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ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε
ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην
πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη γηα

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.01.2014 θαη κεηά, νξίδεηαη, φηη ηα λνκηθά πξφζσπα
θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο,
ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ειεθηξνληθά φια ηα εηζνδήκαηά ηνπο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.
2.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, φηη ε

δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ
εθθαζάξηζε, ε δήισζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο γηα ηα
εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο
εθθαζάξηζεο πέξαλ ηνπ έηνπο ππνβάιιεηαη πξνζσξηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηα θάζε έηνπο
κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο ππνβνιήο νξηζηηθήο δήισζεο
ζπγρξφλσο κε ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο.
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Δηδηθά γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013
παξαηάζεθε κέρξη ηηο 31 Απγνχζηνπ 2015 (ζρεη. ε ΠΟΛ.1198/2015 Α.Τ.Ο.).
3.

Με ηελ ΠΟΛ.1060/2015 εγθχθιην κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013, δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη σο
ρξφλνο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Α.Δ., Δ.Π.Δ.,
Ι.Κ.Δ.) ινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ
(γεληθή ζπλέιεπζε κεηφρσλ ή εηαίξσλ) ζην Γ.Δ.ΜΗ. (Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν), ελψ φζνλ
αθνξά ζηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία
θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ ηζνινγηζκνχ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο (ζρεη. νη ΠΟΛ.1084/2014
θαη ΠΟΛ.1045/2015 εγθχθιηνη).
4.

Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 47α ηνπ

θ.λ.2190/1920 νξίδεηαη, φηη κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο
αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε.
Δάλ ε αλψλπκε εηαηξεία ιχζεθε ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο ή κε απφθαζε
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή εάλ κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο επήιζε ζπκβηβαζκφο ή
απνθαηάζηαζε θαηά ηηο ηζρχνπζεο πεξί πηψρεπζεο δηαηάμεηο, δχλαηαη απηή λα αλαβηψζεη κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Σέηνηα απφθαζε απνθιείεηαη εάλ άξρηζε ε
δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο (παξ. 4).
5.

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη,

φηη νη δηνξηδφκελνη απφ ηε ζπλέιεπζε εθθαζαξηζηέο νθείινπλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο λα ελεξγήζνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεκνζηεχζνπλ
κέζσ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ηζνινγηζκφ, αληίηππν ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ζην
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ (λπλ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ). Σελ ίδηα
ππνρξέσζε έρνπλ νη εθθαζαξηζηέο θαη θαηά ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο.
Οη εθθαζαξηζηέο πξέπεη λα πεξαηψζνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο
ηεο εηαηξείαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο
θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο απηήο. Μπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ
κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο (παξ.4).
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πέξαηνο ηεο
εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη
εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 43β παξ.5, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ηα ππέξ
ην άξηην πνζά, πνπ είραλ ηπρφλ θαηαβιεζεί θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο
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εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο κεηφρνπο, θαηά ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην (παξ. 5).
6.

Απφ ηε Γηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηφ φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλψλπκε εηαηξεία ηέζεθε ζε

εθθαζάξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα αλαβίσζε, ε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ζεσξείηαη σο νπδέπνηε
νινθιεξσζείζα, θαζφζνλ δελ ζπληάρζεθε ηζνινγηζκφο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, φπσο απηφο
έρεη θαζνξηζζεί κε ηελ 312/2001 γλσκάηεπζε ηνπ Δ.Τ.Λ. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο κέρξη θαη ηελ αλαβίσζε ηεο παξαπάλσ Α.Δ. λα
ζεσξεζεί σο κία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο (ήηνη, σο έλα νηθνλνκηθφ έηνο) εθθαζάξηζεο ηεο ελ
ιφγσ εηαηξείαο, δεδνκέλνπ, φηη δελ πθίζηαηαη ρξφλνο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ απηήο, κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχνληνο Κ.Φ.Δ. (παξ. 2 άξζξνπ 104 λ.2238/1994) θαη σο εθ ηνχηνπ, ε
δεκία παξειζνπζψλ ρξήζεσλ δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα θέξδε ηνπ σο
άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λ.2238/1994, θαζφζνλ έρεη παξέιζεη ε πξνβιεπφκελε ζηε δηάηαμε πεληαεηία (ζρεη. ην αξηζ.
πξση. ΓΔΑΦ Β 1055073 ΔΞ 2015/23.04.2015 έγγξαθφ καο).
7.

Η Δ.Λ.Σ.Δ. (Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο & Διέγρσλ) κε ηελ αξηζ.1972

ΔΞ/19.10.2015 γλσκάηεπζή ηεο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηζνινγηζκφ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο
αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαβίσζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχνληνο
Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994) πνπ ίζρπε γηα θνξνινγηθά έηε πνπ άξρηζαλ πξηλ απφ ηελ 1.01.2014,
γλσκάηεπζε, φηη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηίζεληαη ζε
εθθαζάξηζε πεξηιακβάλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο
κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Αθφκε, γλσκάηεπζε φηη αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο ε
γεληθή ζπλέιεπζε ιάβεη απφθαζε γηα αλαβίσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδνο ηεο εθθαζάξηζεο ιήγεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ιήθζεθε ε απφθαζε γηα αλαβίσζε.
Καηά ηελ εκεξνκελία απηή ζπληάζζεηαη ηζνινγηζκφο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ εθθαζάξηζεο πνπ
πεξηιακβάλεη, βάζεη δηελεξγνχκελεο απνγξαθήο, ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ππάξρνπλ θαη δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία εθείλε.
Σέινο, γλσκάηεπζε φηη ν ηζνινγηζκφο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο απνηειεί ηνλ
ηζνινγηζκφ έλαξμεο ηνπ αλαβηψζαληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδνο ηνπ ππφςε πξνζψπνπ πεξηιακβάλεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν, απφ ηελ επφκελε ηεο
εκεξνκελίαο ιήςεο ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα αλαβίσζε κέρξη ηελ
εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δειαδή ηελ 31.12 ή ηελ 30.06.
8.

Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ, φηη θαηά ηελ αλαβίσζε αλψλπκεο

εηαηξείαο

πνπ

πξνεγνπκέλσο

ηέζεθε

ζε

εθθαζάξηζε

παχεη,

ρσξίο

νπδέπνηε

λα

νινθιεξψλεηαη, ε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 49
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ηνπ θ.λ.2190/1920), ζπλάγεηαη, φηη ε ηειεπηαία πξνζσξηλή δήισζε ηεο πεξηφδνπ ηεο
εθθαζάξηζεο πξηλ απφ ηελ αλαβίσζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία
θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ ηζνινγηζκνχ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, ν νπνίνο απνηειεί θαη ηνλ
ηζνινγηζκφ έλαξμεο ηνπ αλαβηψζαληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Όζνλ αθνξά ζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ζην θνξνινγηθφ έηνο απφ ηελ αλαβίσζε
ηεο Α.Δ., ήηνη απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ ηζνινγηζκνχ ιήμεο ηεο
εθθαζάξηζεο, ε δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα απφ ηε
ιήμε ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην θνξνινγηθφ απηφ έηνο δελ δχλαηαη λα μεπεξλάεη ηνπο δψδεθα κήλεο (βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ λφκνπ).
Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ήηνη θαηά ηελ έλαξμε, ιήμε ηεο
εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη θαηά ηελ αλαβίσζε αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ πξνεγνπκέλσο είρε ηεζεί
ζε εθθαζάξηζε, σο αθεηεξία πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη
ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ εηψλ,
ιακβάλεηαη, ζχκθσλα θαη κε φζα έρνπλ δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιην, ε
εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ή ηζνινγηζκψλ θαη φρη ε
εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ ηζνινγηζκψλ απηψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα
ππνβάιινπλ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα
ησλ βηβιίσλ ηνπο, φπσο απηά εκθαλίδνληαη θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην
Γ.Δ.ΜΗ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
3. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ.
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4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)
5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Α΄
6. Γ/λζε Διέγρσλ – Σκήκα Η΄ Μεηξψνπ θαη Δγγξαθήο Φνξνινγνπκέλσλ
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΗ., Πι.
Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα
3. ‘’Abacus Auditors S.A.’’ Οξθσηνί Διεγθηέο – Λνγηζηέο, Πηεξίαο 1Α, Σ.Κ.144 51,
Μεηακφξθσζε Αηηηθήο
4. ’’χιινγνο Οηθνλνκνιφγσλ Λνγηζηψλ Πεηξαηά’’ (.Ο.Λ.Π.), Κνινθνηξψλε 135, Σ.Κ.185 36,
Πεηξαηάο
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ
4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ
6. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄(2), Β΄(10), Γ΄(2)
8. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
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