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Ωο Π.Γ.

ΘΔΜΑ: «Φοπολογική μεηασείπιζη κεπδών παπελθοςζών σπήζεων ζςνεηαιπιζμών

ηος ν. 1667/1986 πος καηαβλήθηκαν μέσπι ηην ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ ηος
ν.3943/2011».

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.2238/1994, όπσο απηέο
πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3943/2011, νξηδόηαλ όηη ζηα θέξδε πνπ
δηέλεηκαλ νη ζπλεηαηξηζκνί ή νη εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ζε θπζηθά ή
λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελώζεηο πξνζώπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο,
ελεξγείην παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 25%. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείην
ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνύρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. Γηα ηελ απόδνζε
ηνπ θόξνπ εθαξκόδνληαλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ` ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ
54.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκόδνληαλ αλάινγα θαη γηα ηα δηαλεκόκελα ή
θεθαιαηνπνηνύκελα θέξδε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3943/2011, όπσο απηέο
εξκελεύζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1129/2011 εγθύθιην, νξηδόηαλ όηη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.2238/1994 είραλ εθαξκνγή γηα δηαλεκόκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη
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από ηα αξκόδηα όξγαλα από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ
δηαλέκνληαλ εληόο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείην παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 21%.
3.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1667/1986 νξίδεηαη όηη ε Γεληθή

πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κία θνξά ην έηνο ύζηεξα από πξόζθιεζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο από ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
ρξήζεο, ελώ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνύ, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη
έθηαθηα όπνηε ηε ζπγθαιέζεη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ή όηαλ ην δεηήζεη, νξίδνληαο
ζπγρξόλσο θαη ην ζέκα γηα ζπδήηεζε, ην επνπηηθό ζπκβνύιην ή ην 1/10 ησλ κειώλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνύ, αιιά όρη ιηγόηεξα από ηξία κέιε. Με ηελ παξ. 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδεηαη
όηη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ, κεηαμύ άιισλ, ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνύ ηεο
ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ή ηε κεηαβνιή ηνπ ηξόπνπ δηαλνκήο ησλ θεξδώλ, ε ζπλέιεπζε
βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ζε απηήλ ηα δύν ηξίηα ησλ κειώλ.
4.

Με

ηα

αξηζκ.

Μαθξννηθνλνκηθήο

2974/16-10-2018
Πνιηηηθήο

θαη

θαη

5750/4-2-2019

Πξνβιέςεσλ

ηνπ

έγγξαθα

Τπνπξγείνπ

ηεο

Γ/λζεο

Οηθνλνκηθώλ

δηεπθξηλίζζεθε όηη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ «έθηαθηνπ» ή ηνπ «ηαθηηθνύ» κηαο γεληθήο
ζπλέιεπζεο ζπλεηαηξηζκνύ ηνπ λ. 1667/1986 αθνξά ηνλ ρξόλν δηελέξγεηάο ηεο θαη όρη ηελ
ηζρύ ησλ απνθάζεσλ, ε νπνία είλαη ίδηα θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ηεξνύκελσλ ησλ
ινηπώλ δηαηάμεσλ πεξί ζύγθιηζεο θαη αξκνδηόηεηάο ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε Γεληθή
πλέιεπζε (ηαθηηθή ή έθηαθηε) ησλ κειώλ ηνπ εθάζηνζηε ζπλεηαηξηζκνύ κπνξεί λα
απνθαζίδεη γηα ηε δηαλνκή θεξδώλ εθαξκόδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ.1667/1986.
5. Από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ πξνθύπηεη όηη θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε
έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ ζπλεηαηξηζκνύ ηνπ λ. 1667/1986 πνπ απνθαζίζζεθε κε έθηαθηε
γεληθή ζπλέιεπζε,

ε νπνία ζπγθιήζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ

ηεο

πεξίπη. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.2238/1994, όπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3943/2011 (ζύκθσλα θαη κε ηελ ΠΟΛ.1129/2011 εγθύθιην),
δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

4.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ-Σκήκα Δ’
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

2.

Γξαθείν θαο Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

3.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’,
ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’

4.

ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο

5.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ
Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα

6.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ)
Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα

7.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ

2.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

3.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

4.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

5.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’

