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Προσωική και αλληλέγγυα ευθύνη ∆ιευθυνόντων Συµβούλων και µετόχων για
οφειλόµενους φόρους νοµικών ροσώων ρος το ∆ηµόσιο
Με την αράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/26.07.2013 µε τίτλο «Φορολογικές και άλλες
διατάξεις» εισάγεται ροσωική και αλληλέγγυα ευθύνη για την ληρωµή του φόρου, ου
οφείλεται αό τα νοµικά ρόσωα και τις νοµικές οντότητες, καθώς και του φόρου ου
αρακρατείται, ανεξάρτητα αό το χρόνο βεβαίωσής τους, για τα ρόσωα, ου είναι
διευθυντές, διαχειριστές, ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι, εντεταλµένοι στη διοίκηση και
εκκαθαριστές αυτών.
Σύµφωνα µε την αράγραφο 2 του ίδιου ροαναφερθέντος άρθρου 2, τα ίδια
ροαναφερόµενα ρόσωα υέχουν αλληλέγγυα ευθύνη για τους αρακρατούµενους
φόρους και κατά τη διάρκεια της ζωής των νοµικών ροσώων ή νοµικών οντοτήτων,
ου εκροσωούν και, ειδικότερα, εάν έχει γίνει η αρακράτηση φόρου, όλα τα ρόσωα
ου είχαν µια αό τις ροαναφερόµενες ιδιότητες, αό τη λήξη της ροθεσµία αόδοσης του
φόρου και µετά, ενώ, εάν δεν έχει γίνει αρακράτηση φόρου, όλα τα ρόσωα, ου είχαν
µια αό τις ροαναφερόµενες ιδιότητες, κατά το χρόνο, ου υήρχε η υοχρέωση
αρακράτησης του φόρου.
Στην αράγραφο 3 του ροαναφερόµενου άρθρου 2 ροβλέεται ότι, εάν κατά τον χρόνο
διάλυσης του νοµικού ροσώου ή της νοµικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι
φορολογικές υοχρεώσεις του νοµικού ροσώου ή της νοµικής οντότητας,
εριλαµβανοµένων των αρακρατούµενων και ειρριτοµένων φόρων, οι κατά τον χρόνο
διάλυσης αυτών µέτοχοι ή εταίροι µε οσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 5% ευθύνονται
αλληλεγγύως µε το νοµικό ρόσωο ή τη νοµική οντότητα για την καταβολή του
οφειλόµενου φόρου, µέχρι του οσού των αναληφθέντων κερδών ή αολήψεων σε
µετρητά ή σε είδος, λόγω της ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου, κατά τα τρία (3) έτη
τελευταία έτη ριν αό τη λύση του νοµικού ροσώου ή της νοµικής οντότητας. Είσης,
στην εόµενη αράγραφο 4 ροβλέεται ότι όµοια αλληλέγγυα ευθύνη, µαζί µε το νοµικό
ρόσωο, υέχουν µέτοχοι ή εταίροι µε οσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 5% για την
καταβολή του οφειλοµένου και µη εξοφληθέντος φόρου, κατά τη διάλυση του νοµικού
ροσώου και µέχρι του οσού των αναληφθέντων κερδών ή αολήψεων σε µετρητά ή σε
είδος και εφόσον η οφειλή αφορά την ερίοδο, στην οοία το εν λόγω ρόσωο ήταν
µέτοχος ή εταίρος
Τέλος, µε την αράγραφο 6 του ροαναφερθέντος άρθρου εισάγεται εξαίρεση αό τις
ροαναφερόµενες διατάξεις για νοµικά ρόσωα και νοµικές οντότητες εισηγµένες στο
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Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε
υοκρύτουν σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι ληροφορίες είναι γενικές και έχουν
αοκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη
χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό τον αραλήτη. Εάν δεν ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε
µας µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr
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