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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αζήλα,  26 Ιαλοσαρίοσ   2011 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 

ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ   

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12)   

ΣΜΗΜΑ Β’                                             ΠΟΛ:1015 
Σατ. Δ/λζε: Καρ. ερβίας 10             ΠΡΟ: Αποδέθηες ΠΔ      
Σατ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΗΝΑ      
Πιεροθορίες: Α.Μαιηάγθα    
Σειέθωλο: 210 – 3375311, 312               
ΦΑΞ: 210 – 3375001                       

 

ΘΔΜΑ: Η εηαιρεία η οποία είτε ζσζηαθεί ζσμβολαιογραθικά ως ΔΠΔ, 

αλλά δεν ηήρηζε ηις απαιηούμενες από ηο ν.3190/1955 διαησπώζεις 

δημοζιόηηηας (αδημοζίεσηη ΔΠΔ) αποηελεί «εν ηοις πράγμαζι» (de 

facto) προζωπική ομόρρσθμη εηαιρεία και ηα ιδρσηικά μέλη ηης 

εσθύνονηαι προζωπικά, απεριόριζηα και εις ολόκληρον για ηις 

σποτρεώζεις ηις εηαιρείας. 

  τεηηθά κε ηο αλωηέρω ζέκα, ζας γλωρίδοσκε όηη  ηο Ν..Κ  κε ηελ 

αρηζκ.398/2010 γλωκοδόηεζή ηοσ, ε οποία έγηλε αποδεθηή από ηολ 

Τθσποσργό Οηθολοκηθώλ, αποθάλζεθε, όηη ε εηαηρεία ε οποία είτε ζσζηαζεί 

ζσκβοιαηογραθηθά ως ΕΠΕ, αιιά δελ ηερήζεθαλ οη απαηηούκελες από ηο 

λ.3190/1955 δηαησπώζεης δεκοζηόηεηας, αποηειεί «ελ ηοης πράγκαζη» (de 

facto) προζωπηθή οκόρρσζκε εηαηρεία. Σα ηδρσηηθά δε κέιε ηες, θαηά ηο 

δεκοζηεσκέλο ζηα βηβιία ηοσ αρκόδηοσ Πρωηοδηθείοσ θαηαζηαηηθό ηες, 

εσζύλοληαη προζωπηθά, απερηόρηζηα θαη εης οιόθιερολ γηα ηης σποτρεώζεης 

ποσ αλαιήθζεζαλ ζηο όλοκα ηες εηαηρείας. 

Γηα πιερέζηερε ελεκέρωζε ζας, θοηλοποηούκε θαη οιόθιερο ηο θείκελο ηες 

αλωηέρω γλωκοδόηεζες. 

         Ακριβές   Ανηίγραθο                Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Η Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας         ΓΗΜ.ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ    

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ:H αριθμ.398/2010 γνωμοδόηηζη ηοσ Ν..Κ.  

 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΡ4Η – 8   
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 398/2010
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Α"ΤΜΗΜΑ

Συνεδρίαση της 29-11-2010

Σύνθεση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

• Μέλη : Χρυσαφούλα Αυγερινού, Θεόδωρος Ψυχογιός, Κωνσταντίνος

Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και

Δήμητρα Κεφάλα, Νομικοί Σύμβουλοι

Εισηγητής: Παναγιώτης Πανάγος, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Αριθμός ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12 1041249 Ε 2010/29-3-2010

της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων / Γενικής

Διεύθυνσης Φορολογίας / Διεύθυνσης Φορολογίας ΕισΟδήματος / Τμήμα Β' του

Υπουργείου Οικονομικών.

Περίληψη: Ερωτάται ποιος είναι ο νομικός τύπος εταιρείας η οποία συνεστήθη

συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από τον ν.3190/1955

διατυπώσειςδημοσιότητας (αδημoσiευτη ΕΠΕ), καθώς K~Ι για την ευθύνη του διαχειριστή της

εν λόγω εταιρείας για τα ποσάπουβεβαιώθηκανεις βάρος της, κατόπιν ελέγχου.
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Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Α'

Τμήμα, γνωμοδότησε ως αΚΟλούθως:

1. Στο άρθρο 6 του Υ. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης»

(ΦΕΚ Α' 91), που φέρει τον τίτλο «Σύστασις της εταιρείας» , ορίζεται ότι: «Η

εταιρική σύμβασις καταρτίζεται μόvοv διά συμβοΛαιογραφικού εγγράφου».

Στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου, όπως ο τίτλος και ΟΙπαράγραφοι 1,2,4 και 6 τόυ

αυτού αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Π.δ 419/1986,(ΦΕΚ Α' 197), οι παρ.7 και

8 προστέθηκαν με το άρθρο 5 του ίδιου π.δ/τος και όπως στην παράγραφο 2

προστέθηκαν δύο τελευταία εδάφια με το άρθρο 16 παρ.3γτου ν. 3661/2008,( ΦΕΚΑ

89), ορίζεται ότι: «1. Αγτίγραφο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται με επιμέλεια

καθε εταίρου ή διαχειριστή και υποχρεωτικά από το Συμβολαιογράφο, μέσα σε ΈVα

μήvα από TηV κατάρτισή της, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της

Εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει TηV εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιρειώv

ΠεριoρισμΈVηςΕυθύvης. 2. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή καιμε δαπάvες της

εvδιαφερόμΕVΗς Εταιρείας, δημοσιεύεται, στο Τεύχος Αvωvύμωv Εταιρειώv και

Εταιρειώv ΠεΡΙOρισμΈVηςευθύvης της Εφημερίδας της Κυβέρvησης αvακοίvωση για

τηv καταχώρηση στο οικείοΜητρώο EraιpIdlvΠεριoρισμΈVηςEυθύVΗςτωv πράξεωv και

τωv στοιχείωv που υπoβάMovται σε δημοσιότητα, ΤΡOΠOΠOlOυμΈVηςαvάλογα της παρ.

3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 ''Σχέσειςκράτους - πολίτη, καθιέρωση vέου τύπου

ταυτότητας και άΜες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 75/1986). Κατ' εξαίρεση ΟΙ αρχικές και

τρσΠOΠOιημΈVεςαπό τηv συvέλευση τωv EτoίpωV ετήσιες οικοvομικές Kατaστάσεις,

εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το οχετικό πιστοποιητικό &ιiέyχoυ,δημoσιεύovται

στο ΣΎVoλό τους είκοσι (20) ημέρες τουΛάχιστοv nρIv από τη συvεδρίαση της

σuvέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από

αυτή. Η βεβαίωση του EΘVΙKOύΤυπογραφείου, σTηv οποία αvαγράφεται ο αριθμός και

η ημερσμηVΊα του ΦύΜου της Εφημερίδας της Κυβερvήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται
η περίΛηψη της εταιρικής σύμβασης, μαζί με το αvτίγρaφo της εταιρικής σύμβασης

vομίμωςεΠΙKυρωμΈVOαπό το αρμόδιο Πρωτοδικείο, πρσσκoμίζovται από κάθε εταίρο ή
διαχειριστή εvώπιοv τωv αρμόδιωv. aPxdlv και παvτός τρίτου σuvαΜασσομέvου με

αυτούς για κάθε vόμιμηχρήση προς απόδειξη της ΈVαρξηςλειτουργίας της επιχείρησης.
EVΤΌςrPIdJv(3) εργασίμωv ημερώv το αργότερο από Tηv ημερσμηvία παραΛαβής της
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περίληψης της εταιρικής σύμβασης, το Εθvικό Τυπογραφείο αvαρτά στηv ιστοσελίδα

του περίληψη της εταιρικής σύμβασης, καθώς και τη σχετική βεβαίωση με TOVαριθμό

και τηv ημερομηvία του ΦύΜου Εφημερίδας της Κυβερvήσεως στο οποίο αυτή

δημοσιεύεται .. 3.Από της ισχύος του παρόvτoς vόμου το κατά το β.δ. της 16/22

lαvουαρίου 1930 Δελτίοv Αvωvύμωv Εταιρειώv θα φέρη Tov τίτλοv 'Έφημερίς

της Κυβερvήσεως - Δελ τίοv Αvωvύμωv Εταιρειώv και Εταιρειώv ΠεριωρισμΈVης

Ευθύvης': 4. Ο Γραμματέας κάθε Πρωτοδικείου τηρεί Μητρώο Εταιρειώv

ΠεριoρισμΈVηςΕυθύvης, που αποτελείται από: α) το βιβλίο μητρώου, β) τη μερίδα

κάθε Εταιρείας, γ) το φάκελλο τηςΕταιρείας, και δ) το ευρετήριο τωv εταιρειώv. Στο

βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται με χροvολογική .σειρά η επωvυμία κάθε Εταιρείας

περιoρισμΈVης Ευθύvης. Οι KαταXωριζόμεvεςΕταιρείες S. Προ της συVΤΕΛέσεως
τωv ως άvω διατυπώσεωv ουδείς τωv εταίρωv δύvαται va υπαvαχωρήση της

εταιρείας. Ο θάvατος η πτώχευσις ή η απαγόρευσις πvός τωv εταίρωv δεv αποτελεί

κώλυμα διά τηv εvέργειαv τωv διατυπώσεωv τούτωv. .....».

Περαιτέρω στο άρθρο ΒΑ, του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 6

του Π.δ. 419/1986, ορίζεται ότι: «1. Η Εταιρεία δεv μπορεί va αVΤlTάξειστους

τρίτους πς πράξεις ή τα στοιχεία για τα οποία δεv τηρήθηκε η δημοσίευση που

προβλέπει η παραγρ. 2 του άρθρου 8, εκτός ov αποδείξει όπ οι τρίτοι τα γvώριζαv.

Πράξεις ή στοιχεία που έxOuV δημοσιευθεί δεv αvπτάσσovται στους τρίτους npIV

περάσουv δέκα πΈVΤΕ(15) ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσοv οι τρίτοι αποδεικvύουv

όπ δεv ήταv δuvατόv va τα γvωρίζουv. 2. Οι τρίτοι μπορούv va εΠΙKαλoύvται πράξεις
ή στοιχεία, για τα οποία δεv ολοκληρώθηκαv οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου
8, εκτός εάv η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά αvίσχυρα. ».

Στο άρθρο δε 9 του ίδιου νόμου, που φέρει τον τίτλο «Προσωπικότης της
εταιρείας», ορίζεται όη: «1.Μόvοv από της συvτελέσεως τωv Εv τω ΠΡOηγOυμΈVω
αρθρ. 8 διaτυπώσεωv η εταιρεία κτάται vομικήv προσωπικότητα. 2. Οι επ' οvόματι

.της εταιρείας προ της κατά το άρθρο 8 παρ. 2 δημοσιεύσεως συμβληθΈVΤΕς

ευθύvοvται απεριορίστως και εις ολόκληροv. Ευθύvεται όμωςμόvη η εταιρεία διά τας

ρητώς επ' οvόματι αύτης προ του χρόvου τούτου γεvoμΈVας πράξεις εάv εvτός
τριώv μηvώv από της δημοσιεύσεως ταύτης αvελήφθησαv υπ' αυτής αι εvτεύθεv

υποχρεώσεις».
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Εξάλλου, στο άρθρο 20 του Εμπορικού Νόμου (β.δ. της 19 Απριλίου/1

Μaίου 1835) ορίζεται ότι: «Ομόρρυθμος Eivoι η συσταιvομέvη μεταξύ δύο ή και

πoMώ~ σκοπόv εχόvτωv va συvεμπορεύωvται υπό επωvυμίαv εταιρικήv». Στο άρθρο

39 oρίζεrαι ότι: «Αι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι ΕΤαιρείαιπρέπει va απoδεικvύωvται

δι' εyγράφω~ δημοσίωv ή ιδιoγράφω~ φυλaπομέvωv εις Tqv TεAEuraiav ταύτηv

περίπτωσιv τωv διατάξεωv του άρθρου 1325 του πολιτικού vόμου» και στο άρθρο 42,

του ιδίου vόμου, ορίζΕΤαι ότι: «Η περίληψις τωv καταστατικώv εγγράφωv τωv

ομορρύθμωv και ετερορρύθμωv εταιρειώv πρέπει va παραδίδεται, εvτός δεKαπΈVΤΕ
ημερώv από της χροvολογίας του εγγράφου, εις το γραφείοv του εμΠΘροδικείου του

vομού, όπου ευρίσΚΕΤαιτο εμπορικόv της εταιρείας κατάστημα, δια va avτιγραφή εις

το βιβλίοv και, ΤOΙXOKoMηθ~va μείvη τρεις ολόκληρους μήvας εκτεθειμέvοv εις το
ακροατήριον. Η αθέτησις τωv διατυπώσεωv τούτωv επιφέρει ακύρωσιv ως προς

τους συvεταίρους. Ούτοι όμως δεv δύvαvται va προτείvωσιv Tqv έΜειψιv καμμιάς
αυτώv κατά τρίτου τιvός"».

Τέλοζ, στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (Κώδικας

Φορολογίας Eισoδήμaτoς, ΦΕΚ Α' 151) ορίζεται ότι: «.....2. Τα πρόσωπα που Eivoι

διευθυVΤΈς,διαχειριστές και γΕVΙKάεvτεταλμΈVoιστη διοίκηση του vομικού προσώπου,

κατά το χρόvο της διάλυσης τωv λοιπώv vομικώv προσώπωv του όρθρου 101,

ευθύvοvται προσωπικώς και αΜηλεγγύως για TηVπληρωμή του φόρου που οφείλεται

από αυτά τα vομικά πρόσωπα σύμφωvα με TΌVπαρόvτα, καθώς και τωv φόρωv που

παραKρατOύVΤαι,αvεξάρτητα από το χρόvο βεβαίωσής τους», στην παράγραφο δε

3, του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρο 22 του v. 2648/1998

(ΦΕΚ Α' 238) ορίζεται ότι: «3. Τα πρόσωπα που αvαφέροvται στις παραγράφους

1 και 2 ευθύvοvται προσωπικώς και aMηλεγγύως για τους παραKρατoύμεvoυς

φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας 7Όυ vομικού προσώπου που

εKπρoσωπoύ~ ως εξής: α) Av έχει yiVEIη παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που

Eίxavμία από τις ως άvω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου

και μετά. β) Av δεν έχει γίvει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που Eίxavμία

από τις πιο πάvω ιδιότητες κατά το xpόvo που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης
του φόρου».

2. Από την ερμηνεία των προπαρατεθεισών διατάξεων του ν. 3190/1955, κατ'

αρχάς, συνάγεrαι ότι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποκτά νομική προσωπικότητα,

, ,.
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όταν ολοκληρωθούν ΟΙ διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου αυτού,

δηλαδή με τη δημοσίευση περίληψης της ιδρυτικής της πράξης στο Τεύχος Α.Ε. και

Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν δε, πριν την ως άνω ολοκλήρωση των

διατυπώσεων της δημοσιότητας, αναπτύξει οικονομική-εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται

μεν ως νομικό πρόσωπο,από τον χρόνο της καταθέσεως και καταχωρήσεως, στο αρμόδιο

Πρωτοδικείο της ιδρυτικής της πράξεως, πλην, όμως, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως Ε.Π.Ε.,

έστω κι αν εμφανιζόταν στις συναλλαγές ως Ε.Π.Ε. Εφ' όσον, όμως, λειτούργησε, κατά το

χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του καταστατικού της στα βιβλία του αρμόδιου

Πρωτοδικείου, έως τη δημοσίευση περίληψης της ιδρυτικής της πράξης στο Τεύχος Α.Ε. και

Ε.Π.Ε., πρέπεινα γίνει δεκτό ότι, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, λειτούργησε ως «εν τοις

πράγμασι» (de facto) προσωπικήομόρρυθμη εταιρεία (πρβλ. ΣτΕ 652/2006, ΑΠ 812/2008,

1608/2006, Ολ.ΑΠ 2/2003 κλπ., ad hoc ΕφΠειρ. 435/1999). Τούτο διότι, ο συγκεκριμένος

εταιρικός τύπος της προσωπικήςομόρρυθμης εταιρείας, προϋποθέτει ελάχιστες διατυπώσεις

δημοσιότητας (δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου

της έδρας της εταιρείας, κατ' άρθρο 42του Ε.Ν.), ενώ παρέχει την ισχυρότερη δυνατή

προστασία στους συναλλασσόμενουςμε την εταιρεία, ενόψει της προσωπικήςαπεριόριστης και

εις ολόκληρον ευθύνης των εταίρων, για τις υποχρεώσειςτης (άρθρο 22 του Ε.Ν.). Επιχείρημα

δε υπέρ της ως άνω απόψεωςπαρέχει και το άρθρο 9 του ν. 3190/1955, κατά το οποίο οι

συμβληθέντες στο όνομα της εταιρείας, πριν την δημοσίευση της ιδρυτικής της πράξης στα

βιβλία του Πρωτοδικείου της έδρας της, ευθύνovται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις

υποχρεώσειςπου γεννήθηκαν απότη συναλλακτική της.Qράσηέως τον χρόνο της δημοσίευσης
-'

στα εν λόγω βιβλία, πολλώ δε μάλλον εάν χωρήσει η δημοσίευση στα βιβλία του

Πρωτοδικείου. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, εταιρεία, η οποίασυνεστήθη συμβολαιογραφικά

ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες, από το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3190/1955,

διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημ?σίευτη ΕΠΕ), αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de factO)

προσωπικήομόρρυθμη εταιρεία.

Ως προςτο ζήτημα δε της ευθύνης του διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας, για τα ποσά

φόρου κλπ., που βεβαιώθηκαν εις βάρος της, κατόπιν ελέγχου, κατά το χρονικό διάστημα από

τη δημοσίευση του καταστατικού της στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, έως τη

δημοσίευση περίληψης της ιδρυτικής της πράξης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., θα τύχουν

εφαρμογής οι διατάξεις που διέπουν τις ομόρρυθμες εταιρείες και οι σχετικές φορολογικές

διατάξεις. Επομένως,σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις εν λόγω προσωπικέςεταιρείες,

τα ιδρυτικά μέλη και διαχειριστές της «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπικήςεταιρείας, κατά

το δημοσιευμένο στα βιβλία του Πρωτοδικείου της έδρας της καταστατικού της, ευθύνovταl

προσωπικά απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσειςπου αναλήφθηκαν στο όνομα
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της εταιρείας, από την άσκηση της εμπορικής της δραστηριότητας, καθ' όλο το χρονικό

διάστημα κατά το οποίο διατελούν εταίροι αυτής και μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων

- δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευση της περίληψης της

ιδρυτικής της πράξης της εταιρείας στο Τεύχος Α.Ε.και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως. Η απεριόριστη δε και εις ολόκληρον προσωπική ευθύνη των προσώπων που

συνεβλήθησαν αίρεται μόνον εάν η εταιρεία αναλάβει μέσα σε τρεις μήνες, από την ολοκλήρωση

των διατυπώσεων δημοσιότητας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις και τη
λοιπή οικονομική δραστηριότητα της «f)/ πράγμασι» προσωπικής εταιρείας (άρθρο 9 παρ. 2 ν.

2190/1955). Σε περίπτωση δε κατά την οποία,-κατά το χρόνικό διάστημα που λεπουργεί η

Ε.Π.Ε ως «εν τοις πράγμασl» (de factό) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία, τροποποιηθεί το

καταστατικό της (ως προς την επωνυμία της εταιρείας, την κυριότητα των εταιρικών μεριδίων

κλπ.), για την ταυτότητα του νομικού ως άνω λόγου, μόνο από τον χρόνο καταχωρήσεως του

τροποποιηθέντος καταστατικού της στο Τεύχος \ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως, παράγονται έννομες συνέπειες, f)/ώ για το χρονικό διάστημα από την

τροποποίηση του καταστατικού έως την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μεταβολή

που έχει συντελεσθεί ισχύει μόνο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (άρθρα 42 και 46 του

Ε.Ν.), αφού τρίτοι δf)/ γνωρίζουν ούτε μπορούν να πληροφορηθούν το γεγονός της

τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας. Συνεπώς, ευθύνονται απεριόριστα και εις

ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα που συνεβλήθησαν ως εταίροι κατά το παραπάνω χρονικό

διάστημα, για τις έναντι των τρίτων υποχρεώσεις 'της εταιρείας, ανεξαρτήτως εάν χωρήσουν

τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, οι οποίες ισχύουν μόνο μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών.

3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα εκτιθέμf)/α στο ανωτέρω ερώτημα:

«....Κατά εταιρείας περΙOρισμΈVΗςευθύνης έxOuVβεβaιωθεί ποσά συvολικού ύψους 643.622,74

ευρώ, πλέοv ΠΡοσαυξι]σεωv,έπειτα από TOVτακτικό έιlεrιroπου δΙΕVεpγήθηKεμε TηVαπό 9-11-

2005 εvτoλή ειι4χου, και αφΟΡούv φόρο εισοδήματος, Φ.Π.Α. και ΚΒΣ τωv ετώv 1995-2000. Η

εv λόγω ΕΠΕ, συατάθηκε με το από 8-7-1994 συμβόλαιο, το οποίο κατατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Ροδόπης, αλλά δα δημοσιεύτηκε ατο Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της

Κυβερvήσεως μέχρι τηv κοιvοποίηση τωv φύΜωv εΑ4χου (28-12-2005). ΠαράΜηλα, έχει

υποβληθεί δήλωση ΈVαpξηςδραστηριότητας στη Δ.ο. Υ. Κομοτηvής, αποκτήθηκε ΑΦΜ ως ΕΠΕ

και θεωρήθηκαv βιβλία και στοιχεία. Στηv εταιρεία αυτή εμφαvιζόταv εταίΡος, με ποσοστό
συμμετοχής 99,67%, διαχειριστής και κατά σuvέπεια εκπρόσωπος η ΧΓ., ΕVώ το υπόλοιπο

0,33% αVΉKεστηv ΕΦ. Η ΧΓ. με το από 13-7-1994 συμβολαιογραφικό έγγραφο όρισε ειδικό
πληρεξούσιο και διαχειριστή της εταιρείας rov σύζυγο της-ΕΓ. Στη συvέχεια, με Tηv από 24-5-
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1995 πράξη τροποποίησης καταστατικού, άΜαξε η επωvυμία της επιχείρησης και

αποφασίσθηκε η μεταβίβαση όλωγ τωv μεριδίωv της ΧΓ. σTOVσύζυγό της ΕΓ., ο οποίος

ορίσθηκε διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας, χωρίς VGέxOuV τηρηθεί οι διατυπώσεις

δημοσιότητας για τη σύαταση της Εvλόγω ΕΠΕ Σημειώvεται επίσης, ότι η πράξη τροποποίησης

του κσταστατικού κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης μετά από τέσσερα χρόγια με αριθμό
f

κστάθεσης, τηv 28.04.1999, αΜά δεv δημοσιεύτηκε στο τεύχοςΑΕ και ΕΠΕτής Εφημερίδας της

Κυβερvήσεως, ούτε δηλώθηκε η μεταβολή αυτή στο τμήμα μητρώου της Δ.ο. Υ. Μετά τηv

κοιvοποίηση τωv aχετικώv πράξεωv στο όvομα της εταιρείας, με συvυπδXρεoυς Tηv ΧΓ. και TOV

σύζυγο της ΕΓ., και TηV οριστικοποίηση τους, δεδoμΈVOυότι δεv ασκήθηκαv εμπρόθεσμες

προσφυγές, ακολούθησε η δημοσίευση του καταστατικού σύστασης της ΕΠΕστο ΦΕΚ'ΤΑΕ-ΕΠξ

στις 31-1-2007 και η δημοσίευση της τροποποίησης αυτού στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠξ στις 7-2-2007-

Στη ΣΥVέχεια,η Δ.ο. Υ. Κομοτηvής με μηVΥΤΉριααvαφορά άσκησε ΠOΙVΙKήδίωξη κατά του ΕΓ./
της ΧΓ. και της ΕΦ., για μη υποβολή δηλώσεωv και μη καταβολή ΦΠΑ. Η πolvική υπόθεση

εκδικάσθηκε και πf.δικαστήριο καταδίκασε TOVΕΓ., εvώ αθώωσε τα άΜα μέλη, με τηv

αιτιολογία ότι αυτός ασκούσε πραγματική διοίκηση της εταιρείας. Επίσης, κατά τωv εκδοθέvτωv

φύΜωv ελέyχo~ ασκήθηκαv εκπρόθεσμες προσφυγές τόσο από TηVΧΓ., η οποία επικαλέσθηκε

ότι βρίσκεται σε διάσταση με το σύζυγο της (δΕV προκύπτει από τα τμήματα Μητρώου και

Εισοδήματος της Δ.ο. Υ.), όσο και από TOVΕΓ. στο ΤριμελέςΔιοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηvής.
ι

Το ΕVλόγω Δικαστήριο εξέδωσε επί τωv προσφυγώv της ΧΓ. απορριπτικές αΠf?φάσεις,οι οποίες

τις έκριvαv απαράδεκτες ελλείψει ΕVVόμOυσυμφέρOVΤoς, δεδoμέvoυ. ότι δεv εκπροσωπούσε

πλέοv TηVεταιρεία, και αφετέρου εκπρόθεσμες. ...».

Υποβάλλεται δε το ερώτημα αναφορικά με τον τύπο (νομική μορφή) που θα πρέπει να

θεωρηθεί ότι λειτουργούσε η εταιρεία (ΕΠΕ ή άλλη μορφή), κατά τον κρίσιμο χρόνο της

έκδοσης των φύλλων ελέ:-{χου ήτοι την 28-12-2005, και αναφορικά με την ύπαρξη ή μη

υποχρέωσης της Γ.Χ., για την καταβολή των οφειλόμενων φόρων, δεδομένου ότι είχε

μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια και είχε παραπηθεί από την διαχείριση, πριν από την

κοινοποίηση των φύλλων ελέ:-{χου,χωρίς ωστόσο και αυτή η αλλαγή να έχει δημοσιευτεί στο

ΦΕΚ.

Ενόψει, εnoμένωζι του δοθέντος πραγματικού και σύμφωνα με την ως άνω ερμηνεία των

προπαρατεθεισών διατάξεων, κατά την ομόφωνη γνώμη των μελών του Τμήματος, με την οποία
••...•......--_. -_ ..-

συντάχθηκε και ο εισηγητής, επί του ανωτέρω ερωτήματος αρμόζει η απάντηση ότι: Εταιρεία, η

οποίο συνεστήθη συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από τον ν.

3190/1955 διaτuπώσεις δημοσιότητας (αδημoσiευτη ΕΠΕ), an~d..Ei «~"-τolς πράγμασι»-(de

facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία. Τα ιδρυτικά δέ-μέ'λητης- ~~'-~olς~'ρόγμασι» (de
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facto) προοωπικής εταιρείας, κατά το δημOOlΕUμένOστα βιβλίατου Πρωτοδικείου της έδρας της

κσταστατικό της, ευθύνονται προοωπικά απεριόριστα και εις ολόκληρον YIdης υποχρεώσεις

που αναλήφθηκαν στο όνομα της εταιρείας, από την άσκηση της εμπορικής της
"δραστηριότητας, καθ' όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατελούν εταίροι αυτής και

μέχρι την ολοκλήρωσητων διατυπώσεων δημOOlότητΟζτης ιδρuτικής της πράξης της εταιρέίας.

Τυχόν δε τροποποίηση του καταστατικού της εταιΡείας, ,κάτά το χρονικό διάστημα (που

λειτουργεί ως de facto προσωπική εταιρεία, παράγει έννομες συνέπειες μόνο από τον χρόνο

τηρήσεως των διατυπώσεων δημOOlότητας της τροποποίησης κα( συνεπ~ ευθύνονται

απεριόριστα και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα που συνεβλήθησαν cqς εταίροι,. κατά το

παραπάνω' χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολών στο καταστατικό τηζ ετ~ιρείας, οι

οποίες ισχύουν μόνο μεταξύ των ΆUμβαλ/Oμένωνμερών, εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις,
δημocnότητας. ι

4. Κατόπιν τω¥ ανωτέρω, επί των. τεθέντων ερωτημάτων, το Α' Τμήμα του Ν.Σ.Κ

γνωμοδότησε ομ¥vtJ, όη εταιρεία, η οποία συνεστήθη συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ,αλλά δεν

τήρησε ης απαπούμενες από τον ν. 3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας, αποτελεί «εν τοις

πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία. Τα lδΡUΤΙKάδε μέλη της, κατά το'

δημocnεuμένοστα βιβλία,του αρμόδιου Πρωτοδικείου,καταστατικό της, ευθύνονται προσωπικά

απεριόριστα και εις ολόκληρον για ης υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν 6:r9 όνομα της εταιΡείας.
ι, .

Τυχόν δε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, κατά το χρονικό διάστημα που
- "'. .'

λειτουργεί ως de facto προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία, παράγει έννoμξ~ συνέπειΕζ, μόνο από

τον χρόνο τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας της τροποποίησης και συνεπώς,

ευθύνονται αΠεΡιόριατακαι εις ολόκληρον οι σύμβληθέντες ως εταίροι, ανεξαρτήτως τυχόν

,,:--~.~ετα~λών στο καταστατικό της εταιρείας, οι οποίες ισχύουν μόνο μεταξύ των συμβαλλομένων

--,~_,bI~..Yι εάν_δ...εΥ.mΡ_rteQ~~ιqιgτu~.ς pπμpgιότητας.
':' :.,'., " . '. . Ό'«:'~:ΆΆ:-:-_~_;Ίf"':<.,~-- ' "
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