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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Ένα φορολογικό σύστηµα θα πρέπει να εξασφαλίζει τα έσοδα που απαιτούνται  για την οµαλή 

λειτουργία του κράτους µε κοινωνική δικαιοσύνη, λαµβάνοντας υπόψη  τη φοροδοτική ικανότητα 

του ατόµου, την καθολικότητα των φόρων, την αποφυγή διπλής φορολογίας, την ανάπτυξη της 

οικονοµίας, την ανακατανοµή των οικονοµικών πόρων, την προώθηση υψηλότερου επιπέδου 

οικονοµικών δραστηριοτήτων, µε την υπενθύµιση ότι ο φόρος είναι θυσία προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου.1 

Ως πρόσωπα θεωρούνται από το ∆ίκαιο  και οι ενώσεις φυσικών προσώπων ή περιουσίας για την 

θεραπεία κοινωνικών αναγκών. Έτσι το "νοµικό πρόσωπο" (αν και πράγµατι δεν υπάρχει τέτοιο 

στη φύση) αναγνωρίζεται όµως «κατά πλάσµα δικαίου» ως υποκείµενο δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων, συνεπώς µε αυτοτελή ικανότητα ∆ικαίου. 

Η αναγνώριση αυτή, νοµικής προσωπικότητας, σε ένωση προσώπων, ανεξάρτητης εκείνης που 

αναγνωρίζεται επιµέρους στα φυσικά πρόσωπα - µέλη της, είναι δηµιούργηµα των τελευταίων 

αιώνων και αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Έτσι ένα 

νοµικό πρόσωπο µπορεί να αποκτά δικαιώµατα και υποχρεώσεις χωρίς να δεσµεύονται από αυτά 

τα µέλη του, να πράττει δηλαδή "ιδίω ονόµατι". Το νοµικό πρόσωπο δεσµεύεται από τις πράξεις 

των οργάνων του και αποκτά δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε απόφασή τους.

Στα νοµικά πρόσωπα κρίσιµες είναι οι εξουσίες διαχείρισης (εσωτερικές σχέσεις) και 

εκπροσώπησης (σχέσεις µε τρίτους). Το ποιο όργανο τις έχει, καθορίζεται από το νόµο και από το 

καταστατικό ή τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας του νοµικού προσώπου. Το εσωτερικά 

αυτά έγγραφα εξειδικεύουν στο πλαίσιο του νόµου ποιο όργανο και µε ποιο τρόπο χρειάζεται να 

αποφασίσει, προκειµένου το νοµικό πρόσωπο να αναλάβει ένα δικαίωµα ή µια υποχρέωση 

 Οι διοικούντες νοµικά πρόσωπα ,αν και  δεν είναι οι κατά νόµο κύριοι υπόχρεοι για την 

καταβολή του φόρου, ωστόσο συνδέονται µε αυτά  µε έννοµη σχέση , που  είναι ικανή  να

δικαιολογήσει τη θεµελίωση προσωπικής ευθύνης τους για την εκπλήρωση της φορολογικής
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  Αικ.Φινοκαλιώτη ,«Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές » 

 Εκδόσεις Σάκκουλα,2014   

ενοχής των νοµικών προσώπων που εκπροσωπούν.2 

Οι διατάξεις για την προσωπική ευθύνη των διοικητών νοµικών προσώπων για φορολογικές 

παραβάσεις και χρέη προς το ∆ηµόσιο ανήκουν στο πλέγµα των νοµοθετικών µέτρων που 

αποσκοπούν στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των βεβαιωµένων φόρων. 

Ιδιαίτερο γνώρισµα των µέτρων αυτών είναι ότι δεν λαµβάνονται σε βάρος του νοµικού 

προσώπου που φοροδιαφεύγει αλλά σε βάρος τρίτων προσώπων που το διοικούν. 

Οι σχετικές διατάξεις βρίσκονται  διάσπαρτες σε διάφορα νοµοθετήµατα και δηµιουργούν ένα 

ευρύ πλαίσιο φορολογικής ευθύνης. Όµως οι απαντήσεις σε ιδιαίτερες περιπτώσεις , θα πρέπει να 

αναζητηθούν  κατά περίπτωση στο εταιρικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο και το δίκαιο της 

διοικητικής εκτέλεσης. Και αυτό επειδή η ευθύνη των διοικητών µπορεί να είναι σωρευτικά 

ποινική, αλληλέγγυα µε το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας, ευθύνη µε δέσµευση περιουσιακών 

στοιχείων και αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας.  

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Κατά παρέκκλιση της αρχής της περιουσιακής αυτοτέλειας των κεφαλαιουχικών εταιριών ,ο 

νοµοθέτης θέσπισε  την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικητών τους για τα φορολογικά χρέη των 

εταιριών αυτών. 

Η αστική ευθύνη των διοικούντων νοµικά πρόσωπα για φορολογικές οφειλές έναντι του 

∆ηµοσίου θεσπίζεται µε ειδικές διατάξεις ,ως προσωπική και γνήσια αντικειµενική ευθύνη, 

δηλαδή υφίσταται ανεξαρτήτως πταίσµατος του υπόχρεου προσώπου σε αντίθεση µε τον κανόνα 

της υποκειµενικής ευθύνης που ισχύει έναντι των λοιπών τρίτων. Σκοπός της επέκτασης της 

φορολογικής ενοχής και σε άλλα πρόσωπα , είναι η πληρέστερη εξασφάλιση του ∆ηµοσίου ως 

προς την πληρωµή του φόρου. Η καθιέρωση της ευθύνης αυτής δεν µπορεί να περιοριστεί ή να 

αποκλειστεί µε συµφωνία των µετόχων ή των εταίρων. Μία τέτοια συµφωνία µπορεί να είναι 

ισχυρή µόνο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών θεµελιώνοντας δικαίωµα αναγωγής του 

καταβάλλοντος ,σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας αυτής. 

Προϋπόθεση εφαρµογής των ειδικών διατάξεων περί  ευθύνης των διοικούντων  εταιρίες 

αποτελεί  η  προηγούµενη ταµειακή βεβαίωση του χρέους σε βάρος του νοµικού προσώπου η 
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2011, 

4
 Ν.Ρόκας , «Εμπορικές εταιρίες»,Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ,7

η 
έκδοση 2012. 

οποία συντελείται µε την έκδοση τριπλότυπου παραλαβής του τίτλου είσπραξης από την αρµόδια 

οικονοµική υπηρεσία. 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Με τη σύναψη της εταιρικής σύµβασης και την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας 

δηµιουργείται ένα νέο υποκείµενο δικαίου το οποίο έχει   επωνυµία , εθνικότητα , έδρα, ικανότητα 

δικαίου, ικανότητα για δικαιοπραξία και αδικοπραξία ,ικανότητα παράστασης στο δικαστήριο.Η 

εταιρία ως νοµικό πρόσωπο είναι φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 

Οι εταιρίες διακρίνονται παραδοσιακά σε προσωπικές  ή προσωποπαγείς και σε κεφαλαιουχικές  ή 

σωµατειακής φύσεως 3. 

Στις προσωπικές εταιρίες το πρόσωπο και η προσωπική συµβολή κάθε εταίρου είναι βασικός 

παράγοντας για τη λειτουργία της εταιρίας. Ο εταιρικός σκοπός επιδιώκεται µε την προσωπική 

εργασία και την σύµπραξη των εταίρων. Ο ενοχικός δεσµός που συνδέει τους εταίρους έχει 

προσωποπαγή χαρακτήρα. Στην εταιρία του αστικού κώδικα, ο θάνατος ενός από τους εταίρους ή

η πτώχευσή του, έχει ως αποτέλεσµα τη λύση της εταιρίας, ενώ η είσοδος και η έξοδος µέλους 

από την εταιρία απαιτεί τη συναίνεση όλων. Για τις υποχρεώσεις της προσωπικής εταιρίας, 

ευθύνεται η ίδια η εταιρία µε την περιουσία της, αλλά και οι εταίροι ατοµικά µε την ατοµική τους 

περιουσία. Οι εταίροι έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το ύψος και το 

είδος της εισφοράς τους (αρχή της ισότητας) και έχουν υποχρέωση πίστης στις µεταξύ τους 

σχέσεις.4 

Οι προσωπικές εµπορικές εταιρίες είναι η οµόρρυθµη, η ετερόρρυθµη , η αφανής και ο 

ευρωπαϊκός όµιλος οικονοµικού σκοπού. Την εµπορικότητά τους την αποκτούν κατά το 

ουσιαστικό κριτήριο πρέπει δηλαδή σύµφωνα µε το σκοπό αυτής, να ενεργεί αντικειµενικώς 

εµπορικές πράξεως ή να ασκεί εργασίες ή επιχειρήσεις, οι οποίες αν ενεργούνταν ή ασκούνταν 

από φυσικό πρόσωπο θα προσέδιδαν σ’ αυτό την ιδιότητα του εµπόρου .   
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Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, βασικός παράγοντας είναι το κεφάλαιο και ειδικότερα η 

συγκέντρωση κεφαλαίων. Το πρόσωπο των εταίρων είναι αδιάφορο. Οπότε η είσοδος και 

έξοδος εταίρων και η µεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας είναι ελεύθερα, ενώ ο θάνατος ή η 

πτώχευση ενός από τους εταίρους δεν επηρεάζουν την εταιρία. Έτσι εξασφαλίζεται η 

διαιώνιση της εταιρίας. Οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση συνεργασίας, αφού η επιδίωξη του 

εταιρικού σκοπού ανατίθεται σε ειδικά όργανα διοικήσεως, τα µέλη των οποίων δεν είναι 

ανάγκη να έχουν εταιρική ιδιότητα. Ο νόµος θεµελιώνει λοιπόν την διάκριση των 

αρµοδιοτήτων. Οι εταίροι εκφράζουν τη γνώµη τους για θέµατα πέραν της διοικήσεως της 

εταιρίας στη γενική συνέλευση της εταιρίας. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης 

λαµβάνονται µε κεφαλαιουχική πλειοψηφία, ενώ η έκταση των εταιρικών δικαιωµάτων 

εξαρτάται από το ύψος της εισφοράς. ∆εν ισχύουν οι αρχές της ισότητας και της πίστης όπως 

στις προσωπικές εταιρίες. 5 

Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες υπάγεται η ανώνυµη εταιρία, η εταιρία περιορισµένης ευθύνης, 

η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, η ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρία και η ευρωπαϊκή 

εταιρία, ενώ η συµπλοιοκτησία αποτελεί ιδιάζουσα εταιρική µορφή του ναυτικού δικαίου. 

 Σωµατειακή δοµή, χωρίς να είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, έχουν το σωµατείο, ο 

συνεταιρισµός και η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία. Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες είναι 

έµποροι κατά το τυπικό κριτήριο, αποκτούν δηλ. την εµπορική ιδιότητα από την ίδρυσή τους, 

χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε εµπορικές πράξεις για να την αποκτήσουν. 

 Πέραν αυτών των µορφών των κεφαλαιουχικών εταιριών υπάρχει και ένας αριθµός ειδικών 

ανωνύµων εταιριών, δηλαδή ανωνύµων εταιριών, οι οποίες στη βασική τους ρύθµιση είναι 

ίδιες µε αυτές των αε, αλλά παρουσιάζουν αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες λόγω της φύσης του 

αντικειµένου των εργασιών τους. Τέτοιες είναι λ.χ. η ανώνυµη τραπεζική εταιρία, η ανώνυµη 

ασφαλιστική εταιρία, η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης.6  
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Η αλληλέγγυα ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων στις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες 

εταιρίες  

Η έννοια της αλληλέγγυας ευθύνης λαµβάνεται από το άρθρο 29 του ΕισΝΑΚ σε συνδυασµό 

µε τα άρθρα 480 επ. του ΑΚ, τα οποία αναφέρονται στην «ενοχή εις ολόκληρον». Τα 

στοιχεία της ευθύνης αυτής θα µπορούσαν να συνοψισθούν σε δύο βασικά σηµεία:7 

(i) Η ευθύνη των εταίρων είναι απεριόριστη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εταιρικοί δανειστές 

µπορούν να στραφούν κατά του οµόρρυθµου εταίρου και να αναζητήσουν από την ατοµική 

του περιουσία τις οφειλές της εταιρίας προς αυτούς. Εταιρικός δανειστής µπορεί να είναι και 

το ∆ηµόσιο, στο µέτρο που η εταιρία οφείλει φόρους. 

(ii) Οι εταίροι ευθύνονται εις ολόκληρον, δηλαδή για το σύνολο της οφειλής, ενώ δεν 

δικαιούνται να υποδείξουν άλλον εταίρο ή την εταιρία για την πληρωµή του συνόλου ή 

τµήµατος της οφειλής. Κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται για τα συµβατικά και 

εξωσυµβατικά χρέη της εταιρίας µε την ιδιότητα του πρωτοφειλέτη και όχι του εγγυητή της 

εταιρίας. 

Περαιτέρω, η ευθύνη τους έναντι του ∆ηµοσίου είναι αυτοτελής και όχι επικουρική. 

Εποµένως, το ∆ηµόσιο δύναται να προβεί στην έναρξη της διαδικασίας διοικητικής 

εκτέλεσης παράλληλα τόσο κατά της εταιρίας όσο και κατά των οµόρρυθµων εταίρων. Αν 

ένας από τους συνεταίρους κατέβαλε ολόκληρο το χρέος, τότε έχει δικαίωµα να στραφεί κατά 

των υπολοίπων συνεταίρων κατά το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στην εταιρία και να 

εισπράξει την αναλογία αυτή. Αντίθετα, αν η εταιρία κατέβαλε από το ταµείο της, τότε δεν 

έχει δικαίωµα να στραφεί κατά των εταίρων αναγωγικά. Αυτό είναι εκδήλωση του 

εγγυητικού χαρακτήρα της ευθύνης των εταίρων.  

Οι διατάξεις για τη σε ολόκληρο και απεριόριστη ευθύνη των εταίρων, είναι αναγκαστικού 

δικαίου που έχει τεθεί χάριν της προστασίας των συµφερόντων των τρίτων 

συναλλασσοµένων µε την εταιρία και έτσι δεν µπορεί το καταστατικό ούτε να αποκλείσει 

ούτε να περιορίσει αυτού του είδους την ευθύνη. Η ευθύνη του οµόρρυθµου εταίρου για τις 

                                                                 

7
Κ.Καλλιντέρης, «Η προσωπική ευθύνη διοικητών ν.π. για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το 

Δημόσιο» ,Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη  2004. 
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υποχρεώσεις της εταιρίας προϋποθέτει να είναι εταίρος και σύµφωνα µε δηµοσιευµένο 

καταστατικό. 

Ο «εν τοις πράγµασι οµόρρυθµος εταίρος» µίας ο.ε .δηλαδή αυτός που εκπροσωπεί την 

εταιρία χωρίς να είναι κατά το καταστατικό εταιρίας, καταρχήν. δεν ευθύνεται σε ολόκληρο 

µε την εταιρία έναντι των τρίτων δανειστών της ,ενώ υπέχει ευθύνη ακόµα και εκείνος ο 

εταίρος, η εταιρική ιδιότητα του οποίου ακυρώθηκε, λόγω δικαστικής ακύρωσης της 

σύµβασης απόκτησης της εταιρικής µερίδας, εφόσον η δικαστική απόφαση δεν έχει ακόµη 

δηµοσιευθεί στο βιβλίο εταιριών του αρµόδιου Πρωτοδικείου, όπου είναι δηµοσιευµένο το 

καταστατικό της ο.ε .(ΝΣΚ 101/2001).  

Ο νεοεισερχόµενος οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα 

προϋπάρχοντα  και τα µελλοντικά χρέη της εταιρίας , Καµία αντίθετη συµφωνία δεν ισχύει 

έναντι των τρίτων. 

O απερχόµενος εταίρος ευθύνεται για τα φορολογικά χρέη που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 

αποχώρησή του. 

Ευθύνη ετερόρρυθµου εταίρου  

Ο ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται µέχρι του ποσού της εισφοράς του, δηλαδή αφού 

καταβάλει την εισφορά που αναφέρεται στο καταστατικό, δεν µπορεί να κληθεί να καταβάλει 

νέα εισφορά ή να καταβάλει για τα χρέη της εταιρίας, αλλά το πολύ να χάσει την εισφορά του 

ή, αν δεν την έχει καταβάλει ολόκληρη, να υποχρεωθεί να καταβάλει το υπόλοιπο, ούτως 

ώστε, σε κάθε περίπτωση, να έχει καταβάλει το σύνολο της εισφοράς που υποσχέθηκε µε την 

εταιρική σύµβαση. Μέχρι το ποσό αυτό ευθύνεται κανονικά όπως όλοι οι εταίροι και έναντι 

των τρίτων και έναντι του εταίρου που τυχόν κατέβαλε όλο το χρέος και στρέφεται τώρα 

κατά των άλλων συνεταίρων του αναγωγικά για να εισπράξει την αναλογία τους.8 

Εν τούτοις, ο ετερόρρυθµος εταίρος το όνοµα του οποίου αναφέρεται στην επωνυµία της 

εταιρίας ευθύνεται απεριόριστα σαν οµόρρυθµος,  και ο ετερόρρυθµος εταίρος που 

αναµιγνύεται σε πράξεις εκπροσώπησης της εταιρίας ευθύνεται κι αυτός απεριόριστα και σε  
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Βλ.Ιωάννης Κ.Ρόκας ,ό.π. 
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ολόκληρο. Συνεπώς, δεν είναι ακριβές να λέγεται ότι απαγορεύεται στον ετερόρρυθµο εταίρο 

να αναµιγνύεται στα έργα εκπροσώπησης της εταιρίας. Απλά, σε περίπτωση που διενεργήσει 

πράξεις εκπροσώπησης, ευθύνεται πλέον ως οµόρρυθµος (de facto διαχείριση). Είναι όµως 

δυνατή  η απαλλαγή του ετερόρρυθµου  εταίρου από τη βαρύτερη ευθύνη ,αν ο τρίτος 

γνώριζε την ιδιότητά του ως ετερόρρυθµου εταίρου (άρθρο 278 Ν.4072/2012). Σε περίπτωση 

έναρξης λειτουργίας της εταιρίας πριν από την εγγραφή της στο  Γ.Ε.ΜΗ., κάθε 

ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά το διάστηµα αυτό ως 

οµόρρυθµος, δηλαδή καθιερώνεται προσωπική και απεριόριστη ευθύνη και του 

ετερόρρυθµου εταίρου για τα χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά  το διάστηµα αυτό ,εκτός αν οι 

τρίτοι γνώριζαν ότι συµµετείχε στην εταιρία ως ετερόρρυθµος εταίρος. 9  

Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας ,ο ετερρόρυθµος εταίρος ευθύνεται ως εκκαθαριστής εκ του 

νόµου (εκτός αν υπάρχει διαφορετική καταστατική πρόβλεψη περί µη ορισµού του ως 

εκκαθαριστή ).  

Σε περίπτωση εισόδου ετερόρρυθµου εταίρου µε µεταβίβαση της εταιρικής συµµετοχής σε 

υπάρχουσα ο.ε. ή ε.ε. δηµιουργείται ευθύνη για τα προϋπάρχοντα χρέη της εταιρίας η οποία 

περιορίζεται µέχρι του ποσού της εισφοράς του.  

Με τη γνωµοδότηση 738/1984 του ΝΣΚ έγινε δεκτό ότι « εάν Ετερόρρυθµη Εταιρεία (ΕΕ) 

δεν διαθέτει περιουσία κινητή ή ακίνητη και επειδή οι ετερρόρυθµοι εταίροι έχουν καταβάλει 

το ποσό της εισφοράς τους, µόνος υπόχρεος αποµένει το οµόρρυθµο µέλος αυτής ή τα 

οµόρρυθµα µέλη αυτής τα οποία έχουν αλληλέγγυα και σε ολόκληρο την προσωπική ευθύνη 

για την καταβολή των οφειλών της ΕΕ». Περαιτέρω, µε τη γνωµοδότηση 406/1991 του ΝΣΚ 

έγινε δεκτό ότι «η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη οµορρύθµου εταίρου ΕΕ µετά της 

εταιρείας αυτής για την καταβολή των χρεών της προς το ∆ηµόσιο δεν αποσβέννυται  ούτε 

λόγω της συγχωνεύσεως της ΕΕ µε άλλες σε Ανώνυµη Εταιρεία ούτε λόγω πτωχεύσεως της 

τελευταίας. Η ευθύνη αυτή δεν επηρεάζεται επίσης από την ανάληψη από την ΑΕ, σύµφωνα 

µε το καταστατικό της των υποχρεώσεων της ετερορρύθµου εταιρείας. 

Στις προσωπικές εταιρείες  δεν επιτρέπεται, ρητά πλέον µετά το ν.4072/2012, ο διορισµός ως 

διαχειριστή µη εταίρου . Αν παρά ταύτα ανατεθούν εκπροσωπευτικές εξουσίες σε πρόσωπο 

που δεν είναι εταίρος , τότε αυτό δεν ευθύνεται .  
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H ευθύνη των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες  

Η ανώνυµη εταιρία  είναι η κατ’ εξοχήν κεφαλαιουχική εµπορική εταιρία. Χαρακτηριστικά 

της είναι, πέραν του ότι έχει νοµική προσωπικότητα και την ιδιότητα του εµπόρου κατά το 

τυπικό κριτήριο, ότι οι εταίροι της (µέτοχοι) ευθύνονται περιορισµένα, µέχρι την αξία της 

εισφοράς τους, το κεφάλαιο είναι διαιρεµένο σε µερίδια (µετοχές) και η εταιρική ιδιότητα 

µεταβιβάζεται ελεύθερα (ελεύθερη µεταβίβαση των µετοχών).10 

Μέχρι και τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ΚΦ∆) µε τον ν.4174/2013 

(ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013) ,οι ρυθµίσεις σχετικά µε την αστική ευθύνη των διοικούντων 

κεφαλαιουχικές εταιρίες έναντι του ∆ηµοσίου περιέχονταν κατά κύριο λόγο στα άρθρα 115 

του ν.2238/1994 ( ΚΦΕ) και 55 περ.β΄του ν.2859/2000 (ΚΦ.Π.Α.).Ωστόσο ,µε το άρθρο 50 

του ΚΦ∆ προβλέφθηκε µε ενιαίο τρόπο η αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων εταιρίες, 

αντικαθιστώντας τις παλαιότερες διατάξεις. Έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κώδικα 

ορίστηκε η 1.1.2014. 

Αναγκαία προϋπόθεση είναι προηγούµενη νόµιµη επίδοση σε αυτούς της ατοµικής 

ειδοποιήσεως που προβλέπεται στο άρθρ. 4 παρ. 1 ΚΕ∆Ε διαφορετικά καθίσταται άκυρη η 

λήψη οιουδήποτε  µέτρου αναγκαστικής εκτελέσεως .Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ΚΕ∆Ε  που 

αναφέρει ότι η παράλειψη επιδόσεως της άρθ. 4 παρ. 1 ΚΕ∆Ε ατοµικής ειδοποιήσεως δεν 

ασκεί καµία επίδραση στο κύρος των λαµβανόµενων αναγκαστικών µέτρων δεν έχει 

εφαρµογή  επί αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος τρίτων όπως τρίτοι  θεωρούνται οι 

διοικητές κεφαλαιουχικών εταιριών , λόγω της περιουσιακής «αυτοτέλειας» των εταιριών 

αυτής της µορφής. 

Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι, εν  όψει του σκοπού δηµοσίου συµφέροντος αλλά και 

της εξαιρετικής φύσεως των διατάξεων αυτών, επιβάλλεται η στενή τους ερµηνεία, χωρίς τη 

δυνατότητα επεκτάσεώς τους σε πρόσωπα που δεν έχουν τις αναφερόµενες εκ του νόµου 

ιδιότητες ,ούτε σε οφειλές που δεν προσδιορίζονται ρητά κατά είδος στις νοµοθετικές 

διατάξεις (ΣτΕ 884/2011,ΝΣΚ 380/2012). 

Αλληλέγγυα υπεύθυνοι µε την εταιρία δύνανται να θεωρηθούν οι διευθυντές, διαχειριστές, 

διευθύνοντες σύµβουλοι και γενικά οι εντεταλµένοι στην διοίκηση των νοµικών προσώπων 

(ανωνύµων εταιριών, συνεταιρισµών, δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και 

εκµεταλλεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν µε 
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οποιονδήποτε τύπο εταιρίας στην Ελλάδα, αλλοδαπών οργανισµών που αποβλέπουν στην 

απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων ,ηµεδαπών ε.π.ε. και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιριών )11 για την καταβολή των οφειλοµένων από τα νοµικά αυτά πρόσωπα φορολογικών 

οφειλών υπό ορισµένες προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 115  

του ν. 2238/199412  οι οποίες αφορούν αφενός µεν την κατάσταση της επιχείρησης  (λύση-

λειτουργία) ,αφετέρου δε το είδος της φορολογικής οφειλής . 

Η διάταξη του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 δεν προσκρούει στο άρθρο 78 παρ. 1 του 

Συντάγµατος ούτε στην παρ. 5 του άρθρου 4 αυτού, δεδοµένου ότι το Σύνταγµα δεν 

αποκλείει στον κοινό νοµοθέτη να καθορίσει µε διατάξεις τυπικού νόµου, όπως συµβαίνει 

στην προκειµένη περίπτωση και άλλα πρόσωπα, πέραν του νοµικού προσώπου, ως 

προσθέτως υπόχρεα, για την κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων αυτού13.  

Επίσης, κρίθηκε νοµολογιακά ότι η θέσπιση προσωπικής και αλληλέγγυας  ευθύνης των 

φυσικών προσώπων, τα οποία διευθύνουν ανώνυµες εταιρίες και η απαγόρευση χορηγήσεως 

                                                                 
11

 Βλ.αρθρ.101 παρ.1 ν.2238/1994 : «1. Στο φόρο υπόκεινται:  α) Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες. β) Οι 

δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»  γ) Οι συνεταιρισµοί που 

έχουν συσταθεί νόµιµα και οι ενώσεις τους. δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε 

τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισµοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών 

ωφεληµάτων. ε) Οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης.  «στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες». 

12`Αρθρο 115 ν. 2238/1994: « 1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές,  ή διευθύνοντες σύµβουλοι και 

εκκαθαριστές των ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών ή συνεταιρισµών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής 

τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά 

πρόσωπα σύµφωνα µε τον παρόντα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο 

βεβαίωσής τους. Στις ανώνυµες εταιρίες που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως µαζί µε τα πιο πάνω 

πρόσωπα, για την πληρωµή των κατά το προηγούµενο εδάφιο οφειλόµενων φόρων της διαλυόµενης εταιρίας και 

εκείνη που την απορρόφησε ή η νέα εταιρία που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Τα 

πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω έχουν δικαίωµα αναγωγής κατά των προσώπων που διατέλεσαν 

σύµβουλοι, καθώς και µέλη ή µέτοχοι του νοµικού προσώπου κατά το  χρόνο της διάλυσής του ως προς τους 

φόρους που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες από την έναρξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από το χρόνο 

βεβαίωσής τους. 

2. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλµένοι στη διοίκηση του νοµικού 
προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νοµικών προσώπων του άρθρου 101, ευθύνονται 
προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα 
σύµφωνα µε τον παρόντα, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής 
τους…..» 

13
  Βλ.σχετ.ΣτΕ 3/2000 
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αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας στα πρόσωπα αυτά λόγω υπάρξεως οφειλών  των 

ανωνύµων εταιρειών  από παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους ,δεν προσκρούει 

στο κατά το άρθρον 5 παρ. 1 του Συντάγµατος δικαίωµα του πολίτη  να αναπτύσσει  

ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει  ελεύθερα  στην οικονοµική και 

κοινωνική  ζωή  της Χώρας (βλ. Σ.τ.Ε. 1028/2013, 1392/2008, 3438/1998 Ολοµ., 4674/1998 

Ολοµ., 3078/1997).  

Κατά την επικρατέστερη άποψη, η ευθύνη αυτή είναι επικουρική. Εποµένως, απαιτείται η 

προηγούµενη αναζήτηση ικανοποίησης της οφειλής από τα περιουσιακά στοιχεία της 

οφειλέτιδας  εταιρίας πριν τη λήψη αναγκαστικών µέτρων κατά της προσωπικής περιουσίας 

των αναφεροµένων στο άρθρο 115 του ν. 2238/1994 προσώπων.14  

Τα πρόσωπα που θεωρούνται αλληλέγγυα υπεύθυνα µε την εταιρία σύµφωνα µε το 

άρθρο  115 του ν. 2238/1994. 

Ο νοµοθέτης ορίζει ως συνυπεύθυνους για την καταβολή  του φόρου των νοµικών προσώπων 

τα πρόσωπα που είναι διευθυντές ή διευθύνοντες σύµβουλοι και εκκαθαριστές των  νοµικών 

προσώπων.Η έννοια  της ιδιότητας των αλληλέγγυα υπεύθυνων φυσικών προσώπων  καθώς 

και ο χρόνος απόκτησης και απώλειάς της θα πρέπει να αναζητούνται στις διατάξεις και την 

ερµηνεία των σχετικών άρθρων του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυµες εταιρίες και του Ν. 

3190/1955  για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης καθώς και στις οικείες διατάξεις του 

Εµπορικού Νόµου.15 Τα πρόσωπα που θεωρούνται ως συνυπεύθυνα είναι : 

α. Ο διευθύνων σύµβουλος  ο οποίος  αποτελεί θεσµοθετηµένο όργανο της ανώνυµης 

εταιρίας (άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920). Συγκεκριµένα, πρόκειται για µέλος του 

διοικητικού συµβουλίου, το οποίο εξουσιοδοτείται να ασκεί τη διαχειριστική και 

εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρίας. 

β.Ο διευθυντής ,ο οποίος ως έννοια συναντάται στο Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών 

(άρθρα 22 παρ. 3, 23 παρ. 1 κ.λπ.). Κατά την ερµηνεία των διατάξεων, διευθυντής της 

εταιρίας είναι τρίτο πρόσωπο (µη µέλος του ∆Σ) στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση της 

εταιρίας . Συνήθως το πρόσωπο αυτό διοικεί την εταιρία µε την ιδιότητα του γενικού 

                                                                 

14
 Βλ.Αικ.Φινοκαλιώτη,ό.π. 

15
 Βλ.Κ.Καλλιντέρης ,ό.π. 
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διευθυντή. Οι αρµοδιότητες που ανατίθενται στο διευθυντή, όπως και σε κάθε υποκατάστατο 

όργανο, ενδέχεται να είναι ορισµένες κατά είδος και κατά τόπο. Αν το πεδίο ευθύνης του 

διευθυντή δεν σχετίζεται µε την οικονοµική διαχείριση της εταιρίας δεν θα µπορούσε να 

θεµελιωθεί βάσιµα η αλληλέγγυα ευθύνη του για τα χρέη της εταιρίας. 

γ.Η έννοια του «διαχειριστή» δεν απαντάται στη νοµοθεσία για την ανώνυµη εταιρία. Κατά 

µία άποψη, η ιδιότητα του διαχειριστή, ως διοικητή της ανώνυµης εταιρίας, τέθηκε στη 

διάταξη για να καλύψει την περίπτωση που ο διευθύνων σύµβουλος και ο διευθυντής 

ελλείπουν από τη διοίκηση της εταιρίας. Κατά την ίδια άποψη, διαχειριστές µπορούν να 

θεωρηθούν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα οποία ασκούν τη διοίκηση του νοµικού 

προσώπου όταν αυτή δεν έχει ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα..Αντίθετα, τα µέλη διοίκησης 

νοµικού προσώπου. που έχουν διοριστεί µε δικαστική απόφαση για περιορισµένο χρονικό 

διάστηµα προκειµένου να ασκήσουν συγκεκριµένα καθήκοντα, δεν  ευθύνονται .  

Αν σε µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. έχει οριστεί διαχειριστής µη εταίρος τότε ευθύνεται αυτός ,µαζί 

και  µε το µοναδικό εταίρο της Ε.Π.Ε. Στην έννοια των εντεταλµένων στη διοίκηση του 

νοµικού προσώπου περιλαµβάνονται και τα πρόσωπα στα οποία η διοίκηση του νοµικού 

προσώπου ανατέθηκε µε την ιδιωτική βούληση του οργάνου που έχει κατά νόµο τη διοίκηση 

και εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου, τέτοια δε περίπτωση συνιστά και η εκ µέρους του 

κατά νόµο διαχειριστή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης χορήγηση πληρεξουσιότητας σε 

τρίτο πρόσωπο, για την υπ' αυτού ενέργεια πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας, αντί του κατά νόµο διαχειριστή και για λογαριασµό αυτού, διότι κατ' αυτόν τον 

τρόπον ο πληρεξούσιος καθίσταται πρόσωπο εντεταλµένο στη διοίκηση της εταιρείας και, 

εποµένως, συνυπεύθυνο έναντι των φορολογικών αρχών για τους παρακρατούµενους φόρους 

δ. Ο εκκαθαριστής αποτελεί όργανο διοίκησης της εταιρίας, το οποίο αναλαµβάνει τη 

διοίκηση αυτής µετά τη λύση της. 

 Όσον αφορά ειδικότερα στους εκκαθαριστές Α.Ε. και συνεταιρισµών, το Ν.Σ.Κ., µε τη 

γνωµοδότηση  173/2001 γνωµοδότησε ότι αυτοί υπέχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχτηκαν τον διορισµό τους και ανέλαβαν τα καθήκοντα του 

εκκαθαριστή, µη αρκούντος δηλαδή του διορισµού τους και µόνο. H αλληλέγγυα ευθύνη δεν 

υφίσταται στην περίπτωση που ο εκκαθαριστής δεν προέβη σε ενέργειες που προσιδιάζουν 

στη διαδικασία της εκκαθαρίσεως (ρευστοποίηση, εξόφληση) λόγω µη υπάρξεως 

αντικειµένου. 
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∆εν υφίσταται, κατ΄ αρχήν, ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α του Ν. 

1892/1990 16, κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2238/1994, αφενός διότι δεν 

συντρέχει η προϋπόθεση λύσης της εταιρίας και αφετέρου διότι η έννοια του ειδικού 

εκκαθαριστή του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 είναι εντελώς ειδική και δεν περιλαµβάνεται 

κατ΄ αρχήν στην έννοια του εκκαθαριστή των ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών του άρθρου 115 

παρ. 1 του ΚΦΕ. Εποµένως δεν υφίσταται προσωπική ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 115 του ΚΦΕ, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης που ο 

εκκαθαριστής συνεχίζει ο ίδιος τη λειτουργία της επιχείρησης και µετά τη δηµοσίευση της 

απόφασης του Εφετείου, οπότε ευθύνεται προσωπικώς και αλληλεγγύως µε την εταιρία για 

χρέη προς το ∆ηµόσιο από ΦΠΑ και παρακρατούµενους φόρους ( άρθρο 115 παρ. 3 ΚΦΕ) 

εφόσον αυτά δηµιουργήθηκαν µετά την 1 ∆εκεµβρίου 199817. Επίσης ,δεδοµένης της µη 

λύσης του νοµικού προσώπου κατά το στάδιο αυτό, θεµελιώνεται ευθύνη των διοικούντων τα 

νοµικά πρόσωπα για οφειλές  τους από παρακρατούµενους φόρους, Φ.Π.Α. και Φ.Κ.Ε. 

σύµφωνα µε το άρθρο 115 παρ.3 του ν.2238/1994(ΣτΕ 1028/2013). 

Όταν κατά τον κρίσιµο χρόνο ,τα ανωτέρω  πρόσωπα δεν φέρουν ή έχουν απολέσει τις 

συγκεκριµένες ιδιότητες, δεν υπέχουν τέτοια ευθύνη, όπως επίσης δεν υπέχουν ευθύνη και τα 

πρόσωπα που είναι απλά µέλη του διοικητικού συµβουλίου χωρίς παράλληλα να έχουν µία 

από τις πιο πάνω ιδιότητες. Σύµφωνη µε τα ως άνω είναι και η αρ. 173/2001 γνωµοδότηση 

του Ν.Σ.Κ. (Γ΄ Τµήµα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, µε την οποία γνωµοδότησε αυτό, ότι προσωπικώς και αλληλεγγύως 

ευθυνόµενοι, είναι τα αναφερόµενα στις διατάξεις αυτές πρόσωπα εκ µόνης της εν λόγω 

ιδιότητάς τους, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι εξελέγησαν ή διορίσθηκαν ως τέτοιοι µε απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. ή του συνεταιρισµού και 

στη συνέχεια αποδέχθηκαν τα ανατεθέντα σε αυτούς καθήκοντα. Μεταξύ αυτών  των 

προσώπων δεν µπορούν να περιληφθούν και άλλα πρόσωπα, όπως είναι τα έχοντα την 

ιδιότητα του αναπληρωτή των ρητώς και περιοριστικώς αναφερόµενων στο νόµο προσώπων 

(αξιωµατούχων), π.χ. αντιπρόεδρος ∆.Σ., αναπληρωτές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Α.Ε., 

έστω και αν τα πρόσωπα αυτά ενδεχοµένως άσκησαν διοίκηση ή αναµείχθηκαν στη 

διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.  

                                                                 

16 Το άρθρο αυτό καταργήθηκε  από 16.9.2007- βλ. άρθρα 180 και 181 περ. δ΄ του  ν. 3588/2007-
Α΄153/10.7.2007(Πτωχευτικός Κώδικας) 

17 Βλ.ΠΟΛ 1051/2007 
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Η απώλεια των πιο πάνω ιδιοτήτων µπορεί να οφείλεται και σε παραίτηση, ρητή ή σιωπηρή, 

του συγκεκριµένου προσώπου από τις συγκεκριµένες θέσεις, αρκεί όµως το δικαίωµα 

παραιτήσεως να µην έχει ασκηθεί καταχρηστικά, καθ’ υπέρβαση δηλαδή των ορίων της 

καλής πίστης π.χ. να ασκήθηκε λίγο πριν τη διάλυση ή το µετασχηµατισµό του νοµικού 

προσώπου µε σκοπό να αποφύγει ο παραιτούµενος την πληρωµή του οφειλόµενου από αυτόν 

προσωπικώς φόρου. Η ενδεχόµενη καταχρηστική άσκηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος, 

ως πραγµατικό περιστατικό, θα πρέπει να εκτιµάται από την αρµόδια κάθε φορά 

φορολογούσα αρχή και σε περίπτωση διαφωνίας µε το φορολογούµενο, από τα διοικητικά 

δικαστήρια.18  

Κατά την πάγια  σήµερα νοµολογία γίνεται δεκτό ότι « ο παραιτηθείς από την διοίκηση 

ανωνύµου εταιρείας, πριν από την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δεν ευθύνεται  µόνον 

εάν, κατά τον χρόνο  κηρύξεως της πτωχεύσεως, έχει ήδη αναλάβει τα καθήκοντά της νέα 

διοίκηση της εταιρείας, η οποία την διοικεί πλέον και την εκπροσωπεί νοµίµως, εάν, όµως, 

αυτό δεν έχει συµβεί, ο παραιτηθείς εξακολουθεί να ευθύνεται, διότι, υπό την αντίθετη 

εκδοχή, θα παρείχετο στον διοικούντα την εταιρεία, ο οποίος είναι κατά τεκµήριο καλύτερος 

γνώστης της πορείας των εργασιών της, η ευχέρεια να απαλλάσσεται, κατά βούληση, της 

ευθύνης του έναντι του ∆ηµοσίου µε την υποβολή παραιτήσεως.»(ΣτΕ 708/2008,2028/1997).  

Σε περίπτωση λήξης της θητείας ή ανάκλησης διορισµού διευθύνοντος συµβούλου ή 

διευθυντή α.ε. και διαχειριστή ε.π.ε. ,επέρχεται αυτοδικαίως λήξη και της διαχειριστικής 

εξουσίας  αυτών  ,µε περαιτέρω συνέπεια την απουσία ευθύνης τους ,ιδιαίτερα εάν στη θέση 

αυτών ορίστηκε νέα τακτική διοίκηση.19 

Χρονικοί παράµετροι θεµελίωσης  προσωπικής ευθύνης 

 H έκταση της αλληλέγγυας ευθύνης  διαφοροποιείται ανάλογα µε τη νοµική κατάσταση της 

εταιρίας· κατά το στάδιο της εκτέλεσης για την είσπραξη των χρεών προς το ∆ηµόσιο που 

βεβαιώθηκαν ταµειακά στο όνοµα της εταιρίας.20
Συγκεκριµένα, ο νόµος διακρίνει δύο 

                                                                 

18
 ΠΟΛ 1103/2004 

19
 Βλ.Αικατερίνη Κ.Φινοκαλιώτη,ό.π.    

20
 ΣτΕ 844/2012 
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περιπτώσεις αλληλέγγυας ευθύνης: (α) κατά το χρόνο διάλυσης της εταιρίας ή συγχώνευσής 

της µε άλλη και (β) κατά το χρόνο λειτουργίας της εταιρίας . 

 Για το χρονικό διάστηµα µεταξύ  υπογραφής της σύστασης και δηµοσίευσης ,υπάρχει 

απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη των συµβληθέντων  στο όνοµα της υπό ίδρυση 

εταιρίας, εκτός αν η  εταιρία αναλάβει την υποχρέωση εντός τριών µηνών από τη 

δηµοσίευση. 

Η ευθύνη των διοικούντων κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης του νοµικού 

προσώπου  µε το άρθρο 115 παρ. 1 και 2 του ΚΦΕ  (Ν.2238/1994)  

Ευθύνη  για τους φόρους εισοδήµατος 

Η στοιχειοθέτηση προσωπικής ευθύνης των διευθυντών ,διαχειριστών και εκκαθαριστών α.ε. 

για φορολογικές οφειλές της εταιρίας  κατά τη διάλυση ή συγχώνευση αυτής µε άλλη και για 

φόρους που επιβάλλονταν επί των καθαρών προσόδων χρονολογείται από την 1.4.1923 οπότε  

Φορολογία των Καθαρών Προσόδων),όπως αυτή προστέθηκε στον παραπάνω νόµο µε την 

τροποποίησή του από το ν.δ. της 19/20 Μαρτίου 1923.Υπό το καθεστώς αυτό δεν 

προβλεπόταν ευθύνη για τους λοιπούς φόρους εισοδήµατος. 

Με το άρθρ.17 του ν.δ. 3843/1958 (Περί φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων) όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρον 10 του ν. 542/1977 ,διατηρήθηκαν ως όροι ενεργοποίησης της 

ευθύνης ,η διάλυση και η συγχώνευση της εταιρίας µε άλλη ,προστέθηκε ο διευθύνων 

σύµβουλος  στις επίµαχες ιδιότητες που καθιστούσαν τα πρόσωπα συνυπεύθυνα ,ενώ ως 

αντικείµενο της ευθύνης διατηρήθηκε ο φόρος εισοδήµατος, που αντικατέστησε τον φόρο επί 

των καθαρών προσόδων και προστέθηκαν οι παρακρατούµενοι «τοιούτοι» φόροι. 

 Με το άρθρο 115 παρ.1 του ν.2238/1994 επαναλαµβάνεται η προϊσχύουσα διάταξη περί  

προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνη των διοικούντων ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες και 

συνεταιρισµούς ,κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης ή µετατροπής τους ,για την 

πληρωµή του οφειλόµενου από τα νοµικά πρόσωπα φόρου ,καθώς και του φόρου που 

παρακρατείται ,ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής του. Ως συνυπεύθυνοι για την 

καταβολή του φόρου  ορίζονται  και πάλι  οι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες 

σύµβουλοι και οι εκκαθαριστές. 

Με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2065/1992,  προστέθηκαν στα υποκείµενα στον φόρο 

εισοδήµατος  του άρθρου 3 του ν.δ. 3843/1958  από 30.6.1992 και οι ηµεδαπές εταιρείες 
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περιορισµένης ευθύνης. Εποµένως, για τη θεµελίωση της ευθύνης του διαχειριστή λυθείσας 

ε.π.ε. σύµφωνα µε τα παραπάνω ,θα πρέπει οι φορολογικές οφειλές της ε.π.ε. να γεννήθηκαν 

από την 30.6.1992 και µετά. 

 

Γίνεται γενικά δεκτό από τη θεωρία και τη νοµολογία ότι η έννοια της διάλυσης στην 

προκειµένη περίπτωση ταυτίζεται µε αυτή της λύσης και όχι της οριστικής λήξης του νοµικού 

προσώπου  . 

 Η ανώνυµη εταιρία  λύεται κατά τις διατάξεις  του ν. 2190/1920:α)µε την πάροδο του 

οριζόµενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β)µε απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης 

που λαµβάνεται µε αυξηµένη καταστατική απαρτία και πλειοψηφία, γ)µε την κήρυξή της σε 

κατάσταση πτώχευσης, δ) µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ,ε)µε ανάκληση της εγκριτικής 

της συστάσεως της εταιρίας διοικητικής πράξης. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να τονιστεί το 

γεγονός ότι η θέση της εταιρίας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης δεν αποτελεί λόγο λύσεως 

αυτής ούτε επιφέρει   την αυτοδίκαια λύση της. 

Αντίστοιχα, η ε.π.ε. λύεται για ανάλογους λόγους που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 

44 του  ν.3190/1955: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόµο, ή το 

 καταστατικό της.β) µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαµβανοµένης, εφ` όσον στο 

καταστατικό δεν ορίζεται άλλως, από τα τρία τέταρτα του όλου αριθµού των εταίρων, που 

εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου. γ) µε δικαστική απόφαση 

ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αίτησης  των εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν 

δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) µε την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης. 

Παρακρατούµενοι φόροι εισοδήµατος κατά τη διάλυση ,µετατροπή ή συγχώνευση 

Παρακρατούµενοι φόροι εισοδήµατος που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης 

είναι οι φόροι που παρακρατούνται κατ’ άρθρο 54 του ν.2238/1994 στα εισοδήµατα από 

κινητές αξίες, κατ’ άρθρο 55 στα εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις ,κατ’ άρθρο 57 στα 

εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και κατ’ άρθρο 58 στα εισοδήµατα από αµοιβές 

ελευθέρων επαγγελµάτων αλλά και κάθε άλλος ειδικός φόρος που παρακρατείται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ν.2238/199421. 

                                                                 

21
 Βλ.Αικ.Κ.Φινοκαλιώτη,ό.π. 
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Οφειλόµενος Φ.Π.Α. κατά τη διάλυση ,µετατροπή ή συγχώνευση 

 

Το άρθρο 45 του Ν. 1642/1986 «Για την εφαρµογή του φόρου προστιθέµενης αξίας» 

(Α΄125), όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 11 παρ. 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄43), όριζε ότι: 

«Για την καταβολή του οφειλόµενου φόρου ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε 

τον υπόχρεο και οι εξής: ... β) οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων, κατά το χρόνο 

διάλυσης, συγχώνευσης ή µετατροπής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης του 

φόρου...». Η ως άνω διάταξη του Ν. 1642/1986 κωδικοποιήθηκε και ισχύει ήδη ως διάταξη 

του άρθρου 55 περ. β΄ του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το 

άρθρο πρώτο Ν. 2859/2000 (Α΄248/7.11.2000). Ο Κώδικας αυτός ισχύει αφότου άρχισαν να 

ισχύουν οι κωδικοποιηθείσες µε αυτόν διατάξεις (άρθρο δεύτερο του Ν. 2859/2000), δηλαδή, 

ως προς τις διατάξεις του Ν. 1642/1986, από την 1.1.1987 (άρθρο 65 του ως άνω Κώδικα 

Φ.Π.Α.).  

Από  την έναρξη ισχύος του θεσπίσαντος τον ανωτέρω φόρο ν. 1642/1986, οι κατά τον χρόνο 

λύσεως ανώνυµης εταιρίας νόµιµοι εκπρόσωποι αυτής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο µε τον υπόχρεο, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης του φόρου (ΣτΕ 2495/2007). 

 

Ζητήµατα αναλογικής εφαρµογής  στις ειδικές φορολογίες 

Οι διατάξεις  των νόµων που αφορούν τις ειδικές φορολογίες ( τέλη χαρτόσηµου, 

ΦΚΕ- ασφαλίστρων, Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, τέλη συνδροµητών κινητής 

τηλεφωνίας, εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, πρόστιµο για το τέλος ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 

κ.τ.λ. ) παραπέµπουν, κατά κανόνα ως προς τη βεβαίωση στα οριζόµενα από τις σχετικές 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος22.  

 

Πρόστιµα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 9§4 του ν. 2523/1997 για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, 

βεβαίωση και καταβολή των προστίµων που προβλέπονται από το άρθρο 5 του νόµου αυτού 

(πρόστιµα για παραβάσεις ΚΒΣ) εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2238/1994.23.Τη 

                                                                 

22
 Βλ. ΠΟΛ 1103/2004 

23
 ΒΛ.ΠΟΛ 1103/2004 
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θέση αυτή δέχεται  το Συµβούλιο της Επικρατείας  µε τις αποφάσεις του µε αριθµούς  

2869/2013  και 1326/2012 µε τις οποίες αποφάνθηκε ότι, «µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 

του ν. 2523/1997 επιτάσσεται, ρητώς, η αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του ν. 

2238/1994, µε τις οποίες ρυθµίζεται η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου εισοδήµατος, και 

σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη βεβαίωση και την καταβολή των προστίµων του άρθρου 5 

του ν. 2523/97 (παραβάσεις του Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα ,έγινε δεκτό ότι  οι διατάξεις του ν. 

2238/1994, όπως είναι αυτές του άρθρου 115 παρ.2 και 3 , µε τις οποίες καθορίζονται τα 

πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή του φόρου, εφαρµόζονται αναλόγως και για τα 

πρόστιµα του Κ.Β.Σ.». 

 

Παρακρατούµενοι φόροι-Ευθύνη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας (άρθρ.115 παρ.3 

ν.2238/1994). 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 115  του ν.2238/1994 ,όπως προστέθηκε µε το 

άρθρο 22 παρ. 6 του Ν 2648/1998 (ΦΕΚ Α΄ 238/22.10.1998) και ισχύει  από 1.12.1998, οι 

διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύµβουλοι, ευθύνονται προσωπικώς και 

αλληλεγγύως για τους παρακρατούµενους φόρους εισοδήµατος ,Φ.Π.Α. , φόρο ασφαλίστρων-

Φ.Κ.Ε. και Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού 

προσώπου που εκπροσωπούν, ως εξής: α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα 

πρόσωπα που είχαν µία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσµίας απόδοσης του 

φόρου και µετά. β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν µία 

από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του 

φόρου. 

Πρόκειται για επέκταση της ευθύνης των διοικούντων ,ειδικά για τους παρακρατούµενους 

φόρους εισοδήµατος  κατά τη διάρκεια λειτουργίας ,ενώ σε  αυτούς προστέθηκαν µε την 

παρ.7 του άρθρ. 22 του ν. 2648/1998   ο Φ.Π.Α. και ο Φ.Κ.Ε. 

Τυχόν θέση σε αδράνεια της εταιρίας ή αναστολή εργασιών της δεν επιδρά στη δυνατότητα 

εφαρµογής του άρθρου 115 παρ.3 του ν.2238/1994.  

Με την 530/2006 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ (Τµήµα Β΄), η οποία έγινε αποδεκτή από τον 

Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την Εγκ. ΠΟΛ. 1051/14-03-2007, έγινε δεκτό 

ότι οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 22 του Ν. 2648/1998 (άρθρο 115 παρ. 3 
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Ν. 2238/1994 περί της ευθύνης διοικούντων νοµικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας αυτών, για τους παρακρατούµενους φόρους), κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 

48 του ίδιου νόµου, δεν έχουν αναδροµική ισχύ. Κατά συνέπεια οι διατάξεις αυτές 

εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης 

γεννήθηκε µετά την έναρξη της ισχύος τους, δηλαδή µετά την 1 ∆εκεµβρίου 1998. 

 

Ειδικότερα ,στην περίπτωση που οφείλεται φόρος προστιθέµενης αξίας, ισχύουν τα 

ακόλουθα: α)Εάν ο ΦΠΑ είχε χρεωθεί στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο και δεν αποδόθηκε, 

ευθύνονται όλα τα πρόσωπα που είχαν διευθυντική ή διαχειριστική εξουσία, κατά τη λήξη 

της προθεσµίας απόδοσης του φόρου και µετά . Τα πιο πάνω πρόσωπα ευθύνονται δηλαδή 

για βεβαιωθέντες φόρους κατά την 1-12-1998 καθώς και για ποσά που βεβαιώνονται µετά 

την ηµεροµηνία αυτή και αναφέρονται σε προγενέστερες χρήσεις. β) Εάν δεν χρεώθηκε ο 

ΦΠΑ στα φορολογικά στοιχεία, τότε ευθύνονται µόνον οι διοικούντες, κατά το χρόνο 

γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης, δηλαδή ουσιαστικά κατά το χρόνο έκδοσης των 

φορολογικών στοιχείων .Συνεπώς ,δεν ευθύνονται οι µετέπειτα διοικούντες. 

Ειδικές φορολογίες 

Οι διοικούντες  φέρουν προσωπική ευθύνη, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού 

προσώπου σε περίπτωση οφειλής του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή Φόρου Ακίνητης 

Περιουσίας (ΦΑΠ)  από την εταιρία ,λόγω της ευθείας παραποµπής στο άρθρο 115 του 

ν.2238/1994 της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 3634/2008 και του άρθρου 45 παρ.1 του 

ν.3842/2010 αντίστοιχα. 

 

Ευθύνη των διοικούντων  νοµικά πρόσωπα για οφειλόµενο φόρο συγκέντρωσης 

κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ)  

Ειδικότερα για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), η αλληλέγγυα ευθύνη των 

διοικητών εγείρεται ανεξάρτητα από τη διάλυση ή µη του νοµικού προσώπου  καθώς αυτό 

ορίζεται ρητά από το νόµο  µε το άρθρο 25 παρ.1 του ν.1676/1986.  

ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε το αρ.6 του προϊσχύσαντος αναπτυξιακού νόµου 1892/1990 για την καταβολή 

των οφειλών που προκύπτουν από την επιβολή κυρώσεων στα νοµικά πρόσωπα.  βάσει του 
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νόµου αυτού, εφαρµόζεται το αρ.115 ν.2238/1994. Σε περίπτωση παράβασης όρου 

προβλεπόµενου από την  εγκριτική πράξη υπαγωγής επένδυσης στις διατάξεις του ν. 

1892/1990, µπορεί να διαταχθεί η ολική ή µερική επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης  

που έχει καταβληθεί σε ανώνυµη εταιρία, για την καταβολή δε του ποσού αυτού ευθύνονται 

αλληλέγγυα µε την εταιρία αυτή και οι κατά το χρόνο που συντελείται η σχετική παραβίαση 

έχοντες την ιδιότητα των διευθυνόντων ή εντεταλµένων συµβούλων. Kρίσιµος χρόνος για τη 

γένεση της ευθύνης του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου είναι αυτός κατά τον οποίο συντελείται η 

σχετική παράβαση και όχι ο χρόνος ταµειακής βεβαίωσης της οφειλής. 24 

Από τον επόµενο αναπτυξιακό νόµο 2601/1998 δεν προβλέπεται σχετική ρύθµιση . 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 

Με το άρθρο 98 Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) εισάγεται εξαίρεση στον κανόνα ότι 

τα µέλη του ∆Σ µίας ΑΕ δεν υπέχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για τα εταιρικά 

χρέη έναντι των εταιρικών δανειστών.25 

                                                                 

24
 Βλ.ΔΠρΠειρ. 138/2011 

 

1. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση για πτώχευση της Α.Ε (άρθρο 5, παρ.2), τα υπαίτια για 

την καθυστέρηση µέλη του ∆.Σ ευθύνονται για την αποκατάσταση της ζηµίας των εταιρικών 

πιστωτών, σε σχέση µε τα χρέη που δηµιουργήθηκαν από την ηµέρα που σύµφωνα µε την άνω 

διάταξη έπρεπε να υποβληθεί η αίτηση, µέχρι την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Την ίδια 

ευθύνη έχει και αυτός που προέτρεψε το µέλος ή τα µέλη του ∆.Σ να µην υποβάλλουν εγκαίρως 

την αίτηση. 

2.Αν η πτώχευση της εταιρείας προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αµέλεια των µελών ∆.Σ, τα 

υπαίτια µέλη ευθύνονται σε αποζηµίωση έναντι των εταιρικών πιστωτών. Την ίδια ευθύνη 

υπέχει και εκείνος που άσκησε την επιρροή του στα µέλη του ∆.Σ, προκειµένου να προβούν σε 

πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσµα την πτώχευση της εταιρίας. 3. Η ευθύνη στις 

περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων είναι εις ολόκληρον. Οι σχετικές απαιτήσεις των 

εταιρικών δανειστών ασκούνται µόνο από τον σύνδικο». 



21 

 

Ευθύνη του συνδίκου πτώχευσης µόνον για οφειλές της εταιρίας από Φ.Π.Α. 

Όπως ερµηνεύθηκε µε την 438/2007 γνωµοδότηση του ΝΣΚ ,από  τη  ρητή διάταξη του 

άρθρου 36 παρ.7 περ. γ΄του ν.2859/2000 (ΚΦ.Π.Α.) 26 σε συνδυασµό µε τη διάταξη του 

άρθρου 55 περ. α΄του ίδιου νόµου27 προκύπτει ότι : « α)Για χρέη από ΦΠΑ τα οποία 

γεννήθηκαν µέχρι την κήρυξη της πτώχευσης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, 

δεν ευθύνεται προς καταβολή τους ο σύνδικος της πτώχευσης παρά µόνο ο πτωχός και, 

εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, και οι νόµιµοι εκπρόσωποί του κατά το χρόνο λύσης 

του νοµικού προσώπου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε το υπόχρεο νοµικό πρόσωπο. β)Ο 

σύνδικος της πτώχευσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον πτωχό για χρέη 

από ΦΠΑ τα οποία γεννήθηκαν µετά την κήρυξη της πτώχευσης από υποκείµενες σε φόρο 

πράξεις του συνδίκου είτε κατά την εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας είτε όταν ο 

σύνδικος κατόπιν αδείας του πτωχευτικού δικαστηρίου συνεχίζει την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα του πτωχού. (ΠΟΛ 1060/17.3.2008) 

 Η ευθύνη  των διοικούντων αθλητικά νοµικά πρόσωπα 

Τα πρόσωπα, που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύµβουλοι και εκκαθαριστές 

των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή των τµηµάτων αµειβοµένων αθλητών των 

αθλητικών σωµατείων ή των συνεταιρισµών αυτών ή των αθλητικών επαγγελµατικών 

ενώσεων ή των αθλητικών οµοσπονδιών, που καλλιεργούν άθληµα επαγγελµατικού 

                                                                 
26 Σύµφωνα µε την διάταξη: «Τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο αυτό έχουν κατά 
περίπτωση και τα εξής πρόσωπα:α) ο εκκαθαριστής, ο κηδεµόνας, ο προσωρινός διαχειριστής 
και ο µεσεγγυούχος, στις περιπτώσεις κληρονοµιάς και µεσεγγύησης,β)ο επίτροπος, ο 
κηδεµόνας και ο αντιλήπτορας, στις περιπτώσεις ανηλίκων, απόντων, δικαστικά ή νόµιµα 
απαγορευµένων και των προσώπων που βρίσκονται υπό δικαστική αντίληψη,γ)ο προσωρινός 
ή οριστικός σύνδικος, σε περίπτωση πτώχευσης του υποκείµενου στο φόρο,"δ)ο φορολογικός 
αντιπρόσωπος, στις περιπτώσεις που ορίζεται υπόχρεος στο φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 35,"ε) οι κληρονόµοι και οι δωρεοδόχοι του υποκείµενου στο φόρο για τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, µέχρι το θάνατό του ή τη σύσταση της δωρεάς εν ζωή,στ)κάθε 
πρόσωπο το οποίο, µε βάση νόµο ή δικαστική απόφαση, υποκαθιστά τον υποκείµενο στο 
φόρο,ζ)ο εκπρόσωπος ή µέλος της ένωσης προσώπων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των 
διατάξεων της φορολογίας εισοδήµατος,η)ο ιδρυτής της επιχείρησης για τις υποχρεώσεις 
αυτής µέχρι το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τηςεπιχείρησης.» 

27
Σύµφωνα µε την διάταξη: «Για την καταβολή του οφειλόµενου φόρου ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον υπόχρεο και οι εξής:α) οι αναφερόµενοι στις διατάξεις 
της παραγράφου 7 του άρθρου 36 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 38.» 
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χαρακτήρα, κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης ή διαχωρισµού τους σε νέα νοµικά 

πρόσωπα, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή των φόρων, που, κατά 

τις ισχύουσες διατάξεις, οφείλονται από τα ως άνω αθλητικά νοµικά πρόσωπα, καθώς και των 

φόρων, που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.  Στα ως άνω νοµικά 

πρόσωπα, που συγχωνεύονται ή διαχωρίζονται, ευθύνεται αλληλεγγύως, µαζί µε τα πιο πάνω 

πρόσωπα, για την πληρωµή των  οφειλόµενων φόρων του διαλυόµενου ή διαχωριζοµένου 

νοµικού προσώπου και εκείνο, που το απορρόφησε ή το νέο νοµικό πρόσωπο, που 

συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. 

Ειδικά για τους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους ,οι διευθυντές και οι 

διευθύνοντες σύµβουλοι,  ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως,  και κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του νοµικού προσώπου, που εκπροσωπούν ως εξής:α) Αν έχει γίνει παρακράτηση 

φόρου,  τα πρόσωπα, που είχαν µια από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσµίας 

απόδοσης του φόρου και µετά.β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου,  τα πρόσωπα, που 

είχαν µια από τις ως άνω ιδιότητες, κατά το χρόνο, που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης 

του φόρου. 

Ειδικά για  τις αθλητικές ανώνυµες εταιρίες, τα τµήµατα αµειβοµένων αθλητών και τα 

σωµατεία   που συµµετέχουν σε επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ο νοµοθέτης προέβλεψε 

αυξηµένη ευθύνη των Πρόεδρων των ∆.Σ., διευθυντών, διαχειριστών, διευθυνόντων 

συµβούλων  και εκκαθαριστών αυτών οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

µε το αντίστοιχο νοµικό πρόσωπο για κάθε είδους οφειλή  που αυτό δηµιουργεί κατά το 

χρονικό διάστηµα της θητείας τους και όχι µόνο για οφειλόµενους φόρους . Η ευθύνη αυτή 

ενεργοποιείται σε κάθε στάδιο λειτουργίας του νοµικού προσώπου χωρίς να απαιτείται η 

διάλυση, συγχώνευση ή διάσπαση της εταιρίας.28 

Ι.Κ.Ε. 

 Σήµερα, η Ιδιωτική  Κεφαλαιουχική  Εταιρία ως νέος  θεσµός  αποτελεί  αδιαµφισβήτητα 

τον µεγάλο νοµικό πρωταγωνιστή του ελληνικού εταιρικού δικαίου στα δύσκολα χρόνια της  

οικονοµικής κρίσης. 

 

                                                                 
28

 Βλ.Αικ.Φινοκαλιώτη , ό.π. 
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Είναι Εταιρία - πλαίσιο, αφού µπορεί να εντάξει κάθε επιχειρηµατική και εµπορική επιδίωξη 

και επιθυµία των µετεχόντων, είτε αυτοί επιθυµούν η σχέση τους να είναι κατά βάση 

κεφαλαιουχική, είτε κατά βάση προσωπική, είτε θέλουν να εισφέρουν κεφάλαιο ή 

περιουσιακά στοιχεία ως εισφορά σε είδος µε κεφαλαιακή εισφορά, είτε θέλουν να εισφέρουν 

την υπόσχεση τους για παροχή εργασίας, υπηρεσιών ή έργου µε εξωκεφαλαιακή εισφορά, 

είτε θέλουν να εισφέρουν τη δέσµευσή τους ότι θα καλύψουν τα εταιρικά χρέη που θα 

δηµιουργηθούν σε αόριστο χρόνο στο µέλλον προς αόριστο αριθµό προσώπων - εταιρικών 

δανειστών µε εγγυητική εισφορά. Και εδώ έγκειται κατά κύριο λόγο ο µεγαλύτερος 

νεωτερισµός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας: Στην εποχή της οικονοµικής κρίσης 

χωρίς διαφαινόµενη ηµεροµηνία λήξης, και ιδίως της κρίσης χρέους, αποκλεισµού από κάθε 

δανεισµό, ιδιωτικό ή δηµόσιο, και παντελούς στέρησης ρευστότητας µέσα στην Ελλάδα, µία 

µόνον µέθοδος θα µπορούσε να υπάρξει για να κινηθεί η αγορά και οι επιχειρήσεις και µε τον 

τρόπο αυτόν να γίνει µία απόπειρα ενίσχυσης της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Η 

µέθοδος της αξιοποίησης άλλων αγαθών, πλην των κεφαλαίων και των περιουσιακών 

στοιχείων, µε αξία οικονοµική, όπως είναι η υπόσχεση παροχής εργασίας και υπηρεσιών ή η 

εγγύηση δανεισµού.   

Μία σειρά από διατάξεις που συντελούν στη µείωση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας 

της ΙΚΕ, όπως η ανάγκη για αρχικό κεφάλαιο του ενός (1) ευρώ και η ίδρυση µε ιδιωτικό 

έγγραφο και µόνο µέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης, ακόµη και αν πρόκειται για δραστηριότητα 

που απαιτεί διοικητική άδεια, που µειώνουν την αρχική δαπάνη ίδρυσης, αλλά και µε µία 

ακόµη µεγαλύτερη σειρά από διατάξεις που διευκολύνουν και απλοποιούν τη λειτουργία της, 

όπως η δυνατότατα λήψης αποφάσεων των εταίρων εκτός συνέλευσης ακόµη και κατά 

πλειοψηφία, η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης των εταίρων, η απαλλαγή από την ανάγκη 

αποτίµησης εισφορών σε είδος κάτω των 5.000 ευρώ, η αποκλειστική αρµοδιότητα του 

Ειρηνοδικείου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας τις περισσότερες 

εταιρικές διαφορές, καθιστούν την ΙΚΕ µία πολύ ευέλικτη και χαµηλού κόστους εταιρική 

µορφή.  

Όµως η ΙΚΕ σε µεγάλο βαθµό µετεξέλιξη του νοµικού τύπου της ΕΠΕ, αφού, ενώ οµοιάζει 

σε πολλά σηµεία µε αυτήν, όπως ενδεικτικώς επειδή έχει διαχειριστή και όχι ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, επειδή οι αποφάσεις των εταίρων λαµβάνονται µε πλειοψηφία ή οµοφωνία επί 

του συνόλου του κεφαλαίου χωρίς να υφίσταται η έννοια της απαρτίας και σε πολλά άλλα, 

ταυτόχρονα επιλύει ζητήµατα που επί µακρό χρόνο απασχόλησαν τη νοµολογία σχετικά µε 
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τις ΕΠΕ, όπως ενδεικτικώς ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία διορισµού και ανάκλησης 

διαχειριστών και εκκαθαριστών, µεταβολών στα πρόσωπα των εταίρων και λύσης, όπου οι 

διατάξεις της ΙΚΕ, χωρίς να διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από αυτές της ΕΠΕ, είναι 

περισσότερο σαφείς και ξεκάθαρες και καταλείπουν πολύ λιγότερα περιθώρια ερµηνείας και 

ανασφάλειας δικαίου στους εµπλεκόµενους. 29 

Σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την ΕΠΕ αποτελεί η µη µεταφορά στην ΙΚΕ του κανόνα της 

διπλής αριθµητικής και κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας της Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ, η οποίο 

και είχε αποτελέσει το σύµβολο του συνδυασµού των προσωπικών και των κεφαλαιουχικών 

στοιχείων στην ΕΠΕ από το 1955, οπότε και η ΕΠΕ εντάχθηκε στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο, 

διασφαλίζοντας δικαίωµα αρνησικυρίας των εταίρων της µειοψηφίας σε πολλές περιπτώσεις, 

αλλά και αποτελώντας πηγή αδιεξόδων σε πολλές άλλες και οδηγώντας στη δηµιουργία του 

ζητήµατος της διµελούς ΕΠΕ, για τη νοµολογιακή και ερµηνευτική επίλυση του οποίου 

χάθηκαν πολλές εκατοντάδες ώρες νοµικής εργασίας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο µόνο µέσα 

από τη συγκριτική παράθεση των δύο νοµικών τύπων, της ΙΚΕ και της ΕΠΕ, µπορεί να 

καταστεί δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση αυτών και η επιλογή του καταλληλότερου για 

τους συναλλασσόµενους .Μόνο µέσα από τη συγκριτική παράθεση των δύο νοµικών τύπων, , 

µπορεί να διευκολυνθεί ο ερµηνευτής και ο εφαρµοστής του δικαίου και των δύο ώστε από τη 

µία πλευρά να αξιοποιήσει την πρακτική επιχειρηµατική και νοµολογιακή εµπειρία της ΕΠΕ 

στα ζητήµατα που µπορεί να ανακύπτουν στην ΙΚΕ και από την άλλη να αξιοποιήσει τις 

ξεκάθαρες λύσεις που δίνει ο νοµοθέτης της ΙΚΕ σε πολλά παρόµοια ζητήµατα που 

παρέµεναν άλυτα ή δυσεπίλυτα στην ΕΠΕ. Παράλληλα από αυτή τη συγκριτική παράθεση, 

σηµείο προς σηµείο, των δυνατοτήτων, των ευχερειών, των δικαιωµάτων και των 

υποχρεώσεων του Ν 4072/2012 και του Ν 3190/1955, οι εταίροι και οι διαχειριστές και εν 

γένει οι επενδυτές της ΙΚΕ και της ΕΠΕ είναι σίγουρο ότι µπορούν να βρουν  εκείνη τη 

νοµική λύση που, όχι µόνο θα είναι απόλυτα προσαρµοσµένη στα µέτρα των αναγκών τους 

και των επιχειρηµατικών τους σχεδίων, αλλά και θα έχει την απαιτούµενη ευελιξία, ώστε να 

προσαρµόζεται κάθε στιγµή στις ραγδαία και αιφνίδια µεταβαλλόµενες οικονοµικές, 

κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της σύγχρονης ανταγωνιστικής πραγµατικότητας.  

Στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), "για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται 

µόνο η εταιρεία µε την περιουσία της."  

                                                                 

29
 Βλ.Ν.Ρόκας ό.π. 
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Το παραπάνω εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του άρθρου 79 του Ν. 4072/2013 που 

παρατίθεται ακολούθως. 

Εγγυητικές εισφορές 

Άρθρο 79 Ν. 4072/2012  

1. «Εγγυητικές εισφορές» είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των 

τρίτων για τα χρέη της εταιρείας µέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Ο εταίρος που 

παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και ότι θα 

καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις 

καταβολές των χρεών της εταιρείας µέχρι το ποσό του προηγούµενου εδαφίου. 

2. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης κατά την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της εταιρείας κατά την παράγραφο 1 µε 

τόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Η ευθύνη αυτή υφίσταται άµεσα και πρωτογενώς έναντι των 

δανειστών, που µπορούν να ασκήσουν ευθέως αγωγή κατά του εταίρου. Ο εταίρος µπορεί να 

προβάλει κατά του δανειστή ενστάσεις που δεν θεµελιώνονται στο πρόσωπό του µόνον 

εφόσον θα µπορούσαν να προβληθούν από την εταιρεία. Περισσότεροι εταίροι που 

ευθύνονται µε τον τρόπο αυτόν υπέχουν ευθύνη εις ολόκληρο. 

4. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου µε εγγυητική εισφορά κάθε δανειστής της εταιρείας 

µπορεί να αναγγελθεί στην πτώχευση αυτή. Το ποσό που διανέµεται αθροιστικά στους 

δανειστές της εταιρείας δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό της ευθύνης που ορίζεται στο πρώτο 

εδάφιο της παραγράφου 1, µειωµένο αναλογικά στο µέτρο που ικανοποιούνται και οι 

απαιτήσεις των ενέγγυων πτωχευτικών πιστωτών. Έως το όριο αυτό οι δανειστές της 

εταιρείας κατατάσσονται τηρουµένου µεταξύ τους του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα. 

5. Ο εταίρος που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά και κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει 

δικαίωµα αναγωγής κατά της εταιρείας. 

6. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών µεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισµού εταίρου, 

καθώς και αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών µεριδίων, ο εταίρος που δεν έχει καταβάλει 

πλήρως το ποσό της ευθύνης του από εγγυητική εισφορά, εξακολουθεί να είναι υπόχρεος 
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έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας που γεννήθηκαν πριν από την 

καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των γεγονότων αυτών, για διάστηµα τριών (3) ετών µετά την 

καταχώριση αυτή. 

7. Μετά από κάθε µεταβολή στις εγγυητικές εισφορές της εταιρείας, ο διαχειριστής 

υποβάλλει για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. επικαιροποιηµένη κατάσταση µε τη µεταβολή που 

έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ’ ιδίαν εταίρων που υφίστανται µε το ποσό 

της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά. Την κατάσταση αυτή αναρτά και 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 107 παρ.5 του Ν.4072/2012, «οι οµόρρυθµοι εταίροι της οµόρρυθµης 

ή ετερόρρυθµης εταιρείας, η οποία µετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, 

εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη µετά τη µετατροπή εις ολόκληρον και 

απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν µέχρι την καταχώριση της 

µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη 

µετατροπή της εταιρείας.» 

 

 

Μετατροπή εταιριών  

Μετατροπή εταιρίας που έχει νοµική προσωπικότητα  σηµαίνει κατά νοµική έννοια, 

µεταβολή της νοµικής µορφής του φορέα και όχι κατάλυση του φορέα και σύσταση 

καινούργιου φορέα. ∆ηλαδή η νοµική οντότητα, η νοµική προσωπικότητα παραµένει η ίδια 

και µάλιστα χωρίς να περιέλθει η εταιρία σε κατάσταση εκκαθάρισης.  

Συνηθίζεται να χρησιµοποιούµε τη φράση «αλλάζει µόνο το νοµικό ένδυµα». Έτσι, το νοµικό 

πρόσωπο παραµένει αµετάβλητο, η ιδιοκτησία των στοιχείων της επιχείρησης που ασκεί η 

εταιρία δεν αλλάζει χέρια, αφού ένα είναι το πρόσωπο, το οποίο απλά µεταµορφώνεται ως 

προς το νοµικό του τύπο.  

Γίνεται πλέον δεκτό ότι αυτού του είδους η µετατροπή που δεν επιφέρει αλλαγή του νοµικού 

προσώπου συντελείται µόνο, όπου ρητά προβλέπεται από τον νόµο. Μόνο σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις δεν συνεπάγεται η µετατροπή µεταφορά των περιουσιακών στοιχείων από µία σε 
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άλλη εταιρία, η οποία υπόκειται κατά περίπτωση σε σηµαντική φορολογική επιβάρυνση. 

Όπου δεν προβλέπεται (ρυθµίζεται) η µετατροπή µιλάµε για καταχρηστική µετατροπή, κατά 

την οποία λύεται νοµικά το ένα νοµικό πρόσωπο και ακολουθεί η µεταβίβαση περιουσιακών 

αντικειµένων στο άλλο νοµικό πρόσωπο. Έχουµε δηλαδή νοµική διαδοχή σε µία δέσµη 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, ενώ στην προβλεπόµενη/ ρυθµισµένη µετατροπή δεν έχουµε 

διαδοχή.  

 Με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 (άρθρο 51) ορίζεται ρητά ότι, στην περίπτωση 

µετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ, η µετατρεπόµενη ανώνυµη εταιρία συνεχίζεται υπό τον τύπο 

εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. Συνεχίζεται, δηλαδή, το ίδιο νοµικό πρόσωπο αλλά µε άλλο 

εταιρικό τύπο30. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν τίθενται σε εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 115 του 

Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994) και για τα επιβληθέντα πρόστιµα σε βάρος της ΑΕ µέχρι το χρόνο 

σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού (διάστηµα για το οποίο η ΕΠΕ υποβάλλει ίδια 

δήλωση εισοδήµατος), δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της ΕΠΕ, αλλά το εν λειτουργία νέο 

νοµικό πρόσωπο, δηλαδή η ΕΠΕ. 

Για την µετατροπή ε.π.ε.  σε α.ε. πρέπει επίσης να προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση της γσ της 

επε και προηγούµενη εκτίµηση από επιτροπή εκτίµησης των εισφορών σε είδος. Το κεφάλαιο 

της µετατρεποµένης εταιρίας σε αε δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το πόρισµα της 

εκτιµητικής επιτροπής, εκτός, βέβαια, αν υπάρξουν νέες εισφορές, ούτε µικρότερο από το 

ελάχιστο κεφάλαιο που πρέπει να έχουν οι αε. Και η απόφαση αυτή πρέπει να περιαφθεί τον 

συµβολαιογραφικό τύπο, επιπλέον όµως πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία σύστασης της 

αε, δηλαδή έλεγχος νοµιµότητας, δηµοσιεύσεις κ.λπ. Αυτό δεν απαιτείται κατά τη µετατροπή 

αε σε επε γιατί η επε δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο και άρα δεν τίθεται θέµα ελέγχου 

σε περίπτωση µετατροπής της αε, πράγµα που δε συµβαίνει στην αντίθετη περίπτωση.  

Με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 (άρθρο 67) ορίζεται ρητά ότι, στην περίπτωση µετατροπής 

ΕΠΕ σε ΑΕ, συνεχίζεται το ίδιο νοµικό πρόσωπο αλλά µε άλλο εταιρικό τύπο. 

Στην περίπτωση αυτή, για τα επιβληθέντα πρόστιµα σε βάρος της ΕΠΕ µέχρι το χρόνο 

σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού (διάστηµα για το οποίο η ΕΠΕ υποβάλλει ίδια 

                                                                 

30
  http://www.forin.gr 
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δήλωση εισοδήµατος), δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της ΕΠΕ, αλλά το εν λειτουργία νέο 

νοµικό πρόσωπο, δηλαδή η ΑΕ. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

Κάθε είδους συνεταιρισµός είτε αστικός είτε γεωργικός είτε οικοδοµικός είτε 

αλληλασφαλιστικός, είναι εταιρία εµπορική και έµπορος κατά τυπικό κριτήριο. Ο 

αλληλασφαλιστικός συνεταιρισµός ρυθµίζεται από τις διατάξεις για τον αστικό συνεταιρισµό, 

εκτός από ορισµένες παρεκκλίσεις που ανήκουν στη θεµατική του ασφαλιστικού δικαίου που 

αφορούν τη λειτουργία τους και όχι τη δοµή τους ως φορέων επιχείρησης.  

Ειδικός νόµος (ν. 1667/1986 που τροποποιήθηκε µερικά από το ν. 2515/1997) ρυθµίζει 

αναλυτικά τον αστικό συνεταιρισµό. Ο αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση 

προσώπων µε οικονοµικό σκοπό που αποβλέπει κυρίως στην οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη των µελών του στα πλαίσια συνεργασίας τους µέσα σε µια κοινή 

επιχείρηση. Βλέπουµε λοιπόν ότι η αστική συνεταιριστική επιχείρηση αποβλέπει και έχει 

σχέση άµεση µε τους εταίρους, όπως συµβαίνει και µε τις προσωπικές εταιρίες, παρόλο που -

όπως θα δούµε πιο κάτω- κατά τα λοιπά έχει ο συνεταιρισµός δοµή τόσο σωµατειακή και όσο 

και κεφαλαιουχική. Ο συνεταιρισµός, προστατευόµενος από το Σύνταγµα (άρθρο 12 παρ. 4 

και 5) αποτελεί ιδιότυπη (SUI GENERIS) µορφή εταιρείας, αποκτά νοµική προσωπικότητα 

από της εγκρίσεως του καταστατικού του και είναι έµπορος εκ του νόµου (άρθρα 1 και 3 του 

ν. 2810/2000). 

 Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (Α.Σ.Ο.) λειτουργεί υπό την µορφή συνεταιρισµού 

ήτοι εταιρείας, η οποία έχει διαµορφωθεί στο δίκαιο, εκτός και πέραν των κλασσικών 

εµπορικών µορφών (Ο.Ε., Ε,Ε, Α.Ε., Ε.Π,Ε) και αποβλέπει µεν στην προαγωγή της 

οικονοµίας των µελών αυτής, όχι όµως, όπως γίνεται, κατ' αρχήν τουλάχιστον δεκτό και στην 

κατά κυριολεξία κερδοσκοπία δια της ριψοκίνδυνου µεσολαβήσεως στην κυκλοφορία των 

οικονοµικών αγαθών, αφού ο χαρακτήρας της δεν είναι κεφαλαιουχικός, αλλά ανάµεικτος µε 

στοιχεία γενικότερης κοινωνικής σκοπιµότητας αλλά και ιδεολογικών επιδιώξεων, ευρίσκεται 

στο πεδίο στο οποία κινείται η εµπορική εταιρεία αλλά µάλλον ως φιλοξενούµενος έµµεσος 

τύπος, παρά ως κατά κυριολεξία εµπορική εταιρεία και στηρίζεται φιλοσοφικά πάνω στις 

ιδέες της ελευθερίας της ισότητας και της δικαιοσύνης. 

Ο σκοπός του συνεταιρισµού µπορεί να αναφέρεται σε δραστηριότητες που ανήκουν κυρίως 

στη σφαίρα α. παραγωγής, β. κατανάλωσης, γ. προµηθειών, δ. πιστώσεων, ε. µεταφορών και 
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στ. τουρισµού. Αναλόγως του σκοπού τους διακρίνονται οι αστικοί συνεταιρισµοί σε 

παραγωγικούς, καταναλωτικούς, προµηθευτικούς, πιστωτικούς, µεταφορικούς και 

τουριστικούς.  

Κάθε συνεταίρος ευθύνεται σε ολόκληρο για τα χρέη του συνεταιρισµού έναντι τρίτων 

απεριόριστα, αν πρόκειται για συνεταιρισµό απεριόριστης ευθύνης ή µέχρι ένα χρηµατικό 

ποσό που ορίζεται στο καταστατικό, αν πρόκειται για συνεταιρισµό περιορισµένης ευθύνης. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση το χρηµατικό ποσό είναι το ίσο ή πολλαπλάσιο της αξίας 

κάθε συνεταιριστικής µερίδας. 

Ειδικότερα ο αγροτικός συνεταιρισµός συστήνεται µε παρόµοιες προϋποθέσεις όπως και ο 

αστικός .Τα µέλη του, τουλάχιστον επτά, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, µπορεί να είναι 

φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται, επαγγελµατικά και αποκλειστικά µε οποιονδήποτε κλάδο 

της αγροτικής οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένης και της παραγωγής προϊόντων αγροτικής 

βιοτεχνίας, αλλά και νοµικά πρόσωπα που έχουν σκοπό την αγροτική παραγωγή. Η απόκτηση 

και απώλεια της ιδιότητας µέλους αγροτικού συνεταιρισµού, καθώς και οι υποχρεώσεις και 

τα δικαιώµατά του, ρυθµίζονται κατά παρόµοιο τρόπο µε αυτόν των µελών των αστικών 

συνεταιρισµών . 

Η ευθύνη των συνεταίρων προς τους τρίτους και τον συνεταιρισµό είναι επικουρική, 

περιορίζεται στο ύψος της συνεταιριστικής τους µερίδας αλλά το καταστατικό µπορεί να 

προβλέπει πολλαπλάσιο αυτής. Ο δανειστής του συνεταιρισµού πρέπει πρώτα να επιχειρήσει 

να ικανοποιηθεί από το συνεταιρισµό και µόνο αν αποβεί άκαρπη η προσπάθεια του, θα 

µπορέσει να στραφεί στη συνέχεια κατά του συνεταίρου. Τα µέλη έχουν την ευθύνη της 

προηγούµενης παραγράφου και µετά την έξοδό τους από το συνεταιρισµό, για υποχρεώσεις 

που δηµιουργήθηκαν όταν ήταν µέλη ή για προηγούµενες υποχρεώσεις, τις οποίες 

αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους. 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2810/2000 ορίζεται, ότι δύο ή 

περισσότερες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) µπορεί να συγχωνευθούν είτε 

µε τη σύσταση νέας συνεταιριστικής οργάνωσης, στην οποία ενσωµατώνονται οι 

συγχωνευόµενες, είτε µε την απορρόφηση µίας ή περισσότερων υφιστάµενων 

συνεταιριστικών οργανώσεων από άλλη, η οποία ήδη λειτουργεί. Με τις διατάξεις δε της 

παραγράφου 5 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι η συγχώνευση 

συνεπάγεται, από την ηµέρα που συντελείται, την καθολική διαδοχή της νέας 
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συνεταιριστικής οργάνωσης σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των οργανώσεων που 

συγχωνεύθηκαν. Η νέα συνεταιριστική οργάνωση υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα γενικά 

τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της συγχωνευθείσας οργάνωσης ευθύνεται δε και για τις 

φορολογικές υποχρεώσεις των µετασχηµατιζοµένων Α.Σ.Ο.ως καθολική διάδοχος. Κατά 

συνέπεια, για την ευθύνη της νέας συνεταιριστικής οργάνωσης θα έχουν ανάλογη εφαρµογή 

όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά µε την ευθύνη διοικούντων νοµικά πρόσωπα, και 

ειδικότερα όσα αφορούν στις διατάξεις 1 και 3 του άρθρου 115 του Ν. 2238/199431. Με  τις 

διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4138/2013, προστέθηκε δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 19α 

του ν.4015/2011 ως εξής: «2. Από την λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης των ΑΣ, 

ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ για συγχώνευση ή µετατροπή και µέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αυτής ή από την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης της υποπ. εε’ της περίπτωσης 

γ’ της παρ. 3 του άρθρου 19, στην πιστώτρια τράπεζα µε το µεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων και 

µέχρι την αποδοχή του ή µη από τους πιστωτές της παραπάνω υποπερίπτωσης, ως και σε 

όσους ΑΣ και σε όσες ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ, ΣΕ έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης µε 

οποιοδήποτε τρόπο και µέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων και σε κάθε περίπτωση όχι 

πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, αναστέλλονται η ποινική δίωξη ή η εκδίκαση των ποινικών 

υποθέσεων που εκκρεµούν σε β’ βαθµό, οι πάσης φύσεως διοικητικές και αστικές κυρώσεις, 

καθώς και η έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των Προέδρων 

και λοιπών µελών της διοίκησής τους ή εντεταλµένων υπαλλήλων τους, όπως είναι ιδίως οι 

διευθύνοντες σύµβουλοι, οι γραµµατείς και οι ταµίες, για ληξιπρόθεσµες οφειλές των 

ανωτέρω νοµικών προσώπων προς το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 

τους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης». Η παραπάνω διάταξη 

κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου να ανασταλούν οι αστικές και ποινικές διώξεις και τα µέτρα 

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των φυσικών προσώπων που διετέλεσαν µέλη 

∆.Σ. που ανέλαβαν τη διαχείριση των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ ή εξακολουθούν να 

την ασκούν, µε παρότρυνση όλων των ενδιαφεροµένων, διώξεις που ασκούνται για πράξεις 

των Οργανισµών τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 115 περί ευθύνης διοικούντων 

νοµικά πρόσωπα του ν. 2238/1994 (Α’ 151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος», τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (Α’ 179)   «∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις 

στη φορολογική νοµοθεσία και άλλες διατάξεις»,   του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) 

«Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθµίσεις στην άµεση  και έµµεση    

φορολογία   και  άλλες διατάξεις  »   και   όσων    άλλων    διατάξεων    καθιερώνουν    
                                                                 

31
 Βλ.Κ.Καλλιντέρης ,ό,π. 
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ατοµική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων µε νοµικά πρόσωπα και που επιφέρουν 

µεταξύ των άλλων την επιβολή ποινικών κυρώσεων και την δέσµευση ή κατάσχεση 

περιουσιακών στοιχείων των φυσικών προσώπων. 

 

 Ήδη µε το άρθρο 19 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ288Α’ /31.12.2013) η ανωτέρω προθεσµία 

αναστολής ή άρσης των εν λόγω µέτρων παρατείνεται για χρονικό διάστηµα ενός έτους . 

Συγκεκριµένα κατά τις ως άνω διατάξεις και µέχρι 31.12.2014 αίρονται τα διασφαλιστικά 

µέτρα, που εφαρµόσθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2523/1997 σε βάρος 

φυσικών προσώπων που έφεραν µία από τις αναφερόµενες ιδιότητες της περιπτ. γ’ της παρ. 1 

του άρθρου 20 ενώ αναστέλλεται η εφαρµογή των διασφαλιστικών µέτρων σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν, σε βάρος των Προέδρων και των 

µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε 

βαθµού (του ν.2810/2000, όπως ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων και των συνεταιριστικών 

εταιρειών Α.Ε του άρθρου 32 του ιδίου νόµου) καθώς και των Γενικών ∆ιευθυντών, 

∆ιευθυντών, των ∆ιαχειριστών, των Γραµµατέων, των Ταµίων των Οργανώσεων αυτών 

εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει µε οποιονδήποτε τρόπο λήξει µέχρι 31.12.2013, µε την 

προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω οργανώσεις συγχωνεύονται ή/και µετατρέπονται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 19α ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση 

µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εκκαθάρισης και αυτή δεν 

έχει περατωθεί.Επίσης, αναστέλλονται για ένα έτος οι διατάξεις νόµων, οι οποίες προβλέπουν 

ποινική ευθύνη για τη µη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασµών προς το ∆ηµόσιο ή 

Ν.Π.∆.∆. συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και 

αναστέλλονται όλες οι ποινικές υποθέσεις, που εκκρεµούν ενώπιων των ποινικών 

δικαστηρίων, για τα προαναφερόµενα πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες, πλην των 

περιπτώσεων που τα ως άνω πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα από δόλο σε βάρος 

της περιουσίας όλων των προαναφερόµενων νοµικών προσώπων. 

 

Σηµειώνεται ότι ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο κάθε 

είδους αστικής ή ποινικής παραγραφής τυχόν αδικηµάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων του 

∆ηµοσίου. 

 

Τέλος µε τη µε αριθ. 1193/160351/17.12.2014/Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3514/29-12-2014) παρατάθηκε η 

προθεσµία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19α του Ν. 4015/2011 ,έως 31-12-2015. 
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Κοινοπραξία 

Ο ρόλος της εταιρίας αυτής περιορίζεται στην οργάνωση και το συντονισµό της δράσης των 

µελών της. Κατά κύριο λόγο είναι µια εταιρία ευκαιρίας, δηλαδή µια εταιρία που συστάθηκε 

για την από κοινού διεκπεραίωση ορισµένων πράξεων ή ορισµένου έργου. Αποτελεί µια 

συµφωνία, προσωρινής συνήθως συνεργασίας µεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων για τον 

από κοινού συντονισµό, οργάνωση και διεκπεραίωση ενός έργου. Αν αναπτύσσει εµπορική 

δραστηριότητα εφαρµόζονται ως προς αυτήν οι διατάξεις για την οµόρρυθµη εταιρία 

(παράγραφος 3 του άρθρου 293 του νόµου 4072/2012). Σε τέτοια περίπτωση γεννάται εις 

ολόκληρο ευθύνη των µελών της κοινοπραξίας για τα χρέη της και αυτή καταχωρείται 

υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ.  

Η αλληλέγγυα ευθύνη των µελών της κοινοπραξίας για τα φορολογικά χρέη της προβλέπεται 

ρητά από τη φορολογική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 1882/1990, «Για 

τις κοινοπραξίες, κοινωνίες..., οι οφειλές κύριες και πρόσθετες από φόρους, τέλη, εισφορές 

και από πρόστιµα για φορολογικές παραβάσεις γενικά που αφορούν αυτές βεβαιώνονται στο 

όνοµά τους, η ευθύνη όµως για την καταβολή των οφειλών αυτών βαρύνει αλληλεγγύως και 

σε ολόκληρο καθένα από τα µέλη τους». 

Η ανωτέρω αλληλέγγυα ευθύνη των µελών της κοινοπραξίας συνάδει µε τη φύση της 

κοινοπραξίας: η κοινοπραξία δεν έχει, καταρχάς, νοµική προσωπικότητα και, εποµένως, δεν 

έχει περιουσιακή αυτοτέλεια σε σχέση µε τα µέλη της. Σε περίπτωση όµως που τηρήσει τις 

διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται για τις οµόρρυθµες εταιρίες, γίνεται δεκτό ότι 

αποκτά νοµική προσωπικότητα και ενσωµατώνει τα χαρακτηριστικά της οµόρρυθµης 

εταιρίας. Εποµένως, η αλληλέγγυα ευθύνη των µελών της κοινοπραξίας θα µπορούσε να 

βασιστεί θεωρητικά και στη φύση της ως «εν τοις πράγµασι» οµόρρυθµη εταιρία.32  

 

                                                                 

32
 Καλλιντέρης Κ., Η προσωπική ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων για φορολογικές Παραβάσεις & Χρέη 

προς το Δημόσιο ,2004 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΥΠΟ ΤΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

ΠΟΥ  ΙΣΧΥΕΙ  ΑΠΟ 1.1.2014.  

Ευθύνη διοικούντων κατά τη λύση 

Τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, 

εντεταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων 

κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για 

την πληρωµή του φόρου τόκων και προστίµων  που οφείλονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα 

και τις νοµικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο 

βεβαίωσής τους ,εφόσον αποδεχθούν το διορισµό τους ρητά ή σιωπηρά. 

Αρχικά δηλαδή τα υποκείµενα της ευθύνης δεν διαφοροποιούνται από αυτά των παρ.1 και 2 

του άρθρου 115 του ν.2238/1994.  Εντούτοις, το αντικείµενο της ευθύνης καταλαµβάνει  

πλέον ρητά κάθε είδος φόρου, τους τόκους και τα πρόστιµα που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του ΚΦ∆ (ν.4174/2013) όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου ,δηλαδή  

τον φόρο εισοδήµατος ,τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ,τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας 

ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τον  φόρο κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και 

κερδών από τυχερά παίγνια, τους φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηµατικές κυρώσεις που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα του Κώδικα ,τις χρηµατικές κυρώσεις και τόκους που 

προβλέπονται από τον Κώδικα  και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση για 

τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, εφαρµόζονται ανάλογα οι   διατάξεις της φορολογίας 

εισοδήµατος και του Φ.Π.Α. 

 Επίσης,τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, 

και γενικά εντεταλµένοι στη διοίκηση του νοµικού προσώπου ,ευθύνονται προσωπικώς και 

αλληλεγγύως για τους παρακρατούµενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

νοµικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής: α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα 

τα πρόσωπα που είχαν µία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσµίας απόδοσης 

του φόρου και µετά. β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν 

µία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του 

φόρου. 
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Η έννοια της νοµικής οντότητας προσδιορίζεται  στο άρθρο 3 του ν.4174/2013 και σύµφωνα 

µε αυτό ως «νοµική οντότητα» νοείται: «κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης 

ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δεν είναι 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισµός, οργανισµός, υπεράκτια ή εξωχώρια 

εταιρεία, κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε µορφής καταπίστευµα ή 

εµπίστευµα ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα, σωµατείο ή 

οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή προσωπικής επιχείρησης ή 

οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή επιχείρηση, κάθε µορφής 

εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή 

δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συµµετοχικές ή 

αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου·». 

Αλληλέγγυα ευθύνη µετόχων κεφαλαιουχικών εταιριών 

Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 50 του ΚΦ∆ θεσµοθετείται ,για πρώτη φορά, 

περιορισµένη προσωπική ευθύνη των µετόχων της λυθείσας εταιρίας.33 
                                                                 

33 3.Αν κατά το χρόνο διάλυσης νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας δεν έχουν 

εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου ή της νοµικής 

οντότητας, περιλαµβανόµενων των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, οι κατά το 

χρόνο διάλυσης αυτών µέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών µε ποσοστό συµµετοχής 

τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ,ευθύνονται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο ή τη 

νοµική οντότητα για την καταβολή του οφειλόµενου φόρου, µέχρι του ποσού των 

αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του µετόχου 

ή εταίρου κατά τα τρία (3) τελευταία έτη προ της λύσης. 

4. Ευθύνεται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για την καταβολή 

του οφειλόµενου και µη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νοµικού προσώπου ή της 

νοµικής οντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε µέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών 

εταιρειών αυτού µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα τρία 

(3) τελευταία έτη πριν τη λύση του µέχρι του ποσού των αναληφθέντων,εντός της ως άνω 

τριετίας,κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του µετόχου ή 

εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν 

µέτοχος ή εταίρος. 
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Ο µέτοχος εισπράττει από την εταιρία µερίσµατα που έχουν φορολογηθεί στο όνοµά της, µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για το µέτοχο. Εποµένως, αν η εταιρία αποφύγει 

παράνοµα την πληρωµή φόρων, όφελος θα αποκοµίσει ο µέτοχος ως λήπτης των 

«αφορολόγητων» µερισµάτων  (34
Πρβλ. επίσης το άρθρο 106 παρ. 6 του ΚΦΕ, το οποίο 

ορίζει ότι σε περίπτωση διάλυσης ΑΕ και ΕΠΕ, οι µέτοχοι λαµβάνουν το τυχόν υπολειπόµενο 

κέρδος, µετά τη φορολόγησή του στο όνοµα της εταιρίας). 

Εξαίρεση στην ευθύνη των µετόχων  εισάγεται µε την παράγραφο 6 του άρθρου 50 του 

ΚΦ∆(ν.4174/2013) για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο σε άλλο κράτος - µέλος της 

Ε.Ε.. 

Ευθύνη νόµιµου εκπροσώπου για την πληρωµή των τόκων και προστίµων του 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις. (Άρθρο 50 § 5 Ν. 

4174/2013 )  

 Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων νοµικών 

προσώπων και νοµικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής νοµικού 

προσώπου, που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, 

ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή των τόκων και 

προστίµων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις." 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 Αδικήµατα  φοροδιαφυγής 

Το έννοµο αγαθό για το οποίο προνοούν οι φορολογικές ποινικές διατάξεις είναι η 

εκπλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης που θέτει το ∆ηµόσιο µε απώτερο σκοπό την 

προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Εποµένως, η ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής 

αποτελεί ένα µέσο πίεσης προς τον φορολογούµενο για την εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεών του. Η ανωτέρω άποψη εκφράζεται τόσο στις εισηγητικές εκθέσεις των 

σχετικών φορολογικών ποινικών διατάξεων  όσο και από τη θεωρία. Η υποχρέωση της 

εταιρίας για πληρωµή των φορολογικών οφειλών της επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα, τα 
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οποία είναι αλληλέγγυα υπόχρεα µε την εταιρία . Τα πρόσωπα αυτά µπορεί να είναι οι 

νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρίας. Η ανωτέρω ευθύνη πηγάζει από το γεγονός ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα έχουν ιδιαίτερο καθήκον για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της 

εταιρίας που διοικούν. Τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται όταν παραβιάζουν τα νόµιµα 

καθήκοντά τους µε δόλο ή βαρειά αµέλεια, µε αποτέλεσµα να προκύψει φορολογική οφειλή. 

Επίσης, σε περίπτωση που δεν εκπληρώθηκε η φορολογική υποχρέωση είτε αποκτήθηκε 

φορολογικό πλεονέκτηµα παράνοµα (π.χ. παράνοµη επιστροφή ΦΠΑ), το δηµόσιο έχει το 

δικαίωµα να στραφεί σε βάρος τους και να αναζητήσει το φόρο καθώς και τυχόν πρόστιµα ή 

τόκους που έχουν προκύψει.  

Ο Ν. 2523/1997 διεύρυνε τον κύκλο των προσώπων που είναι ποινικά υπεύθυνα για τα 

αδικήµατα φοροδιαφυγής του νοµικού προσώπου. Σηµαντικότερη είναι η θέσπιση 

επικουρικής ευθύνης των εταίρων στις ΕΠΕ, η αυτοτελής ευθύνη του Προέδρου του ∆Σ και η 

επικουρική ευθύνη των µελών του ∆Σ στις ΑΕ.35 

Η πάταξη της φοροδιαφυγής: ένα αίτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης 

Την ελληνική αγορά τη χαρακτηρίζουν χρόνιες και σοβαρές παθογένειες. Αυτό είναι φανερό 

σε όλους. Η µη πληρωµή, είτε των ληξιπροθέσµων χρεών, είτε του Φ.Π.Α., είτε η απόκρυψη 

εισοδήµατος και η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή µε τη χρήση πλαστών και εικονικών 

τιµολογίων συνιστούν σηµαντικό µέρος της παθογένειας αυτής:  

Οι συνεπείς φορολογούµενοι και οι συνεπείς επιχειρήσεις υφίστανται αθέµιτο ανταγωνισµό 

από τους επιτηδευµατίες και τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν. Κατά συνέπεια, η κρίση 

που περνάει η χώρα επιβαρύνει περισσότερο και κυρίως τους ειλικρινείς φορολογούµενους. 

Η «ατιµωρησία» σε περιόδους µεγάλης οικονοµικής κρίσης αµβλύνει τη φορολογική 

συνείδηση και των συνεπών φορολογουµένων και πολλαπλασιάζει τα φαινόµενα 

φοροδιαφυγής.  

Η ανοχή της φοροδιαφυγής εξοµοιώνεται µε υπόθαλψή της και οδηγεί όχι µόνο σε 

καταστροφικά αποτελέσµατα για τα δηµοσιονοµικά του κράτους, αλλά και σε ανισότητα 

κατά παράβαση του Συντάγµατος, αφού τελικά η κύρια συνεισφορά στα δηµόσια έσοδα 

προέρχεται από τη µισθωτή εργασία, που σε περίοδο ύφεσης επίσης πλήττεται µε την αύξηση 
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της ανεργίας. 36 

Φορολογικά ποινικά αδικήµατα 

Από άποψη ουσιαστικού δικαίου ο ν.2523/1997 τυποποιεί ως αξιόποινες πράξεις 

φοροδιαφυγής στα άρθρα 17,18 και 19  οι οποίες αποτελούν τις ποινικές κυρωτικές διατάξεις 

του «Φορολογικού Ποινολογίου», τις ακόλουθες πράξεις:   

α)το αδίκηµα της φοροδιαφυγής µε την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς 

δήλωσης στη φορολογία εισοδήµατος, εφόσον από την παράλειψη ή των ανακρίβεια της 

δήλωσης αποκρύφθηκαν καθαρά εισοδήµατα  και κατά συνέπεια δεν αποδόθηκε ο 

οφειλόµενος φόρος που υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά διαχειριστική περίοδο. Η γραµµατική 

ερµηνεία των ποινικών διατάξεων υποδεικνύει ότι η παράλειψη υποβολής δήλωσης αφορά 

αποκλειστικά σε φόρους εισοδήµατος και όχι σε φόρους που δεν ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία. Η παράγραφος 4 του άρθρου ποινικοποιεί και τη µη απόδοση φόρου πλοίων στο 

∆ηµόσιο από την πλοιοκτήτρια εταιρία, εφόσον το ποσό φόρου που δεν αποδόθηκε 

υπερβαίνει τα 15.000 Ευρώ ανά διαχειριστική περίοδο. Ο φόρος πλοίων θεωρείται άµεσος 

φόρος, ο οποίος επιβαρύνει το εισόδηµα που προκύπτει από την εκµετάλλευση του πλοίου. 37 

Αν ασκηθεί προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, η ποινική δίωξη δεν αρχίζει προτού να 

τελεσιδικήσει η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου καθώς  οι διαφορές που ανακύπτουν 

στη φορολογία του εισοδήµατος είναι πολύπλοκες και σύνθετες και δεν επιτρέπουν συνήθως 

τη διεξαγωγή ποινικής δίκης, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί από τα διοικητικά (φορολογικά) 

δικαστήρια, η διαφορά.  

β) το αδίκηµα της  φοροδιαφυγής για µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ,έστω και ενός ευρώ,  

Φ.Π.Α. και παρακρατούµενων φόρων, τελών ή εισφορών ,εφόσον ο υπαίτιος προκειµένου να 

αποφύγει  την πληρωµή του φόρου προστιθέµενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών και 

των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή 

αποδίδει  ανακριβώς ή συµψηφίζει αυτούς, καθώς και αν παραπλανήσει τη φορολογική αρχή 

µε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε την αθέµιτη παρασιώπηση ή 

απόκρυψη αληθινών γεγονότων και λαµβάνει επιστροφή, καθώς και αν διακρατεί τέτοιους 
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φόρους, τέλη ή εισφορές, Το αδίκηµα φέρει κακουργηµατική µορφή όταν το ποσό της µη 

απόδοσης υπερβαίνει τα  75.000 ευρώ ανά διαχειριστική περίοδο.  

γ) το αδίκηµα της φοροδιαφυγής διά της έκδοσης  πλαστών ή εικονικών φορολογικών 

στοιχείων, καθώς και της αποδοχής  εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης  τέτοιων 

στοιχείων, ανεξάρτητα από το αν ο υπαίτιος διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου. 

Οι διοικούντες τα νοµικά πρόσωπα ως αυτουργοί των αδικηµάτων  φοροδιαφυγής. 

Όταν το αδίκηµα της φοροδιαφυγής τελείται στο όνοµα νοµικού προσώπου, αυτουργός 

(δράστης) του αδικήµατος θεωρείται κατά περίπτωση ένα (ή περισσότερα) από τα πρόσωπα 

που φέρουν τις ιδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 20 του  ν.2523/199738 χωρίς να 

θεµελιώνεται σε βάρος του αντικειµενική ευθύνη. .Η συνδροµή των στοιχείων της 

                                                                 

38 Άρθ. 20.ν.2523/1997: «   Αυτουργοί και συνεργοί [. 1. Στα νοµικά πρόσωπα ως αυτουργοί του αδικήµατος της 
φοροδιαφυγής θεωρούνται: α) Στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, οι πρόεδροι των ∆Σ, οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι 
ήσυµπράττοντες σύµβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε 
άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφασηστη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν 
όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον 
ασκούν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς από ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω. β) Στις εταιρίες οµόρρυθµες 
ή ετερόρρυθµες, οι οµόρρυθµοι εταίροι ή διαχειριστές αυτών και στις περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειριστές αυτών 
και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος. γ) Στους συνεταιρισµούς, οι πρόεδροι ή οι γραµµατείς ή οι ταµίες 
ή οι διαχειριστές αυτών.  

2. Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως αυτουργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής 
θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα µέλη τους. Όταν στα µέλη αυτών περιλαµβάνονται και νοµικά 
πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισµοί, εφαρµόζονται ανάλογα και οι διατάξεις των παρ. 1 και 3.  

3. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς, ως αυτουργοί του αδικήµατος της 
φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.  

4. Επίσης, αυτουργοί θεωρούνται και: α) όσοι δυνάµει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης τελευταίας βούλησης είναι 
διαχειριστές αλλότριας περιουσίας και β) ο επίτροπος ή κηδεµόνας ή διοικητής αλλοτρίων κατά τις διατάξεις του ΑΚ.  

5. Ως άµεσοι συνεργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται ο προϊστάµενος του λογιστηρίου κάθε µορφής ή τύπου 
επιχείρησης ή όποιος συµπράττει µε οποιονδήποτε τρόπο γενικά στη διάπραξη των αδικηµάτων του παρόντος, ως τοιούτου 
νοουµένου και του υπογράφοντος τη δήλωση ως πληρεξούσιος.  

6. Οι ανωτέρω αυτουργοί και συνεργοί τιµωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος είχαν την ιδιότητα 

αυτή και εφόσον γνώριζαν ή από την ιδιότητά τους και εν όψει των συγκεκριµένων περιστάσεων γίνεται φανερό ότι 

γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, µε τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι των αδικηµάτων του παρόντος.  
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αντικειµενικής και της υποκειµενικής υπόστασης του φορολογικού αδικήµατος θα πρέπει να 

εξετάζεται κανονικά στο πρόσωπο του διοικητή του νοµικού προσώπου .39 

Ο νόµος απαιτεί τη συνδροµή δύο στοιχείων στο πρόσωπο του κατηγορούµενου διοικητή: (α) 

την ιδιότητα που προβλέπει ο νόµος κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήµατος και (β) τη γνώση 

της αξιόποινης πράξης ή παράλειψης που προκάλεσε τη φοροδιαφυγή, κατά τους ορισµούς 

των διατάξεων 17-19 του Ν. 2523/1997. Η γνώση αυτή µπορεί να προκύπτει από τη θέση που 

κατέχει ο κατηγορούµενος στο νοµικό πρόσωπο (π.χ. οµόρρυθµος εταίρος, διευθύνων 

σύµβουλος) αλλά σε συνδυασµό µε πραγµατικά περιστατικά («και ενόψει των 

συγκεκριµένων περιστάσεων»). 

Από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 20 παρ. 6, δεν δύναται να συναχθεί 

άµεσα τεκµήριο γνώσης του φυσικού προσώπου/ διοικητή για την τέλεση του φορολογικού 

αδικήµατος. Ασφαλώς, δεν αµφισβητείται ότι η ιδιότητα του κατηγορούµενου διοικητή, µε 

άλλα λόγια η θέση του στη διοίκηση του νοµικού προσώπου, αποτελεί ένδειξη γνώσης για τη 

διάπραξη του φορολογικού αδικήµατος. Η απόδειξη όµως της γνώσης θα πρέπει να 

συνδυάζεται µε την επίκληση συγκεκριµένων περιστατικών. Τα περιστατικά αυτά θα πρέπει 

να αποδεικνύουν την άσκηση πραγµατικών καθηκόντων διοίκησης από τον 

κατηγορούµενο(ΑΠ 90/2015).  

Οι διοικητές της Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης εταιρίας Αυτουργοί του αδικήµατος της 

φοροδιαφυγής στις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες είναι οι οµόρρυθµοι εταίροι ή 

διαχειριστές αυτών [άρθρο 20 § 1 υπό α΄ ν. 2523/1997. Η ύπαρξη διαχειριστή αποκλείει την 

ποινική ευθύνη των οµορρύθµων. 40 

α) Τα πρόσωπα που ευθύνονται ποινικά στην Οµόρρυθµη Εταιρία 

Ως προς τα αδικήµατα φοροδιαφυγής των άρθρων 17-19 του Ν. 2523/1997, στις οµόρρυθµες 

εταιρίες αυτουργοί θεωρούνται οι οµόρρυθµοι εταίροι ή οι διαχειριστές αυτών. Γενικά, το 

δικαίωµα διαχείρισης και εκπροσώπησης της οµόρρυθµης εταιρίας ανήκει σε όλους τους 

οµόρρυθµους εταίρους. ∆ύναται όµως η εταιρία να αναθέσει τη διαχείρισή της σε 

                                                                 

39 Κ. Καλλιντέρης,Η προσωπική ευθύνη των διοικητών νομικών προσώπων για φορολογικές παραβάσεις και 
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συγκεκριµένο εταίρο µε σχετική πρόβλεψη του καταστατικού της. Περαιτέρω, σύµφωνα µε 

την κρατούσα γνώµη, η εταιρία δεν δύναται να αναθέσει τη διαχείρισή της σε τρίτο πρόσωπο, 

µη εταίρο (αρχή της αυτοδιαχείρισης στις προσωπικές εταιρίες). Από τη διατύπωση της ως 

άνω διάταξης διακρίνονται δύο κατηγορίες προσώπων, τα οποία ευθύνονται για τις 

φορολογικές ποινικές παραβάσεις της οµόρρυθµης εταιρίας: (α) οι οµόρρυθµοι εταίροι και 

(β) οι διαχειριστές της.41 

Η ποινική ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων για αδικήµατα φοροδιαφυγής που αφορούν την 

εταιρία ευθυγραµµίζεται γενικά µε τη διάταξη του άρθρου 22 του ΕΝ. Το εν λόγω άρθρο 

προβλέπει την αλληλέγγυα ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων για όλες τις υποχρεώσεις της 

εταιρίας προς ιδιώτες ή το ∆ηµόσιο είτε αυτές προέρχονται από σύµβαση ή από το νόµο είτε 

από αδίκηµα. Τα φορολογικά ποινικά αδικήµατα τελούνται στο όνοµα της εταιρίας και 

σχετίζονται είτε µε την παράλειψη εκπλήρωσης νόµιµης υποχρέωσης προς το ∆ηµόσιο (π.χ. 

µη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος της εταιρίας) είτε µε την τέλεση άδικης πράξης σε 

βάρος του ∆ηµοσίου (π.χ. έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου µε τα στοιχεία της 

εταιρίας). Κατ’αυτόν τον τρόπο, πρόκειται είτε για υποχρεώσεις της εταιρίας που δεν 

εκπληρώθηκαν είτε για εξ αρχής άδικες πράξεις που τελέστηκαν στο όνοµα της εταιρίας. Θα 

πρέπει να σηµειωθεί άλλωστε ότι η ποινική δίωξη σε βάρος των εταίρων ή διαχειριστών 

ασκείται µόνο όταν οι φορολογικές υποχρεώσεις, που συνδέονται µε πράξεις φοροδιαφυγής, 

δεν εκπληρώνονται κατά το χρόνο της διαπίστωσής τους. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η φύση 

της αλληλέγγυας ευθύνης των οµόρρυθµων εταίρων δύναται να θεµελιώσει θεωρητικά την εκ 

του νόµου ποινική ευθύνη τους για φορολογικά αδικήµατα που τελούνται στο όνοµα της 

εταιρίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, η διάταξη προβλέπει και την ευθύνη των διαχειριστών της εταιρίας 

για φορολογικά ποινικά αδικήµατα. Παρατηρείται ότι η διάταξη χρησιµοποιεί διαζευκτική 

διατύπωση (αυτουργοί θεωρούνται οι «οµόρρυθµοι εταίροι ή διαχειριστές αυτών»). Υπό αυτή 

τη διατύπωση, η γραµµατική ερµηνεία της ποινικής διάταξης δύναται να δηµιουργήσει 

ερµηνευτικά παράδοξα σε σχέση µε τις αρχές που διέπουν τη διοίκηση της οµόρρυθµης 

εταιρίας, σύµφωνα µε το εµπορικό δίκαιο. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που η διοίκηση της 

εταιρίας δεν ασκείται από όλους τους οµόρρυθµους εταίρους, αλλά έχει οριστεί διαχειριστής 

(εταίρος ή τρίτος), από τη διατύπωση της διάταξης συνάγονται τα εξής: 
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1) Οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές της εταιρίας δεν εγκαλούνται σωρευτικά ή µε 

σειρά προτεραιότητας αλλά διαζευκτικά. Η διαζευκτική αυτή κατάστρωση της ποινικής 

ευθύνης στο νόµο γεννά το εύλογο ερώτηµα, αν, σε περίπτωση που προκύψει ποινική ευθύνη, 

µπορεί η φορολογική αρχή να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της µίας ή της 

άλλης κατηγορίας προσώπων (δηλαδή κατά των εταίρων ή των διαχειριστών). Περαιτέρω, 

εφόσον η φορολογική αρχή δικαιούται να επιλέξει µεταξύ των δύο ανωτέρω κατηγοριών 

προσώπων, τίθεται το ερώτηµα µε ποια κριτήρια θα προκρίνει ως δράστη του φορολογικού 

αδικήµατος τον εταίρο ή τον διαχειριστή της οµόρρυθµης εταιρίας. 

2) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του διαχειριστή εταίρου, δεν ευθύνονται ποινικά οι µη 

διαχειριστές οµόρρυθµοι εταίροι· αν έχει διοριστεί τρίτος (όχι εταίρος) διαχειριστής, σε 

περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του, δεν ευθύνεται ποινικά κανένας 

οµόρρυθµος εταίρος. Η ανωτέρω ερµηνεία της διάταξης, δεν συµβαδίζει µε την αλληλέγγυα 

ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων, όπως διατυπώνεται στον ΕΝ και αποτελεί ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά των προσωπικών εταιριών. 

3) Ειδικότερα, σε περίπτωση που έχει διοριστεί τρίτος διαχειριστής της εταιρίας, αυτός 

ευθύνεται ποινικά για αδικήµατα φοροδιαφυγής της εταιρίας. Αν µάλιστα ασκηθεί ποινική 

δίωξη σε βάρος του, οι οµόρρυθµοι εταίροι απαλλάσσονται από κάθε ποινική ευθύνη που 

σχετίζεται µε το συγκεκριµένο ποινικό αδίκηµα. Όπως αναλύθηκε όµως ανωτέρω, η 

διαχείριση και εκπροσώπηση της οµόρρυθµης εταιρίας δεν δύναται να ανατεθεί σε τρίτο 

πρόσωπο που δεν φέρει την ιδιότητα του εταίρου. Τίθεται έτσι ο προβληµατισµός, αν η 

συγκεκριµένη διάταξη του Ν. 2523/1997 αναγνωρίζει ως έγκυρη τη διαχείριση της εταιρίας 

από τρίτα πρόσωπα, και µάλιστα κατ’ αποκλεισµό των οµορρύθµων εταίρων, ή την αγνοεί. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση που, τελικά, ο τρίτος δεν θεωρείται διαχειριστής αλλά 

πληρεξούσιος της εταιρίας, τότε η ποινική του ευθύνη µπορεί να εξεταστεί µόνο στα πλαίσια 

της συµµετοχής σε ποινικό αδίκηµα (βλ. και άρθρο 20 παρ. 5). 

Τα υπό (1) και (2) ανωτέρω πρακτικά προβλήµατα που δηµιουργούνται από την διαζευκτική 

διατύπωση του νόµου δύνανται να ξεπεραστούν σε µεγάλο βαθµό, εφόσον αξιοποιηθεί η 

διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 20, η οποία προβλέπει την συνεκτίµηση 

συγκεκριµένων περιστάσεων για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος διοικητή του νοµικού 

προσώπου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ποινική δίωξη θα πρέπει να ασκείται σε βάρος του 

προσώπου εκείνου (διαχειριστή ή εταίρου) ο οποίος αποδεικνύεται ότι ασκεί πραγµατικά 
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καθήκοντα διοίκησης στην εταιρία . Από την ανωτέρω ερµηνεία ίσως δεν θα πρέπει να 

εξαιρεθεί η περίπτωση που ο τρίτος (µη εταίρος) ασκεί de facto και αποκλειστικά καθήκοντα 

διοίκησης στην εταιρία.42 

Η ευθύνη των ανωτέρω προσώπων για φορολογικά χρέη της εταιρίας ορίζεται ότι είναι 

σωρευτική και όχι διαζευκτική. 

β) Τα πρόσωπα που ευθύνονται ποινικά στην Ετερόρρυθµη εταιρία 

Ως προς τις ετερρόρυθµες εταιρίες, ευθύνονται ποινικά οι οµόρρυθµοι εταίροι ή οι 

διαχειριστές αυτών. Ισχύουν και εδώ, όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ευθύνη των 

οµόρρυθµων εταίρων. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για 

φορολογικά αδικήµατα. Ωστόσο, σε περίπτωση που ασκούν πράξεις διαχείρισης, de facto και 

κατά παράβαση των καθηκόντων τους, είναι δυνατή η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 

τους.. 

Κρίσιµος χρόνος για την απόκτηση της ποινικής ευθύνης. Η απόκτηση και απώλεια της 

εταιρικής ιδιότητας - ∆ιατυπώσεις γνωστοποίησης προς τις φορολογικές αρχές 

Ο χρόνος κατά τον οποίο ένα πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του οµόρρυθµου εταίρου (ή του 

διαχειριστή) είναι κρίσιµος για την ποινική ευθύνη του σε σχέση µε πράξεις φοροδιαφυγής 

που τελούνται στο όνοµα της οµόρρυθµης εταιρίας. Εξ ίσου κρίσιµος είναι και ο χρόνος που 

το πρόσωπο χάνει την ιδιότητα αυτή. Έτσι, ο οµόρρυθµος εταίρος ή ο διαχειριστής 

ευθύνονται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του φορολογικού αδικήµατος είχαν την 

συγκεκριµένη ιδιότητα. 

Η ιδιότητα του οµόρρυθµου εταίρου αποκτάται µε τη συµµετοχή του προσώπου στο 

καταστατικό σύστασης της οµόρρυθµης εταιρίας. Επίσης, µε τη µεταγενέστερη είσοδό του 

στην εταιρία είτε µε αύξηση των εταιρικών µερίδων είτε µε µεταβίβαση (αγορά) της 

εταιρικής µερίδας εταίρου. Η ιδιότητα του οµορρύθµου εταίρου αποβάλλεται µε την 

παραίτησή του από την εταιρία. Επίσης, µε τον αποκλεισµό του εταίρου, την πτώχευση 

αυτού, τον θάνατο αυτού, την απώλεια της εµπορικής ικανότητας κ.λπ. Τέλος, µε τη 

µεταβίβαση της εταιρικής του µερίδας σε τρίτο πρόσωπο. 
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Ο ΕΝ και ο ν.4072/2012 προβλέπουν διατυπώσεις δηµοσιότητας για τις ανωτέρω πράξεις 

απόκτησης και απώλειας της εταιρικής ιδιότητας. Η µη τήρηση των διατυπώσεων 

δηµοσίευσης επιφέρει ακυρότητα της πράξης εισόδου ή εξόδου του εταίρου ως προς τους 

συνεταίρους. Η ακυρότητα αυτή όµως δεν δύναται να προταθεί προς τους τρίτους που 

συναλλάσσονται µε την εταιρία. Η εκπρόθεσµη δηµοσίευση της πράξης θεραπεύει την 

ακυρότητα, εφόσον ο τρίτος συµβλήθηκε µε την εταιρία µετά το χρόνο της εκπρόθεσµης 

δηµοσίευσης. 

Οι ανωτέρω διατυπώσεις ισχύουν και σε περίπτωση διορισµού ή µεταβολής γενικότερα του 

προσώπου του διαχειριστή, µε σκοπό την προστασία των τρίτων συναλλασσοµένων µε την 

εταιρία . 

Είναι αυτονόητο ότι η καταχώριση στην αρµόδια ∆ΟΥ της σύστασης της ΟΕ και των 

µεταβολών που υφίσταται η σύνθεσή και η διοίκησή της δεν έχει συστατικό χαρακτήρα ενώ, 

γενικά, η µη τήρηση αυτής της υποχρέωσης περιορίζεται στην επιβολή προστίµου σε βάρος 

της επιχείρησης. Όµως, η µη καταχώριση της µεταβολής των οµόρρυθµων εταίρων και των 

διαχειριστών της εταιρίας, δύναται στην πράξη να δηµιουργήσει προβλήµατα ιδίως στους 

αποχωρούντες εταίρους: Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιµη η επιµέλεια εκπλήρωσης των 

ανωτέρω διατυπώσεων, ιδίως από τους οµόρρυθµους εταίρους και τους διαχειριστές κατά την 

αποχώρησή τους από την εταιρία. 

Οι διοικητές της κοινοπραξίας επιτηδευµατιών 

Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµαχικές ή αφανείς εταιρίες ως αυτουργοί του 

αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί τα 

µέλη τους. Όταν στα µέλη αυτών περιλαµβάνονται και νοµικά πρόσωπα ή αλλοδαπές 

επιχειρήσεις ή οργανισµοί εφαρµόζονται ανάλογα και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 

[άρθρο 20 2 ν. 2523/1997]. Ο Εµπορικός Νόµος δεν αναγνωρίζει την κοινοπραξία ως τύπο 

εµπορικής εταιρίας . Περαιτέρω, η κοινοπραξία δεν έχει νοµική προσωπικότητα. Παρ’όλα 

αυτά, έχει γίνει δεκτό ότι µε την τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας που προβλέπονται 

για την οµόρρυθµη εταιρία, η κοινοπραξία αποκτά νοµική προσωπικότητα. ∆ιαφορετικά, 

λειτουργεί ως οµόρρυθµη εταιρία «εν τοις πράγµασι»1. Η «κοινοπραξία επιτηδευµατιών» ως 

υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων προβλέπεται µόνο στο φορολογικό νόµο (άρθρο 

2 παρ. 2 ΚΒΣ). Σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη του ΚΒΣ, η σύσταση κοινοπραξίας 

αποδεικνύεται µε έγγραφο συµφωνητικό, το οποίο κατατίθεται στην αρµόδια ∆ΟΥ πριν την 
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έναρξη εργασιών της. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διατύπωση, η κοινοπραξία αντιµετωπίζεται 

φορολογικά ως άτυπη ή αφανής εταιρία. 

Ως προς τα αδικήµατα φοροδιαφυγής των άρθρων 17-19 του Ν. 2523/1997  υπεύθυνοι 

ποινικά θεωρούνται οι εκπρόσωποί της (άρθρο 20 παρ. 2). Για την ερµηνεία της έννοιας του 

εκπροσώπου στην κοινοπραξία θα πρέπει να εφαρµόζεται αναλογικά η ερµηνεία της έννοιας 

του διαχειριστή στην οµόρρυθµη εταιρία. 

Αν ελλείπει ή απουσιάζει ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, ποινική ευθύνη υπέχουν τα µέλη 

της. Επίσης, ορίζεται ρητά στο νόµο ότι όταν στα µέλη της κοινοπραξίας περιλαµβάνονται 

και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, δράστες της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι 

διοικητές αυτών, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 1 και 3 ανά νοµικό τύπο (π.χ. αν στην 

κοινοπραξία συµµετέχει µία ανώνυµη εταιρία, δράστης του φορολογικού αδικήµατος θα 

θεωρηθεί ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας, ο Πρόεδρος του ∆Σ αυτής κ.λπ.). 

Οι διοικητές της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ)  

α) Τα πρόσωπα που ευθύνονται ποινικά 

Ο Ν. 3190/1955 «Περί εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης» προβλέπει ότι η διαχείριση των 

εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει, εάν δεν έχει συµφωνηθεί 

διαφορετικά, σε όλους του εταίρους, οι οποίοι δρούν συλλογικά (άρθρο 16). Περαιτέρω, ο Ν. 

3190/1955 προβλέπει τη δυνατότητα διορισµού διαχειριστών, εταίρων ή τρίτων, είτε µε το 

αρχικό καταστατικό είτε µεταγενέστερα µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας 

(άρθρο 17) . Οι διαχειριστές αναλαµβάνουν την οργανική εκπροσώπηση της εταιρίας και τη 

διαχείριση της περιουσίας της (άρθρα 17 παρ. 1 και 18 παρ. 1). 

Ο Ν. 2523/1997 έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω διατάξεις προκειµένου να περιγράψει το 

πρόσωπο του δράστη (αυτουργού) του φορολογικού αδικήµατος στην Εταιρία Περιορισµένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ). Έτσι, ορίζει ότι αυτουργοί των αδικηµάτων φοροδιαφυγής των ΕΠΕ είναι οι 

διαχειριστές αυτών. Όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν οι διαχειριστές, ο κάθε εταίρος θεωρείται 

αυτουργός του αδικήµατος (άρθρα 20 παρ. 1 υπό β΄ του Ν. 2523/1997). Η έννοια των όρων 

της έλλειψης και απουσίας των διαχειριστών, έχει ερµηνευθεί από το ΝΣΚ στα πλαίσια 

γνωµοδότησης για το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εκπροσώπων 
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νοµικών προσώπων43 (το συγκεκριµένο µέτρο έχει καταργηθεί µε το άρθρο 12 του Ν. 

2873/2000). Σύµφωνα µε αυτή τη γνωµοδότηση, ο όρος «ελλείπουν» χρησιµοποιείται από το 

νόµο για τις περιπτώσεις µη διορισµού διαχειριστή από το καταστατικό, παραίτησης, 

φυσικού θανάτου, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητάς του, πτώχευσης κ.λπ. Κατά την 

ίδια γνωµοδότηση, ο όρος «απουσιάζουν» αναφέρεται στις περιπτώσεις της φυσικής 

απουσίας του διαχειριστή: «Απουσιάζει δε  ο διαχειριστής, όταν αποµακρύνεται εκ της έδρας 

της εταιρίας, χωρίς να είναι γνωστό εις την φορολογούσα αρχή που ευρίσκεται-εις το 

εσωτερικό ή εξωτερικό- πέραν του εκ των εκάστοτε περιστάσεων και ιδία του λόγου της 

αποµακρύνσεώς του απαιτούµενου ευλόγου χρόνου.». Σε σχέση µε τα ανωτέρω, έλλειψη 

διοίκησης της εταιρίας δεν συνιστά η κακή διαχείριση των υποθέσεών της. 

Γενικότερα, υπό την ανωτέρω ερµηνεία, η έλλειψη ή απουσία του διορισµένου διαχειριστή 

της ΕΠΕ υποδηλώνει ότι αυτός δεν ασκεί πραγµατικά τα καθήκοντά του («ελλείπει» ή 

«απουσιάζει» από τη διοίκησή της). Συνακόλουθα, θα µπορούσε να συναχθεί ότι σε αυτές τις 

περιπτώσεις τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκούν οι εταίροι και όχι ο 

διαχειριστής. Από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 20 («ο κάθε εταίρος») προκύπτει 

ερµηνευτικά ότι εξετάζονται για κάθε εταίρο ξεχωριστά (α) το γεγονός της άσκησης 

διαχειριστικών καθηκόντων στην εταιρία και (β) η γνώση του για την τέλεση του αδικήµατος. 

Από την ανωτέρω ερµηνεία συνάγεται επίσης ότι, όταν η φορολογική ποινική παράβαση 

διαπιστώνεται σε χρόνο που ο διαχειριστής δεν ασκεί πλέον καθήκοντα διοίκησης στην 

εταιρία, η αδυναµία εντοπισµού του δεν αποτελεί λόγο ενεργοποίησης της επικουρικής 

ποινικής ευθύνης σε βάρος των προσώπων που ήταν απλοί εταίροι κατά το χρόνο διάπραξης 

του αδικήµατος.  

 

Οι διοικητές της Ανώνυµης Εταιρίας (ΑΕ) - Απόκτηση και απώλεια των ιδιοτήτων που 

προβλέπει ο νόµος - ∆ιατυπώσεις γνωστοποίησης προς τις φορολογικές αρχές  

Η ανώνυµη εταιρία, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, διοικείται από το διοικητικό της 

συµβούλιο (∆Σ), το οποίο ενεργεί συλλογικά (άρθρο 18 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 22 

του Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών). Με άλλα λόγια, το διοικητικό συµβούλιο είναι 

το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανο της ΑΕ. Περαιτέρω, το ∆Σ έχει το δικαίωµα να 
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αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ορισµένα µέλη του (π.χ. 

διευθύνοντες συµβούλους) ή τρίτους (π.χ. γενικούς διευθυντές). Η δυνατότητα ανάθεσης θα 

πρέπει να προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρίας. Κατά κανόνα, το διοικητικό 

συµβούλιο ασκεί αυτό το δικαίωµα και παραχωρεί την εξουσία του ή τµήµα αυτής σε τρίτους 

µε σκοπό την πιο εύρυθµη λειτουργία της εταιρίας. Μετά το διορισµό τους, τα πρόσωπα αυτά 

αποτελούν όργανα της εταιρίας. 

Επιστρέφοντας στους αυτουργούς (δράστες) των φορολογικών αδικηµάτων, παρατηρείται ότι 

o N. 2523/1997 απαριθµεί ως αυτουργούς, ιδίως πρόσωπα που φέρουν µία από τις ιδιότητες 

που περιγράφονται στο Ν. 2190/1920 (άρθρο 20 παρ. 1α΄ και 25 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 

1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997). Οι 

αυτουργοί των φορολογικών αδικηµάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 2523/1997, καταγράφονται 

αµέσως πιο κάτω. 

α) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920 και την ερµηνεία του, οι ειδικές αρµοδιότητες του προέδρου 

του ∆Σ περιορίζονται σε καθήκοντα οργάνωσης των συνεδριάσεών του, ενώ η ψήφος του 

στις συνεδριάσεις του οργάνου δεν έχει βαρύνουσα σηµασία (άρθρο 20 του Ν. 2190/1920). Ο 

πρόεδρος του ∆Σ εκλέγεται από τα µέλη του ∆Σ. Περαιτέρω, η ιδιότητα του προέδρου ∆Σ δεν 

συνεπάγεται από µόνη της την άσκηση καθηκόντων διοίκησης και εκπροσώπησης της 

εταιρίας 44 

Σηµειώνεται ότι, από τη γραµµατική ερµηνεία της ανωτέρω διάταξης, ο αντιπρόεδρος της ΑΕ 

δεν υπέχει ποινική ευθύνη από αυτή και µόνο την ιδιότητά του. 

β) Ο ∆ιευθύνων ή Εντεταλµένος ή Συµπράττων σύµβουλος 

Οι ανωτέρω ιδιότητες προβλέπονται άµεσα ή έµµεσα στο Ν. 2190/1920 και αναφέρονται σε 

πρόσωπα (υποκατάστατους) στα οποία έχουν µεταβιβαστεί οι αρµοδιότητες του ∆Σ της 

εταιρίας. Τα πρόσωπα που αποκτούν µία από τις ανωτέρω ιδιότητες είναι ταυτόχρονα µέλη 

του ∆Σ και ορίζονται µε απόφασή του (18 παρ. 2 του Ν. 2190/1920). Στα πρόσωπα που 

κατέχουν αυτές τις θέσεις ανατίθεται συνήθως, ολικά ή µερικά, η άσκηση των καθηκόντων 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας. Ως εκ τούτου, ο ειδικότερος καταλογισµός των 
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αδικηµάτων φοροδιαφυγής της εταιρίας σε βάρος προσώπων που φέρουν µία από τις 

ανωτέρω ιδιότητες βρίσκει έρεισµα στη νοµοθεσία για την ΑΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να 

εξετάζεται σε κάθε περίπτωση αν οι αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί είναι ορισµένες. 

Με άλλα λόγια, είναι ορθό να ερευνάται αν οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν στην επιµέλεια 

όλων των εταιρικών ζητηµάτων (άρα και των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας) ή 

αναφέρονται σε εξειδικευµένα θέµατα (π.χ. διορισµός εντεταλµένου συµβούλου, ο οποίος 

είναι και πολιτικός µηχανικός, για την επίβλεψη των έργων της τεχνικής εταιρίας). 

γ) Οι διοικητές 

Η έννοια του διοικητή ανώνυµης εταιρίας δεν απαντάται, ως ιδιότητα, στο Ν. 2190/1920. Σε 

κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ερµηνεύεται µόνο στα πλαίσια νόµων που τυχόν προβλέπουν 

ειδικά τη συγκεκριµένη θέση στη διοίκηση ανώνυµης εταιρίας. 

δ) Οι Γενικοί ∆ιευθυντές ή ∆ιευθυντές ή πρόσωπα εντεταλµένα µε ιδιωτική βούληση να 

ασκούν τα καθήκοντα διευθύνοντων συµβούλων - Η περίπτωση των διευθύνοντων 

υπαλλήλων. 

Σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920 και την ερµηνεία του, πρόκειται για τρίτα προς το ∆Σ 

πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται (µεταβιβάζεται) η εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της ανώνυµης εταιρίας, ολικά ή µερικά. Στην πραγµατικότητα τα πρόσωπα που ενεργούν υπό 

τις ανωτέρω ιδιότητες υποκαθιστούν το ∆Σ στην άσκηση των καθηκόντων του. Η 

υποκατάσταση αυτή δεν αποκλείει το ∆Σ από τη διοίκηση της εταιρίας. Το τελευταίο έχει 

δικαίωµα εναντίωσης στις αποφάσεις τους. Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι, οι 

υποκατάστατοι του ∆Σ στη διοίκηση της ΑΕ δεν δύνανται να αναθέσουν περαιτέρω τη 

διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρίας σε άλλα πρόσωπα. 

Οι διευθυντές διορίζονται µε απόφαση του ∆Σ της εταιρίας. Η ανάθεση καθηκόντων 

διοίκησης στα συγκεκριµένα πρόσωπα ονοµαστικά και η δράση τους υπό τη συγκεκριµένη 

ιδιότητα θα συνάγεται από πρακτικό ∆Σ της εταιρίας, το οποίο καλείται συνήθως πρακτικό 

απονοµής (κατανοµής) αξιωµάτων. 

Με τη φράση πρόσωπα εντεταλµένα µε ιδιωτική βούληση να ασκούν καθήκοντα 

διευθύνοντων συµβούλων νοείται προφανώς από το νοµοθέτη η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
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του ∆Σ σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο όµως δεν φέρει µία από τις ιδιότητες που µνηµονεύει ο 

νόµος (π.χ. δεν έχει διοριστεί σε θέση διευθύνοντος συµβούλου ή γενικού διευθυντή). 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ανωτέρω υποκατάστατα πρόσωπα που αναλαµβάνουν 

καθήκοντα διοίκησης δεν ταυτίζονται εννοιολογικά µε πρόσωπα που είναι εντολοδόχοι ή 

πληρεξούσιοι της εταιρίας. Οι τελευταίοι είναι εκτελεστικά όργανα της εταιρίας· δεν 

αποτελούν όργανα διοίκησης αυτής ούτε τους έχουν ανατεθεί τέτοιες αρµοδιότητες, αλλά 

ενεργούν ως αντιπρόσωποι πράξεις που αποφασίστηκαν από το διοικητικό συµβούλιο και τα 

άλλα όργανα διοίκησης της εταιρίας (γενικούς διευθυντές κ.λπ.). Ως εκ τούτου, πληρεξούσιοι 

και εντολοδόχοι της εταιρίας δεν εµπίπτουν στην έννοια του αυτουργού αδικηµάτων 

φοροδιαφυγής. Τα πρόσωπα αυτά θα µπορούσαν να διωχθούν ποινικά, εφόσον αυτό 

δικαιολογείται από τα πραγµατικά περιστατικά, µόνο στα πλαίσια της ποινικής δίωξης των 

συνεργών σε αδικήµατα φοροδιαφυγής (παράγραφος 5 του άρθρου 20 του Ν. 2523/1997). 

Ωστόσο, θα ήταν εύλογη η διατύπωση αντιρρήσεων σε τυχόν άσκηση ποινικών διώξεων σε 

βάρος απλών υπαλλήλων της εταιρίας. 

Τίθεται περαιτέρω ο προβληµατισµός αν πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των 

λεγόµενων «διευθυνόντων υπαλλήλων» περιλαµβάνονται στην έννοια των γενικών 

διευθυντών, των διευθυντών και των άλλων προσώπων που ασκούν καθήκοντα διοίκησης 

στην εταιρία. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι είναι µισθωτοί στην εταιρία µε υψηλό βαθµό 

ανεξαρτησίας και ευθύνης ως προς τη λήψη αποφάσεων. Τα καθήκοντά τους είναι συνήθως 

είτε καθαρά εργοδοτικά είτε σχετίζονται µε την παροχή εξειδικευµένης εργασίας (παροχή 

τεχνογνωσίας). Η δραστηριότητά τους αφορά ένα σηµαντικό µέρος της εκµετάλλευσης της 

εταιρίας. Το προσωπικό του τοµέα που αναλαµβάνουν εργάζεται υπό τις οδηγίες τους. 

Ωστόσο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν αποκλείεται να λαµβάνουν οδηγίες 

από τους διοικητές της εταιρίας και είναι υπόλογοι σε αυτούς για το αποτέλεσµα της 

εργασίας τους. Κατ’αυτόν τον τρόπο, οι διευθύνοντες υπάλληλοι διαχωρίζονται από τους 

προϊσταµένους.Οι προϊστάµενοι ασκούν εντονότερα εκτελεστικά καθήκοντα και όχι 

επιτελικές λειτουργίες στην εταιρία. Από την άλλη πλευρά, τα ανωτέρω πρόσωπα 

αντιδιαστέλλονται και από τους διοικητές της εταιρίας υπό την εξής έννοια: οι διευθύνοντες 

υπάλληλοι δεν έχουν το δικαίωµα διάθεσης των µέσων της παραγωγής ούτε των κερδών της 

επιχείρησης. 
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, επιστρέφοντας στην ποινική φορολογική διάταξη, η έννοια του 

διευθύνοντος υπαλλήλου θα πρέπει να διαχωρίζεται από τα πρόσωπα που είναι εντεταλµένα 

στη διοίκηση της εταιρίας, εκτός αν τα καθήκοντά τους προσοµοιάζουν µε τα καθήκοντα 

διοικητή της ΑΕ, υπό την ευρεία έννοια του όρου, όπως αυτή έχει αναπτυχθεί ανωτέρω. Η 

ανωτέρω άποψη ενισχύεται από την αρχή της στενής ερµηνείας των φορολογικών 

διατάξεων.45 

ε) Κάθε πρόσωπο εντεταλµένο από το νόµο ή από ιδιωτική βούληση 

Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται και οι εκκαθαριστές της ανώνυµης εταιρίας, οι οποίοι 

είναι όργανα της εταιρίας που αναλαµβάνουν καθήκοντα εκκαθάρισης µετά τη λύση της. 

∆ιορίζονται από τη γενική συνέλευση της εταιρίας (άρθρο 47α του Ν. 2190/1920). 

στ) Κάθε πρόσωπο εντεταλµένο από δικαστική απόφαση 

Η διάταξη παραπέµπει στην εξαιρετική περίπτωση διορισµού προσωρινής διοίκησης ή 

εκκαθαριστών από το δικαστήριο (άρθρα 69 και 73 του ΑΚ αντίστοιχα). 

Ως προς τα αδικήµατα των άρθρων 17-19, ο νόµος δεν διευκρινίζει αν τα ανωτέρω πρόσωπα 

(υπό α-στ) ευθύνονται σωρευτικά ή µη. Από τη διατύπωση της διάταξης φαίνεται ότι δεν 

αποκλείεται η σωρευτική ευθύνη των ανωτέρω προσώπων. Ασφαλώς, για τη θεµελίωση 

σωρευτικής ευθύνης είναι αναγκαία η ύπαρξη στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η διοίκηση 

της εταιρίας ασκείται από περισσότερα από ένα πρόσωπα που φέρουν µία από τις ανωτέρω 

ιδιότητες. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι η ποινική δίωξη ασκείται συνήθως σε βάρος του 

διευθύνοντος συµβούλου ή του γενικού διευθυντή και του προέδρου του ∆Σ. Από αυτή την 

πρακτική συνάγεται ότι η άσκηση ποινικής δίωξης θεµελιώνεται κατά κανόνα στην ιδιότητα 

των προσώπων ενώ δεν εξετάζεται η πραγµατική άσκηση καθηκόντων διοίκησης στην 

εταιρία.  

ζ) Τα µέλη του ∆Σ εφόσον: 

 (i) ελλείπουν τα ανωτέρω πρόσωπα και 

(ii) ασκούν στην πραγµατικότητα καθήκοντα διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας. 
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Από τη διατύπωση της διάταξης (άρθρο 20 παρ. 1 περ. α΄ εδ. β΄ του Ν. 2523/1997 και 25 παρ. 

2 περ. α΄ εδ. β΄ του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997) 

προκύπτει ότι οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και να 

αποδεικνύονται από τη φορολογική και εισαγγελική αρχή, προκειµένου να ασκηθεί ποινική 

δίωξη σε βάρος τους. 

Υπό το καθεστώς του Ν. 2190/1920 τα µέλη του ∆Σ είναι ισότιµα και έχουν, κατ’ αρχήν, τις 

ίδιες αρµοδιότητες. Ο Ν. 3016/2002, ο οποίος αναφέρεται στη διακυβέρνηση των εισηγµένων 

στο ΧΑΑ εταιριών, διαχωρίζει τις αρµοδιότητες των µελών του ∆Σ διακρίνοντας σε 

εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη (άρθρο 3). Τα εκτελεστικά µέλη ασχολούνται µε 

καθηµερινά θέµατα διοίκησης: λαµβάνουν αποφάσεις για όλα τα θέµατα της εταιρίας ή τα 

ειδικότερα θέµατα που είναι επιφορτισµένα και τις υλοποιούν. Τα µη εκτελεστικά µέλη 

συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και εποπτεύουν την υλοποίηση τους. 

Από πλευράς φορολογικού ποινικού δικαίου δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης 

των ανωτέρω ιδιοτήτων στο νόµο, υπό την έννοια της απαλλαγής µίας από τις ανωτέρω 

κατηγορίες από τυχόν ποινικές κυρώσεις, ενόψει της διατήρησης της ενότητας του ∆Σ. 

Ωστόσο, η διάπραξη του ποινικού αδικήµατος υπό συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά 

ενδέχεται να αποκλείει τη συµµετοχή των µη εκτελεστικών µελών, λαµβάνοντας υπόψη (α) 

το γεγονός της παρουσίας των µη εκτελεστικών µελών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στην 

εταιρία, αλλά όχι σε καθηµερινή βάση και (β) ότι δεν εµφανίζονται µε την υπογραφή τους 

στα έγγραφα αλληλογραφίας της εταιρίας µε τρίτους.46 

η) Οι διατυπώσεις δηµοσιότητας 

Οι προβλεπόµενες για τις ΑΕ διατυπώσεις δηµοσιότητας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7α 

του Ν. 2190/1920, δεν αφορούν µόνο τις µεταβολές στα πρόσωπα των µελών του ∆Σ. Η 

έναρξη και λήξη της θητείας όλων των προσώπων που ασκούν καθήκοντα διοίκησης στην 

ΑΕ, καταχωρίζονται στο Μητρώο ΑΕ που τηρείται στην αρµόδια Νοµαρχία και 

δηµοσιεύονται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ). Σε δηµοσιότητα υπόκειται και η έκταση της 

υποκατάστασης, δηλαδή οι συγκεκριµένες πράξεις ή τοµείς δράσης που έχουν ανατεθεί στο 

υποκατάστατο όργανο. Η καταχώριση της αλλαγής (π.χ. παραίτησης) του διοικητή έχει 

δηλωτική και όχι συστατική σηµασία. Η πράξη διορισµού οργάνων διοίκησης συντελείται µε 

τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρµόδιο όργανο (Γενική Συνέλευση, ∆ιοικητικό 
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Συµβούλιο κ.λπ.) και την αποδοχή του διορισµού ή της εκλογής από το διοριζόµενο, η οποία 

µπορεί να είναι και άτυπη. Αν όµως δεν πραγµατοποιηθεί η ως άνω δηµοσιότητα, ενδέχεται η 

φορολογική αρχή να επικαλεστεί, ως καλόπιστος τρίτος, ότι αγνοούσε τη µεταβολή κατά το 

χρόνο που διαπράχθηκε το αδίκηµα της φοροδιαφυγής. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η 

κρίση του δικαστηρίου ως προς το πρόσωπο που έφερε την ιδιότητα που προβλέπει ο νόµος 

κατά τον κρίσιµο χρόνο τέλεσης της φοροδιαφυγής βασίζεται συνήθως στα σχετικά ΦΕΚ 

(ανάληψης της θέσης και αποχώρησης). Η έλλειψη δηµοσίευσης στο Μητρώο ΑΕ 

δυσχεραίνει για τον διοικητή την απόδειξη του ακριβούς χρόνου της µεταβολής, και, 

εποµένως, την απόδειξη της µη συµµετοχής του στην πράξη φοροδιαφυγής της ΑΕ. 

Η αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης προς τη φορολογική αρχή περιλαµβάνει την 

υποβολή εγγράφου από το οποίο προκύπτει η σύνθεση του ∆Σ καθώς και το είδος της 

εργασιακής σχέσης των µελών του. Επίσης, περιλαµβάνει οποιαδήποτε µεταβολή εργασιών, 

όπως είναι η αλλαγή των µελών αυτού. Η διατύπωση της σχετικής υπουργικής απόφασης 

υπονοεί ότι οι µεταβολές που περιγράφονται σε αυτή είναι ενδεικτικές (τα νοµικά πρόσωπα 

για οποιαδήποτε µεταβολή «όπως...αλλαγή µελών ή εταίρων,...») .47 

 

ΤΟ Α∆ΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΟΥΣ [αρθρ.25 ν. 1882/1990] 

Φύση του αδικήµατος -Ποινές  

Με το Ν. 1882/1990 (άρθρο 25) καθιερώθηκε η ποινική ευθύνη για χρέη προς το ∆ηµόσιο 

Με το Ν. 2523/1997, ο οποίος ισχύει σήµερα, το άρθρο 25 του Ν. 1882/1990 ενσωµατώθηκε 

(«αντικαταστάθηκε» κατά την έκφραση του νοµοθέτη) στο άρθρο 23 του νόµου µε 

τροποποιήσεις σε ορισµένα σηµεία του. Όσον αφορά το σκοπό του νόµου, η εισηγητική 

έκθεση του Ν. 1882/1990 αναφέρει ότι «µεγάλος αριθµός οφειλετών αποφεύγει συστηµατικά 

να διατηρεί στην κυριότητά του περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα µπορούσε να 

ικανοποιηθεί το ∆ηµόσιο, ενώ πολλές εταιρίες στερούνται κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή 

τα τυχόν ενυπόθηκα υπάρχοντα στοιχεία βαρύνονται µε υποθήκες ... και συνεπώς η τυχόν 

εκπλειστηρίασή τους από το ∆ηµόσιο δεν θα είχε κανένα αποτέλεσµα... Με τις διατάξεις του 

παρόντος δεν επιδιώκεται η ποινική καταδίκη όλων των οφειλετών του ∆ηµοσίου, αλλά 
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εκείνων που αποφεύγουν συστηµατικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το 

∆ηµόσιο...». 

Σύµφωνα  µε την ισχύουσα διάταξη του άρθρ.25 του Ν. 1882/199048 το αδίκηµα της µη 

καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και τρίτους τελεί όποιος καθυστερεί την καταβολή 

                                                                 

48 Η παρ. 1 του άρθρου 25 όπως ισχύει µε το άρθρο 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α 32/21-3-2015) : 
« Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωµένα στη Φορολογική ∆ιοίκηση χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: 

α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των 
κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του 
πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω 
περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. 

Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών 
Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και 
λοιπών επιβαρύνσεων. 

Η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της 
υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθµό." 

2. Στις πιο κάτω περιπτώσεις οφειλετών του ∆ηµοσίου και τρίτων πλην ιδιωτών, οι προβλεπόµενες 
ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται και προκειµένου: 

α) Για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, στους προέδρους των ∆.Σ., στους διευθύνοντες ή εντεταλµένους ή 
συµπράττοντες συµβούλους ή διοικητές ή γενικοί διευθυντές ή διευθυντές αυτών ή σε κάθε πρόσωπο 
εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε από δικαστική απόφαση στη 
διοίκηση ή διαχείριση αυτών, σωρευτικά ή µη. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, οι ποινές 
επιβάλλονται κατά των µελών των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν 
πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω. 

β) Για εταιρίες οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες, στους οµόρρυθµους εταίρους και στους διαχειριστές τους. 
Για περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, στους διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν, αδιάφορα από το 
λόγο ελλείψεώς τους ή ότον απουσιάζουν αυτοί από την έδρα της εταιρίας χωρίς να είναι γνωστό στη 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία ή στο τελωνείο όπου είναι βεβαιωµένα το χρέη πού ευρίσκονται, σε 
κάθε εταίρο, σωρευτικά ή µη. 

γ) Για συνεταιρισµούς, στους προέδρους ή γραµµατείς ή ταµίες ή διαχειριστές αυτών, σωρευτικά ή µη. 

δ) Για κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές εταιρίες, που ασκούν επιχείρηση, στους εκπροσώπους τους και 
στα µέλη τους, σωρευτικά ή µη. Για συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες που ασκούν επιχείρηση στους 
εκπροσώπους τους. 

ε) Για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και για κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς στους διευθυντές ή 
αντιπρόσωπους ή πράκτορες που έχουν στην Ελλόδα, σωρευτικά ή µη. 

στ) Για νοµικά πρόσωπα, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, στους εκπρόσωπους αυτών. 
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βεβαιωµένων στη Φορολογική ∆ιοίκηση χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ,για 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών. Η πράξη καθίσταται αξιόποινη εφόσον 

το συνολικό ποσό των χρεών από κάθε αιτία, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί, 

συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων 

µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών , υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. 

∆ιακεκριµένη µορφή του αδικήµατος αποτελεί η µη καταβολή συνολικού χρέους άνω των 

200.000 ευρώ.Η απειλούµενη από το νόµο ποινή φυλάκισης ,τόσο στην βασική µορφή του 

αδικήµατος αυτού όσο και στη διακεκριµένη του µορφή ,προσδίδει στο αδίκηµα το 

χαρακτήρα πληµµελήµατος. 

 Η άσκηση προσφυγών κατά των οικείων καταλογιστικών πράξεων και η συνεπεία αυτών 

αναστολή της υποχρεώσεως καταβολής των χρεών, δεν µπορούν να οδηγήσουν σε άρση του 

αδίκου της πράξεως ή την εξάλειψη του αξιοποίνου αυτής ή τέλος στο απαράδεκτο της 

ασκηθείσας ποινικής δίωξης για το έγκληµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και 

τρίτους . 

 

                                                                                                                                                                                                        

3. Για το πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η ποινική δίωξη 
ασκείται για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο και τρίτους πλην ιδιωτών που ήταν βεβαιωµένα κατά το χρόνο 
απόκτησης της πιο πάνω ιδιότητας ή βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια που είχαν τη συγκεκριµένη 
ιδιότητα, ανεξάρτητα αν µεταγενέστερα απέβαλαν την ιδιότητα αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο ή για 
οποιαδήποτε αιτία, κα8ώς και για τα χρέη που βεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από τη λύση ή µη των 
νοµικών προσώπων, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή. Για τα χρέη 
που ήταν ληξιπρόθεσµα κατά την απόκτηση της ιδιότητος αυτής από τους ανωτέρω, η ποινική δίωξη 
ασκείται µετά τρεις (3) µήνες από την απόκτησή της. Για τα πρόσωπα, που δεν υπείχαν ποινική ευθύνη 
κατά τις διατάξεις του άρθρου που αντικαθίσταται, όσον αφορά τα ήδη ληξιπρόθεσµα χρέη κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το ποινικό αδίκηµα διαπράττεται µόλις συµπληρωθούν τέσσερις 
(4) µήνες από την έναρξη της ισχύος του. 

4. Για χρέη βεβαιωµένα σε βάρος κληρονοµούµενου η ποινική δίωξη των κληρονόµων ασκείται µετά 
ένα (1) έτος από την πάροδο της προθεσµίας προς αποποίηση της επαχθείσας κληρονοµίας ή 
κληροδοοίας. 

5. Με την παροχή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του χρέους κατά τις κείµενες διατάξεις, 
αναστέλλεται η ποινική δίωξη, για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθµιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους 
όρους της ρύθµισης και τελικά εξαλείφεται το αξιόποινο αε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. 
Επίσης, για τον ίδιο λόγο αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η 
εκτέλεση αυτής που άρχισε, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. 

6. Την ίδια ευθύνη µε τους οφειλέτες έχουν και οι από οποιαδήποτε αιτία συνυπόχρεοι καταβολής και 
οι εγγυητές χρεών κατά το ανωτέρω. Κατά των εγγυητών και των συνυπόχρεων καταβολής χρεών προς 
το ∆ηµόσιο λαµβάνονται όλα τα µέτρα που προβλέπονται από τη νσµοθεσία που ισχύει κατά των 
πρωτοφειλετών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του χρέους σε βάρος τους.» 
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Στην ίδια διάταξη προσδιορίζονται οι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου των ανωνύµων και 

λοιπών εταιρειών που υπέχουν ευθύνη για την καταβολή των χρεών προς το ∆ηµόσιο που 

ήταν βεβαιωµένα ή γεννήθηκαν κατά το χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή και στους 

οποίους επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινές. 

α) Στις  ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, οι πρόεδροι των ∆.Σ., οι  διευθύνοντες ή εντεταλµένοι ή 

συµπράττοντες σύµβουλοι ή διοικητές ή γενικοί διευθυντές ή διευθυντές αυτών ή σε κάθε 

πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε από δικαστική 

απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών, σωρευτικά ή µη. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω 

πρόσωπα, οι ποινές επιβάλλονται κατά των µελών των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών 

αυτών, εφόσον ασκούν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που 

αναφέρονται πιο πάνω. 

β) Για εταιρίες οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες οι  οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές τους. 

γ)Για περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, οι  διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν, αδιάφορα 

από το λόγο ελλείψεώς τους ή όταν απουσιάζουν αυτοί από την έδρα της εταιρίας χωρίς να 

είναι  γνωστό στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία ή στο τελωνείο όπου είναι βεβαιωµένα το 

χρέη πού ευρίσκονται, κάθε εταίρος, σωρευτικό ή µη. 

δ) Για συνεταιρισµούς, οι  προέδροι  ή γραµµατείς ή ταµίες ή διαχειριστές αυτών, σωρευτικά 

ή µη. 

ε) Για κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές εταιρίες, που ασκούν επιχείρηση, οι  εκπρόσωποί  

τους και τα µέλη τους, σωρευτικά ή µη. 

στ)Για συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες που ασκούν επιχείρηση οι εκπρόσωποι  αυτών. 

ζ) Για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και για κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς οι 

διευθυντές ή αντιπρόσωποι  ή πράκτορες που έχουν στην Ελλάδα, σωρευτικά ή µη. 

η) Για νοµικά πρόσωπα, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, οι εκπρόσωποι  αυτών. 

 

Η ποινική ευθύνη του άρθρου 23 για χρέη της εταιρίας δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που 

είχαν την προβλεπόµενη ιδιότητα κατά το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος. Ποινική ευθύνη 

υπέχουν και πρόσωπα που κατείχαν την προβλεπόµενη θέση στην εταιρία κατά το χρόνο που 

γεννήθηκε η οφειλή. 
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Ευθύνη των διοικητών για χρέη ήδη βεβαιωµένα κατά το χρόνο απόκτησης της 

ιδιότητας 

Σε αυτή την περίπτωση, η ποινική δίωξη του διοικητή δύναται να ασκηθεί µετά την πάροδο 

τριµήνου από την ανάληψη της θέσης. Κατά την ερµηνεία της διάταξης, η παρέλευση 

τριµήνου σχετίζεται µε το γεγονός ότι για µία ενεργή απαίτηση του ∆ηµοσίου έναντι της 

εταιρίας δεν δύναται να επιβαρυνθεί ένα τρίτο πρόσωπο, που, κατ’ αρχήν, δεν σχετίζεται µε 

τη ληξιπρόθεσµη οφειλή. Το τρίµηνο που θέτει ο νόµος φαίνεται ότι δίνεται ουσιαστικά ως 

περίοδος χάριτος στο νέο διοικητή για την ενηµέρωσή του ως προς την οικονοµική 

κατάσταση της εταιρίας. Μετά την πάροδο του ανωτέρω τριµήνου από την ανάληψη της 

θέσης, και εφόσον ο νέος διοικητής δεν προβαίνει σε τακτοποίηση του χρέους, ο 

Προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ΟΥ υποβάλλει στην Εισαγγελική αρχή αίτηση προς άσκηση 

ποινικής δίωξης σε βάρος του. 

Παρά την παροχή περιόδου χάριτος προς τον διοικητή που αναλαµβάνει τη διοίκηση της 

εταιρίας, εξακολουθεί να υπάρχει ο προβληµατισµός κατά πόσο η ευθύνη για βεβαιωµένα 

χρέη ευθυγραµµίζεται µε τη γενική αρχή του ποινικού δικαίου κατά την οποία χωρίς πράξη ή 

παράλειψη δεν υπάρχει έγκληµα (άρθρο 1 του ΠΚ), όταν συντρέχουν τα εξής γεγονότα: (1) 

τα φορολογικά χρέη της εταιρίας έχουν γεννηθεί και βεβαιωθεί σε βάρος της εταιρίας σε 

χρόνο προγενέστερο του διορισµού του προσώπου, ενώ (2) η εταιρία δεν έχει τα οικονοµικά 

µέσα για την εξόφληση ή ρύθµιση του χρέους της κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιότητας 

από τον ποινικά υπεύθυνο διοικητή. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τη διατύπωση της διάταξης, ο νόµος αναµένει από τον διοικητή 

εντός τριών µηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του να καταστήσει την εταιρία 

κερδοφόρα, έτοιµη να ανταποκριθεί στις οικονοµικές υποχρεώσεις της. Όµως, µε βάση τα 

διδάγµατα της κοινής πείρας και της λογικής, δεν δύναται να υποστηριχθεί σοβαρά ότι ένα 

πρόσωπο µπορεί να αναστρέψει την κακή οικονοµική πορεία της εταιρίας εντός τριµήνου· σε 

τέτοιο βαθµό µάλιστα που, είτε να κατορθώσει να αποπληρώσει τα χρέη της εταιρίας εφάπαξ 

είτε να προβεί σε πολύµηνη ρύθµιση αυτών. Ο προβληµατισµός αυτός γίνεται εντονότερος, 

όταν η εταιρία βρίσκεται στη δυσχερή θέση να οφείλει στο ∆ηµόσιο υπέρογκα ποσά. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, οποιαδήποτε ερµηνεία και αν δοθεί στην έννοια του δόλου, θα ήταν 

πολύ δύσκολο να θεµελιωθεί βάσιµα ότι ο νέος διοικητής αρνείται µε δόλο τη µη πληρωµή 
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των χρεών της εταιρίας,.49
Κρίσιµο στοιχείο για την απόδειξη του δόλου του νέου διοικητή θα 

πρέπει να είναι η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας σε σχέση πάντα µε το ύψος του χρέους. 

Το γεγονός και µόνο ότι ο νέος διοικητής αναλαµβάνει τη διοίκηση της εταιρίας σε µία 

δεδοµένη στιγµή που η εταιρία είναι κατάχρεη µαρτυρεί από µόνη της την έλλειψη δόλου. 

Άλλωστε, τα όποια χρέη της εταιρίας µπορεί να πληροφορηθεί ο νέος διοικητής µόνο από την 

απερχόµενη διοίκηση, τα στελέχη ή µέλη της εταιρίας (πλην των περιπτώσεων που η 

οικονοµική της κατάσταση έχει πάρει διαστάσεις δηµοσιότητας στο κοινό, π.χ. στα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης). Τα ανωτέρω πρόσωπα, στελέχη ή µέλη, µπορεί να έχουν κάθε λόγο να 

µην αποκαλύψουν στο νεοεισελθέντα διοικητή φορολογικές παραβάσεις που διαπράχθηκαν ή 

φορολογικά χρέη που βεβαιώθηκαν σε βάρος της εταιρίας σε προγενέστερο χρονικό 

διάστηµα. Υπό αυτή την έννοια, η τρίµηνη προθεσµία ως περίοδος χάριτος πριν την άσκηση 

ποινικής δίωξης κρίνεται ότι είναι µικρή. 

Με βάση τα ανωτέρω και την εξ αντιδιαστολής ερµηνεία της διάταξης, θα πρέπει να γίνει 

δεκτό ότι σε περίπτωση παραίτησης του διοικητή για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. κατόπιν 

ενηµέρωσής του για τα χρέη της εταιρίας) πριν την παρέλευση τριµήνου, δεν πληρούται η 

αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος σε βάρος του. Κατ’εξαίρεση, θα µπορούσε να 

διωχθεί ποινικά, εφόσον αποδεικνύεται από τη φορολογική αρχή ότι η παραίτησή του από το 

αξίωµα είναι καταχρηστική50. 

β) Χρέη που βεβαιώνονται µετά την απόκτηση της ιδιότητας, στη συνέχεια όµως, ο διοικητής 

αποβάλει την ιδιότητά του αυτή (π.χ. παραιτείται, αποπέµπεται, κ.λπ.) 

Αυτή η περίπτωση αφορά διοικητές που έχουν ήδη αποδεχθεί τα καθήκοντά τους κατά το 

χρόνο βεβαίωσης του χρέους και δεν παραιτήθηκαν εντός τριµήνου. Μεταγενέστερα 

γεγονότα (παραίτηση, παύση κ.λπ.) δεν αποτελούν λόγους απαλλαγής αυτών των προσώπων 

από την ποινική ευθύνη. 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η φορολογική διαφορά γεννιέται µε την κοινοποίηση πράξεων επιβολής φόρου στην εταιρία. 

Εποµένως, δεν υφίσταται φορολογική διαφορά πριν από τη σύνταξη και επίδοση στην 

                                                                 

49
 Βλ.Καλλιντέρη,ό.π. 

50
 Βλ.Καλλιντέρη,ό.π 
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ελεγχόµενη εταιρία των καταλογιστικών πράξεων του φόρου και της σχετικής έκθεσης 

ελέγχου, όπου αποτυπώνονται τα πορίσµατα της φορολογικής αρχής. Ωστόσο, η αρχή που 

διεξάγει το φορολογικό έλεγχο δικαιούται να λάβει µέτρα διασφάλισης κατά του ελεγχόµενου  

πριν την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας. Συγκεκριµένα, τα µέτρα διασφάλισης 

λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου και πριν την έκδοση καταλογιστικών πράξεων, 

εφόσον διαπιστώνεται ότι η εταιρία έχει υποπέσει σε σηµαντικές φορολογικές παραβάσεις. 

Μέχρι 31.12.2013, εφαρµόζονται  οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997  και  

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14.12.2004) µε τις οποίες 

αντικαταστάθηκαν στο σύνολό τους οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/97. 

Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται κάθε φορά που διαπιστώνεται διαζευκτικά ή αθροιστικά: 

 α) Μη απόδοση στο ∆ηµόσιο ποσού κύριου φόρου: Φ.Π.Α., Φ.ΚΕ., παρακρατούµενων και 

επιρριπτόµενων φόρων, τελών και εισφορών πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 

ευρώ. Σηµειώνεται ότι τα µέτρα λαµβάνονται όταν το άθροισµα των µη αποδοθέντων ποσών 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για το σύνολο 

των ελεγχοµένων φορολογικών χρήσεων και ανεξάρτητα από το είδος των φόρων - τελών 

που δεν αποδόθηκαν. ∆ηλαδή δεν είναι απαραίτητο το µη αποδοθέν ποσό να αφορά µία µόνο 

φορολογική περίοδο, ή µια χρήση, αλλά ούτε και ένα µόνο είδος φόρου - τέλους από αυτούς 

που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού 

 

β) Λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοση εικονικών, πλαστών 

φορολογικών στοιχείων και νόθευση τέτοιων στοιχείων, εφόσον η αξία των συναλλαγών που 

αναγράφονται σε αυτά, αθροιστικά λαµβανοµένη κατά το χρόνο διαπίστωσης των 

παραβάσεων, υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Κατ' εξαίρεση, 

το ανωτέρω µέτρο δεν λαµβάνεται στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικονικών 

φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο 

πρόσωπο του εκδότη. ∆ηλαδή, οι προβλεπόµενες κυρώσεις για την διασφάλιση των 

συµφερόντων του ∆ηµοσίου δεν εφαρµόζονται σε βάρος των παραβατών λήψης και χρήσης 

εικονικών φορολογικών στοιχείων όταν η συναλλαγή είναι υπαρκτή αλλά αποδεδειγµένα 

πραγµατοποιήθηκε µε πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στα ληφθέντα και 

καταχωρηθέντα φορολογικά στοιχεία. 
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Μέτρα διασφάλισης δεν επιτρέπεται να ληφθούν αν ο φορολογικός έλεγχος δεν διαπιστώσει 

µία από τις ανωτέρω φορολογικές παραβάσεις. 

Τα µέτρα διασφάλισης που λαµβάνονται σωρευτικά µε βάση την ανωτέρω διαδικασία είναι 

τα εξής: 

 Μη χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας από τις φορολογικές αρχές. 

 Μη παραλαβή δηλώσεων και µη χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών που είναι κατά 

νόµο απαραίτητα για τη µεταβίβαση συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων  

 Άρση του απορρήτου καταθέσεων, των λογαριασµών, των συµβάσεων και πράξεων επί 

παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, του περιεχοµένου θυρίδων που βρίσκονται σε 

τράπεζες και δέσµευση του πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. 

Τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων δύνανται να ληφθούν τα ανωτέρω µέτρα µνηµονεύονται 

ρητά στο νόµο και είναι ο Πρόεδρος του ∆Σ, ο ∆ιευθύνων ή Εντεταλµένος ή Συµπράττων 

σύµβουλος της εταιρίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής αυτής και γενικότερα κάθε πρόσωπο στο 

οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση της εταιρίας (άρθρο 14 σε συνδυασµό µε άρθρο 20 του Ν 

2523/1997). Τα ανωτέρω µέτρα επιτρέπεται να ληφθούν σε βάρος απλών µελών του 

διοικητικού συµβουλίου υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) τα ανωτέρω πρόσωπα που διοικούν 

την εταιρία (π.χ. ο ∆ιευθύνων σύµβουλος και ο Πρόεδρος του ∆Σ) ελλείπουν και ii) 

αποδεικνύεται από τη φορολογική αρχή ότι απλά µέλη του ∆Σ ασκούν καθήκοντα διοίκησης 

στην εταιρία. 

Η φορολογική αρχή που διεξάγει τον έλεγχο είναι υποχρεωµένη να συντάξει ειδική έκθεση 

ελέγχου στην οποία θα αιτιολογείται η λήψη των ανωτέρω µέτρων σε βάρος των 

συγκεκριµένων προσώπων. Ενόψει του ότι η ενεργοποίηση των µέτρων αυτών σε βάρος του 

φορολογούµενου-επιτηδευµατία ενέχει σοβαρή επέµβαση της φορολογικής διοίκησης σε 

βάρος της οικονοµικής και επαγγελµατικής ελευθερίας αυτού (στέρηση της δυνατότητας 

χρήσεως και διαθέσεως των δεσµευθέντων περιουσιακών στοιχείων του και δη ρευστού 

χρήµατος και κινητών αξιών φυλασσόµενων σε πιστωτικά ιδρύµατα), πρέπει η διάταξη αυτή, 

σε συνδυασµό µε τις παρ. 1- 4 του άρθρου 20 του ιδίου νόµου, όπου προβλέπονται ειδικότερα 

τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων λαµβάνονται τα εν λόγω µέτρα, να ερµηνεύεται στενά και 

δη υπό το φως της παρ. 6 του άρθρου 20 του αυτού νόµου. Εκ τούτων έπεται ότι τα µέτρα 
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αυτά λαµβάνονται νοµίµως σε βάρος των µνηµονευόµενων στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 20 

του ν. 2523/1997 προσώπων, µόνο εφόσον τα πρόσωπα αυτά έφεραν τις αναφερόµενες στο 

άρθρο 20 ιδιότητες είτε κατά το χρόνο που τελείται η παράβαση του ΚΒΣ (χρόνος έκδοσης ή 

λήψης-καταχώρισης πλαστών ή εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών στοιχείων) είτε, 

προκειµένου περί φοροδιαφυγής, κατά το χρόνο που γεννάται η αντίστοιχη φορολογική 

υποχρέωση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαιώσεως αυτής(ΣτΕ 1187/2015) 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες έχουν διαφύγει την 

καταβολή φόρων, το ύψος των οποίων υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, επιβάλλονται τα ανωτέρω απαγορευτικά µέτρα στα φυσικά 

πρόσωπα, τα οποία, κατά το χρόνο διαπράξεως της φοροδιαφυγής, είχαν µία από τις ιδιότητες 

που απαριθµούνται στην περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του εν λόγω νόµου, 

ήτοι είχαν την ιδιότητα του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου της ανωνύµου εταιρείας ή 

του διευθύνοντος ή εντεταλµένου ή συµπράττοντος συµβούλου ή διοικητού ή γενικού 

διευθυντού ή διευθυντού και γενικότερα την ιδιότητα προσώπου, το οποίο ήταν, κατά τον 

κρίσιµο χρόνο, εντεταλµένο στη διοίκηση ή διαχείριση της ανωνύµου εταιρείας, είτε άµεσα 

από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση. Μόνον δε εάν ελλείπουν 

όλα τα παραπάνω πρόσωπα, τα εν λόγω απαγορευτικά µέτρα λαµβάνονται εις βάρος των 

(λοιπών) µελών του διοικητικού συµβουλίου, εφ’ όσον η αρµόδια διοικητική αρχή 

αποδεικνύει ότι τα τελευταία, κατά τον κρίσιµο χρόνο, είχαν ασκήσει πράγµατι, προσωρινά ή 

διαρκώς, τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα διοικήσεως ή διαχειρίσεως της ανώνυµης 

εταιρείας (ΣτΕ 225/2015,691/2009, 1594/2011)  

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, 

προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται οι ίδιες 

κυρώσεις, σε περίπτωση µη απόδοσης Φ.Π.Α ή λοιπών παρακρατούµενων και 

επιρριπτόµενων φόρων, χωρίς να επιµερίζεται η ευθύνη τους ανάλογα µε το χρονικό 

διάστηµα που είχαν µια από τις ιδιότητες των παραγράφων 14 του αρθ. 20 του Ν. 2523/97. 

Αρκεί δηλαδή για την επιβολή των µέτρων σε βάρος των παραπάνω προσώπων, ότι αυτοί 

είχαν µία από τις ιδιότητες των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του ως άνω άρθρου 20 του Ν. 

2523/97 από τη γένεση της υποχρέωσης προς απόδοση στο ∆ηµόσιο των παρακρατουµένων 

φόρων, ανεξάρτητα από τη φορολογική χρήση που αυτή ανάγεται και αν µεταγενέστερα και 

µέχρι τον χρόνο ενεργοποίησης των µέτρων, απέβαλαν την ιδιότητα αυτή µε οποιοδήποτε 

τρόπο ή οποιαδήποτε αιτία.. 
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 Αντίθετα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 για τις περιπτώσεις 

λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών και πλαστών 

φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων, τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων 

επιβάλλονται τα ίδια µέτρα περιορίζονται σε αυτά που κατά το χρόνο διάπραξης της 

παράβασης είχαν µια από τις ιδιότητες των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 20 του Ν. 

2523/97. 

Από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 , ευθέως προκύπτει ότι τα µέτρα 

διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, εφαρµόζονται σε 

βάρος κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου, το οποίο ενώ είναι υποκείµενο φορολογίας, είναι 

παραβάτης συγκεκριµένων φορολογικών του υποχρεώσεων και ειδικότερα εκδίδει ή 

λαµβάνει και χρησιµοποιεί εικονικά, πλαστά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία µε 

αναγραφόµενη σ΄ αυτά αξία συναλλαγών άνω των 300.000 ευρώ ή υποπίπτει σε φορολογικές 

παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσµα τη µη απόδοση, συνολικά, στο δηµόσιο ποσού πάνω 

από 150.000 ευρώ από Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε. παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους και 

εισφορές. Υποκείµενο δε του φόρου εισοδήµατος και του Φ.Π.Α. µπορεί να είναι σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των άρθρων 99 και 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 

2238/1994), 3 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ν. 2859/2000) και 2 παρ. 3 του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων , και κάθε νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο δεν είναι µεν επιτηδευµατίας κατά την έννοια της 

παραπάνω διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. πλην όµως ενεργεί σύµφωνα µε το 

καταστατικό του, προς εξεύρεση πόρων για την εκτέλεση του σκοπού του, πράξεις 

παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο 

εισοδήµατος, οπότε κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. , θεωρείται 

επιτηδευµατίας µόνο για τις δραστηριότητες αυτές. Εποµένως,συντρέχουν οι νόµιµες 

προϋποθέσεις για τη λήψη των διασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 , 

στην περίπτωση που η φορολογική αρχή διαπιστώσει ότι µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο 

µε τη µορφή του σωµατείου έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις από τις οποίες 

προκύπτει, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, ότι δεν έχει αποδοθεί στο ∆ηµόσιο ποσό πάνω 

από 150.000 ευρώ από Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, 

τέλη και εισφορές ή είναι παραβάτης λήψης και χρήσης ή έκδοσης εικονικών, πλαστών κ.λ.π. 

φορολογικών στοιχείων µε αναγραφόµενη σ΄ αυτά αθροιστικά αξία συναλλαγών πάνω από 

300.000 ευρώ .Εν τούτοις, δεν δύναται, να εφαρµοστούν νόµιµα τα εν λόγω διασφαλιστικά 

µέτρα κατά των εκπροσώπων και των διοικήσεων νοµικού προσώπου µε τη µορφή 
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σωµατείου του Α.Κ., διότι ελλείπει σχετική νοµοθετική πρόβλεψη (π.ρ.β.λ. ΝΣΚ 601/2002). 

Το αυτό ισχύει και για τα αθλητικά νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν µε τη µορφή 

σωµατείων του Α.Κ. ( αρθρ. 1 Ν. 2725/1999 ), καθώς και των Τµηµάτων Αµειβοµένων 

Αθλητών (Τ.Α.Α.) αυτών τα οποία επίσης δεν περιλαµβάνονται στην απαρίθµηση του 

άρθρου 20 του Ν. 2523/1997  (ΝΣΚ 293/2008).51 

Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα άµεσου και επείγοντος 

χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5, 

6 και 7 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 .(́Έναρξη ισχύος  από 1/1/2014) 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 46 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α' /26.7.2013) όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθ.47 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287Α'/31.12.2013), 

εφόσον η Φορολογική ∆ιοίκηση διαπιστώσει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β' και γ' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν. 4174/201352 αθροιστικά άνω του 

ποσού των 150.000 ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ' και ε' της παρ.1 του ιδίου ως 

άνω άρθρου και νόµου53, εφόσον η αξία των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά 

το ποσό των 300.000 ευρώ, µπορεί βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλονται σε βάρος 

του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα άµεσου και 

επείγοντος χαρακτήρα. 

                                                                 

51
 ΠΟΛ 1223/2013: Π.1223:Ποινολόγιο-Μηνυτήρια αναφορά σε βάρος διοικούντων αθλητικών 

σωµατείων για φοροδιαφυγή  

52
Πρόκειται για τις εξής  παραβάσεις:α) της µη απόδοσης, ανακριβούς απόδοσης, συµψηφισµού, έκπτωσης 

ή διακράτησης φόρου προστιθέµενης αξίας και παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή 
εισφορών, καθώς και της µη υποβολής δήλωσης ή της υποβολής ανακριβούς δήλωσης µε σκοπό τη µη πληρωµή 
των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας 
που αφορά φόρους που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα.  ∆ιευκρινίζεται ότι ,για  την εφαρµογή της 
παρούσας περίπτωσης, ως µη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός, έκπτωση ή διακράτηση 
θεωρείται η µη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό 
έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεµία φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον 
πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων."β) της είσπραξη 
επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική ∆ιοίκηση µετά από παραπλάνηση της Φορολογικής 
∆ιοίκησης µε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη 
αληθινών γεγονότων,  

53 Πρόκειται για τις παραβάσεις :α)της έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και της νόθευσης 
φορολογικών στοιχείων και β) της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και της αποδοχής αυτών.  

 



62 

 

Τα µέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, επιβάλλονται 

άµεσα σε βάρος του παραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική ∆ιοίκηση διαπιστώνει, 

κατά τον φορολογικό έλεγχο, παραβάσεις φοροδιαφυγής, κατά τα οριζόµενα στην ίδια ως 

άνω παράγραφο και ανεξαρτήτως των χρηµατικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο 

της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, και του 

χρόνου στον οποίο ανάγεται η οικεία φορολογική οφειλή ή που διαπράττεται η οικεία 

παράβαση." 

Μέτρα διασφάλισης 54 

 Ειδικότερα, η Φορολογική ∆ιοίκηση απαγορεύεται να παραλαµβάνει ή να χορηγεί κάθε 

έγγραφο που απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις για τη µεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων, όπως ιδίως δηλώσεις, συµφωνητικά, βεβαιώσεις, ή πιστοποιητικά και δεσµεύεται 

το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασµών, όπως 

ιδίως των κοινών, υφιστάµενων ή νέων, των χρηµατικών παρακαταθηκών και του 

χρηµατικού περιεχοµένου των θυρίδων του παραβάτη στα λειτουργούντα στην Ελλάδα 

πιστωτικά ιδρύµατα και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Το µη χρηµατικό 

περιεχόµενο θυρίδων ως και οι µη χρηµατικές παρακαταθήκες, δεσµεύονται στο σύνολό 

τους. 

3. Τα µέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, δεν παρακωλύουν τη 

δυνατότητα της Φορολογικής ∆ιοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα 

δεσµευθέντα περιουσιακά στοιχεία του παραβάτη και των προσώπων της παραγράφου 6 "του 

άρθρου 46" του Ν. 4174/201355 

                                                                 

      54 ΠΟΛ. 1282/31-12-2013 

 

55
Η διάταξη της παρ.6 του άρθρ.46 του ν.4174/2013 ορίζει ότι « Τα µέτρα της παραγράφου 5 

επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των οµορρύθµων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε 
βάρος κάθε προσώπου εντεταλµένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση 
οποιουδήποτε νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, 
ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 
φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 55, "και ανεξαρτήτως των χρηµατικών 
ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄, και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 55 του 
Κώδικα. 
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Πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα µέτρα 

. Τα µέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, επιβάλλονται σωρευτικά 

" εφόσον οι διαπιστούµενες παραβάσεις του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας 

υπερβαίνουν το τιθέµενο στις διατάξεις του α' εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του 

ν.4174/2013 ποσό σε βάρος των παραβατών νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων 

και σε βάρος νοµικών ή φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που έχουν ή είχαν µία από τις 

παρακάτω ιδιότητες από την τέλεση παράβασης, ανεξάρτητα εάν κατά την επιβολή των 

µέτρων έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή µε οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε 

αιτία, και προκειµένου : 

α) Για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, στους πρόεδρους και αντιπροέδρους των ∆.Σ., στους 

διευθύνοντες, εντεταλµένους, συµπράττοντες συµβούλους, στους διοικητές, στους γενικούς 

διευθυντές, στους διευθυντές, ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από 

το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία 

στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, 

τα µέτρα επιβάλλονται στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών αυτών. 

β)  Για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες στους οµόρρυθµους εταίρους και στους 

διαχειριστές αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλµένο, είτε άµεσα από το νόµο 

είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη 

διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. 

γ) Για περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες στους διαχειριστές 

αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλµένο, είτε άµεσα από το νόµο είτε από 

ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση ή 

διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών και, όταν αυτοί ελλείπουν ή απουσιάζουν, σε κάθε εταίρο. 

δ) Για συνεταιρισµούς και ενώσεις αυτών στους προέδρους, στους αντιπροέδρους, στους 

γραµµατείς, στους ταµίες, ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το 

νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη 

διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. 
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ε) Για νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, στους 

εκπροσώπους αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο 

είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη 

διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. 

 Τα µέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, δεν επιβάλλονται στους 

εκκαθαριστές και στους διορισθέντες µε δικαστική απόφαση ως µέλη προσωρινών 

διοικήσεων, εκτός εάν η φοροδιαφυγή που τελέστηκε κατά το χρόνο άσκησης των 

καθηκόντων τους αθροιστικά λαµβανόµενη υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην ίδια ως άνω 

παράγραφο. 

 

 

Περιπτώσεις µη εφαρµογής των µέτρων 

1. Τα µέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, δεν επιβάλλονται στους 

παραβάτες λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων εφόσον η εικονικότητα ανάγεται 

αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, εκτός εάν από τα πραγµατικά περιστατικά 

αποδεικνύεται η γνώση του λήπτη περί της εικονικότητας των στοιχείων. 

"2. Οι δεσµεύσεις του πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως 

λογαριασµών, όπως ιδίως των κοινών, υφιστάµενων ή νέων, των χρηµατικών 

παρακαταθηκών και του χρηµατικού περιεχοµένου των θυρίδων του παραβάτη στα 

λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύµατα και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων., δεν εφαρµόζονται : 

α) για ποσά µισθών ή συντάξεων, για ποσά αποζηµιώσεων απολυοµένων που καταβάλλονται 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για ποσά κοινωνικού µερίσµατος και οποιωνδήποτε 

επιδοµάτων και εν γένει παροχών που καταβάλλονται από Οργανισµούς, Ασφαλιστικά 

Ιδρύµατα ή άλλους φορείς του ∆ηµοσίου τα οποία κατατίθενται στους οικείους 

λογαριασµούς φυσικών προσώπων. 
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β) για ποσά που καταβάλλονται µε χρέωση των τηρούµενων, εκ µέρους του παραβάτη 

λογαριασµών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασµών του ∆ηµοσίου και των ασφαλιστικών 

ταµείων για την εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραβάτη,  

γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών, εκ µέρους του παραβάτη 

σε διαταγή Ελληνικού ∆ηµοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποκλειστικά και 

µόνο για την καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραβάτη,  

δ) για αποδοχές εργαζοµένων, όπως ιδίως µισθούς και αποζηµιώσεις απολυοµένων, και 

ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον παραβάτη µε χρέωση των τηρουµένων εκ 

µέρους του λογαριασµών σε αντίστοιχη πίστωση των συνδεδεµένων µε αυτούς λογαριασµών: 

i) των δικαιούχων µισθωτών που συνδέονται µε αυτόν µε σύµβαση παροχής εξαρτηµένης 

εργασίας και ii) των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση υποβολής κάθε 

φορά της τελευταίας υποχρεωτικής, βάσει των σχετικών διατάξεων, δήλωσης Φ.Μ.Υ. και 

κατάστασης εργοδοτικών εισφορών,  

ε) για ανέγκλητους τραπεζικούς λογαριασµούς (λογαριασµούς µεσεγγύησης) 

συνεταιριστικών οργανώσεων που δηµιουργήθηκαν για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες 

ειδικού καθεστώτος . 

στ) εφόσον ο παραβάτης έχει κατά του ∆ηµοσίου µη εκχωρηθείσα ανταπαίτηση, η οποία 

είναι τουλάχιστον ίση µε το συνολικά προσδιορισθέν ποσό των οικείων κύριων και 

προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών µετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων ή 

των οικείων προστίµων, η οποία µπορεί να προταθεί για συµψηφισµό, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας και τα οριζόµενα στο άρθρο 83 του ν.δ. 

356/1974, όπως ισχύει. 

 

Περιπτώσεις ολικής ή µερικής άρσης των µέτρων 

1. Οι δεσµεύσεις περιοριστικά και µόνο του πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των 

πάσης φύσεως λογαριασµών και παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των θυρίδων του 

παραβάτη, αίρονται : 
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α) σε περίπτωση µη αµφισβήτησης των οικείων των µέτρων πράξεων από τον παραβάτη, 

µετά την καταβολή τουλάχιστον του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά 

προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών 

µετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων ή των οικείων προστίµων. Αντί της 

καταβολής του ανωτέρω ποσού ο παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρµόδια 

φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και µε παραίτηση του δικαιώµατος διζήσεως και 

διαιρέσεως εγγυητική επιστολή υπέρ του ∆ηµοσίου, για το σαράντα τοις εκατό (40%) του 

συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και 

εισφορών µετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων ή των οικείων προστίµων, 

προσαυξηµένου µε τις επιβαρύνσεις εξαµήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο 

νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία το δικαίωµα αυτό, διάρκειας δώδεκα (12) µηνών. Η 

εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση καταβολής του οικείου πoσού πριν την πάροδο έξι (6) µηνών 

αυτή επιστρέφεται στον παραβάτη εν όλω ή εν µέρει, κατά περίπτωση, 

β) σε περίπτωση αµφισβήτησης των οικείων των µέτρων πράξεων από τον παραβάτη, µετά 

την καταβολή τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά προσδιορισθέντος 

ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών µετά των 

προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων ή των οικείων προστίµων. Αντί της καταβολής του 

ανωτέρω ποσού ο παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρµόδια φορολογική αρχή 

ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και µε παραίτηση του δικαιώµατος διζήσεως και διαιρέσεως 

εγγυητική επιστολή υπέρ του ∆ηµοσίου, για το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά 

προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών 

µετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων ή των οικείων προστίµων, προσαυξηµένου µε 

τις επιβαρύνσεις τετραµήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο 

που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη µέλη. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία το δικαίωµα αυτό, διάρκειας οκτώ (8) µηνών. Η εγγυητική επιστολή 

καταπίπτει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εν όλω ή εν µέρει υπέρ του ∆ηµοσίου, ή άλλως 

επιστρέφεται στον παραβάτη µετά την έκδοση των αποφάσεων της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης 

∆ιαφορών επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των οικείων των µέτρων πράξεων, οι 

οποίες αποφαίνονται επί της ουσίας, ή την πάροδο άπρακτης προθεσµίας έκδοσης αυτών. 
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2. Όλα τα διασφαλιστικά µέτρα αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους : α) µε την καταβολή 

ποσού πάνω από το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των 

οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών µετά των προσαυξήσεων, τόκων 

και προστίµων ή των οικείων προστίµων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο 

παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρµόδια φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη 

και µε παραίτηση του δικαιώµατος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική επιστολή υπέρ του 

∆ηµοσίου, για το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των 

οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών µετά των προσαυξήσεων, τόκων 

και προστίµων ή των οικείων προστίµων, προσαυξηµένου µε τις επιβαρύνσεις τριµήνου, που 

εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία το δικαίωµα 

αυτό, διάρκειας έξι (6) µηνών. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, µετά την πάροδο τριών (3) 

µηνών από την κατάθεσή της. Σε περίπτωση καταβολής του οικείου ποσού πριν την πάροδο 

τριών (3) µηνών αυτή επιστρέφεται στον παραβάτη εν όλω ή εν µέρει, κατά περίπτωση, β) 

εφόσον παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους, λόγω έκδοσης απόφασης 

από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί 

τις οικείες των µέτρων πράξεις προσδιορισµού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής 

προστίµων ή κατόπιν οριστικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου που ακυρώνει για 

λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες αποφάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 

επί των ως άνω πράξεων, γ) µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκδοση των οικείων των 

µέτρων πράξεων προσδιορισµού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίµων. 

3. Στις περιπτώσεις ένταξης των οικείων των µέτρων φορολογικών οφειλών του παραβάτη σε 

πρόγραµµα ρύθµισης ή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής σε δόσεις ή υπαγωγής αυτών σε 

συµφωνία δικαστικά επικυρωµένη και µετά την καταβολή δόσεων, οι οποίες δεν µπορεί να 

είναι λιγότερες από το 1/4 του αριθµού των αρχικά προβλεπόµενων δόσεων, αίρεται 

περιοριστικά και µόνο το µέτρο της δέσµευσης των τραπεζικών καταθέσεων. Το εν λόγω 

µέτρο αναβιώνει άµεσα σε περίπτωση που η ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής 

παύει να ισχύει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή η δικαστικά επικυρωµένη συµφωνία 

ανατρέπεται αυτοδίκαια ως προς το ∆ηµόσιο ή συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για 

να κινηθεί από αυτό η διαδικασία εξώδικης ή δικαστικής ανατροπής της, ανεξάρτητα από την 

έναρξη αυτής, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α' 

της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
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4. Η απαγόρευση µεταβίβασης ακινήτων αίρεται µε την προϋπόθεση ότι το τίµηµα της 

µεταβίβασης θα αποδοθεί στο ∆ηµόσιο για την καταβολή της οικείας των µέτρων 

φορολογικής οφειλής. Στην περίπτωση που το τίµηµα είναι ανώτερο του συνόλου της ως άνω 

φορολογικής οφειλής, αποδίδεται στο ∆ηµόσιο ποσό ίσο µε το σύνολο της οφειλής. Στην 

περίπτωση που το τίµηµα είναι κατώτερο του συνόλου της ως άνω φορολογικής οφειλής, από 

το αποδιδόµενο τίµηµα εξοφλούνται τα ποσά των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, 

τελών και εισφορών µετά των νοµίµων προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων ή των οικείων 

προστίµων .Η ανωτέρω απαγόρευση δύναται να αρθεί και σε περιπτώσεις που η εφαρµογή 

της δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης ή εκκαθάρισης, κατόπιν 

υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης στην αρµόδια φορολογική αρχή. 

5. Τα µέτρα διασφάλισης, δύναται να αρθούν στο σύνολό τους, εφόσον η είσπραξη της 

οικείας των µέτρων φορολογικής οφειλής έχει διασφαλιστεί πλήρως µε οποιονδήποτε τρόπο 

προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας και στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα 

Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων ή άλλες διατάξεις. 

6. Κατ’ εξαίρεση των ως άνω οριζοµένων, σε περιπτώσεις δέσµευσης επί τραπεζικών 

καταθέσεων όπως ιδίως επί λογαριασµών του παραβάτη, στους οποίους πιστώνονται 

αποκλειστικά και µόνο χρηµατικά ποσά που αφορούν ενδεικτικώς, επενδυτικά ή 

επιχειρησιακά προγράµµατα µε βάση την κείµενη νοµοθεσία (ΕΣΠΑ, λοιπά συναφή 

προγράµµατα), και προνοιακά επιδόµατα, τα οποία εκταµιεύονται σε εκτέλεση των ως άνω 

προγραµµάτων ή για την καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους-τρίτους, ως 

και εν γένει επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις που η εφαρµογή των 

διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 

δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης ή εκκαθάρισης, δύναται να αρθεί το 

µέτρο της δέσµευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) των λογαριασµών αυτών µερικά ή ολικά, 

κατά περίπτωση, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης από τον παραβάτη στην 

αρµόδια φορολογική αρχή. 

7. Ειδικά, τα µέτρα διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου σε περίπτωση 

φοροδιαφυγής, που εφαρµόστηκαν µε προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις, 

αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη 

ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν.4174/2013 Φ.Ε.Κ. Α'/170/26.7.2013), ήτοι 
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1.1.2014. Η ανωτέρω προθεσµία δεν αφετηριάζεται πριν καταστούν ληξιπρόθεσµες οι οικείες 

των µέτρων φορολογικές οφειλές, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.56 

9. Ο Προϊστάµενος της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη διασφάλισης των 

συµφερόντων του ∆ηµοσίου ή ο Προϊστάµενος της φορολογικής αρχής στην οποία περιήλθαν 

οι αρµοδιότητες Τµηµάτων Ελέγχου και ∆ικαστικού, εφαρµόζει τις διατάξεις των 

προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και ενηµερώνει τον παραβάτη, τα 

πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται µε το 

άρθρο 2 της παρούσας, τις υπηρεσίες και τους φορείς, κατά περίπτωση. 

10. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 και στις 

παραγράφους 3, 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν και περιπτώσεις για τις 

οποίες έχουν εφαρµοστεί µέτρα διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου σε περίπτωση 

φοροδιαφυγής µε προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η καθιέρωση και εφαρµογή της αντικειµενικής ,προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης για 

τους διοικητές των κεφαλαιουχικών εταιριών ,υπό το καθεστώς των διατάξεων των άρθρων 

115 του ν.2238/1994 και 55 περ. β΄του ΚΦ.Π.Α. δηµιούργησε διχογνωµίες στη θεωρία και 

νοµολογία και κατά συνέπεια ανασφάλεια δικαίου στο φορολογούµενο. Σηµαντικά υπήρξαν 

                                                                 

56
 Βλ.ΠΟΛ.1282/31-12-2013  και ΠΟΛ 1038/30-1-2015 
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τα προβλήµατα αναφορικά µε το αντικείµενο των εφαρµοστέων διατάξεων ,καθώς η 

νοµολογία είχε πολλές φορές διχαστεί ως προς τους φόρους, για τους οποίους καθιερώνεται η 

εξαιρετική ευθύνη των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες.57 Πολλά από τα ζητήµατα, που 

είχαν ανακύψει, επιλύθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής 

∆ιαδικασίας µε τις οποίες εξαλείφθηκαν οι αντιθέσεις και ρυθµίστηκε οµοιόµορφα η ευθύνη 

των διοικούντων όλα τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, ανεξάρτητα από το είδος 

του οφειλόµενου από την εταιρία φόρου.  

Η επιτακτική πλέον  αναγκαιότητα είσπραξης  των συσσωρευµένων ανείσπρακτων οφειλών 

νοµικών προσώπων απαιτεί ταχείες και συντονισµένες  ενέργειες από τον ελεγκτικό 

µηχανισµό µε σκοπό τον εντοπισµό των συνυπεύθυνων προσώπων που διοικούν το νοµικό 

πρόσωπο  από τις επίσηµες πηγές (Γ.Ε.ΜΗ, Φ.Ε.Κ.. κλπ)  . 

Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να βελτιώνεται συνεχώς, να δρα άμεσα και αποτελεσματικά με 

γνώμονα αφενός μεν τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα των διοικούµενων φυσικών 

ή νοµικών προσώπων αφετέρου δε την προστασία του δηµόσιου  συµφέροντος  από υπαίτιες 

ζηµιογόνες συµπεριφορές σε βάρος του όπως αυτές της φοροαποφυγής και της 

φοροδιαφυγής. 

 

 

                                                                 

57
 Βλ.Αικ.Φινοκαλιώτη ό.π. 
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