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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπζεί ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ 

παξέρεη θάζε κνξθή νηθνλνκηθήο κνλάδνο αιιά θαη ηελ επεξγεηηθή λνκνζεζία πνπ 

ζηεξίδεη, ηνπιάρηζηνλ απφ θνξνινγηθήο πιεπξάο, ηε δεκηνπξγία θαη βησζηκφηεηα 

κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 

Ωζηφζν, ε επηινγή ηε εηαηξηθήο κνξθήο αιιά θαη ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα επηιεγεί δελ είλαη κηα απιή ππφζεζε. 

 

Κάζε ηχπνο επηρείξεζεο έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε επηινγή ηνπ 

εμππεξεηεί νξηζκέλε νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα. Έηζη, κία επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη: 

ΟΔ, ΔΔ. ΔΠΔ, ΑΔ θαζψο θαη κεξηθέο αθφκα. 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα εμεηάζνπκε ηνλ θαηαιιειφηεξν εηαηξηθφ 

ηχπν απφ ηελ πιεπξά ηεο θνξνινγίαο. 
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Διάρθρωση της Εργασίας 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα, ζηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη νη εηαηξείεο ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, ε θνξνιφγεζε ηνπο, θαζψο θαη 

ηα θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζε απηέο απφ ηελ πνιηηεία. 

 

Έηζη ζην 1
ν
 Κεθάιαην αλαιχεηε ε έλλνηα θαη ην δίθαην ηεο εηαηξείαο θαζψο 

θαη ηα είδε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππάξρνπλ.  

ην 2
ν
 Κεθάιαην αλαιχεηαη ζχκθσλα κε ην Δκπνξηθφ Γίθαην ην θάζε είδνο 

εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγηά ηνπο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπο.  Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχεηαη ε Οκφξξπζκε Δηαηξεία, Δηεξφξξπζκε 

Δηαηξεία, Δηεξφξξπζκε θαηά κεηνρέο, Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

κνλνπξφζσπε θαη κε θαζψο θαη ε Αλψλπκε Δηαηξεία. 

ην επφκελν θεθάιαην 3
ν
 παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ θφξνπ κε ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε πνπ έρεη επέιζεη θαζψο  θαη ηελ αλάιπζε ηεο θνξνινγίαο ηνπ θάζε εηαηξηθνχ 

ηχπνπ μερσξηζηά αιιά θαη ζπγθξηηηθά κε αξηζκεηηθά παξαδείγκαηα. 

Σέινο ζην 4
ν
 Κεθάιαην αλαθέξνληαη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα θαη 

επεξγεηήκαηα  κέζα απφ ηα λνκνζεηήκαηα ηα νπνία παξέρνληαη ζηηο εηαηξείεο 

πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο κεηαηξνπέο ή ζπγρψλεπζεηο   ησλ εηαηξηθψλ 

κνξθψλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΠΔΡΙ  ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 

 

1.1 Έννοια  ηηρ εηαιπείαρ 

 

Ζ έλλνηα ηεο εηαηξίαο είλαη επξχηαηε. Ο ζθνπφο ηεο πνηθίιεη θαη κπνξεί λα είλαη 

νηθνλνκηθφο, ηδενινγηθφο, εθπνιηηηζηηθφο, επαγγεικαηηθφο. 

 Οη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο εηαηξίεο δελ πεξηιακβάλνληαη κφλν 

ζηνπο λεφηεξνπο εκπνξηθνχο λφκνπο αιιά θαη ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθά. χκθσλα κε ην 

άξζξν 741ΔΚ «εηαηξία είλαη ε ζχκβαζήο δηα ηεο νπνίαο δπν ή πιείνλεο ππνρξενχληαη 

ακνηβαίσο εηο ηελ δηα θνηλψλ εηζθνξψλ επεδίσμαλ θνηλνχ ζθνπνχ θαη ηδίσο 

νηθνλνκηθνχ.» 

 

1.2 Οι εηαιπικοί ηύποι 

 

Οη δηάθνξνη εηαηξηθνί ηχπνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν κπνξνχλ λα ππαρζνχλ 

ζηηο πξνζσπηθέο ή ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο. Έηζη παξνπζηάδεηαη ην εμήο ζρήκα: 

 

• ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο ππάγεηαη ε αζηηθή εηαηξία, ε νκφξξπζκε εηαηξία, ε  

εηεξφξξπζκε εηαηξία, ε αθαλήο εηαηξία θαη ν επξσπατθφο φκηινο νηθνλνκηθνχ 

ζθνπνχ (ΔΟΟ). 

 

• ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο ππάγεηαη ε αλψλπκε εηαηξία, ε εηαηξία  

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε εηεξφξξπζκε θαηά κεηνρέο εηαηξία θαη ε επξσπατθή 

εηαηξία. σκαηεηαθή δνκή, ρσξίο λα είλαη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, έρνπλ ην 

ζσκαηείν, ν ζπλεηαηξηζκφο θαζψο θαη ν επξσπατθφο ζπλεηαηξηζκφο 
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Δθηφο απφ νξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αζθνχληαη 

ππνρξεσηηθά ππφ νξηζκέλε εηαηξηθή κνξθή φπσο γηα παξάδεηγκα νη αζθαιηζηηθέο θαη 

ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχληαη κφλν απφ αλψλπκεο, νη ζπκβαιιφκελνη είλαη 

ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ φπνηνλ εηαηξηθφ ηχπν επηζπκνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζθνπφ 

πνπ επηδηψθεη ε εηαηξία. Οη ιφγνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ εηαηξηθνχ ηχπνπ 

δελ έρνπλ ζρέζε κφλν κε ηε λνκηθή ηνπο δνκή (χςνο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, επζχλε 

εηαίξσλ, εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο θ.α.) αιιά ππάξρνπλ θαη άιινη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ 

δηαθφξσλ εηαηξηθψλ ηχπσλ, ην γφεηξν πνπ ζπλεπάγεηαη ζηελ επηινγή νξηζκέλσλ 

εηαηξηθψλ ηχπσλ, φπσο ε αλψλπκε εηαηξία θαη ε δπλαηφηεηα επθνιφηεξεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 

1.3 Έκηαζη και ανηικείμενο ηος Δηαιπικού δικαίος 

 

Σν δίθαην ησλ εηαηξηψλ είλαη ην δίθαην ησλ ελψζεσλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ έρνπλ ηδξπζεί κε δηθαηνπξαμία γηα ηελ επηδίσμε νξηζκέλνπ θνηλνχ ζθνπνχ. Ζ 

έθηαζε ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ πξνζδηνξίδεηαη ηφζν απφ ηε θχζε ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζθνπνχ φζν θαη απφ ηηο δπλαηέο κνξθέο εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο 

 

1.4 Δηαιπικό δίκαιο και δίκαιο ηων επισειπήζεων 

 

Οη ζπλερψο εκθαληδφκελεο λέεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηηο ζχγρξνλεο 

ζπλαιιαγέο νδήγεζαλ ζηελ πξφηαζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ κε έλα 

“δίθαην ησλ ππεξεζηψλ”, δειαδή κε έλα νξγαλσηηθφ δίθαην απνδεζκεπκέλν απφ ην 

ελνρηθφ (ζπκβαηηθφ) ή θαη ην πξνζσπηθφ (χπαξμε κειψλ) ζηνηρείν ηνπ παξαδνζηαθνχ 

εηαηξηθνχ δηθαίνπ. ε έλα “δίθαην ησλ επηρεηξήζεσλ ” εληάζζνληαη νκαιά 

κνξθψκαηα, ηα νπνία δελ απνηεινχλ ελψζεηο πξνζψπσλ, φπσο ε κνλνπξφζσπε 

εηαηξία, αιιά αθφκα θαη νξγαληζκνί ρσξίο πξνζσπηθφ ππφβαζξν, φπσο ην ίδξπκα πνπ 

αλαπηχζζεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ή θαη ελψζεηο κε πξνζσπηθφ ππφβαζξν, 

ηα κέιε ηεο νπνίαο γηα λνκηθνχο ιφγνπο ή πξαγκαηηθνχο ιφγνπο δελ αζθνχλ επηξξνή 

ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο.  
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Παξφια απηά ε θξαηνχζα γλψκε απνξξίπηεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ εηαηξηθνχ 

δηθαίνπ απφ έλα “δίθαην ησλ επηρεηξήζεσλ”, δηφηη κεηαμχ επηρεηξεκαηηθψλ κε θαη 

ρσξίο πξνζσπηθφ ππφβαζξν ππάξρνπλ δνκηθέο δηαθνξέο. 

Αλ θαη ππάξρεη δηεζλψο ε ηάζε δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο νξηζκέλσλ θνηλψλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ ηφζν ζε ελψζεηο πξνζψπσλ φζν θαη ζε νξγαλψζεηο ζθνπνχ, ε κέρξη 

ζήκεξα εμέιημε δελ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο δηάζπαζεο ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ ζε δίθαην 

ησλ ελψζεσλ πξνζψπσλ θαη δίθαην ησλ επηρεηξήζεσλ. Ηδηάδνληα εηαηξηθά 

κνξθψκαηα φπσο ε κνλνπξφζσπε εηαηξία δελ κεηαβάιινπλ νπζηαζηηθά ηα πξάγκαηα, 

δεδνκέλνπ φηη ν λνκνζέηεο ηελ εληάζζεη ξεηά ζην εηαηξηθφ δίθαην 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2o 

ΔΙΓΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 

 

ΟΜΟΡΡΤΘΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

2.1 Έννοια και Βαζικά Υαπακηηπιζηικά Ο.Δ.  

 

Ζ Οκφξξπζκε Δηαηξεία είλαη ζχκβαζε πξνζσπηθήο εηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ δηελέξγεηα 

εκπνξηθψλ πξάμεσλ θαη ελ γέλεη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππφ εηαηξηθή 

επσλπκία.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη :  

 

1) ηηο Οκφξξπζκεο Δηαηξίεο φινη νη εηαίξνη είλαη αιιειέγγπα ππεχζπλνη κε φιε 

ηνπο ηελ πεξηνπζία γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ νη εηαίξνη ππφθεηληαη ζε 

πξνζσπηθή θξάηεζε φηαλ βξίζθνληαη ζε αδπλακία λα εμνθιήζνπλ ηνπο πηζησηέο 

ηνπο.  

2) Μεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο δελ παχεη ε επζχλε ησλ εηαίξσλ γηα ηπρφλ 

ππάξρνληα ρξέε ηεο εηαηξείαο. Γηαρεηξηζηήο νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εηαίξνο.  

 

3) Ζ Οκφξξπζκε Δηαηξεία δελ ρξεηάδεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηεο, αληηζέησο αξθεί έλα ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ.  

 

Κάπνηα άιια εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη ε Οκφξξπζκε Δηαηξεία έρεη δηθή 

ηεο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, δηαθεθξηκέλε απφ απηή ησλ εηαίξσλ ηεο θαη φηη έρεη ηελ 

εκπνξηθή ηδηφηεηα, ηα νπνία ζα αλαπηχμνπκε εθηελέζηεξα παξαθάησ.  
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2.1.1 Απεπιόπιζηη Δςθύνη Δηαίπων  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 22 Δ.Ν. νη νκφξξπζκνη εηαίξνη, πνπ αλαθέξνληαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο έγγξαθν, επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο θαη κε 

ηελ αηνκηθή ηνπο πεξηνπζία γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο έζησ θη αλ είλαη 

ππνγεγξακκέλεο απφ έλα κφλν ησλ εηαίξσλ απηήο, ππφ ηελ εηαηξηθή φκσο επσλπκία ηεο. 

Σελ αιιειέγγπα επζχλε θέξνπλ ηφζν ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο Ο.Δ., φζν θαη φια ηα 

(νκφξξπζκα) κέιε απηήο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη 

λνκίκσο ε εηαηξεία. Ο δαλεηζηήο, επνκέλσο, δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ην ρξένο ηεο 

εηαηξείαο θαη' αξέζθεηαλ απφ νπνηνδήπνηε εηαίξν είηε ελ φισ είηε ελ κέξεη.  

 

Να ηνληζηνχλ ηδηαηηέξσο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο επζχλεο ησλ 

νκνξξχζκσλ εηαίξσλ:  

 

Οη εηαίξνη ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο (πνπ είλαη φινη ηνπο νκφξξπζκνη) 

επζχλνληαη απεξηφξηζηα θαη ζε νιφθιεξν. Σν «απεξηφξηζηα» ζεκαίλεη φηη νη νκφξξπζκνη 

εηαίξνη επζχλνληαη κε νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπο, ελψ ην «εηο νιφθιεξνλ» ζεκαίλεη 

αιιειέγγπα επζχλε κεηαμχ φισλ ησλ εηαίξσλ.  

 

Σελ ίδηα επζχλε έρνπλ θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο.  

ε πεξίπησζε ιχζεσο ηεο εηαηξείαο δελ ιχνληαη θαη νη πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο 

απηήο, έζησ θη αλ αλαθέξνληαη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο ιχζεσο. Οη νκφξξπζκνη 

εηαίξνη επζχλνληαη καδί κε ηελ εηαηξεία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ λνκίκσλ ππνρξεψζεσλ 

«εηο νιφθιεξνλ» έθαζηνο θαη ν δαλεηζηήο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ην ρξένο απφ 

νπνηνδήπνηε ζπλνθεηιέηε.  

 

ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ζε αλψλπκε, νη 

ηέσο νκφξξπζκνη εηαίξνη εμαθνινπζνχλ λα επζχλνληαη απεξηνξίζησο θαη «εηο 

νιφθιεξνλ» γηα ηηο κέρξη ηεο κεηαηξνπήο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο ηεο πξνζσπηθήο 

εηαηξείαο. Αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 53 § 4 ηνπ Ν. 31,90/55, πνπ 

πξνβιέπεη ηελ παξαπάλσ επζχλε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο 

πξνζσπηθήο εηαηξείαο ζε Δ.Π.Δ.  

Κάζε λένο νκφξξπζκνο εηαίξνο, πνπ εηζέξρεηαη ζε πξνζσπηθή εηαηξεία, 

επζχλεηαη γηα φια ηα ρξέε απηήο, αζρέησο αλ απηά δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ή κεηά ηελ 
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είζνδνo ηνπ ζηελ εηαηξεία, εθηφο αλ αληίζεηε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζπκθσλία γηα ηα 

πξνγελέζηεξα (ηεο εηζφδνπ ηνπ) ρξέε ηεο εηαηξείαο.  

 

2.1.2 Πποζωπικόηηηα ηηρ Ο.Δ.  

 

Όπσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, ε νκφξξπζκε εηαηξεία, έρεη δηθή ηεο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, δειαδή, απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν. Ζ έλαξμε ηεο λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ηεο πξνζσπηθήο εηαηξείαο επέξρεηαη κε ηελ θαηά λφκνλ δεκνζίεπζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζηα εηδηθά βηβιία ηνπ αξκφδηνπ πξσηνδηθείνπ. Σν πέξαο δε απηήο 

επέξρεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηειεηψζεη ε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ε δηαλνκή 

ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ζηνπο πξψελ εηαίξνπο.  

 

Ζ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο Ο.Δ. παξακέλεη αλαιινίσηε θαη φηαλ ηξνπνπνηεζεί 

ην θαηαζηαηηθφ απηήο, εμαθνινπζεί δε θαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθαζαξίζεσο γηα ηηο 

αλάγθεο απηήο. Ζ νκφξξπζκε εηαηξεία απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ θαηά λφκν 

δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο (πξηλ ζπκβεί απηφ, δελ κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη νχηε 

λα γίλεηαη ππνθείκελν δηθαησκάησλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη εηαίξνη ηεο ππφ ζχζηαζε 

Ο.Δ. ζπλάςνπλ δηθαηνπξαμίεο κε ηξίηνπο - πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο - γίλνληαη απηνί (νη εηαίξνη) θνξείο ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ, έζησ θαη αλ νη 

ζπλαιιαζζφκελνη απέβιεπαλ ζηελ εηαηξεία).  

 

Σν γεγνλφο φηη ε πξνζσπηθή εηαηξεία απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν έρεη νξηζκέλεο 

λνκηθέο ζπλέπεηεο, φπσο: έρεη επσλπκία, θαηνηθία (έδξα), ηζαγέλεηα θαη φξγαλα (θπζηθά 

πξφζσπα) πνπ ηελ εθπξνζσπνχλ θαη δηνηθνχλ (δηαρεηξίδνληαη) ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο 

θαη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία. Έδξα ηεο εηαηξείαο (θαηνηθία) είλαη ν ηφπνο, φπνπ 

ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζε (δηαρεηξηζηέο) απηήο. Καηά ησλ εθπξνζψπσλ (δηαρεηξηζηψλ) ηεο 

πξνζσπηθήο εηαηξείαο κπνξεί λα δηαηαρζεί πξνζσπηθή θξάηεζε γηα απαηηήζεηο 

εκπνξηθέο ή απφ αδηθνπξαμία. Αθφκα, ε εηαηξεία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνθηά 

θπξηφηεηα επί θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ, αιιά θαη άιια δηθαηψκαηα. Έηζη, έρεη 

δηθή ηεο πεξηνπζία, δηαθεθξηκέλε απφ εθείλε ησλ εηαίξσλ απηήο. Σα αθίλεηα ηεο 

πξνζσπηθήο εηαηξείαο θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθή κεξίδα ηνπ νηθείνπ ππνζεθνθπιαθείνπ. 

Δπίζεο, ε εηαηξεία έρεη δηθαίσκα λα επηδηψμεη ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε 

ε πξνζσπηθφηεηα ηεο. Σέινο, ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη σο κέινο άιιεο 
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εηαηξείαο, νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, θαη λα παξίζηαηαη ζην δηθαζηήξην σο δηάδηθν κέξνο, 

εθπξνζσπνχκελε απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηεο.  

 

2.1.3 Δμποπική Ιδιόηηηα Δηαιπείαρ και Δηαίπων  

 

Ζ νκφξξπζκε εηαηξεία έρεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα θαηά ην νπζηαζηηθφ θξηηήξην, δειαδή, 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη (εκπνξηθέο πξάμεηο). Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη 

ηφζν ησλ νκνξξχζκσλ φζν θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ είλαη έκπνξνη.  

Ζ νκφξξπζκε εηαηξεία θξίλεηαη θαηά ην νπζηαζηηθφ θξηηήξην θαη ζπλεπψο 

απνθηά ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα. Οζάθηο θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηεο ζθνπφ ελεξγεί θπξίσο 

θαη ζπλήζσο εκπνξηθέο πξάμεηο. Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη απνθηνχλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα 

θαη επνκέλσο ππφθεηληαη ζε πξνζσπηθή θξάηεζε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο απφ κφλε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζ' απηήλ.  

 

2.1.4 Βαζικέρ Πποϋποθέζειρ ύζηαζηρ Ο.Δ.  

 

Γηα ηελ ίδξπζε νκφξξπζκεο εηαηξείαο πξέπεη λα ζπκπξάμνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε πνπ, 

θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ λφκνπ ππνρξενχληαη ακνηβαίσο ζηελ επηδίσμε θνηλνχ ζθνπνχ 

(άξζξν 741, Αζηηθνχ Κψδηθα).  

Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα. Σα θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα). πκκεηνρή 

αλειίθνπ ζηελ ίδξπζε πξνζσπηθήο εηαηξίαο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ δηθαζηηθήο 

άδεηαο.  

 

2.1.5 Δηαιπικό Κεθάλαιο  

 

Γηα ηε ζχζηαζε Ο.Δ. δελ πξνβιέπεηαη θαηψηαην φξην θεθαιαίνπ. Σν θεθάιαην ηεο 

εηαηξίαο κπνξεί λα απμάλεηαη νπνηεδήπνηε, ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα πεξηνξηζηηθφ 

αλψηαην φξην, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Δπεηδή φκσο ε αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε ελ ιφγσ πξάμε πξέπεη είηε λα 

ζπληαρζεί κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν.  
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2.1.6 Καηαζηαηικό  

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα λα ζπζηαζεί κηα Ο.Δ. πξέπεη πξψηα λα ζπκθσλήζνπλ πεξί 

απηνχ δπν ηνπιάρηζηνλ πξφζσπα, θπζηθά ή λνκηθά θαη έπεηηα λα απνθαζίζνπλ γηα ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη εηδηθφηεξα απηά πνπ ξπζκίδνπλ ηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο, ηα νπνία ζηνηρεηά θαηαγξάθνπλ ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ην νπνίν 

ππνγξάθνπλ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέιε (εηαίξνη), ην νπνίν έγγξαθν απνηειεί 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν θαη φρη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο.  

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην θαηαζηαηηθφ:  

 

α) έρεη εθ ηνπ λφκνπ έλα ειάρηζην πεξηερφκελν, πξέπεη δειαδή λα πεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θαη  

β) ππφθεηηαη ζε δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, πξέπεη δειαδή λα γίλεηαη επξχηεξα 

γλσζηφ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη πξνζηαζίαο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ.  

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη ηα εμήο:  

 

Σφπνο θαη ρξφλνο ζχληαμήο ηνπ.  

 

Ολνκαηεπψλπκα ηδξπηψλ, ηδηφηεηα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

θαη Α.Φ.Μ. απηψλ  

 

Δηαηξηθή επσλπκία θαη ηχπνο εηαηξείαο: Ζ επσλπκία κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

ηα νλνκαηεπψλπκα φισλ ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο κε ηελ πξνζζήθε ηεο θξάζεο 

«Οκφξξπζκνο Δηαηξεία», π.ρ. «Α.Γεσξγίνπ & Γ.Πέηξνπ» Οκφξξπζκνο Δηαηξεία.  

Δπίζεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ην νλνκαηεπψλπκν ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εθ 

ησλ κειψλ, κε ηελ πξνζζήθε «θαη ΗΑ», π.ρ. «Α.Γεσξγίνπ & ΗΑ» Οκφξξπζκνο 

Δηαηξεία.  

 

Ζ επσλπκία δε κπνξεί λα ζρεκαηηζζεί κφλν απφ ην αληηθείκελφ ηεο εηαηξείαο, 

π.ρ. «Εαραξσηά Ο.Δ.». Δίλαη δπλαηφ φκσο λα πξνζηεζεί ζηελ επσλπκία 

θαληαζηηθή ιέμε ή ιέμε πνπ ππνδειψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  
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Έδξα εηαηξείαο: Ζ πιήξεο δηεχζπλζε πνπ εδξεχεη θαη ζπλαιιάζζεηαη ε εηαηξεία.  

θνπφο ηεο εηαηξείαο: Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ.  

Γηαρεηξηζηέο: Ολνκαηεπψλπκα ησλ δηαρεηξηζηψλ. Όηαλ δελ νξίδνληαη 

δηαρεηξηζηέο ζην θαηαζηαηηθφ, ηφηε ε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε αλήθεη ζε 

θάζε εηαίξν. ηελ πεξίπησζε απηή ν θάζε εηαίξνο ελεξγεί κφλνο ηνπ θαη νη 

πξάμεηο ηνπ δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκθσλία ή ηελ 

ελαληίσζε ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ.  

 

Δηαηξηθφ θεθάιαην θαη αλαινγία ζπκκεηνρήο εηαίξσλ, θαζνξηζκφο εηζθνξψλ 

εηαίξσλ θαη ζπκκεηνρή ησλ ζηα θέξδε θαη ηηο δεκηέο ηεο εηαηξείαο. Οη εηζθνξέο 

κπνξεί λα είλαη ρξεκαηηθέο ή ζε είδνο (π.ρ. εηζθνξά αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο, ή επίπισζεο), ή αθφκε λα ζπλίζηαληαη θαη ζε παξνρή 

εξγαζίαο.  

 

Γηάξθεηα εηαηξείαο: Αξρή θαη ιήμε ηεο εηαηξείαο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη 

αφξηζηε ζε πεξίπησζε πνπ δελ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ.  

 

Ρήηξεο θαηαζηαηηθνχ: Γηα απνρψξεζε ή πξφζιεςε εηαίξνπ, παξάηαζε 

δηάξθεηαο, απαγφξεπζε ζθξάγηζεο θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο θ.ι.π.  

 

2.1.7 Δπισειπημαηική Αμοιβή  

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ζην 50% ησλ δεισζέλησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο κε ηελ αξρηθή εκπξφζεζκε 

δήισζε.  

 

Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή δηθαηνχληαη νη νκφξξπζκνη κφλν εηαίξνη ησλ Ο.Δ., 

θπζηθά φκσο πξφζσπα θη φρη λνκηθά. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππφρξενπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ζε πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο σο νκφξξπζκνπ εηαίξνπ δηθαηνχηαη επηρεηξεκαηηθή 

ακνηβή κφλν απφ κία απφ απηέο, θαη‟ εθινγή ηνπο. Απφ 1.1.2005, ζε πεξίπησζε 

ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο, ε επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ππνινγίδεηαη ζηελ 

εηαηξία πνπ έρεη ν εηαίξνο ηα πεξηζζφηεξα θέξδε. 
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2.1.8 Λύζη 

 

Δηαηξία πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν, ιχεηαη κφιηο θηάζεη ην πιήξσκα ηνπ 

ρξφλνπ. ηελ πεξίπησζε απηήλ, ε ιχζε γίλεηαη απηφκαηα θαη δελ απαηηείηαη ε 

δεκνζίεπζε ηεο, αλ θαη νη εηαίξνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκθσλήζνπλ ηελ παξάηαζε 

ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο. Παξά ηαχηα είλαη δπλαηφλ λα ιπζεί κε 

θαηαγγειία πξηλ πεξάζεη απηφο ν ρξφλνο δηφηη εηαηξία πνπ έρεη αφξηζηε δηάξθεηα ιχεηαη 

νπνηεδήπνηε κε θαηαγγειία νπνηνπδήπνηε εηαίξνπ. Αλ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

θαηαγγέιζεθε ε εηαηξεία ζπλίζηαηαη ζην φηη θάπνηνο απφ ηνπο εηαίξνπο έρεη παξαβεί ηηο 

εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν εηαίξνο απηφο ελέρεηαη γηα ηελ δεκία πνπ πξνθάιεζε ε 

ιχζε ηεο εηαηξείαο ζηνπο ινηπνχο εηαίξνπο. 

 

Άιινο ιφγνο ιχζεο ηεο εηαηξίαο, είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ή ε 

πεξίπησζε πνπ απηφο θαηέζηε αλέθηθηνο. Λχλεηαη επίζεο κε ην ζάλαην ελφο εηαίξνπ, αλ 

θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπκθσλεζεί φηη ε εηαηξία ζα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, 

Ζ αλειηθφηεηα ησλ θιεξνλφκσλ δελ παξαβιάπηεη ην θχξνο ηεο ζπκθσλίαο.  

 

Σέινο, ε εηαηξία ιχλεηαη κε ηελ θήξπμε ζε πηψρεπζε θάπνηνπ εηαίξνπ, εθηφο θαη 

αλ ζπκθσλήζεθε φηη ζηελ πεξίπησζε απηήλ, ε εηαηξία ζα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ. 

 

2.1.9 Δκκαθάπιζη 

 

Ζ εηαηξία κεηά ηε ιχζε ηεο εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί, εθφζνλ, ην απαηηνχλ νη αλάγθεο 

ηεο εθθαζάξηζεο. Με ηε ιχζε ηεο, παχεη ε εμνπζία ησλ δηαρεηξηζηψλ, εθηφο θαη αλ απφ 

ην θαηαζηαηηθφ νξίδεηαη ν δηαρεηξηζηήο θαη σο εθθαζαξηζηήο. Ζ εθθαζάξηζε είλαη 

εθηθηφ λα γίλεη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο ή απφ ηνλ εθθαζαξηζηή, ν νπνίνο έρεη δηνξηζηεί 

νκφθσλα κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. 

 

Αλ ε εηζθνξά εηαίξνπ δε ζπλίζηαηαη ζε κεηξεηά, θαηαβάιιεηαη ε αμία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε εηζθνξά 

ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ, ηα ζηνηρεία απηά απνδίδνληαη απηνχζηα. Αλ 
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ε εηζθνξά ζπλίζηαηαη ζε εξγαζία δελ απνδίδεηαη, κε φπνην πνζφ θαη αλ είρε εθηηκεζεί. 

Καηά ηελ εθθαζάξηζε, πξψηα εμνθινχληαη νη νθεηιέο ησλ εηαίξσλ απέλαληη ζεηξίηνπο 

(πηζησηέο, πξνκεζεπηέο, δεκφζην), θαζψο θαη νη νθεηιέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

εηαίξσλ. Μεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, επηζηξέθνληαη νη 

εηζθνξέο ζηνπο δηθαηνχρνπο εηαίξνπο. Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ θαη ηελ απφδνζε 

ησλ εηζθνξψλ, ε εηαηξηθή  πεξηνπζία ξεπζηνπνηείηαη, φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο 

πψιεζεο θνηλνχ πξάγκαηνο.  

 

 Μεηά ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο ηξίηνπο, ηνπο εηαίξνπο θαη ηελ απφδνζε 

ησλ εηζθνξψλ, αλ ππάξρνπλ επηπιέσλ ρξήκαηα δηαλέκνληαη ζηνπο εηαίξνπο ζχκθσλα κε 

ηα πνζνζηά ηνπ θαζελφο ζηα θέξδε. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ 

αξθνχλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ θαη ηελ απφδνζε ησλ εηζθνξψλ, γηα φηη 

ππνιείπεηαη ππεχζπλνη πξνο απφδνζε είλαη νη εηαίξνη θαηά ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηηο δεκίεο. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο εηαίξνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ην κεξίδην πνπ 

ηνπ αλαινγεί, ην έιιεηκκα ην θαιχπηνπλ θαηά ηελ ίδηα αλαινγία νη ινηπνί εηαίξνη. 

 

ΔΣΔΡΡΟΡΤΘΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

2.2 Έννοια και Βαζικά Υαπακηηπιζηικά Δ.Δ 

 

χκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 26 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ, εηεξφξξπζκε εηαηξία είλαη ε 

ζπζηαηλφκελε κεηαμχ ελφο ή πνιιψλ, αιιειεγγχσο ππεπζχλσλ θαη ελφο ή πνιιψλ 

ζπλεηαίξσλ απιψλ ρξεκαηνδνηψλ, νη νπνίνη νλνκάδνληαη εηεξφξξπζκνη θαη επζχλνληαη 

κφλν κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν, ινηπφλ, ηεο 

εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο είλαη ε δηαίξεζε ησλ εηαίξσλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο 

νκφξξπζκνπο θαη ηνπο εηεξφξξπζκνπο. 

Ζ εηαηξηθή κνξθή απηή δελ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

2.2.1 Ομόππςθμοι Δηαίποι 

 

Ζ επζχλε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ απέλαληη ζηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξίαο είλαη (φπσο 

θαη ζηελ νκφξξπζκε εηαηξία) αιιειέγγπα θαη απεξηφξηζηε. Κάζε νκφξξπζκνο εηαίξνο 
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επζχλεηαη καδί κε ηελ εηαηξία θαη ηνπο άιινπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο «εηο νιφθιεξνλ» 

γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο. 

 

2.2.2 Δηεπόππςθμοι Δηαίποι 

 

Αληίζεηα, ν θάζε εηεξφξξπζκνο εηαίξνο έρεη πεξηνξηζκέλε επζχλε απέλαληη ζηνπο 

πηζησηέο ηεο εηαηξίαο, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ ζηελ 

εηαηξία. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξία έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη θαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 

εκπνξηθψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ. πλεπψο, έρεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα, νη πξάμεηο ηεο 

ηεθκαίξεηαη φηη είλαη εκπνξηθέο, κπνξεί λα πησρεχζεη, θ.ι.π. ηελ εηεξφξξπζκε εηαηξία 

εθαξκφδνληαη φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ (ηφζν πεξί εηεξφξξπζκεο, φζν 

θαη πεξί νκφξξπζκεο εηαηξίαο) θαη ζπκπιεξσκαηηθψο απηέο πεξί εηαηξηψλ ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. 

 

2.2.3 Γικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ Δηεπόππςθμος Δηαίπος 

 

ε αληίζεζε κε ηνλ νκφξξπζκν εηαίξν ηεο εκπνξηθήο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο (πνπ είλαη 

έκπνξνο), ν εηεξφξξπζκνο εηαίξνο απηήο δελ θαζίζηαηαη έκπνξνο απφ κφλε ηελ πξάμε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηήλ, έζησ θη αλ γίλεη δεθηή ε άπνςε φηη ε ζπκκεηνρή θαζαπηή 

είλαη πξάμε εκπνξηθή. 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο αλήθεη ζηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο 

απηήο, πνπ ηελ αζθνχλ φπσο θαη ζηελ νκφξξπζκε εηαηξία. Ο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο δελ 

κπνξεί λα θάλεη θακία πξάμε δηαρεηξίζεσο ή λα εξγαζζεί ζηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο 

νχηε θαη‟ επηηξνπήλ (άξζξν 27 Δκπνξηθνχ Νφκνπ). Ζ αιεζηλή έλλνηα ηεο δηαηάμεσο 

απηήο είλαη φηη ν εηεξφξξπζκνο εηαίξνο δελ κπνξεί λα εξγαζζεί ζε ππνζέζεηο ηεο 

εηαηξίαο θαηά ηξφπν πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνθιεζεί ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ε 

εληχπσζε πσο ελεξγεί ζαλ δηαρεηξηζηήο. Μπνξεί, φκσο, λα αλαιάβεη ππεξεζία 

ππαιιήινπ ζηελ εηαηξία (κε ζρέζε κηζζψζεσο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ). Δπίζεο, δελ 

δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία έλαληη ηξίησλ. 

 

Γελ παξαβηάδεηαη, φκσο, ε ζεζπηδφκελε απφ ην άξζξν 27 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ 

απαγφξεπζε αλακίμεσο ηνπ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ ζηηο πξάμεηο ηεο εηαηξίαο, φηαλ απηφο 
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κεηέρεη (καδί κε φια ηα άιια κέιε ηεο) ζηε ιήςε απνθάζεσλ εζσηεξηθήο θχζεσο, φπσο 

π.ρ, αλαδηνξγαλψζεσο ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, ν εηεξφξξπζκνο εηαίξνο δηαηεξεί αιψβεην 

ην δηθαίσκα ηνπ λα ειέγρεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο θαη λα δεηεί ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη 

πεξηνξηζκνί ζηελ αλάκημε ηνπ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ ζηα πξάγκαηα ηεο εηαηξίαο 

αθνξνχλ κφλν ηηο πξνο ηα έμσ ζρέζεηο απηνχ (κε ηνπο ηξίηνπο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε 

ηελ εηαηξία, ηηο αξρέο θ.ν.θ.), ελψ δελ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνο ηα έζσ ζρέζεηο απηνχ (κε 

ηνπο ζπλεηαίξνπο ηνπ). Τπνρξέσζε λα εηζθέξεη ηελ εηζθνξά ηνπ ζηελ εηαηξία θαη 

επζχλε κέρξη ηνπ χςνπο απηήο γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο έρεη ν εηεξφξξπζκνο εηαίξνο. 

 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ζπληειεί ζηελ πξνψζεζε ησλ εηαηξηθψλ ζθνπψλ θαη δελ 

δηθαηνχηαη λα ελεξγεί γηα δηθφ ηνπ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξάμεηο αληίζεηεο κε ηα 

ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο (άξζξν 747 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα). 

 

Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο εηαηξηθήο κεξίδαο ηνπ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ ηζρχνπλ 

φζα θαη επί νκφξξπζκνπ εηαίξνπ. Γειαδή, απαηηείηαη ζπλαίλεζε φισλ ησλ εηαίξσλ ή 

(εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή ξήηξα ζην θαηαζηαηηθφ) απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο απηψλ. 

 

2.2.4 Απεπιόπιζηη εςθύνη ομόππςθμων εηαίπων Δ.Δ.  

 

Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη ηφζν ηεο νκφξξπζκεο φζν θαη ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο έρνπλ 

απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο. Απφ ην ζπλδπαζκφ δε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 1 θαη 22 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 1047 παξάγξαθνο 1 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθνχ Γηθαίνπ πξνθχπηεη φηη νη επζπλφκελνη σο νκφξξπζκνη εηαίξνη νκφξξπζκεο ή 

εηεξφξξπζκεο εκπνξηθήο εηαηξίαο, είλαη απφ κφλε ηελ ηδηφηεηα ηνπο απηή «έκπνξνη θαη 

ππφθεηληαη ζε πξνζσπηθή θξάηεζε γηα ηα εκπνξηθά ρξέε ηεο εηαηξίαο, επζπλφκελνη „εηο 

νιφθιεξν κε απηήλ». Απηά εθαξκφδνληαη θαη γηα ρξέε ηεο εηαηξίαο πξνο ην δεκφζην. 

 

2.2.5 ύζηαζη Δηεπόππςθμηρ Δηαιπίαρ 

 

Ζ ζχζηαζε ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο γίλεηαη, φπσο θαη ηεο νκφξξπζκεο κε ηδησηηθφ ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν (άξζξν 39 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη 

απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο (νκφξξπζκνπο θαη εηεξφξξπζκνπο). 
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Σα άξζξα 43-44 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ κηινχλ γηα δεκνζίεπζε πεξηιήςεσο 

θαηαζηαηηθνχ, ε νπνία κπνξεί λα ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο. 

ηελ πξάμε έρεη επηθξαηήζεη λα θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν γηα δεκνζίεπζε 

νιφθιεξν ην θαηαζηαηηθφ, ην νπνίν, βέβαηα, έρεη ππνγξαθεί απφ ην ζχλνιν ησλ 

εηαίξσλ. 

 

Σν άξζξν 43 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ πεξηέρεη ηα ειάρηζηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

πεξηέρεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο. « Ζ πεξίιεςεο (ηνπ θαηαζηαηηθνχ) πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 

νλφκαηα θαη ηα παηξψλπκα, ηελ ηδηφηεηα θαη ηελ δηακνλή ησλ ζπλεηαίξσλ, φρη φκσο θαη 

ησλ κεηφρσλ, ηελ εκπνξηθή επσλπκία, ηνπο ζπλεηαίξνπο νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ λα 

δηεπζχλνπλ, λα δηνηθνχλ θαη λα ππνγξάθνπλ επ‟ νλφκαηη ηεο εηαηξίαο, ηελ πνζφηεηα ησλ 

θαηαβιεζέλησλ ή θαηαβιεζεζνκέλσλ ρξεκάησλ θαηά κεξίδα, ηελ επνρή θαζ‟ ήλ ε 

εηαηξία άξρεηαη θαη θαζ‟ ήλ παχεη». 

 

Όπσο ζηελ νκφξξπζκε εηαηξία έηζη θαη ζηελ εηεξφξξπζκε αθνινπζνχληαη νη 

ίδηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ζχζηαζή ηεο. 

 

Σν θαηαζηαηηθφ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο. Αληίγξαθφ ηνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πξνο ζεψξεζε θαη πιεξσκή ηνπ θφξνπ 

ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ (Φ..Κ.), ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 1% επί ηνπ χςνπο ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ (άξζξα 17-31, Ν.1676/86). ηε ζπλέρεηα ην ζεσξεκέλν αληίγξαθν 

πξνζθνκίδεηαη ζην νηθείν 

 

Δπηκειεηήξην γηα ην δηθαίσκα ρξήζεσο ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξίαο, ζην Σακείν 

Ννκηθψλ θαη ζην Σακείν Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ φπνπ θαηαβάιιεηαη εηζθνξά επί ηνπ 

νλνκαζηηθνχ πνζνχ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 0,5% θαη 1% αληίζηνηρα. Με φιεο ηηο 

αλσηέξσ ζεσξήζεηο ην αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνζθνκίδεηαη ζην Πξσηνδηθείν 

ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο γηα θαηαρψξεζε ζηα νηθεία βηβιία. Δπίζεο πξνβιέπεηαη 

αλάξηεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ ζην 

αθξναηήξην ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, πιελ φκσο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ 

πξάμε. 
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ΗΜΔΙΩΗ: Ο έιεγρνο ηεο επωλπκίαο ηεο εηαηξίαο ζην Δπηκειεηήξην (άξζξν 7, 

Ν.2081/92) ρξήζηκν είλαη λα γίλεηαη πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, γηαηί ζε 

πεξίπηωζε ύπαξμεο πξνγελέζηεξεο επωλπκίαο, ην θαηαζηαηηθό ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε 

(νπόηε θαη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ εθ λένπ ηα πξνβιεπόκελα ηέιε ππέξ Σ.Ν., Σ.Π. θαη 

Φ..Κ. πνπ πξναλαθέξζεθαλ). 

 

ηε ζπλέρεηα ην ζεσξεκέλν απφ ην Πξσηνδηθείν θαηαζηαηηθφ ππνβάιιεηαη κε ηε 

δήισζε έλαξμεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο θαη ηα πξνβιεπφκελα θάζε θνξά 

δηθαηνινγεηηθά βεβαηψζεηο επηκειεηεξίσλ, αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κηζζσηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο, ππεπζχλσλ δειψζεσλ δσξεάλ παξαρψξεζεο θ.ι.π. ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ., κε ζθνπφ ηε ρνξήγεζε Α.Φ.Μ. θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

Με ηε ρνξήγεζε Α.Φ.Μ. ε εηαηξία απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη κπνξεί λα 

ζεσξήζεη ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36, παξάγξαθνη 2 

θαη 8. Ζ πην πάλσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Μία πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ είλαη ε αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο. Γηα ηε ζχζηαζε ηεο Ο.Δ. δελ πξνβιέπεηαη θαηψηαην 

φξην θεθαιαίνπ. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα απμάλεηαη νπνηεδήπνηε, ρσξίο λα 

ππάξρεη θαλέλα πεξηνξηζηηθφ αλψηαην φξην, κεηά Απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ εηαίξσλ. 

Δπεηδή φκσο ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε ελ 

ιφγσ πξάμε πξέπεη είηε λα ζπληαρζεί κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, είηε κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ αθνινπζνχληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο θαη 

ζπλεπψο, αληίγξαθν πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 

ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη λα θαηαβιεζνχλ ηα ηέιε ππέξ Σ.Ν., Σ.Π. θαη Φ..Κ. εθ λένπ. 

 

ΗΜΔΙΩΗ: νη ηδηνθηήηεο ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, 

αζθαιηζκέλνη ζην Αζθαιηζηηθό Σακείν Ο.Α.Δ.Δ. (Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεπζέξωλ 

Δπαγγεικάηωλ, παιαηόηεξα Σ.Δ.Β.Δ.) θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα εκθαλίδνληαη θαη ωο 

ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο. Η είζπξαμε νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ηνπο από ηελ εηαηξία ηνπο 

γίλεηαη κε ηελ έθδνζε Γειηίνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ πνπ ππνρξενύληαη λα δηαζέηνπλ. 
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2.2.6 Λύζη Δηεπόππςθμηρ Δηαιπίαρ 

 

Οη ιφγνη πνπ επηθέξνπλ ηε ιχζε ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο είλαη εθείλνη πνπ ηζρχνπλ 

γεληθά ζηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο. Σνλίδεηαη φηη, ν εηεξφξξπζκνο εηαίξνο έρεη (φπσο θαη ν 

νκφξξπζκνο) δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ εηαηξία θαη λα πξνθαιέζεη ηε ιχζε ηεο 

εηαηξίαο. Βεβαίσο, απηφ γίλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 

Αθφκα, ν ζάλαηνο, ε απαγφξεπζε θαη ε πηψρεπζε ηνπ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ απνηεινχλ 

ιφγν ιχζεσο ηεο εηαηξίαο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο. 

 

Αλ ζηελ εηεξφξξπζκε εηαηξία ππάξρεη κφλν έλαο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο θαη 

απνρσξήζεη απφ απηήλ, ηφηε ε εηεξφξξπζκε εηαηξεία κεηαηξέπεηαη απηνκάησο ζε 

νκφξξπζκε. Αλ ζηελ εηεξφξξπζκε εηαηξία ππάξρεη έλαο κφλν νκφξξπζκνο εηαίξνο θαη 

απνρσξήζεη απφ απηήλ, ηφηε επέξρεηαη ιχζε ηεο εηαηξίαο. Ζ ιχζε απηήο απνθεχγεηαη 

κφλν αλ, κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, αληηθαηαζηαζεί απφ άιινλ εηαίξν 

νκφξξπζκν (είηε θαηφπηλ κεηαηξνπήο ελφο εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ ζε νκφξξπζκν είηε κε 

ηελ είζνδν λένπ πξνζψπνπ ζηελ εηαηξία σο νκφξξπζκνπ εηαίξνπ). Ζ θαηαγγειία ηεο 

εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο, πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν, νπνηεδήπνηε, απφ 

εηεξφξξπζκν εηαίξν επηθέξεη πάληνηε ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, αδεκίσο γηα ηνλ 

θαηαγγέιινληα, εθφζνλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. αλ ηέηνηνο ιφγνο λνείηαη, θπξίσο, ε 

νπζηψδεο παξάβαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, αιιά θαη άιια γεγνλφηα, ηα νπνία 

απφ ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε δηθαηνινγνχλ ηε δηαθνπή ηεο. 

 

2.3 Έννοια και Υαπακηηπιζηικά ηηρ Καηά Μεηοσέρ Δηεπόππςθμηρ 

Δηαιπίαρ 

 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

 

Ζ εηεξφξξπζκε θαηά κεηνρέο εηαηξεία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 38 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ 

σο παξαιιαγή ηεο απιήο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο, ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ 

ηειεπηαία παξά κφλν ζην φηη ην θεθάιαηφ ηεο δηαηξείηαη ζε κεξίδηα. 

 

 Όπσο ζηελ απιή εηεξφξξπζκε, έηζη θαη ζηελ θαηά κεηνρέο ηέηνηα εηαηξεία ππάξρνπλ 

νη νκφξξπζκνη (έλαο ή πεξηζζφηεξνη) θαη νη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη. Οη πξψηνη επζχλνληαη 
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«εηο νιφθιεξνλ» θαη απεξηνξίζησο, ελψ νη δεχηεξνη κφλν κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο 

ηνπο. Ζ κφλε δηαθνξά, είλαη ε δηαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ εηζθέξεη νη 

εηεξφξξπζκνη εηαίξνη ζε κεηνρέο θαη θαηά ηνχην απηνί κνηάδνπλ πξνο ηνπο κεηφρνπο 

ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Έηζη, ππνζηεξίδεηαη φηη ζηελ θαηά κεηνρέο εηεξφξξπζκε 

εηαηξεία γηα κελ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο πεξί εκπνξηθψλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ δηαηάμεηο γηα δε ηνπο εηεξφξξπζκνπο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο. Θα ήηαλ πξάγκαηη πνιχ ελδηαθέξνλ λα είραλ αζρνιεζεί ηα 

δηθαζηήξηα κε ηελ πνιχ δχζθνιε απηή δηάθξηζε, αιιά απηφ δελ έγηλε κέρξη ζήκεξα, 

γηαηί νη θαηά κεηνρέο εηεξφξξπζκε εηαηξεία ήηαλ αλέθαζελ ζηε ρψξα καο εθηφο 

πξαθηηθήο ζπνπδαηφηεηαο. Γελ θαηάθεξε πνηέ λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, γη‟απηφ θαη δελ έγηλε αηζζεηή ε έιιεηςε εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ γη‟απηήλ νχηε παξάρζεθε ζρεηηθή λνκνινγία. 

 

2.3.1 ύζηαζη ηηρ εηαιπείαρ 

 

Ζ εηεξφξξπζκε θαηά κεηνρέο εηαηξεία κπνξεί λα ζπζηαζεί κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ, 

αιιά θαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζή ηεο άδεηα θάπνηαο 

δεκφζηαο αξρήο. 

 

ηελ επσλπκία ηεο θαηά κεηνρέο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο δελ επηηξέπεηαη λα 

πεξηιεθζνχλ θαη νλφκαηα εηεξνξξχζκσλ εηαίξσλ. Απηνί νη ηειεπηαίνη δελ έρνπλ, 

επίζεο, ην δηθαίσκα λα νξηζζνχλ δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο. 

 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ εηεξνξξχζκσλ θαηά κεηνρέο εηαηξεηψλ πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη 

ζην Μεηξψν Δ.Π.Δ. 

 

2.3.2 Ακςπόηηηα ηηρ εηαιπείαρ 

 

Καηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.3190/20 (πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16 

ηνπ Π.Γ. 419/86) ε εηεξφξξπζκε θαηά κεηνρέο εηαηξεία θεξχζζεηαη άθπξε κε δηθαζηηθή 

απφθαζε κφλν εάλ: 

 

α) ζπζηήζεθε θαηά παξάβαζε ηεο θαζηεξσκέλεο απφ ην λφκν δηαδηθαζίαο 
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β) ν ζθνπφο ηεο είλαη παξάλνκνο ή αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα πξάμε 

γ) δηαπηζησζεί φηη ζην ζπζηαηηθφ έγγξαθν ππάξρνπλ ειιείςεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ηηο εηζθνξέο, ην χςνο ηνπ εγγεγξακέλνπ θεθαιαίνπ ή ην 

ζθνπφ ηεο εηαηξείαο, θαη 

 

δ) φινη νη ηδξπηέο φηαλ ππνγξάθηεθε ε εηαηξηθή ζχκβαζε δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα γηα 

δηθαηνπξαμία. 

 

Ζ αγσγή αζθείηαη απφ θάζε πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη απεπζχλεηαη 

θαηά ηεο εηαηξείαο. Σν δηθαζηήξην πνπ απαγγέιεη ηελ αθπξφηεηα δηνξίδεη κε ηελ ίδηα 

απφθαζε θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο. 

 

2.3.3 Γημοζιόηηηα 

 

Αληίγξαθν ηεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο θαηαηίζεηαη κε επηκέιεηα θάζε εηαίξνπ ή 

δηαρεηξηζηή θαη ππνρξεσηηθά απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ 

θαηάξηηζή ηεο , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. Ο 

Γξακκαηέαο θαηαρσξεί ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο. 

 

Με επηκέιεηα θάζε εηαίξνπ ή δηαρεηξηζηή θαη κε δαπάλεο ηεο ελδηαθεξφκελεο 

εηαηξείαο, δεκνζηεχεηαη, ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, αλαθνίλσζε γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην 

νηθείν Μεηξψν Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα. Καη‟εμαίξεζε νη αξρηθέο θαη ηξνπνπνηεκέλεο απφ ηε 

ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ ην πξνζάξηεκα, 

θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, δεκνζηεχνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο είθνζη 

(20) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο ζπλέιεπζεο θαη, ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπο, κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ απηή. 

2.3.4 Γιασείπιζη 

 

Ζ θαηά κεηνρέο εηεξφξξπζκε εηαηξεία δηνηθείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο 

πνπ κπνξεί λα είλαη κέιε νκφξξπζκα ή θαη κε κέιε ηεο εηαηξείαο. Οη δηαρεηξηζηέο 
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νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ή ζηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ζην δηνξηζκφ ηνπο πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη αλ απηνί δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία φηαλ ελεξγνχλ κεκνλσκέλα ή απφ 

θνηλνχ. Ζ απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπο είλαη απφ ηηο πξάμεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηε 

δεκνζηφηεηα ηνπ λφκνπ, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. ηε δεκνζηφηεηα απηή 

ππνβάιιεηαη, επίζεο, ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμεο ηεο δηαρεηξίζεσο σο πξνο έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο. Διάηησκα σο πξνο ην δηνξηζκφ ησλ δηαρεηξηζηψλ δελ 

αληηηάζζεηαη ζηνπο θαιφπηζηνπο ηξίηνπο, εθφζνλ ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο κε ην δηνξηζκφ 

ηνπο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. Οη δηαρεηξηζηέο εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη 

ελεξγνχλ ζην φλνκά ηεο θάζε πξάμε πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζθνπφ απηήο. 

 

2.3.5 Ιζολογιζμόρ 

 

ρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο (ηζνινγηζκφο, απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο, πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ, πξνζάξηεκα) λα ζεκεησζεί φηη απηέο 

θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο. 

Αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο Αλψλπκεο 

εηαηξείεο έρνπκε θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ηεο θαηαξηίζεσο ηεο εθζέζεσο ησλ δηαρεηξηζηψλ 

θαη ηεο δεκνζηφηεηαο φισλ ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ. 

 

2.3.6 Έλεγσορ από Οπκωηούρ Δλεγκηέρ 

 

Τπνρξέσζε ρξεζηκνπνηήζεσο Οξθσηψλ Διεγθηψλ έρνπλ: α) νη θαηά κεηνρέο 

εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο θαη β) νη νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ  

φινη νη απεξηφξηζηα επζπλφκελνη εηαίξνη ηνπο είλαη Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. – πάληνηε, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ππεξβαίλνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 42 α παξ. 6 ηνπ Κ.Ν.2190/20 

(θχθινπ εξγαζηψλ, ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ). Ζ ππ‟αξηζ. 

280/2314/16.12.1996 γλσκάηεπζε ηνπ ΔΤΛ είλαη πνιχ θαηαηνπηζηηθή: 

« 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1882/1990, ππνρξέσζε λα 

εθαξκφδνπλ πιήξσο ην ΔΓΛ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο, έρνπλ νη αλψλπκεο εηαηξείεο, νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο θαη νη θαηά κεηνρέο εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, ππνρξενχληαη λα επηιέγνπλ ηνπο ειεγθηέο ηνπο απφ 

ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο». Ζ ππνρξέσζε απηή, ηεο επηινγήο ησλ ειεγθηψλ απφ 
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νξθσηνχο ινγηζηέο-ειεγθηέο, κε κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο επεμεηάζεη θαη ζηηο 

νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο νη νπνίεο, αθελφο ππεξβαίλνπλ ηα εθάζηνηε 

ηζρχνληα φξηα ηνπ άξζξνπ 42 α παξ. 6 θσδ. Ν. 2190/1920, αθεηέξνπ φινη νη 

απεξηφξηζηνη επζπλφκελνη εηαίξνη ηνπο είλαη: 

 

 Δίηε Α.Δ., Δ.Π.Δ. θαη θαηά κεηνρέο εηεξφξξπζκεο ή εηαηξείεο δηεπφκελεο απφ 

ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. κε λνκηθφ ηχπν αλάινγν ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ. 

 Δίηε νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ φινη νη απεξηφξηζηα 

επζπλφκελνη εηαίξνη ηνπο είλαη Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή θαηά κεηνρέο εηεξφξξπζκεο 

εηαηξείεο. 

 

2. Απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη φηη, ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ θαη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ηνπ ΔΓΛ, έρνπλ κφλν νη επηρεηξήζεηο πνπ 

θέξνπλ έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηχπνπο εηαηξείαο θαη επηπξνζζέησο 

ππνρξενχληαη λα επηιέγνπλ ηνπο ειεγθηέο γηαηί ππεξβαίλνπλ ηα εθάζηνηε ηζρχνληα φξηα 

ηνπ άξζξνπ 42 α παξ. 6 θσδ. Ν. 2190/1920. Αληίζεηα, νη εηαηξείεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ 

ηα φξηα απηά, αιιά ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ – 

ειεγθηψλ απφ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο, δελ ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ηνπ ΔΓΛ. 

 

Δπίζεο, δελ ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο λνκηθνχο 

ηχπνπο εηαηξείαο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππεξβαίλνπλ ή φρη ηα εθάζηνηε φξηα ηνπ 

άξζξνπ 42 α παξ. 6 θσδ. Ν. 2190/1920. 

 

3. Γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 

εθάζηνηε πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 α παξ. 6 θσδ. Ν. 2190/1920 

χςνο θχθινπ εξγαζηψλ, αιιά ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ νξθσηψλ 

ινγηζηψλ-ειεθηψλ γηαηί ππεξβαίλνπλ ηα δχν άιια θξηηήξηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, 

γίλεηαη δεθηφ νη εηαηξείεο απηέο λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο ζε εηήζηα βάζε θαη λα ππνινγίδνπλ ην θφζηνο θαη‟είδνο απνηέιεζκα ζην 

ηέινο θάζε ρξήζεσο. 
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ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ (ΔΠΔ) 

 

2.4 Γενικά 

 

Δλψ νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο (νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο) λνκνζεηήζεθαλ ζηε ρψξα καο 

πνιχ λσξίο (ιίγν κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ λεφηεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο) θαη νη αλψλπκεο 

εηαηξίεο έθαλαλ ηελ ζξηακβεπηηθή εκθάληζε ηνπο κε ην λφκν 2190 / 20κ(δειαδή ζε κηα 

επνρή πνπ κφιηο άξρηδε δεηιά – δεηιά ε βηνκεραληθή αλάπηπμε), νη εηαηξίεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο άξγεζαλ πνιχ λα θαζηεξσζνχλ. Μφιηο ην 1955, κε ηνλ λφκν 

3190, εηζήρζε ν ζεζκφο ηεο Δ.Π.Δ. Παξά ηελ θαζπζηεξεκέλε φκσο εκθάληζή ηεο, ε 

Δ.Π.Δ. είρε ηαρχηαηε θαη επξεία εμάπισζε. 

 

2.4.1 Έννοια ηηρ ΔΠΔ 

 

Δηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) είλαη ε εκπνξηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία κε 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, γηα ηα ρξέε ηεο νπνίαο επζχλεηαη κφλν ε ίδηα κε ηελ πεξηνπζία 

ηεο θαη φρη νη εηαίξνη. Σν θεθάιαην ηεο είλαη δηαηξεκέλν ζε ίζα ηκήκαηα, ηα εηαηξηθά 

κεξίδηα. Ο φξνο εηαηξία “πεξηνξηζκέλεο επζχλεο” είλαη αλαθξηβήο δηφηη ε εηαηξία δελ 

επζχλεηαη πεξηνξηζκέλα αιιά απεξηφξηζηα απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. Δπνκέλσο ν 

φξνο “πεξηνξηζκέλε επζχλε” αλαθέξεηαη απιψο ζην ελδερφκελν απψιεηαο ηεο εηζθνξάο 

ησλ εηαίξσλ ιφγσ δεκηψλ ηεο εηαηξίαο. 

 

2.4.2 Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΔΠΔ ην νπνίν ηε δηαθξίλεη απφ ηελ ΑΔ είλαη ν ζπλδπαζκφο 

πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ ζηνηρείσλ. Τπάξρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ 

εηζάγνληαη επζέσο απφ ηνλ λφκν θαη άιια πνπ επηηξέπεη ν λφκνο λα εηζαρζνχλ κε 

δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Πξνζσπηθά ζηνηρεία είλαη: γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

ζηε ζπλέιεπζε ππνινγίδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ, ε λφκηκε δηαρείξηζε αλήθεη ζε 

φινπο ηνπο εηαίξνπο, ε δπλαηφηεηα απαγφξεπζεο κεηαβίβαζεο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, 

ε χπαξμε δηθαηψκαηνο εμφδνπ θαη απνθιεηζκνχ εηαίξνπ, ε παξνρή πεξηζζνηέξσλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ αληί δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο, ην δηθαίσκα λα δεηεζεί ιχζε ηεο 

εηαηξίαο, ε δπλαηφηεηα αλαγσγήο ηεο ππνβνιήο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, ηεο 
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πηψρεπζεο ή ηνπ ζαλάηνπ εηαίξνπ ζε ιφγν ιχζεο ηεο εηαηξίαο. Κεθαιαηνπρηθά ζηνηρεία 

είλαη: ε χπαξμε θεθαιαίνπ, κε δεδνκέλν φηη γηα ηα εηαηξηθά ρξέε δελ επζχλνληαη νη 

εηαίξνη, αιιά κφλν ην λνκηθφ πξφζσπν. Γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζηε ζπλέιεπζε 

ππνινγίδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, ηα εηαηξηθά κεξίδηα κεηαβηβάδνληαη 

εθ ην λφκνπ θαη ηέινο ε κε ιχζε ηεο εηαηξίαο ιφγσ ζαλάηνπ, πηψρεπζεο ή απαγφξεπζεο 

ελφο εηαίξνπ. 

 

2.4.3 Η ζύζηαζη ηηρ εηαιπίαρ 

 

Πξνυπνζέζεηο 

 

Ζ ζχζηαζε ηεο ΔΠΔ πξνυπνζέηεη ζχλαςε θαηαζηαηηθνχ (εηαηξηθήο ζχκβαζεο), 

θαηαβνιή εηζθνξψλ θαη ηήξεζε δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο. 

 

Καηαζηαηηθφ 

 

Σν θαηαζηαηηθφ (εηαηξηθή ζχκβαζε) ζπλάπηεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν απφ 

δχν ηνπιάρηζηνλ ηδξπηέο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο. Οη ηδξπηέο ππέρνπλ επζχλε απέλαληη ζηελ 

εηαηξία γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο. 

 

Σν θαηαζηαηηθφ πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη θαηά ην άξζξν 6 § 2 ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

 

1. Όλνκα, επψλπκν, επάγγεικα, θαηνηθία θαη ηζαγέλεηα ησλ εηαίξσλ. 

2. Ζ εηαηξηθή επσλπκία, ε νπνία ζρεκαηίδεηαη είηε απφ ην φλνκα ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ εηαίξσλ είηε πξνζδηνξίδεηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο πνπ 

αζθείηαη απφ ηελ εηαηξία είηε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν κε ηελ νιφγξαθε 

πξνζζήθε “εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο”. Δπεηδή φκσο ζηηο ζπλαιιαγέο έρεη 

επηθξαηήζεη ε ζπληνκνγξαθία “ΔΠΔ”, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη αξθεί ε 

ζπληνκνγξαθία απηή γηα ηελ αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ εηαηξία. Ζ σο άλσ 

πξνζζήθε πξέπεη λα είλαη νιφγξαθε κφλν ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο, ζηελ 

θαηαρψξεζε ΜΔΠΔ θαη ζηε δεκνζηεπφκελε αλαθνίλσζε ζην ΣΑΔ & ΔΠΔ. 
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3. Ζ έδξα ηεο επηρείξεζεο. Ωο έδξα πξέπεη λα νξίδεηαη έλαο δήκνο ή κηα θνηλφηεηα 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

4. Ο ζθνπφο ηεο εηαηξίαο ή αθξηβέζηεξα ην αληηθείκελν ηεο εηαηξηθήο επηρείξεζεο. Ζ 

ΔΠΔ είλαη εκπνξηθή αλ θαη ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη εκπνξηθφο. 

5. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο, ε κεξίδα ζπκκεηνρήο θαη ηα εηαηξηθά κεξίδηα θάζε 

εηαίξνπ θαζψο θαη βεβαίσζε ησλ ηδξπηψλ φηη θαηεβιήζε ην θεθάιαην. 

6. Σν αληηθείκελν ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο, ε απνηίκεζή ηνπο, ην φλνκα ηνπ 

εηζθέξνληαο εηαίξνπ θαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο. 

7. Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο εηαηξίαο. Απνθιείεηαη ΔΠΔ αφξηζηεο δηάξθεηαο. 

 

2.4.4 Καηαβολή ειζθοπών 

 

ηελ ΔΠΔ δελ επηηξέπεηαη κεξηθή θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ. Οη εηζθνξέο πξέπεη λα 

έρνπλ θαηαβιεζεί ήδε θαηά ηελ ζχλαςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 'ελ επηηξέπεηαη θάιπςε ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κε δεκφζηα εγγξαθή, φιεο δειαδή νη εηζθνξέο πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ απφ ηνπο ηδξπηέο. 

 

 

2.4.5 Γημοζιόηηηα 

 

Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα 419/1986 εηζήγαγε θαη γηα ηηο ΔΠΔ ζχζηεκα δεκνζηφηεηαο. Σν 

κεηξψν εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΜΔΠΔ), ην νπνίν απνηειείηαη απφ α) ην 

βηβιίν κεηξψνπ, β) ηε κεξίδα θάζε εηαηξίαο, γ) ην θάθειν ηεο εηαηξίαο θαη δ) ην 

επξεηήξην ησλ εηαηξηψλ, ηεξείηαη απφ ηνλ γξακκαηέα θάζε πξσηνδηθείνπ. Κάζε 

θαηαρσξεκέλε εηαηξεία παίξλεη αξηζκφ κεηξψνπ.  

 

ε πεξίπησζε ίδξπζεο ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ πξσηνδηθείνπ εθηφο 

ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο αληίγξαθν ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο παξαδίδεηαη ζηνλ γξακκαηέα 

ηνπ πξσηνδηθείνπ απηνχ, ν νπνίνο θαη ηελ θαηαρσξεί ζην ΜΔΠΔ. Δπεηδή δελ έρνπλ 

εθδνζεί αθφκα νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν (άξζξν 8 § 8) ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ην 

ΜΔΠΔ δελ ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε. 
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 Ζ θαηάζηαζε πξνβιέπεηαη λα αιιάμεη, φηαλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν λφκνο 3419/2005 

γηα ην γεληθφ εκπνξηθφ κεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.). Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ζην ΜΔΠΔ 

δεκνζηεχεηαη ζην ΣΑΔ & ΔΠΔ αλαθνίλσζε γηα ηηο πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

θαηαρσξίζηεθαλ. Αλ ην πεξηερφκελν πξάμεο ή ζηνηρείνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΣΑΔ & 

ΔΠΔ δελ ζπκθσλεί κε απηφ πνπ θαηαρσξίζηεθε ζην ΜΔΠΔ, ε εηαηξία δελ κπνξεί λα 

αληηηάμεη ζε ηξίηνπο ην θείκελν πνπ δεκνζηεχηεθε, ελψ νη ηξίηνη κπνξνχλ, εθηφο αλ ε 

εηαηξία απνδείμεη φηη γλψξηδαλ ην θείκελν πνπ είρε θαηαρσξηζηεί ζην ΜΔΠΔ. 

 

Ζ δεκνζηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζχζηαζε ΔΠΔ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαρψξηζε 

ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο ζην ΜΔΠΔ (α) θαη ηελ δεκνζίεπζε ζην ΣΑΔ & ΔΠΔ (β). 

 

(α) Αληίγξαθν ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. Ζ θαηάζεζε ηνπ αληίγξαθνπ γίλεηαη απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ή απφ νπνηνδήπνηε εηαίξν, ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν πνπ ην 

ζπλέηαμε, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ζχλαςή ηνπ. Ο γξακκαηέαο ηνπ πξσηνδηθείνπ 

θαηαρσξίδεη ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε ζην ΜΔΠΔ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

θαηαρψξηζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ν πξναπαηηνχκελνο έιεγρνο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ 

δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηεο ΔΠΔ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην. Με επηκέιεηα θάζε εηαίξνπ ή 

δηαρεηξηζηή δεκνζηεχεηαη ζην ΣΑΔ & ΔΠΔ αλαθνίλσζε γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην ΜΔΠΔ 

ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε δεκνζηφηεηα θαη εμαηνκηθεχνπλ 

ηελ εηαηξία. Οη παξαπάλσ δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχζηαζε 

ηεο ΔΠΔ έρνπλ ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα. Μφλν απφ ηελ ζπληέιεζε ηνπο απνθηά ε εηαηξία 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Σέινο νη ίδηεο ζπζηαηηθέο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο 

απαηηνχληαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

2.4.6 Δηαιπικό κεθάλαιο 

 

Σν εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο ΔΠΔ δηαηξείηαη ζε ίζα ηκήκαηα θαη είλαη ακεηάβιεηε 

καζεκαηηθή πνζφηεηα, ε νπνία κφλν κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κπνξεί λα 

απμεζεί ή κεησζεί, ζε αληίζεζε κε ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία. Ζ εηαηξηθή πεξηνπζία πνπ 

αληηζηνηρεί ζην εηαηξηθφ θεθάιαην είλαη δεζκεπκέλε γηα λα κπνξεί λα δηαλεκεζεί 

εηαηξηθή πεξηνπζία κε ηελ κνξθή θεξδψλ θαη απαηηείηαη ην ελεξγεηηθφ λα ππεξβαίλεη ηα 

εηαηξηθά ρξέε θαη ην εηαηξηθφ θεθάιαην. 
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Σν θεθάιαην ηεο ΔΠΔ πξέπεη πάληνηε λα έρεη θαηαβιεζεί νιφθιεξν θαηά ηελ 

ζχλαςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. πλεπψο ζηελ ΔΠΔ δελ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ θάιπςεο 

θαη θαηαβνιήο. Αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πεξηέρεηαη βεβαίσζε ησλ ηδξπηψλ φηη ην 

θαηεβιήζε, ε ίδξπζε ηεο εηαηξίαο είλαη ειαηησκαηηθή. Διάρηζην φξην θεθαιαίνπ είλαη 

ην πνζφ ησλ δεθανθηψ ρηιηάδσλ επξψ (4.500€). 

 

ηελ ΔΠΔ ππάξρεη επίζεο πιέγκα δηαηάμεσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ. Πέξα απφ ην 

απαηηνχκελν άκεζεο θαη νινζρεξνχο θαηαβνιήο θεθαιαίνπ, νη θπξηφηεξεο δηαηάμεηο πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δαλεηζηψλ είλαη νη εμήο: 

 

α) Απαηηείηαη εθηίκεζε ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο 

β) Γηαλέκνληαη κφλν πξαγκαηηθά επηηεπρζέληα θαζαξά θέξδε 

γ) Απαγνξεχεηαη ε απφθηεζε απφ ηελ εηαηξία ησλ δηθψλ ηεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ 

δ) Πξνβιέπεηαη πξνζηαζία ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ επί κεηψζεσο ηνπ 

    εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπγρσλεχζεσο 

ε) Ρπζκίδεηαη ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο 

ζη) Οη εηαηξηθνί δαλεηζηέο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ εηαηξηθή αγσγή θαηά 

     ησλ δαλεηζηψλ 

δ) Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο επζχλεο ησλ εηαίξσλ απέλαληη ζηνπο εηαηξηθνχο δαλεηζηέο 

 

Ζ εηαηξηθή πεξηνπζία ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ. Οη εηζθνξέο 

κπνξεί λα είλαη ζε ρξήκα ή ζε είδνο. ηηο εηζθνξέο ζε είδνο ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο φηη 

ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο,  

πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά. Οη εηζθνξέο ζε είδνο, ηφζν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξίαο φζν θαη θαηά ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ, πξέπεη λα απνηηκψληαη. Ζ απνηίκεζε 

πξέπεη λα γίλεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζχλαςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ο εθηηκεηηθφο έιεγρνο 

ηεο επηηξνπήο επεθηείλεηαη θαη ζε απνθηήζεηο αθηλήησλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ 

εηαηξία πξνο ηνλ ζθνπφ πάγηαο εθκεηάιιεπζεο, εθφζνλ νη κεηαβηβάδνληεο είλαη εηαίξνη 

ή δηαρεηξηζηέο ή ζπγγελείο ηνπο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ. Πξνο ηνλ ζθνπφ 

πξνζηαζίαο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θνηλνχ πξέπεη θάζε ζε έληππν, δηαθήκηζε, δεκνζίεπκα 

ή άιιν έγγξαθν λα αλαθέξεηαη απαξαίηεηα θαη ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο.  
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2.4.7 Διζθοπέρ ζε είδορ 

 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ έλα κέξνο ησλ εηζθνξψλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί 

λα είλαη ζε είδνο, εθφζνλ απηφ απνηειεί πεξηνπζηαθφ αγαζφ ην νπνίν κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ. Οη εηζθνξέο ζε είδνο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αθίλεηα, 

κεραλήκαηα, εκπνξεχκαηα, πινία, πξψηεο χιεο, εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα (π.ρ. δηθαίσκα 

ρξήζεο αθηλήηνπ) ή ελνρηθά δηθαηψκαηα (π.ρ. απαηηήζεηο). Ζ πξνζσπηθή εξγαζία δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν εηζθνξάο. 

 

Γηα λα απνηηκεζνχλ νη εηζθνξέο ζε είδνο ζα πξέπεη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ 

αίηεζε ζηε λνκαξρία ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, κε ηελ νπνία ζα δεηνχλ ηε ζχζηαζε 

εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Ζ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ λνκάξρε θαη πεξηιακβάλεη δχν δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη έλα ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηεξίνπ. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη έθζεζε εθηίκεζεο ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην 

λνκάξρε θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη ηειεπηαίνη πξέπεη λα 

δεκνζηεχζνπλ ηελ έθζεζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ζπζηάζεσο ηεο Δ.Π.Δ. θαη επηζπλάπηεηαη ζην ζπκβφιαην. 

 

Μ‟ απηή ηελ δηαδηθαζία δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε εηαηξία πνπ ζα δερζεί θεθάιαην ίζν κε 

ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ εηζθεξφκελσλ εηδψλ φζν θαη νη εηαίξνη ησλ νπνίσλ νη 

εηζθνξέο δελ ζα ππνηηκεζνχλ απφ κηα εηζθνξά κηθξφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή ηεο αμία. 

 

2.4.8 Γικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ ηων Δηαίπων 

 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε δαλείσλ απφ ηνπο εηαίξνπο πξνο ηελ εηαηξία, φηαλ απηά 

ρνξεγνχληαη κε ελέρπξν ή ππνζήθε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο.  

 

Κάζε εηαίξνο έρεη δηθαίσκα λα πιεξνθνξείηαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ αληηπξνζψπνπ 

ην πξψην δεθαήκεξν θάζε ηξηκήλνπ, γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, λα 

εμεηάδεη ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα θαη λα ιακβάλεη απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία ησλ 

εηαίξσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλαιιαγψλ.  
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Άιια δηθαηψκαηα ησλ εηαίξσλ, ηα νπνία αλαιχνληαη ζην επφκελν ππνθεθάιαην, είλαη 

ε ζπκκεηνρή ζηε πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ, ε δηαρείξηζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο 

εηαηξίαο, ην δηθαίσκα ςήθνπ, ην δηθαίσκα αθχξσζεο απνθάζεσλ ηεο πλέιεπζεο ησλ 

Δηαίξσλ θαζψο θαη ην δηθαίσκα εμφδνπ απφ ηεο εηαηξία. 

 

Σέινο, δηθαίσκα ησλ εηαίξσλ απνηειεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαλνκή ησλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ 

εηήζηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

Τπνρξέσζε ησλ εηαίξσλ απνηειεί ε θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο πξνο 

θάιπςε δεκηψλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ ρξήζεο. Ζ εηζθνξά απηή δελ 

είλαη δπλαηφλ λα είλαη κεγαιχηεξε ζε χςνο απφ ηελ αξρηθή εηζθνξά68. ε πεξίπησζε 

πνπ εηαίξνο δελ θαηαβάιεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή εηζθνξά, ν πξφεδξνο ησλ Πξσηνδηθψλ 

ηνλ απνθιείεη απφ ηελ εηαηξία θαη δηαηάζζεη ηελ εθπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ ηνπ 

κεξηδίνπ69. Ζ εθπνίεζε γίλεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απνθιεηζζέληνο εηαίξνπ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζεί ε δηαθνξά ν εηαίξνο επζχλεηαη γηα απηή, ελψ απηφο πνπ 

απέθηεζε ην εηαηξηθφ κεξίδην δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή εηζθνξά. 

 

2.4.9 Όπγανα 

 

Ζ πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ, απνηειεί ηελ ζπγθξφηεζε ησλ εηαίξσλ ζε ζψκα πξνο ιήςε 

απνθάζεσλ, κεηά ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ θαη εηαηξηθψλ δηαηππψζεσλ. Δίλαη αξκφδηα 

λα απνθαζίδεη γηα ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο σο αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξίαο. Κάζε 

εηαηξηθφ κεξίδην παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο (1) ςήθνπ ζηνλ θάηνρν ηνπ, ελψ αλ ε 

εηαηξηθή ηνπ κεξίδα απνηειείηαη απφ πνιιά εηαηξηθά κεξίδηα, απηφο έρεη δηθαίσκα 

ςήθσλ, ίζνπ αξηζκνχ κε ηα εηαηξηθά ηνπ κεξίδηα. 

 

Γηα ηε ιήςε έγθπξεο απφθαζεο απφ ηε πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ, απαηηείηαη πάληνηε 

δηπιή πιεηνςεθία, πξνζψπσλ θαη θεθαιαίνπ. πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη πιεηνςεθία 

πιένλ ηνπ κηζνχ ηνπ φινπ (φρη κφλν ησλ παξηζηακέλσλ) αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, νη νπνίνη 

εθπξνζσπνχλ πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ (φρη κφλν ηνπ 

εθπξνζσπνχκελνπ ζηε ζπλέιεπζε). Γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή 
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ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζθνξψλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, απαηηνχληαη 

ηα ηξία ηέηαξηα (¾) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηα ηξία 

ηέηαξηα (¾) ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Σέινο ππάξρνπλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο, ηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ή ηεο επζχλεο 

ησλ εηαίξσλ θαη ηε κείσζε ησλ θαηαζηαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, νη νπνίεο απαηηνχλ 

ηελ νκνθσλία ησλ εηαίξσλ. ε πεξίπησζε πνπ εηαίξνο είλαη αλήιηθνο ή αλίθαλνο, είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπλέιεπζε λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηνπ. 

 

Ζ πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ ζπγθαιείηαη απφ ην δηαρεηξηζηή θαη είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

ηαθηηθή, έθηαθηε θαη θαηαζηαηηθή. Ζ ηαθηηθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη κηα θνξά ην 

ρξφλν, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο απνθάζεηο πνπ είλαη αξκφδηα λα ιακβάλεη είλαη81 ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ν δηνξηζκφο ε αλάθιεζε θαη ε απαιιαγή ησλ δηαρεηξηζηψλ απφ θάζε 

επζχλε, ε έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο δηάζεζεο ησλ θεξδψλ θαη θάζε άιιε 

πεξίπησζε πνπ νξίδεη ν λφκνο. Ζ έθηαθηε ζπλέιεπζε, ζπγθαιείηαη ζε ρξνληθά ζεκεία 

πνπ δελ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα νπνηνδήπνηε 

εηαηξηθφ ζέκα. Ζ πξσηνβνπιία γηα ηε ζχγθιεζή ηεο είλαη δπλαηφλ λα είλαη ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ εηαίξσλ, αξθεί λα εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ82 ή ησλ δηαρεηξηζηψλ, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ελφο δεπηέξνπ (½) ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, γηα λα απνθαζίζνπλ αλ ζα δηαιπζεί ε εηαηξία ή αλ ζα κεησζεί ην 

εηαηξηθφ ηεο θεθάιαην. Ζ ζχγθιεζε ηεο έθηαθηεο ζπλέιεπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε 

ησλ δηαρεηξηζηψλ, εθηφο θαη αλ απηή είλαη ππνρξεσηηθή83 απφ ξεηή δηάηαμε λφκνπ, ε 

νπνία ηελ επηβάιιεη. Σέινο, ε θαηαζηαηηθή ζπλέιεπζε, είλαη εθείλε πνπ απνθαζίδεη κε 

απμεκέλε πιεηνςεθία γηα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

Δπφκελν φξγαλν ηεο Δ.Π.Δ. είλαη νη δηαρεηξηζηέο, νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ 

δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο αλ δελ ζπκθσλεζεί αιιηψο, αλήθεη ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο  

νη νπνίνη δξνπλ ζπιινγηθά. Δπηηξέπεηαη φκσο λα νξηζηνχλ κέζσ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή κε 

απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ, έλαο ή πεξηζζφηεξνη εηαίξνη ή ηξίηνη σο 

δηαρεηξηζηέο. 

 

Δθπξνζσπνχλ ηελ Δ.Π.Δ. θαη ελεξγνχλ ζην φλνκά ηεο νπνηαδήπνηε πξάμε 

δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο, πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο. Πξάμεηο ησλ 
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δηαρεηξηζηψλ, αθφκε θαη αλ είλαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή αληίζεηεο απφ ηηο 

απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ, δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, 

εθηφο αλ ε εηαηξία απνδείμεη φηη ν ηξίηνο γλψξηδε ηελ ππέξβαζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή 

φθεηιε λα ηε γλσξίδεη. Ζ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο ην 

θαηαζηαηηθφ ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, δελ ζπληζηά απφ κφλε ηεο απφδεημε.  

 

Τπνρξεψζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ απνηεινχλ ε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ πνπ νξίδεη ν λφκνο, 

ε ζχληαμε ηεο απνγξαθήο θαη ε κε άζθεζε αληαγσληζηηθψλ πξνο ηελ εηαηξία πξάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ, εθηφο απφ ηα εκπνξηθά βηβιία θαη ηα 

βηβιία ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, νθείινπλ λα ηεξνχλ βηβιίν εηαίξσλ, βηβιίν 

πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη βηβιίν πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο. Όζνλ αθνξά ηελ απνγξαθή, 

νθείινπλ κηα θνξά ην έηνο ζην ηέινο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, λα ζπληάζζνπλ απνγξαθή 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ ηεο εηαηξίαο, κε ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζηνηρείνπ, βάζεη ηεο νπνίαο ζπληάζζνληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σέινο, ηξίηε ππνρξέσζε ηνπο απνηειεί ε απαγφξεπζε δηελέξγεηαο πξάμεσλ 

αληαγσληζκνχ πξνο ηελ εηαηξία θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε άιιε πξνζσπηθή 

εηαηξία ή Δ.Π.Δ.. 

 

Παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηαρεηξηζηή επέξρεηαη κε ην ζάλαην, ηελ παξαίηεζε, ηελ 

αλάθιεζε θαη ηελ πηψρεπζή ηνπ. Ο λφκνο δελ ξπζκίδεη ην ζέκα ηεο παξαίηεζεο 

δηαρεηξηζηή. Καηά ηνλ θαιίδε Λ. (1993), γίλεηαη δεθηφ φηη εθφζνλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο 

ιφγνο, επηηξέπεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε παξαίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή. Παξαίηεζε ρσξίο 

ζπνπδαίν ιφγν είλαη έγθπξε κφλν φηαλ ν δηνξηζκφο ήηαλ αφξηζηεο δηάξθεηαο. Όζνλ 

αθνξά ηελ αλάθιεζε ηνπ δηαρεηξηζηή, νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο, ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηάξθεηα δηνξηζκνχ ηνπ. Έηζη γηα αλάθιεζε δηαρεηξηζηή πνπ 

δηνξίζηεθε βάζεη θαηαζηαηηθνχ γηα νξηζκέλν ρξφλν, απαηηείηαη ζσξεπηηθά χπαξμε 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ, απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ θαη απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. Γηα αλάθιεζε δηαρεηξηζηή πνπ δηνξίζηεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ 

παξαπάλσ, αξθεί ε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ. Σέινο, αλ πησρεχζεη ν 

δηαρεηξηζηήο, εθπίπηεη απηνδίθαηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ. 

 

Οη δηαρεηξηζηέο πξνζσπνθξαηνχληαη γηα ρξέε πξνο ην δεκφζην, ηα νπνία ήηαλ 

βεβαησκέλα θαηά ην ρξφλν ηεο αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα εθείλα πνπ 

βεβαηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη ηέινο γηα εθείλα πνπ βεβαηψζεθαλ 
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ηακεηαθά κεηά ηε ιχζε ηεο Δ.Π.Δ. αιιά αθνξνχλ ρξέε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. 

Σειεπηαίν φξγαλν ηεο Δ.Π.Δ. είλαη νη ειεγθηέο, νη νπνίνη είλαη απνθιεηζηηθφο 

αξκφδηνη γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο. Οη ειεγθηέο εθιέγνληαη απφ ηε πλέιεπζε ησλ 

Δηαίξσλ θαη ν δηνξηζκφο ηνπο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ Ν.3190/55. Ωο πξνο ηελ ακνηβή, ηνλ αξηζκφ, ηα θαζήθνληα θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

έθζεζεο ησλ ειεγθηψλ, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 36, 37 θαη 43 ηνπ Ν.2190/192094. 

 

Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εμεηάδεη ηα βηβιία θαη ηα 

παξαζηαηηθά ζηνηρεία ψζηε λα εμαθξηβψζεη ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ βξίζθνληαη ππφ έιεγρν εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ εηαηξία θαιχπηεη δπν απφ ηα παξαθάησ ηξία θξηηήξηα, ηφηε εθιέγεη 

ππνρξεσηηθά ηνπο ειεγθηέο ηεο απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Πξψην θξηηήξην είλαη 

ε αμία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, αλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ δπν εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ (2.500.000 €) επξψ, δεχηεξν θξηηήξην είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ αλ είλαη άλσ 

ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000 €) επξψ θαη ηέινο, ην ηξίην θξηηήξην αθνξά ηνλ 

κέζν φξν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, αλ είλαη 

κεγαιχηεξνο ησλ πελήληα (50) αηφκσλ . 

 

2.4.10 Έλεγσορ εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων 

 

χκθσλα κε ην λφκν, κηθξνχ κεγέζνπο Δ.Π.Δ. ραξαθηεξίδνληαη εθείλεο νη νπνίεο δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ δχν απφ ηα παξαθάησ ηξία θξηηήξηα: 

 

1)χλνιν Δλεξγεηηθνχ € 7.500.000 

2)Καζαξφο θχθινο εξγαζηψλ € 15.000.000 

3)Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 50 άηνκα. 

 

Οη Δ.Π.Δ. νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία παξαπάλσ 

θξηηήξηα ππνρξενχληαη λα νξίδνπλ ειεγθηέο Οξθσηνχο Λνγηζηέο. Οη ειεγθηέο νξίδνληαη 



«Η επιλογή του ορθού εταιρικού τύπου με κριτήριο την φορολόγηςη του» 
 

39 |  

 

απφ ηε πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ν δηνξηζκφο ηνπο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Ζ δεκνζηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη: 

 

1)Με ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ γηα ην δηνξηζκφ ησλ 

ειεγθηψλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. 

 

2)Με δεκνζίεπζε, κε επηκέιεηα θάζε εηαίξνπ ή δηαρεηξηζηή θαη κε δαπάλεο ηεο 

ελδηαθεξφκελεο εηαηξίαο, ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο αλαθνίλσζεο φηη ππνβιήζεθε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ην 

πξαθηηθφ ηεο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ην δηνξηζκφ ειεγθηψλ. 

 

Οη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ, θαηά ηελ εκέξα 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο, ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα 

πνπ πξναλαθέξνληαη, απαιιάζζνληαη απφ ελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ. 

 

2.4.11 Λύζη και Δκκαθάπιζη 

 

Λφγνη πνπ επηθέξνπλ ηε ιχζε ηεο ΔΠΔ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνλ Ν. 3190/55, ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ιχεηαη: 

 

α) ε θάζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ 

 

     

β)Με απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη, αλ δελ 

νξίδεηαη αιιηψο ζην θαηαζηαηηθφ, απφ πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ φινπ 

αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, πνπ λα εθπξνζσπνχλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνλ φινπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

 

γ) Με δηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν, θαηφπηλ αηηήζεσο θάπνηνλ ή θάπνησλ 

εηαίξσλ πνχ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα δέθαην ηνλ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 
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δ) Με ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε πηψρεπζε. 

 

Μέρξη ηελ θαζηέξσζε ηεο κνλνπξφζσπεο ΔΠΔ (κε ην Π.'. 279/93) 

πξνβιέπνληαλ ε ιχζε ηεο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απφθαζε θαη ζε πεξίπησζε 

ζπγθεληξψζεσο φισλ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ζε έλα πξφζσπν. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνλ 

ζεζκνχ ηεο κνλνπξφζσπεο ΔΠΔ ν ιφγνο απηφο δελ ηζρχεη πιένλ. 

 

Λφγνη ιχζεσο πξνβιεπφκελνη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ 

 

Οη ιφγνη ιχζεσο ηεο ΔΠΔ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν είλαη νη εμήο: 

 

α) Σν άξζξν 7 ηνλ Ν. 3190/55 νξίδεη φηη ε εηαηξεία θεξχζζεηαη άθπξε κε δηθαζηηθή 

απφθαζε πνπ ηζνδπλακεί κε πξφσξε ιχζε απηήο φηαλ ζπζηήζεθε θαηά παξάβαζε 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ειαρίζηνπ νξίνπ 

θεθαιαίνπ θαη εηαηξηθνχ κεξηδίνπ) ή θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

6 (θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο ρσξίο ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν) ή θαηά 

παξάβαζε ησλ άιισλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7. Δπίζεο, αλ ν ζθνπφο 

ηεο εηαηξείαο είλαη παξάλνκνο ή αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε. Αθφκα, αλ φινη νη 

ηδξπηέο, φηαλ ππνγξάθεθε ε εηαηξηθή ζχκβαζε, δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα γηα 

δηθαηνπξαμία. 

 

β) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνλ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3190/55 νξίδεη φηη εάλ δελ ιεθζεί απφθαζε 

απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ πεξί κεηψζεσο ηνλ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ εληφο δέθα 

πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θνηλνπνηήζεσο πξνο ηελ εηαηξεία ηεο δηθαζηηθήο 

απνθάζεσο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ αμία ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο ηνπ εμεξρνκέλνπ 

εηαίξνπ ή εάλ δελ αθνινπζήζεη εληφο εχινγνπ ρξφλνπ ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 42, 

ην νπνίν νξίδεη ηε δηαδηθαζία κεηψζεσο ηνλ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ν εμεξρφκελνο 

εηαίξνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο. 

 

γ) Σν άξζξν 45 ηνλ Ν. 3190/55 πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ 1/2 ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, νη δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο ππνρξενχληαη λα ζπγθαιέζνπλ ηε 

ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ γηα λα απνθαζίζνπλ αλ ζα δηαιπζεί ε εηαηξεία ή ζα 

πξνρσξήζεη ζηε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ). 
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2.4.12 Λύζη ηηρ ΔΠΔ με απόθαζη ηων εηαίπων 

 

Ζ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ιχεηαη κε απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ, 

πνπ ιακβάλεηαη - εθφζνλ δελ νξίδεηαη αιιηψο ζην θαηαζηαηηθφ- κε πιεηνςεθία ησλ 

ηξηψλ ηεηάξησλ ηνλ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, εθπξνζσπνχλησλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνλ 

φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ηε ιήςε έγθπξεο απνθάζεσο απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ 

εηαίξσλ πεξί ιχζεσο ηεο εηαηξείαο αξθεί ε χπαξμε ηεο παξαπάλσ εηδηθήο πιεηνςεθίαο 

θαη δελ απαηηείηαη ε χπαξμε ζπνπδαίνπ ιφγνπ. Ο λφκνο, βέβαηα, πξνβιέπεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα ιχζεσο ηεο εηαηξείαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, θαηφπηλ αηηήζεσο εηαίξνπ πξνο ην 

δηθαζηήξην. 

 

2.4.13 Λύζη ηηρ ΔΠΔ με δικαζηική απόθαζη 

 

Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο: 

 

α) Λχζε ηεο ΔΠΔ κε αίηεζε εηαίξνπ. Ζ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξεί λα 

ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν (ζπνπδαίνο ιφγνο είλαη ε αδπλακία 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ή ην αλέθηθην πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο), έπεηηα 

απφ αίηεζε θάπνηνπ ή θάπνησλ εηαίξσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα εθπξνζσπνχλ 

ηνπιάρηζηνλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. πνπδαίνη ιφγνη πνπ 

δίλνπλ ην δηθαίσλα ηεο θαηαγγειίαο ηεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, είλαη πνιινί. Γηα παξάδεηγκα ε ζνβαξή αζζέλεηα ελφο εηαίξνχ, φηαλ 

απηφο θαηέρεη ηέηνην πνζνζηφ θαη ηέηνηα ζέζε ζηελ εηαηξεία, ψζηε ε ζπλέρηζε απηήο 

λα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή. Δπίζεο, ε θαθή πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο, ε 

δφιηα ζπκπεξηθνξά ελφο εηαίξνπ θ.α. Κπξίσο, φκσο, ε αζπκθσλία πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη, φηαλ νη εηαίξνη είλαη δχν κε ίζε ζπκκεηνρή ή φηαλ δηακνξθψλνληαη δχν 

παξαηάμεηο κε ηζνςεθία θαη αληίζεηα ζπκθέξνληα, νπφηε είλαη αδχλαηε ε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζπλεπψο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο, απαηηείηαη ζπνπδαίνο ιφγνο θαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα λα 

επηηεπρζεί ε ιχζε ηεο εηαηξείαο. 

 

β) Λχζε ηεο εηαηξείαο κε αίηεζε παληφο έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ. Ζ εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξνχζε λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε, θαηφπηλ αηηήζεσο 
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θάζε πξνζψπνπ κε έλλνκν ζπκθέξνλ, ζε πεξίπησζε ζπγθεληξψζεσο φισλ ησλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ζηα ρέξηα ελφο πξνζψπνπ (ελφο εηαίξνπ). Με ην δηάηαγκα Π.'. 

279/93 πξνζηέζεθε ζην Ν.3190/55 ην άξζξν 43α, ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξεί λα 

ζπζηαζεί ΔΠΔ απφ έλα κφλν πξφζσπν θαη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ ζε έλα πξφζσπν δελ παξέρεη λνκηθφ έξηζκα γηα αίηεζε ιχζεσο ηεο 

εηαηξείαο. 

 

2.4.14 Λύζη ηηρ ΔΠΔ καηόπιν πηωσεύζεώρ ηηρ 

 

Με ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο 

επέξρεηαη ε ιχζε ηεο. ε θακηά πεξίπησζε, ε πηψρεπζε ηεο ΔΠΔ δελ νδεγεί ζηελ 

πηψρεπζε θαη ησλ εηαίξσλ ηεο. Ζ πηψρεπζε ελφο εηαίξνπ ηεο ΔΠΔ δελ επηθέξεη ηε ιχζε 

απηήο, εθηφο αλ θάηη ηέηνην νξίδεηαη ξεηά ζην θαηαζηαηηθφ. Μεηά ηελ θήξπμε ηεο 

εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε πηψρεπζε, ζεσξείηαη φηη ε λνκηθή φηη ε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα απηήο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη πξνο ηνλ ζθνπφ θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

2.5  Έννοια ηηρ Μονοππόζωπηρ Δηαιπίαρ Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ 

 

Μνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ., είλαη εθείλε πνπ κπνξεί λα ηδξπζεί ή λα εμαγνξαζηεί απφ έλα 

πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ. Καλέλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη λα είλαη 

κνλαδηθφο εηαίξνο, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα (1) κνλνπξφζσπεο Δ.Π.Δ.. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη, φηη κηα κνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηδξχζεη ή λα 

εμαγνξάζεη εμ νινθιήξνπ, άιιε κνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. ηελ κνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. 

ηζρχνπλ νη ίδηεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαη ζηελ Δ.Π.Δ., κε δπν ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Πξψηε δηαθνξά ζπληζηά ε επσλπκία ηεο, ζηελ νπνία είλαη απαξαίηεην λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νινγξάθσο νη ιέμεηο «Μνλνπξφζσπε Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο». Ζ δεχηεξε δηαθνξά αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ, ζηελ 

νπνία παξίζηαηαη ππνρξεσηηθά ζπκβνιαηνγξάθνο ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζππνγξάςεη απζεκεξφλ ηα πξαθηηθά ηεο. 
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ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 

2.6 Γενικά 

 

ηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο εηζήρζε απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο 

Δπηδαχξνπ θαη νη πξψηεο Αλψλπκεο Δηαηξίεο ηεο ρψξαο καο ππήξμαλ ηξαπεδηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο ε Δζληθή Υξεκαηηζηηθή Σξάπεδα (1828), ε Δκπνξηθή 

Σξάπεδα (1840), ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θ.α. Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο 

Αλψλπκεο Δηαηξίεο ζήκεξα είλαη ν λφκνο 2190/1920 κε αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

ηειεπηαία κε ηελ πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ηε δεκνζηφηεηα, ηελ απφθηεζε 

ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην πξνεγκέλν δίθαην ηεο Δ.Δ. 

Αλψλπκε εηαηξία είλαη ε θαη‟ εμνρή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία πνπ ην θεθάιαην ηεο 

δηαηξείηαη ζε ίζα κεξίδηα ηηο κεηνρέο θαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: 

 

1)Σα κέιε ηεο εηαηξίαο δελ επζχλνληαη πξνζσπηθά γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, έλαληη 

ησλ ηξίησλ, αιιά πεξηνξίδεηαη κέρξη ην πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. Ζ εηαηξηθή ηδηφηεηα ελζσκαηψλεηαη ζε κεηνρέο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ εχθνια λα κεηαβηβαζηνχλ. 

 

2)Γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ρξεηάδεηαη πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

κφλν θαη φρη ησλ κεηφρσλ. 

 

2.6.1 ύζηαζη 

 

Γηα ηελ ίδξπζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο απαηηείηαη ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην €60.000 

έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ ( Ννκαξρία, 6/λζε Δκπνξίνπ, 

ηκήκα Α.Δ.) , ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν δελ κπνξεί λα είλαη αληίζεην απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ πξναλαθεξζέληνο Ν.2190. Ζ εηαηξία απνθηά ηελ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ ζχζηαζε ηεο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Ο Ννκάξρεο κε ηνπο αξκφδηνπο 

ππαιιήινπο ηεο 6/λζεο Δκπνξίνπ ,ηκήκα Α.Δ. ειέγρεη απηφ αλ έρεη θαηαξηηζηεί 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην εγθξίλεη θαη παξέρεη άδεηα ζχζηαζεο ηεο 
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εηαηξίαο. Ζ απφθαζε απηή ηνπ Ννκάξρε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν Μεηξψνπ ηεο Ννκαξρίαο θαη απηή ε πξάμε πξνζδίδεη Ννκηθή 

Πξνζσπηθφηεηα ζηελ εηαηξία. Αθνινπζεί ε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ζην Φ.Δ.Κ. δειηίν Α.Δ. & Δ.Π.Δ. κε επηκέιεηα ηελ Ννκαξρία θαη έμνδα 

ηεο εηαηξίαο. 

 

2.6.2 Όπγανα Γιοίκηζηρ Ανωνύμων Δηαιπειών 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ (Γ. .) είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Α.Δ. ζηελ νπνία 

ιακβάλνληαη φιεο νη κεγάιεο απνθάζεηο. Σελ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδνπλ νη κέηνρνη 

ηεο εηαηξείαο. Οη ζπλειεχζεηο είλαη έθηαθηεο θαη ηαθηηθέο. Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο. Κάζε κεηνρή απνηειεί κία ςήθν θαη θαζέλαο έρεη 

δηθαίσκα λα ςεθίζεη ή θαη λα ςεθηζηεί. ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο γίλεηαη ε ςεθνθνξία 

γηα ηε ζχλζεζε ηνπ επφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νξίδνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ, 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα φπσο ν θαζνξηζκφο ηεο καθξνρξφληαο 

πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πέηπρε ε εηαηξεία ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε θαη εγθξίλεηαη ν ηζνινγηζκφο ηεο. Σέινο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην 

Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα απνθαζηζηεί απφ Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) απνηειείηαη απφ ηα κέιε πνπ ςεθίζηεθαλ ζηελ 

Γεληθή πλέιεπζε θαη έρεη ην θαζήθνλ ηεο επίβιεςεο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο απηήο. Έηζη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη γηα πνιχ 

ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά. Σν 

6ηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ «Γηεπζχλνληα χκβνπιν», ν νπνίνο αζθεί 

ηελ δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο. Ο Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

κπνξεί λα είλαη ζπρλά ην ίδην πξφζσπν, ελψ κπνξεί λα νξηζηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο 

δηεπζχλνληεο χκβνπινη. 

 

Οη Διεγθηέο. Ζ Γ. . γηα λα απνθαζίζεη ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο πξέπεη πξνεγνπκέλσο απηέο λα ειεγρζνχλ απφ 

ηνπο θαηά λφκνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηελ Γ. . Δηαηξίεο νη 

νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία παξαθάησ θξηηήξηα είλαη 
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ππνρξεσκέλεο λα εθιέγνπλ ηνπο ειεγθηέο ηνπο απφ ηα κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ, έλα ηαθηηθφ θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ. Σα θξηηήξηα είλαη: 

 

1)χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

2)Καζαξφο Κχθινο εξγαζηψλ (εηήζηνο) 

3)Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 50 

άηνκα. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη έιεγρνο απφ Οξθσηφ Διεγθηή, ε Γ. . εθιέγεη δχν 

ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθνχο θαη δχν αλαπιεξσκαηηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη λα είλαη άηνκα 

πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 30φ έηνο ηεο ειηθίαο ησλ θαη λα είλαη απφ 5εηίαο πηπρηνχρνη 

Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ. Οη Διεγθηέο επίζεο παξαθνινπζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο θαη φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ζην ηέινο ηεο ρξήζεο αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη ειέγμεη φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινπλ ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γ. . έθζεζε κε ηα 

πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο. 

 

2.6.3 Γημοζιόηηηα Ανωνύμων Δηαιπειών 

 

Γηα ηελ ζχζηαζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο 

απαηηνχληαη απζηεξνί φξνη δεκνζηφηεηαο. ε δεκνζηφηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο 

πξάμεηο θαη ζηνηρεία ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ: 

 

 1)Οη απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ζχζηαζε αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θαζψο 

θαη ην θαηαζηαηηθφ πνπ εγθξίζεθε. 

 

 2)Οη απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ή 

θσδηθνπνίεζεο θαηαζηαηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη νιφθιεξν ην 

λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ καδί κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ. 

 

 4)Ο δηνξηζκφο θαη ε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζε κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο, έρνπλ ηελ εμνπζία λα ηελ 

εθπξνζσπνχλ απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα, είλαη αξκφδηα λα αζθνχλ ηνλ 

ηαθηηθφ ηεο έιεγρν. 
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 5)Ζ απφθαζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ζχζηαζεο θαη έγθξηζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 

 6)Κάζε απφθαζε γηα αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο. 

 

 7)ηελ απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 

ην λέν θεθάιαην, ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη, ε 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη γεληθά νη φξνη έθδνζήο ηνπο, θαζψο θαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο. 

 

 8)Σν πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε 

θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, είηε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, είηε 

κεηά απφ θάζε αχμεζε. 

 

 9)Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αξρηθέο θαη ηξνπνπνηεκέλεο απφ ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε (ηζνινγηζκφο, απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πίλαθαο δηαζέζεσο 

απνηειεζκάησλ θαη πξνζάξηεκα)θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ ηεο εηαηξείαο. Ο ηζνινγηζκφο πξέπεη λα 

πεξηέρεη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ, θαηά λφκν, ηνλ πηζηνπνηνχλ. 

 

 10)Οη κεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Σξαπεδψλ, ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 

ησλ αιινδαπψλ Σξαπεδψλ. 

 

 11)Ζ ιχζε ηεο εηαηξίαο. 

 

 12)Ζ δηθαζηηθή απφθαζε παληφο βαζκνχ πνπ θεξχζζεη άθπξε ηελ εηαηξεία ή 

ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, θαζψο θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο παληφο βαζκνχ 

πνπ αλαγλσξίδνπλ σο άθπξεο ή αθπξψλνπλ απνθάζεηο γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. 

 13)Ο δηνξηζκφο θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εθθαζαξηζηψλ, κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο. 

 

 14)Οη ηζνινγηζκνί ηεο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη ν ηειηθφο ηεο ηζνινγηζκφο 

 

 15)Ζ δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο απφ ην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. 
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 16)Κάζε πξάμε ή ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ε δεκνζηφηεηα επηβάιιεηαη απφ άιιεο 

δηαηάμεηο. 

 

Ζ δεκνζηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαρψξεζε, χζηεξα απφ έιεγρν ησλ 

πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξία, 

θαη κε ηε δεκνζίεπζε, κε επηκέιεηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη κε δαπάλεο ηεο 

ελδηαθεξφκελεο εηαηξίαο, ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, αλαθνίλσζεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην 

νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ησλ Πξάμεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζε δεκνζηφηεηα. Καη‟ εμαίξεζε νη αξρηθέο θαη νη ηξνπνπνηεκέλεο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ ην πξνζάξηεκα, θαζψο θαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, δεκνζηεχνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο είθνζη (20) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ 

πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο ζπλέιεπζεο θαη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζήο ηνπο, κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο απφ απηή. 

 

Μεηά απφ αίηεζε ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ παξαδίλνληαη ή ζηέιλνληαη αληίγξαθα 

ησλ Πξάμεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα θαη ηεξνχληαη ζην 

θάθειν, επηθπξσκέλα ή φρη, αθνχ θαηαβιεζεί ην δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ νξίδεηαη θάζε 

θνξά κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ, ε νπνία θαζνξίδεη 

θαη ηηο δηαηππψζεηο είζπξαμεο θαη απφδνζή ηνπ. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο αληίγξαθα πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. 

 

Οη κέηνρνη ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξία αξλείηαη λα ρνξεγήζεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζηελ νπνία παξέζηεζαλ απηνπξνζψπσο ή δηα λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ αξκφδηα αξρή, 

φπνπ ηεξείηαη ν θάθεινο ηεο εηαηξίαο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηνπο ρνξεγήζεη ηα 

αληίγξαθα απηά. Οη ηξίηνη θαη κε παξηζηάκελνη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κέηνρνη κπνξνχλ 

λα πάξνπλ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, 

κφλν χζηεξα απφ ηε ζρεηηθή εηζαγγειηθή παξαγγειία. 

 

Ζ εηαηξία δελ κπνξεί λα αληηηάμεη ζηνπο ηξίηνπο ηηο πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηα 

νπνία δελ ηεξήζεθε ε δεκνζίεπζε πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο εθηφο αλ απνδείμεη φηη νη 
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ηξίηνη ηα γλψξηδαλ. Πξάμεηο ή ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί δελ αληηηάζζνληαη ζηνπο 

ηξίηνπο πξηλ πεξάζνπλ δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε, εθφζνλ νη ηξίηνη 

απνδεηθλχνπλ φηη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηα γλσξίδνπλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

εηαηξίαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ην Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη δεκνζηφηεηα. 

 

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην «Σεχρνο Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο κε ην 

πεξηερφκελν ηεο πξάμεο ή ηνπ ζηνηρείνπ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ, ε Δηαηξία δελ κπνξεί λα αληηηάμεη ηα πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνπο ηξίηνπο. Οη ηξίηνη κπνξνχλ λα ην επηθαιεζηνχλ, εθηφο αλ ε εηαηξία 

απνδείμεη φηη γλψξηδαλ ην θείκελν πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν. Δπίζεο κπνξνχλ 

λα επηθαιεζηνχλ πξάμεηο ή ζηνηρεία γηα ηα νπνία δελ νινθιεξψζεθαλ νη δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηεο, εθηφο εάλ ε έιιεηςε δεκνζηφηεηαο ηα θαζηζηά αλίζρπξα. 

 

2.6.4 Φοπολογική διάκπιζη ηων ειζοδημάηων ηηρ Ανώνςμηρ 

Δηαιπείαρ 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ §§ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.2238/1994: 

 

1. Όηαλ κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

κεξίζκαηα ή θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξίεο, ηα εηζνδήκαηα απηά αθαηξνχληαη 

απφ ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε πξνθεηκέλνπ ππνινγηζκνχ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 

ηεο. ε πεξίπησζε φκσο ,πνπ ζηα θαζαξά θέξδε ηεο Α.Δ. ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο 

απφ ηα κεξίζκαηα θαη ηα θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξίεο, θαη εηζνδήκαηα 

θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή 

αθνξνιφγεηα έζνδα θαη πεξαηηέξσ ιακβάλεη ρψξα δηαλνκή θεξδψλ, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ πνπ αλαινγνχλ ζηα εηζνδήκαηα , ιακβάλνληαη 

ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ. 

 

2. Αλ ζηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ Α.Δ., 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα αθνξνιφγεηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ ηνπο, πξνζηίζεηαη ζε απηά ην κέξνο ησλ αθνξνιφγεησλ εζφδσλ, πνπ αλαινγεί 
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ζηα δηαλεκφκελα θέξδε κε νπνηαδήπνηε κνξθή, κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ εμεπξηζθνκέλνπ 

απηνχ πνζνχ ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηφ θφξνπ. Αλ 

φκσο ηα αθνξνιφγεηα έζνδα ηεο Α.Δ. είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα πξνθχςαληα, βάζεη 

ηζνινγηζκνχ, θαζαξά θέξδε θαη πεξαηηέξσ ιακβάλεη ρψξα δηαλνκή θεξδψλ κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή, ην κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκεηαη θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηεο 

Α.Δ. θαηά ηελ αλαγσγή απηνχ ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο ζε 

απηφ θφξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή επί ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ ινγηζηηθή 

αλακφξθσζε ησλ πξνθπςάλησλ απνηειεζκάησλ, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κε ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο. Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνθχπηεη φηη ν λφκνο πεξί θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο δηαθξίλεη ην εηζφδεκα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ αθφινπζε ζρεκαηηθή παξάζηαζε: 

 

2.6.4.1 Τπολογιζμόρ θόπος Ανωνύμων Δηαιπειών 

 

Ο θφξνο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

ηεο ππφρξεεο Α. Δ , κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ζχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

άξζξνπ 109 λ.2238/1994: 

 

Υξήζε 2004 κε ζπληειεζηή 35% 

Υξήζε 2005 κε ζπληειεζηή 32% 

Υξήζε 2006 κε ζπληειεζηή 29% 

Υξήζε 2007 θαη επφκελα έηε κε ζπληειεζηή 25% 

 

Δπηπιένλ επηβάιιεηαη θαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα πνπ 

απνθηά ε εηαηξία κε ζπληειεζηή 3%. χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξίαο, πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ. Ο 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ αλέξρεηαη πιένλ ζε 25% θαη ηζρχεη γηα φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ: βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο μελνδνρεηαθέο θ.η.ι. 
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2.6.4.2 Πποζδιοπιζμόρ ηος ποζού ηος οθειλόμενος θόπος 

ειζοδήμαηορ 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο εμεπξίζθεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

επί ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηεο εηαηξίαο (25%). Δηλαδή: 

 

 

 

Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ, πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα θαη 

ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν εθπίπηνπλ: 

 

α) ν θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε έλαληη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο θιεηφκελεο 

ρξήζεο 

 

β) ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ηα εηζνδήκαηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 

γ) ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ θνξνινγεζέλησλ θαηά εηδηθφ ηξφπν κε 

εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο εηζνδεκάησλ πνπ δηαλέκνληαη 

 

δ) ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα πνπ 

πξνέθπςε ζε απηή θαη ππφθεηηαη ζε θφξν. 

 

Ο θφξνο απηφο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ην πνζφ ηνπ 

αθίλεηα θαη ην εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο. Ζ θαηεγνξία ηνπ εηζνδήκαηνο απηνχ 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ κεξίζκαηα θαη ηφθνπο απφ ηδξπηηθνχο ηίηινπο θαη κεηνρέο 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ, είηε πξνέξρνληαη απφ ηίηινπο εκεδαπήο πξνειεχζεσο είηε 

αιινδαπήο, ηφθνπο ηίηισλ εληφθσλ θαηαζέζεσλ ή εγγπήζεσλ θαζψο θαη θέξδε απφ 

ακνηβαία θεθάιηα. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο δηάθνξεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρεηαη ην εηζφδεκα ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. 

 

2.6.4.3 Έννοια ηηρ διαθέζεωρ ηων κεπδών ηηρ Ανώνςμηρ Δηαιπείαρ  

 

θνπφο θάζε επηρεηξήζεσο, ζπλεπψο θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ θαη ε δηαλνκή απηψλ ζηνπο θνξείο ηεο, δειαδή, πξνθεηκέλνπ 
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γηα αλψλπκε εηαηξία ζηνπο κεηφρνπο, ζηα κέιε ηνπ 6.., ζηνπο ηδξπηέο, ζην πξνζσπηθφ 

ηεο (ππαιιήινπο θαη εξγάηεο) γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ή 

αθφκε θαη ζε ηξίηνπο, ιφγσ ζπκβαηηθήο πξνο απηνχο ππνρξεψζεσο. Σκήκα φκσο ησλ 

θεξδψλ δελ εμέξρεηαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο εηαηξείαο, δελ δηαλέκεηαη, αιιά, κε 

βάζε δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή χζηεξα απφ απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, παξακέλνπλ ζηελ εηαηξία κε ηελ κνξθή πνηθηιψλπκσλ 

απνζεκαηηθψλ ή θεξδψλ εηο λέν. 

 

Ο φξνο, ινηπφλ, δηάζεζε θεξδψλ πεξηιακβάλεη ηφζν ηε δηαλνκή, ζηελ νπνία 

ππάγνληαη ηα θέξδε πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ εηαηξεία , φζν θαη ηελ απνζεκαηνπνίεζε 

ησλ θεξδψλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα θέξδε πνπ δελ δηαλέκνληαη θαη ηα νπνία 

παξακέλνπλ ζηελ εηαηξία (tertium non datur). ρεκαηηθά, δηάζεζε ησλ θεξδψλ ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο κπνξεί λα παξαζηαζεί σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 Σα πξνο δηαλνκή θέξδε πξνέξρνληαη, είηε απφ θέξδε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο, είηε 

απφ ηα θέξδε εηο λέν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, είηε απφ δηαλεκεζέληα απνζεκαηηθά, 

δειαδή ζρεκαηηθά:  

 

 

 

 

 

Ζ θαηά ην λφκν ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ θεξδψλ αθνξά απνθιεηζηηθά ηα θέξδε ηεο 

θιεηφκελεο ρξήζεσο θαη φρη ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ή απφ 

πνζά πνπ ιακβάλνληαη απφ ζρεκαηηζκέλα δηαλεκεζέληα απνζεκαηηθά. Κη απηφ γηαηί, ηα 

θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ή απφ ζρεκαηηζκέλα δηαλεκεζέληα 

απνζεκαηηθά, νη δηαηάμεηο πεξί δηαζέζεσο ησλ θεξδψλ θαηά ην ρξφλν πνπ πξνέθπςαλ ή 

ζρεκαηίζηεθαλ αληίζηνηρα. Γηαλεκεζέληα απνζεκαηηθά είλαη ηα ειεχζεξα απνζεκαηηθά, 
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εθείλα δειαδή πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κε ειεχζεξε (κε ππαγνξεπφκελε απφ ην λφκν ή ην 

θαηαζηαηηθφ) απφθαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλειεχζεσο, θαζψο θαη ηα θαηαζηαηηθά 

απνζεκαηηθά ηα νπνία πξννξίδνληαη λα δηαλεκεζνχλ. 6ηαλεκήζηκα είλαη θαη ηα 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

 

2.6.5 Πολιηική ζηη διάθεζη ηων κεπδών – πολιηική μεπιζμάηων  

 

Ζ ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ 

ηεο ρξήζεσο, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δειαδή ε 

δηαηήξεζε θάπνηαο ζρέζεσο κεηαμχ δηαλεκφκελσλ θαη κε θεξδψλ ιέγεηαη πνιηηηθή 

θεξδψλ ή πνιηηηθή κεξηζκάησλ ή αθφκε θαη πνιηηηθή ζηαζεξνπνηήζεσο ησλ 

κεξηζκάησλ. Ζ πνιηηηθή απηή αληηκεησπίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ εηαηξεία θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηήο. Σελ δηάζεζε ησλ θεξδψλ 

δηέπνπλ δχν αληίξξνπεο ηάζεηο. Ζ κηα πνπ ηείλεη ζηε δηαλνκή ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ 

πνζνζηνχ θεξδψλ ζηνπο κεηφρνπο θαη ινηπνχο δηθαηνχρνπο θαη ε άιιε πνπ ηείλεη ζηε 

δηαηήξεζε ζηελ επηρείξεζε κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ πνζνχ θεξδψλ. Γηάθνξνη παξάγνληεο 

ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο ηάζεσο θαη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη, 

αθνχ ζηαζκίζεη κε ζχλεζε ηνπο παξάγνληεο απηνχο, λα βξεη ηε ρξπζή ηνκή πνπ 

εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο κεηφρνπο. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο 

πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ είλαη νη εμήο: 

 

α) Ο λφκνο ή ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο επηβάιινπλ ηε δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο 

θαη ινηπνχο δηθαηνχρνπο ελφο ηκήκαηνο ησλ θεξδψλ. Σηο επηηαγέο απηέο ηνπ λφκνπ ή 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ κπνξεί λα αγλνεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, αιιά κέρξη 

νξηζκέλνπ ζεκείνπ, θαη ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ , 

 

β) ην θχξνο θαη ην γφεηξν πνπ έρεη ή πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ζηελ αγνξά ε 

επηρείξεζε ππαγνξεχνπλ ηε δηαλνκή πςειψλ κεξηζκάησλ 

 

γ) κηα θαηεγνξία κεηφρσλ απνβιέπεη ζηε δηαλνκή φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξσλ 

κεξηζκάησλ. Γη‟ απηφ θαη ζηηο ρξήζεηο αθφκε πνπ ε εηαηξία πξαγκαηνπνηεί ρακειά 

θέξδε θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηαλνκή έζησ θαη κηθξνχ κεξίζκαηνο γηα λα έρνπλ νη 

κέηνρνη απηνί έλα ηξέρνλ εηζφδεκα, 
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δ) ε πξνζέιεπζε θεθαιαίσλ είηε ηδίσλ ( αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) είηε μέλσλ 

ππαγνξεχεη ηε δηαλνκή ζηαζεξψλ θαη πςειψλ κεξηζκάησλ, 

 

ε) ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο, έζησ θαη ζε κηα ρξήζε, πηζαλφλ λα έρεη δπζκελείο 

ζπλέπεηεο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλεγνξνχλ ζην λα κε δηαλέκνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηνπο ζε κεηξεηά είλαη νη εμήο: 

 

α) ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο πηζαλφλ λα επηβάιιεη ην ζρεκαηηζκφ δηάθνξσλ 

απνζεκαηηθψλ θαη νπσζδήπνηε ηνπ ηαθηηθνχ πνπ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν. 

 

β) θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή θεξδψλ δηαδξακαηίδεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ πνπ 

θάζε θνξά ηζρχνπλ. Με βάζε ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ησλ θνξνινγηθψλ απηψλ 

λφκσλ, νη επηρεηξήζεηο δε δηαλέκνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπο, αιιά ην 

επαλεπελδχνπλ ζηελ επηρείξεζε. 

 

γ) ε επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο, θπξίσο ζε αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο κε 

δπλαηφηεηεο εμαπιψζεσο, επηβάιιεη ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ηεο, κε αδηαλέκεηα 

θέξδε, ηα νπνία είηε ηα επελδχεη ζε πάγηεο εγθαηαζηάζεηο είηε ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο 

θεθάιαην θηλήζεσο. 

 

δ) ε ξεπζηφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο θαη κάιηζηα ε αλάγθε εμνθιήζεσο ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη γεληθά ε αλάγθε ηεο δηαηεξήζεσο ηνπ αλαγθαίνπ θεθαιαίνπ 

θηλήζεσο ππνρξεψλεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ απφ ηα 

θέξδε θάζε ρξήζεσο. 

 

ε) νη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο πξνηηκνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαβάιινπλ ζηαζεξφ 

κέξηζκα. Γη΄ απηφ νη δηεπζχλνληεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

εθαξκφδνπλ κηα ζρεηηθά ζηαζεξή πνιηηηθή κεξίζκαηνο θαη αλαγγέιινπλ αχμεζε 

κεξίζκαηνο κφλν φηαλ πξνβιέπνπλ φηη ζα κπνξέζνπλ θαη ζην κέιινλ λα δηαηεξήζνπλ 

ην κέξηζκα ζηαζεξφ, ηνπιάρηζην ζην χςνο ηνπ αλαγγειιφκελνπ κεξίζκαηνο. Γη΄ απηφ 
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παξαθξαηνχληαη θέξδε ζηηο πνιχ θεξδνθφξεο ρξήζεηο γηα λα δηαηεζνχλ γηα ηελ 

πιεξσκή κεξηζκάησλ ζηηο ρξήζεηο πνπ ηα θέξδε δελ επαξθνχλ θαη λα επηηεπρζεί έηζη 

ε ζπλέρηζε ηεο δηαλνκήο ζηαζεξνχ κεξίζκαηνο. εκαληηθφ ξφιν επίζεο, επίζεο, 

παίδεη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε πνξεία ησλ θεξδψλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα ζηαζεξφηεηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ ή πνπ εκθαλίδνπλ ζπλερή 

θεξδνθφξν αλνδηθή πνξεία κπνξνχλ επθνιφηεξα λα εθαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή 

κεξίζκαηνο πνπ επηζπκνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηα θέξδε ηνπο 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Οη ηειεπηαίεο απηέο επηρεηξήζεηο 

ππνρξεψλνληαη λα δεκηνπξγνχλ απφ ηα θέξδε ησλ θεξδνθφξσλ ρξήζεσλ εηδηθφ 

απνζεκαηηθφ απφ ην νπνίν λα ζπκπιεξψλνπλ ην δηαλεκφκελν κέξηζκα ζηηο νιηγφηεξν 

θεξδνθφξεο ρξήζεηο. 

 

ζη) ν βαζκφο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο θαη ε δπλαηφηεηα εμεπξέζεσο μέλσλ θεθαιαίσλ 

αζθεί επίζεο ζεκαληηθή βαξχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή 

θεξδψλ 

δ) απφ ηηο απνθάζεηο ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ ή απφ ηνπο πηζησηέο επηβάιιεηαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο κηα νξηζκέλε ζρέζε κεηαμχ ίδησλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. Ζ ζρέζε 

απηή επηηπγράλεηαη, εθηφο απφ ηελ εηζθνξά λέσλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο κεηφρνπο, θαη 

κε ηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ ή ηελ θεθαιαηνπνίεζε θεξδψλ, 

 

ε) νη πηζησηέο, πνιιέο θνξέο, ππνρξεψλνπλ ηελ επηρείξεζε λα δηαηεξεί έλα νξηζκέλν 

πνζνζηφ απφ ηα θέξδε ή ζηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηεο επηρεηξήζεσο κε ηνπο 

πηζησηέο ηεο (ηξάπεδεο θ.η.ι.) ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε θάζε λέαο ρξεκαηνδνηήζεσο ε 

αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο. 

 

2.6.5.1 ειπά ζηη διάθεζη ηων κεπδών ηηρ σπήζεωρ ηηρ Α.Δ 

 

Ο λφκνο 2190/1920,θαζνξίδεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία δηαηίζεληαη ηα θαζαξά θέξδε ηεο 

ρξήζεσο. Ζ ζεηξά απηή πξέπεη λα ηεξείηαη πηζηά. 6ελ επηηξέπεηαη δειαδή, ε κεηαβνιή 

ηεο γηαηί νη δηαηάμεηο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ είλαη αλαγθαζηηθήο εθαξκνγήο. ρεκαηηθά, ε 

ζεηξά ζηελ δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο κπνξεί λα παξαζηαζεί σο εμήο : 
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Σν παξαζηαηηθφ δηάγξακκα ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζχγθξηζε, 

ζχκθσλα κε φζα εθηέζεθαλ, έρεη σο εμήο: 
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Μέγηζην πνζφ δηαλεκήζηκσλ θεξδψλ είλαη ε ζεηηθή δηαθνξά ησλ ζπλφισλ Β κείνλ Α. 

Ο λνκνζέηεο επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξίαο θαη ησλ κε δηαλεκήζηκσλ απνζεκαηηθψλ θαη ηελ πεξηθξνχξεζή ηνπο απφ 

δηαλνκέο ζηνπο κεηφρνπο θπξίσο κεξηζκάησλ θαη ηφθσλ απφ κεηνρέο. Έηζη νξίδεηαη 

αθελφο ην ειάρηζην φξην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο ην νπνίν δελ πξέπεη λα 

θαιθηδεχεηαη απφ δηαλνκέο ζηνπο κεηφρνπο θαη αθεηέξνπ νξνζεηείηαη ην κέγηζην χςνο 

ησλ θεξδψλ θαη απνζεκαηηθψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαλεκεζνχλ. 

 

2.6.5.2 Δίδη μεπιζμάηων μεηόσων 

 

Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο πξνέξρνληαη απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο 

θιεηφκελεο ρξήζεσο ή πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (απνζεκαηηθά ή θέξδε εηο λέν). Όηαλ 

κηιάκε γηα κέξηζκα ελλννχκε ζπλήζσο κέξηζκα ζε κεηξεηά. Δίλαη φκσο δπλαηή, 

κνινλφηη ζπάληα ζηελ ρψξα καο, ε δηαλνκή κεξίζκαηνο «ζε είδνο». Σα πην ζπλεζηζκέλα 

είδε κεξηζκάησλ είλαη: ην κέξηζκα ζε κεηξεηά, ην κέξηζκα ζε κεηνρέο, ην κέξηζκα ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ην κέξηζκα ζε scrip. Όια ηα είδε κεξηζκάησλ, εθηφο απφ ην 

κέξηζκα ζε κεηνρέο, ζπλεπάγνληαη ηε κείσζε ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο ηεο επηρεηξήζεσο. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ιίγα ιφγηα γηα δηάθνξα είδε κεξηζκάησλ: 

 

α) κέξηζκα ζε κεηξεηά (cash dividend). Γηα λα απνθαζίζεη ε γεληθή ζπλέιεπζε ηε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο ζε κεηξεηά, πξέπεη πξσηαξρηθά λα ππάξρνπλ θέξδε ηεο 

θιεηφκελεο ρξήζεσο ή πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ή δηαλεκήζηκα απνζεκαηηθά, αιιά 

επίζεο λα ππάξρνπλ θαη ηα απαξαίηεηα κεηξεηά. Ζ ξεπζηφηεηα ινηπφλ ηεο 

επηρεηξήζεσο κειεηάηαη πξηλ απφ θάζε απφθαζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο θαη κάιηζηα 

ζηαζκίδεηαη ε ζηαηηθή ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο , δειαδή ε ησξηλή ηακηαθή ηεο 

ζέζε, αιιά θαη ε δπλακηθή ξεπζηφηεηά απηήο, δειαδή ε κειινληηθή ηακηαθή ηεο 

ζέζε. 

 

β) κέξηζκα ζε κεηνρέο ( stock dividend). Όηαλ ε εηαηξία επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηα 

θέξδε πνπ πξαγκαηνπνίεζε, αιιά ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηνπο κεηφρνπο, 

γηα ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο εθδίδεη λέεο κεηνρέο πνπ ηηο δηαλέκεη, ρσξίο αληάιιαγκα, 
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ζηνπ κεηφρνπο, αλάινγα κε ηηο θαηερφκελεο απφ θάζε κέηνρν κεηνρέο. Οη δσξεάλ 

παξερφκελεο κεηνρέο γίλνληαη επκελψο δεθηέο απφ ηνπο κεηφρνπο, γηαηί απμάλνπλ ηελ 

εκπνξεπζηκφηεηα ησλ κεηνρψλ. 

 

γ) κέξηζκα ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Πξφθεηηαη γηα κέξηζκα «ζε είδνο», πνπ 

θαηαβάιιεηαη κε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο εθηφο απφ κεηξεηά. 

Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ζπλήζσο ρξεφγξαθα εθδφζεσο άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

θαηέρεη ε επηρείξεζε, εκπνξεχκαηα, νηθφπεδα θα άιιεο επελδχζεηο. 

 

δ) κέξηζκα ζε scrip. ηελ αιινδαπή έρεη επηλνεζεί ε πξνζσπηθή αλαβνιή ηεο 

θαηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εηαηξία πξαγκαηνπνηεί θέξδε, 

αιιά αληηκεησπίδεη πξνζσξηλή δπζθνιία ζηελ ηακηαθή ξεπζηφηεηα. Έηζη εθδίδεη θαη 

παξαδίδεη ζηνπο κεηφρνπο αληί κεηξεηψλ έλα πηζησηηθφ ηίηιν, πνπ πεξηιακβάλεη 

ππφζρεζε ηεο εηαηξίαο λα θαηαβάιιεη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν, ζπλήζσο 

ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία. 

 

2.6.5.3 Πποζδιοπιζμόρ ηος ποζού ηος ππώηος μεπίζμαηορ ηων 

μεηόσων. 

 

Ωο πξψην κέξηζκα ελλννχκε ην κέξηζκα πνπ ε εηαηξία ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην 

λφκν λα δηαλείκεη ζηνπο κεηφρνπο. Απνθαιείηαη πξψην κέξηζκα ζε αληηδηαζηνιή κε ην 

πξψην κέξηζκα πνπ ε εηαηξία, κε ειεχζεξε απφθαζε ηεο ηαθηηθήο ζπλειεχζεσο ησλ 

κεηφρσλ, δπλαηφ λα δηαλείκεη ζηνπο κεηφρνπο ή κε βάζε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ππνρξενχηαη λα δηαλείκεη ζηνπο κεηφρνπο. Σν πξψην κέξηζκα πνπ δηαλέκεηαη 

ππνρξεσηηθά ζηνπο κεηφρνπο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην θαη κε 

βάζε ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο: 

 

 Τπνινγηζκφο κε βάζε ην θεθάιαην:  

χκθσλα κε ην λφκν 2190/1920 απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεσο θξαηείηαη γηα 

θαηαβνιή 6% ηνπιάρηζηνλ επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Τπνινγηζκφο κε βάζε ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεσο: 

 



«Η επιλογή του ορθού εταιρικού τύπου με κριτήριο την φορολόγηςη του» 
 

58 |  

 

χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ θφξν εηζνδήκαηνο 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο 

 

α) απφ ην πνζφ πνπ εμεπξίζθεηαη κε βάζε ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην κε 

ζπληειεζηή 6% πξέπεη λα αθαηξεζεί ν αλαινγψλ θφξνο εηζνδήκαηνο 

(ππνινγηδφκελνο επί ηνπ πνζνχ απηνχ κε ην ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηεο εηαηξίαο 

25%) θαη 

 

β) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεξίζκαηνο κε βάζε ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο, απφ ηα 

ζπλνιηθά θέξδε πξέπεη λα αθαηξεζεί ν αλαινγψλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγηδφκελνο 

επ‟ απηψλ κε ην ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηεο εηαηξίαο (25%) απφ ην πνζφ πνπ 

απνκέλεη λα αθαηξεζεί ε θξάηεζε γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ην 35% ηνπ 

ππνινίπνπ ινγίδεηαη σο πξψην κέξηζκα. 

 

2.6.5.4 Φοπολογία ηων μεπιζμάηων 

 

Σν κέξηζκα απνηειεί εηζφδεκα ηνπ θνκηζηή ηεο κεηνρήο πνπ παξίζηαηαη ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε πνπ ελέθξηλε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ. Γηα λα ππάξμεη 

εηζφδεκα γηα ηνλ κέηνρν, ζα πξέπεη απαξαίηεηα ε εηαηξία λα έρεη πξνβεί ζε δηαλνκή 

θεξδψλ, γηαηί κφλν ηα θέξδε πνπ δηαλεκήζεθαλ απνηεινχλ εηζφδεκα γηα ην κέηνρν. 

Κέξδε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξία, ηα νπνία φκσο δελ δηέλεηκε ζηνλ κέηνρν, δελ 

απνηεινχλ γη‟ απηφλ εηζφδεκα. Ζ δηαλνκή δχλαηαη λα ζπλίζηαηαη ζε ρξήκα, είδνο ή ζε 

άιιεο αμίεο. 

 

Σα πνζά πνπ δηαλέκνληαη σο κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο. Απηφ γηαηί ηα πνζά απηά πξνέξρνληαη απφ ηα 

θνξνινγεκέλα, ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θέξδε ηεο εηαηξίαο, δειαδή απφ ηα 

θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεσο απφ ηα νπνία έρεη αθαηξεζεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο. 
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2.6.5.5 Γιάθεζη ηος ςπολοίπος ηων κεπδών μεηά ηιρ κπαηήζειρ για 

ηακηικό αποθεμαηικό και ππώηο μέπιζμα. 

 

χκθσλα κε ηνλ λ.2190/1920, ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ κεηά ηηο θξαηήζεηο γηα ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ, θαη πξψην κέξηζκα δηαηίζεηαη φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Σν 

ππφινηπν θεξδψλ πξνθχπηεη αλ απφ ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο 

αθαηξεζνχλ: 

α)θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο. 

 

β)Ζ θξάηεζε γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. 

 

γ)Ζ θξάηεζε γηα πξψην κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε γηα θξάηεζε ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ελλνείηαη 

ε θξάηεζε πνπ επηβάιιεη ην θαηαζηαηηθφ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

νξηδφκελε απφ ην λφκν, δειαδή κεγαιχηεξε απφ ην 1/20 ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο 

ρξήζεσο θαη ζπλνιηθά κεγαιχηεξε απφ ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ο λφκνο νξίδεη 

φηη αθαηξείηαη πνζφ κεξίζκαηνο ίζν πξνο 6% επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Αλ 

φκσο ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη ηε δηαλνκή κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ, πξέπεη λα αθαηξεζεί ην 

νξηδφκελν απφ ην θαηαζηαηηθφ κεγαιχηεξν πνζφ κεξίζκαηνο γηα λα εμεπξεζεί ην 

«ππφινηπν ησλ θεξδψλ». 

 

Σν ππφινηπν ησλ θεξδψλ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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ε πεξίπησζε πνπ ην θαηαζηαηηθφ δελ νκηιεί γηα ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηνπ «ππνινίπνπ 

ησλ θεξδψλ», νχηε νξίδεη φξγαλν γηα λα ηνλ θαζνξίζεη , ηεθκαίξεηαη ε εμνπζηνδφηεζε 

ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο λα απνθαζίδεη, θαηά ηε ζπλήζε απηήο απαξηία θαη 

πιεηνςεθία, γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ απηψλ. 

 

2.6.6 Αμοιβέρ διοικηηικού ςμβοςλίος 

 

Σα κέιε ηνπ Γ.. δελ είλαη ππάιιεινη, αιιά εληνινδφρνη ηεο εηαηξίαο. Σν αμίσκα ηνπο 

ινηπφλ είλαη άκηζζν, αθνχ ε άκηζζε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ είλαη ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο εληνιήο. ηελ πξάμε, είλαη ζπάληα ε πεξίπησζε πνπ ζηα 

κέιε ηνπ 6.. δελ θαηαβάιινληαη ακνηβέο, είηε κε ηε κνξθή κεληαίαο απνδεκηψζεσο, 

είηε κε ηε κνξθή ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο. 

Ο λ.2190/1920 δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο κνξθέο ακνηβψλ ησλ κειψλ ην 6.., νη νπνίεο 

είλαη δπλαηφ λα παξέρνληαη ακηγείο ή ζπλδπαζκέλεο: 

 

α) ακνηβή επί ησλ θεξδψλ 

 

β) ακνηβή πνπ νξίδεηαη θαηά πνζφ απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 

 

γ) ακνηβή πνπ δελ νξίδεηαη θαηά πνζφ απφ ην θαηαζηαηηθφ. 

 

δ) ακνηβή βάζεη εηδηθήο ζρέζεσο κηζζψζεσο εξγαζίαο ή εληνιήο. 

 

2.6.7 Γιανομή κεπδών ζηοςρ καηόσοςρ ιδπςηικών ηίηλων. 

 

Οη ηδξπηηθνί ηίηινη δηαθξίλνληαη ζε θνηλνχο θαη εμαηξεηηθνχο. Οη θνηλνί ηδξπηηθνί ηίηινη 

δίλνληαη ζε νξηζκέλνπο ή ζε έλα κφλν ή ζε φινπο ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξίαο σο 

αληακνηβή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε ζχζηαζε ηεο. Οη ηίηινη δελ έρνπλ 

νλνκαζηηθή αμία θαη δελ παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

ηεο εηαηξίαο νχηε ζην πξντφλ ηεο εθθαζαξίζεσο. Οη εμαηξεηηθνί ηδξπηηθνί ηίηινη δίλνληαη 

θαηά ηελ ίδξπζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο γηα «αληάιιαγκα εηζθνξψλ εηο είδνο». 
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2.6.7.1 Φοπολογία ηων ειζοδημάηων από ιδπςηικούρ ηίηλοςρ. 

 

Ζ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θαηφρσλ ηδξπηηθψλ ηίηισλ θνηλψλ 

θαη εμαηξεηηθψλ έρεη σο εμήο: 

 

α) μέπιζμα και ηόκορ από ιδπςηικούρ ηίηλοςρ  

Σν κέξηζκα πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο θαηφρνπο ηδξπηηθψλ ηίηισλ θνηλψλ, θαη εμαηξεηηθψλ, 

ζεσξείηαη εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο. ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζεηαη θαη ην πνζφ ησλ 

ηφθσλ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο θαηφρνπο ηδξπηηθψλ ηίηισλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ εζφδσλ είλαη φηη ηα κεξίζκαηα πξνέξρνληαη πάληνηε απφ ηε δηάζεζε ησλ 

θεξδψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ελψ νη ηφθνη πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο θαηφρνπο 

ηδξπηηθψλ ηίηισλ είλαη δπλαηφ λα πξνέξρνληαη είηε απφ δηάζεζε θεξδψλ ηεο αλψλπκεο 

εηαηξίαο είηε φρη. 

 

Ωο πξνο ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν εηζνδήκαηνο ,ζηα κεξίζκαηα ηδξπηηθψλ ηίηισλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο δελ γίλεηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, επεηδή ηα πνζά απηά πξνέξρνληαη απφ 

θνξνινγεζέληα θέξδε ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Μφλν 

ζηνπο ηφθνπο απφ ηδξπηηθνχο ηίηινπο πνπ εθπίπηνπλ, σο δαπάλεο, απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 35%. 

 

β) ποζά εξαγοπάρ ιδπςηικών ηίηλων 

Σν πνζφ πνπ ιακβάλνπλ νη θάηνρνη ηδξπηηθψλ ηίηισλ αλψλπκεο εηαηξίαο, θαηά ηελ 

εμαγνξά ηνπο απφ απηή ζεσξείηαη σο εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο. Σν πνζφ απηφ, 

εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 

ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ δηάζεζε θεξδψλ, ελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 35%. 

 

2.6.8 Σακηικό αποθεμαηικό 

 

Απνζεκαηηθά, είλαη ηα ζπζζσξεπκέλα θαζαξά θέξδε πνπ δελ έρνπλ δηαλεκεζεί νχηε 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζην θεθάιαην, κε ηα νπνία επέξρεηαη αχμεζε ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 2190/1920 αθαηξείηαη ην 1/20 ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

πξνο ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, θαη ε απηή αθαίξεζε παχεη λα ηζρχεη αλ 

θζάλεη ην 1/3 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Μφλε πξνυπφζεζε γηα λα γελλεζεί ππνρξέσζε 

ηεο εηαηξίαο γηα δηελέξγεηα θξάηεζεο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, είλαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε λα έρεη θιείζεη κε θέξδε. 

 

2.6.8.1 Τπολογιζμόρ κπάηηζηρ ηακηικού αποθεμαηικού 

 

Ζ θξάηεζε γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 

ινγηζηηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηα 

θέξδε απηά θφξνπ εηζνδήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δεκίεο πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ, ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ππνινγίδεηαη επί ηνπ ππνινίπνπ ησλ θεξδψλ πνπ 

απνκέλεη κεηά ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ. Αλ ηα θέξδε πνπ πξνέθπςαλ ζηε ρξήζε είλαη 

κηθξφηεξα απφ ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ ππάξρνπλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε γηα θξάηεζε ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Δηεζίσο αθαηξείηαη ην 5% 

ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Σν 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο δχλαηαη λα νξίδεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5%, φρη φκσο 

κηθξφηεξν απηνχ. 

 

2.6.8.2 Φοπολογία ηακηικού αποθεμαηικού 

 

α) Άληιεζε ηεο θξαηήζεσο γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο. Σν 

ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ αληιείηαη , απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ επ‟ 

απηψλ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζπλεπψο ζρεκαηίδεηαη απφ θνξνινγεκέλα 

θέξδε. ε πεξίπησζε φκσο αλεπάξθεηαο θνξνινγεκέλσλ θεξδψλ είλαη δπλαηφ ηκήκα ή 

θαη νιφθιεξε ε θξάηεζε γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ λα ζρεκαηίδεηαη απφ αθνξνιφγεηα 

έζνδα, απφ έζνδα θνξνινγεκέλα θαηά εηδηθφ ηξφπν ή θαη απφ κεξίζκαηα κεηνρψλ, 

ζπκκεηνρέο θαη ρξεφγξαθα. 

 

β) Άληιεζε ηεο θξαηήζεσο γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ απφ αθνξνιφγεηα έζνδα. Σν 

πκβνχιην Δπηθξαηείαο , απνθάλζεθε φηη ε κεηαθνξά ελφο πνζνχ απφ ηνλ εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηεο αθνξνιφγεηεο θξαηήζεσο ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αθνξνιφγεηνπ. ε πεξίπησζε αληιήζεσο ηεο θξαηήζεσο γηα 
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ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ απφ ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ 

ρξήζε βάζεη αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ζα ππαρζνχλ ζε θνξνινγία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 

 

3.1Έννοια 

 

Με ην φξν θφξν ελλννχκε ην βάξνο ησλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ πνπ αλαινγεί ζε θάζε πνιίηε. πλνιηθά 

απνηειεί γηα ην θξάηνο έζνδν κε ην νπνίν θαιχπηεη ηα 

έμνδά ηνπ. Δίλαη ην κέξνο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο πνπ , 

κέζσ ηνπ θξάηνπο , θηάλεη ζηα ρέξηα ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ γηα λα απνηειέζεη γη απηνχο κέζν θάιπςεο ησλ αλαγθψλ (δαπαλψλ) πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Σν ζέκα ηεο θνξνινγίαο ζήκεξα είλαη ηεξάζηην. Με ηα έζνδα απφ θφξνπο ε Υψξα 

καο θαιχπηεη ην 95% πεξίπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο , ηα νπνία δαπαλψληαη γηα ηηο 

θξαηηθέο αλάγθεο ηεο. 

Γλσξίδνπκε φηη , γηα ην θξάηνο , ε θνξνινγία απνηειεί ην πξψηηζην κέζν ζπιινγήο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πφξσλ πνπ κε ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπο κπνξεί λα 

επηηπγράλεη: 

 ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο 

 ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο 

 ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο 

 

3.1.1 Θεμελιώδειρ Απσέρ  

 

Ζ επηβνιή ησλ θφξσλ δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο αξρέο, πνπ πηνζεηνχληαη απφ φια ηα 

ζχγρξνλα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Καξαγηψξγν Θ. (2003), θπξηφηεξεο 

είλαη νη εμήο: 
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 Ζ αξρή ηεο «θαζνιηθφηεηαο ηνπ θφξνπ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θφξνο 

επηβάιιεηαη ρσξίο δηάθξηζε θαη ρσξίο εμαηξέζεηο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. 

 

 Ζ αξρή ηεο «θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο», ε νπνία επηβάιιεη φπσο, θάζε 

θνξνινγνχκελνο εηζθέξεη ζηα θνηλά βάξε, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

αληνρή θαη ηα εηζνδήκαηά ηνπ. 

 

 Ζ αξρή ηεο «παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θφξνπ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ν θφξνο 

πξέπεη λα επηβάιιεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν θαη πνζνζηφ, ψζηε αθελφο λα 

επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή ηακηεπηηθή απφδνζε απηνχ θαη αθεηέξνπ λα 

κελ πξνηξέπεη ηνπο πνιίηεο λα αλαδεηνχλ κεζφδνπο θαη ελέξγεηεο πνπ 

νδεγνχλ ζε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ. 

 

 Ζ αξρή ηεο «απιφηεηαο ηνπ θφξνπ», ε νπνία επηβάιιεη φπσο, νη ζεζπηδφκελεο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο είλαη φζν πην απιέο θαη θαηαλνεηέο, ηφζν γηα απηνχο 

πνπ ηηο εθαξκφδνπλ φζν θαη γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

 

 Ζ αξρή ηεο «βεβαηφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ θφξνπ», ε εθαξκνγή ηεο 

νπνίαο ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη πξαγκαηηθά, φηαλ νη θνξνινγνχκελνη είλαη 

επαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο εκπξφζεζκα, απνθεχγνληαο έηζη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ θφξσλ. 

 

 Ζ αξρή ηνπ «δηαθνξηζκνχ ησλ εηζνδεκάησλ», ε νπνία επηβάιιεη γηα ιφγνπο 

θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, ηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε 

νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ή αγαζψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ δηαθνξεηηθή 

θνξνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ιατθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ πξντφλησλ 

πνιπηειείαο. 

 

 Ζ αξρή ηεο «απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο», ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

εθαξκφδεηαη ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ 

Κξαηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, έρνπλ ππνγξαθεί ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν, δηκεξείο 

ζπκβάζεηο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 
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3.2 Γενικά 

 

Έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηε δεκνζηνλνκηθή επηζηήκε είλαη 

θαηά πφζνλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ πξέπεη λα ππφθεηληαη φια ηα 

λνκηθά πξφζσπα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή νη πξνζσπηθέο αιιά θαη νη 

θεθαιαηνπρηθέο εκπνξηθέο εηαηξίεο.  

 

Καη‟ νπζίαλ, ν θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκηνπξγήζεθε δηαθεθξηκέλα 

απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηε ζχιιεςε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ, δειαδή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη ηεο εηαηξίαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαηά δεχηεξν ιφγν. Ζ αλψλπκε εηαηξία σο ηχπνο εηαηξίαο, 

επηιέγεηαη ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο απφ απηέο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, ελψ ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο αληηπξνζσπεχεη ηε 

δνκή πνπ επηιέγνπλ κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, φπσο επίζεο θαη νη 

ζπγαηξηθέο μέλσλ νκίισλ, θαζψο ν έιεγρνο ηνπο είλαη εχθνινο.  

 

Σν θνηλφ ηνπο ζεκείν είλαη φηη νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο απαξηίδνληαη απφ 

πξφζσπα – ηνπο εηαίξνπο ή κεηφρνπο – ησλ νπνίσλ ε επζχλε θαηά βάζε πεξηνξίδεηαη 

ζην χςνο ησλ εηζθνξψλ ηνπο. Απνηεινχλ ζπλαθφινπζα λνκηθέο ελφηεηεο απηνηειείο κε 

δηαθεθξηκέλα ζπκθέξνληα ζε ζρέζε κε ηνπο κεηφρνπο ηνπο.  

 

Δμάιινπ, θαηά ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο 

παξνπζηάδνπλ ην ηδηαίηεξν γλψξηζκα φηη νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε θχζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζπλάγεηαη ηεθκήξην εκπνξηθφηεηαο ιφγσ ηεο λνκηθήο κνξθήο ηελ 

νπνία έρνπλ πεξηβιεζεί. Έηζη, κηα θεθαιαηνπρηθή εηαηξία είλαη εκπνξηθή αθφκα θαη αλ 

ην ζχλνιν ή ηκήκα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο δελ είλαη εκπνξηθά.  

 

Αληίζεηα, νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο παξνπζηάδνπλ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλσζεο 

ηνπιάρηζηνλ δχν πξνζψπσλ, ησλ ζπλεηαίξσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζθνπνχ, ν 

νπνίνο απνθαιχπηεη κηα θπξίαξρε πξνζσπηθή ζπλεπζχλεη. Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο είλαη 

εηαηξίεο ηζρπξά πξνζσπνπνηεκέλεο θαη ηφζν ε χπαξμή ηνπο ε ίδηα, φζν θαη ε ζπλέρεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηα πξφζσπα πνπ ηηο απαξηίδνπλ.  
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Αθνινπζψληαο ινηπφλ ν έιιελαο λνκνζέηεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ηελ άπνςε φηη νη 

πξνζσπηθέο εηαηξίεο δελ ζπληζηνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ελφηεηα αιεζηλά 

απηφλνκε θαη δηαθξηηή απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπο, ζεψξεζε φηη νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο δελ 

πξέπεη λα ππφθεηληαη απηέο θαζαπηέο σο ππνθείκελα ζην θφξν εηζνδήκαηνο παξά κφλν 

ζην επίπεδν ησλ εηαίξσλ ηνπο θαη κάιηζηα θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαζελφο απφ 

απηνχο ζηα εηήζηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξίαο.  

 

Απηφ ην θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ δεκηνπξγνχζε πνιιαπιά 

πξνβιήκαηα, θαζψο, ηδηαίηεξν πξφβιεκα δεκηνπξγνχζε ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε, 

κέζσ ηεο θνξνινγίαο, ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ έλαληη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ θαη 

Δ.Π.Δ..  

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο νθείιεη λα είλαη νπδέηεξνο, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηε λνκηθή 

κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Πξάγκαηη, ε ίδηα ε δνκή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηδίσο 

θαηά ην κέξνο πνπ απηφο αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ζε 

κηα επελδπηηθή απφθαζε. Απηφ ελδέρεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή 

εθηηκήζεσο «θνξνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ» σο κηα επηπιένλ παξάκεηξνο γηα ηε ιήςε 

θάπνηαο απφθαζεο, ε νπνία ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα έπξεπε λα αθήλεηαη ζηελ 

απφιπηε θξίζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δνκή ηνπ θεθαιαίνπ κηαο επηρεηξήζεσο θαη ε 

κέζνδνο, κέζσ ηεο νπνίαο ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηεο, απνηεινχλ δεηήκαηα ηα 

νπνία ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα έπξεπε λα κελ πξνζπαζεί λα επεξεάζεη.  

 

Απνθιίζεηο απφ έλα νπδέηεξν θνξνινγηθφ ζχζηεκα γελλνχλ ηελ αλάγθε γηα 

πεξίπινθε λνκνζεζία, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ θαηαρξήζεσλ θαη ηεο θνξναπνθπγήο 

κέζσ ηεο «κεηαηξνπήο» ηνπ εηζνδήκαηνο ζε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή ηπραίλεη λα 

θνξνινγείηαη πην επλντθά. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ έλα νπδέηεξν θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα κπνξεί λα δψζεη ηελ επθαηξία λα εθεπξεζνχλ κέζνδνη θνξναπνθπγήο. Ζ 

ζηξέβισζε κπνξεί λα ζπλίζηαηαη θαη‟ νπζίαλ ζηελ επηινγή απφ ηελ επηρείξεζε λνκηθήο 

κνξθήο (ηχπνπ) κε βάζε ηε κέζνδν θνξνιφγεζεο (επλντθή ή κε) θαη φρη κε βάζε ηηο 

ίδηεο ηηο αλάγθεο ηεο γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε θαη ιεηηνπξγία ηεο.  

 

ην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ δηαθέξεη απφ θξάηνο ζε θξάηνο. Υαξαθηεξηζηηθή σο πξνο ην ζέκα 



«Η επιλογή του ορθού εταιρικού τύπου με κριτήριο την φορολόγηςη του» 
 

68 |  

 

απηφ είλαη ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ «επί ησλ πξννπηηθψλ 

ζχγθιηζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Κνηλφηεηα» ήδε απφ ην έηνο 1980, φπνπ 

παξαηεξείηαη φηη αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ή θνξνινγηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο ζηα 

δηάθνξα θξάηε νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο πξέπεη λα επηηξέπεηαη – θαη‟ επηινγή ηνπο – λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θφξνπ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ.  

 

ε κηα πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπζηήζεθε ην έηνο 1991 επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ, ε νπνία, αθνχ επηζήκαλε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχζε ε κε απηνηειήο θνξνιφγεζε ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ, 

πξφηεηλε ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ λα θνξνινγείηαη ζην 

φλνκά ηνπο.  

 

Σειηθά, ν θνξνινγηθφο λνκνζέηεο φξηζε ζην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ λ. 2065/1992 φηη 

ππνθείκελν θφξνπ θαζίζηαληαη θαη νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο, ελψ ηα θέξδε ηνπο 

θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη κε ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ 

εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε επί ησλ θεξδψλ ησλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο εηαηξίεο απηέο. Μεηαμχ ησλ ππφρξεσλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξίεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαζψο απηέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ. 2065/1992, 

ππφθεηληαη πιένλ ζε θνξνινγία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο «πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ».  

 

Ο λφκνο 2065/1992 ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κηα ζεκαληηθή θακπή ζηελ 

πνξεία ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Αθνινπζψληαο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο 

γηα ηελ αλάγθε ηζφηεηαο, αιιά θαη νπδεηεξφηεηαο σο πξνο ηε λνκηθή κνξθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαηέζηεζε ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο απηνηειή ππνθείκελα ηεο θνξνινγίαο 

απηήο. Δληνχηνηο, θαη ν λφκνο απηφο δελ απέθπγε δηάθνξα παξάδνμα. Οη πξνζσπηθέο 

εηαηξίεο ινηπφλ, θνξνινγνχληαη σο λνκηθά πξφζσπα, ρσξίο φκσο λα εληάζζνληαη ζηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ελψ νη ξπζκίζεηο πνπ ηηο αθνξνχλ 

(αλαινγηθφο ζπληειεζηήο θ.ι.π.) θαηά θχξην ιφγν νκνηάδνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ.  

 

Ζ πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λα ηηο απνκνλψζεη απφ ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηνπ 

λ.δ. 3843/1958 (ζέινληαο ελδερνκέλσο λα θαηαδείμεη ηε δηαθνξεηηθή θχζε ηνπο) δελ 

θαίλεηαη ηδηαηηέξσο επηηπρεκέλε, θαζψο κπνξνχζε λα ηηο εληάμεη ζηε θνξνινγία 
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εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηαξρήλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο σο πξνο θάπνηα ζέκαηα.  

 

Βεβαίσο, επηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ 

3323/1955 θαη 3843/1958 ζε έλα εληαίν λφκν, ην λ. 2238/1994, ακβιχλζεθε ην 

παξάδνμν απηφ, θαζψο ε θνξνινγία ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ, φπσο θαη ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ εληάζζεηαη απιψο ζε δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (ην Σκήκα Πξψην) ζε ζρέζε κε ην ηκήκα φπνπ εληάζζεηαη ε θνξνινγία 

ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ. 

 

3.2.1 Φοπολόγηζη καηά ηη Λειηοςπγία 

 
Ζ θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, επηβιήζεθε ζηελ Διιάδα κε ην Ν. 

3843/1958. Μέρξη ηφηε ίζρπε ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1640/1919, 

θνξνινγία ησλ θαζαξψλ πξνζφδσλ, πνπ απεηέιεζε ηελ πξψηε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα 

ζέζπηζε ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. χκθσλα κε 

απηήλ, θάζε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο ππνβάιινληαλ ζε θνξνινγία κε δηαθνξεηηθφ γηα 

θάζε θαηεγνξία ζπληειεζηή θαη ζπλεπψο ήηαλ απαξαίηεηε ε ππνβνιή πνιιψλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, κηα γηα θάζε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο. Σν 1955 κε ην Ν. 3323, 

επηβιήζεθε θφξνο επί ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 

αθνινχζεζε ην 1958 ην Ν.3843, κε ην νπνίν επηβιήζεθε εληαίνο θφξνο κε αλαινγηθφ 

ζπληειεζηή, ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 

Σα δπν λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα ίζρπζαλ κέρξη ην 1989, φηαλ κε ην Π.Γ. 129 

θσδηθνπνηήζεθαλ ζε έλα εληαίν λνκνζεηηθφ θείκελν κε ηίηιν «Κψδηθαο Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο». Σν βαζηθφ λνκνζέηεκα πνπ ξπζκίδεη, πιένλ, ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

ησλ λνκηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, είλαη ν Ν. 3842/2010. 

 

3.2.2 Φοπολόγηζη καηά ηη ύζηαζη 

 
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 – 31 ηνπ Ν. 1676/1986, επηβιήζεθε απφ ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 1987 θφξνο κε ηελ νλνκαζία «ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ», ν νπνίνο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηνπ θεθαιαίνπ θαη κε ηελ επηβνιή ηνπ νπνίνπ 
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θαηαξγήζεθε ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβάιινληαλ ζηε ζχζηαζε πξνζσπηθψλ θαη 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ. 

 

Ο θφξνο απηφο επηβάιιεηαη ζηηο εκεδαπέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ 

ραξαθηήξα θαζψο θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ217. Οη πξάμεηο 

πνπ θνξνινγνχληαη, είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ ζχζηαζε, κε ηελ εηζθνξά νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κεηξεηά, 

πάγηα ή εκπνξεχζηκα ζηνηρεία, πξνζσπηθή εξγαζία θ.ι.π.). 

 

 Ζ αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε εηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο ε 

αχμεζε κε εηζθνξά ππεξεζηψλ απφ κέινο ησλ ππνθείκελσλ ζην θφξν, έζησ 

θαη αλ απηέο δελ απμάλνπλ ην θεθάιαην, αιιά δηαθνξνπνηνχλ ηα δηθαηψκαηα 

ή απμάλνπλ ηελ αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπ. εκεηψλεηαη φηη δελ ππφθεηηαη ζε 

απηφ ην θφξν ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. 

 

 Ζ κεηαηξνπή πξνζψπνπ πνπ δελ ππφθεηηαη ζην θφξν ζε πξφζσπν πνπ 

ππφθεηηαη ζην θφξν, φπσο ε κεηαηξνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε εηαηξηθή. 

 

 Ζ ζπγρψλεπζε πξνζψπνπ πνπ δελ ππφθεηηαη ζην θφξν, κε πξφζσπν πνπ 

ππφθεηηαη ζην θφξν. 

 

 Σα δάλεηα πνπ ζπλάπηεη ε εηαηξία θαη έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα πνπ έρεη θαη ε 

αχμεζε θεθαιαίνπ. 

 

 Ζ δηάζεζε απφ αιινδαπή εηαηξία ηξίηεο ρψξαο εθηφο Δ.Δ., παγίσλ θεθαιαίσλ 

ή θεθαιαίσλ θίλεζεο ζην ππνθαηάζηεκα ηεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. 

 

Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζηελ «πξαγκαηηθή αμία» ησλ πξάμεσλ πνπ ππφθεηληαη ζην θφξν 

θαη ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ. Ζ εμαθξίβσζε ηεο «πξαγκαηηθήο αμίαο» γίλεηαη βάζεη ηεο αγνξαίαο αμίαο 

θαη εηδηθφηεξα:  
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 Οη εηζθνξέο ζε κεηξεηά ζπκπίπηνπλ κε ηελ «πξαγκαηηθή αμία».  

 

 Οη εηζθνξέο θηλεηψλ ζηνηρείσλ θαηά θπξηφηεηα, ζπκπίπηνπλ κε ηελ αγνξαία 

αμία ηνπο. 

 

 ηελ πεξίπησζε εηζθνξψλ θηλεηψλ θαη αθίλεησλ ζηνηρείσλ θαηά ρξήζε, 

ιακβάλεηαη ππφςε ην γηλφκελν ηεο εηήζηαο κηζζσηηθήο αμίαο ηνπ 

εηζθεξφκελνπ ζηνηρείνπ επί ησλ εηψλ εηζθνξάο ηνπ. 

 

 ηελ πεξίπησζε εηζθνξψλ αθηλήησλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο «πξαγκαηηθήο αμίαο» ησλ αθηλήησλ, γίλεηαη κε βάζε ηελ αμία πνπ ηζρχεη 

ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. 

 

 ηελ πεξίπησζε εηζθνξάο πξνζσπηθήο εξγαζίαο ή άπισλ ζηνηρείσλ, 

ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, ν ηξφπνο απαζρφιεζεο θ.ι.π. 

 

 ηελ πεξίπησζε εηζθνξάο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ δηαιπφκελεο 

εηαηξίαο, ν θφξνο επηβάιιεηαη ζηελ δηαθνξά Δλεξγεηηθνχ - Παζεηηθνχ 

(θαζαξή πεξηνπζία) θαη φρη ζηελ αμία ησλ επηκέξνπο κεηαβηβαδφκελσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

3.3 Ιζηοπική αναδπομή ζηη θοπολογία ειζοδήμαηορ νομικών 

πποζώπων 

 

Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη επηβιεζεί ζηελ 

Διιάδα κε ηνλ λφκν 3343\1958. Μέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 1958 ίζρπε ε 

πξνβιεπφκελε απφ ην λ. 1640\1919 θνξνινγία θαζαξψλ πξνζφδσλ. 

 

Έηζη, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 1959 ηα εηζνδήκαηα ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ , 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ δεκφζησλ, δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

αιινδαπψλ εηαηξηψλ ππήρζεζαλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ.  
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Με ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ θαζηέξσλε ην Ν.6. 3843\1958, πξνθεηκέλνπ 

γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, δελ θνξνινγείην νιφθιεξν ην 

πνζφ ησλ θεξδψλ ζην φλνκά ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αιιά ην κέξνο ησλ κε 

δηαλεκφκελσλ θεξδψλ (θεξδψλ πνπ κεηαθέξνληαη ζε ηαθηηθφ, έθηαθην απνζεκαηηθφ 

ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ ) θνξνινγείην ζην φλνκα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ή ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, ελψ ηα δηαλεκφκελα θέξδε (κεξίζκαηα κεηφρσλ, ακνηβέο κειψλ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ακνηβέο, εθηφο κηζζνχ, δηεπζπληψλ, ακνηβέο εξγαδνκέλσλ, 

κεξίζκαηα ζπλεηαηξηζκνχ ) θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ κεηνρψλ, 

ζπκβνχισλ, δηεπζπληψλ, εξγαδνκέλσλ, κειψλ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 

Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο δηαλνκήο ησλ αδηαλέκεησλ 

θεξδψλ, ηα θέξδε απηνθνξνινγνχληαη ζην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ πνπ απνθηνχζαλ ηα 

εηζνδήκαηα απηά, ζπκςεθηδνκέλνπ φκσο ηνπ θφξνπ πνπ είρε θαηαβιεζεί απφ ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαηά ην ρξφλν πνπ πξνέθπςαλ ηα θέξδε απηά. 

 

 Με ην σο άλσ ζχζηεκα θνξνινγίαο απνθεχγεηαη ε δηπιή θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο εθφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε ηειηθά ηα θέξδε ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

θαη ζπλεηαηξηζκψλ θνξνινγνχληαη κφλν ζην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ πνπ απνθηνχζαλ 

απηά.  

 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν πην πάλσ ηξφπνο θνξνινγίαο δελ εθαξκφζηεθε 

γηα ηα ππφινηπα λνκηθά πξφζσπα ΔΠΔ, πξνζσπηθέο εηαηξίεο θ.η.ι. ηα εηζνδήκαηα 

απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.6.3323\1955, εζεσξείην φηη απνθηήζεθαλ 

απφ ηα κέιε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαη φρη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν. Έηζη κε ην 

ζχζηεκα απηφ θνξνινγίαο δελ θνξνινγείηε ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ 

θηι., αιιά θνξνινγνχληαη νη δηθαηνχρνη εηαίξνη γηα ην αλαινγνχλ ζε θαζέλα απφ 

απηνχο κεξίδην θεξδψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εηαηξεία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.6. 3323\1955.  

 

Σν αλσηέξσ ζχζηεκα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ίζρπε κέρξη ην 1992. Σν 1992 

έγηλαλ ζεζκηθέο κεηαβνιέο γηα ηνλ ηξφπν θνξνινγίαο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ήηαλ ε εληαία θνξνινγία ησλ θεξδψλ φισλ ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ (αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ θηι.) κε 

εληαίν ζπληειεζηή ζε πνζνζηφ 35% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ έηζη 
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έπαςε λα ηζρχεη ε ρσξηζηή θνξνινγία αδηαλέκεησλ θαη δηαλεκφκελσλ θεξδψλ 

πξνθεηκέλνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο επίζεο θαη ε 

θνξνιφγεζε ησλ εηαηξηψλ γηα ηα θέξδε πνπ απνθηνχζαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ΔΠΔ θαη ινηπέο εηαηξίεο. 

 

 Δμαηξεηηθά γηα ηηο ΔΠΔ, ΟΔ θαη ΔΔ πξνβιέπεηαη ε αθαίξεζε επηρεηξεκαηηθήο 

ακνηβήο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ δηνίθεζε φπσο δηαρεηξηζηέο εηαίξνη, 

νκφξξπζκνη εηαίξνη κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο 2065\1992 θαη 

έηζη ηα ζπλνιηθά δεισκέλα θέξδε ησλ λνκηθψλ απηψλ πξνζψπσλ κεηψλνληαη θαηά 

ην πνζφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ησλ δηθαηνχρσλ εηαίξσλ. Σν πνζφ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο απνηειεί εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο εηαίξνπο πνπ θνξνινγείηε ζην φλνκά ηνπο ζπλαζξνηζκέλν κε ηα άιια 

ηπρφλ εηζνδήκαηά ηνπο. 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ Ν.6. 3843\1958 κεηά ηηο κεηαβνιέο ηνπ Ν. 2065\1992 είλαη: 

 

1) Ο θφξνο επηβάιιεηαη εληαία ζην ζπλνιηθφ απφ θάζε πεγή θαζαξφ 

εηζφδεκα, ην νπνίν απνθηάηαη απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πιελ ησλ νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ θαη ινηπφλ 

ππφρξεσλ ηεο παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2238\1994 θαη απφ ηηο 

αιινδαπέο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο. 

 

2) Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζε νξηζκέλα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ ηα εκεδαπά 

πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

3) Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζε θάζε νηθνλνκηθφ έηνο ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ 

εηζφδεκα, ην νπνίν απνθηήζεθε απφ ηα εκεδαπά θαη αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε 

θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 

 

4) Ο αλαινγηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 35% γηα φια ηα εκεδαπά θαη 

αιινδαπά πξφζσπα, πνπ επηβάιιεηαη ζηα ζπλνιηθά θνξνινγεηέα θέξδε, 

δηαλεκφκελα ή κε. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ επέξρεηαη εμάληιεζε 
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ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αιιά θαη ησλ 

ιακβαλφλησλ ηα δηαλεκφκελα θέξδε (κεηφρσλ, ζπκβνχισλ, εξγαδνκέλσλ, 

εηαίξσλ, κειψλ ζπλεηαηξηζκνχ.) 

 

ηα δηαλεκφκελα θέξδε κε νπνηαδήπνηε κνξθή φπσο κέξηζκα ακνηβέο κειψλ 

Γ.., ακνηβέο εξγαδνκέλσλ θ.α. δελ γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ απφ ηελ 

θαηαβάιινπζα ηα πνζά απηά εηαηξία. Οχηε ππφθεηληαη ζε πεξεηαίξσ θνξνινγία, 

εμαληινχκελεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 35% ζην 

φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Γελ παξέρεηε φκσο ε δπλαηφηεηα ζηνπ δηθαηνχρνπο 

ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ κεγάιν ή κηθξφ εηζφδεκα, λα 

ζπλαζξνίζνπλ ηα εηζνδήκαηα απηά κεηά ησλ άιισλ εηζνδεκάησλ ηνπο θαη λα 

θνξνινγεζνχλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Αληηζέησο ηα 

εηζνδήκαηα απηά σο πξνεξρφκελα απφ θνξνινγεηέα θέξδε, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηθαηνιφγεζε ηεθκεξίσλ. 

 

 

3.4 Φοπολογία Ο.Δ. 

 
χκθσλα κε ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη, νη νκφξξπζκεο εηαηξείεο 

ππνβάιινληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε ζε δηαλεκφκελα θαη 

αδηαλέκεηα θέξδε, κε ζπληειεζηή 25%. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ, 

εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ εηαίξσλ επί ησλ θεξδψλ απηψλ. Απηνί ζηε 

ζπλέρεηα, δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα θέξδε απηά ζηε πξνζσπηθή 

ηνπο δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη λα δεηήζνπλ λα θνξνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  

 

3.4.1 Τπολογιζμόρ θοπολογηηέων κεπδών 

 

 ε θφξν εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο νκφξξπζκεο 

εηαηξείαο, αλεμάξηεηα απφ ηε πεγή πξνέιεπζήο ηνπ, εθηφο απφ ηα παξαθάησ πνζά: 
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 Σα θέξδε ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ ή θνξνινγνχληαη 

απηνηειψο. 

 Σα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ ή ζπλεηαηξηζκψλ ή ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή απφ κεξίδηα 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή απφ ζπκκεηνρή ζε νκφξξπζκε 

εηαηξεία, εηεξφξξπζκε εηαηξεία, θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί 

επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθή θεξδνζθνπηθή ή κε εηαηξεία θαζψο θαη 

απφ θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992) 

 Σελ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ε νπνία αθαηξείηαη απφ ηα θέξδε πνπ 

απνκέλνπλ κεηά ηηο κεηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ. 

 

3.4.2 ςμπληπωμαηικόρ θόπορ 3% 

 

Αλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη θαη ην 

εηζφδεκα απφ αθίλεηα, ην αθαζάξηζην πνζφ απηνχ ππνβάιιεηαη θαη ζε 

ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν 3%. Σν πνζφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ πνπ 

αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα. 

 

3.4.3 Έκπηωζη παπακπαηημένων και πποκαηαβεβλημένων θόπων 

 

Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ εθπίπηνπλ: 

 

 Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε ζηε πεγή ζην 

εηζφδεκα πνπ θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο 

 Ο θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ην 

εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηήλ θαη ππφθεηηαη ζε θφξν. Ο θφξνο 

απηφο ζε θακηά πεξίπησζε δε κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ην πνζφ 

ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. 
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 Όηαλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί, ε επηπιένλ δηαθνξά ζπκςεθίδεηαη 

ζην ππφινηπν πνζφ πνπ πξνθχπηεη γηα βεβαίσζε. 

 

3.4.4 Πποκαηαβολή θόπος ειζοδήμαηορ 

 

 Ζ νκφξξπζκε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη, επηπιένλ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ βεβαηψλεηαη ζηα εηζνδήκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ έθιεηζε, πνζφ ίζν κε 

ην 55% ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη, σο πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

δηαλπφκελεο ρξήζεσο. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ ην νπνίν βεβαηψλεηαη, κεηψλεηαη θαηά ην 

πνζφ ησλ θφξσλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ ζηελ πεγή. ε πεξίπησζε πνπ ην εηζφδεκα 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηξφπν ηεθκαξηφ, ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην ηεθκαξηφ απηφ 

εηζφδεκα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ. 

Αθφκε, φηαλ ππνβάιιεηαη δήισζε γηα πξψηε θνξά, ε πξνθαηαβνιή θφξνπ κεηψλεηαη 

ζην κηζφ.  

 

3.4.5 Υαπηόζημο και ειζθοπά ςπέπ Ο.Γ.Α. επί ηων κεπδών 

 

 χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηειψλ ραξηνζήκνπ ηα θέξδε ησλ νκφξξπζκσλ εηαηξηψλ 

ππφθεηληαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ ζε πνζνζηφ 1% πιένλ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. ζε 

πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηφζεκνπ. Σν ραξηφζεκν ησλ θεξδψλ επηβαξχλεη ηελ 

εηαηξεία θαη φρη ηνπο εηαίξνπο θαη εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξείαο 

ζην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ.  

  

3.4.6 Απόδοζη θόπος 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαη ηα ηπρφλ ηέιε ή εηζθνξέο πνπ νθείινληαη κε βάζε ηελ 

δήισζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο θαηαβάιινληαη ζε νθηψ ίζεο κεληαίεο 

δφζεηο. Ζ πξψηε θαηαβάιιεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο 

δήισζεο, ε δεχηεξε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο 
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δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ ακέζσο επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη θαζεκηά απφ ηηο επφκελεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ κελψλ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο 

εθπξφζεζκεο δήισζεο θαηαβάιινληαη καδί κε απηή, νη ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο θαη νη 

πξφζζεηνη θφξνη. 

 

 Γήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πνζψλ ζεσξείηαη απαξάδεθηε θαη δελ 

παξάγεη θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιφκελνο θφξνο κε 

βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο, παξέρεηαη έθπησζε 1,50% ζην ζπλνιηθφ πνζφ απηνχ θαη ησλ 

ινηπψλ ζπκβεβαησκέλσλ κε απηφλ νθεηιψλ. 

  

3.4.7 Δπισειπημαηική αμοιβή 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ζεσξείηαη γηα ηνλ νκφξξπζκν εηαίξν εηζφδεκα απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Ο νκφξξπζκνο εηαίξνο ζα ζπκπεξηιάβεη ζηε πξνζσπηθή ηνπ 

δήισζε ην πνζφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γηα λα θνξνινγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζπλαζξνηζκέλν κε ηα ινηπά 

εηζνδήκαηά ηνπ. 

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή είλαη έλα πξνλφκην πνπ αζθείηαη απφ θάπνηνπο 

εηαίξνπο. Ζ άζθεζε ηνπ πξνλνκίνπ απηνχ είλαη αλεμάξηεηε απφ ην θαηά πφζν απηή 

αληηπξνζσπεχεη πξαγκαηηθή ή φρη ακνηβή, εμαξηάηαη δε απνθιεηζηηθά απφ ην 

ζπληειεζηή κε ηνλ νπνίν ζα θνξνινγεζεί ην νξηαθφ εηζφδεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εηαίξνπ. Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ δελ ππφθεηηαη νχηε ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ νχηε ζε θακηά άιιε επηβάξπλζε ππέξ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ. 
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3.5 Φοπολογία Δ.Δ. 

 

3.5.1 Φοπολογικοί ζςνηελεζηέρ και ςπολογιζμόρ ηος θόπος 

 

 Σα θαζαξά θέξδε ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ θαη ησλ θνηλσληψλ αζηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 22% γηα ηελ 

ρξήζε 2006 ελψ γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο απφ 01.01.07 θαη κεηά θνξνινγνχληαη 

κε ζπληειεζηή 20%. Γηα λα βξεζνχλ ηα θέξδε πνπ θνξνινγνχληαη ζα πξέπεη λα 

αθαηξεζνχλ απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ηα εμήο πνζά: 

 

 Σα θέξδε ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν, ή θνξνινγνχληαη απηνηειψο 

(ηφθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ θ.ι.π). 

 

 Σα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ ή ζπλεηαηξηζκψλ ή θεξδψλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή θεξδψλ απφ 

κεξίδηα εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή απφ ζπκκεηνρή ζε νκφξξπζκεο ή 

εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο θ.ιπ. 

 

 Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ηηο θνηλσλίεο 

θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ ζηηο νπνίεο κεηαμχ ησλ θνηλσλψλ πεξηιακβάλνληαη 

θαη αλήιηθνη, απφ ηα θέξδε πνπ απνκέλνπλ, χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ 

θεξδψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 1) θαη 2), αθαηξείηαη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή, γηα 

κέρξη ηξεηο νκνξξχζκνπο εηαίξνπο ή θνηλσλνχο - θπζηθά πξφζσπα κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία ή θνηλσλία. ηελ πεξίπησζε 

πεξηζζνηέξσλ κε ίζα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, νη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηηθήο 

ακνηβήο θαζνξίδνληαη θάζε έηνο απφ ηελ εηαηξία θαη δειψλνληαη κε ηελ 

νηθεία αξρηθή εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. πλεπψο, δελ κπνξεί 

ν εηαίξνο θαη ν θνηλσλφο κε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ 

λ.2238/94 λα παξαηηεζεί ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

απηή απφ θάπνηα άιιε εηαηξεία. 
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3.5.2 Έννοια επισειπημαηικήρ αμοιβήρ και ςπολογιζμόρ αςηήρ 

 

 H επηρεηξεκαηηθή ακνηβή είλαη έλα πιαζκαηηθφ (ζεσξεηηθφ) πνζφ πνπ ιακβάλνπλ νη 

νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη νη θνηλσλνί θπζηθά πξφζσπα σο αληάιιαγκα ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, γηα ππνηηζέκελν εηζφδεκα πνπ 

απνθηνχλ νη ηξεηο νκφξξπζκνη εηαίξνη ή νη ηξεηο θνηλσλνί κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζηελ νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία ή θνηλσλία. 

 

 Ζ αθαίξεζε, απφ ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο Δ.Δ, ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο 

είλαη ππνρξεσηηθή, αλεμάξηεηα αλ θάπνηνο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο απηήο εηαίξνπο δελ 

επηζπκεί λα ιάβεη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππφρξενπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, σο νκφξξπζκνπ εηαίξνπ ζε πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ή θνηλσλίεο, 

απηφο δηθαηνχηαη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή, κφλν απφ εθείλε ηελ εηαηξία ή θνηλσλία, 

πνπ απηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ απνθηά ηα κεγαιχηεξα θαζαξά θέξδε. 

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ εηαίξνπ ζην 50% ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο πνπ 

δειψζεθαλ κε ηελ αξρηθή δήισζε, είηε απηή είλαη εκπξφζεζκε είηε είλαη 

εθπξφζεζκε. πλεπψο ε επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ππνινγίδεηαη θαη επί ησλ 

δεινπκέλσλ κε ηελ αξρηθή δήισζε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ. Βέβαηα ηνλίδεηαη φηη ε 

επηρεηξεκαηηθή ακνηβή δελ ζα ππνινγίδεηαη ζηα επηπιένλ θέξδε πνπ ηπρφλ 

πξνθχςνπλ απφ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν, αιιά ζην ζχλνιφ ηνπο ηα θέξδε 

απηά θνξνινγνχληαη κε ην ζπληειεζηή 22% ή 20%, αλάινγα.  

 

3.5.3 Δπιβολή ζςμπληπωμαηικού θόπος ζηο ειζόδημα από ακίνηηα 

 

Αλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πεξηιακβάλεηαη θαη εηζφδεκα απφ αθίλεηα (γξαθεία, 

θαηαζηήκαηα, απνζήθεο, νηθίεο, νηθφπεδα, γήπεδα θ.ιπ), αλεμάξηεηα αλ απηφ 

πξνέξρεηαη απφ εθκίζζσζε ή ηδηνρξεζηκνπνίεζε, ην αθαζάξηζην πνζφ ηνπ 

εηζνδήκαηνο απηνχ ππνβάιιεηαη θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν, ν νπνίνο 

ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 3%. 
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 Σν πνζφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 

ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ ππφρξενπ. 

 

3.5.4 Δκπηώζειρ από ηο θόπο 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ, απφ ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα ηνπ ππφρξενπ 

θαη ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ 3% επί ηνπ αθαζαξίζηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα 

εθπίπηνπλ: 

 

 O θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε απφ ην λνκηθφ πξφζσπν 

θ.ιπ. δειαδή ν πξνθαηαβιεζείο θφξνο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλ. έηνπο, ν 

παξαθξαηεζείο θφξνο, ζην εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο, ζην εηζφδεκα απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζην εηζφδεκα απφ ακνηβέο ειεπζέξησλ 

επαγγεικάησλ. 

 

 O θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή απφ ηελ εηαηξεία 

θ.ιπ. γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζ' απηή θαη ππφθεηηαη ζε θφξν ζηελ 

Διιάδα. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ πνζνχ απηνχ ηνπ θφξνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ηνπ θφξνπ κεξίδεηαη αλάινγα κε ηα δχν ηκήκαηα ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή. O θφξνο απηφο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί 

λα είλαη αλψηεξνο απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ 

ζηελ Διιάδα. 

 

3.6 Φοπολογία Δ.Π.Δ. 

 

3.6.1 Πποϊζσύον καθεζηώρ θοπολογίαρ 

 

 Με ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 2065/1992, ε 

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο δελ απνηεινχζε ππνθείκελν θφξνπ γηα ηα θέξδε πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχζε, αιιά ηα θέξδε απηά ζεσξνχληαλ φηη απνθηήζεθαλ απφ ηνπο 

εηαίξνπο ηεο Δ.Π.Δ., θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαζελφο εηαίξνπ ζηα θέξδε ηεο 

θαη θνξνινγνχληαλ ζην φλνκά ηνπο. 

 

 Ζ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είρε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο 

απνηειεζκάησλ ηνπ άξζξνπ 16α ηνπ ΝΓ 3325/1955, απφ ηελ νπνία πξνέθππηε ε 

θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο εηαίξνπο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

έθαζηνπ εηαίξνπ ζηελ εηαηξεία. 

 Σα θέξδε απηά απνθηηφληαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν.Γ. 3323/1955, 

απφ ηνπο εηαίξνπο εθείλνπο πνπ ήηαλ εηαίξνη ηελ εκεξνκελία πνπ εγθξηλφηαλ ν 

ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηα θέξδε 

απνθηνχζαλ εθείλνη, πνπ είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ ηελ ηειεπηαία εκέξα απηνχ 

ηνπ ηξηκήλνπ. 

 

 Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37α ηνπ Ν.Γ. 3323/1955, 

πξνβιεπφηαλ παξαθξάηεζε θφξνπ 15% απφ ηελ Δ.Π.Δ. ζηα θέξδε πνπ αλαινγνχζαλ 

ζε θάζε εηαίξν ηεο. Ζ παξαθξάηεζε απηή ελεξγείην ζηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

ηζνινγηζκνχο πνπ εγθξίλνληαλ απφ 3 Ηαλνπαξίνπ 1989 θαη κεηά (άξζξν 11 παξ. 4 Ν. 

1828/89). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ επί ησλ νπνίσλ ππήξρε ππνρξέσζε 

παξαθξάηεζεο θφξνπ 15% δελ ιακβάλνληαη ππφςε: 

 

 α) θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Δ.Π.Δ. ζε άιιε 

Δ.Π.Δ. 

 

 β) ηα κεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ κεηνρέο (νλνκαζηηθέο ή αλψλπκεο) 

εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, 

αλεμάξηεηα αλ νη κεηνρέο ήηαλ εηζεγκέλεο ή φρη ζην ρξεκαηηζηήξην. 
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 γ) ηα εηζνδήκαηα πνπ απαιιάζζνληαλ απφ ην θφξν (π.ρ. ηφθνη εληφθσλ 

γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ) ή θνξνινγνχληαλ απηνηειψο (π.ρ. ηφθνη 

θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο, εηζνδήκαηα άξζξνπ 31). 

 

 δ) ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά επελδχζεσλ πνπ ζρεκάηηδαλ κε ηηο δηαηάμεηο 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (π.ρ. Ν. 1262/1982, Ν. 1828/1989, Ν. 1892/1990 θιπ.). 

 ε) νη κηζζνί ησλ εηαίξσλ πνπ θνξνινγνχληαλ σο εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε Δ.Π.Δ. παξαθξαηνχζε θφξν κε ηελ θιίκαθα ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Ν.Γ. 3323/1955. 

 

 ηε ζπλέρεηα απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγνχζε ζηα πην πάλσ θέξδε 

ηεο Δ.Π.Δ., αθαηξνχληαλ νη πξνθαηαβιεζέληεο ή παξαθξαηεζέληεο θφξνη (π.ρ. θφξνο 

εξγνιάβσλ, θφξνο ηφθσλ δαλείσλ θιπ.), εθηφο απφ ηνπο θφξνπο εηζνδεκάησλ 

κεξηζκάησλ, ηφθσλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο θιπ.) πνπ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηα 

θέξδε πνπ γηλφηαλ παξαθξάηεζε θφξνπ 15%. 

 

 Ο θφξνο παξαθξαηνχληαλ απφ ηελ Δ.Π.Δ. θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξίλνληαλ ν 

ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ε παξαθξάηεζε γηλφηαλ ηελ ηειεπηαία εκέξα απηνχ ηνπ 

ηξηκήλνπ. Ζ απφδνζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ ζην Γεκφζην γίλνληαλ κε 

ππνβνιή δήισζεο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κέζα ζηνλ επφκελν απφ ηελ παξαθξάηεζε 

κήλα θαη θαηά παξάηαζε κέρξη ηηο 10 ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηελ παξαθξάηεζε. 

Οιφθιεξν ην πνζφ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ 15% θαηαβαιιφηαλ αξρηθά εθάπαμ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1882/1990, ν παξαθξαηεζείο απηφο θφξνο θαηαβαιιφηαλ ζην 

Γεκφζην ζε ηξεηο ίζεο κεληαίεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο 

εκπξφζεζκεο δήισζεο. 

 

 Ζ Δ.Π.Δ. είρε ππνρξέσζε λα ρνξεγεί ζηα κέιε ηεο βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα 

εκθαλίδνληαλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ην πνζφ ησλ θεξδψλ ηνπ εηαίξνπ θαη ν θφξνο 
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πνπ ηνπ είρε παξαθξαηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζπκςεθηζκφο ηνπ θφξνπ απηνχ κε 

ην θφξν πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα εηζνδήκαηα πνπ ζα δειψζεη ν εηαίξνο κε ηε 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπ. 

 

 Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37α ηνπ Ν.Γ. 3323/1955 

πξνέθπςε ζέκα επί πνησλ θεξδψλ ηεο Δ.Π.Δ. ππήξρε ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο 

θφξνπ 15%. Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ αξρηθά ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ κε ηελ αξ. 

1079925/1955ΠΟΛ. 1183/5.9.1991 δηαηαγή, έθαλε δεθηφ φηη παξαθξάηεζε θφξνπ 

15% επηβάιιεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ δεινπκέλσλ θεξδψλ κε ηελ αξρηθή 

εκπξφζεζκε δήισζε, θαζψο θαη επί ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε εκπξφζεζκε ή εθπξφζεζκε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε θαη επί ησλ ινγηζηηθψλ 

δηαθνξψλ πνπ θαηαινγίδνληαη ζε Δ.Π.Δ. θαηφπηλ ειέγρνπ (πξνζσξηλνχ ή ηαθηηθνχ). 

  

3.6.2 Ιζσύον καθεζηώρ θοπολογίαρ με ηο Ν. 2065/1992 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2065/1992 άιιαμε ξηδηθά ν ηξφπνο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ 

ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Καη' αξρήλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 2065/1992, νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ 

είραλ ζπζηαζεί ή ζπληζηψληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3190/1955 θαζίζηαληαη 

ππνθείκελν θνξνινγίαο ηνπ ΝΓ 3843/1958. 

 

 Αληηθείκελν θφξνπ γηα ηηο Δ.Π.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α' ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 2238/1994, είλαη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή 

θέξδνο πνπ πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή θαη ηα 

θέξδε πνπ δηαλέκνπλ ιακβάλνληαη απφ ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

 Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηεο Δ.Π.Δ. είλαη 35%.Δηδηθφηεξα γηα 

ηηο Δ.Π.Δ., ην άξζξν 109 παξ. 2 ηνπ Ν. 2238/1994, πξνβιέπεη φηη ν πην πάλσ 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 35% εθαξκφδεηαη ζηα θαζαξά θέξδε πνπ απνκέλνπλ κεηά 

ηελ αθαίξεζε απφ ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γηα θπζηθά 
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πξφζσπα, δηαρεηξηζηέο εηαίξνπο θαη κέρξη ηξεηο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηαηξεία 

κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Ζ σο άλσ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ζεσξείηαη 

φηη ιακβάλεηαη απφ ην κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο πνπ 

δειψλνληαη κε ηελ αξρηθή εκπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θαηά ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δηαρεηξηζηψλ. 

 Δπνκέλσο, ηα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θνξνινγνχληαη 

ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην ζχλνιφ ηνπο, εάλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο 

εηαίξνο θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο ησλ δηαρεηξηζηψλ εηαίξσλ ζην ππφινηπν ησλ 

θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ησλ 

δηθαηνχκελσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην λφκν, δηαρεηξηζηψλ εηαίξσλ. Σν 

πνζφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο θνξνινγείηαη επ' νλφκαηη ησλ δηθαηνχρσλ 

δηαρεηξηζηψλ εηαίξσλ. 

 

 Με ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο 

Δ.Π.Δ. εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε επί ησλ θεξδψλ απηψλ ησλ εηαίξσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο εηαηξείεο απηέο. 

 

 Ζ εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηζρχεη γηα φινπο γεληθά ηνπο 

εηαίξνπο, εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη αλεμάξηεηα αλ νη 

εηαίξνη ηεο Δ.Π.Δ. είλαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο ζε ρψξεο κε ηηο 

νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί ζπκβάζεηο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. Ο πην πάλσ ηξφπνο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηεο Δ.Π.Δ. ηζρχεη γηα ηα 

θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ κε 30 Ηνπλίνπ 1992 θαη κεηά 

(Τπ. Οηθνλ. 1067972/10404/ΠΟΛ. 1121/13.7.92 δηαηαγή). 

 

 Πεξαηηέξσ κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3091/2002 θαηαξγείηαη ε αθαίξεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ησλ δηαρεηξηζηψλ εηαίξσλ ηεο Δ.Π.Δ., κε ζπλέπεηα ην 

ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο Δ.Π.Δ. λα θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 35%. Οη λέεο απηέο 

δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ηεο Δ.Π.Δ. πνπ αξρίδνπλ 

απφ 1/1/2003 θαη κεηά. 
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3.7 Φοπολογία Α.Δ. 

 

Γηα πνιιά ρξφληα νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θνξνινγνχληαλ γηα ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ θεξδψλ, πνπ απνθηνχζαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ εκεδαπή ή 

αιινδαπή, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ κέξνπο ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο γηα κεξίζκαηα, ακνηβέο θαη πνζνζηά ζηα κέιε ηνπ Γ. ., ακνηβέο θαη 

πνζνζηά, εθηφο κηζζνχ, ζηνπο Γηεπζπληέο θαη ακνηβέο ζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ. 

 

 Δπνκέλσο ε Α.Δ. θνξνινγνχηαλ σο λνκηθφ πξφζσπν κφλν γηα ηα αδηαλέκεηα 

θέξδε, ελψ γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε θνξνινγνχληαλ νη δηθαηνχρνη πνπ απνθηνχζαλ 

απηά (κέηνρνη, κέιε Γ.., δηεπζπληέο θαη εξγαδφκελνη). 

 

 Με ην Ν. 2065/1992 επήιζε ξηδηθή κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν θνξνινγίαο ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Με ην λέν θαζεζηψο νιφθιεξν ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο 

Α.Δ. θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη δε κέηνρνη, κέιε ηνπ Γ.., 

δηεπζπληέο θαη εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ιακβάλνπλ ηα κεξίζκαηα, ηα πνζνζηά 

θαη ηηο ακνηβέο απφ ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

 Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ επ' νλφκαηη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ππάξρεη 

πιήξεο εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο, ησλ κεηφρσλ, ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.. θαη ινηπψλ δηθαηνχρσλ. 

 

 Πεξαηηέξσ ζηα δηαλεκφκελα θέξδε κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, ακνηβψλ θαη 

πνζνζηψλ κειψλ Γ.., ακνηβψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 

παξαθξάηεζε θφξνπ θαη επνκέλσο νη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ ηα εηζνδήκαηα απηά 

θαζαξά (ρσξίο θφξν), θαζψο επίζεο δελ πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ θνξνινγία ησλ 

εηζνδεκάησλ απηψλ. 
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 Οη δηθαηνχρνη φκσο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ απνθηεκέλνπ εηζνδήκαηνο, κεγάιν ή κηθξφ, δελ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ηα ζπκπεξηιάβνπλ απηά ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, λα 

ηα ζπλαζξνίζνπλ κε ηα άιια εηζνδήκαηά ηνπο θαη λα θνξνινγεζνχλ κε ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Ν. 2238/1994 (θιίκαθα άξζξνπ 9 Ν. 2238/1994 

πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα), ζπκςεθίδνληαο ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Α.Δ. 

 Σα εηζνδήκαηα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα δηθαηνιφγεζε ηεθκεξίσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 έσο θαη 19 ηνπ Ν. 2238/1994. Σν 

λέν θαζεζηψο θνξνινγίαο ησλ Α.Δ. άξρηζε εθαξκνδφκελν απφ ηα θέξδε ησλ 

ηζνινγηζκψλ πνπ έθιεηζαλ ηελ 30/6/1992 θαη εθεμήο. 

 

3.7.1 Σπόπορ θοπολογίαρ ηων κεπδών ηων Α.Δ.  

 

Απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Α.Δ. πξνθχπηνπλ ηα ζπλνιηθά πξαγκαηηθά θαζαξά θέξδε. 

Απφ ηα ζπλνιηθά απηά θέξδε, αθαηξείηαη ε ηπρφλ δεκία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή 

ησλ πξνεγνχκελσλ 5 εηψλ, θαηά πεξίπησζε. Δπίζεο αθαηξνχληαη ηα κεξίζκαηα ή ηα 

θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξείεο, δηφηη ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη 

ζηηο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (άξζξν 106 παξ. 1 Ν. 2238/94). ηε 

ζπλέρεηα, ζηα ίδηα απηά ζπλνιηθά θέξδε πξνζηίζεληαη θαη ηα έμνδα πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά πξνο έθπησζε θαη αθαηξνχλαη ηα ηπρφλ αθνξνιφγεηα 

απνζεκαηηθά δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη 

θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 35% (άξζξα 106 θαη 109 παξ. 1α Ν. 2238/94). 

 

 ηε ζπλέρεηα ηα θέξδε απηά πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ 

θαηά έλα κέξνο δηαλέκνληαη θαη θαηά έλα άιιν κέξνο παξακέλνπλ ζηελ εηαηξεία σο 

απνζεκαηηθά ή σο ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν θιπ. Σα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη 

νλνκάδνληαη θαη εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο. Γηα ηα θέξδε απηά, φηαλ 

θαηαβάιινληαη δελ γίλεηαη θακία παξαθξάηεζε θφξνπ. 
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 ηηο εκεδαπέο Α.Δ., νη νπνίεο απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 

βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, ηα θεθαιαηνπνηνχκελα ή δηαλεκφκελα κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή θέξδε θνξνινγνχληαη, κεηά ηελ πξνζζήθε θπζηθά ζηα θέξδε 

απηά ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί 

θφξνο εηζνδήκαηνο (άξζξν 99 παξ. 1 Ν. 2238/94). 

 

 Όηαλ δηαλέκνληαη αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ 

λφκσλ, ηφηε απηά θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο κε ζπληειεζηή 35%, 

κεηά ηελ αλαγσγή θπζηθά απηψλ ζε κηθξφ πνζφ, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θφξνπ πνπ 

αλαινγεί. Όηαλ θεθαιαηνπνηνχληαη ηέηνηα απνζεκαηηθά επηβάιιεηαη θφξνο 5% γηα 

ηηο Α.Δ. κε εηζαγκέλεο κεηνρέο θαη 10% γηα ηηο ππφινηπεο Α.Δ. 

 

3.7.2 Ποζά πος πποζηίθενηαι ζηον κύπιο θόπο 

 

3.7.2.1 ςμπληπωμαηικόρ θόπορ 3% 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ε Α.Δ. έρεη εηζνδήκαηα θαη απφ αθίλεηα, ηφηε επηβάιιεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο 3% ζην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ ηα αθίλεηα. 

Γειαδή, φιν ην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε ή ηδηνρξεζηκνπνίεζε νηθνδνκψλ θαη απφ 

εθκίζζσζε γαηψλ πνπ δελ απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ, αζξνηζηηθά ιακβαλφκελν, 

ππφθεηηαη θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν 3%. Σν πνζφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ θχξην θφξν, πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο Α.Δ. (άξζξν 109 παξ. 3 Ν. 2238/94). Αλ ε Α.Δ. 

απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θχξην θφξν, ηφηε απαιιάζζεηαη θαη απφ ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ 

θφξν. 
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3.7.2.2 Σέλη σαπηοζήμος και Ο.Γ.Α. σαπηοζήμος 3,6% 

 

 Σν αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ ππφθεηηαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ 

θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ πνπ είλαη ζπλνιηθά 3,60% (δειαδή είλαη 3% ηέιε 

ραξηνζήκνπ θαη 20% Ο.Γ.Α. ζην ραξηφζεκν). 

 

3.7.2.3 Πποκαηαβληηέορ θόπορ για ηην επόμενη σπήζη 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ ησλ Α.Δ. πνιιαπιαζηάδεηαη ν 

θαηαβιεηένο θφξνο κε ην 55%. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απνηειεί ην πνζφ ηνπ 

πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ. Δπίζεο, πξνθαηαβνιή θφξνπ ππνινγίδεηαη θαη ζηηο Α.Δ. θαη 

γεληθά ζηα λνκηθά πξφζσπα φηαλ έρνπλ ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε θαη ππνβάιινπλ 

πξνζσξηλέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (άξζξν 111 παξ. 2 Ν. 2238/94). 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ζην δεισκέλν εηζφδεκα απφ ηε Α.Δ. πεξηιακβάλεηαη θαη 

εηζφδεκα γηα ην νπνίν παξαθξαηήζεθε θφξνο ζηελ πεγή (δειαδή παξαθξαηεκέλνο 

θφξνο απφ ηφθνπο ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ θιπ.), ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνθαηαβάιιεηαη κεηψλεηαη κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζηελ πεγή. 

Αλ ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε γηα ηελ Α.Δ. ηπραίλεη λα είλαη ππεξδσδεθάκελε, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ ππνινγίδεηαη ην 55% ηνπ θφξνπ πνπ 

αλαινγεί ζε δσδεθάκελε πεξίνδν (άξζξν 111 παξ. 1 Ν. 2238/94, Δγθ. Πνι. 

1248/12.11.92). 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο Α.Δ. έρεη ππνζηεί 

ζεκαληηθή κείσζε (πάλσ απφ 25%), ηφηε κπνξεί ν ινγηζηήο ηεο Α.Δ. λα δεηήζεη κε 

αίηεζε ηε κείσζε αλαινγηθά ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ θαη ν πξντζηάκελνο ηεο 

Γ.Ο.Τ. ππνρξενχηαη λα απαληήζεη κέζα ζε 3 κήλεο, νπφηε αλ δελ απαληήζεη, ηφηε ν 

ινγηζηήο κεηψλεη ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ γηα ηηο δφζεηο πνπ δελ είραλ γίλεη 

αθφκα ιεμηπξφζεζκεο θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη θπζηθά θαηά ην 

πνζνζηφ πνπ δεηνχζε κε ηελ αίηεζε λα κεησζεί (Δγθ.. 1108987/πνι. 1270/26.11.01). 

Ζ αίηεζε απηή ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο. Τ. ζην δηάζηεκα απφ 1/1-30/9 ηνπ νηθνλνκηθνχ 
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έηνπο, κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη αθνξά ζην πνζφ ηνπ θφξνπ 

ησλ δφζεσλ πνπ δελ έρνπλ ιήμεη αθφκα θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

(άξζξν 53 παξ. 1 θαη άξζξν 111 παξ. 4 ηνπ Ν. 2238/94 Δγθ.Τπ.Οηθ. 1108987/πνι. 

1270/26.11.01). 

 

 Γελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή ζηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα 

θέξδε Α.Δ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

λφκσλ (άξζξν 111 παξ. 6 Ν. 2238/94). Δπίζεο δελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ 

ζηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ησλ Α.Δ, Δ.Π.Δ. θαη ζπλεηαηξηζκψλ φηαλ απηά 

δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, θαζψο επίζεο θαη ζηα απνζεκαηηθά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαηά εηδηθφ ηξφπν κε 

εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο φηαλ απηά επίζεο δηαλέκνληαη ή 

θεθαιαηνπνηνχληαη (άξζξν 111 παξ. 6 Ν. 2238/94) 

 

3.7.3. Ποζά πος αθαιπούνηαι από ηον κύπιο θόπο:  

 

 Ο θφξνο πνπ ηπρφλ παξαθξαηήζεθε. 

 

  Ο πξνθαηαβεβιεκέλνο θφξνο, δειαδή ν θφξνο πνπ είρε πξνθαηαβιεζεί κέζα 

ζηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν θαη αθνξνχζε ηα εηζνδήκαηα ηεο ρξήζεο γηα ηελ 

νπνία γίλεηαη ιφγνο.  

 

 Οη παξαθξαηνχκελνη θφξνη ζηελ αιινδαπή. Απφ ην θφξν πνπ 

πξνθαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή, γηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθεί, δελ 

κπνξεί λα αθαηξεζεί πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηελ 

Διιάδα γηα ην ίδην πνζφ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέθπςε ζηελ αιινδαπή. Γειαδή, 

αλ είρε πξνθαηαβιεζεί κεγαιχηεξν πνζφ, ηφηε ν θφξνο πνπ αθαηξείηαη είλαη 

ίζνο κε ην θφξν ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο αιινδαπήο πνπ αλαινγεί ζηελ Διιάδα. 

 

 Ο θφξνο πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαηά 

εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο φηαλ απηά 
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δηαλέκνληαη θαη κε ηα νπνία έρνπλ πξνζαπμεζεί ηα ππνθείκελα ζε θνξνινγία 

θέξδε ηεο Α.Δ.  

 Σν ηειηθφ πνζφ πνπ απνκέλεη, κεηά ηηο πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο απφ ηνλ 

θχξην θφξν, είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη ε Α.Δ. ζηε Γ.Ο.Τ. 

γηα ηα θέξδε ηεο ρξήζεο. Πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο Α.Δ. : Ζ Α.Δ. 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηε δήισζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηφο ηεο κέρξη ηηο 10 ηνπ 

πέκπηνπ κήλα, απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ (θαη αλ ε 10ε κέξα είλαη 

αξγία, ε δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ επφκελε 11ε ή 12ε θιπ. Δξγάζηκε γηα ην 

δεκφζην κέξα). Γειαδή ε Α.Δ. πνπ ε δηαρεηξηζηηθή ηεο ρξήζε ιήγεη ζηηο 31/12, 

ππνβάιιεη ηε δήισζή ηεο κέρξη ηηο 10/5 ηνπ ακέζσο επφκελνπ έηνπο. Γηαθνξεηηθά ε 

Α.Δ. πνπ ε δηαρεηξηζηηθή ηεο ρξήζε ιήγεη ζηηο 30/6 ππνβάιιεη ηε δήισζή ηεο κέρξη 

ηηο 10/11 ηνπ ίδηνπ έηνπο (άξζξν 110 παξ. 1 Ν. 2238/94). 

 

 Οη πξνζεζκίεο φκσο απηέο πνπ ππνβάιιεηαη ε δήισζε ηεο Α.Δ. 

παξαηείλνληαη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ. κε αξρή ην ςεθίν 1 θαη 

νινθιεξψλνληαη κέζα ζε 11 εξγάζηκεο εκέξεο, σο εμήο: 

 

Τελεσηαίο 

υηθίο Α.Φ.Μ. 

Προθεζμίες σποβολής ηης δήλφζης ηφν Α.Ε. 

1 Μέτρι 10 Μαΐοσ 

2 
Μέτρι ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει 

για ηο υηθίο 1 

3 
Μέτρι ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει 

για ηο υηθίο 2 

4 
Μέτρι ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει 

για ηο υηθίο 3 

5 
Μέτρι ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει 

για ηο υηθίο 4 
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Από ηο οικ. Έηορ 2011 η ςποβολή ηων δηλώζεων ξεκίνηζε ηην ηλεκηπονικά. 

 

 Μαδί κε ηε δήισζε θαηαβάιιεηαη θαη ε πξψηε δφζε (1/8) ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ραξηνζήκνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θαη εηζνδήκαηα 

απφ αθίλεηα, θαζψο θαη ην 1/8 ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (άξζξν 110 

παξ. 1 Ν. 2238/94). Σν ππφινηπν πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαβάιιεηαη ζηνπο 

ακέζσο επφκελνπο 7 κήλεο ζε ίζα κεληαία πνζά. Γειαδή ε πξψηε δφζε 

θαηαβάιιεηαη ζηηο 10/5, ε δεχηεξε θαηαβάιιεηαη ζηηο 30/6, ε ηξίηε ζηηο 31/7 θ.ν.θ. 

Αλ φινο ν θφξνο θαηαβιεζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο γίλεηαη 

έθπησζε 2,5% πάλσ ζην θαηαβαιιφκελν πνζφ (άξζξν 110 παξ. 2 Ν. 2238/94). Αλ νη 

παξαπάλσ εκεξνκελίεο, πνπ θαηαβάιινληαη νη 7 κεληαίεο δφζεηο, είλαη αξγίεο γηα ην 

Γεκφζην, ηφηε ε απφδνζε γίλεηαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ην Γεκφζην εκέξα πξηλ 

απφ ηηο εκεξνκελίεο απηέο. (άξζξν 110 Ν. 2238/94). 

 

 Μαδί κε ηε δήισζε ππνβάιινληαη ζηε Γ.Ο.Τ. αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

αληίγξαθν ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

θαη απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ηελ 

6 
Μέτρι ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει 

για ηο υηθίο 5 

7 
Μέτρι ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει 

για ηο υηθίο 6 

8 
Μέτρι ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει 

για ηο υηθίο 7 

9 
Μέτρι ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει 

για ηο υηθίο 8 

10,20,30,40,50 
Μέτρι ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει 

για ηο υηθίο 9 

60,70,80,90,00 
Μέτρι ηην επόμενη ημέρα ηης προθεζμίας ποσ λήγει για ηο 

υηθίο 10, 20, 30, 40 και 50 

(Α.Υ.Ο. 46097/πολ. 1125/10.5.01) 
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πξφηαζε δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, φια ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν 

ή ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. 

 

 Δπίζεο καδί κε ηε δήιωζε ησλ θεξδψλ ππνβάιινληαη ζπγρξφλσο θαη ηα εμήο, 

θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία: 

 

 Σξία αληίηππα απφ ηα γξακκνγξαθεκέλα έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ην 

ινγηζηή γηα ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηε ρξήζε θαη 

αθνξνχλ αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

 

 Καηάζηαζε ζε 2 αληίηππα, ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ην είδνο ησλ δαπαλψλ 

θαηά θαηεγνξία θαη ην πνζφ πνπ δηαηέζεθε κέζα ζηε ρξήζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2601/98, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα εηδηθά αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά επελδχζεσλ 

κε βάζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1828/89 πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηα 

αδηαλέκεηα θέξδε. 

 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία δεινχηαη φηη, ηεο πην πάλσ 

πεξίπησζεο β πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ρξήζεο. 

Δπίζεο, ζηελ ίδηα ή ζε άιιε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 αλαγξάθνληαη 

θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

 

  1) ην πνζφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο, 

2) ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ δηαηέζεθε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ φπνπ ππάξρεη ππνρξέσζε 

  3) ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ δηαλεκήζεθε κε νπνηαδήπνηε κνξθή 

  4) ην πνζφ ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο θαη 

5) ην πνζφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ δηαηέζεθε γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηνπ εηδηθνχ απηνχ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ επελδχζεσλ. 
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 Αίηεζε κε ηελ νπνία λα δεηά ε επηρείξεζε ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο 

επέλδπζεο ηνπ Ν. 2601/98 πνπ νινθιεξψζεθε κέζα ζηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

ππνβάιιεηαη ε θνξνινγηθή δήισζε, φηαλ ε επηρείξεζε επέιεμε σο ελίζρπζε 

ηε θνξνινγηθή απαιιαγή. Όηαλ φκσο ε επέλδπζε έρεη ππαρζεί ζε 

θνξνινγηθή απαιιαγή θαη ζε επηδφηεζε ηφθσλ, ηφηε ζηελ αίηεζε ζα πξέπεη 

λα αλαγξάθεηαη θαη ε ζρεηηθή Πξάμε Τπαγσγήο. πλππνβάιιεηαη καδί κε 

ηελ αίηεζε θαη θαηάζηαζε κε φιεο ηηο δαπάλεο αλαιπηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ 

επέλδπζε ε νπνία νινθιεξψζεθε κέζα ζηε ρξήζε κε θσηνηππία ηα ζηνηρεία 

πνπ εθδφζεθαλ. Σα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη παξαγσγηθέο επελδχζεηο ηνπ Ν. 2601/98 πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing). 

 

 Σξία αληίηππα απφ ην έληππν Δ3 'Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν Οηθ. 

 

 ηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ. 

 

 Βεβαηψζεηο ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί. 

 

 Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ κηζζσκάησλ νηθνδνκψλ (Δ2). 

 

 Αληίγξαθν ηζνινγηζκνχ κε 'γεληθή εθκεηάιιεπζε' θαη κε 'αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο', θαζψο θαη κε απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ πξφηαζε δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. 

 

 Έγγξαθν εθπξνζψπεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπέο επηρεηξήζεηο. 

 

 Βεβαίσζε απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζε λεζί κε 

πιεζπζκφ θάησ απφ 3100 θαηνίθνπο, γηα ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θφξνπ 

θαηά πνζνζηφ 40%. 
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 ε πεξηπηψζεηο κεηαγελέζηεξεο, αιιά κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, 

κεξηθήο ή νιηθήο έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο, ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε 

κέζα ζε 30 κέξεο απφ ην ρξφλν έγθξηζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ν 

νθεηιφκελνο θφξνο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο 

δήισζεο. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ε Α.Δ. κπαίλεη ζε εθθαζάξηζε, ππνρξεψλεηαη λα 

ππνβάιιεη ηε θνξνινγηθή ηεο δήισζε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο 

εθθαζάξηζεο γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ κέζα ζην ρξφλν απηφ. Αλ φκσο ε 

εθθαζάξηζε δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο, ππνβάιιεηαη πξνζσξηλή δήισζε γηα 

ηα εηζνδήκαηα εθθαζάξηζεο ηνπ θάζε έηνπο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ θαη 

κεηά ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο ππνβάιιεηαη νξηζηηθή δήισζε κέζα ζε έλα κήλα. Ο 

θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε κία δφζε καδί κε ηε δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη 9άξζξν 107 

Ν. 2238/94). 

 

 ε πεξίπησζε πνπ δηαιχεηαη κηα Α.Δ. ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ην λφκν θαη 

εθθαζάξηζε, ηφηε ππνβάιιεηαη δήισζε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δηάιπζή ηεο θαη 

πξηλ απφ ηε δηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (άξζξν 

107 παξ. 2δ Ν. 2238/94). 

 

 3.7.4 Σι άλλα θοπολογικά ζηοισεία ςποβάλλονηαι για ηιρ ανώνςμερ 

μη ειζαγμένερ μεηοσέρ 

 

Οη θνκηζηέο ησλ αλσλχκσλ κεηνρψλ πνπ δελ είλαη εηζαγκέλεο ζη ρξεκαηηζηήξην 

έρνπλ ππνρξέσζε θαηά ηελ εμαξγχξσζε ησλ κεξηζκαηαπνδείμεσλ λα ππνβάιινπλ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 θαη λα δειψζνπλ φηη είλαη θχξηνη ή επηθαξπσηέο 

ησλ κεηνρψλ. Οη δειψζεηο απηέο απνζηέιινληαη απφ ην ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο 

κέζα ζε 2 κήλεο απφ ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο (άξζξν 79 παξ. 2 Ν. 2238/94).  
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3.7.5 Γιανομή ηων κεπδών ανώνςμων εηαιπειών-πεπιοπιζμοί από ηο 

νόμο 

 

 Σα θέξδε ηεο θάζε Α.Δ. πξνζδηνξίδνληαη ινγηζηηθά απφ ηα βηβιία ηεο. Σα θέξδε 

απηά, κεηά θαη απφ ηε ζρεηηθή θνξνινγηθή αλακφξθσζε, θνξνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηή 35%, εθφζνλ είλαη θέξδε ρξήζεο 2002 θαη κεηά (άξζξν 109 Ν. 2238/94). 

ηε ζπλέρεηα, απφ ηα ππφινηπα θέξδε ηεο παξαθξαηείηαη ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ κέρξη λα θηάζεη απηφ ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν 

ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ππνινγίδεηαη σο εμήο: Σα θέξδε ρξήζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνλ ηζνινγηζκφ κεηψλνληαη κε ην πνζνζηφ 35% πνπ είλαη ν θφξνο ηνπο θαη ην 

ππφινηπν πνζφ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή 5%. ηε ζπλέρεηα. Απφ ηα θέξδε 

ρξήζεο αθαηξείηαη ην α' κέξηζκα πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: Πνιιαπιαζηάδεηαη ην 

θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην κε ην ζπληειεζηή 6% θαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη 

κεηψλεηαη θαηά 35% πνπ είλαη ν θφξνο ηνπ θαη απηφ πνπ απνκέλεη είλαη ην α' 

κέξηζκα. Πεξηνξηζκφο: Σα θέξδε ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηψλνληαη κε ην πνζνζηφ 35% 

πνπ είλαη ν θφξνο ηνπο θαη κε ην πνζφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο απηφ 

ππνινγίζηεθε πην πάλσ. Σν ππφινηπν πνπ απνκέλεη πνιιαπιαζηάδεηαη ζην ζχλνιφ 

ηνπ κε ην ζπληειεζηή 35% πνπ είλαη έλαο ζπληειεζηήο θαησηάηνπ νξίνπ δηαλνκήο 

θεξδψλ (θαη φρη ν ζπληειεζηήο 35%, πνπ έηπρε λα ζπκπίπηεη ζηε πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε) θαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ απηφ, αλ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην παξαπάλσ πνζφ πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 6% ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην, ηφηε ην πνζφ απηφ παίξλεηαη σο α' κέξηζκα. Γελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα δηαλεκεζεί ην 35% ησλ θεξδψλ, αιιά κφλν ην 6% ηνπ 

θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε κε 

πιεηνςεθία 65% θαη πάλσ. Αλ ε Α.Δ. θαηέρεη δηθέο ηεο κεηνρέο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ζρεκαηηζηεί θαη απνζεκαηηθφ ηζφπνζν κε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ (άξζξν 42ε 

παξ. 13 Ν. 2190/20). Σα ππφινηπα θέξδε κνηξάδνληαη ζχκθσλα κε απηά πνπ νξίδεη 

ην θαηαζηαηηθφ, δειαδή θαηαβάιιεηαη ην ηπρφλ β' κέξηζκα θαη νη ακνηβέο ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζρεκαηίδνληαη δηάθνξα απνζεκαηηθά θιπ. 
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3.7.6 Έκπηωζη δαπανών από μεηαβίβαζη μη ειζαγμένων μεηοσών 

 

 Αλ ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα απφ 

κεηαβίβαζε κε εηζαγκέλσλ κεηνρψλ πνπ θνξνινγήζεθαλ απηνηειψο κε ζπληειεζηή 

35% (άξζξν 13 παξ. 2 Ν. 2238/94), ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο 

ηεο επηρείξεζεο πνπ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ 

πξφθεηηαη λα εθπέζεη κεηψλεηαη θαηά ηα εμήο πνζά δαπαλψλ, πνπ βαξχλνπλ ηα πην 

πάλσ αθαζάξηζηα έζνδα (άξζξν 31 παξ. 8 Ν. 2238/94): α) Καηά έλα κέξνο απφ ηνπο 

ρξεσζηηθνχο ηφθνπο πνπ εμεπξίζθεηαη κε επηκεξηζκφ ησλ ηφθσλ απηψλ κεηαμχ ησλ 

ππνθείκελσλ ζηε θνξνινγία αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη απηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην 

πάλσ θαη β) Καηά πνζνζηφ 5% ησλ εζφδσλ απφ ηε κεηαβίβαζε κε εηζαγκέλσλ 

κεηνρψλ ή ησλ εζφδσλ απφ κεξίζκαηα θαη θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εκεδαπέο 

επηρεηξήζεηο, σο ινηπέο δαπάλεο. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 20% ησλ 

πάζεο θχζεο δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο (άξζξα 13 παξ. 2, 99 θαη 106 Ν. 2238/94). 

 

 

 

3.8 ύγκπιζη Φοπολογίαρ Ανάλογα με ηον Δηαιπικό Σύπο 

 

Τπόθεζη 1
η
                   

Έζησ φηη κηα εηαηξία έρεη ζχλνιν θαζαξψλ θεξδψλ δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ 

(250.000 €). Σν ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο αλάινγα κε ηνλ 

εηαηξηθφ ηεο ηχπν, αλέξρεηαη ζε: 

 

  Πποζωπικέρ Εηαιπίερ 
1
 

 

Δπισειπημαηική Αμοιβή 

 Γηα ηνλ εηαίξν Α, ζπκκεηνρή ζηα απνηειέζκαηα: 250.000 x 50% = 125.000 θαη επ‟ 

απηνχ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή: 125.000 x 50% = 62.500 

 

 

                                                             
1 Η εηαηξία έρεη δπν εηαίξνπο κε 50% ζπκκεηνρή ζηα απνηειέζκαηα ν θαζέλαο. Οη εηαίξνη δελ έρνπλ 

εηζνδήκαηα από άιιεο πεγέο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε άιιε πξνζωπηθή εηαηξία 
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ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΦΟΡΟ 

ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ  

ΤΝΟΛΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΤ 

12000 0 0 12000 0 

4000 18 720 16000 720 

6000 24 1440 22000 2160 

4000 26 1040 26000 3200 

6000 32 1920 32000 5120 

8000 36 2880 40000 8000 

20000 38 7600 60000 15600 

2500 40 1000 62500 16600 

 

γηα ηνλ εηαίξν Β, ηζρχνπλ, αθξηβψο, ηα ίδηα 

 

 

 

Φφξνο εηαίξνπ Α ΒΑΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 16600 

Φφξνο εηαίξνπ Β ΒΑΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 16600 

Φφξνο εηαηξίαο 125000 ρ 20 %  25000 

ΤΝΟΛΟ  58200 

 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 250.000 - 58.200 = 191.800 

 

 Ε.Π.Ε.
2
 

 

ύνολο θόπος ζηο όνομα ηηρ εηαιπίαρ 250.000 x 25% = 62.500 
 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 250.000 – 62.500 = 187.500 

 

 

                                                             
2 Tν ηαθηηθό απνζεκαηηθό έρεη θηάζεη ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ε εηαηξία δηαλέκεη όια ηα θαζαξά θέξδε ζηνπο κεηόρνπο 
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  Α.Ε.
3
 

 

 

Φφξνο εηαηξίαο 250000 ρ 25 % 62500 

Παξαθξάηεζε θφξνπ 10% 

ζηα δηαλεκφκελα θέξδε 

187500 ρ 10 % 18750 

ΤΝΟΛΟ  81250 

 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 250.000 - 81.250 = 168.750 

 

 

 

Τπόθεζη 2
η
                   

Ζ εηαηξία έρεη ζχλνιν θαζαξψλ θεξδψλ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (500.000 €). Σν 

ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ αλάινγα κε ηνλ εηαηξηθφ ηεο ηχπν, αλέξρεηαη 

ζε: 

 

 Πποζωπικέρ Εηαιπίερ 
4
 

 

Δπισειπημαηική Αμοιβή 

Γηα ηνλ εηαίξν Α, ζπκκεηνρή ζηα απνηειέζκαηα: 500.000 x 50% = 250.000 θαη επ‟ 

απηνχ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή: 250.000 x 50% = 125.000 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΦΟΡΟ 

ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ  

ΤΝΟΛΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΤ 

12000 0 0 12000 0 

4000 18 720 16000 720 

6000 24 1440 22000 2160 

4000 26 1040 26000 3200 

6000 32 1920 32000 5120 

                                                             
3
  ισχφει το ίδιο με την 2 υποσημείωση 

4  ισχφει  το ίδιο με την 1 υποσημείωση  
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8000 36 2880 40000 8000 

20000 38 7600 60000 15600 

40000 40 16000 100000 31600 

25000 45 11250 125000 42850 

 

γηα ηνλ εηαίξν Β, ηζρχνπλ, αθξηβψο, ηα ίδηα 

 

Φφξνο εηαίξνπ Α ΒΑΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 42850 

Φφξνο εηαίξνπ Β ΒΑΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 42850 

Φφξνο εηαηξίαο 250000 ρ 20 %  50000 

ΤΝΟΛΟ  135700 

 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 500.000 - 135.700 = 364.300 

 Ε.Π.Ε.
5
 

 
ύνολο θόπος ζηο όνομα ηηρ εηαιπίαρ 500.000 x 25% = 125.000 
 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 500.000 - 125.000 = 375.000 

 

 Α.Ε.
6
 

 

Φφξνο εηαηξίαο 500000 ρ 25 % 125000 

Παξαθξάηεζε θφξνπ 10% 

ζηα δηαλεκφκελα θέξδε 

375000 ρ 10 % 37500 

ΤΝΟΛΟ  162500 

 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 500.000 - 162.500 = 337.500 

Τπόθεζη 3
η
                   

                                                             
5
 ισχφει  το ίδιο με την 2 υποσημείωση  

6 ισχφει  το ίδιο με την 2 υποσημείωση 
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Ζ εηαηξία έρεη ζχλνιν θαζαξψλ θεξδψλ επηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ (750.000 €). 

Σν ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο αλάινγα κε ηνλ εηαηξηθφ ηεο 

ηχπν, αλέξρεηαη ζε: 

 

 Πποζωπικέρ Εηαιπίερ 
7
 

 

Δπισειπημαηική Αμοιβή 

Γηα ηνλ εηαίξν Α, ζπκκεηνρή ζηα απνηειέζκαηα: 750.000 x 50% = 375.000 θαη επ‟ 

απηνχ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή: 375.000 x 50% = 187.500 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΦΟΡΟ 

ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ  

ΤΝΟΛΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΤ 

12000 0 0 12000 0 

4000 18 720 16000 720 

6000 24 1440 22000 2160 

4000 26 1040 26000 3200 

6000 32 1920 32000 5120 

8000 36 2880 40000 8000 

20000 38 7600 60000 15600 

40000 40 16000 100000 31600 

87500 45 39375 187500 70975 

 

γηα ηνλ εηαίξν Β, ηζρχνπλ, αθξηβψο, ηα ίδηα 

 

Φφξνο εηαίξνπ Α ΒΑΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 70975 

Φφξνο εηαίξνπ Β ΒΑΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 70975 

Φφξνο εηαηξίαο 375000 ρ 20 %  75000 

ΤΝΟΛΟ  216950 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 750.000 - 216950 = 533.050 

 

 Ε.Π.Ε.
8
 

                                                             
7 ισχφει το ίδιο με την 1 υποσημείωση 
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ύνολο θόπος ζηο όνομα ηηρ εηαιπίαρ 750.000 x 25% = 187.500 
 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 750.000 - 187.500 = 562.500 

 

 Α.Ε.
9
 

 

Φφξνο εηαηξίαο 750.000 ρ 25 % 187.500 

Παξαθξάηεζε θφξνπ 10% 

ζηα δηαλεκφκελα θέξδε 

562.500 ρ 10 % 56250 

ΤΝΟΛΟ  243.750 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 750.000 – 243.750 = 506.250 

Τπόθεζη 4
η
                   

Ζ εηαηξία έρεη ζχλνιν θαζαξψλ θεξδψλ έλα εθαηνκκχξην επξψ (1.000.000 €). Σν 

ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο αλάινγα κε ηνλ εηαηξηθφ ηεο ηχπν, 

αλέξρεηαη ζε: 

 

 Πποζωπικέρ Εηαιπίερ 
10

 

 

Δπισειπημαηική Αμοιβή 

Γηα ηνλ εηαίξν Α, ζπκκεηνρή ζηα απνηειέζκαηα: 1.000.000 x 50% = 500.000 θαη επ‟ 

απηνχ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή: 500.000 x 50% = 250.000 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΦΟΡΟ 

ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ  

ΤΝΟΛΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΤ 

12000 0 0 12000 0 

4000 18 720 16000 720 

6000 24 1440 22000 2160 

4000 26 1040 26000 3200 

                                                                                                                                                                              
8
 ισχφει  το ίδιο με την 2 υποσημείωση 

9
 ισχφει  το ίδιο με την 2 υποσημείωση 

10 ισχφει το ίδιο με την 1 υποσημείωση 
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6000 32 1920 32000 5120 

8000 36 2880 40000 8000 

20000 38 7600 60000 15600 

40000 40 16000 100000 31600 

150000 45 67500 250000 99100 

 

γηα ηνλ εηαίξν Β, ηζρχνπλ, αθξηβψο, ηα ίδηα 

 

Φφξνο εηαίξνπ Α ΒΑΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 99100 

Φφξνο εηαίξνπ Β ΒΑΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 99100 

Φφξνο εηαηξίαο 500.000 ρ 20 %  100000 

ΤΝΟΛΟ  298200 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 1.000.000 – 298.200 = 701.800 

 

 Ε.Π.Ε.
11

 

 

ύνολο θόπος ζηο όνομα ηηρ εηαιπίαρ 1.000.000 x 25% = 250.000 
 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 1.000.000 - 250.000 = 750.000 

 

 Α.Ε.
12

 

 

Φφξνο εηαηξίαο 1.000.000 ρ 25 % 250.000 

Παξαθξάηεζε θφξνπ 10% 

ζηα δηαλεκφκελα θέξδε 

750.000 ρ 10 % 75.000 

ΤΝΟΛΟ  325.000 

 

ςνολικό Καθαπό Διζόδημα: 1.000.000 - 325.000 = 675.000 

                                                             
11

ισχφει  το ίδιο με την 2 υποσημείωση 
12 ισχφει το ίδιο με την 2 υποσημείωση 
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3.9 ςμπεπάζμαηα για ηη Φοπολόγηζη Ανάλογα με ηον Σύπο 

 

πγθξίλνληαο ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα, δηαπηζηψλνπκε φηη 

νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο επλννχληαη θνξνινγηθά θαη απνδίδνπλ ην 

κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο θεθαιαηνπρηθέο, φηαλ ηα θαζαξά θέξδε είλαη ρακειφηεξα 

ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000 €) επξψ. Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ, ιφγσ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα 

ηεο Α.Δ., νη Δ.Π.Δ. επλννχληαη θαζνιηθά. 

 

υγκριτικά Αποτελζςματα 

  υνολικό Κακαρό Ειςόδθμα (€) 

Κζρδθ (€)  Προςωπικζσ Εταιρίεσ   Ε.Π.Ε. Α.Ε. 

250.000 191.800 187.500 168.750 

500.000 364.300 375.000 337.500 

750.000 533.050 562.500 506.250 

1.000.000 701.800 750.000 675.000 

 

3.10  Ποια μοπθή ζςμθέπει θοπολογικά μεηαξύ ΟΔ –ΑΔ & ΔΠΔ 

βάζη ηος νέος θοπολογικού νόμος 3842/2010 

 

Θα εμεηάζνπκε ηελ θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ κέζα απφ ηξία παξαδείγκαηα ζηα νπνία 

κέηνρνη ή εηαίξνη είλαη δχν θπζηθά πξφζσπα, Α θαη Β, κε πνζνζηφ 50% ν θαζέλαο ζε 

Α.Δ. ή Ο.Δ.. 

 

 

1η ΠΔΡΙΠΣΩΗ:  Καζαξά Κέξδε 100.000 € ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηνπο δχν 

κεηφρνπο Α θαη Β. 

 

Δηαιπία  (X)  ΑΔ  –  (Υ)  ΔΠΔ                                                                                      

 

Τπνζέηνπκε φηη φια ηα θέξδε είλαη πξνο δηαλνκή. 

Παξαθξάηεζε θφξνπ ζηε δηαλνκή θεξδψλ = 100.000 x 40% = 40.000 € 

Σα θέξδε 100.000 € δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο Α θαη Β απφ 50.000 €. πλεπψο ν 

θφξνο γηα ηελ πξνζσπηθή δήισζε γηα ηνλ θάζε κέηνρν βάζε θιίκαθαο είλαη 11.800 € 
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Δπεηδή φκσο έρεη γίλεη ήδε παξαθξάηεζε 40.000 €  ζηελ εηαηξία θαη βάζε ηνπ λένπ 

θνξνινγηθνχ λφκνπ 3842/2010, απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εθπίπηεη ν θφξνο πνπ 

θαηαβιήζεθε, νη κέηνρνη Α θαη Β ζα πάξνπλ επηζηξνθή 8.200 ν θαζέλαο, κε ηε 

θνξνινγηθή δήισζε πνπ ζα ππνβάιινπλ ην επφκελν έηνο. 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ     

 

πλνιηθφο θφξνο ζην λνκηθφ πξφζσπν =  40.000 € 

πλνιηθφο θφξνο ζηνλ κέηνρν Α =  11.800 -  20.000 €  = -8.200 €                   

πλνιηθφο θφξνο ζηνλ κέηνρν Β  =  11.800 -  20.000 €  = -8.200 € 

 

ΤΝΟΛΟ      =   23.600 € 

 

πλνιηθή επηβάξπλζε κεηφρσλ θαη εηαηξίαο γηα ηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ 

100.000€. 

 

Δηαιπία Υ  Ο.Δ. 

 

 

Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή  πνπ αθαηξείηαη: 100.000 x 50% = 50.000  € 

πλεπψο ν θφξνο ηεο εηαηξίαο είλαη : 50.000 x 25% = 12.500 € 

Με ηελ επηβνιή απηνχ ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, επί ησλ 

θεξδψλ απηψλ, ησλ εηαίξσλ Α θαη Β. πλεπψο ζηελ πξνζσπηθή δήισζε ησλ Α θαη Β 

ζα θνξνινγεζεί κφλν ε επηρεηξεκαηηθή ακνηβή, βάζε θιίκαθαο θαη ν θφξνο πνπ 

πξνθχπηεη γηα ηνλ θάζε εηαίξν είλαη 2.940 €. 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ   

 

πλνιηθφο θφξνο ζην λνκηθφ πξφζσπν  =  12.500 € 

πλνιηθφο θφξνο ζην νκφξξπζκν κέινο Α =    2.940 € 

πλνιηθφο θφξνο ζην νκφξξπζκν κέινο Β  =    2.940 € 

 

ΤΝΟΛΟ         =   18.380 € 
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πλνιηθή επηβάξπλζε εηαίξσλ θαη εηαηξίαο γηα ηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ 

100.000€. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: Σν απνηέιεζκα ηνπ ζπγθξηηηθνχ ηεζη θνξνιφγεζεο Α.Δ. ζε 

ζρέζε κε Ο.Δ. είλαη 5.220€ πεξηζζφηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηελ  Α.Δ. θαη 

ηνπο κεηφρνπο ζε ζρέζε κε ηελ Ο.Δ. θαη ηνπο εηαίξνπο. Δπίζεο πεξηζζφηεξε 

θαηαβνιή θφξνπ πξνθαηαβνιηθά απφ ηελ Α.Δ. επεξεάδνληαο ην CASH-FLOW. 

 

2η ΠΔΡΙΠΣΩΗ : Καζαξά θέξδε 300.000 €, ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο 

Α θαη Β. 

 

Δηαιπία  (X)  ΑΔ  –  (Υ)  ΔΠΔ                            

 

Τπνζέηνπκε φηη φια ηα θέξδε είλαη πξνο δηαλνκή. 

Παξαθξάηεζε θφξνπ ζηε δηαλνκή θεξδψλ = 300.000 x 40% = 120.000 € 

Σα θέξδε, 300.000€, δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο Α θαη Β απφ 150.000 €. πλεπψο ν 

θφξνο γηα ηελ πξνζσπηθή δήισζε γηα ηνλ θάζε κέηνρν βάζε θιίκαθαο είλαη 54.100 € 

. Δπεηδή φκσο έρεη γίλεη ήδε παξαθξάηεζε 120.000 €  ζηελ εηαηξία θαη βάζε ηνπ λένπ 

θνξνινγηθνχ λφκνπ 3842/2010, απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εθπίπηεη ν θφξνο πνπ 

θαηαβιήζεθε, ζπλεπψο νη κέηνρνη Α θαη Β ζα πάξνπλ επηζηξνθή 5.900 € ν θαζέλαο. 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ     

 

πλνιηθφο θφξνο ζην λνκηθφ πξφζσπν  =  120.000 € 

πλνιηθφο θφξνο ζηνλ κέηνρν Α  =  54.100 – 60.000 =  -5.900 €                            

πλνιηθφο θφξνο ζηνλ κέηνρν Β   =  54.100 – 60.000 =  -5.900 € 

 

ΤΝΟΛΟ      =   108.200 € 

 

 

Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε κεηφρσλ θαη εηαηξίαο γηα ηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ 

300.000€. 
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Δηαιπία (Υ)  Ο.Δ. 

 

Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή   300.000 x 50% = 150.000  € 

πλεπψο ν θφξνο ηεο εηαηξίαο είλαη : 150.000 x 25% = 37.500 € 

Με ηελ επηβνιή απηνχ ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, επί ησλ 

θεξδψλ απηψλ, ησλ εηαίξσλ Α θαη Β. πλεπψο ζηελ πξνζσπηθή δήισζε ησλ Α θαη Β 

ζα θνξνινγεζεί κφλν ε επηρεηξεκαηηθή ακνηβή, βάζε θιίκαθαο θαη ν θφξνο πνπ 

πξνθχπηεη γηα ηνλ θάζε εηαίξν είλαη 21.600 €. 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ  

 

πλνιηθφο θφξνο ζην λνκηθφ πξφζσπν  =  37.500 € 

πλνιηθφο θφξνο ζην νκφξξπζκν κέινο Α  =  21.600 € 

πλνιηθφο θφξνο ζην νκφξξπζκν κέινο Β  =  21.600 € 

 

ΤΝΟΛΟ            =   80.700 € 

 

πλνιηθή επηβάξπλζε εηαίξσλ θαη εηαηξίαο γηα ηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ 

300.000€. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: Σν απνηέιεζκα ηνπ ζπγθξηηηθνχ ηεζη θνξνιφγεζεο Α.Δ. ζε 

ζρέζε κε Ο.Δ. είλαη 27.500€ πεξηζζφηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηελ  Α.Δ. θαη 

ηνπο κεηφρνπο ζε ζρέζε κε ηελ Ο.Δ. θαη ηνπο εηαίξνπο. Δπίζεο πεξηζζφηεξε 

θαηαβνιή θφξνπ πξνθαηαβνιηθά απφ ηελ Α.Δ. επεξεάδνληαο ην CASH-FLOW. 

 

3η ΠΔΡΙΠΣΩΗ:  Καζαξά Κέξδε 1.000.000 € ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηνπο δχν 

κεηφρνπο Α θαη Β. 

 

Δηαιπία  (X)  ΑΔ  –  (Υ)  ΔΠΔ                                          

 

Τπνζέηνπκε φηη φια ηα θέξδε είλαη πξνο δηαλνκή. 

Παξαθξάηεζε θφξνπ ζηε δηαλνκή θεξδψλ = 1.000.000 x 40% = 400.000 € 

Σα θέξδε 1.000.000 € δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο Α θαη Β απφ 500.000 €. πλεπψο 
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ν θφξνο γηα ηελ πξνζσπηθή δήισζε γηα ηνλ θάζε κέηνρν βάζε θιίκαθαο είλαη 

211.600 € . Δπεηδή φκσο έρεη γίλεη ήδε παξαθξάηεζε 400.000 €  ζηελ εηαηξία θαη 

βάζε ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ 3842/2010, απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εθπίπηεη ν 

θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε, νη κέηνρνη Α θαη Β ζα πιεξψζνπλ θφξν 11.600 € ν 

θαζέλαο, κε ηε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ζα ππνβάιινπλ ην επφκελν έηνο. 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ     

 

πλνιηθφο θφξνο ζην λνκηθφ πξφζσπν = 400.000 € 

πλνιηθφο θφξνο ζηνλ κέηνρν Α  =    211.600 – 200.000=   11.600 €               

πλνιηθφο θφξνο ζηνλ κέηνρν Β   =    211.600  - 200.000=   11.600€ 

 

ΤΝΟΛΟ      =   423.200 € 

 

πλνιηθή επηβάξπλζε κεηφρσλ θαη εηαηξίαο γηα ηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ 

1.000.000€. 

 

Δηαιπία Υ  Ο.Δ. 

 

Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή  πνπ αθαηξείηαη: 1.000.000 x 50% = 500.000  € 

πλεπψο ν θφξνο ηεο εηαηξίαο είλαη : 500.000 x 25% = 125.000 € 

Με ηελ επηβνιή απηνχ ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, επί ησλ 

θεξδψλ απηψλ, ησλ εηαίξσλ Α θαη Β. πλεπψο ζηελ πξνζσπηθή δήισζε ησλ Α θαη Β 

ζα θνξνινγεζεί κφλν ε επηρεηξεκαηηθή ακνηβή, βάζε θιίκαθαο θαη ν θφξνο πνπ 

πξνθχπηεη γηα ηνλ θάζε εηαίξν είλαη 99.100 €. 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ   

 

πλνιηθφο θφξνο ζην λνκηθφ πξφζσπν   =  125.000 € 

πλνιηθφο θφξνο ζην νκφξξπζκν κέινο Α  =    99.100 € 

πλνιηθφο θφξνο ζην νκφξξπζκν κέινο Β  =    99.100 € 

 

ΤΝΟΛΟ            =  323.200 € 
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πλνιηθή επηβάξπλζε εηαίξσλ θαη εηαηξίαο γηα ηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ 

100.000€. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: Σν απνηέιεζκα ηνπ ζπγθξηηηθνχ ηεζη θνξνιφγεζεο Α.Δ. ζε 

ζρέζε κε Ο.Δ. είλαη 100.000€ πεξηζζφηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηελ  Α.Δ. θαη 

ηνπο κεηφρνπο ζε ζρέζε κε ηελ Ο.Δ. θαη ηνπο εηαίξνπο. Δπίζεο πεξηζζφηεξε 

θαηαβνιή θφξνπ πξνθαηαβνιηθά απφ ηελ Α.Δ. επεξεάδνληαο ην CASH-FLOW.
13

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
13 tax.voria.gr 

http://tax.voria.gr/details.php?id=1721
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΣΡΑ 

 

4.1. Διζαγωγή 

 

Ζ Πνιηηεία έρνληαο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ, δεκηνχξγεζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην κέζσ ησλ 

λνκνζεηεκάησλ πνπ έρεη ζε ηζρχ, φπσο ην Ν.. 1297/1972, ην 

Ν. 2166/1993 θαη ην Ν. 3296/2004. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 

1297/1972 θαη ηνπ Ν. 2166/1993 εθαξκφδνληαη γηα ηε 

κεηαηξνπή ή ηε ζπγρψλεπζε επηρείξεζεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ζε Δ.Π.Δ. ή 

Α.Δ. («θαηά θπξηνιεμία» θαη «θαηαρξεζηηθή» ζπγρψλεπζε) ελψ ηνπ Ν. 3296/2004 γηα 

ηε ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο πιελ Α.Δ. ζε πξνζσπηθή 

εηαηξία, Δ.Π.Δ. ή Α.Δ. («θαηά θπξηνιεμία» θαη «θαηαρξεζηηθή» ζπγρψλεπζε). 

 

4.2. Νομοθεηικό Γιάηαγμα 1297/1972 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1297/1972, είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ζπγρψλεπζε ή 

κεηαηξνπή επηρείξεζεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο (αηνκηθήο θαη εηαηξηθήο) ζε Α.Δ., 

θαζψο θαη ζηε ζπγρψλεπζε ή κεηαηξνπή επηρείξεζεο, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο 

πιελ Α.Δ., ζε Δ.Π.Δ.308. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ ζηε 

ζπγρψλεπζε βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο επηρείξεζεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο 

πιελ Α.Δ., κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο πξνζσπηθήο εηαηξίαο ή 

Δ.Π.Δ.309. 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο θχξηα 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεσο αθηλήησλ, πιελ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ310, φπσο επίζεο θαη γηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ Α.Δ. θαη 

Δ.Π.Δ. 
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Ζ χπαξμε επηρείξεζεο πξνυπνζέηεη νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ έρεη πάξεη άδεηα έλαξμεο 

επαγγέικαηνο, έρεη ζεσξήζεη βηβιία θαη ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη ελεξγεί 

πξάμεηο εκπνξηθέο, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη εγθεθξηκέλα απφ 

ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ζρέδηα αλέγεξζεο μελνδνρείνπ. 

 Αξρηθά νη δηαηάμεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ίζρπαλ γηα ζπγρψλεπζε ή 

κεηαηξνπή πνπ ζα νινθιεξψλνληαλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1975. Ζ ηζρχο ησλ 

δηαηάμεσλ παξαηάζεθε πνιιέο θνξέο ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3746/2009, ε πξνζεζκία ηζρχο ηνπο παξαηάζεθε, σο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

4.2.1. Πποϋποθέζειρ Τπαγωγήρ ζηο Νομοθεηικό Γιάηαγμα 

 

Γηα λα ηζρχζνπλ ηα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα ηνπ Ν. 1297/1972, είλαη απαξαίηεην λα 

πιεξνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

1. Ζ εηαηξεία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε, λα έρεη θαηά ην 

ρξφλν ζχζηαζεο ηεο, ηνπιάρηζηνλ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000 €) επξψ κεηνρηθφ 

θεθάιαην εάλ είλαη Α.Δ. ή εθαηφλ ζαξάληα έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα ηξηάληα πέληε 

(146.735€) επξψ εηαηξηθφ θεθάιαην εάλ είλαη Δ.Π.Δ.. 

 

2. ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο αηνκηθήο επηρείξεζεο, πξνζσπηθήο εηαηξείαο θαη Δ.Π.Δ. 

ζε Α.Δ. ή εηζθνξάο θιάδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζε Α.Δ. ή ζπγρψλεπζε απηψλ κε 

Α.Δ. εθηφο ηεο πεξίπησζεο ζπγρψλεπζεο κεηαμχ Α.Δ., νη κεηνρέο ηεο Α.Δ. πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ηνπ εηζθεξφκελνπ θεθαιαίνπ ζα είλαη ππνρξεσηηθά 

νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιν ηνπο θαη κε κεηαβηβάζηκεο, θαηά πνζνζηφ 75%, γηα πέληε 

(5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 

3. ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο αηνκηθήο επηρείξεζεο ή πξνζσπηθήο εηαηξείαο ζε Δ.Π.Δ. 

ή ζπγρψλεπζε απηψλ κε Δ.Π.Δ., ηφηε ηα εηαηξηθά κεξίδηα ηεο Δ.Π.Δ. πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 75% ηνπ εηζθεξφκελνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, είλαη κε 

κεηαβηβάζηκα γηα πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ. 
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4. Ζ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο κεηαζρεκαηηδφκελεο επηρείξεζεο, 

λα γίλεη απφ ηξηκειήο επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ ή δπν 

ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή ηεο αξκφδηαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

πηπρηνχρνπο αλψηαηεο ζρνιήο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ή απφ έλαλ ή δπν 

νξθσηνχο ειεγθηέο θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 

5. Ζ λέα εηαηξία πνπ ζα ηδξπζεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ 

δηαηάγκαηνο, δελ πξέπεη λα ιπζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νθείιεη λα θαηαβάιεη φια ηα 

ηέιε θαη ηνπο θφξνπο πνπ σθειήζεθε313. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη, εθφζνλ 

αηηία ηεο ιχζεο απνηειεί ε ζπγρψλεπζε κε άιιε εηαηξία, ε δηάζπαζε Α.Δ. βάζεη ηνπ 

Π.Γ.498/1987 θαη ε απφζρηζε θιάδνπ γηα ίδξπζε Α.Δ. 

 

 

 

4.2.2. Φοπολογικά Δςεπγεηήμαηα 

 

Σα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα ηνπ Ν. 1297/1972 πνπ αθνξνχλ ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο 

επηρεηξήζεσλ είλαη ηα εμήο: 

 

α)Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο δελ ππφθεηηαη ζε θακία εηζθνξά ή δηθαηψκαηα 

ππέξ ηξίησλ315, φπσο είλαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα ηέιε ηαμηλφκεζεο απηνθηλήησλ 

θ.ι.π. 

 

β)Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Ζ ππεξαμία 

απηή πξνθχπηεη θαηά ηελ απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ θαηά ην ρξφλν κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη παξαθνινπζείηαη 

ππνρξεσηηθά ζε ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο ζηε λέα εηαηξεία, κέρξη ην ρξφλν δηάιπζεο 

ηεο. Όηαλ ε εηαηξεία απηή δηαιπζεί, ηφηε ε ππεξαμία απηή πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε ηεο 

θαη θνξνινγείηαη. 

 

γ)Ζ κεηαβίβαζε αθηλήησλ ζηε λέα εηαηξία δελ ππφθεηηαη ζε Φφξν Μεηαβίβαζεο 

Αθηλήησλ (Φ.Μ.Α.). Πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη, ηα αθίλεηα λα αλήθνπλ ζηε 
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κεηαζρεκαηηδφκελε επηρείξεζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηήλ θαηά ηνλ ρξφλν 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. ε πεξίπησζε εηζθνξάο αθηλήηνπ θαηά ρξήζε, απηφ είλαη 

απαξαίηεην λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί απνδεδεηγκέλα ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, απφ ηε 

κεηαζρεκαηηδφκελε εηαηξία.. 

Ζ λέα εηαηξεία νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα αθίλεηα πνπ ηεο κεηαβηβάζηεθαλ, γηα 

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηε ζηηγκή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Καηά εμαίξεζε, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) εηψλ, ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα ηα εθκηζζψζεη ζε 

ηξίηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβάιιεηαη ην θχξην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ 

ηεο είηε λα ηα εθπνηήζεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εληφο δπν (2) εηψλ, ην πξντφλ ηεο 

εθπνίεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αγνξά λέσλ αθηλήησλ ίζεο ηνπιάρηζηνλ αμίαο ή γηα 

εμφθιεζε δαλείσλ θαη θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

δ)Σα παξερφκελα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα πξνο ηηο κεηαζρεκαηηδφκελεο 

επηρεηξήζεηο απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ηζρχνπλ θαη γηα ηε λέα εηαηξία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, θαηά ην κέηξν πνπ νη κεηαζρεκαηηδφκελεο 

επηρεηξήζεηο δελ έθαλαλ ρξήζε ησλ θηλήηξσλ απηψλ. 

 

ε)Οη αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο απφ ηα θέξδε ή ηα εηδηθά αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 

απφ ηα κε δηαλεκφκελα θέξδε πνπ πθίζηαληαη ζηηο κεηαζρεκαηηδφκελεο επηρεηξήζεηο, 

εθφζνλ, κεηαθέξνληαη θαη εκθαλίδνληαη απηνχζηα ζε εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηε λέα 

εηαηξεία, δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαηξνπήο. 

 

4.3 Νόμορ 2166/1993 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ Ν. 2166/1993, εθαξκφδνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 

α)Μεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε εκεδαπήο επηρείξεζεο ή ππνθαηαζηήκαηνο 

εγθαηαζηεκέλνπ ζηελ Διιάδα αιινδαπήο επηρείξεζεο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(αηνκηθήο θαη εηαηξηθήο) ή αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ, ζε εκεδαπή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ.. 

 

β)Απνξξφθεζε επηρείξεζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο (αηνκηθήο θαη εηαηξηθήο) ή 

αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ απφ πθηζηάκελε εκεδαπή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ.. 
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γ) πγρψλεπζε Α.Δ. θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 68 θαη 79 ηνπ Ν. 2190/1920 

 

δ) Γηάζπαζε Α.Δ. θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 81 Ν. 2190/1920, κε ηελ πξνυπφζεζε  

φηη νη δηαζπψκελεο απνξξνθνχληαη απφ πθηζηάκελεο Α.Δ. 

 

ε) Δηζθνξά απφ επηρείξεζε ζε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε κνξθήο (αηνκηθήο θαη 

εηαηξηθήο), ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θιάδσλ ή ηκεκάησλ ηεο ζε Α.Δ., ε νπνία βξίζθεηαη 

ήδε ζε ιεηηνπξγία. 

 

ε) πγρψλεπζε αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ Ν. 1667/1986 κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε λένπ 

αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ απηνχ λφκνπ. 

 

Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο θχξην 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεσο αθηλήησλ πιελ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ηερληθψλ εηαηξηψλ κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ 

θαηαζθεπή δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ. 

 

4.3.1. Πποϋποθέζειρ Τπαγωγήρ ζηο Νόμο 

 

Γηα λα ηζρχζνπλ ηα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα ηνπ Ν. 2166/1993, είλαη απαξαίηεην ε 

κεηαζρεκαηηδφκελε επηρείξεζε λα ηεξεί βηβιία ηξίηεο (Γ΄) θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη λα έρεη ζπληάμεη, ηνπιάρηζηνλ, έλαλ Ηζνινγηζκφ γηα 

δσδεθάκελν ή γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. θνπφο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο, είλαη 

κέζσ ηνπ Ηζνινγηζκνχ λα παξέρνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο, θαζψο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ παγίσλ δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε ζχγθιεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2190/1920, αιιά είλαη 

δπλαηφλ πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, λα γίλεη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, θαηφπηλ δηελέξγεηαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, 

εληφο ηξηψλ (3) ή έμη (6) κελψλ (γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο) απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

. 

Ζ εηαηξεία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε, είλαη απαξαίηεην λα 

έρεη θαηά ην ρξφλν ζχζηαζεο ηεο, ηνπιάρηζηνλ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000 €) επξψ 
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κεηνρηθφ θεθάιαην εάλ είλαη Α.Δ. ή εθαηφλ ζαξάληα έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα ηξηάληα 

πέληε (146.735 €) επξψ εηαηξηθφ θεθάιαην εάλ είλαη Δ.Π.Δ. 

 

Οη κεηνρέο ή ηα εηαηξηθά κεξίδηα ηεο λέαο εηαηξίαο πνπ ζα εθδνζνχλ γηα ην 

εηζθεξφκελν θεθάιαην, κπνξεί λα είλαη αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο θαη δελ ππάξρεη 

ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ κεηαβίβαζε απηψλ. 

 

4.3.2. Φοπολογικά Δςεπγεηήμαηα 

 

Σα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα πνπ παξέρνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο σο θίλεηξα γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο, είλαη ηα εμήο: 

 

α) Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο δελ ππφθεηηαη ζε θακία εηζθνξά ή 

δηθαηψκαηα ππέξ ηξίησλ, φπσο είλαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα ηέιε ηαμηλφκεζεο 

απηνθηλήησλ θ.ι.π. 

 

β)Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 

 

γ) Ζ κεηαβίβαζε αθηλήησλ ζηε λέα εηαηξία δελ ππφθεηηαη ζε Φ.Μ.Α., αλεμάξηεηα αλ 

ηα αθίλεηα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ή ζα κηζζσζνχλ ζε ηξίηνπο 

κεηά ην κεηαζρεκαηηζκφ. Απαηηείηαη ππνβνιή δήισζεο Φ.Μ.Α., ε νπνία 

επηζπλάπηεηαη ζηε ζχκβαζε θαη ζηελ νπνία σο δεισζείζα αμία αλαγξάθεηαη ε 

ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ην εηδηθφ θεθάιαην ηεο έθζεζεο ειέγρνπ 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ θνξνηερληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ή ηνπ Οξθσηνχ 

Διεγθηή ηεο Δπηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2190/1920. 

Ζ απαιιαγή ηζρχεη θαη γηα αθίλεην πνπ έρεη αγνξαζηεί απφ ηελ 

κεηαζρεκαηηδφκελε επηρείξεζε κεηά ηε ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, 

αιιά πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ απηφ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο λέαο εηαηξίαο. 

 

δ)Σα παξερφκελα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα ζηηο κεηαζρεκαηηδφκελεο επηρεηξήζεηο 

απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ηζρχνπλ θαη γηα ηελ λέα επηρείξεζε πνπ πξνθχπηεη 
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απφ ηε ζπγρψλεπζε, θαηά ην κέηξν πνπ απηέο δελ έθαλαλ ρξήζε ησλ θηλήηξσλ 

απηψλ. 

 

ε) Οη αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο απφ ηα θέξδε ή ηα εηδηθά αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 

απφ ηα κε δηαλεκφκελα θέξδε πνπ πθίζηαληαη ζηηο κεηαζρεκαηηδφκελεο επηρεηξήζεηο, 

εθφζνλ κεηαθέξνληαη θαη εκθαλίδνληαη απηνχζηα ζε εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηε λέα 

εηαηξεία, δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαηξνπήο. 

 

4.4. Νόμορ 3296/2004 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3296/2004, είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ζπγρψλεπζε 

επηρείξεζεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο (αηνκηθήο θαη εηαηξηθήο) πιελ Α.Δ. θαη  

αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηε ίδξπζε πξνζσπηθήο ή 

θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο. Γελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο θχξην 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεσο αθηλήησλ πιελ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ χπαξμε επηρείξεζεο πξνυπνζέηεη νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ έρεη πάξεη άδεηα έλαξμεο 

επαγγέικαηνο, έρεη ζεσξήζεη βηβιία θαη ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη ελεξγεί 

πξάμεηο εκπνξηθέο, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη 

εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ζρέδηα αλέγεξζεο μελνδνρείνπ. 

 

Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ παξαηάζεθε κε ην άξζξν 20, παξ. 1 ηνπ Ν. 3756/2009 ιφγσ 

ηεο ζεκαζίαο ηεο ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

4.4.1 Πποϋποθέζειρ Τπαγωγήρ ζηο Νόμο 

 

Γηα λα ηζρχζνπλ ηα επεξγεηήκαηα ηνπ Ν. 3296/2004, είλαη απαξαίηεην λα πιεξνχληαη 

νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 
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1. Ζ εηαηξία πνπ ηδξχεηαη κε ηελ ζπγρψλεπζε, λα ηεξεί βηβιία ηξίηεο (Γ΄) 

θαηεγνξίαο. 

 

2. Ζ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ησλ κεηαζρεκαηηδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ, λα γίλεη απφ ηξηκειήο επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ απνηειείηαη 

απφ έλαλ ή δπν ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή ηεο αξκφδηαο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πηπρηνχρνπο αλψηαηεο ζρνιήο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ 

ππεξεζία ή απφ έλαλ ή δπν νξθσηνχο ειεγθηέο θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ 

αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 

3. Ζ εηαηξία πνπ ηδξχεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, νθείιεη λα 

ιεηηνπξγήζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νθείιεη λα θαηαβάιεη φια ηα ηέιε θαη 

θφξνπο πνπ σθειήζεθε. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη, εθφζνλ αηηία ηεο ιχζεο 

απνηειεί ε ζπγρψλεπζε κε άιιε εηαηξία, ε δηάζπαζε Α.Δ. βάζεη ηνπ Π._. 498/1987 

θαη ε απφζρηζε θιάδνπ γηα ίδξπζε Α.Δ. 

 

4.4.2. Φοπολογικά Δςεπγεηήμαηα 

 

Σα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα ηνπ Ν. 3296/2004 πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγρψλεπζε 

επηρεηξήζεσλ είλαη ηα εμήο: 

 

α)Γελ ππφθεηηαη ζε θακία εηζθνξά ή δηθαηψκαηα ππέξ ηξίησλ, φπσο είλαη ηα ηέιε 

ραξηνζήκνπ, ηα ηέιε ηαμηλφκεζεο απηνθηλήησλ θ.ι.π. 

 

β) Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Ζ ππεξαμία 

απηή πξνθχπηεη θαηά ηελ απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ θαηά ην ρξφλν ζπγρψλεπζεο θαη παξαθνινπζείηαη ππνρξεσηηθά ζε 

ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο ζηε λέα εηαηξία, κέρξη ην ρξφλν δηάιπζεο ηεο. Όηαλ ε 

εηαηξία απηή δηαιπζεί, ε ππεξαμία ζα πξνζηεζεί ζηα θέξδε θαη ζα θνξνινγεζεί. 

 

γ)Ζ κεηαβίβαζε αθηλήησλ ζηε λέα εηαηξία δελ ππφθεηηαη ζε Φ.Μ.Α.. Πξνυπφζεζε 

είλαη, ηα αθίλεηα απηά λα αλήθνπλ ζηηο εκπιεθφκελεο ζηε ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεηο 
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θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηέο, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζπγρψλεπζεο. ε πεξίπησζε 

εηζθνξάο αθηλήηνπ θαηά ρξήζε, είλαη απαξαίηεην λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί απηφ 

απνδεδεηγκέλα, ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε απφ ηελ εκπιεθφκελε επηρείξεζε. 

Ζ λέα εηαηξία νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα αθίλεηα πνπ ηεο κεηαβηβάζηεθαλ, 

γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηε ζηηγκή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Καηά εμαίξεζε, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) εηψλ, ε εηαηξία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα εθκηζζψζεη 

ζε ηξίηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβάιιεηαη ην θχξην αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ ηεο είηε λα ηα εθπνηήζεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εληφο δπν (2) εηψλ, ην 

πξντφλ ηεο εθπνίεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αγνξά λέσλ αθηλήησλ ίζεο ηνπιάρηζηνλ 

αμίαο ή γηα εμφθιεζε δαλείσλ θαη θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

δ)Σα παξερφκελα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα ζηηο εκπιεθφκελεο ζηε ζπγρψλεπζε 

επηρεηξήζεηο απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ηζρχνπλ θαη γηα ηε λέα εηαηξία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, θαηά ην κέηξν πνπ νη εκπιεθφκελεο ζηε ζπγρψλεπζε 

δελ έθαλαλ ρξήζε ησλ θηλήηξσλ απηψλ. 

 

ε) Οη αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο απφ ηα θέξδε ή ηα εηδηθά αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 

απφ ηα κε δηαλεκφκελα θέξδε πνπ πθίζηαληαη ζηηο εκπιεθφκελεο ζηε ζπγρψλεπζε 

επηρεηξήζεηο, εθφζνλ κεηαθέξνληαη θαη εκθαλίδνληαη απηνχζηα ζε εηδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ζηε λέα εηαηξεία, δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία θαηά ην ρξφλν ηεο 

κεηαηξνπήο. 

 

δ) Σα θαζαξά θέξδε ηεο λέαο εηαηξίαο, εθφζνλ δειψλνληαη κε εκπξφζεζκε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θνξνινγνχληαη κε κεησκέλν ζπληειεζηή θαηά 10% ηελ 

πξψηε ρξήζε θαη κεησκέλν θαηά 5% ηελ δεχηεξε ρξήζε. 

Ζ κείσζε ζην ζπληειεζηή θνξνινγίαο, παξέρεηαη εθφζνλ ηζρχνπλ δπν 

πξνυπνζέζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ην θεθάιαην ηεο λέαο εηαηξίαο θαηά ην ρξφλν 

νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα αλέξρεηαη ζε εμήληα 

ρηιηάδεο (60.000 €) επξψ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ηξίην (1/3) λα είλαη θαηαβεβιεκέλν ζε 

κεηξεηά πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσπηθή εηαηξία, ζε εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο (120.000 €) 

επξψ πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ. θαη ζε δηαθφζηεο ρηιηάδεο 

(200.000 €) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε 

αθνξά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε 
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ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγνχζαλ 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) έηε πξηλ απφ ην ρξφλν ηεο ζπγρψλεπζεο. 

 

  



«Η επιλογή του ορθού εταιρικού τύπου με κριτήριο την φορολόγηςη του» 
 

119 |  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ Διιάδα, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ζεζπηζηεί δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο 

θνξνινγίαο γηα ηηο κηθξέο θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, βαζηθφ θξηηήξην 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ χςνπο ησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε 

λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο. Δηζη, κε άιινπο ζπληειεζηέο θφξνπ θνξνινγνχληαη νη 

Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο, άιινη ζπληειεζηέο θφξνπ 

ηζρχνπλ γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη ηηο εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

κηα ΔΠΔ είλαη νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξε απφ κηα νκφξξπζκε εηαηξεία ή φηη ε ΔΠΔ είλαη 

πξνδηαγεγξακκέλν φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη πςειφηεξα θαζαξά θέξδε απφ κηα 

εηεξφξξπζκε εηαηξεία. 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηε λνκηθή ηνπο 

κνξθή απνηειεί ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα. ε άιιεο ρψξεο,  εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξνη 

απφ έλαλ θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, φπσο είλαη ε Οιιαλδία, ε Γαιιία, ην Βέιγην, ε 

Ηζπαλία θηι., φπνπ ην χςνο ησλ ζπληειεζηψλ ζπλαξηάηαη κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά θαη 

εηδηθφηεξα απφ ην χςνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε επηρείξεζεο. ηηο ρψξεο φπνπ 

εθαξκφδνληαη ζηαζεξνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, φπσο ε Γεξκαλία, ε νπεδία, ε 

Ννξβεγία, ε Ηηαιία, ε Πνξηνγαιία θηι., νη ζπληειεζηέο είλαη θαηά κέζνλ φξν 

πςειφηεξνη απφ απηνχο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. ε θακία πεξίπησζε, φκσο, νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο δελ βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Ζ θνξνινγία ησλ ακνηβψλ ησλ εηαίξσλ ησλ ΔΠΔ κε ζπληειεζηή 25% θαη κε 

εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζεσξείηαη επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. 

Οη ακνηβέο απηέο απνηεινχλ αηνκηθφ εηζφδεκα πξνεξρφκελν απφ πξνζσπηθή εξγαζία, 

ην νπνίν ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο εηδηθψλ, λα πξνζηίζεηαη ζηα ινηπά 

εηζνδήκαηα απηψλ θαη λα θνξνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα θφξνπ, δηφηη ν ηζρχνλ ηξφπνο 

θνξνινγίαο παξαβηάδεη ηηο ζπληαγκαηηθά θαζηεξσκέλεο αξρέο ηεο θνξνδνηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

 

Πεξίπνπ ηελ ίδηα θνξνινγηθή κεηαρείξηζε κε ηηο ΔΠΔ έρνπλ θαη νη ΑΔ κε θάπνηεο 

αζθαιψο ηδηαηηεξφηεηεο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπο λνκηθήο κνξθήο. 
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Ζ αλψλπκε εηαηξεία θνξνινγείηαη βαξχηεξα απφ ηελ ΔΠΔ θαη ππεξδηπιάζηα απφ ηελ 

νκφξξπζκε εηαηξεία. Γηα ην απηφ πνζφ θαζαξψλ θεξδψλ νη ηξεηο εηαηξείεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηε δηαθνξεηηθή λνκηθή 

ηνπο κνξθή. 

 

Σα δηαλεκφκελα ζε θπζηθά πξφζσπα θαζαξά θέξδε θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ (ηεο εηαηξείαο) κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Με ηε 

κεζνδνινγία δελ ππεξεηείηαη ε θνξνινγηθή δηθαηνζχλε, δηφηη έηζη παξαβηάδεηαη ε αξρή 

ηεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Σα θέξδε απηά απνηεινχλ 

αηνκηθφ εηζφδεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλαζξνίδεηαη κε ηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ηα ιακβάλεη θαη ην άζξνηζκα ησλ εηζνδεκάησλ λα θνξνινγείηαη κε ηελ 

θιίκαθα θφξνπ. Αλ έηζη ζα πξνθχςεη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε, 

ζα πξέπεη λα είλαη αδηάθνξν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
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