

χεία του/των εκκαθαριστών (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε, του Ν. 3419/2005) υπο-

βάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του όρθρου 16 του Ν. 3419/2005 (Υπ.

Ανάπτυξης Κ2-1493/11.4.2014) 

Στην περίπτωση, κατά την οποία, η λύση κεφαλαιουχικής εταιρείας επέρχεται µε

απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων ή εταίρων, η καταχώριση της εν

λόγω απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι αναγκαία προϋπόθεση, προκειµένου να επέλ-

θει νοµικά η λύση της εταιρείας. Μετά τη σχετική καταχώριση, η εταιρεία παύει να

επιδιώκει το σκοπό της και λειτουργεί µόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης Συνε-

πώς, κατά την υποβολή στη Φορολογική ∆ιοίκηση της δήλωσης µεταβολής για

τη θέση της «υπό εκκαθάριση», προσκοµίζεται η ανακοίνωση καταχώρισης της

σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως ηµεροµηνία µεταβολής, καταχωρείται στο

υποσύστηµα Μητρώου η ηµεροµηνία καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ

(Υπ. Οικονοµικών πολ. 1084/24.3.2014).

ii. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται λόγω παρόδου του χρό-
νου διάρκειας, η λύση και η θέση σε εκκαθάριση ισχύει από την ηµεροµηνία λή-

ξης της διάρκειας της εταιρείας όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της εται-

ρείας. Ωστόσο, θα πρέπει να καταχωριστούν τα στοιχείο του/των εκκαθαριστών,

ευθείς µόλις οριστούν. Η προθεσµία (σε όλες τις περιπτώσεις) είναι αυτή που ορί-

ζεται στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης KI-941/2012 - Β 1468 (Υπ. Ανάπτυ-

ξης Κ2-1493/11.4.2014). 

Στην περίπτωση λύσης κεφαλαιουχικής εταιρείας λόγω παρόδου χρόνου
διάρκειας, κατά την υποβολή στη Φορολογική ∆ιοίκηση της δήλωσης µεταβολής

για τη θέση της «υπό εκκαθάριση», προσκοµίζεται καταστατικό, από το οποίο

προκύπτει η ηµεροµηνία λήξης της διάρκειάς της και βεβαίωση, από την αρµόδια
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υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει δηµοσιευθεί άλλη τροποποίηση καταστατικού ως

προς την παράταση του χρόνου διάρκειας. Ως ηµεροµηνία µεταβολής, καταχω-

ρείται στο υποσύστηµα Μητρώου η εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της διάρ-

κειάς της. εκκαθάρισης (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1084/24.3.2014). 

iii. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας µε δικαστική απόφαση, στο ΓΕΜΗ κα-

ταχωρίζεται η απόφαση αυτή (Υπ. Ανάπτυξης Κ2-1493/11.4.2014).

Στην περίπτωση λύσης κεφαλαιουχικής εταιρείας µε δικαστική απόφαση, κατά

την υποβολή στη Φορολογική ∆ιοίκηση της δήλωσης µεταβολής για τη θέση της

«υπό εκκαθάριση», προσκοµίζεται η ανακοίνωση καταχώρισης της δικαστικής

απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως ηµεροµηνία µεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστη-

µα Μητρώου η ηµεροµηνία που προσδιορίζεται από τη δικαστική απόφαση. (Υπ.

Οικονοµικών πολ. 1084/24.3.2014).

1.2.2. Χρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης. - Κεφαλαιουχικές εταιρείες

(ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική

εταιρεία).

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε την πολ.1084/24.3.2014 (βλέπε ανωτέ-

ρω) εγκύκλιο, ως χρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης για τις κεφαλαι-

ουχικές εταιρείες (ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτική

κεφαλαιουχική εταιρεία) λογίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησης της σχετικής από-

φασης των αρµόδιων οργάνων (γενική συνέλευση µετόχων ή εταίρων) στο

Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εµπορικό Μητρώο), ενώ για τις προσωπικές εταιρείες (οµόρρυθ-

µες και ετερόρρυθµες), η ηµεροµηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης

των µελών ή εταίρων ή του καταστατικού λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση λύ-

σης κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρ-

κειας, ως χρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης λαµβάνεται υπόψη η

εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της διάρκειάς της. Σε περίπτωση λύσης κεφαλαι-

ουχικής ή προσωπικής εταιρείας µε δικαστική απόφαση, ως χρόνος έναρξης της

περιόδου της εκκαθάρισης λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία που προσδιορίζεται

από τη δικαστική απόφαση (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015). 

1.2.3. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η ανώνυµη εταιρεία εξακολουθεί να υφίστα-

ται ως νοµικό πρόσωπο. 

Η ανώνυµη εταιρεία µετά τη διάλυσή της ή την ανάκληση της άδειας σύστασής

της εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Κατά το στάδιο αυτό εξακολουθεί να υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο και διοικείται

από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή εξαιρε-

τικά από το δικαστήριο, δηλαδή θεωρείται κατά πλάσµα του νόµου, ότι υφίσταται

µέχρις ότου επιτευχθεί ο σκοπός της εκκαθαρίσεως των εκκρεµών σχέσεών της

και η διανοµή του τυχόν καθαρού ενεργητικού στους µετόχους της  (Α.Π. 30/2010

Επισκόπηση Εµπορικού ∆ικαίου 2010 σελ.464).

Κατά τον Αστικό Κώδικα η λύση των εταιρειών δεν επάγεται και την απόσβεση

της νοµικής τους προσωπικότητας, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι το

πέρας της εκκαθάρισης (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1094/2008 Λογιστής 2008 σελ.

1125).

1.2.4. ∆ιορισµός εκκαθαριστών.

Ο διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας

του διοικητικού συµβουλίου (άρθρο 49, παρ. 7, κωδ. Ν. 2190/1920). Ο διορισµός
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και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών µε τα στοιχεία της ταυτότητάς τους υπό-

κειται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε το άρθρο 7α, παρ. 1, περ. ία κωδ. Ν. 2190/

1920.

Αντιθέτως, η γενική συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά

τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως (άρθρο 49, παρ. 3, κωδ. Ν. 2190/1920).

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το δι-

οικητικό συµβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχω-

ρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου (άρθρο

49, παρ. 7, κωδ. Ν. 2190/1920).

Η γενική συνέλευση µπορεί να διορίζει και ένα µόνο εκκαθαριστή, εφόσον το κα-

ταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά (άρθρο 49, παρ. 7, κωδ. Ν. 2190/1920).

1.2.5. Συµβάσεις εκκαθαριστών.

Οι εκκαθαριστές της ανώνυµης εταιρείας περιλαµβάνονται στα πρόσωπα του άρ-

θρου 23α΄ του κωδ. Ν.2190/1920. Εποµένως απαγορεύεται η παροχή από την

ανώνυµη εταιρεία δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων ως και η σύναψη άλλων

συµβάσεων άνευ εγκρίσεων της γενικής συνέλευσης των µετόχων σύµφωνα µε

το άρθρο 23α του κωδ. Ν.2190/1920 (Α.Π. 1274/1999 ∆ελτίο Συνδέσµου Α.Ε και

Ε.Π.Ε 2008 σελ. 16).

1.2.6. Αµοιβές εκκαθαριστών.

Η αµοιβή των µελών του διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, άρα και

των εκκαθαριστών αυτής, που καταβάλλεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και

συναρτάται είτε µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, είτε µε παροχή ανεξαρτήτων

υπηρεσιών, υπόκειται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 του Αστικού

Κώδικα, καθόσον στην µεν πρώτη περίπτωση πρόκειται για µισθό, στη δε δεύτερη

για παροχές που επαναλαµβάνονται περιοδικά.

Όπως αναφέρθηκε οι εκκαθαριστές ανώνυµης εταιρείας είναι όργανα αυτής, συν-

δέονται δε µε την υπό εκκαθάριση εταιρεία, η οποία συνεχίζει να υπάρχει και λει-

τουργεί για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως, µε σχέση εντολής ή και µε σχέση εργα-

σίας. Κατά συνέπεια σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης των αµοιβών των εκκαθαρι-

στών είναι αποκλειστικά η υπό εκκαθάριση ανώνυµη εταιρεία η οποία υποχρεού-

ται να προβεί στην καταβολή τους από τη δική της περιουσία.

Εξάλλου κατά θεµελιώδη αρχή του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών, που αντα-

ποκρίνεται στον κεφαλαιουχικό χαρακτήρα αυτών, οι µέτοχοι την ανώνυµης εται-

ρείας δεν έχουν (εκτός βέβαια από την υποχρέωση για καταβολή της εισφοράς

τους) καµιά ευθύνη έναντι των δανειστών της εταιρείας για οποιαδήποτε απαίτησή

τους κατά αυτής, µε υποστηριζόµενη εξαίρεση, στην περίπτωση που ο µοναδικός

µέτοχος µονοπρόσωπης ανώνυµης εταιρείας ζηµίωσε την εταιρεία µε αποτέλεσµα

να µη καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση των εταιρικών δανειστών (Ν.Σ.Κ.

244/2006, ∆ελτίο Συνδέσµου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2008 σελ. 21).  

1.2.7. Οι εκκαθαριστές διαχειρίζονται τις υποθέσεις της ανώνυµης εταιρείας και την

εκπροσωπούν προς τα έξω και ενώπιον των δικαστηρίων. 

Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας

του διοικητικού συµβουλίου και «όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο» και οι συζητήσεις, καθώς,

και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρα-

κτικών (άρθρο 49, παρ.7, κωδ. Ν.2190/1920).



Συνεπώς οι εκκαθαριστές διαχειρίζονται τις υποθέσεις της ανώνυµης εταιρείας και

την εκπροσωπούν προς τα έξω και ενώπιον των δικαστηρίων, η εξουσία τους δε

διαγράφεται από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.2190/ 1920, σε συνδυασµό

µε τη διάταξη του άρθρου 74 του Α.Κ.

Εφόσον δε ως προς τους εκκαθαριστές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για

το διοικητικό συµβούλιο, εφαρµόζεται και η διάταξη του άρθρου 21, παρ.2, του

κωδ. Ν 2190/1920, σύµφωνα µε την οποία, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νό-

µος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται

έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Εποµένως, εάν δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του νόµου ή του καταστατικού και

οι αποφάσεις των εκκαθαριστών, όπως και οι αποφάσεις του διοικητικού συµ-

βουλίου, λαµβάνονται έγκυρα κατά πλειοψηφία και δεν απαιτείται οµοφωνία.

∆εν µπορεί να γίνει ανάλογη εφαρµογή των σχετικών µε τις προσωπικές εταιρείες

διατάξεων (748, παρ.1 και 778 εδάφιο α του Α.Κ.) ή της εφαρµοζόµενης στις Ε.Π.Ε.

διάταξης (άρθρο 49, παρ.1, εδ.α, Ν. 3190/1955), λόγω της ρητής παραποµπής

του άρθρου 49, παρ.7, του κωδ. Ν 2190/1920 στις σχετικές µε το διοικητικό συµ-

βούλιο διατάξεις της ανώνυµης εταιρείας, αλλά και της διαφορετικής φύσεως της

ανώνυµης εταιρείας, στην οποία προέχει ο κεφαλαιουχικός χαρακτήρας, από εκεί-

νη όχι µόνο των καθαρά προσωπικών εταιρειών, στις οποίες η εκκαθάριση κυρίως

αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων των εταίρων, αλλά και των

Ε.Π.Ε., οι οποίες δεν είναι αποσυνδεδεµένες από το προσωπικό στοιχείο και δεν

είναι προεχόντως ενώσεις κεφαλαίων, όπως οι ανώνυµες εταιρείες.

Άλλωστε, η απαίτηση οµοφωνίας για τη λήψη των αποφάσεων των εκκαθαριστών

δεν θα εξυπηρετούσε την επιβαλλόµενη από το άρθρο 49 του κωδ. Ν 2190/ 1920

ταχεία διεξαγωγή και περάτωση της εκκαθάρισης, αντίθετα δε, θα µπορούσε να

οδηγήσει σε αδιέξοδα και αδυναµία περάτωσης της εκκαθάρισης.

Εποµένως, εγκύρως χορηγείται µε απόφαση της πλειοψηφίας των εκκαθαριστών

πληρεξουσιότητα, κατά το άρθρο 96 του Κ.Πολ.∆., σε δικηγόρο για την εκπρο-

σώπηση της ευρισκόµενης στο στάδιο της εκκαθάρισης ανώνυµης εταιρείας στο

δικαστήριο ή για την παραίτηση από το δικόγραφο ένδικου µέσου που έχει ασκή-

σει ανώνυµη εταιρεία (Α.Π. 718/2006, ∆ελτίο Συνδέσµου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2009

σελ. 160). 

1.2.8. Ευθύνη εκκαθαριστών για χρέη προς το ∆ηµόσιο.

Οι εκκαθαριστές ανώνυµων εταιρειών ή συνεταιρισµών υπέχουν προσωπική και

αλληλέγγυα ευθύνη για την πληρωµή των χρεών της εταιρείας από φόρο εισο-

δήµατος και παρακρατούµενους φόρους, δηλαδή υπόκεινται στη ρύθµιση της

παρ. 1 του άρθρου 115 του Ν. 2238/1994 υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι απο-

δέχθηκαν το διορισµό τους και ανέλαβαν καθήκοντα εκκαθαριστή, πράγµα το

οποίο κρίνεται σε κάθε περίπτωση (Ν.Σ.Κ. 173/2001, Υπ. Οικονοµικών

1028181/πολ. 1028/2004 Λογιστής 2004 σελ. 691). Από 1.1.2014, για την αλλη-

λέγγυα ευθύνη των εκκαθαριστών  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 50, του Ν.

4174/2013 οι οποίες αναφέρουν: 

«Τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµ-
βουλοι, εντεταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύ-
νονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωµή του φόρου τόκων και προ-
στίµων που οφείλονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες
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καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής
τους. Στα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως µαζί µε
τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωµή των κατά το προηγούµενο εδάφιο οφει-
λόµενων φόρων του διαλυόµενου νοµικού προσώπου και εκείνο που το απορ-
ρόφησε ή το νέο νοµικό πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βε-
βαίωσής τους» (άρθρο 50, του Ν. 4174/2013). 

2. Υποχρεώσεις των εκκαθαριστών.

2.1. Ισολογισµός λήξης τελευταίας χρήσης λειτουργίας της επιχείρη-
σης.

Οι εκκαθαριστές κλείνουν τα βιβλία του διαστήµατος που λειτουργούσε η
εταιρεία. Το άρθρο 49, παρ. 1, του κωδ. Ν. 2190/1920 αναφέρει ότι οι εκκαθαρι-

στές οφείλουν µόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή

της εταιρικής περιουσίας. Με τη φράση αυτή ο νόµος δηλώνει την έναρξη νέας δι-

οικήσεως. Οι εκκαθαριστές κλείνουν τα βιβλία του διαστήµατος που λειτουργού-

σε η εταιρεία και ανοίγουν νέα σε χωριστές χρήσεις (Το ∆ίκαιο των Εµπορικών

Εταιρειών, Ε. Λεβάντης, Αθήνα 1989 σελ. 1388). 

Σύνταξη ιδιαίτερων οικονοµικών καταστάσεων. Μέχρι την ηµεροµηνία έναρ-

ξης της εκκαθάρισης πρέπει να συνταχθούν ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις,

όπως οι συντασσόµενες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και αν η

εκκαθάριση επέλθει στο µέσο της εταιρικής χρήσεως, δηλαδή περιλαµβάνει τµή-

µα της εταιρικής χρήσεως, θα πρέπει να διανεµηθεί το βάσει αυτού προκύπτον

εταιρικό κέρδος κατά τις γενικές περί αυτού διατάξεις (Το ∆ίκαιο των Ανωνύµων

Εταιρειών, Ι. Πασσιά, σελ. 1056).

Αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προ-
τύπων. Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 10 (αναθεωρηµένο 2004, παρ.

14) «Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού» µια επιχείρηση δεν πρέπει

να καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις της πάνω στη βάση της συνεχιζόµενης

δραστηριότητας (Going Concern) αν η ∆ιεύθυνση της επιχείρησης προσδιορίζει

µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, είτε ότι προτίθεται να ρευστοποιήσει την

επιχείρηση είτε να παύσει να εµπορεύεται ή ότι δεν έχει εναλλακτική πραγµατική

λύση από το να πράξει έτσι.

Αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας βάσει των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων. Με βάση τους ορισµούς που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α των Ελ-

ληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014) συνέχιση δραστηριότητας
(going concern assumption) υφίσταται όταν µια οντότητα θεωρείται ως συνεχί-

ζουσα την δραστηριότητά της, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται να την ρευστοποι-

ήσει, ή να παύσει την δραστηριότητά της, ή δεν έχει καµία άλλη ρεαλιστική επιλο-

γή να µην το πράξει.

Η άνω αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας2 εξειδικεύεται από το άρθρο 17,

του Ν. 4308/2014  ως εξής: 

9ΘΕΜΑΤΑ, Νοέµβριος 2016

(2) Η «αρχή της συνεχείας» αναφαίρετο και στο άρθρο 43, παρ. 1, περ. α του κωδ. Ν. 2190/1920, βάσει
της οποίας γινότανε µέχρι 31.12.2014 η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
των επιχειρήσεων 



α) Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αξιολογείται τουλάχιστον για

διάστηµα 12 µηνών µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (άρθρο 17, παρ.

1, περ. η, του Ν. 4308 /2014). 

β) Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται µε βάση τη θεµελιώ-

δη παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 17, τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιµετρώνται,

σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5 του Ν. 4308/2014 (άρθρο 17, παρ. 10, Ν. 4308/

2014).

γ) Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται µε βάση τη θεµε-

λιώδη παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του

άρθρου 17, τότε:

i) Τα περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιµες

αξίες τους.

ii) Οι υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων, επιµετρώνται στα

ποσά που αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους (άρθρο

17, παρ. 11, Ν. 4308 / 2014).

Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων. Τις άνω οικονοµικές καταστάσεις τις εγκρί-

νουν αρχικά οι εκκαθαριστές οι οποίοι υποβάλλουν και τη δήλωση φορολογίας

εισοδήµατος καθώς και τις λοιπές φορολογικές δηλώσεις και στη συνέχεια η γενι-

κή συνέλευση των µετόχων. 

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος.Ο εκκαθαριστής υποχρεούται σε υπο-

βολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος εντός έξι (6) µηνών για το φορολογικό

έτος που έληξε πριν από την περίοδο της εκκαθάρισης (άρθρο 68, παρ. 2, Ν.

4172/2013).

Παράδειγµα: Ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία µε φορολογικό έτος που λήγει στις

31.12.2014 και η οποία τίθεται σε εκκαθάριση στις 14.05.2015, υποχρεούται σε

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µέχρι τις 30.11.2015 για το φορο-

λογικό έτος που έληξε πριν από την περίοδο της εκκαθάρισης (ήτοι, από

1.01.2015 έως 13.05.2015) (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015).

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το φορολογικό έτος της ανώνυµης εταιρείας λήγει

στις 30.06.2015 και τεθεί σε εκκαθάριση στις 15.09.2015, υποχρεούται σε υποβο-

λή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µέχρι τις 31.03.2016 για το φορολογικό

έτος που έληξε πριν από την περίοδο της εκκαθάρισης (ήτοι, από 1.07.2015 έως

14.09.2015) (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015).

2.2. Ισολογισµός έναρξης εκκαθάρισης

2.2.1. Νοµικά πρόσωπα που τίθενται σε εκκαθάριση. 

∆ιαχειριστική περίοδος ή χρήση εκκαθάρισης. Η Ε.Λ.Τ.Ε. µε το έγγραφο 1972 /

2015 γνωµάτευσε, ότι η διαχειριστική περίοδος των νοµικών προσώπων που τί-

θενται σε εκκαθάριση περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία

έναρξης της εκκαθάρισης µέχρι την ολοκλήρωσή της (Υπ. Οικονοµικών 1095069/

2016). 

Ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου εκκαθάρισης. Χρόνος έναρξης της περιόδου

εκκαθάρισης για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυµες, εταιρείες περιορισµένης
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ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες) λογίζεται η ηµεροµηνία καταχώρη-

σης της σχετικής απόφασης των αρµοδίων οργάνων (γενική συνέλευση µετόχων

ή εταίρων) στο Γ.Ε.ΜΗ (Υπ. Οικονοµικών 1095069 / 2016). 

Απογραφή έναρξης εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές όταν αναλάβουν τα καθή-

κοντά τους ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Στη συνέχεια, βάσει

της απογραφής αυτής, συντάσσουν ισολογισµό, ο οποίος ονοµάζεται «ισολογι-

σµός έναρξης εκκαθάρισης» τον οποίο δηµοσιεύουν στα διαδικτυακό τόπο του

Γ.Ε.ΜΗ. ενώ αντίγραφο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου (άρθρο 49, παρ.

1, κωδ. Ν. 2190/1920).

Σηµειώνεται ότι από 1.1.2015 ο άνω ισολογισµός καταρτίζεται σύµφωνα µε τις

διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).

Υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νο-

µικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα

σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν

κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του

έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους - µέσα σε

ένα (1) µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλω-

σης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015)

Παράδειγµα: Ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία για το χρονικό διάστηµα που βρίσκεται

σε εκκαθάριση (για παράδειγµα, από 14.05.2015 µέχρι 20.02.2017), υποχρεούται

σε υποβολή (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015): 

α) προσωρινής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µέχρι τις 13.06.2016 για τα

εισοδήµατα του έτους από 14.05.2015 έως 13.05.2016 και 

β) οριστικής δήλωσης µέχρι τις 20.03.2017 για τα εισοδήµατα ολόκληρης της

περιόδου της εκκαθάρισης. 

Καταβολή του φόρου από τα νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση. Για τα νοµικά

πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή

του φόρου γίνεται εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης» (άρθρο 68, παρ. 3, του

Ν. 4172/2013).

Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων. Τις άνω οικονοµικές καταστάσεις τις εγκρί-

νουν αρχικά οι εκκαθαριστές και στη συνέχεια η γενική συνέλευση των µετόχων

(βλέπε παρ. 6). 

2.2.2. Νοµικά πρόσωπα σε αδράνεια.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν όταν τα ανωτέρω νοµικά (ανώνυµες εταιρείες, Ε.Π.Ε.,

συνεταιρισµοί κ.λπ.) βρίσκονται σε αδράνεια. Τα πρόσωπα αυτά έχουν υποχρέω-

ση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος εντός των νοµίµων προθε-

σµιών (Υπ. Οικονοµικών 1042511/10581/Β0012/28.5.2008, Ατοµικές Λύσεις

2008, σελ.725).

2.3. Πράξεις κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς υπο-

θέσεις της εταιρείας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξο-
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φλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να

ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και

το συµφέρον της εταιρείας (άρθρο 49, παρ. 4, κωδ. Ν. 2190/1920).

Επίσης, οι εκκαθαριστές µπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την

εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα πάγια στοι-

χεία της, αλλά µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. Εντός της

προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε µέτοχος ή

και δανειστής της µπορούν να ζητήσουν από το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας

της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικο-

νοµίας, να καθορίσει την κατώτερη τιµή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τµη-

µάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσµεύει τους εκκαθα-

ριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα (άρθρο 49, παρ. 4, κωδ.

Ν. 2190/1920).

Με τις διατάξεις του Ν.3604/ 2007 εισάγεται, ως προαιρετική για τον εκκαθαριστή,

η προσφυγή στους κανόνες της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονοµίας (ΑΚ 1913

επ.) (άρθρο 49, παρ.4α, κωδ. Ν.2190/1920). 

∆ιανοµή αυτούσιων περιουσιακών στοιχείων. Εν όψει των ανωτέρω, γεννήθη-

κε το ερώτηµα εάν ανώνυµη εταιρεία που βρίσκεται σε εκκαθάριση µπορεί, µετά

από απόφαση του εκκαθαριστή και έγκριση της γενικής συνελεύσεως των µετό-

χων της, να διανείµει τα περιουσιακά στοιχεία της στους µετόχους ή υποχρεούται,

βάσει των πιο πάνω διατάξεων, πρώτα να πωλήσει αυτά (είτε σε τρίτους είτε στους

ίδιους τους µετόχους) και στη συνέχεια να διανείµει στους µετόχους το τελικό

προϊόν της εκκαθάρισης (χρηµατικά διαθέσιµα).

Το Β’ Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε την 188/2005 γνωµοδότη-

σή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών

(έγγραφο 1036414/πολ. 1067/2005 Λογιστής 2005 σελ. 1030) γνωµοδότησε

οµόφωνα ότι, σε περίπτωση διάλυσης ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, οι εκκα-

θαριστές δεν µπορούν να διανέµουν αυτούσια τα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακί-

νητα, χρεόγραφα κ.λ.π.) στους µετόχους τους, δεδοµένου ότι αυτοί δεν είναι συγ-

κύριοι της περιουσίας της ανώνυµης εταιρείας, αλλά θα πρέπει πρώτα να ρευστο-

ποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εκποιώντας αυτά είτε σε τρίτους

είτε και στους ίδιους τους µετόχους, και στη συνέχεια να διανείµουν σε αυτούς το

τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, ήτοι χρηµατικά διαθέσιµα, αν φυσικά προκύπτει

κάτι τέτοιο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, στην περίπτωση αυτή, θα έχουν εφαρ-

µογή πρώτα οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994 και στη συνέχεια οι

διατάξεις του άρθρου 106 του ίδιου νόµου.

Στη συνέχεια το Υπ. Οικονοµικών γνωστοποίησε τα εξής: «Για τον προσδιορισµό
του προϊόντος της εκκαθάρισης, προκειµένου για την εφαρµογή του άρθρου 57,
σε περίπτωση που νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες προβαίνουν για την ολο-
κλήρωση της εκκαθάρισης στη µεταβίβαση, ως απόδοση των εισφορών τους, πα-
γίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (αποθεµάτων, τίτλων, κ.λπ.) στα µέλη
τους, λαµβάνεται η αγοραία αξία των πιο πάνω παγίων ή η αξία των λοιπών στοι-
χείων, όπως προκύπτει από κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. έκθεση ορκωτού ελεγ-
κτή). Για το τυχόν επιπλέον ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της κατά τα ανω-
τέρω αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων από το καταβεβληµένο κεφάλαιο,
όπως αυτό ορίστηκε ανωτέρω, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του παρόντος, αλλά το ποσό αυτό περι-
λαµβάνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατος του δικαιούχου και φορο-
λογείται ως µέρισµα» (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1059/2015).



Καταβολή από τους µετόχους του κεφαλαίου που ανέλαβαν και δεν έχουν
καταβάλει. Οι µέτοχοι της ληθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το

κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόµη καταβάλλει, στην έκταση που αυτό

είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση σκοπών της εκκαθάρισης (άρθρο 49, παρ. 4β,

κωδ. Ν.2190/ 1920).

Τεκµαρτή δαπάνη ακινήτου από µέτοχο υπό εκκαθάριση. (Κοινοποίηση της

486/2011 Γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. Υπ. Οικ. Πολ. 1069/20.03.2012 η οποία έγινε

αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Βλέπε Λογιστής 2012

σελ.613 Ν.Σ.Κ. 486/2011).

Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Τµήµα Α’) γνωµοδότησε οµόφωνα ότι η αξία

µεταβίβασης ακινήτων υπό εκκαθάριση τελούσας ανώνυµης εταιρείας, προς τους

µετόχους της κατά το ποσοστό συµµετοχής τους σε αυτή, αποτελεί στην ουσία µε-

ταβίβαση από επαχθή αιτία προς τρίτους και έχει εφαρµογή για κάθε ένα των µε-

τόχων το τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου του άρθρου 17 του Ν.

2238/1994 (προφανώς αν η εν λόγω απόκτηση έγινε την περίοδο κατά την οποία

δεν υπήρχε η αναστολή του τεκµηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων).

Άλλωστε µε την παρ. 5, εδ.3, του άρθρου 49 του κωδ. Ν. 2190/1920 επιβάλλεται

στους εκκαθαριστές να συντάξουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις «µετά το

πέρας της εκκαθάρισης», δηλαδή µετά την περάτωση της εταιρικής εκκαθάρισης

που επέρχεται µε την απόδοση από τους εκκαθαριστές του τελικού «λογαριασµού

διαχείρισης».

Κάθε µεταβίβαση πριν την περάτωση της εκκαθάρισης συνιστά εκποίηση κατά

την παρ. 4, εδ. Β’, του άρθρου 49 του κωδ. Ν 2190/1920 (η δε εταιρεία και κατά

το στάδιο της εκκαθάρισης παραµένει υποκείµενο φορολογίας εισοδήµατος κατά

το 106 παρ. 6 ν.2238/1994) και το τίµηµα πλέον περιλαµβάνεται στο προϊόν της

εκκαθάρισης, αφού µόνο χρηµατικά διαθέσιµα µπορούν να αποτυπώνονται στον

τελικό ισολογισµό, που δεν αποτελεί και την τελευταία πράξη της εκκαθάρισης,

αλλά σηµατοδοτεί το πέρας της.

Εποµένως, επί ανώνυµης εταιρείας υπό εκκαθάριση, η απόκτηση από µέτοχο της

ακινήτου, το οποίο έχει εισφέρει κατά τη σύστασή της, αποτελεί τεκµαρτή δαπάνη

κατά το άρθρο 17, περ. γ’ του Ν.2238/1994 αν η εν λόγω απόκτηση έγινε την πε-

ρίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε η αναστολή του τεκµηρίου απόκτησης περιου-

σιακών στοιχείων.

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού. Ανώνυµη Εταιρεία τέθηκε σε εκκα-

θάριση την 30.6.2008. Στον ισολογισµό 30.6.2008 λόγω λήξεως της διαχειριστι-

κής περιόδου (ο οποίος στην προκειµένη περίπτωση συµπίπτει µε τον ισολογισµό

ενάρξεως της εκκαθάρισης) συµπεριλήφθηκαν, εκτός των άλλων, και προβλέψεις

για αποζηµίωση προσωπικού λόγω απόλυσής του. Το προσωπικό αυτό τελικώς

απολύθηκε στις 31 Ιουλίου 2008, δηλαδή την πρώτη µέρα µετά την έναρξη της

εκκαθάρισης χρήσης, της οποίας, τελικά, τα φορολογικά αποτελέσµατα θα επιβα-

ρύνει και όχι της προηγούµενης χρήσεως που έληξε την 30.6.2008, στην οποία

σχηµατίστηκε η άνω πρόβλεψη (Υπ. Οικονοµικών 1083624 / 10716 / Β. 0012 /

2001, βλέπε επόµενη υποσηµείωση 5).
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2.4. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις.

∆ιάρκεια εκκαθάρισης. Με το Ν.3604/2007 καταργείται η εισαχθείσα µε το Ν.

2339/1995 πενταετής (ή δεκαετής, µετά από παράταση µε άδεια του Υπουργού)

διάρκεια της εκκαθάρισης, που έχει καταλήξει σε παράδοξα αποτελέσµατα, µετα-

ξύ των οποίων είναι η διαγραφή από το ΜΑΕ εταιριών, των οποίων η εκκαθάριση

δεν έχει ακόµη περατωθεί. Αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως ότι ο Ν. 3604/2007 ενθαρ-

ρύνει τις καθυστερήσεις στη διενέργεια των εκκαθαρίσεων (άρθρο 49, παρ. 6,

κωδ. Ν. 2190/1920).

Για το λόγο αυτόν ο Ν.3604/2007 επέβαλε υποχρέωση στον εκκαθαριστή να συγ-

καλέσει γενική συνέλευση των µετόχων, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυν-

σης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το «σχέδιο περάτωσης εκκαθάρισης», που

οφείλει να παρουσιάσει ο εκκαθαριστής στους µετόχους, αν η εκκαθάριση διαρκεί

πλέον της πενταετίας µπορεί να περιέχει, εκτός των άλλων, παραιτήσεις της εται-

ρίας από δικαιώµατα, δίκες κ.λπ., «αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύµφορη σε σχέ-

ση µε τα προσδοκώµενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα»

(άρθρο 49, παρ. 6, κωδ. Ν.2190/1920).

Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο µε τα ποσοστά της αυξηµένης απαρτίας

και πλειοψηφίας της παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31

του κωδ. Ν. 2190/1920.

Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύµφωνα µε

τα προβλεπόµενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή µέτο-

χοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κε-

φαλαίου µπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το µονοµελές πρωτοδικείο

της έδρας της εταιρείας, µε αίτησή τους που δικάζεται µε τη διαδικασία της εκού-

σιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο µπορεί να τροποποιήσει τα µέτρα που προβλέ-

πει το σχέδιο, όχι όµως και να προσθέσει µέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο

εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρµογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύµφωνα

µε τα παραπάνω (άρθρο 49, παρ. 6, κωδ. Ν. 2190/1920).

Σύνταξη ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Στην περίπτωση όπου η εκ-

καθάριση διαρκεί πέραν του έτους, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωµένοι στο τέλος

κάθε χρήσεως εκκαθάρισης, να συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες,

εν συνεχεία, υποβάλουν σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε το άρθρο 7α, παρ. 1, περ.

ίβ του κωδ. Ν. 2190/1920. 

Φορολογικές υποχρεώσεις κατά την εκκαθάριση. Οι φορολογικές υποχρεώ-

σεις του εκκαθαριστή κατά την εκκαθάριση είναι οι εξής (άρθρο 49, παρ. 6, κωδ.

Ν.2190/1920 όπως τροποποιηµένο µε την παρ. 4, του άρθρου 58, του Ν.

3604/2007 ισχύει. Υπ. Οικονοµικών πολ. 1094/2008 Λογιστής 2008 σελ. 1125): 

α) Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος:

Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό

εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της

εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή και

σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (ήτοι, πέραν των

δώδεκα µηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε

έτους µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής

οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης (Υπ. Οικονοµι-

κών πολ. 1060/2015).
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β) Παρακρατήσεις φόρων 

γ) Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ανά φορολογική περίοδο

δ) Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. κατά την λήξη της εκκαθάρισης εάν διενερ-

γούνται φορολογητέες ή απαλλασσόµενες µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου

εισροών πράξεις.

ε) ∆ιενέργεια απογραφής, σύνταξη προσωρινού ισολογισµού και λογαριασµού

αποτελεσµάτων χρήσης. 

στ) Κατά τον Αστικό Κώδικα η λύση των εταιρειών δεν επάγεται και την απόσβεση

της νοµικής τους προσωπικότητας, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι

το πέρας της εκκαθάρισης. Εποµένως, εφόσον υπάρχει εταιρική περιουσία η

οποία δεν διατέθηκε ακόµη, στους δανειστές ή τους µετόχους, η εταιρεία εξα-

κολουθεί να υπάρχει.

Συνεπώς, η δήλωση στοιχείων ακινήτων, εφόσον υφίσταται τέτοια υποχρέωση,

θα πρέπει να υποβληθεί µε τον Α.Φ.Μ. του νοµικού προσώπου από τους εκκα-

θαριστές της εταιρείας. 

Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων. Τις άνω οικονοµικές καταστάσεις τις εγκρί-

νουν αρχικά οι εκκαθαριστές και στη συνέχεια η γενική συνέλευση των µετόχων

(βλέπε παρ.6). Κατ’ έτος τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην

γενική συνέλευση των µετόχων µε έκθεση των αιτίων τα οποία παρεµπόδισαν το

τέλος της εκκαθάρισης (άρθρο 49, παρ. 5, κωδ. Ν. 2190/1920).

2.5. Ισολογισµός λήξης εκκαθάρισης. 

Χρόνος λήξης της περιόδου της εκκαθάρισης. Όσον αφορά στο χρόνο λήξης

της περιόδου της εκκαθάρισης, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό µε την πολ.

1045/10.02.2015 εγκύκλιο ότι για τις κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες

µε διπλογραφικά βιβλία, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία καταχώρησης στο

Γ.Ε.ΜΗ. του ισολογισµού λήξης της εκκαθάρισης (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/

2015).

Υποχρεώσεις του εκκαθαριστή. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε την έναρξη της εκκα-

θάρισης έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, δηλαδή να

ενεργήσουν απογραφή, να συντάξουν τον τελικό ισολογισµό εκκαθάρισης, να το

δηµοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ και να τον υποβάλουν στο

Υπουργείο Εµπορίου (άρθρο 49, παρ. 2, κωδ. Ν. 2190/1920).

Πιο συγκεκριµένα: Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν

τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν, σύµφωνα µε τα ανω-

τέρω. 

Ακολούθως αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υπόλοιπο

προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους κατά το λόγο

της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο (άρθρο 49, παρ. 5,

κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηµένο µε το Ν.3604/2007 ισχύει).

Ποια στοιχεία περιλαµβάνει ο τελικός ισολογισµός. Σύµφωνα µε τις διατάξεις
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του άρθρου 49 (σχετ. παρ. 4 και 5) του κωδ. Ν. 2190/1920, ο τελικός ισολογισµός

εκκαθάρισης ανώνυµης εταιρείας δεν µπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνει

στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηµατικά διαθέσιµα (µετρητά ή

καταθέσεις σε τράπεζες) που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρι-

σης. Επίσης, ο τελικός ισολογισµός εκκαθάρισης, εµφανίζει στο παθητικό τις οφει-

λές της εταιρείας προς τους µετόχους, δηλαδή το µετοχικό κεφάλαιο και το απο-

τέλεσµα (πλεόνασµα ή έλλειµµα) της εκκαθάρισης. 

Στο Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης υποβλήθηκε το εξής ερώτηµα:

Ε.Π.Ε. ευρίσκεται σε εκκαθάριση από τον Σεπτέµβριο του 2002 και υποβάλλει
ισολογισµούς µε υποχρεώσεις, διότι χρωστάει σε διάφορους προµηθευτές και πι-
στωτές. Ερωτάται, αν ο τελικός ισολογισµός που θα κατατεθεί και δηµοσιευτεί
ώστε να επέλθει η λύση της εταιρείας, µπορεί να περιέχει υποχρεώσεις, µε δεδο-
µένο ότι η εταιρεία προς την οποία οφείλονται αυτές οι υποχρεώσεις:
i. ήταν µητρική της υπό εκκαθάριση
ii. έχει κηρυχθεί σε πτώχευση από το 2003
iii. δεν είναι δυνατόν να ευρεθούν οι εκπρόσωποι της.

Το Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης µε το έγγραφο 477/28.11.2007 (Λογιστής

2008, σελ. 1227) απάντησε στο άνω ερώτηµα ως εξής:

Ο τελικός ισολογισµός εκκαθάρισης δεν µπορεί να περιλαµβάνει υποχρεώσεις.
Οι υποχρεώσεις, πρέπει, είτε να έχουν εξοφληθεί, είτε εφόσον έχουν καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο παραγραφεί, να διαγραφούν σε όφελος των αποτελεσµάτων της
εκκαθάρισης και κατ’ επέκταση της καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων).

Εποµένως, ο τελικός ισολογισµός της εκκαθάρισης ανώνυµης εταιρείας θα έχει

την εξής µορφή (Ε.ΣΥ.Λ. γνωµ. 312/2001 Λογιστής 2002, σελ. 39):

Τελικός Ισολογισµός Εκκαθάρισης Α.Ε.

Ενεργητικό Παθητικό 

Χρηµατικά διαθέσιµα: Κεφάλαιο

α) Ταµείο Πιστωτές:

β) Καταθέσεις όψεως α) Μέτοχοι (Πλεόνασµα ή έλλειµµα εκκαθάρισης)  

Σύνολο ενεργητικού Σύνολο παθητικού 

Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων. Οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος της

εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση (βλέπε παρ.6, άρθρο 49, παρ.

5, κωδ. Ν. 2190/1920).

Υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. Ειδικά

για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάρι-

ση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή και σε περίπτωση

παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (ήτοι, πέραν των δώδεκα µηνών),

υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε ένα (1)

µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγ-

χρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης ως προηγούµενη παρ. 2.2.1. (Υπ. Οικονοµι-

κών πολ. 1060/2015).
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3. Περάτωση της εκκαθάρισης.

Για τις κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες µε διπλογραφικά βιβλία.
Όσον αφορά στο χρόνο λήξης της περιόδου της εκκαθάρισης, από τη Υπ. Οικο-

νοµικών έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιο πολ. 1045/2015 ότι για τις κεφαλαιουχι-

κές και προσωπικές εταιρείες µε διπλογραφικά βιβλία, λαµβάνεται υπόψη η ηµε-

ροµηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του ισολογισµού λήξης της εκκαθάρισης (Υπ.

Οικονοµικών πολ. 1060/2015).

Η περάτωση της εκκαθάρισης και συγχρόνως της εταιρείας επέρχεται, όταν οι εκ-

καθαριστές ενεργήσουν τις αναγκαίες πράξεις εκκαθάρισης, συντάξουν απογρα-

φή, δηµοσιεύσουν τις εγκριθείσες από τη γενικές συνέλευση πέρατος της εκκαθά-

ρισης και προβούν στην καταχώρηση της διαγραφής της εταιρείας στο Μ.Α.Ε. το

οποίο σήµερα αντικαταστάθηκε από το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο7α, παρ.1, περ. ιβ και ιγ,

και άρθρο 49 παρ. 2 και 5 κωδ. Ν, 2190/1920, Α.Π. 30/2010 Επισκόπηση Εµπορι-

κού ∆ικαίου 2010 σελ. 464).

Η καταχώρηση της διαγραφής στο Μ.Α.Ε. (σήµερα Γ.Ε.ΜΗ.) έχει σχετικά συστατι-

κό χαρακτήρα, µε την έννοια ότι χωρίς αυτή δεν επέρχεται περάτωση της ανώνυ-

µης εταιρείας. Αν, όµως, διαπιστωθεί ότι η εταιρεία είχε και άλλη περιουσία, δεν

επέρχεται η περάτωσή της, έστω και αν είχε διαγραφεί από το Μ.Α.Ε. (σήµερα

Γ.Ε.ΜΗ.). Τα ανωτέρω ισχύουν και αν ακόµη έχει γίνει υπέρβαση των άνω χρονι-

κών ορίων διαρκείας της εκκαθάρισης, δηλαδή της πενταετίας ή της δεκαετίας µε-

τά από άδεια της διοίκησης. ∆ηλαδή, οι χρονικοί περιορισµοί που είχαν τεθεί για

την περάτωση της εκκαθαρίσεως της ανώνυµης εταιρείας µε το άρθρο 14, παρ. 1,

του Ν. 2339/1995 απέβλεπαν, ως κατευθυντήριες αρχές, στη συντόµευση του

χρόνου διενέργειας της εκκαθαρίσεως και όχι στον αποκλεισµό από το νόµο της

εκκαθάρισης όσων εκκρεµών σχέσεων δεν θα καθίσταντο δυνατό να διεκπεραι-

ωθούν εγκαίρως, δηλαδή µέσα στα χρονικά περιθώρια αυτής της διατάξεως,

όπως τούτο εµµέσως επιβεβαιώνεται και από το ότι η παρ.6 του άρθρου 49 του

κωδ, Ν. 2190/1920, όπως έχει προστεθεί µε το άρθρο 14, παρ.1, του Ν. 2339/

1995, έχει ήδη αντικατασταθεί µε το άρθρο 58, παρ.4, του Ν. 3604/2007, µε το

οποίο ανατίθεται, µετά την πενταετία από την λύση της ανώνυµης εταιρείας, η επι-

τάχυνση και περάτωση της εκκαθάρισής της, χωρίς χρονικούς περαιτέρω περιορι-

σµούς, στη γενική συνέλευση των µετόχων και επί ασυµφωνίας στο µονοµελές

πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο αποφασίζει κατόπιν προσφυγής

του εκκαθαριστή ή µετόχων που εκπροσώπου το 1/20 του καταβεβληµένου µε-

τοχικού κεφαλαίου, µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας  (Α.Π. 30/2010,

Επισκόπηση Εµπορικού ∆ικαίου 2010 σελ. 464).

4. Αναβίωση και επαναλειτουργία της ανώνυµης εταιρείας.

Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι’ αποφάσε-

ως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν µετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συµ-

βιβασµός ή αποκατάστασις κατά τας ισχυούσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύ-

ναται αύτη να αναβιώση δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων,

λαµβανοµένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2. Τοιαύτη

απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανοµή της εταιρική περιουσίας (άρθρο 47α,

παρ.4, κωδ. Ν. 2190/1920 και. Υπ. Οικονοµικών 1095069 / 2016).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εκκαθάριση ανώνυµης εταιρείας µε το ισχύον
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σήµερα νοµικό καθεστώς είναι απρόθεσµη, και δεν θεωρείται περατωµένη, αλλά

συνεχίζεται (αναβιώνει, επαναλειτουργεί) έστω και εάν η ανώνυµη εταιρεία έχει

διαγραφεί από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (στην περίπτωση αυτή επανεγ-

γράφεται) εφόσον υπάρχουν ή ανευρεθούν σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία της

εταιρείας (άρθρο 49, παρ. 6, κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιηµένο µε την παρ.

4, του άρθρου 58, του Ν. 3604/2007 ισχύει και Υπ. Οικονοµικών πολ. 1094/2008

Λογιστής 2008 σελ. 1125).

Στην περίπτωση αυτή η άνω ανώνυµη εταιρεία διατηρεί στο σύνολο τις φορολο-

γικές υποχρεώσεις της.

Η Ε.Λ.Τ.Ε. µε το έγγραφο 1972 / 2015, σχετικά µε την αναβίωση του νοµικού προ-

σώπου κατά τη περίοδο της εκκαθάρισης, γνωµάτευσε τα εξής: 

α) Η διαχειριστική περίοδος των νοµικών προσώπων που τίθενται σε εκκαθάρι-

ση, περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης της εκ-

καθάρισης µέχρι την ολοκλήρωσή της. 

β) Αν κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω διαχειριστικής περιόδου της εκκα-

θάρισης, η γενική συνέλευση λάβει απόφαση για αναβίωση του νοµικού προ-

σώπου, η διαχειριστική περίοδος της εκκαθάρισης, λήγει κατά την ηµεροµη-

νία που λήφθηκε η απόφαση για αναβίωση. 

γ) Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου

εκκαθάρισης και αναβίωσης του νοµικού προσώπου, συντάσσεται ισολογι-

σµός λήξης της περιόδου εκκαθάρισης, που περιλαµβάνει, βάσει διενεργού-

µενης απογραφής, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρε-

ώσεων του νοµικού προσώπου, όπως υπάρχουν και διαµορφώνονται κατά

την ηµεροµηνία εκείνη. 

δ) Ο ισολογισµός λήξης της περιόδου εκκαθάρισης, αποτελεί τον ισολογισµό

έναρξης του αναβιώσαντος νοµικού προσώπου. 

Το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της εκκαθάρισης ανώνυµης εταιρείας
µέχρι και την αναβίωσή της, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µία διαχειριστική πε-
ρίοδος. Η ζηµία παρελθουσών χρήσεων δεν µπορεί να µεταφερθεί για συµ-
ψηφισµό µε τα κέρδη του ως χρονικού αυτού διαστήµατος. Από τη ∆ιοίκηση

έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση που ανώνυµη εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση

και στη συνέχεια αναβίωσε, η διαδικασία της εκκαθάρισης θεωρείται ως ουδέποτε

ολοκληρωθείσα, καθόσον δεν συντάχθηκε ισολογισµός λήξης της εκκαθάρισης,

όπως αυτός έχει καθορισθεί µε την 312/2001 γνωµάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. (βλέπε

παρ. 2.5). Εποµένως, δεν µπορεί το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της εκκα-

θάρισης ανώνυµης εταιρείας µέχρι και την αναβίωσή της, να θεωρηθεί ως µία δια-

χειριστική περίοδος (ήτοι, ως ένα οικονοµικό έτος) εκκαθάρισης της εν λόγω εται-

ρείας, δεδοµένου, ότι δεν υφίσταται χρόνος λήξης της περιόδου αυτής, µε βάση

τις διατάξεις του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (παρ. 2, άρθρου 104, Ν.2238/1994) και ως

εκ τούτου, η ζηµία παρελθουσών χρήσεων δεν µπορεί να µεταφερθεί για συµψη-

φισµό µε τα κέρδη του ως άνω χρονικού διαστήµατος, κατ΄ εφαρµογή των διατά-

ξεων της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.2238/1994, καθόσον έχει παρέλθει η προ-

βλεπόµενη στη διάταξη πενταετία (Υπ. Οικονοµικών). 

Ο ισολογισµός λήξης της περιόδου της εκκαθάρισης αποτελεί τον ισολογισµό
έναρξης του αναβιώσαντος νοµικού προσώπου. Όπως αναφέρουµε και ανω-
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τέρω, η Ε.Λ.Τ.Ε. µε την αριθ.1972 / 2015 γνωµάτευσή της, αναφορικά µε τον ισο-

λογισµό λήξης της εκκαθάρισης ανώνυµης εταιρείας που στη συνέχεια αναβίωσε

µε βάση τις διατάξεις του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994) που ίσχυε για φο-

ρολογικά έτη που άρχισαν πριν από την 1.1.2014, γνωµάτευσε, ότι η διαχειριστική

περίοδος των νοµικών προσώπων που τίθενται σε εκκαθάριση περιλαµβάνει το

χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης της εκκαθάρισης µέχρι την ολο-

κλήρωσή της. Ακόµη, γνωµάτευσε ότι αν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η γε-

νική συνέλευση λάβει απόφαση για αναβίωση του νοµικού προσώπου, η διαχει-

ριστική περίοδος της εκκαθάρισης λήγει κατά την ηµεροµηνία που λήφθηκε η

απόφαση για αναβίωση. Κατά την ηµεροµηνία αυτή συντάσσεται ισολογισµός

λήξης της περιόδου εκκαθάρισης που περιλαµβάνει, βάσει διενεργούµενης απο-

γραφής, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του νο-

µικού προσώπου, όπως υπάρχουν και διαµορφώνονται κατά την ηµεροµηνία

εκείνη (Υπ. Οικονοµικών 1095069 / 2016).

Τελευταία προσωρινή δήλωση της περιόδου της εκκαθάρισης πριν από την
αναβίωση. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδοµένου, ότι κατά την

αναβίωση ανώνυµης εταιρείας που προηγουµένως τέθηκε σε εκκαθάριση παύει,

χωρίς ουδέποτε να ολοκληρώνεται, η διαδικασία της εκκαθάρισης (βάσει των

διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 49 του κωδ. Ν. 2190/1920), συνάγεται, ότι η τε-

λευταία προσωρινή δήλωση της περιόδου της εκκαθάρισης πριν από την ανα-

βίωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία καταχώρησης στο

Γ.Ε.ΜΗ. του ισολογισµού λήξης της εκκαθάρισης, ο οποίος αποτελεί και τον ισο-

λογισµό έναρξης του αναβιώσαντος νοµικού προσώπου (Υπ. Οικονοµικών

1095069/2016). 

Η πρώτη διαχειριστική περίοδος του αναβιώσαντος νοµικού προσώπου περι-

λαµβάνει την χρονική περίοδο, από την επόµενη της ηµεροµηνίας λήψης της από-

φασης της γενικής συνέλευσης για αναβίωση µέχρι την βάσει της ισχύουσας νο-

µοθεσίας ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων, δηλαδή την

31.12 ή την 30.06 (Υπ. Οικονοµικών 1095069 / 2016). 

Όσον αφορά στα εισοδήµατα που αποκτώνται στο φορολογικό έτος από την ανα-

βίωση της ανώνυµης εταιρείας, ήτοι από την επόµενη της καταχώρησης στο

Γ.Ε.ΜΗ. του ισολογισµού λήξης της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται µέχρι

και την τελευταία ηµέρα του έκτου µήνα από τη λήξη του, µε βάση τις διατάξεις

της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013, µε την προϋπόθεση ότι το φορολο-

γικό αυτό έτος δεν δύναται να ξεπερνάει τους δώδεκα µήνες (βάσει των διατάξεων

του άρθρου 8 του ίδιου νόµου) (Υπ. Οικονοµικών 1095069 / 2016).

Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ήτοι κατά την έναρξη, λήξη της

εκκαθάρισης, καθώς και κατά την αναβίωση ανώνυµης εταιρείας που προηγου-

µένως είχε τεθεί σε εκκαθάριση, ως αφετηρία προκειµένου για τον προσδιορισµό

του φορολογικού έτους και την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµα-

τος των αντίστοιχων φορολογικών ετών, λαµβάνεται, σύµφωνα και µε όσα έχουν

διευκρινισθεί µε την πολ. 1060/2015 εγκύκλιο, η ηµεροµηνία καταχώρησης στο

Γ.Ε.ΜΗ. των σχετικών αποφάσεων ή ισολογισµών και όχι η ηµεροµηνία σύνταξης

των ισολογισµών αυτών. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλ-

λουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατός τους λαµβάνοντας υπόψη τα δεδο-

µένα των βιβλίων τους, όπως αυτά εµφανίζονται κατά την ως άνω ηµεροµηνία

καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. (Υπ. Οικονοµικών 1095069 / 2016).



5. Ελεγκτές κατά την εκκαθάριση

Οι ελεγκτές εξακολουθούν να υπάρχουν κατά την εκκαθάριση (∆ίκαιο Ανώνυµης

Εταιρείας, Ιωαν. Πασσιά Τόµος Β, σελ. 1026). Οι ελεγκτές διορίζονται από

1.1.2016 βάσει των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος Α. υποπαράγραφος

Α.1 του Ν.4336/2015. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους, εκτός

των άλλων πληροφοριών και βεβαιώσεων που προβλέπονται από τα ∆ιεθνή

Πρότυπα Ελέγχουν τα οποία εγκρίθηκαν µε την απόφαση 41658/722/2012 του

Υπ. Οικονοµικών και δηµοσιευθήκαν στο Φ.Ε.Κ. 2848/23.10.2012, ότι οι οικονο-

µικές καταστάσεις εκκαθάρισης έχουν καταρτισθεί χωρίς δυνατότητα συνέχισης

της δραστηριότητάς της (ή αρχή του Going Concern) (βλέπε παρ. 2.1.) 

6. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρα-

τος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ’ έτος τα αποτελέ-

σµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των µετόχων µε

έκθεση των αιτίων τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης (άρθρο 49,

παρ. 5, κωδ. Ν. 2190/1920).

7. Φορολογία εισοδήµατος κατά τη διάλυση της ανώνυ-
µης εταιρείας

7.1. Γενικά

Όταν διαλύεται µια ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία, είτε γιατί εκπληρώθηκε ο σκοπός

της είτε γιατί έληξε ο χρόνος για τον οποίο αυτή είχε συσταθεί είτε για άλλο λόγο,

τότε γεννάται ζήτηµα διανοµής της καθαρής περιουσίας της εταιρείας ανάµεσα

στους δικαιούχους µετόχους. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εταιρεία διατηρεί

τη νοµική της προσωπικότητα και όταν θα γίνει διανοµή κερδών, υπόκειται σε

φορολογία.

7.1.1. Τι ίσχυε µέχρι 31.12.2013 µε τις διατάξεις του Ν. 2238/1994. 

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι σε περί-

πτωση διάλυσης ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας θεωρείται ως κέρδος, φορολο-

γούµενο στο όνοµα του νοµικού προσώπου, το ποσό που οι µέτοχοι λαµβάνουν

πέραν του πράγµατι καταβληθέντος και µη επιστραφέντως σε αυτούς µετοχικού

κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία µε βάση τις διατά-

ξεις του Ν. 2238/1994. Ως πράγµατι καταβληθέν από τους µετόχους ποσό θεω-

ρείται το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, προσαυξηµένο κατά τα αποθεµατικά

τα σχηµατισθέντα από καταβολή των µετόχων και των τυχόν υπέρ το άρτιον έκ-

δοση των µετοχών.

7.1.2. Τι ισχύει από 1.1.2014 µε τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. 

Με το άρθρο 57 ρυθµίζεται ο τρόπος φορολόγησης του προϊόντος εκκαθάρισης

του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, το οποίο για τους σκοπούς του

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.4172/2013) θεωρείται διανοµή κέρδους. Το

άνω άρθρο 57 αναφέρει τα εξής: «Το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανοµή

20 ΘΕΜΑΤΑ, Νοέµβριος 2016



κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η εκκαθάρι-
ση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, στο βαθµό που το εν λόγω
προϊόν υπερβαίνει το καταβεβληµένο κεφάλαιο». 

∆ηλαδή, µε το άνω άρθρο 57 ορίζεται ότι το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται

διανοµή κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η

εκκαθάριση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, στο βαθµό που το

εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβληµένο κεφάλαιο. Οι διατάξεις αυτές

εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βι-

βλίων από το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα που τίθεται σε εκκαθάριση

(Υπ. Οικονοµικών 1059/2015). 

Έννοια καταβεβληµένου κεφαλαίου. Στην έννοια του καταβεβληµένου κεφα-

λαίου περιλαµβάνονται και τα αποθεµατικά που έχουν σχηµατιστεί κατά την τυ-

χόν υπέρ το άρτιον έκδοση των µετοχών, εταιρικών µεριδίων, κ.λπ. των νοµικών

προσώπων και νοµικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, δεδοµένου

ότι αυτά αποτελούν κεφάλαιο προερχόµενο από καταβολή εισφορών των µετό-

χων, εταίρων, κ.λπ. των πιο πάνω προσώπων και όχι από έσοδα των νοµικών

προσώπων ή νοµικών οντοτήτων (Υπ. Οικονοµικών 1059/2015).

Το προϊόν της εκκαθάρισης, στο βαθµό που υπερβαίνει το σύµφωνα µε τα
ανωτέρω καταβεβληµένο κεφάλαιο, θεωρείται ως διανοµή κέρδους. Από το

συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 57, καθώς και αυτών του άρθρου 36, της

περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.

4172/2013, προκύπτει ότι το προϊόν της εκκαθάρισης, στο βαθµό που υπερβαίνει

το σύµφωνα µε τα ανωτέρω καταβεβληµένο κεφάλαιο, θεωρείται ως διανοµή

κέρδους και αντιµετωπίζεται ως µέρισµα, για την εφαρµογή των φορολογικών

διατάξεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 του Ν. 4172/2013. Εποµέ-

νως, το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, µε βάση τις διατάξεις

της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ίδιου πιο πάνω νόµου και αποδίδεται,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πολ.1011/2.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραµ-

µατέα ∆ηµοσίων Εσόδων και βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του Ν.

4172/ 2013, στο τέλος του δεύτερου µήνα από την καταβολή του προϊόντος της

εκκαθάρισης (Υπ. Οικονοµικών 1059/2015).

∆εν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις για τα ενδοοµιλικά µερίσµατα. Επισηµαίνεται

ότι στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 48 και 63

του Ν. 4172/2013, δεδοµένου ότι οι διατάξεις αυτές καταλαµβάνουν ενδοοµιλικά

µερίσµατα που καταβάλλονται σε περιπτώσεις πλην της εκκαθάρισης, όπως άλ-

λωστε ορίζεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά µε το κοινό φορο-

λογικό καθεστώς µητρικών - θυγατρικών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των

ΣΑ∆Φ (Υπ. Οικονοµικών 1059/2015).

Αποθεµατικά από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµα-
τος. ∆ιευκρινίζεται από το Υπ. Οικονοµικών µε την πολ. 1059/2015 ότι σε περί-

πτωση που νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση και εµφα-

νίζει αποθεµατικά από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµα-

τος αυτά θα πρέπει να υπαχθούν σε φόρο εισοδήµατος κατά το χρόνο ολοκλή-

ρωσης της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 47 (βλέπε πολ.

1059/2015) συναθροιζόµενα µε τα λοιπά αποτελέσµατα της εκκαθάρισης. 

Τα νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες προβαίνουν για την ολοκλήρωση
της εκκαθάρισης στη µεταβίβαση, ως απόδοση των εισφορών τους, παγίων ή
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άλλων περιουσιακών στοιχείων (αποθεµάτων, τίτλων, κ.λπ.) στα µέλη τους.
Για τον προσδιορισµό του προϊόντος της εκκαθάρισης, προκειµένου για την εφαρ-

µογή του άρθρου 57, σε περίπτωση που νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες

προβαίνουν για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης στη µεταβίβαση, ως απόδοση

των εισφορών τους, παγίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (αποθεµάτων, τίτ-

λων, κ.λπ.) στα µέλη τους, λαµβάνεται η αγοραία αξία των πιο πάνω παγίων ή η

αξία των λοιπών στοιχείων, όπως προκύπτει από κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. έκ-

θεση ορκωτού ελεγκτή). Για το τυχόν επιπλέον ποσό που προκύπτει από τη δια-

φορά της κατά τα ανωτέρω αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων από το καταβε-

βληµένο κεφάλαιο, όπως αυτό ορίστηκε ανωτέρω, δεν παρακρατείται φόρος ει-

σοδήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του παρόντος, αλλά

το ποσό αυτό περιλαµβάνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατος του δι-

καιούχου και φορολογείται ως µέρισµα (Υπ. Οικονοµικών 1059/2015).

Χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 57. Σηµειώνεται ότι τα αναφερόµενα πιο

πάνω έχουν εφαρµογή για το προϊόν εκκαθάρισης που αποκτάται σε φορολογικά

έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Σε περίπτωση που µέχρι

την έκδοση της παρούσας έχει καταβληθεί προϊόν εκκαθάρισης πέραν του κατα-

βεβληµένου κεφαλαίου για το οποίο δεν έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου

εισοδήµατος, µε την πολ. 1059/2015 γίνεται δεκτό ότι το ποσό αυτό θα συµπερι-

ληφθεί στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατος του δικαιούχου, προκειµένου

να φορολογηθεί (Υπ. Οικονοµικών 1059/2015).

7.1.3. Συµψηφισµός µεταφερόµενων ζηµιών. 

Στο παρελθόν το Υπ. Οικονοµικών είχε γνωστοποιήσει ότι η εταιρία, η οποία τίθε-

ται σε εκκαθάριση µπορεί να συµψηφίσει τη ζηµία που προέκυψε πριν από την

έναρξη της εκκαθάρισης µε τα τελικά κέρδη που προκύπτουν από την εκκαθάριση

ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής (Υπ. Οικονοµικών 1020460/ 10293/

Β0012/ 2007, Ατοµικές Λύσεις 2007, ερµηνεία άρθρου 4, 2238/1994).

Με νεώτερη εγκύκλιό του, ανέφερε ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης που διαρκεί

πέραν του έτους, ενδεχόµενη ζηµία που προκύπτει στην τελευταία χρήση ή φο-

ρολογικό έτος πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης µεταφέρεται για συµψηφι-

σµό µε τα κέρδη/ζηµίες της λήξης της εκκαθάρισης, καθόσον η περίοδος της εκ-

καθάρισης νοείται ως ενιαία για φορολογικούς σκοπούς, οπότε και υποβάλλεται

η οριστική δήλωση µε βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/

2013. Τυχόν ζηµία που προκύπτει από προσωρινές δηλώσεις δεν υπόκειται στον

περιορισµό του χρόνου συµψηφισµού δεδοµένου ότι το αποτέλεσµα προκύπτει

στο χρόνο υποβολής της οριστικής δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω

ζηµία δεν θα αναγνωριζόταν, καθόσον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η πε-

ρίοδος της εκκαθάρισης διαρκεί πέραν της πενταετίας (Υπ. Οικονοµικών πολ.

1088/2016). 

Αναβίωσης της επιχείρηση. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση αναβίωσης

της επιχείρησης, δηλαδή όσες ζηµίες είχαν προκύψει πριν από τη θέση της σε εκ-

καθάριση, εµπίπτουν στον περιορισµό της πενταετίας, καθώς σε περίπτωση ανα-

βίωσης δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία της εκκαθάρισης (Υπ. Οικονοµικών πολ.

1088/2016 βλέπε παρ. 4). 

Η ζηµία παρελθουσών χρήσεων δεν µπορεί να µεταφερθεί για συµψηφισµό
µε τα κέρδη του ως χρονικού διαστήµατος από την έναρξη της εκκαθάρισης
ανώνυµης εταιρείας µέχρι και την αναβίωσή της. Όπως αναφέρουµε ανωτέρω

στην παρ. 4, η ζηµία παρελθουσών χρήσεων δεν µπορεί να µεταφερθεί για συµ-
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ψηφισµό µε τα κέρδη του ως χρονικού διαστήµατος από την έναρξη της εκκαθά-

ρισης ανώνυµης εταιρείας µέχρι και την αναβίωσή της.

7.2. Αφορολόγητα αποθεµατικά επί εκκαθάρισης εταιρειών.-Φορολόγηση αφο-

ρολόγητων αποθεµατικών του ν. 2238/1994 µε βάση τις διατάξεις των παρ.12

και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εται-

ρειών

Εταιρεία που τέθηκε σε εκκαθάριση πριν την 01.01.2014, η οποία διαρκεί πέραν

του έτους, δύναται να υποβάλει δήλωση αυτοτελούς φορολόγησης των αποθε-

µατικών που σχηµατίσθηκαν από αφορολόγητα έσοδα µε βάση τις διατάξεις του

Ν. 2238/1994 οποτεδήποτε µέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης, µετά από σχετική από-

φαση του αρµόδιου οργάνου. Η υποβολή της δήλωσης αυτοτελούς φορολόγη-

σης αφορολόγητων αποθεµατικών και καταβολή του φόρου, γίνεται εφάπαξ µέ-

χρι το τέλος του δεύτερου µήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης (Υπ. Οικο-

νοµικών πολ.1146/03.07.2015)3.
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(3) Υπ. Οικ. Πολ.1146/03.07.2015
Με αφορµή προφορικά και γραπτά ερωτήµατα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το
πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με την ΠΟΛ.1007/2.1.2014 εγκύκλιό µας, µε την οποία κοινοποιήθηκαν και διευκρινίστηκαν οι

διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά µε την αυτοτελή
φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών του ν. 2238/1994, επισηµάνθηκε ότι οι επιχειρήσεις
που τελούν υπό εκκαθάριση υπόκεινται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων απο-
θεµατικών, δεδοµένου ότι µε βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) τα υπό-
ψη αποθεµατικά θα φορολογούντο µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 106 του ν.2238/1994,
αυτοτελώς κατά τη λύση του νοµικού προσώπου, χωρίς συνάθροιση µε το προκύπτον αποτέλε-
σµα του ισολογισµού.

2. Με την ΠΟΛ.1143/15.5.2014 εγκύκλιό µας διευκρινίσθηκε ότι τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα (πο-
σών αποθεµατικών) που είχαν σχηµατισθεί µε τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994 και
δεδοµένου ότι µε βάση τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 απαιτείται και
αυτά να µην εµφανίζονται για φορολογικούς σκοπούς στους ισολογισµούς των επιχειρήσεων
που κλείνουν µε ηµεροµηνία 31.12.2014 και µετά, αυτά µειώνουν τα φορολογητέα κέρδη του
φορολογικού έτους 2014 και σε περίπτωση φορολογικών ζηµιών προστίθενται σε αυτές, κατ’
αναλογία των όσων αναφέρονται πιο πάνω σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση των πιστωτι-
κών υπολοίπων µετά το συµψηφισµό τους µε φορολογικές ζηµίες.

3. Με την ΠΟΛ.1264/30.12.2014 εγκύκλιό µας και δεδοµένου ότι για ισολογισµούς που κλείνουν
µε ηµεροµηνία 31.12.2014 και µετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασµών αφορολόγητου απο-
θεµατικού, διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που µία εταιρεία δεν επιθυµεί να διανείµει ή να κε-
φαλαιοποιήσει αποθεµατικά που σχηµατίσθηκαν από αφορολόγητα έσοδα, θα πρέπει υποχρεω-
τικά να συµπεριλάβει τα ποσά αυτά στα φορολογητέα κέρδη της φορολογικής δήλωσης του φο-
ρολογικού έτους 2014, συµψηφιζοµένων σε κάθε περίπτωση τυχόν φορολογικών ζηµιών πα-
ρελθουσών χρήσεων µέχρι και το έτος 2013. Είναι αυτονόητο ότι αν στο φορολογικό έτος 2014
προκύψουν φορολογικές ζηµίες, τα ποσά των αποθεµατικών θα συµψηφισθούν µε τις υπόψη ζη-
µίες µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2014. Στις ανωτέρω περι-
πτώσεις το προκύπτον αποτέλεσµα ενσωµατώνεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της επιχεί-
ρησης µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου φορολογικού έτους και δεν απαιτείται
η υποβολή µηδενικής δήλωσης αυτοτελούς φορολόγησης αφορολόγητων αποθεµατικών. Επί-
σης, στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται απόφαση από το αρµόδιο όργανο της εταιρείας, σε αντί-
θεση µε την αυτοτελή φορολόγηση των πιστωτικών υπολοίπων.

4. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι οι διατάξεις
των άρθρων 1 έως και 71 του ίδιου νόµου ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δα-
πάνες που πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2014 και µετά, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του ιδίου άρθρου.

5. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι µία εταιρεία που τέθηκε σε εκκαθά-
ριση πριν την 01.01.2014, η οποία διαρκεί πέραν του έτους, δύναται να υποβάλει δήλωση αυτο-
τελούς φορολόγησης των αποθεµατικών που σχηµατίσθηκαν από αφορολόγητα έσοδα µε βάση
τις διατάξεις του ν.2238/1994 οποτεδήποτε µέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης, µετά από σχετική
απόφαση του αρµόδιου οργάνου. Η υποβολή της δήλωσης αυτοτελούς φορολόγησης αφορο-
λόγητων αποθεµατικών και καταβολή του φόρου, ως το ειδικό συνηµµένο έντυπο της
ΠΟΛ.1007/2.1.2014 εγκυκλίου µας, γίνεται εφάπαξ µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από τη
λήψη της σχετικής απόφασης.
Ωστόσο, σε περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αποφασίσει τη διανοµή κατά τη λήξη της εκκαθά-
ρισης και δεδοµένου ότι µε βάση τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 η υποβο-
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Ωστόσο, σε περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αποφασίσει τη διανοµή κατά τη

λήξη της εκκαθάρισης και δεδοµένου ότι µε βάση τα οριζόµενα στις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 68 η υποβολή της οριστικής δήλωσης εκκαθάρισης γίνεται σε

ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης, το Υπ. Οικονοµικών έκανε δεκτό µε την

εγκύκλιο πολ.1146/03.07.2015 ότι η υποβολή της δήλωσης αυτοτελούς φορο-

λόγησης αφορολόγητων αποθεµατικών και η απόδοση του φόρου γίνεται συγ-

χρόνως µε την υποβολή της δήλωσης λήξης της εκκαθάρισης και όχι µέχρι το τέ-

λος του δεύτερου µήνα από την απόφαση του αρµόδιου οργάνου (εκκαθαρι-

στής).

Σε περίπτωση που µία εταιρεία δεν επιθυµεί να διανείµει ή να κεφαλαιοποι-
ήσει αποθεµατικά που σχηµατίσθηκαν από αφορολόγητα έσοδα, θα πρέπει

υποχρεωτικά να συµπεριλάβει τα ποσά αυτά στα φορολογητέα κέρδη της οριστι-

κής φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους λήξης της εκκαθάρισης, συµ-

ψηφιζοµένων σε κάθε περίπτωση τυχόν φορολογικών ζηµιών που προέκυψαν

στην τελευταία χρήση πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή µεταφερόµενων

φορολογικών ζηµιών παρελθουσών χρήσεων (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1146/

03.07.2015). 

Στο φορολογικό έτος λήξης της εκκαθάρισης προκύψουν φορολογικές ζη-
µίες. Είναι αυτονόητο ότι αν στο φορολογικό έτος λήξης της εκκαθάρισης προκύ-

ψουν φορολογικές ζηµίες, τα ποσά των αποθεµατικών θα συµψηφισθούν µε τις

υπόψη ζηµίες µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους

λήξης της εκκαθάρισης (Υπ. Οικονοµικών πολ.1146/03.07.2015).

Χρεωστικά υπόλοιπα (ποσών αποθεµατικών). Σε περίπτωση χρεωστικών υπο-

λοίπων (ποσών αποθεµατικών) που είχαν σχηµατισθεί µε τις προϊσχύσασες δια-

τάξεις του Ν. 2238/1994 το Υπ. Οικονοµικών µε την εγκύκλιο πολ. 1146/

03.07.2015 έκανε δεκτό ότι, αυτά µειώνουν τα φορολογητέα κέρδη του φορολο-

γικού έτους λήξης της εκκαθάρισης.

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυµάτων υπό ειδική

εκκαθάριση, που διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού ειδικής εκκαθάρισης

πιστωτικών ιδρυµάτων (21/2/04.11.2011 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών

λή της οριστικής δήλωσης εκκαθάρισης γίνεται σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης, µε την
παρούσα γίνεται δεκτό ότι η υποβολή της δήλωσης αυτοτελούς φορολόγησης αφορολόγητων
αποθεµατικών και η απόδοση του φόρου γίνεται συγχρόνως µε την υποβολή της δήλωσης λήξης
της εκκαθάρισης και όχι µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την απόφαση του αρµόδιου ορ-
γάνου (εκκαθαριστής).
Σε περίπτωση που µία εταιρεία δεν επιθυµεί να διανείµει ή να κεφαλαιοποιήσει αποθεµατικά που
σχηµατίσθηκαν από αφορολόγητα έσοδα, θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπεριλάβει τα ποσά αυ-
τά στα φορολογητέα κέρδη της οριστικής φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους λήξης
της εκκαθάρισης, συµψηφιζοµένων σε κάθε περίπτωση τυχόν φορολογικών ζηµιών που προ-
έκυψαν στην τελευταία χρήση πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή µεταφερόµενων φορολο-
γικών ζηµιών παρελθουσών χρήσεων. Είναι αυτονόητο ότι αν στο φορολογικό έτος λήξης της
εκκαθάρισης προκύψουν φορολογικές ζηµίες, τα ποσά των αποθεµατικών θα συµψηφισθούν µε
τις υπόψη ζηµίες µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους λήξης της εκ-
καθάρισης.
Περαιτέρω, σε περίπτωση χρεωστικών υπολοίπων (ποσών αποθεµατικών) που είχαν σχηµατισθεί
µε τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994 και µε βάση τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του πα-
ρόντος, µε την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, αυτά µειώνουν τα φορολογητέα κέρδη του φορολογι-
κού έτους λήξης της εκκαθάρισης.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυµάτων υπό ειδική εκκαθάριση,
που διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων
(21/2/04.11.2011 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων, ΦΕΚ
2498Β’/04.11.2011) και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (παρ.2 άρ-
θρου 68 ν.3601/2007 - νυν ν.4261/2014).



και Ασφαλιστικών Θεµάτων, ΦΕΚ 2498Β’/04.11.2011) και συµπληρωµατικά από

τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (παρ.2 άρθρου 68 Ν. 3601/2007 - νυν Ν.

4261/2014) (Υπ. Οικονοµικών πολ.1146/03.07.2015).

7.3. Υποχρεώσεις της ανώνυµης εταιρείας από την κεφαλαιοποίηση
των ωφελειών γενικά που προκύπτουν από την αναπροσαρµο-
γή των παγίων και των αφορολογήτων αποθεµατικών.

Όλοι οι νόµοι που εκδόθηκαν για την αναπροσαρµογή των ακινήτων καθορίζουν

ένα ποσοστό φορολόγησης της προκύπτουσας υπεραξίας. Με την καταβολή του

φόρου αυτού εξαντλείται η υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος της επιχειρή-

σεως, των εταίρων, των µελών του συνεταιρισµού και των µετόχων της ανώνυµης

εταιρείας.

Ειδικά για την ανώνυµη εταιρεία και την Ε.Π.Ε. η φορολογική της υποχρέωση

εξαντλείται εφόσον η εταιρεία δεν διαλυθεί ή δεν µειώσει το κεφάλαιο (µε σκοπό

τη διανοµή αυτού στους µετόχους ή εταίρους) προ της παρόδου ενός χρονικού

διαστήµατος από της αναπροσαρµογής, καθοριζόµενο, κάθε φορά, από τη νοµο-

θεσία.

Το άρθρο 26, παρ. 3, του Ν. 2065/1992, αναφέρει ότι: «σε περίπτωση διάλυσης

των πιο πάνω εταιρειών ή µείωσης του κεφαλαίου τους πριν από την πάροδο πέν-

τε (5) ετών η υπεραξία δεν θεωρείται φορολογικά ως κεφάλαιο που έχει κατα-

βληθεί και φορολογείται µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία

εισοδήµατος, προστιθέµενη στα κέρδη της επιχείρησης του χρόνου διάλυσης ή

µείωσης του κεφαλαίου τους µετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε µε

τις διατάξεις του άρθρου 24».

Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 20 έως 27, του Ν. 2065/1002 παύουν να

ισχύουν  µε την παρ. 3, περ. β, του άρθρου 38, του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) για πε-

ριόδους που αρχίζουν µετά την 31.12.2014.

Αλλά και το µετοχικό κεφάλαιο των µετόχων – ανωνύµων εταιρειών που αυξή-

θηκε λόγω κεφαλαιοποιήσεως της «∆ιαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας συµ-

µετοχών και χρεωγράφων» βάσει του άρθρου 101 (παρ. 8 και 9) του Ν. 1892/

1990 δεν µπορεί να µειωθεί λόγω διαλύσεως της εταιρείας ή επιστροφής των απο-

θεµατικών στους µετόχους πριν από την παρέλευση 10ετίας από το χρόνο κεφα-

λαιοποίησης.

Επίσης οι ανώνυµες εταιρείες και οι Ε.Π.Ε. που αύξησαν το µετοχικό ή εταιρικό κε-

φάλαιο µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών βάσει του άρθρου

101 του Ν. 1892/1990, του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984, του άρθρου 22 του Ν.

1828/1989 και της κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών 1055503/1989 εάν διαλυθούν ή µειώσουν το µετοχικό ή

εταιρικό κεφάλαιο µε σκοπό την επιστροφή στους µετόχους ή εταίρους πριν από

την παρέλευση 10ετίας από το χρόνο κεφαλαιοποίησης, τότε φορολογούνται µε

τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήµατος.

Πιο συγκεκριµένα: σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από

την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών διαλυθεί η ανώνυµη εταιρία ή η Ε.Π.Ε. ή

µειωθεί το µετοχικό της ή εταιρικό της κεφάλαιο µε σκοπό επιστροφής των απο-
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θεµατικών στους µετόχους ή εταίρους τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά δεν

λογίζονται φορολογικώς ως µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί

και φορολογούνται µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία ει-

σοδήµατος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρίας ή µείωσης του µετοχικού ή

εταιρικού κεφαλαίου µετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε κατά την

κεφαλαιοποίηση. Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται αν η εταιρία διαλυθεί µε σκοπό

τη µετατροπή ή συγχώνευσή της µε άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυµης

εταιρίας ή άλλης Ε.Π.Ε. ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη

ανώνυµη εταιρία.

Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων ∆ιάταξη Χρονικό διάστηµα που δεν

Αποθεµατικών νόµου επιτρέπεται η µείωση 

του µετοχικού κεφαλαίου 

1) ∆ιαφορά από αναπροσαρµογή 

αξίας συµµετοχών και χρεογράφων

Η απαλλαγή της κεφαλαιοποίησης από Άρθρο 101 10 χρόνια από το χρόνο

το φόρο εισοδήµατος αφορά µόνο παρ. 8 και 9 Κεφαλαιοποίησης

τις ανώνυµες εταιρείες Ν. 1892/1990

2) Αφορολόγητες εκπτώσεις

Η ειδική φορολογία αφορά µόνο Άρθρο 101 10 χρόνια από το χρόνο

ανώνυµες εταιρείες και Ε.Π.Ε. Ν. 1892/1990 κεφαλαιοποίησης

και άρθρο 13

Ν. 1473/1984

3) Ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό 

επενδύσεων

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος Άρθρο 22 10 χρόνια από το χρόνο

αφορά όλες τις επιχειρήσεις Ν. 1828/1989 κεφαλαιοποίησης

και ΥΑ 1055503/

1989 

Χρόνος εφαρµογής των άνω διατάξεων. Οι άνω διατάξεις έχουν εφαρµογή όταν

η απόφαση σχετικά µε τη λύση της ανώνυµης εταιρείας δηµοσιεύεται στην Εφη-

µερίδα της Κυβερνήσεως πριν από την πάροδο πέντε ετών από το χρόνο αναπρο-

σαρµογής (Υπ. Οικονοµικών 1083624 / 10716 / Β0012 / 2001).

Παράδειγµα: Εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση την 30.6.2001. Στα ίδια κεφάλαια

της εταιρείας αυτής περιλαµβάνονται τα εξής αποθεµατικά:

α) Αποθεµατικά από έσοδα αφορολόγητα και φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρό-

πο.

β) Αφορολόγητη έκπτωση άρθρου 12 του Ν. 1892/1990.

γ) Υπεραξία από αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.

2065/1992 που πραγµατοποιήθηκε την 31.12.2000 και εµφανίζεται σε ιδιαί-

τερο λογαριασµό (41.07).

δ) Υπεραξία που προέκυψε την 31.12 1996 από την ίδια ως άνω αιτία, η οποία,

όµως, έχει κεφαλαιοποιηθεί.

Όλα τα άνω αφορολόγητα αποθεµατικά, καθώς και η υπεραξία λόγω της ανα-

προσαρµογής της αξίας των ακινήτων του Ν. 2065/1992 θα υπαχθούν σε φορο-
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λογία µε τη λήξη της εκκαθάρισης, αφού κατά το χρόνο αυτό (30.6.2001) διανέ-

µονται στους µετόχους. Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία

του Ν. 2065/1992, που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της 31.12.1996, κα-

θόσον δεν θεωρείται καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο αφού κατά το χρόνο

λύσης τα εταιρείας (30.6.2001) δεν έχει παρέλθει η πενταετία που προβλέπει ο

νόµος. Η φορολογία των ανωτέρω ποσών θα γίνει µε τη δήλωση φορολογίας ει-

σοδήµατος, την οποία η άνω εταιρία υποχρεούται από τις διατάξεις του άρθρου

107 του Ν. 2238/1994 να υποβάλλει µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρι-

σης (Υπ. Οικονοµικών 1083624 / 10716 / Β0012 / 2001)4.
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(4) ΘΕΜΑ: Κατά τη λύση ανώνυµης εταιρίας που έχει σχηµατίσει αφορολόγητα αποθεµατικά, αυτά
φορολογούνται µε τη λήξη της εκκαθάρισης – Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού. 
ΣΧΕΤ.: Οι από 10.9.2001 και 5.10.2001 αιτήσεις σας.  
Απαντώντας στις πιο πάνω αιτήσεις, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, από τα ακαθά-

ριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγο-
ρίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εκπίπτουν και τα ποσά των προβλέψεων για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που σχηµατίζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής
χρήσης και καλύπτουν τις αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησής τους κατά το επό-
µενο έτος.

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι αφορολό-
γητα αποθεµατικά ανωνύµων εταιριών, εταιριών περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµών, ανε-
ξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους, διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα οποτεδήποτε, φο-
ρολογούνται κατά το χρόνο της διανοµής ή κεφαλαιοποίησης µε βάση τις διατάξεις του παρόντος
στο όνοµα του νοµικού προσώπου, µετά την αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη
του αναλογούντος φόρου. Τα ως άνω διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορο-
λογούνται αυτοτελώς, µη συναθροιζοµένων των ποσών αυτών µε το προκύπτον αποτέλεσµα
του ισολογισµού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανοµή ή κεφαλαιοποίηση. Προς τούτο, το νοµικό
πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση του άρθρου 107 µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο
του επόµενου µήνα από το µήνα που λαµβάνεται η απόφαση από το αρµόδιο όργανο για διανοµή
ή κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών. Ο προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες µηνιαίες
δόσεις, από τις οποίες, η πρώτη ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο (2) επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, µηνών.
Με την καταβολή του ως άνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για
τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά.

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι σε περίπτωση
διάλυσης ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας θεωρείται ως κέρδος, φορολογούµενο στο όνοµα του
νοµικού προσώπου, το ποσό που λαµβάνουν οι µέτοχοι πέραν του πράγµατι καταβληθέντος και
µη επιστραφέντος σε αυτούς µετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορο-
λογία µε βάση τις διατάξεις του παρόντος. Ως πράγµατι καταβληθέν από τους µετόχους ποσό θε-
ωρείται το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, προσαυξηµένο κατά τα αποθεµατικά τα σχηµατισθέν-
τα από καταβολή των µετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιο έκδοση των µετοχών.

4. Το ανωτέρω ποσό που εισπράττουν οι µέτοχοι κατά τη διάλυση της ανώνυµης εταιρίας, υπόκειτο
σε φορολογία, σύµφωνα µε τις προϊσχύσασες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.δ.
3323/1955, ως µέρισµα και φορολογείτο στο όνοµα των µετόχων ως εισόδηµα από κινητές αξίες.
Μάλιστα, µε την Π. 4955/1962 διαταγή µας, είχε γίνει δεκτό ότι περίπτωση επιβολής φόρου σε
βάρος των δικαιούχων θα προκύψει µόνο κατά τη λήξη της εκκαθάρισης και εφόσον θα διαπι-
στωθεί τελικά πλεόνασµα µεταξύ του αντιτίµου των µετοχών που µερίσθηκε στους µετόχους και
του ποσού που πραγµατικά καταβλήθηκε από αυτούς και δεν τους επιστράφηκε ποτέ. Με την κα-
τάργηση, όµως, µε τις διατάξεις του ν. 2065/1992, της φορολογίας των διανεµοµένων κερδών
και την καθιέρωση της φορολογίας των νοµικών προσώπων για τα συνολικά τους καθαρά κέρδη
(διανεµόµενα και µη), άλλαξε και το υποκείµενο φόρου στην πιο πάνω περίπτωση της διάλυσης
της ανώνυµης εταιρίας, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει µεταβάλλει τη θέση της ∆ιοίκησης σχετικά µε
το χρόνο επιβολής του φόρου, όπως αυτή εκφράστηκε στην Π. 4955/1962 διαταγή µας.

5. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 1892/1990 ορίζεται, ότι η
αφορολόγητη έκπτωση που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, προ-
στίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία θα
γίνει διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού της αφορολόγητης έκπτωσης και για το ποσό
που θα διανεµηθεί ή θα αναληφθεί.

6. Επίσης, µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 2065/1992 ορίζεται, ότι
από την υπεραξία που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόµου αυτού αφαιρεί-
ται το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού «ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ» και το υπόλοιπο ποσό υπε-
ραξίας που αποµένει κεφαλαιοποιείται µέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από το χρόνο της ανα-
προσαρµογής.
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7. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2065/1992 ορίζεται, ότι µε την καταβο-
λή του φόρου στο ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων, εξαντλείται κάθε
φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος της επιχείρησης, των εταίρων, των µετόχων
και των µελών του συνεταιρισµού. Ειδικά για την ανώνυµη εταιρία και εταιρία περιορισµένης ευ-
θύνης η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι η εταιρία
δεν θα διαλυθεί ή το κεφάλαιό τους δεν θα µειωθεί µε σκοπό διανοµής στους µετόχους ή εταί-
ρους του ποσού της προκύψασας υπεραξίας των ακινήτων, πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών
από το χρόνο της αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων.

8. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι σε περί-
πτωση διάλυσης των πιο πάνω εταιριών ή µείωσης του κεφαλαίου τους πριν από την πάροδο
πέντε (5) ετών η υπεραξία δεν θεωρείται φορολογικά ως κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φο-
ρολογείται µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήµατος, προστιθέµενη
στα κέρδη της επιχείρησης του χρόνου διάλυσης ή µείωσης του κεφαλαίου τους µετά την αφαί-
ρεση του φόρου που καταβλήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24.

9. Όπως έχει γίνει δεκτό µε το αριθ. Α 8964/256/1986 έγγραφό µας, σε περίπτωση λύσεως ανώνυ-
µης εταιρίας πριν από την παρέλευση δεκαετίας από το χρόνο αναπροσαρµογής µε βάση τις δια-
τάξεις του ν. 1249/1982 – οι οποίες δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ν. 2065/1992 – οι δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1249/82 θα έχουν εφαρµογή όταν η απόφαση σχετικά µε
τη λύση της ΑΕ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως πριν από την πάροδο 10 ετών
από το χρόνο αναπροσαρµογής. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της υπεραξίας δεν φορολογείται
ως εισόδηµα της ΑΕ κατά το χρόνο διάλυσής της, αλλά θα φορολογηθούν οι µέτοχοι κατά τη λή-
ξη της εκκαθάρισης αυτής.

10. Τέλος, σηµειώνεται ότι µε την 1044770/10159/Β0012/ΠΟΛ 1117/1993 εγκύκλιό µας έχει γίνει δε-
κτό, ότι τα αδιανέµητα καθαρά κέρδη που προέρχονται από έσοδα απαλλασσόµενα της φορολο-
γίας εισοδήµατος, από εισοδήµατα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολο-
γικής υποχρέωσης, καθώς και οι σχηµατιζόµενες, βάσει αναπτυξιακών νόµων (ν. 1892/1990,
κλπ.) εκπτώσεις, θα εµφανίζονται στους δευτεροβάθµιους, αντίστοιχα, λογαριασµούς 41.90,
41.91, 41.08, µε περαιτέρω ανάλυση αυτών σε τριτοβάθµιους λογαριασµούς, κατά κατηγορία
εσόδου.

11. Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920 ορίζεται, ότι υποχρέωση των εκκαθα-
ριστών, πέρα από τη µετατροπή σε χρήµα της εταιρικής περιουσίας, την εξόφληση των χρεών,
την είσπραξη των απαιτήσεων της εταιρίας, κλπ. είναι µετά το πέρας της εκκαθάρισης να αποδώ-
σουν τις εισφορές των µετόχων και να διανείµουν το υπόλοιπο προϊον της εκκαθάρισης της εται-
ρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχι-
κό κεφάλαιο.

12. Εξάλλου, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν.
2238/1994 ορίζεται, ότι τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση υποχρεούνται να
υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆ΟΥ µέσα σε ένα (1) µήνα
από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή.

13. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τις σχετικές αιτήσεις σας προκύπτει, ότι η εταιρία σας
τέθηκε σε εκκαθάριση στις 30 Ιουνίου 2001. Στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας σας κατά την ως άνω
ηµεροµηνία, περιλαµβάνονται τα ακόλουθα αποθεµατικά:
α) Αποθεµατικά από έσοδα αφορολόγητα και φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, µε εξάντληση

της φορολογικής υποχρέωσης.
β) Αφορολόγητη έκπτωση του άρθρου 12 του ν. 1892/1990.
γ) Υπεραξία από αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων βάσει του ν. 2065/1992 που πραγ-

µατοποιήθηκε την 31.12.2000 και εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό (41.07), καθώς και 
δ) Υπεραξία που προέκυψε την 31.12.1996 από την ίδια ως άνω αιτία, η οποία όµως έχει κεφα-

λαιοποιηθεί.
Επίσης, στον Ισολογισµό που συνέταξε η εταιρία σας στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους
(ισολογισµός λήξης διαχειριστικής περιόδου), ο οποίος στην προκειµένη περίπτωση συµπί-
πτει µε τον Ισολογισµό έναρξης της εκκαθάρισης, συµπεριλήφθησαν εκτός των άλλων και
προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω απόλυσής του. Το προσωπικό αυτότελικώς
απολύθηκε στις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

14. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι όλα τα αποθεµατικά (αφορολόγητα
και της αναπροσαρµογής του ν.2065/1992 που αναφέρονται πιο πάνω θα υπαχθούν σε φορολο-
γία µε τη λήξη της εκκαθάρισης, αφού κατά το χρόνο αυτό – όπως προαναφέρθηκε – διανέµονται
στους µετόχους. Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία του ν.2065/1992 που
προέκυψε κατά την αναπροσαρµογή της 31.12.1996 καθ’ όσον δε θεωρείται καταβεβληµένο µε-
τοχικό κεφάλαιο αφού κατά το χρόνο λύσης της εταιρίας σας (30.6.2001) δεν έχει παρέλθει η
πενταετία που προβλέπει ο νόµος.
Η φορολογία των ανωτέρω ποσών θα γίνει µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υπο-
χρεούσθε από τις διατάξεις το άρθρου 107 του ν.2238/1994 να υποβάλλετε µέσα σε ένα µήνα
από τη λήξη της εκκαθάρισης.
Τέλος, για τις προβλέψεις που σχηµατίσατε στην τελευταία πριν την εκκαθάριση σας χρήση
(1.7.2000-30.6.2001) για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω απόλυσης, αυτές δεν εκπίπτονται
από τα ακαθάριστα έσοδά σας, αφού κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της περ. ιε΄ της απρ.1
του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι µόνες προβλέψεις που δύναται να αναγνωρισθούν φορολο-
γικά ως εκπεστέα δαπάνη είναι εκείνες που σχηµατίζονται λόγω συνταξιοδότησης.



8. Φορολογικά θέµατα νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων υπό εκκαθάριση. 

8.1. Υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου (άρθρο 68, Ν. 4172/
2013) 

Τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές

οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήµατά τους στη

Φορολογική ∆ιοίκηση.

Η δήλωση υποβάλλεται µέχρι και την τελευταία ηµέρα του έκτου µήνα από το τέ-

λος του φορολογικού έτους (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015). 

Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντό-

τητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1)

µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την

περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υπο-

βάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους - µέσα σε ένα (1) µή-

να από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγ-

χρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα και τις

νοµικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόµο εκκαθάριση, η δή-

λωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση

πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους

(άρθρο 68, Ν. 4172/2013).

Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκ-

καθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της εκκαθά-

ρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή και σε περί-

πτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (ήτοι, πέραν των δώδεκα

µηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε

ένα (1) µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλω-

σης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015).

Για τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, για τα οποία
δεν επιβάλλεται από το νόµο εκκαθάριση (π.χ. υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία

που εδρεύει στην αλλοδαπή, αλλά διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα

και δραστηριοποιείται µόνο µέσω ακινήτου που βρίσκεται στην ηµεδαπή, το

οποίο στη συνέχεια το πουλάει), η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα

από τη διάλυση (ήτοι, µέσα σε ένα µήνα από την πώληση του ακινήτου - περιου-

σιακού στοιχείου) (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015)

8.2. Xρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης. 

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε την πολ.1084/24.3.2014 εγκύκλιο, ως

χρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες

29ΘΕΜΑΤΑ, Νοέµβριος 2016

Κατόπιν των ανωτέρω, η αποζηµίωση που καταβάλατε στο απολυθέν προσωπικό σας την
31.7.2001, θα βαρύνει τα αποτελέσµατα της πρώτης µετά την έναρξη της εκκαθάρισης χρήσης
(1.7.201-30.6.2002) και ως εκ τούτου, θα συµπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
που θα υποβάλετε µέσα στην προβλεπόµενη από τις διατάξεις της περ.γ’ της πατ.2 του άρθρου
107 του ν.2238/1994 προθεσµία.



(Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) λογίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης

των αρµόδιων οργάνων (γενική συνέλευση µετόχων ή εταίρων) στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γε-

νικό Εµπορικό Μητρώο), ενώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), η ηµερο-

µηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης των µελών ή εταίρων ή του κατα-

στατικού λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση λύσης κεφαλαιουχικής ή προσωπι-

κής εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, ως χρόνος έναρξης της πε-

ριόδου της εκκαθάρισης λαµβάνεται υπόψη η εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης

της διάρκειάς της. Σε περίπτωση λύσης κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρείας

µε δικαστική απόφαση, ως χρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης λαµ-

βάνεται υπόψη η ηµεροµηνία που προσδιορίζεται από τη δικαστική απόφαση

(Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015).

Νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα των οποίων το έγγραφο σύστασης κα-
ταχωρείται σε άλλο Μητρώο. Στην περίπτωση διακοπής εργασιών νοµικού προ-

σώπου ή νοµικής οντότητας των οποίων το έγγραφο σύστασης καταχωρείται σε

άλλο Μητρώο εκτός Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. ναυτικές εταιρείες πλοίων αναψυχής, δικηγορι-

κές και συµβολαιογραφικές εταιρείες, κ.λπ.), ως ηµεροµηνία διακοπής των εργα-

σιών λογίζεται η ηµεροµηνία λύσης τους ή η ηµεροµηνία του ισολογισµού λήξης

της εκκαθάρισης (όταν τη λύση ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης), κατά πε-

ρίπτωση (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015).

8.3. Εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών. 

Προσωπική εταιρεία λύεται χωρίς να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρι-
σης. Επισηµαίνεται, ότι στην περίπτωση που προσωπική εταιρεία λύεται χωρίς να

ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης, ως ηµεροµηνία διακοπής λογίζεται η

ηµεροµηνία λύσης της κατά περίπτωση (π.χ. η ηµεροµηνία καταχώρησης στο

Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης των µελών ή εταίρων ή του καταστατικού λύσης της, η

ηµεροµηνία που προσδιορίζεται από δικαστική απόφαση, κ.λπ.) (Υπ. Οικονοµι-

κών πολ. 1060/2015).

Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή της δήλωσης διακοπής ή λήξης
της εκκαθάρισης λήγει σε ηµεροµηνία προγενέστερη αυτής της δήλωσης του
τελευταίου φορολογικού έτους πριν από τη διακοπή ή την έναρξη της εκκα-
θάρισης. Επισηµαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που η καταληκτική ηµεροµηνία για

την υποβολή της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης λήγει σε ηµεροµη-

νία προγενέστερη αυτής της δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους πριν

από τη διακοπή ή την έναρξη της εκκαθάρισης, µε την πολ. 1060/2015 γίνεται δε-

κτό, ότι η τελευταία αυτή δήλωση πρέπει να υποβληθεί µέχρι την καταληκτική

ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης, αντί-

στοιχα (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015).

Παράδειγµα: σε περίπτωση που ηµεδαπή οµόρρυθµη εταιρεία µε φορολογικό

έτος που λήγει στις 31.12.2014 λυθεί χωρίς να ακολουθήσει στάδιο εκκαθάρισης

στις 20.02.2015 (ηµεροµηνία διακοπής εργασιών), υποχρεούται σε υποβολή δή-

λωσης φορολογίας µέχρι τις 20.03.2015 για το τελευταίο φορολογικό έτος που

έληξε (ήτοι, από 1.01.2015 έως 20.02.2015). Ωστόσο, η υποβολή της δήλωσης

φορολογίας του προηγούµενου φορολογικού έτους (ήτοι, από 1.01.2014 έως

31.12.2014) που σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε. θα έπρεπε να υποβληθεί µέχρι τις

30.06.2015, θα πρέπει να προηγηθεί της υποβολής της δήλωσης του τελευταίου

φορολογικού έτους όπου η Ο.Ε. διέκοψε τις εργασίες της, ήτοι θα πρέπει αυτή να

υποβληθεί υποχρεωτικά µέχρι τις 20.03.2015 (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1060/2015)

30 ΘΕΜΑΤΑ, Νοέµβριος 2016



9. Ζηµία που προκύπτει από την εκκαθάριση.

9.1. Ζηµία που προκύπτει από την εκκαθάριση εταιρείας ή κοινοπρα-
ξίας. 

Κατά την εκκαθάριση εταιρείας (θυγατρικής) της οποίας τις µετοχές κατέχει άλλη

εταιρεία (µητρική), η υπόψη αξία στα βιβλία της δεύτερης εταιρείας αποτελεί ζηµία

οριστική και εκκαθαρισµένη, καθόσον η ζηµία των συµµετοχών οριστικοποιείται

µε την αναγκαστική διαγραφή τους και εµφάνιση της αξίας αυτών σε αποτελεσµα-

τικό λογαριασµό (απώλεια πάγιου περιουσιακού στοιχείου - σχετ. 5449/2013

∆ΕΦ ΑΘ). Κατά συνέπεια και δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για µία αποτίµηση των

υπόψη συµµετοχών, αλλά για οριστική διαγραφή συµµετοχών, το υπόψη ποσό

εκπίπτει µε τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4172/

s2013. Επισηµαίνεται ότι αν οι υπόψη εταιρείες είχαν καταστεί συνδεδεµένες κατά

το άρθρο 2 του ν. 4172/2013 µέσω της αγοράς µετοχών, για τις εν λόγω συναλ-

λαγές εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 του ίδιου νόµου περί ενδοοµιλι-

κών συναλλαγών (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1094/2016).

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση εκκαθάρισης κοινοπραξίας, δε-

δοµένου ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 293 του Ν. 4072/ 2012, η κοι-

νοπραξία που ασκεί εµπορική δραστηριότητα αντιµετωπίζεται ως οµόρρυθµη

εταιρεία. (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1094/2016).

9.2. Ζηµία από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας. 

Όσον αφορά στη ζηµία από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας, αυτή εξετάζε-

ται στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013, µε

βάση τις οποίες η ζηµία αυτή ως ζηµία αλλοδαπής καταρχήν δεν µπορεί να συµ-

ψηφιστεί µε εισοδήµατα που προκύπτουν στην ηµεδαπή. Ωστόσο, µπορεί να συµ-

ψηφιστεί µε εισοδήµατα που προκύπτουν σε κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,

τα οποία δεν απαλλάσσονται στη βάση ΣΑ∆Φ που έχει συνάψει και εφαρµόζει η

Ελλάδα (σχετ. η πολ.1088/ 24.6.2016 εγκύκλιός µας). Ειδικότερα, η ζηµία από

την εκκαθάριση αλλοδαπής από κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. θα πρέπει να

παρακολουθείται διακεκριµένα στα βιβλία της επιχείρησης προκειµένου να συµ-

ψηφισθεί εντός πενταετίας µε µελλοντικά έσοδα από χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

(εξαιρουµένων των εισοδηµάτων εκείνων που απαλλάσσονται της φορολογίας

εισοδήµατος). Ως κρίσιµος χρόνος για την έναρξη της πενταετίας λαµβάνεται εκεί-

νος της πίστωσης της ζηµίας από εκκαθάριση στα βιβλία της ηµεδαπής επιχείρη-

σης (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1094/2016).
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