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ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη διακοπή δραστηριότητας Κοινοπραξίας
Αγαπητοί Κύριοι,
επειδή πολλές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις - Μέλη του Συνδέσµου µας, έχουν σχετικές
περιπτώσεις, παρακαλούµε να µας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα:
1) Σε περίπτωση θανάτου όλων των µελών φυσικών προσώπων Κοινοπραξίας, εκτός
ενός και εφόσον δεν προβλέπεται ρητά στο συµφωνητικό σύστασης (καταστατικό) της
Κοινοπραξίας ότι οι κληρονόµοι υπεισέρχονται στην θέση των θανόντων, θεωρείται ότι
έχουµε αυτοδίκαιη διακοπή δραστηριότητας της Κοινοπραξίας και ότι η δραστηριότητά της
συνεχίζεται από το εν ζωή µέλος;
Εάν ΝΑΙ, πέραν των Ληξιαρχικών Πράξεων των θανόντων χρειάζεται, άλλο έγγραφο για την
∆ήλωση ∆ιακοπής ∆ραστηριότητας της Κοινοπραξίας;
2) Σε περίπτωση θανάτου όλων των µελών φυσικών προσώπων Κοινοπραξίας, και εφόσον
δεν προβλέπεται ρητά στο συµφωνητικό σύστασης (καταστατικό) της Κοινοπραξίας ότι οι
κληρονόµοι υπεισέρχονται στην θέση των θανόντων, θεωρείται ότι έχουµε αυτοδίκαιη
διακοπή δραστηριότητας της Κοινοπραξίας;
Φέρουν οι κληρονόµοι οιανδήποτε ευθύνη για την Κοινοπραξία και πρέπει να προβούν σε
κάποιες ενέργειες για την ∆ήλωση ∆ιακοπής ∆ραστηριότητας και υπό ποιαν ιδιότητα;
Εάν ΝΑΙ, τι έγγραφα χρειάζονται, για την ∆ήλωση ∆ιακοπής ∆ραστηριότητας της
Κοινοπραξίας;
3) Σε περίπτωση Πτώχευσης ή ∆ιάλυσης όλων των µελών νοµικών προσώπων
Κοινοπραξίας, εκτός ενός και εφόσον δεν προβλέπεται το γεγονός ρητά στο συµφωνητικό
σύστασης (καταστατικό) της Κοινοπραξίας, θεωρείται ότι έχουµε αυτοδίκαιη διακοπή
δραστηριότητας της Κοινοπραξίας και ότι η δραστηριότητά της συνεχίζεται από το εν
λειτουργία µέλος, νοµικό πρόσωπο;
Εάν ΝΑΙ, τι έγγραφα χρειάζονται, για την ∆ήλωση ∆ιακοπής ∆ραστηριότητας της
Κοινοπραξίας;
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Αγαπητοί Κύριοι
εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι τα ανωτέρω ερωτήµατα αφορούν µεγάλο πλήθος εταιρειών
µελών µας, οι οποίες στα χρόνια της εργοληπτικής δραστηριοποίησής τους έχουν
συµµετάσχει σε πολλές κοινοπραξίες για την βέλτιστη κατασκευή των δηµόσιων τεχνικών
έργων, κοινοπραξίες οι οποίες λόγω του ότι :
•
Πολλές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν
καθεστώτα προστασίας από τους Πιστωτές τους,

πτωχεύσει ή έχουν µπει σε ειδικά

•
Τα βιβλία και στοιχεία των Κοινοπραξιών τηρούνταν στη έδρα πτωχευµένων ή σε
ειδικό καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές τους, εταιρειών,
•

Μέλη Κοινοπραξιών έχουν αποβιώσει,

δεν µπορούν να "κλείσουν" φορολογικά παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ανενεργές
κοινοπραξίες επι σειρά ετών, όπως αποδεικνύεται από την υποβολή συνεχόµενων
µηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήµατος κ.λ.π.
Σε κάθε περίπτωση και µέχρι να διευκρινιστούν τα ως άνω ερωτήµατα, σας παρακαλούµε
όπως προβείτε άµεσα στην παράταση της τεθείσας ηµεροµηνίας µε την απόφαση ∆ΕΣ Γ
1063076 ΕΞ 15-4-2014 και η ηµεροµηνία αυτή από 20-6-2014 να παραταθεί
τουλάχιστον έως την 31-12-2014, προκειµένου οι επιχειρήσεις να τύχουν επαρκούς
χρόνου προετοιµασίας.
Σε αναµονή αποδοχής του αιτήµατός µας και απαντήσεων στα ως άνω ερωτήµατα.
Με τιµή,
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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