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ΠΟΛ 1199/2013  
   
ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης µεταβολής εργασιών κατά την έξοδο εταίρου 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4072/2012. 
 
Μετά από προφορικά και γραπτά ερωτήµατα που περιήλθαν στην Υπηρεσία µας 
αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος και ως προς τα θέµατα αρµοδιότητάς µας, 
θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 
 
Με τις διατάξεις του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α'), ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων και 
θέµατα που αφορούν στην έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.). 
 
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 267 του εν λόγω νόµου, ορίζεται ότι, εάν για 
οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσουν ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραµείνει στην 
εταιρεία µόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον, µέσα σε δύο µήνες, δε 
δηµοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου. 
 
Με την εν λόγω διάταξη, παρέχεται στον εναποµείναντα εταίρο η δυνατότητα, να 
ανεύρει, εντός δύο µηνών, νέο εταίρο (οµόρρυθµο ή ετερόρρυθµο). 
 
Όπως µας γνώρισε η ∆ιεύθυνση Εµπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, κατά το διάστηµα αυτό, η εταιρεία υφίσταται µε έναν εταίρο χωρίς να 
καθίσταται µονοπρόσωπη, ενώ σε περίπτωση εισόδου νέου εταίρου, εντός του 
διµήνου, οι ηµεροµηνίες εισόδου του νέου εταίρου και εξόδου του απερχόµενου 
οφείλουν, να είναι οι πραγµατικές ηµεροµηνίες των γεγονότων .  
 
Οµοίως, µε τις διατάξεις της 1070576/2627/∆Μ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062 Β') 
Α.Υ.Ο.Ο., ορίζεται ότι, τα νοµικά πρόσωπα για οποιαδήποτε µεταβολή των αρχικά 
δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή επωνυµίας, του τόπου επαγγελµατικής 
εγκατάστασης, των µελών ή εταίρων κ.λπ. υποχρεούνται, να υποβάλλουν στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., εντός τριάντα ηµερών, την αντίστοιχη δήλωση µεταβολής εργασιών 
συνυποβάλλοντας και το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό. 
 



 

 

 Επί πλέον, µε τις διατάξεις των άρθρων 260, 261, 262 και 263 του ιδίου νόµου 
αναφέρεται ότι, η έξοδος εταίρου επέρχεται: 
 
- Με δήλωση του εταίρου προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους (εκούσια 
έξοδος) εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό. 
 
- Με δικαστική απόφαση µετά από αίτηση ατοµικού δανειστή του. 
 
- Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων (αποκλεισµός 
εταίρου). 
 
Επίσης ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συµπαράσταση εταίρου 
επιφέρουν την έξοδό του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο 
καταστατικό. 
 
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 271, οι ίδιες ως άνω διατάξεις έχουν εφαρµογή 
και στην Ετερόρρυθµη Εταιρεία, εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση. 
 
Ως εκ τούτου, το νοµικό πρόσωπο δια του νοµίµου εκπροσώπου του οφείλει, εντός 
τριάντα ηµερών από την πραγµατοποίηση της µεταβολής, να προσέλθει στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ., προκειµένου να δηλώσει την έξοδο εταίρου, προσκοµίζοντας κατά 
περίπτωση το αντίστοιχο έγγραφο για την έξοδό του (δήλωση προς την εταιρεία για 
την έξοδό του, δικαστική απόφαση µετά από αίτηση ατοµικού δανειστή του για την 
έξοδό του, δικαστική απόφαση αποκλεισµού, κλπ) καταχωρηµένο στο Γ.Ε.ΜΗ.. 
 
Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο δεν προσέλθει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., εντός 
τριάντα ηµερών, όπως έχει υποχρέωση, προκειµένου να υποβάλλει τη σχετική 
δήλωση, µπορεί µετά την παρέλευση της προθεσµίας, να υποβάλλει τη δήλωση αυτή 
ο εξερχόµενος εταίρος συνυποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο για την έξοδό του, 
καταχωρηµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Η βεβαίωση µεταβολής που παράγεται, στην περίπτωση αυτή, φυλάσσεται στο 
φάκελο του νοµικού προσώπου ενώ στον εξερχόµενο εταίρο, χορηγείται απαντητικό 
έγγραφο µε το ακόλουθο περιεχόµενο: « Όπως προκύπτει από το ........... (είδος 
εγγράφου, αριθµός 
και ηµεροµηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ) ο/η κ ........... φέρεται εξερχόµενος/η 
από εταίρος της εταιρείας µε επωνυµία ............. από την ............ (ηµεροµηνία)». 
 
Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης µεταβολής εργασιών, ως προς 
την έξοδο εταίρου σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, είτε από το νοµικό πρόσωπο ή 
τον εξερχόµενο εταίρο, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, όπως ισχύει, στο νοµικό 
πρόσωπο, δεδοµένου ότι αυτό, είναι υπόχρεο στην υποβολή της σχετικής δήλωσης. 
 
Στο σηµείο αυτό, επισηµαίνουµε ότι, για τις εν λόγω µεταβολές, η προθεσµία των 
τριάντα ηµερών, λογίζεται από την ηµεροµηνία καταχώρησης αυτών στο ΓΕ.ΜΗ. 
 
Μηχανογραφικές οδηγίες για την καταχώρηση των µεταβολών αυτών έχουν δοθεί µε 
το ∆30Β 4020842 ΕΞ 2013 έγγραφο της ∆/νσης Εφαρµογών Η/Υ (∆30). 
 



 

 

 Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, το τµήµα Μητρώου της ∆.Ο.Υ., δε θα προβαίνει στις 
παραπάνω ενέργειες εάν, λόγω µετάπτωσης, δεν αποτυπώνονται στη µηχανογραφική 
εικόνα των νοµικών αυτών προσώπων τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυµία, σχέσεις, 
µέλη κ.λπ.)  
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
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