Θεσσαλονίκη 5-2-2014
Αρ.πρωτ.140

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης
Θέμα: Έξοδος εταίρου προσωπικής εταιρίας που έχει και την ιδιότητα διαχείρισης

Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1030/24-1-2014 με την οποία
διευκρινίζεται πότε απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού σε
περίπτωση αποχώρησης εταίρου προσωπικής εταιρίας που είναι και
διαχειριστής της, και πότε όχι.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Πρόεδρος

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση

Η Γεν. Γραμματέας

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-221.127, 270.968 fax 2310-263.139,
http://www.notarius.gr, Email:notarius@otenet.gr

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΗ-ΛΒΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΓΑ :

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ
κ΄ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ Γ΄
Β. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
ΣΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1030

ΠΡΟ : ωο Π.Γ.
Σασ. Γ/νζη :
Σασ. Κωδ. :
Σηλέθωνο:
Σηλεομοιοη:
E-mail:

Καξ. εξβίαο 10
101 84 Αζήλα
210 3375885
210 3375368
des.c@mofadm.gr

ΘΔΜΑ: Έξοδορ εηαίπος πποζωπικήρ εηαιπείαρ πος θέπει παπάλληλα και ηην ιδιόηηηα
διασειπιζηή αςηήρ.
Όπωο είλαη γλωζηό, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α΄) νξίδνληαη , κεηαμύ άιιωλ
θαη νη πεξηπηώζεηο εμόδνπ εηαίξνπ από πξνζωπηθή εηαηξεία.
Δπηπιένλ κε ηελ ΠΟΛ 1199/20.08.2013 (ΑΓΑ:ΒΛΩΓΗ-ΡΒ9) εγθύθιην, έρνπλ δνζεί νδεγίεο
ζηηο Γ.Ο.Τ., όπνπ κεηαμύ άιιωλ, αλαθέξνληαη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνζθνκίδνληαη, θαηά
πεξίπηωζε, κε ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο κεηαβνιήο γηα ηελ έμνδν ηνπ εηαίξνπ από ηελ εηαηξεία.
ηε ζπλέρεηα, πεξηήιζαλ ζηελ ππεξεζία καο εξωηήκαηα, αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα
ηαπηόρξνλεο εμόδνπ ηνπ απεξρόκελνπ εηαίξνπ θαη από ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, ζηελ
πεξίπηωζε πνπ είλαη παξάιιεια θαη δηαρεηξηζηήο ηεο.
Όπωο

καο

γλώξηζε

ε

αξκόδηα

ππεξεζία

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Αλάπηπμεο

Αληαγωληζηηθόηεηαο, ζηελ πεξίπηωζε, πνπ ν απνρωξώλ εηαίξνο θαη δηαρεηξηζηήο

θαη

αλαθέξεηαη

ζην πεξί δηαρείξηζεο άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνύ νλνκαζηηθά ή θαη ωο αζθώλ ηε δηαρείξηζε από
θνηλνύ κε άιινλ ή άιινπο εηαίξν/νπο, ε εηαηξεία ππνρξενύηαη, ωο πξνο ην άξζξν απηό, λα πξνβεί
άκεζα ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο.
Η ππνρξέωζε άκεζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ αλαθύπηεη επηπιένλ θαη ζηελ
πεξίπηωζε, πνπ ν εμεξρόκελνο είλαη θαη ν κνλαδηθόο νκόξξπζκνο εηαίξνο, εθόζνλ

ζην

θαηαζηαηηθό νξίδεηαη όηη, ε δηαρείξηζε - εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο ζα αζθείηαη απνθιεηζηηθά από
ηνλ νκόξξπζκν εηαίξν.
ύκθωλα κε ηα δηαιακβαλόκελα αλωηέξω, ζε πεξίπηωζε εμόδνπ εηαίξνπ πξνζωπηθήο
εηαηξείαο, πνπ είλαη παξάιιεια θαη δηαρεηξηζηήο ηεο, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζα πξνβαίλεη ζηελ
θαηαρώξεζε ηεο κεηαβνιήο πνπ αθνξά ζηελ έμνδν εηαίξνπ, κε ηα αληίζηνηρα, θαηά πεξίπηωζε,
δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία επέξρεηαη ε κεηαβνιή απηή, όπωο απηά αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΗ-ΛΒΟ
1199/20.8.2013 εγθύθιην, ελώ ζα πξνβαίλεη ζηελ κεηαβνιή ηεο ζρέζεο ηνπ, ωο δηαρεηξηζηή, κε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, όπνπ απαηηείηαη, θαηαρωξεκέλε ζην Γ.Δ.ΜΗ.
Οη ωο άλω ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ πξαγκαηνπνηνύληαη κε κέξηκλα ηεο εηαηξείαο
θαη όρη ηνπ εμεξρόκελνπ, θάζε θνξά, εηαίξνπ. Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζηελ
πεξίπηωζε, πνπ ν απνρωξώλ εηαίξνο θαη δηαρεηξηζηήο δελ αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζην πεξί
δηαρείξηζεο άξζξν ή ζε απηό νξίδεηαη όηη θάζε εηαίξνο εθπξνζωπεί ηελ εηαηξεία κεκνλωκέλα. ηελ
πεξίπηωζε απηή, πξνζθνκίδεηαη βεβαίωζε από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. γηα ηελ θαηαρώξεζε
ηεο εμόδνπ ηνπ εηαίξνπ θαη από ηε ζέζε ηνπ δηαρεηξηζηή.
Παξάιιεια, κε δεδνκέλν όηη ε έμνδνο εηαίξνπ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ηελ παύζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο θαη εθπξνζωπεπηηθήο εμνπζίαο απηνύ, επηζεκαίλεηαη όηη ην Γ.Δ.ΜΗ., δύλαηαη λα
εθδίδεη βεβαηώζεηο γηα ηαπηόρξνλε έμνδν εηαίξνπ θαη παξάιιεια δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο, αθόκα
θαη ζηελ πεξίπηωζε, πνπ ν εμεξρόκελνο εηαίξνο, δε δειώλεη ξεηά ηαπηόρξνλα κε ηελ έμνδό ηνπ ηε
δηαθνπή ηεο ζρέζεο ηνπ ωο δηαρεηξηζηήο.
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
- Όιεο ηηο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.)
- Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλωλ (e – ππεξεζίεο) (γηα θαηαρώξεζε ζην Internet)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
- Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄, εθηόο ηεο πεξίπηωζεο 4 απηνύ
- Απνδέθηεο Πηλάθα Β΄, εθηόο ηωλ πεξηπηώζεωλ 1 θαη 2 απηνύ
- Απνδέθηεο Πηλάθα η ΄, εθηόο ηωλ πεξηπηώζεωλ 4,5,6 απηνύ
- ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ.
- Απνδέθηεο Πηλάθα Η΄, εθηόο ηωλ πεξηπηώζεωλ 4,10, 11 απηνύ
- O.A.E.E.
Γεληθή Γ/λζε Αζθαιηζηηθώλ Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Αζθάιηζεο
αηωβξηάλδνπ 18
104 32 Αζήλα
- Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο
Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ
Γεληθή Γηεύζπλζε Δζωη. Δκπνξίνπ
Πιαηεία Κάληγγνο
101 81 Αζήλα
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
- Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Μαπξαγάλε
- Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκ. Δζόδωλ θ. Θενράξε
- Γξαθείν Πξνϊζηακέλνπ Γελ. Γηεύζπλζεο Φνξνινγίαο
- Γξαθείν Αλαπι. Πξνϊζηακέλεο Γελ. Γ/λζεο Φνξ. Διέγρωλ & Δίζπξαμεο Γεκ. Δζόδωλ θαο Μαπξίδνπ
- Γηεύζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο – ηκήκα Α ‘
- Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ - ηκήκα Γ΄(20 αληίηππα )
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