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ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 

 Η κεηαρείξηζε πνπ επηθπιάζζεη ε λνκνζεζία ζηηο εηαηξίεο πνπ 

θνξνδηαθεύγνπλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. Αλ θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ε επζύλε ησλ κειώλ κηαο εηαηξίαο παξακέλεη ίδηα, 

αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπ επαπεηινύκελνπ κέηξνπ (πξνζσπνθξάηεζε, 

απαγόξεπζε εμόδνπ από ηε ρώξα θιπ.), θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζνύκε 

ζε θάζε κέηξν μερσξηζηά: 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΠΡΟΣΙΜΑ 

 

 Η εηεξόθιεηε γελεζηνπξγόο αηηία ηνπ εθάζηνηε δηνηθεηηθνύ 

πξνζηίκνπ θαζηζηά δύζθνιε, αλ όρη αλέθηθηε, ηελ παξάζεζε όισλ ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ επζύλε ησλ εηαηξηώλ ζε πεξίπησζε επηβνιήο 

δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ. Ο γεληθόο θαλόλαο πάλησο είλαη: 

α) Γηα ηηο Αλώλπκεο Εηαηξίεο επζύλνληαη νη δηεπζύλνληεο, εληεηαικέλνη ή 

ζπκπξάηηνληεο, ζύκβνπινη, δηνηθεηέο θαη γεληθνί δηεπζπληέο ζσξεπηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπ αξκόδηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Ο.Υ.. 

Ειιείςεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππεύζπλνο είλαη ν Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ.. 

β) Γηα ηηο Εηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο ελέρνληαη νη δηαρεηξηζηέο θαη, αλ 

δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη, θάζε εηαίξνο. 

γ) Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο θαη ηα ζσκαηεία ε επζύλε βαξύλεη ηνπο 

πξνέδξνπο θαη ηνπο γεληθνύο γξακκαηείο, ζσξεπηηθά ή κε. 

 

ΠΡΟΩΠΟΚΡΑΣΗΗ 

 

 Τν ζέκα ηεο πξνζσπνθξάηεζεο ησλ κειώλ κηαο εηαηξίαο ξπζκίδεηαη 

από ην άξζξν 69 ηνπ λ.δ. 356/1974, πην γλσζηνύ σο  Κ.Ε.Δ.Ε., ην νπνίν 

νξίδεη: 

1. Πξνζσπηθή θξάηεζε ρσξεί: 

α) Καηά ησλ δηεπζπλόλησλ, εληεηαικέλσλ θαη ζπκπξαηηόλησλ ζπκβνύισλ, 

δηνηθεηώλ, γεληθώλ δηεπζπληώλ ησλ Αλώλπκσλ Εηαηξηώλ θαη θαηά παληόο 

εηέξνπ πξνζώπνπ εληεηαικέλνπ, είηε ακέζσο εθ ηνπ λόκνπ, είηε εμ ηδησηηθήο 

βνπιήζεσο, δηα ηελ δηνίθεζηλ ή δηαρείξηζηλ, είηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν 

αλακηρζέληνο ελεξγώο εηο ηαύηαο, δησθνκέλσλ ζσξεπηηθώο ή κε θαηά ηελ 

θξίζηλ ηνπ δηώθνληνο Πξντζηακέλνπ ηεο Δεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 
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Ειιείςεη απάλησλ ησλ αλσηέξσ ην κέηξνλ ιακβάλεηαη θαηά ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ωζαύησο ν Πξόεδξνο δηώθεηαη εάλ αζθεί 

πξάγκαηη θαζήθνληα ελόο ησλ αλσηέξσ. 

β) Καηά ησλ δηαρεηξηζηώλ ησλ Εηαηξηώλ Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο θαη ελ 

ειιείςεη ηνύησλ θαηά παληόο εηαίξνπ. 

γ) Καηά ησλ πξνέδξσλ θαη γεληθώλ γξακκαηέσλ ησλ ζπλεηαηξηζκώλ θαη ησλ 

ζσκαηείσλ, ζσξεπηηθώο ή κε. 

δ) Καηά ησλ ελ Ειιάδη πξαθηόξσλ, αληηπξνζώπσλ θαη ελ γέλεη εθπξνζώπσλ 

αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ λνκίκσο ζπλεζηεκέλσλ. 

2. Η ιήςηο ηνπ ελ παξαγξάθσ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ κέηξνπ ρσξεί δηα παλ 

ρξένο πξνο ην Δεκόζηνλ ησλ ελ απηή λνκηθώλ πξνζώπσλ. 

3. Τν κέηξνλ ηνύην ιακβάλεηαη θαηά ησλ ελ εδαθίνηο α-δ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξνζώπσλ δηα ηελ είζπξαμηλ ησλ ρξεώλ άηηλα ήζαλ 

βεβαησκέλα εηο ηελ Δεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαηά ηνλ ρξόλνλ ηεο 

αλαιήςεσο ησλ θαζεθόλησλ ησλ ή εβεβαηώζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ησλ, έζησ θαη εάλ ηα πξόζσπα ηαύηα απέβαινλ ηελ ηδηόηεηά ησλ, 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπνλ. Τα πξόζσπα ηαύηα πξνζσπνθξαηνύληαη θαη 

κεηά ηελ ιύζηλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δηα ρξέε βεβαησζέληα κεηά ηελ 

ιήμηλ ηεο ζεηείαο ησλ θαη γελλεζέληα θαηά ηνλ ρξόλνλ απηήο. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΕΞΟΔΟΤ 
 

 Σηα ίδηα πξόζσπα επηβάιιεηαη ην κέηξν ηεο απαγόξεπζεο εμόδνπ από 

ηε ρώξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 λ.1882/1990. Η πξόζθαηε απόθαζε ηνπ 

Δ Τκήκαηνο ηνπ ΣηΕ, πνπ έθξηλε αληηζπληαγκαηηθή ηελ απαγόξεπζε εμόδνπ, 

δε δηαθνξνπνηεί ηελ παξνύζα θαηάζηαζε, αθνύ ην ζέκα παξαπέκθζεθε ζηελ 

Οινκέιεηα ηνπ ΣηΕ, σο κείδνλνο ζεκαζίαο. 

 

     Άξζξν 27  

Απαγόξεπζε εμόδνπ από ηε ρώξα εθπξνζώπσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 

 

1. Επηηξέπεηαη ε απαγόξεπζε εμόδνπ από ηε ρώξα ησλ παξαθάησ πξνζώπσλ 

γηα ηα πξνο ην Δεκόζην ρξέε ησλ Α.Ε., Ε.Π.Ε., ησλ ζσκαηείσλ ή 

ζπλεηαηξηζκώλ θαη ησλ αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, εθόζνλ ηα 

πξόζσπα απηά έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνόηεηα.  

 α) Τσλ δηεπζπλόλησλ ή εληεηαικέλσλ ή ζπκπξαηηόλησλ ζπκβνύισλ ή 

δηνηθεηώλ ή γεληθώλ δηεπζπληώλ ησλ Α.Ε. ή θάζε πξνζώπνπ εληεηαικέλνπ 

είηε ακέζσο, είηε εκκέζσο, είηε από ην λόκν, είηε από ηδησηηθή βνύιεζε, ζηε 

δηνίθεζε ή δηαρείξηζε ησλ εηαηξηώλ απηώλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 
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αλακίρζεθε, νιηθώο ή κεξηθώο, ζηε δηνίθεζε ή δηαρείξηζε απηώλ, 

ζσξεπηηθώο ή κε. 

 Εάλ ειιείπνπλ όια ηα παξαπάλσ πξόζσπα, ην κέηξν ιακβάλεηαη θαηά 

ησλ πξνέδξσλ ησλ Δ.Σ. ησλ εηαηξηώλ απηώλ, εθόζνλ αζθνύλ πξάγκαηη, 

πξνζσξηλώο ή δηαξθώο, έλα από ηα θαζήθνληα ησλ πξνζώπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην. 

 β) Τσλ δηαρεηξηζηώλ ησλ Ε.Π.Ε. θαη, όηαλ ειιείπνπλ ή απνπζηάδνπλ, 

θάζε εηαίξνπ, ζσξεπηηθώο ή κε. 

 γ) Τσλ πξνέδξσλ θαη γεληθώλ γξακκαηέσλ ησλ θάζε θαηεγνξίαο θαη 

ζθνπνύ ζπλεηαηξηζκώλ ή ζσκαηείσλ, ζσξεπηηθώο ή κε. 

 δ) Τσλ ζηελ Ειιάδα πξαθηόξσλ, αληηπξνζώπσλ θαη γεληθά 

εθπξνζώπσλ αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, ζσξεπηηθώο ή κε. 

 

2. Τν κέηξν ηεο απαγόξεπζεο εμόδνπ από ηε ρώξα θαηά ησλ πξνζώπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ιακβάλεηαη γηα ηα πξνο ην 

Δεκόζην ρξέε ησλ εηαηξηώλ θαη ινηπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πάλσ από 

10.000.000 δξρ., ηα νπνία είηε ήηαλ βεβαησκέλα ζηε Δ.Ο.Υ. ή ην ηεισλείν 

θαηά ην ρξόλν αλάιεςεο ησλ αξκνδηνηήησλ ή θαζεθόλησλ ηνπο, είηε 

βεβαηώζεθαλ ή θαη απιώο γελλήζεθαλ θαηά ην ρξόλν πνπ ηα πξόζσπα 

απηά είραλ κηα από ηηο ηδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 

παξόληνο, έζησ θαη αλ έιεμε απηή ή ηελ απέβαιαλ κεηαγελέζηεξα κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, θαζώο επίζεο θαη γηα ηα 

ρξέε ηα νπνία βεβαηώζεθαλ κεηά ηε ιύζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, έζησ 

θαη ιόγσ πηώρεπζεο, αιιά γελλήζεθαλ ή αλάγνληαη ζην ρξόλν πνπ είραλ 

ηελ ηδηόηεηα απηή.  

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 

 

 Τελ πνηληθή δίσμε επί θνξνδηαθπγήο ησλ εηαηξηώλ ξπζκίδεη ην άξζξν 

25 ηνπ λ.1882/1990, δίρσο απόθιηζε από ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο. 

Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε παξ. 3 ηνπ άξ. 25, πνπ νξίδεη ηα εμήο: 

 3. Η πνηληθή δίσμε γηα ηα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ απηνύ (δηεπζύλνληεο, ζπκπξάηηνληεο ή εληεηαικέλνη ζύκβνπινη Α.Ε. 

- δηαρεηξηζηέο Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. - δηεπζπληέο ή αληηπξόζσπνη ή πξάθηνξεο 

αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ θιπ.), πνπ κπνξεί λα είλαη ζσξεπηηθή, δελ 

αζθείηαη γηα όια ηα ρξέε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, αιιά κόλν γηα εθείλα:     

α) πνπ ήηαλ βεβαησκέλα θαηά ην ρξόλν ηεο απόθηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηόηεηαο, β) πνπ βεβαηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ είραλ ηελ ηδηόηεηα 

απηή, αλεμάξηεηα αλ κεηαγελέζηεξα ηελ απέβαιαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 
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θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία θαη γ) γηα ηα ρξέε πνπ βεβαηώζεθαλ κεηά ηε ιύζε 

ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, αιιά γελλήζεθαλ ή αλάγνληαη ζην ρξόλν πνπ είραλ 

κία από ηηο ηδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

 Εηδηθά γηα ηα ρξέε πνπ ήηαλ ιεμηπξόζεζκα θαηά ηελ απόθηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηαο ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη εθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ 

ηξεηο κήλεο από ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο.  

 

ΠΣΩΥΕΤΗ-ΛΤΗ 

 

 Η αληηκεηώπηζε ηεο λνκνζεζίαο δηαθνξνπνηείηαη θαηά ηη ζε 

πεξίπησζε ιύζεο ή πηώρεπζεο ηεο εηαηξίαο. Σπγθεθξηκέλα νη θαηά ην ρξόλν 

ηεο ζπγρώλεπζεο ή δηάιπζεο εκεδαπώλ Α.Ε. ή ζπλεηαηξηζκώλ δηεπζπληέο ή 

δηεπζύλνληεο ζύκβνπινη θαη εθθαζαξηζηέο απηώλ επζύλνληαη πξνζσπηθά θαη 

αιιειέγγπα κε ηελ πεξηνπζία ηνπο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

πνπ βαξύλεη ην λνκηθό πξόζσπν, θαζώο θαη ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ, 

αλεμάξηεηα από ην ρξόλν βεβαίσζήο ηνπο (άξ. 10 λ.δ. 542/77). 

 Τα αλσηέξσ αλαθεξζέληα πξόζσπα έρνπλ δηθαίσκα αλαγσγήο 

ελαληίνλ απηώλ πνπ δηεηέιεζαλ ζύκβνπινη, κέιε ή κέηνρνη ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ θαηά ην ρξόλν ηεο δηάιπζήο ηνπ σο πξνο ηνπο θόξνπο πνπ 

αλάγνληαη ζε ρξήζεηο πξνγελέζηεξεο από ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, 

αλεμάξηεηα από ην ρξόλν ηεο βεβαίσζήο ηνπο. (άξ. 10 παξ. 1 λ.δ. 542/77). 

 Οη θαηά ην ρξόλν ηεο δηάιπζεο αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηύπν εηαηξίαο δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο θαη 

γεληθά νη εληεηαικέλνη ζηε δηνίθεζή ηνπο επζύλνληαη πξνζσπηθά θαη 

αιιειέγγπα γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ βαξύλεη ηα 

λνκηθά απηά πξόζσπα, θαζώο θαη ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ, 

αλεμάξηεηα από ην ρξόλν βεβαίσζήο ηνπο. (άξ. 10 παξ. 2 λ.δ. 542/77). 

 Η πηώρεπζε ησλ Ε.Π.Ε. ππόθεηηαη ζηνπο ίδηνπο θαλόλεο κε ηελ 

πηώρεπζε ησλ Α.Ε. (λ. 3190/55).  

 Η ινγηθή ηεο αηνκηθήο θαη αιιειέγγπαο επζύλεο ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο Α.Ε. θαη Ε.Π.Ε. γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

νθεηιόκελνπ από ηελ εηαηξία θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη παξαθξαηνπκέλνπ 

ζπλίζηαηαη ζην όηη ε αληίζεηε εθδνρή ζα νδεγνύζε ζε θαηαδνιίεπζε ησλ 

δαλεηζηώλ θαη ζα έδηλε ηελ επρέξεηα ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ εηαηξηώλ λα 

απνθεύγνπλ ηελ θαζηεξσκέλε αηνκηθή ηνπο επζύλε. 

  

  

        Φξηζηνθνξίδεο Σπύξνο  

        Αζθνύκελνο Δηθεγόξνο 


