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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
∆/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ
Τµήµα Θεσµικών Ρυθµίσεων & ΓΕΜΗ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Α. Οικονοµάκη
Τηλέφωνο: 210 38 93 461
FAX:

210 38 38 981

ΠΡΟΣ: - Υπηρεσίες ΓΕΜΗ Επιµελητηρίων της χώρας
(και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο φροντίδι της ΚΕΕΕ)

ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ
- ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η’-ΜΗΤΡΩΟΥ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί στις ∆.Ο.Υ. της
χώρας)

- ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Καρ. Σερβίας 10
10184, Αθήνα
- ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
10110 Αθήνα
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Ακαδηµίας 6
106 71 Αθήνα
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ» ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
Ν. 4443/2016 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ Ν. 3419/2005
Με το άρθρο 74 του ν. 4443/2016 «Ι) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί
εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής … και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 232 Α’) εισάγονται διατάξεις οι οποίες
τροποποιούν το ν. 3419/2005 επιτρέποντας, υπό συγκεκριµένους όρους και
προϋποθέσεις, την «αναδροµική» διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ.. 1 Σκοπός των
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Συγκεκριµένα η διάταξη του άρθρου 74 του ν. 4443/2016 έχει ως ακολούθως:
“1. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3419/2005 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Γ.Ε.ΜΗ., για τις οποίες από τα διαβιβαζόµενα στις
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία προκύπτει ότι ο πραγµατικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι
προγενέστερος της 23ης Νοεµβρίου 2016, διαγράφονται αυτεπάγγελτα και ατελώς από το Γ.Ε.ΜΗ. µε
χρόνο διαγραφής τους τον ως άνω πραγµατικό χρόνο».
2. Στο άρθρο 6 του Ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την
υποχρέωση δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεών τους για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο
διαγραφής τους. Επίσης, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις
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τροποποιήσεων αυτών, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, είναι να
διευκολυνθεί η εκκαθάριση του Γ.Ε.ΜΗ. «από επιχειρήσεις οι οποίες για διάφορους
λόγους δεν είναι ενεργές. Ειδικότερα για το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η
προσπάθεια αφορά την εκκαθάρισή του είτε από επιχειρήσεις που µετέπεσαν σε αυτό
αυτόµατα από τα µητρώα των Επιµελητηρίων, χωρίς ποτέ να προβούν στην ολοκλήρωση
της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, είτε από
επιχειρήσεις οι οποίες αν και έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ στην πραγµατικότητα δεν είναι
ενεργές.»
∆ιευκρινίζουµε κατ’ αρχήν ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν επιχειρήσεις υπόχρεες
εγγραφής στο ΓΕΜΗ (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ατοµικές επιχειρήσεις ή
νοµικά πρόσωπα) των οποίων ο πραγµατικός χρόνος παύσης εργασιών είναι
προγενέστερος της 23ης Νοεµβρίου 20162. Σχετικά µε την εφαρµογή των εν λόγω
διατάξεων, διευκρινίζουµε επιπλέον τα εξής :
1. Η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων (ν.π. ή ατοµικών) των οποίων ο
πραγµατικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23ης Νοεµβρίου 2016
θα γίνεται αυτεπάγγελτα, ατελώς και χωρίς προσέλευσή τους στην αρµόδια
Υπηρεσία ΓΕΜΗ, µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 33 της
ΠΟΛ 1163/2016 (ΦΕΚ 3779 Β’). Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν εµπλέκονται σε αυτή τη
διαδικασία. Συγκεκριµένα, η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών θα διαβιβάζει κάθε µήνα στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών και
Γ.Ε.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε.Π.Κ. κατάσταση µε τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει
εκπρόθεσµη διακοπή εργασιών βάσει της ΠΟΛ 1163/2016 (ΦΕΚ 3779 Β’). Η εν λόγω
κατάσταση θα διαβιβάζεται στη συνέχεια στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία µε τη
σειρά της θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή των επιχειρήσεων
που περιλαµβάνονται στην κατάσταση αυτή από όλες τις βάσεις δεδοµένων του
Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τη διαγραφή τυχόν οφειλόµενων επιµελητηριακών τελών και
τελών Γ.Ε.ΜΗ. για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους. Η Κεντρική
Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα ενηµερώνει επιπλέον και τα Επιµελητήρια για τις
πραγµατοποιηθείσες διαγραφές, προκειµένου αυτά να µεριµνήσουν για την αντίστοιχη

που δεν είναι εγγεγραµµένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγµατικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι
προγενέστερος της 23ης Νοεµβρίου 2016».
Η υπάρχουσα παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3419/2005 αναριθµείται σε 4.
3. Στο άρθρο 8 του Ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την
καταβολή επιµελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ. για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο
διαγραφής τους. Επίσης, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις
που δεν είναι εγγεγραµµένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγµατικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι
προγενέστερος της 23ης Νοεµβρίου 2016».”
Η 23η Νοεµβρίου 2016 είναι η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ΠΟΛ 1163/2016 «∆ιακοπή εργασιών
φορολογουµένων (φυσικών, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων) βάσει του πραγµατικού
χρόνου παύσης των εργασιών τους.» (ΦΕΚ 3779 Β’) η οποία περιγράφει την διαδικασία απόδειξης στις
φορολογικές αρχές του «πραγµατικού χρόνου παύσης εργασιών».
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Η διάταξη της στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1163/2016 έχει ως εξής:
«3. Η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά ανά
µήνα στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και συγκεκριµένα στο Τµήµα Θεσµικών
Ρυθµίσεων και Γ.Ε.ΜΗ., κατάσταση µε τους φορολογούµενους (Α.Φ.Μ. - επωνυµία – ηµεροµηνία
διακοπής εργασιών) που έχουν διακόψει τις εργασίες τους µε τις διαδικασίες της παρούσας.»

ΑΔΑ: ΩΖΚΗ465ΧΙ8-Τ9Ξ

ενηµέρωση των µητρώων τους και τη διαγραφή τυχόν οφειλόµενων τελών ή
συνδροµών για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής.
2. Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ως υπεύθυνη εκ του νόµου για την άµεση και κατά
χρονική ακολουθία λήψη και αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάζονται στο
ΓΕΜΗ και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της
ασφάλειας των δεδοµένων του ΓΕΜΗ, καλείται όπως σχεδιάσει τον τρόπο µε τον οποίο
θα υλοποιούνται τα ανωτέρω, σε συνεργασία, στο βαθµό που απαιτείται, µε τη
∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.
3. Κατόπιν των διατάξεων του ν. 4443/2016, είναι πλέον ανώφελη η διατήρηση σε
λειτουργία της εφαρµογής εγγραφής εταιρειών στο ΓΕΜΗ βάσει των διατάξεων της ΥΑ
Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’), δηλ. της περίφηµης «αυτό-απογραφής». Η Κεντρική
Υπηρεσία ΓΕΜΗ καλείται να τη διακόψει τουλάχιστον ως προς το σκέλος που αφορά
στις εγγραφές. Ως προς το σκέλος της εφαρµογής που αφορά στον έλεγχο των ήδη
υποβληθέντων αιτήσεων αυτό-απογραφής, η ΚΥΓΕΜΗ µπορεί να το αφήσει διαθέσιµο
στις ΥΓΕΜΗ εφόσον διαπιστώνεται, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, ότι
υπάρχουν όντως ακόµα ανέλεγκτες τέτοιες.
4. Κλείνοντας τονίζουµε και πάλι ότι οι διατάξεις του ν. 4443/2016 αφορούν
αποκλειστικά και µόνο επιχειρήσεις οι οποίες αποδεδειγµένα έχουν κάνει παύση
εργασιών πριν τις 23-11-2016, ήτοι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει χρήση των
ευεργετικών διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, των οπoίων ο
πραγµατικός χρόνος παύσης εργασιών είναι µεταγενέστερος της 23-11-2016,
διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στην εκάστοτε τρέχουσα ηµεροµηνία ακολουθώντας τις
γενικές διατάξεις. Με άλλα λόγια, τα µεν νοµικά πρόσωπα διαγράφονται από το ΓΕΜΗ
ακολουθώντας τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. όπως έχουν
διευκρινιστεί µε τις εγκυκλίους µας µε ΑΠ Κ2-1493/11-4-2014 (Α∆Α: ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε),
68293/24-6-2015 (Α∆Α: Ω20∆465ΦΘΘ-3ΝΡ) και 108817/23-10-2015 (Α∆Α:
7Β314653Ο7-ΩΣΙ), οι δε ατοµικές επιχειρήσεις διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ.
προσκοµίζοντας βεβαίωση διακοπής εργασιών από το TAXIS.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ

Εσωτ. ∆ιανοµή
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Γραφείο Γεν. ∆/ντη Αγοράς
∆/νση Θεσµικών Ρυθµίσεων
∆ιεύθυνσή µας

