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ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ ζε κοινωνία κληπονόμων
ΧΔΣ.: Η από 20 - 06 - 2013 αίηηζή ζαρ
ε απάληεζε ζρεηηθήο αίηεζεο, γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.3986/2011 (ΦΔΚ 152Α’) νξίδεηαη,
όηη νη επηηεδεπκαηίεο θαη νη αζθνύληεο ειεπζέξην επάγγεικα, εθόζνλ ηεξνύλ βηβιία Β` ή Γ
θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά), ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή εηήζηνπ
ηέινπο επηηεδεύκαηνο.
2. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.3986/2011 νξίδεηαη όηη εμαηξνύληαη αηνκηθέο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ε αηνκηθή άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, εθόζνλ δελ έρνπλ
παξέιζεη πέληε (5) έηε από ηελ πξώηε έλαξμε εξγαζηώλ.
3. Δπίζεο, ζύκθωλα κε ην Γ12Α 1118408 ΔΞ 2013/25-7-2013 γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο
επηηεδεύκαηνο, ζε πεξηπηώζεηο πξνγελέζηεξεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλωλία θιεξνλόκωλ θαη
δεδνκέλνπ όηη απηέο ζπζηήλνληαη ππνρξεωηηθά εθ ηνπ λόκνπ θαη ιόγω ζαλάηνπ, γίλεηαη
δεθηό όηη, εθόζνλ νη θνξνινγνύκελνη δελ έρνπλ αζθήζεη άιιε επηρείξεζε (πέξαλ ηεο
θνηλωλίαο θιεξνλόκωλ) ή ειεπζέξην επάγγεικα, ηόηε θεωπείηαι ωρ ππώηη έναπξη η
επόμενη έναπξη πος ηςσόν θα ππαγμαηοποιήζοςν, από ηελ νπνία ζα μεθηλήζεη ε
πεληαεηήο απαιιαγή ηνπο από ην ηέινο επηηεδεύκαηνο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε έλαξμε
απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθωλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο.. Δπνκέλωο, γηα
ηηο αηνκηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αηνκηθή άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο πνπ
εμαηξνύληαη από ην ηέινο επηηεδεύκαηνο εθόζνλ δελ έρνπλ παξέιζεη πέληε (5) έηε από ηελ
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πξώηε έλαξμε εξγαζηώλ, δελ πξνζκεηξάηαη ωο πξώηε έλαξμε ε έλαξμε πνπ πξνεγήζεθε
ιόγω ηεο ππνρξεωηηθήο εθ ηνπ λόκνπ ζύζηαζεο ηεο θνηλωλίαο.
4. Πεξαηηέξω, ζηελ 633/2004 γλωκνδόηεζε ηνπ Ν..Κ. ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ
Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη θνηλνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1013/31-3-2005 δηαηαγή καο,
αλαθέξεηαη όηη ε θνηλωλία θιεξνλόκωλ πνπ ζπζηήλεηαη εθ ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ νη
θιεξνλόκνη λα θαηαζηνύλ ζπλδηθαηνύρνη θαη’ ηδαληθά κεξίδηα ηεο εηαηξηθήο κεξίδαο ζε
Δ.Π.Δ. ζαλόληνο απνηειεί θνηλωλία δηθαηώκαηνο ε νπνία δελ αζθεί θακία επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αζθεί ην λνκηθό πξόζωπν ζην νπνίν ε
θνηλωλία θιεξνλόκωλ απνηειεί κέινο.
5. Δπνκέλωο, αθνύ ε θνηλωλία θιεξνλόκωλ ζπζηήλεηαη εθ ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ νη
θιεξνλόκνη λα ππεηζέξζνπλ ζηε ζέζε ζαλόληνο κέινπο εηαηξίαο θαη ζηελ νπζία απνηειεί
θνηλωλία δηθαηώκαηνο ρωξίο λα αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα δελ επηβάιιεηαη ηέινο
επηηεδεύκαηνο. ηηο πεξηπηώζεηο όκωο πνπ έρεη θαηαινγηζηεί ηέινο επηηεδεύκαηνο ζηηο ελ
ιόγω θνηλωλίεο θιεξνλόκωλ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο
ΠΟΛ.1167/2011 Α.Τ.Ο., δειαδή ν ππόρξενο ππνβάιιεη αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ ζηελ
αξκόδηα Γ.Ο.Τ..
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜ. ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Θ. ΘΔΟΧΑΡΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Για Κοινοποίηζη
1. Απνδέθηεο Πηλάθωλ Α΄ ωο θαη ΚΒ΄
2. θ. Γεκήηξην Φ. Βιάρν, ηαδίνπ 43-45, Αζήλα

Δζωηεπική Γιανομή:
1. Γξ. Γελ. Γξακ. Γεκ. Δζόδωλ
2. Γξ. Αλ. Γελ. Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξ. θ. Γ/ληή Γ12
4. Γ/λζε 12ε - Σκ. Α΄(2 )- Φαθ.Σεθ. (1)
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