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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αζήλα, 7 Μαξηίνπ 2013

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12)
ΣΜΗΜΑ: Β’

ΠΟΛ.1046
Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Σαρ. Κώδηθαο: 101 84 Αζήλα
Πιεξνθνξίεο: Θ. Καθιακάλεο
Σειέθσλν: 210 3375312
ΦΑΞ: 210 3375001
ΘΔΜΑ:ε βάπορ ηων εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ πος λύονηαι και δεν έσοςν
πποβεί ζε αύξηζη ηος κεθαλαίος ηοςρ καη’ εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3
ηος άπθπος 11 ηος ν.2579/1998, δεν επιβάλλεηαι ηο πποβλεπόμενο από ηο
ν.2579/1998 ππόζηιμο μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος ν.3661/2008.
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία
καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2579/1998, κε ηηο νπνίεο είραλ

αληηθαηαζηαζεί νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3190/1955, νξηδόηαλ, κεηαμύ
άιισλ, όηη ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο δελ δύλαηαη λα είλαη θαηώηεξν
ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ (6.000.000) δξαρκώλ (ήηνη, 18.000 επξώ πεξίπνπ) νινζρεξώο
θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζύκβαζεο. Οη Δ.Π.Δ. πνπ είραλ θαηά ηελ
εκεξνκελία δεκνζηεύζεσο ηνπ λόκνπ απηνύ (δει.17.2.1998), εηαηξηθό θεθάιαην θαηώηεξν
ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ (6.000.000) δξαρκώλ, ππνρξενύλην λα ην απμήζνπλ κέρξη ην σο άλσ
όξην έσο θαη ηελ 17.2.2000. Με ηηο δηαηάμεηο δε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2819/2000, ε πην πάλσ
πξνζεζκία παξαηάζεθε κέρξη θαη ηελ 30.9.2000.
ε

βάξνο

ησλ

πθηζηάκελσλ

εηαηξεηώλ

πεξηνξηζκέλεο

επζύλεο

πνπ

δελ

ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ επηβάιιεηαη πξόζηηκν ελόο εθαηνκκπξίνπ
(1.000.000) δξαρκώλ, από ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ζηε
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ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε εηαηξεία θαηά ην ρξόλν πνπ δηαπηζηώλεηαη ε πην
πάλσ παξάιεηςε. Γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9
ηνπ λ.2523/1997 θαη ζε πεξίπησζε εμώδηθεο ιύζεο ηεο δηαθνξάο δελ επέξρεηαη θακία
κείσζε απηνύ (παξ. 4).
2.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ

λ.3190/1955, όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο αξρηθά κε ηελ παξ. 2α ηνπ
άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3661/2008 θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
6 ηεο από 12.12.2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 48
ηνπ λ. 4111/2013, νξίδεηαη, όηη ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δελ δύλαηαη λα είλαη θαηώηεξν ησλ
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (4.500) επξώ αξρηθά θαη ησλ δύν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ
(2.400) επξώ ζηε ζπλέρεηα, νινζρεξώο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο
ζύκβαζεο.
3.

Με ηελ αξηζ.1109197/11043/Β0012/ΠΟΛ.1019/25.1.2000 εγθύθιην δηεπθξηλίζζεθε, όηη

νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο πνπ ηεινύλ ππό εθθαζάξηζε δελ ππνρξενύληαη λα
πξνβνύλ ζε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Αληίζεηα, όηαλ ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα
ππάξρεη ε ππνρξέσζε γηα αύμεζε ηνπ εηαηξηθνύ ηεο θεθαιαίνπ, θαζόζνλ ζηελ πεξίπησζε
απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ην λνκηθό πξόζσπν κε όιεο ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα
δηθαηώκαηά ηνπ θαη όρη γηα ιόγνπο ηεο εθθαζάξηζεο θαη κόλν.
4.

Από εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο πξνθύπηεη, όηη εηαηξείεο

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο πνπ βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα ηα ηειεπηαία έηε θαη νη νπνίεο, ελώ
όθεηιαλ, δελ αύμεζαλ ην εηαηξηθό ηνπο θεθάιαην κέρξη ην όξην ησλ 18.000 επξώ, πξνβαίλνπλ
ζήκεξα ζε ιύζε θαη εθθαζάξηζε.
5.

Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ, όηη κεηά ηελ έλαξμε

ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3661/2008 (ήηνη, από ηηο 19.5.2008 θαη κεηά) ην ειάρηζην όξην
ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ ησλ Δ.Π.Δ. κεηώζεθε από 18.000 επξώ ζηα 4.500 επξώ (θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηα 2.400 επξώ), κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη, παξά ην γεγνλόο όηη νη πην
πάλσ Δ.Π.Δ. θαηά ηνλ θξίζηκν ρξόλν ηεο 30.9.2000 δελ επξίζθνλην ζην ζηάδην ηεο
εθθαζάξηζεο, δελ ζα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο ην νξηδόκελν από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2579/1998 πξόζηηκν, θαζόζνλ θαηά ην ρξόλν ιύζεο ηνπο ηζρύεη ην λέν
κεησκέλν όξην εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ ησλ 2.400 επξώ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο - Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο
3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ
4. Γ.Δ.Κ.
ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Οκάδα Έξγνπ Δθαξκνγώλ ηνπ TAXIS
2. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
3. Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Τ.
4. Απνδέθηεο Πίλαθα Ε΄, εθηόο ηνπ αξηζ. 8 απηνύ
5. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Μέγαξν Βνπιήο - 100 21, Αζήλα
6. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΑ΄
7. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΔ’
8. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΣ’
9. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΕ’ , εθηόο ησλ αξηζ. 3 θαη 4 απηνύ
10. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ,
Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80, Αζήλα
11. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7 – 105 62, Αζήλα
12. ύιινγνο Οηθνλνκνιόγσλ Λνγηζηώλ Πεηξαηά (.Ο.Λ.Π.), Κνινθνηξώλε 135 – 185 36,
Πεηξαηάο
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζύλζεηο θαη Σκήκαηα
5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
7. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο – Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84, Αζήλα
8. Γ.Γ.Π.. – Γεληθή Γ/λζε ΚΔ.Π.Τ.Ο., Γηεύζπλζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30)
9. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α’ (3), Β’ (10), Γ’ (3)
10. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο
11.Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Γ12
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