
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 21 Απριλίου 2005 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αριθ. Πρωτ: 1036414/10570/Β0012 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ∆/ΤΟΣ (∆12)   
ΤΜΗΜΑ: Β’         
                                            ΠΟΛ. 1067 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10     
Ταχ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΗΝΑ                      ΠΡΟΣ: Ως Π.∆. 
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου 
Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312              
ΦΑΞ: 210 - 3375001                                                            
                                                            

 ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση διάλυσης ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, υπάρχει υποχρέωση πώλησης 
όλων των περιουσιακών της στοιχείων και στη συνέχεια διανοµής του προϊόντος της 
εκκαθάρισης στους µετόχους.   

 
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994, 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 φορολογία µε 
βάση τις διατάξεις του νόµου αυτού. 
  Ως πράγµατι καταβληθέν από τους µετόχους ποσό θεωρείται το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας, προσαυξηµένο κατά τα αποθεµατικά τα σχηµατισθέντα από καταβολή των µετόχων κατά την 
τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των µετοχών. 
 2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του                 ν. 
2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγµατοποιηθείσα 
αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η 
υπερτίµηση που δεν χρησιµοποιείται, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. 
  3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 49 του κ.ν. 
2190/1920 ορίζεται, ότι οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς 
υποθέσεις της εταιρίας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν 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 εταιρίας. 
  4. Επίσης, µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου 
ορίζεται, ότι µετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές 
καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης 
Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, 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.  
  5. Το Εθνικό Συµβούλιο Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) µε την 312/29.9.2001 γνωµάτευσή του 
γνωµοδότησε, ότι ο Τελικός Ισολογισµός εκκαθάρισης δεν µπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνει 
στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηµατικά διαθέσιµα, δηλαδή µετρητά ή καταθέσεις σε 
Τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, εις δε το παθητικό του τις οφειλές 
της εταιρίας προς τους µετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε µετοχικό κεφάλαιο, είτε το προκύψαν, 
πέραν αυτού, πλεόνασµα ή έλλειµµα (ζηµία) της εκκαθάρισης. 
  6. Ενόψει των ανωτέρω, γεννήθηκε το ερώτηµα εάν ανώνυµη εταιρία που βρίσκεται σε 
εκκαθάριση µπορεί, µετά από απόφαση του εκκαθαριστή και έγκριση της γενικής συνελεύσεως των 
µετόχων 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). 
  7. Το Β’ Τµήµα του Ν.Σ.Κ. µε την 188/2005 γνωµοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από 
τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, γνωµοδότησε οµόφωνα, ότι σε περίπτωση διάλυσης 
ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών, οι εκκαθαριστές δεν µπορούν να διανέµουν αυτούσια τα περιουσιακά 
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στοιχεία (π.χ. ακίνητα, χρεόγραφα, κλπ.) στους µετόχους τους, δεδοµένου ότι αυτοί δεν είναι συγκύριοι 
της περιουσίας της ανώνυµης εταιρίας, αλλά θα πρέπει πρώτα να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά 
στοιχεία της εταιρίας, 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.  
  8. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στην περίπτωση αυτή, θα έχουν εφαρµογή πρώτα οι 
διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 και στη συνέχεια οι διατάξεις του άρθρου 106 του ίδιου 
νόµου.  

  9. Για πληρέστερη ενηµέρωσή σας, σας επισυνάπτουµε την αριθ. 188/2005 γνωµοδότηση του 
Β’ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.  

 
 
 
  Ακριβές Αντίγραφο                                             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
        Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας                                                         ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: Η αριθ. 188/2005 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.. 
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