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Περίληψη (Abstract) 

 

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τις διαχρονικές διατάξεις για την 

φορολογία των Ανωνύμων εταιρειών. Ειδικότερα, αναφέρονται οι διατάξεις, περί 

φορολογίας των Ανωνύμων εταιρειών, σε όλες τις μορφές τους, όπως εμπορικές, 

ασφαλιστικές και τραπεζικές επιχειρήσεις. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Κάθε μέρος χωρίζεται σε 

κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο αποτελείται, από ενότητες και κάθε ενότητα από 

υποενότητες με αντίστοιχη παράθεση παραδειγμάτων για την καλλίτερη κατανόηση των 

εννοιών, όπως εμφανίζονται στον πίνακα των περιεχομένων. Η εργασία αυτή ξεκινά με 

τον πρόλογο και ακολουθούν τα επιμέρους μέρη. 

Το Α μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τις εισαγωγικές έννοιες για τις διακρίσεις 

των νομικών προσώπων, την έννοια της Ανωνύμου εταιρείας, το νομοθετικό πλαίσιο της 

Ανωνύμου εταιρείας και το χρόνο έναρξης της φορολογίας των Ανωνύμων εταιρειών. 

Στο Β μέρος της εργασίας αναλύονται οι διατάξεις περί φορολογίας των 

Ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά πρότυπα και οι οποίες 

αναφέρονται στα άρθρα 99-114 του Ν.2238/1994. Η ανάλυση αυτή γίνεται κατά άρθρο 

του Ν.2238/1994 και κατά περίπτωση, όπως ισχύουν από την 1/1/2011 και μετά ύστερα 

από την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν.3943/2011. Για κάθε αναφερόμενο 

κρινόμενο άρθρο του ανωτέρω αναφερόμενου Ν.2238/1994, παρατίθενται και σχετικά 

παραδείγματα για κάθε περίπτωση. Επίσης γίνεται αναφορά στον προσδιορισμό του 

λογιστικού αποτελέσματος αναφέροντας και τις δαπάνες οι οποίες εκπίπτονται από τα 

ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν.2238/94. Επίσης 

αναφέρονται και οι εργασίες κλεισίματος των βιβλίων του προσδιορισμού των 

αποτελεσμάτων και της διανομής του προκύψαντος αποτελέσματος. 

Στο Γ μέρος, γίνεται προσέγγιση στον τρόπο ελέγχου των Ανωνύμων εταιρειών 

και ειδικότερα αναφέρονται οι διατάξεις περί κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων από 

πλευράς μεγέθους, περί νόμιμων ελεγκτών, περί ελεγκτικολογιστικού θεσμού, και περί 

του φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3842/2010 και ισχύει για τις διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν από 30/6/2011 και 

μετά. 
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Τέλος το Δ μέρος αποτελεί και το σημαντικότερο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας και στο οποίο αναφέρονται αφενός τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των άρθρων περί φορολογίας των Ανωνύμων εταιρειών, που επιχειρήθηκε στην 

παρούσα εργασία και αφετέρου η αναφορά στην επιλεγείσα βιβλιογραφία, για την 

σύνταξη της παρούσας εργασίας. 
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Πρόλογος 

 

Ένα βασικό θέμα που κυριαρχεί και είναι πάντοτε επίκαιρο, τόσο στην παγκόσμια 

οικονομία, όσο και στην οικονομία των χωρών, είναι το θέμα της φορολογίας. Το θέμα 

της φορολογίας έχει τρείς βασικούς άξονες: 

 Κατά αρχάς είναι οι επιχειρήσεις, δεδομένου ότι από την εφαρμοζόμενη 

φορολογική πολιτική, εξαρτάται η φορολογική τους επιβάρυνση για τα κέρδη που 

πραγματοποιούν. Ένας δεύτερος άξονας της φορολογίας είναι το κράτος, δεδομένου ότι 

με τις εισπράξεις από την φορολογία εξαρτάται η χρηματοδότηση της κυβερνητικής 

πολιτικής. Τέλος ο τρίτος άξονας είναι οι πολίτες, αφού μέσω της φορολογίας 

περικόπτεται το διαθέσιμο εισόδημά τους αφενός, αφετέρου δε απολαμβάνουν τα 

κοινωνικά οφέλη που παρέχονται από την φορολογία. 

 Στην χώρα μας η φορολογική νομοθεσία, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και για 

ορισμένους επιπλέον λόγους, οι οποίοι είναι σημαντικοί. Οι λόγοι αυτοί είναι: 

 

 η μεγάλη πολυνομία 

 η πολυπλοκότητα των φορολογικών νομοθετημάτων 

 η ταχύτητα μεταβολής των φορολογικών κανόνων  

 η ύπαρξη ενός σταθερού φορολογικού συστήματος 

 

Επιπλέον των ανωτέρω αναφερόμενων λόγων, ένας εξίσου σημαντικός λόγος, ο οποίος 

προσδίδει μία ιδιαιτερότητα στην φορολογία είναι και η απόκλιση μεταξύ της λογιστικής 

θεωρίας και της εφαρμοστέας φορολογικής πολιτικής. 

Ένας βασικός χώρος άσκησης φορολογικής πολιτικής και κατά επέκταση 

άντλησης εσόδων από την πολιτεία, είναι και οι Ανώνυμες εταιρείες. Οι Ανώνυμες 

εταιρείες λόγω του μεγέθους τους και λόγω της εμφάνισης συνήθως μεγάλων κερδών, 

συμβάλλουν στην δημιουργία σημαντικών ωφελημάτων για την πολιτεία. 

Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι επιτακτική ανάγκη, να γίνει μία 

διεξοδικότερη προσπάθεια για την αποσαφήνιση του φορολογικού συστήματος των 

Ανωνύμων εταιρειών, διαχρονικά.  



2 

 

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, νομικό πρόσωπο είναι το πρόσωπο 

εκείνο, το οποίο δεν υφίσταται πραγματικά, αλλά δημιουργείται κατά πλάσμα του νόμου 

και στο οποίο αναγνωρίζεται η ιδία βούληση αυτού και καθίσταται υποκείμενο 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

Μεταξύ των νομικών προσώπων, κυρίαρχη θέση κατέχει η Ανώνυμος Εταιρεία. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

2.1 Γενικά 

 

Ανώνυμος εταιρεία είναι ένας τύπος εμπορικής εταιρείας, η οποία έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 το κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια τα οποία καλούνται μετοχές  

 οι μετοχές κατέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία καλούνται μέτοχοι. 

 παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης των μετοχών 

 η ευθύνη των μετόχων είναι μέχρι του ποσού της εισφοράς τους 

Η Ανώνυμος εταιρεία θεωρείται εκ του νόμου πάντοτε εμπορική, ακόμη και στην 

περίπτωση που το αντικείμενό της δεν είναι εμπορικό. Για την σύσταση της Ανωνύμου 

Εταιρείας, απαιτείται η σύνταξη καταστατικού το οποίο και δημοσιεύεται στο φύλλο της 

εφημερίδας της κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων εταιρειών & ΕΠΕ). 
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2.2 Νομοθετικό Πλαίσιο  

 

Ο νόμος ο οποίος διέπει τα της λειτουργίας της Ανωνύμου Εταιρείας, είναι ο 

Ν.2190/1920. Σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερόμενο Ν.2190/1920 και ειδικότερα με το 

άρθρο 7β §10 αυτού, ορίζεται ότι η Ανώνυμος Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα, 

από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 

ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με την διοικητική απόφαση για την σύσταση 

εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. 

 

 

2.3 Περί Έναρξης Του Χρόνου Φορολογίας Των Ανωνύμων Εταιρειών 

 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες, καθίστανται υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, από 

του χρόνου που αυτές αποκτούν νομική προσωπικότητα. 

Συνεπώς, για τα κέρδη που αποκτούν από του χρόνου αυτού και μετά έχουν υποχρέωση 

για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, για τα κέρδη αυτά.  



4 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

Οι διατάξεις οι οποίες καθορίζουν την φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων 

Εταιρειών, περιέχονται στα άρθρα 98 και 107 του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος) 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΡΘΡΟ 98 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή που αποκτά κάθε 

νομικό πρόσωπο, από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 101 του ιδίου Ν.2238/1994. 

Μεταξύ αυτών των νομικών προσώπων είναι και η Ανώνυμος Εταιρεία. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΡΘΡΟ 99 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

Το αντικείμενο του φόρου είναι: 

Προκειμένου για ημεδαπές Ανώνυμες εταιρείες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή 

κέρδη που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Για τον χαρακτηρισμό μιας 

Ανώνυμης Εταιρείας σαν ημεδαπής, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική έδρα του νομικού 

προσώπου με το δίκαιο της οποίας έχει συσταθεί και λειτουργεί. Δηλαδή όσες Ανώνυμες 

Εταιρείες, έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα με τους νόμους της οποίας έχουν συσταθεί, 

θεωρούνται ημεδαπές, ενώ οι υπόλοιπες που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, 

θεωρούνται αλλοδαπές. Οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, έχουν απεριόριστη 

φορολογική υποχρέωση, δηλαδή υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, τόσο για τα 
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εισοδήματα που αποκτούν στην ημεδαπή, όσο και για τα εισοδήματα που αποκτούν στην 

αλλοδαπή. 

Αντίθετα, οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν περιορισμένη φορολογική 

υποχρέωση (υπόκεινται σε φόρο μόνον για τα εισοδήματα τα οποία αποκτούν από την 

μόνιμη εγκατάσταση που έχουν στην Ελλάδα). 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες, καθίστανται υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, 

από του χρόνου που αυτές αποκτούν νομική προσωπικότητα. Συνεπώς, για τα κέρδη που 

αποκτούν από του χρόνου αυτού και μετά έχουν υποχρέωση για την καταβολή του 

οφειλόμενου φόρου, για τα κέρδη αυτά. 

 Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 

 

 

2.1 Τρόπος Φορολογίας Των Κερδών Των Ημεδαπών Ανωνύμων 

Εταιρειών 

 

Η φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων επιβλήθηκε στην Ελλάδα, αρχικά, με 

το Ν.Δ.3843/1958. Μέχρι τότε ίσχυε η προβλεπόμενη από τον Ν.1640/1919, φορολογία 

των καθαρών προσόδων, σύμφωνα με τον οποίο κάθε κατηγορία εισοδήματος 

υποβάλλονταν σε ιδιαίτερη φορολογία, με διαφορετικό συντελεστή και την υποβολή 

πολλών φορολογικών δηλώσεων, μία για κάθε κατηγορία εισοδήματος. 

Το Ν.Δ.3843/1958, εισήγαγε τομές στο μέχρι τότε ισχύον σύστημα των καθαρών 

προσόδων, διότι επέβαλε ενιαίο φόρο με αναλογικό συντελεστή στο σύνολο των εκ 

πάσης πηγής εισοδημάτων του νομικού προσώπου. Ειδικότερα με το σύστημα 

φορολογίας που καθιέρωνε το Ν.Δ.3843/1958, οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, 

φορολογούνταν για τα καθαρά τους κέρδη, εκτός από αυτά τα οποία διανέμονταν σαν 

μερίσματα ή σαν ποσοστά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τα οποία φορολογούνταν 

στο όνομα αυτών των προσώπων. Δηλαδή, γινόταν μία διάκριση μεταξύ αδιανέμητων 

κερδών (τακτικό αποθεματικό, λοιπά αποθεματικά, κέρδη εις νέο), τα οποία και 

φορολογούνταν στο όνομα της Ανωνύμου Εταιρείας και σε διανεμόμενα, τα οποία 

φορολογούνταν στο όνομα των δικαιούχων. Στην περίπτωση κατά την οποία, 

διανέμονταν στο μέλλον, αδιανέμητα κέρδη, τα κέρδη αυτά φορολογούνταν στο όνομα 
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αυτών που τα αποκτούσαν, με έκπτωση του φόρου που είχε καταβληθεί από την 

Ανώνυμη Εταιρεία κατά τον χρόνο που προέκυψαν αυτά. Με τον ανωτέρω αναφερόμενο 

τρόπο φορολογίας των αδιανέμητων κερδών Ανωνύμου Εταιρείας, σε περίπτωση 

διανομής τους, αποφεύγονταν η επιβολή διπλής φορολογίας. Ο ανωτέρω αναφερόμενος 

τρόπος φορολογίας του εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιρειών, ίσχυσε μέχρι το έτος 

1992.  

Από το έτος 1992 και μετά με τον Ν.2065/1992, άλλαξε ριζικά το Ελληνικό 

φορολογικό σύστημα, σχετικά με την φορολογία των Ανωνύμων εταιρειών. Έτσι, 

καθιερώθηκε ένας ενιαίος συντελεστής φορολογίας, ύψους 35% (από το οικονομικό έτος 

2008 ύψους 25%) επί των καθαρών κερδών της εταιρείας, με τον οποίο επέρχονταν 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Δηλαδή ο φόρος εισοδήματος επιβάλλονταν 

στα συνολικά καθαρά κέρδη της Ανωνύμου Εταιρείας και όχι διακεκριμένα στα 

διανεμόμενα και μη διανεμόμενα κέρδη. Έτσι με τον τρόπο αυτόν, δεν γινόταν πλέον 

καμία παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη και οι δικαιούχοι των μερισμάτων 

και των λοιπών διανεμόμενων ποσών, ελάμβαναν τα ποσά αυτά αφορολόγητα, (διότι 

είχαν φορολογηθεί στο όνομα της εταιρείας πριν την διανομή τους)  

Ο ανωτέρω αναφερόμενος τρόπος φορολογίας των Ανωνύμων Εταιρειών 

σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, άρχισε να εφαρμόζεται από τα κέρδη των ισολογισμών 

που έκλεισαν από 30/6/1992 και μετά. Στην συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 18 §1 

του Ν.3697/2008, διατηρήθηκε το ίδιο καθεστώς φορολογίας των Ανωνύμων Εταιρειών, 

δηλαδή την επιβολή φόρου εισοδήματος στα συνολικά καθαρά κέρδη της Ανωνύμου 

Εταιρείας και όχι διακεκριμένα στα διανεμόμενα και μη διανεμόμενα κέρδη, αλλά 

δημιουργήθηκε η υποχρέωση της παρακράτησης φόρου με συντελεστή 10% στα 

μερίσματα που καταβάλλουν οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, στις αμοιβές στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου τους καθώς και στα λοιπά διανεμόμενα ποσά. 

Η ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμονται από 

την Ανώνυμη Εταιρεία, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 §1 του 

Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και ισχύει για διανεμόμενα κέρδη που 

εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις από 1/1/2009 και μετά. Με την καταβολή του 

φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων φυσικών προσώπων 

και προσωπικών εταιρειών. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος των μερισμάτων αυτών, είναι 

νομικό πρόσωπο, τα έσοδα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη του 

νομικού αυτού προσώπου, προκειμένου να προσδιορισθούν τα φορολογητέα του κέρδη. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η Ανώνυμη Εταιρεία, διανέμει κέρδη και στα 

οποία περιλαμβάνονται και έσοδα από συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες (μερίσματα), 

τότε, από τον ανωτέρω αναφερόμενο φόρο 10% που υποχρεούται να παρακρατήσει για 

τα διανεμόμενα ποσά, αφαιρείται το μέρος του παρακρατηθέντος φόρου το οποίο 

αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη και προέρχονται από αυτά τα μερίσματα. Τα ανωτέρω 

αναφερόμενα έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές 

συνελεύσεις από την 1/1/2009 και μετά. 

Εν συνεχεία με τον Ν.3842/2010, ορίζονταν, ότι, ο παρακρατούμενος φόρος επί 

των διανεμόμενων κερδών, εθεωρείτο σαν φόρος της Ανωνύμου Εταιρείας (δηλαδή 

υπήρχαν δύο φόροι στο όνομα του νομικού προσώπου, επί των αδιανέμητων και επί των 

διανεμόμενων κερδών). 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Ν.3842/2010, δημιουργούσαν μεγάλα 

τεχνικά προβλήματα. Έτσι με τις διατάξεις του Ν.3943/2011, ουσιαστικά καταργήθηκαν 

οι διατάξεις του Ν.3842/2010 και υιοθετήθηκε η επιβολή φόρου εισοδήματος στα 

συνολικά καθαρά κέρδη της Ανωνύμου Εταιρείας και όχι διακεκριμένα στα διανεμόμενα 

και μη διανεμόμενα κέρδη, αλλά δημιουργήθηκε η υποχρέωση της παρακράτησης φόρου 

στα μερίσματα που καταβάλλουν οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, στις αμοιβές στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους καθώς και στα λοιπά διανεμόμενα ποσά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 §1 του Ν.2238/1994. 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Ν.3943/2011, ισχύουν από 31/3/2011 

και μετά, και αφορούν τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011), για τα 

οποία ο συντελεστής φορολογίας του συνολικού εισοδήματος της Ανωνύμου Εταιρείας, 

ορίστηκε σε 20% και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα διανεμόμενα 

μερίσματα, ορίστηκε σε 25%. 

 Ειδικά για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010), ο 

συντελεστής φορολογίας του συνολικού εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιρειών, 

ορίστηκε σε 24% και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα διανεμόμενα 

μερίσματα, ορίστηκε σε 21%. 
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Εάν η ημεδαπή Ανώνυμος Εταιρεία, διανέμει κέρδη και στα έσοδά της 

περιλαμβάνονται και έσοδα από την συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο τότε, από 

τον ανωτέρω αναφερόμενο φόρο που οφείλει να παρακρατήσει για τα διανεμόμενα ποσά 

και να αποδώσει αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος 

της και ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμει τα οποία προέρχονται από 

συμμετοχές. 

 

 

2.2 Φορολογία Τραπεζικών Και Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών 

 

2.2.1 Διάστημα Έως 31/12/1991 

 

2.2.1.1 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 

 

Για το χρονικό διάστημα έως 31/12/1991 οι ασφαλιστικές Ανώνυμες Εταιρείες 

φορολογούνταν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα περί της Φορολογίας των λοιπών 

εμπορικών επιχειρήσεων, (Ν.3843/1958). 

 

 

2.2.1.2 Τραπεζικές Επιχειρήσεις 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991, ο τρόπος υπολογισμού των 

Φορολογητέων κερδών των τραπεζικών Ανωνύμων Εταιρειών, άλλαξε, με σκοπό την 

εξάλειψη των αδικιών που είχαν φέρει στη Φορολογία των τραπεζικών επιχειρήσεων οι 

διατάξεις του άρθρου 35 §6 του Ν.3323/1955 (σχετικά με τον υπολογισμό των δαπανών 

που αφορούν αφορολόγητα έσοδα). 

Οι διατάξεις αυτές όριζαν, ότι στην περίπτωση που οι τραπεζικές επιχειρήσεις 

αποκτούσαν και εισοδήματα που απαλλάσσονταν από τον Φόρο (τόκοι καταθέσεων στην 

Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλες τράπεζες, τόκοι εντόκων γραμματίων κλπ) ή 

εισοδήματα για τα οποία προβλέπονταν η παρακράτηση Φόρου με εξάντληση της 

Φορολογικής υποχρέωσης, προκειμένου να προσδιορισθούν τα καθαρά κέρδη τους που 

θα φορολογούνταν στο όνομα της τραπεζικής επιχείρησης αφαιρούνται από τα καθαρά 

κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των διανεμόμενων ποσών, το μέρος αυτών 
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που αναλογεί στα πιο πάνω εισοδήματα. 

Δηλαδή με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991, ορίζονταν ότι 

προκειμένου να προσδιορισθούν τα Φορολογητέα κέρδη της τράπεζας, από τα συνολικά 

καθαρά κέρδη (κέρδη ισολογισμού πλέον λογιστικές διαφορές), αφαιρούνταν τα διάφορα 

διανεμόμενα ποσά, και από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών αφαιρείτο με επιμερισμό 

το μέρος αυτών που αναλογούσε στα εισοδήματα για τα οποία προβλέπονταν η 

παρακράτηση Φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 

 

 

2.2.2 Διάστημα Από 1/1/1992 Και Μετά 

 

Με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, επήλθε πλήρης εξίσωση της φορολογίας των 

τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για χρήσεις που άρχισαν από 1/1/1992 και 

μετά. Ειδικότερα, με το άρθρο 4 §2 του ανωτέρω αναφερόμενου Ν.2065/1992, επήλθε 

διαφοροποίηση στο προσδιορισμό των Φορολογητέων κερδών των τραπεζικών και των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

 Η διαφοροποίηση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές, έχουν 

στα ακαθάριστα έσοδά τους και έσοδα αφορολόγητα η έσοδα Φορολογούμενα με ειδικό 

τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης μεγάλου ύψους, και εάν 

εφαρμόζονταν ο παραπάνω αναφερόμενος τρόπος Φορολογίας τους, θα προέκυπταν κάθε 

χρόνο Φορολογικές ζημιές. 

Για τον ανωτέρω αναφερόμενο λόγο τροποποιήθηκε με τον Ν.2065/1992 ο 

τρόπος προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών των τραπεζικών και ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων. Έτσι, ορίζεται ότι το αντικείμενο του Φόρου για τις τραπεζικές και 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είναι το συνολικό τους κέρδος μετά την αφαίρεση από αυτό 

του μέρους των κερδών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδά η στα έσοδα τα οποία 

φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης. Το μέρος των 

κερδών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδά η στα έσοδα τα οποία Φορολογούνται 

αυτοτελώς με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, προσδιορίζεται σύμφωνα με 

ρητή επιταγή του νόμου, με επιμερισμό των συνολικών καθαρών κερδών κατά αναλογία 

των αφορολόγητων εσόδων η των εσόδων τα οποία Φορολογούνται αυτοτελώς με 

εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης.  
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Τα ανωτέρω ίσχυσαν μέχρι και τις χρήσεις που έληξαν έως 31/12/2009. Για τις 

χρήσεις που λήγουν από 31/12/2010 και μετά, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 

11 §8 του Ν.3842/2010 στα προς μερισμό καθαρά κέρδη των τραπεζικών και 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε Φορολογητέα και αφορολόγητα έσοδα, προστίθενται 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και τα έξοδα που βαρύνουν τα έσοδα που 

απαλλάσσονται της Φορολογίας τα έσοδα τα οποία Φορολογούνται αυτοτελώς με 

εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης. τα έσοδα από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων 

εταιρειών τα κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις. σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 31 §8 του Ν.2238/1994. 

 Ο προσδιορισμός των εξόδων αυτών, πραγματοποιείται ως εξής: 

 

 

2.2.2.1 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 

 

1. Κατά αναλογία των χρεωστικών τόκων σε αφορολόγητα έσοδα και σε έσοδα 

φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης 

2. ποσοστό 5% επί των εσόδων των απαλλασσόμενων της Φορολογίας και των εσόδων 

των φορολογούμενων με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, 

το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εξόδων της 

ασφαλιστικής επιχείρησης. 

 

 

2.2.2.2 Τραπεζικές Επιχειρήσεις 

 

Ποσοστό 5% επί των αποκτώμενων εσόδων από μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων 

εταιρειών και των αποκτώμενων κερδών από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις. Το 

ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εξόδων της 

τραπεζικής επιχείρησης.  
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2.3 Παραδείγματα 

 

2.3.1 Ανώνυμος Εταιρεία 

 

Η Ανώνυμος Εταιρεία «ΑΛΦΑ», κατά την διαχειριστική χρήση 1/1 - 31/12/2011, 

πραγματοποίησε καθαρά κέρδη ύψους 3.000.000,00 €. Από τα κέρδη αυτά αποφάσισε να 

διανείμει ποσά 500.000,00 €. Μεταξύ των δαπανών υφίστανται και δαπάνες του άρθρου 

31 του Ν.2238/1994 για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής τους από τα 

ακαθάριστα έσοδα, ύψους 500.000,00 € 

 Να προσδιορισθεί το αντικείμενο του φόρου. 

 
Λύση: 

 
 Κέρδη χρήσης 3.000.000,00 € 

 

(Πλέον) Μη αναγνωριζόμενες δαπάνες 500.000,00 € 

 Αντικείμενο φόρου 3.500.000,00 € 
 

 

 

2.3.2 Ασφαλιστική Επιχείρηση 

 

Η ασφαλιστική επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ», κατά την χρήση 2011, πραγματοποίησε καθαρά 

κέρδη ύψους 6.000.000,00 €. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης 

ανέρχονται στο ποσό των 20.000.000,00 € και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και: 

 Έσοδα απαλλασσόμενα της Φορολογίας, ύψους 3.000.000,00 € 

 Έσοδα φορολογούμενα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, 

ύψους 1.000.000,00 € 

Στα. έξοδα της επιχείρησης υπάρχουν μεταξύ των άλλων και: 

 Έξοδα για τα οποία δεν παρέχεται έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα έσοδα κατά την 

έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, ύψους 100.000,00 € 

 Χρεωστικοί τόκοι, ύψους 200.000,00 € 

 Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα να προσδιορισθεί το αντικείμενο τού Φόρου της 

ασφαλιστικής επιχείρησης «ΔΕΛΤΑ» 
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Λύση: 

 

Για τον προσδιορισμό του αντικειμένου φορολογίας της ασφαλιστικής επιχείρησης 

καταρχάς προσδιορίζονται τα αναμορφωμένα κέρδη τα οποία είναι τα κέρδη 

ισολογισμού προσαυξημένα με τις λογιστικές διαφορές των μη εκπιπτόμενων δαπανών 

καθώς και η αναλογία των χρεωστικών τόκων που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα και 

στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, 

καθώς την διαφορά του ποσοστού 5% επί των εσόδων των απαλλασσόμενων της 

Φορολογίας και των εσόδων φορολογηθέντων με ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

Φορολογικής υποχρέωσης. 

 Εν συνεχεία τα αναμορφωμένα ως ανωτέρω κέρδη επιμερίζονται ανάλογα των 

υποκείμενων και των μη υποκείμενων στην Φορολογία εσόδων. 

 

I. Προσδιορισμός λογιστικών διαφορών που θα πρέπει να προσαυξήσουν τα 

δηλωθέντα καθαρά κέρδη. 

 
α) Λογιστικές διαφορές για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης: 100.000,00 € 

 
β) Λογιστική διαφορά από την αναλογία των χρεωστικών τόκων που αναλογεί στα 

αφορολόγητα έσοδα και στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

Φορολογικής υποχρέωσης 

 
         ί  ό      έ             ό       έ              έ            ό   ό   

    ά      έ       ή   
  

  
 00.000,00     3.000.000,00     1.000.000,00

 0.000.000,00
    0.000,00 € 

 
γ) Λογιστική διαφορά ποσοστού 5% επί των εσόδων των απαλλασσόμενων της Φορο-

λογίας και των εσόδων Φορολογηθέντων με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής 

υποχρέωσης  5%   (3.000.000,00   1.000.000,00)    00.000,00 € 

 
Σύνολο λογιστικών διαφορών  100.000,00 + 40.000,00    00.000,00 3 0.000,00 € 

 

II. Προσδιορισμός συνολικών καθαρών κερδών 

 

Τα συνολικά καθαρά κέρδη είναι: 
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 Κέρδη χρήσης 6.000.000,00 € 

(Πλέον) Σύνολο λογιστικών διαφορών (ως άνω) 3 0.000,00 € 

  Σύνολο κερδών μετά την φορολογική αναμόρφωση 6.340.000,00 € 

 

III. Προσδιορισμός συνολικών κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και 

στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής 

υποχρέωσης. 

 

Τα κέρδη αυτά προσδιορίζονται ως εξής: 

 
 ύ         ώ    έ             ό       έ              έ            ό   ό   

       ά έ       ή   
 

 
6.3 0.000,00   (3.000.000,00  1.000.000,00)

 0.000.000,00
  1. 6 .000,00 € 

 

IV. Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών 

 
Ύστερα από τα ανωτέρω τα συνολικά φορολογητέα κέρδη της ασφαλιστικής επιχείρησης 

«ΔΕΛΤΑ», για την χρήση 2011, προσδιορίζονται ως εξής: 

 
 Σύνολο κερδών 6.340.000,00 € 

(Μείον) Κέρδη που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα 
έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης 1.268.000,00 € 

 
Φορολογητέα Κέρδη Ασφαλιστικής «ΔΕΛΤΑ» Χρήσης  011 5.072.000,00 € 

 
 

2.3.3 Τραπεζική Επιχείρηση 

 
Η τραπεζική «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ», κατά την χρήση 2011, πραγματοποίησε καθαρά κέρδη, 

ύψους 40.000.000,00 €. 

 Στα έσοδα της τα οποία ανέρχονται σε 300.000.000,00 € περιλαμβάνονται και τα 

εξής έσοδα φoρoλoγηθέvτα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής 

υποχρέωσης, ύψους 20.000.000,00 €: 

 Κέρδη από τη συμμετοχή της στην Ανώνυμη Εταιρεία «Α», ύψους 5.000.000,00 € 

Μεταξύ των εξόδων της περιλαμβάνονται: 
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 Έξοδα για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα 

έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/94, ύψους 500.000,00 € 

 Χρεωστικοί τόκοι ύψους 200.000,00 €. 

 Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα να προσδιορισθεί το αντικείμενο του Φόρου της 

τραπεζικής επιχείρησης «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ» 

 

Λύση: 

 

Για τον προσδιορισμό του αντικειμένου φορολογίας της ασφαλιστικής επιχείρησης 

καταρχάς προσδιορίζονται τα αναμορφωμένα κέρδη τα οποία είναι τα κέρδη 

ισολογισμού προσαυξημένα με τις λογιστικές διαφορές των μη εκπιπτόμενων δαπανών 

καθώς και του ποσοστού 5% επί των αποκτώμενων εσόδων από μερίσματα ημεδαπών 

ανώνυμων εταιρειών και των αποκτώμενων κερδών από συμμετοχή σε ημεδαπές 

επιχειρήσεις.  
 Εν συνεχεία τα αναμορφωμένα ως ανωτέρω κέρδη επιμερίζονται ανάλογα των 

υποκείμενων και των μη υποκείμενων στην Φορολογία εσόδων. 

 Δηλαδή: 

 

I. Προσδιορισμός λογιστικών διαφορών που θα πρέπει να προσαυξήσουν τα 

δηλωθέντα καθαρά κέρδη. 

 

 Λογιστικές διαφορές για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα 

έκπτωσης 500.000,00 € 

(Πλέον) Λογιστική διαφορά ποσοστού 5% επί των εσόδων από 

συμμετοχές  5% 5.000.000,00  50.000,00 € 

 Σύνολο λογιστικών διαφορών 750.000,00 € 

 

II. Προσδιορισμός συνολικών καθαρών κερδών 

 

Τα συνολικά καθαρά κέρδη είναι: 

 
 Κέρδη χρήσης  0.000.000,00 € 

(Πλέον) Σύνολο λογιστικών διαφορών (ως άνω) 750.000,00 € 

 Σύνολο κερδών μετά την φορολογική αναμόρφωση 40.750.000,00 €  
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III. Προσδιορισμός συνολικών κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και 

στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης. 

 

Τα κέρδη αυτά προσδιορίζονται ως εξής: 

 

 ύ         ώ    (έ              έ            ό   ό    έ           ά   ) 

       ά έ       ή   
 

 
 0.750.000,00   ( 0.000.000,00  5.000.000,00)

300.000.000,00
  3.3 5. 33,00 € 

 

IV. Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών  

 

Ύστερα από τα ανωτέρω τα συνολικά Φορολογητέα κέρδη της τραπεζικής 

επιχείρησης «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ», για την χρήση 2011, προσδιορίζονται ως εξής: 

 
 Σύνολο κερδών 6.340.000,00 € 

(Μείον) Κέρδη που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα 

έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης 1.268.000,00 € 

 Φορολογητέα Κέρδη Ασφαλιστικής «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ» Χρήσης  011 5.072.000,00 € 
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2.4 Προσαύξηση Των Φορολογητέων Κερδών Με Την Αναλογία Των 

Διανεμομένων Για Απαλλασσόμενα Έσοδα Και Για Έσοδα 

Φορολογηθέντα Με Ειδικό Τρόπο 

 

Στην περίπτωση ύπαρξης εσόδων απαλλασσόμενων της φορολογίας ή εσόδων 

φορολογούμενων αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και 

ταυτόχρονα διενεργείται διανομή κερδών, τότε στα κέρδη προς Φορολογία προστίθεται 

το μέρος α των διανεμόμενων ποσών που προέρχονται κατά αναλογία από τα 

απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη, σαν προερχόμενα από έσοδα μη υποκείμενα σε 

φορολογία (απαλλασσόμενα έσοδα και στα έσοδα Φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με 

εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης), μετά την αναγωγή της σε μικτό ποσό με την 

προσθήκη του αναλογούντος Φόρου εισοδήματος. 

 Για τον προσδιορισμό της αναλογίας των διανεμόμενων ποσών στα 

απαλλασσόμενα έσοδα και στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης, εφαρμόζονται οι τύποι: 

 

Διανεμόμενα ποσά   αφορολόγητα κέρδη 

Κέρδη Ισολογισμού
 

 

      ό        ά   έ              έ            ό   ό        ά           

         ή       έ     

 έ              ύ
 

 

Η δε αναγωγή των παραπάνω ποσών σε μικτά γίνεται με εσωτερική υφαίρεση, ως εξής: 

 

Αναλογία διανεμόμενων   Συντελεστής Φόρου 

100   Συντελεστής Φόρου
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2.4.1 Παραδείγματα 

 

2.4.1.1 Ασφαλιστική Επιχείρηση 

 

Εάν η ανωτέρω αναφερόμενη ασφαλιστική επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ», διένειμε και ποσά 

ύψους 1.000.000,00 €, τότε το αντικείμενο του Φόρου της θα είναι: 

 

 Φορολογητέα κέρδη ασφαλιστικής «ΔΕΛΤΑ» χρήσης  011 5.072.000,00 € 

(Πλέον)  Αναλογία διανεμομένων στα αφορολόγητα έσοδα   
 

  
1.000.000,00   1. 60.000,00

6.000.000,00
 

 

 10.000,00 € 

 

Αναλογών Φόρος  
500.000,00  0%

 0%
 5 .000,00 € 

 Σύνολο Φορολογητέου Εισοδήματος 5.334.500,00 € 
 

 

 

2.4.2.2 Τραπεζική Επιχείρηση 

 

Εάν η ανωτέρω αναφερόμενη τραπεζική επιχείρηση «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ», διένειμε και ποσά 

ύψους 2.000.000,00 €, τότε το αντικείμενο του φόρου της θα είναι: 

 

 
Φορολογητέα κέρδη τραπεζικής «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ» χρήσης  011 37.354.167,00 € 

(Πλέον) Πλέον Αναλογία διανεμομένων στα αφορολόγητα έσοδα   

  
 .000.000,00  3.3 5. 33,00

 0.000.000,00
 

 

16 .7  ,00 € 

 
Αναλογών Φόρος  

500.000,00  0%

 0%
 42.448,00 € 

 Σύνολο Φορολογητέου Εισοδήματος 37.568.407,00 € 
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2.5 Φορολογία Διανεμόμενων Κερδών 

 

Ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 99 του Ν.2238/1994 με τις διατάξεις του 

άρθρου 14 §18 του Ν.3943/2011, στα κέρδη που διανέμει η Ανώνυμη Εταιρεία, γίνεται 

παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 §1 του Ν.2238/1994. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 §1 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει από 

31/3/2011 και μετά όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3943/2011, 

ορίζεται ότι: 

 Στα μερίσματα που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα, διενεργείται από την 

καταβάλλουσα αυτά Ανώνυμο Εταιρεία, παρακράτηση με συντελεστή 25% 

εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης για τους δικαιούχους των μερισμάτων 

αυτών. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττονται εντός του έτους 2011, ο συντελεστής 

παρακράτησης, ορίζεται σε 21% και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα 

διανεμόμενα μερίσματα, ορίστηκε σε 25%. 

 Όταν η ημεδαπή Ανώνυμος Εταιρεία, προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά 

της περιλαμβάνονται και έσοδα από την συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο, τότε 

από τον Φόρο που υποχρεούται να αποδώσει από την παρακράτηση επί των 

διανεμόμενων ποσών, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε 

βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη τα οποία προέρχονται από την 

συμμετοχή. 

 Το υπόλοιπο ποσό των ληφθέντων μερισμάτων που δεν διανεμήθηκε θα πρέπει να 

εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και όταν διανεμηθεί ή 

κεφαλαιοποιηθεί θα παρακρατηθεί Φόρος με συντελεστή 25% από τον οποίο θα 

αφαιρεθεί ο Φόρος που έχει ήδη παρακρατηθεί και αναλογεί σε αυτά με συντελεστή 21% 

(ΠΟΛ 1129/6.5.2011) 

 
 

2.5.1 Παράδειγμα 

 

Ανώνυμος Εταιρεία, κατά την χρήση 2011, εμφάνισε κέρδη ισολογισμού, ύψους 

10.000.000,00 €. 

 Μεταξύ των εσόδων της περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 3.000.000,00 € από την 
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συμμετοχή της σε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία και για το οποίο έχει παρακρατηθεί Φόρος με 

συντελεστή 21%, ήτοι Φόρος 630.000,00 €. 

 Αν η εν λόγω Ανώνυμος Εταιρεία, διανέμει ποσό ύψους 4.000.000,00 € να 

προσδιορισθεί ο οφειλόμενος Φόρος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν.2238/94 

(παρακρατηθείς Φόρος επί των διανεμόμενων). 

 

Λύση: 

 

Προσδιορισμός αναλογίας διανεμόμενων επί των εσόδων από συμμετοχές 

 
      ό      έ             ώ  

 έ              ύ
   
 .000.000,00 3.000.000,00

10.000.000,00
  1. 00.000,00 € 

 

           ί   ό          ό          ώ   
       ό        ί        5%    .000.000,00   5%  1.000.000,00 € 

 

Προσδιορισμός οφειλόμενου Φόρου άρθρου 54 §1 του Ν.2238/1994 

 

 Παρακρατηθείς Φόρος  1.000.000,00 € 

(Μείον) Παρακρατηθείς Φόρος στην αναλογία των Διανεμομένων 
στα έσοδα από συμμετοχές   1. 00.000,00    1   5 .000,00 € 

 Οφειλόμενος Φόρος Άρθρου 5  §1 7  .000,00 € 

 

 

2.5.1.1 Τύχη Του Υπολοίπου Ποσού Των Εσόδων Από Συμμετοχές 

 

Το ποσό των μερισμάτων που δεν διανεμήθηκε και το οποίο ανέρχεται σε  

1.800.000,00 = (3.000.000 - 1.200.000,00) € 

θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και όταν διανεμηθεί ή 

κεφαλαιοποιηθεί θα παρακρατηθεί Φόρος με συντελεστή 25% από τον οποίο θα 

αφαιρεθεί ο φόρος που έχει ήδη παρακρατηθεί και αναλογεί σε αυτά με συντελεστή 21%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΡΘΡΟ 100 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

Η ύπαρξη η όχι μόνιμης εγκατάστασης των αλλοδαπών νομικών προσώπων και κατά 

επέκταση των αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών, έχει μεγάλη σημασία, γιατί από αυτή 

εξαρτάται η έκταση των Φορολογικών τους υποχρεώσεων. Για τους λόγους αυτούς 

καθορίζονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα νομικά πρόσωπα, έχουν 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

 Οι περιπτώσεις αυτές είναι: 

1. Η διατήρηση στην Ελλάδα ενός ή περισσότερων καταστημάτων, γραφείων, 

αποθηκών ή λοιπών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην εκμετάλλευση 

Φυσικών πόρων. 

2. Προβαίνει στην βιομηχανοποίηση πρώτων υλών ή στην επεξεργασία γεωργικών 

προϊόντων. 

3. Διεξάγει εργασίες στην Ελλάδα ή παρέχει υπηρεσίες με αντιπρόσωπο. 

4. Διατηρεί αποθέματα εμπορευμάτων. 

5. Συμμετέχει σε προσωπικές εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. 

 Προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από 

την μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης 

εγκατάστασης στην Ελλάδα με γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα 

οργάνωσης και λειτουργίας της, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης 

που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%), των 

εξόδων διοικητικής λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την μόνιμη 

εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις κάθε δεδομένης διαχειριστικής χρήσης. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν για ισολογισμούς που συντάσσονται από 31/12/1996 και μετά 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 §12 του Ν.2459/1997. 
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Για ισολογισμούς που συντάσσονται μέχρι 31/12/1996, τα διάφορα άλλα έξοδα 

οργάνωσης και λειτουργίας της, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης 

που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%), των 

εξόδων διοικητικής λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την μόνιμη 

εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. κάθε δεδομένης διαχειριστικής χρήσης 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΡΘΡΟ 101 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού σαν υποκείμενα του φόρου ορίζονται:  

 οι ανώνυμες ημεδαπές εταιρείες 

 οι αλλοδαπές επιχειρήσεις 

 οι συνεταιρισμοί 

 οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

 οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

 τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά η αλλοδαπά πρόσωπα 

 τα κάθε είδους ιδρύματα 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΡΘΡΟ 102 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε 

πηγή που αποκτάται. 

A. Κατά την διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1
η
 

Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι την 31
η
 Ιουλίου του 

οικείου οικονομικού έτους, προκειμένου για: 

 ανώνυμες ημεδαπές εταιρείες 
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 αλλοδαπές επιχειρήσεις 

 συνεταιρισμούς 

 ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

 δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 Τα ανωτέρω ισχύουν από το οικονομικό έτος 2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 9 §7 του Ν.3091/2002. 

 Μέχρι και το οικονομικό έτος 2002, ίσχυε κατά την διαχειριστική περίοδο η οποία 

λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1
η
 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους μέχρι την 31
η
 Αυγούστου του οικείου οικονομικού έτους, 

προκειμένου για: 

 ανώνυμες ημεδαπές εταιρείες 

 αλλοδαπές επιχειρήσεις 

 συνεταιρισμούς 

 ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

 δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

B. Το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, προκειμένου για 

 τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα 

 τα κάθε είδους ιδρύματα 

 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΡΘΡΟ 104 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Σαν χρονική περίοδο απόκτησης του εισοδήματος των Ανωνύμων εταιρειών λαμβάνεται 

το διαχειριστικό έτος ή η εταιρική χρήση η οποία συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος 

μόνον όταν ο ισολογισμός κλείνει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
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6.1 Περί Διαχειριστικής Χρήσης 

 

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 29 §1 του Ν.2238/1994 (περί Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος) του άρθρου 26 §1 του ΠΔ 196/1992 (περί Κώδικα βιβλίων & 

στοιχείων), και του άρθρου 42 του Ν.2190/1920 (περί Ανωνύμων εταιρειών) ορίζεται ότι 

η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο διάστημα. 

 Κατ’ εξαίρεση η διαχειριστική περίοδος μπορεί να περιλαμβάνει διάστημα 

μεγαλύτερο ή μικρότερο του δωδεκάμηνου, όχι όμως και πλέον των είκοσι τεσσάρων 

μηνών. Μικρότερο διάστημα του δωδεκάμηνου περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις 

έναρξης, λήξης ή διακοπής εργασιών. Μεγαλύτερο διάστημα του δωδεκάμηνου και όχι 

πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έναρξη των εργασιών της Ανωνύμου 

εταιρείας και μόνον. 

 Σύμφωνα με την διαταγή Π 15034/1959 του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι 

οι Ανώνυμες εταιρείες που έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, το εισόδημα 

της περιόδου αυτής θα φορολογηθεί ολόκληρο στο οικείο οικονομικό έτος, αν και αφορά 

περίοδο μεγαλύτερης του δωδεκάμηνου. Για τον λόγο αυτόν, οι Ανώνυμες εταιρείες, 

υποχρεούνται να υποβάλλουν μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται 

για το συνολικό καθαρό εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, χωρίς 

να υπάρχει δυνατότητα κατανομής του εισοδήματος αυτού σε δύο διαχειριστικές 

περιόδους. 

 

 

6.1.1 Περί Διαχειριστικής Χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών Που Τίθενται Σε 

Εκκαθάριση 

 

Στην παράγραφο 2 του αναφερόμενου άρθρου 104, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 26 §4 του ΠΔ 186/1992 (περί ΚΒΣ), ορίζεται ότι σαν διαχειριστική περίοδος των 

Ανωνύμων εταιρειών που τίθενται σε εκκαθάριση, λαμβάνεται η περιλαμβανόμενη 

μεταξύ του χρόνου θέσεως αυτών σε εκκαθάριση και του χρόνου λήξης της εκκαθάρισης. 

Δηλαδή, η διαχειριστική χρήση Ανωνύμων εταιρειών που τίθενται σε εκκαθάριση, 

αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης και λήγει με την ολοκλήρωσή της. 
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 Επειδή συνήθως η διάρκεια της εκκαθάρισης, υπερβαίνει τον ένα χρόνο, 

προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 107 §2γ του Ν.2238/1994, ότι όταν η εκκαθάριση 

της Ανωνύμου εταιρείας διαρκεί πέραν του έτους, η υποβολή προσωρινών δηλώσεων για 

τα εισοδήματα εκάστου έτους και οριστικής δήλωσης κατά τον χρόνο λήξης της 

εκκαθάρισης. Στις δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσης εισοδήματα που 

αποκτά η Ανώνυμος εταιρεία και τα οποία υπόκεινται σε φόρο. 

 

 

6.2 Περί Ημερομηνίας Κλεισίματος Ισολογισμού 

 

Η ημερομηνία κλεισίματος Ισολογισμού είναι η τελευταία ημέρα της διαχειριστικής 

χρήσης. Η ημερομηνία αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 29 §2 του Ν.2238/94 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 26 §2 του ΠΔ 186/92 (περί ΚΒΣ), σύμφωνα με 

τις οποίες η διαχειριστική περίοδος των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης 

κατηγορίας, λήγει την 31
η
 Δεκεμβρίου ή την 30

η
 Ιουνίου κάθε έτους. Η επιλογή της 

ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού είναι στην επιλογή του επιτηδευματία. 

 Εξαίρεση από τις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες κλεισίματος του 

ισολογισμού, γίνεται εφόσον πρόκειται: 

 για υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης 

 για ημεδαπή επιχείρηση στην οποία συμμετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με ποσοστό 

κεφαλαίου 50% οι οποίες μπορούν να κλείνουν ισολογισμό στον χρόνο που 

κλείνει διαχείριση η αλλοδαπή επιχείρηση. 

  

 

6.2.1 Περί Εγγραφών Κλεισίματος Των Βιβλίων Και Σύνταξης Τελικού 

Ισολογισμού Των Ανωνύμων Εταιρειών 

 

Προκειμένου να γίνουν οι εγγραφές κλεισίματος των βιβλίων και να προσδιορισθεί το 

αποτέλεσμα της κάθε διαχειριστικής χρήσης, μετά και την ενημέρωση του τηρούμενου 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, με τα δεδομένα όλης της 

διαχειριστικής περιόδου, διενεργείται λεπτομερής απογραφή όλων των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, η οποία και καταχωρείται ποσοτικά και γίνεται η αποτίμησή 
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τους, στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών, ως ακολούθως ανάλογα με την 

ημερομηνία κλεισίματος της διαχειριστικής χρήσης. 

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12 30/6 

Ποσοτική καταχώρηση Απογραφής 
Μέχρι 20/2 του 

επόμενου έτους 

Μέχρι 20/8 του 

τρέχοντος έτους 

Αποτίμηση ατομικών επιχειρήσεων, προσωπικών εταιρειών & ΕΠΕ 
Μέχρι 31/3 του 

επόμενου έτους 

Μέχρι 30/9 του 

τρέχοντος έτους 

Αποτίμηση Ανωνύμων Εταιρειών 
Μέχρι 30/4 του 

επόμενου έτους 

Μέχρι 31/10 του 

τρέχοντος έτους 

Αποτίμηση Αλλοδαπών επιχειρήσεων 
Μέχρι 30/6 του 

επόμενου έτους 

Μέχρι 31/12 του 

τρέχοντος έτους 

 

 

6.3 Περί Εγγραφών Ισολογισμού 

 

Μέσα στις ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες, καταχωρούνται οι λεγόμενες, εγγραφές 

ισολογισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Την μεταφορά των υπολοίπων του λογαριασμού 78 «ιδιοπαραγωγή παγίων», 

στους αντίστοιχους λογαριασμούς των παγίων 

 Την καταχώρηση των αποσβέσεων  

 Τις εγγραφές προσαρμογής που είναι οι εγγραφές με τις οποίες εναρμονίζονται τα 

δεδομένα των βιβλίων με τα αντίστοιχα ευρήματα της διενεργηθείσας απογραφής. 

 Τις εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος εκμετάλλευσης (το αποτέλεσμα 

από την άσκηση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης) 

 Τις εγγραφές προσδιορισμού του ολικού αποτελέσματος χρήσης της επιχείρησης 

 Τις εγγραφές διανομής του προκύψαντος αποτελέσματος χρήσης 

 Το κλείσιμο των βιβλίων της χρήσης 
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6.4 Εγγραφές Προσδιορισμού Αποτελεσμάτων  

 

Μετά και την καταχώρηση των εγγραφών προσαρμογής, διενεργούνται οι εγγραφές 

προσδιορισμού του αποτελέσματος χρήσης ως εξής: 

 

 

6.4.1 Εγγραφές Προσδιορισμού Του Αποτελέσματος Εκμετάλλευσης 

 

1. Μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αγορών εμπορευσίμων οι 

ληφθείσες εκπτώσεις αγορών και οι πραγματοποιηθείσες επιστροφές αγορών, 

προκειμένου να προσδιορισθεί η αξία των καθαρών αγορών των εμπορεύσιμων 

ειδών, ως εξής: 

 Χρεώνονται οι λογαριασμοί των αντίστοιχων αγορών και πιστώνονται οι 

αντίστοιχοι λογαριασμοί των επιστροφών και των εκπτώσεων αγορών. 

 

2. Μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς πωλήσεων εμπορευσίμων οι 

χορηγηθείσες εκπτώσεις πωλήσεων και οι πραγματοποιηθείσες επιστροφές 

πωλήσεων, προκειμένου να προσδιορισθεί η αξία των καθαρών πωλήσεων των 

εμπορεύσιμων ειδών, ως εξής: 

 Πιστώνονται οι λογαριασμοί των αντίστοιχων πωλήσεων και χρεώνονται οι 

αντίστοιχοι λογαριασμοί των επιστροφών και των εκπτώσεων πωλήσεων. 

 

3. Με την αξία της απογραφής έναρξης της χρήσης χρεώνεται ο λογαριασμός 80.00 

«Γενική Εκμετάλλευση» και πιστώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί αποθεμάτων με 

την αξία τους. 

 

4. Με την αξία των καθαρών αγορών χρεώνεται ο λογαριασμός 80.00 «Γενική 

Εκμετάλλευση» και πιστώνονται οι αντίστοιχες αγορές των εμπορεύσιμων ειδών. 

 

5. Με την αξία της απογραφής λήξης πιστώνεται ο λογαριασμός 80.00 «Γενική 

Εκμετάλλευση» και χρεώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί αποθεμάτων με την αξία 

τους. 

 



27 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 80.00 μετά από τις εγγραφές 3,4 & 5 εμφανίζει το 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 

6. Με την αξία των καθαρών πωλήσεων πιστώνεται ο λογαριασμός 80.00 «Γενική 

Εκμετάλλευση» και χρεώνονται οι αντίστοιχες πωλήσεις των εμπορεύσιμων ειδών. 

 

7. Χρεώνεται ο λογαριασμός 80.00 «Γενική Εκμετάλλευση», με την συνολική αξία των 

οργανικών εξόδων (έξοδα της ομάδας 6 του Γ.Λ.Σ) και πιστώνονται οι αντίστοιχοι 

λογαριασμοί εξόδων, σύμφωνα με το συνταχθέν φύλλο μερισμού. 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 80.00 μετά και από τις εγγραφές 6 & 7 εμφανίζει το 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και μεταφέρεται στον λογαριασμό 

80.01 «μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης». 

 

8. Από τον λογαριασμό 80.01 μεταφέρονται στον λογαριασμό 80.02 «έξοδα μη 

προσδιοριστικά αποτελεσμάτων», τα έξοδα των διαφόρων λειτουργιών της 

επιχείρησης τα οποία θεωρούνται μη κοστολογήσιμα, καθώς και σε κάθε περίπτωση 

τα έξοδα των εξής λογαριασμών 

 64.10 «έξοδα συμμετοχών & χρεογράφων» 

 64.11 «διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων» 

 64.12 «διαφορές από πώληση συμμετοχών & χρεογράφων» 

 

9. Από τον λογαριασμό 80.01 μεταφέρονται στον λογαριασμό 80.03 «έσοδα μη 

προσδιοριστικά αποτελεσμάτων», τα έσοδα των εξής λογαριασμών  

 74 «επιχορηγήσεις & διάφορα έξοδα πωλήσεων» 

 75 «έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» 

 76 «έσοδα κεφαλαίων» 

 78.05 «χρησιμοποιημένες προβλέψεις για κάλυψη εξόδων εκμετάλλευσης» 

 78.10 «έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων» 

  
Το υπόλοιπο του λογαριασμού 80.01 μετά και από τις εγγραφές 8 & 9 αποτελεί το ολικό 

αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (το αποτέλεσμα από την άσκηση της κύριας δραστηριότητας 

της επιχείρησης) και μεταφέρεται στον λογαριασμό 86.00 «αποτελέσματα χρήσης» 
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6.4.2 Προσδιορισμός Ολικού Αποτελέσματος Εκμετάλλευσης 

 

6.4.2.1 Μεταφορά Των Εξόδων Μη Προσδιοριστικών Αποτελεσμάτων 

 

10. Από τον λογαριασμό 80.01 μεταφέρονται στον λογαριασμό 80.02 «έξοδα μη 

προσδιοριστικά αποτελεσμάτων», τα έξοδα των διαφόρων λειτουργιών της 

επιχείρησης τα οποία θεωρούνται μη κοστολογήσιμα, καθώς και σε κάθε περίπτωση 

τα έξοδα των εξής λογαριασμών: 

 64.10 «έξοδα συμμετοχών & χρεογράφων» 

 64.11 «διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων» 

 64.12 «διαφορές από πώληση συμμετοχών & χρεογράφων» 

 

 

6.4.2.2 Μεταφορά Των Εσόδων Μη Προσδιοριστικών Αποτελεσμάτων 

 

11. Από τον λογαριασμό 80.01 μεταφέρονται στον λογαριασμό 80.03 «έσοδα μη 

προσδιοριστικά αποτελεσμάτων», τα έσοδα των εξής λογαριασμών:  

 74 «επιχορηγήσεις & διάφορα έξοδα πωλήσεων» 

 75 «έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» 

 76 «έσοδα κεφαλαίων» 

 78.05 «χρησιμοποιημένες προβλέψεις για κάλυψη εξόδων εκμετάλλευσης» 

 78.10 «έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων» 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 80.01 μετά και από τις εγγραφές 10 & 11 αποτελεί το 

ολικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (το αποτέλεσμα από την άσκηση των κύριων 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης) και μεταφέρεται στον λογαριασμό 86.00 

«αποτελέσματα χρήσης» 

 

 

6.5 Εγγραφές Προσδιορισμού Του Συνολικού Αποτελέσματος Χρήσης 

 

A. Οι λογαριασμοί 80.02, 81.00, 81.02,82.00,83 & 85 πιστώνονται με το χρεωστικό 

υπόλοιπό τους και χρεώνεται ο λογαριασμός 86.00 «αποτελέσματα χρήσης» 
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B. Οι λογαριασμοί 80.03, 81.01,81.03,82.01 & 84 χρεώνονται με το πιστωτικό υπόλοιπό 

τους και πιστώνεται ο λογαριασμός 86.00 «αποτελέσματα χρήσης» 

 

 Ύστερα από τις παραπάνω εγγραφές, εάν ο λογαριασμός 86.00 «αποτελέσματα 

χρήσης», εμφανίζει: 

 

 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ τότε το αποτέλεσμα χρήσης είναι ΖΗΜΙΑ 

 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ τότε το αποτέλεσμα χρήσης είναι ΚΕΡΔΟΣ 

  

 Και στις δύο περιπτώσεις μεταφέρεται στον λογαριασμό 86.99 «καθαρό 

αποτέλεσμα χρήσης», ως εξής κατά περίπτωση: 

 
 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 86.00 

Χρεώνεται ο λογαριασμός 86.99 «καθαρό αποτέλεσμα χρήσης», και πιστώνεται ο 

λογαριασμός 86.00 «αποτελέσματα χρήσης» 

 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 86.00 

Πιστώνεται ο λογαριασμός 86.99 «καθαρό αποτέλεσμα χρήσης», και χρεώνεται ο 

λογαριασμός 86.00 «αποτελέσματα χρήσης» 

 

Εάν το τελικό ποσό του λογαριασμού 86.99 «καθαρό αποτέλεσμα χρήσης» είναι: 

 

 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ (ΖΗΜΙΑ) τότε πιστώνεται ο λογαριασμός 86.99 «καθαρό 

αποτέλεσμα χρήσης», και χρεώνεται ο λογαριασμός 88.01 «ζημίες χρήσης». 

 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ (ΚΕΡΔΟΣ) τότε χρεώνεται ο λογαριασμός 86.99 «καθαρό 

αποτέλεσμα χρήσης», και πιστώνεται ο λογαριασμός 88.00 «κέρδη χρήσης». 

 

 

6.6 Εγγραφές Προσδιορισμού Του Συνολικού Διανεμόμενου 

Αποτελέσματος 

 

Μετά την μεταφορά του λογαριασμού 86.99 στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 

88, μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό και οι εξής λογαριασμοί, ως εξής: 
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1. Αποθεματικά «Λ 41» 

 Πιστώνεται ο λογαριασμός 88.07 «αποθεματικά προς διάθεση» και χρεώνονται οι 

αντίστοιχοι λογαριασμοί των αποθεματικών του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 41 

«αποθεματικά», με την αξία των αποθεματικών που αποφασίζει να διανείμει η 

οικονομική μονάδα.  

 

2. Κέρδη εις νέο «Λ 42.00» 

 Πιστώνεται ο λογαριασμός 88.02 «υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης» και 

χρεώνεται ο λογαριασμός 42.00 «κέρδη εις νέο», με το ποσό των κερδών εις νέο που 

αποφασίζει να διανείμει η οικονομική μονάδα. 

 

3. Ζημιές εις νέο «Λ 42.01» 

 Χρεώνεται ο λογαριασμός 88.03 «ζημιές προηγούμενης χρήσης» και πιστώνεται ο 

λογαριασμός 42.01 «ζημιές εις νέο» 

 

4. Ζημιές προηγούμενων χρήσεων «Λ 42.02» 

 Χρεώνεται ο λογαριασμός 88.04 «ζημιές προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη», 

και πιστώνεται ο λογαριασμός 42.02 «ζημιές προηγούμενων χρήσεων» με το υπόλοιπο 

ποσό από τις ζημιές προηγούμενων χρήσεων που θα καλυφθούν από τα κέρδη της 

παρούσας χρήσης  

 

5. Διαφορές φορολογικού ελέγχου «Λ 42.04» 

 Χρεώνεται ο λογαριασμός 88.06 «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων 

χρήσεων» και πιστώνεται ο λογαριασμός 42.04 «διαφορές φορολογικού ελέγχου» 

 

6. Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών «Λ 54.07» 

 Χρεώνεται ο λογαριασμός 88.08 «φόρος εισοδήματος» με πίστωση του 

λογαριασμού 54.07 «φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών», με το ποσό του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος στα κέρδη ισολογισμού. 

 

7. Λοιποί φόροι 

 Χρεώνεται ο λογαριασμός 88.09 «λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό 

κόστος φόροι», και πιστώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί των εξόδων που βαρύνουν 
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απευθείας τα αποτελέσματα χρήσης (φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αποσβέσεις 

αναπτυξιακών νόμων). 

 

 Ύστερα από τις παραπάνω εγγραφές οι υπολογαριασμοί του λογαριασμού 88, 

μεταφέρονται, ως εξής: Όσοι έχουν χρεωστικά υπόλοιπα, πιστώνονται και 

χρεώνεται ο λογαριασμός 88, ενώ όσοι έχουν πιστωτικό υπόλοιπο χρεώνονται και 

πιστώνεται ο λογαριασμός 88 

 

 Εάν το τελικό ποσό του λογαριασμού 88 είναι: 

 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ τότε το αποτέλεσμα είναι κέρδος και μεταφέρεται στην πίστωση 

του λογαριασμού 88.99 «κέρδη προς διάθεση». 

 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ τότε το αποτέλεσμα είναι ζημιά και μεταφέρεται στην χρέωση του 

λογαριασμού 88.98 «ζημιές εις νέο».  

 

 

6.7 Εγγραφές Διανεμόμενου Αποτελέσματος 

 

1. Αποτέλεσμα ζημιά 

 Πιστώνεται ο λογαριασμός 88.98 «ζημιές εις νέο» και χρεώνεται ο λογαριασμός 

42.01 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο». 

 

2. Αποτέλεσμα κέρδος 

 Χρεώνεται ο λογαριασμός 88,99 «κέρδη προς διάθεση» και πιστώνονται οι 

λογαριασμοί: 

1. Λογαριασμός 41 «Αποθεματικά» 

 Με αντίστοιχες καταχωρήσεις ανά δευτεροβάθμιο με τα ποσά που παρακρατούνται 

σαν διάφορα αποθεματικά (τακτικό, έκτακτο, καταστατικού, κλπ) 

2. Λογαριασμός 53 «Πιστωτές» 

 Με αντίστοιχες καταχωρήσεις ανάλογα με το είδος διανομής: 

 53.01 (προκειμένου για μερίσματα ΑΕ) 

 53.08 (προκειμένου για ΕΠΕ) 

 53.14 (προσωπικό) 
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3. Λογαριασμός 42 «Κέρδη εις νέο» 

 Με καταχώρηση στον λογαριασμό 42.00 του ποσού που δεν διανέμεται. 

 

6.8 Εγγραφές Κλεισίματος Βιβλίων 

 

Μετά από τις εγγραφές διανομής του αποτελέσματος, ακολουθούν οι εγγραφές 

κλεισίματος των βιβλίων της τρέχουσας χρήσης. Η σειρά αυτών των εγγραφών είναι η 

εξής: 

 ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ο λογαριασμός 89.01 «ισολογισμός κλεισίματος» και 

ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ όλοι οι λογαριασμοί που έχουν χρεωστικά υπόλοιπα. 

 ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ο λογαριασμός 89.01 «ισολογισμός κλεισίματος» και 

ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ όλοι οι λογαριασμοί που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΡΘΡΟ 105 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.2238/1994 ισχύουν τα εξής: 

 

 

7.1 Παράγραφος 1 

 

 Ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων και κατά συνέπεια της ανώνυμης 

εταιρείας θεωρούνται: 

1. Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και οι αμοιβές 

από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί.  

2. Τα λοιπά εισοδήματα που μια ανώνυμη εταιρεία μπορεί να έχει από ακίνητα, από 

κινητές αξίες, από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές 

επιχειρήσεις, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 13 

παράγραφος 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παράγραφοι 1, 2 και 3, 30, 37, 40, 41, καθώς 

και κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύμφωνα με τη διάταξη της §3 

του άρθρου 48, του Ν.2238/1994. 

 Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι ο φορολογικός νόμος με την περίπτωση 

(α) ορίζει τα εισοδήματα από το κύριο αντικείμενο εργασιών της εταιρείας, ενώ με την 

περίπτωση (β) όλα τα άλλα εισοδήματα τα οποία αποκτά η εταιρεία ευκαιριακά ή 

συμπτωματικά. 

 Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των Ανωνύμων εταιρειών, από τα 

ακαθάριστα έσοδά τους, αφαιρούνται οι αναγνωριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 

31 του Ν.2238/1994 δαπάνες απόκτησης του εισοδήματος.  

 

 

7.2 Παράγραφος 2 

 

Από τα συνολικά έσοδα της ανωτέρω αναφερόμενης παραγράφου, εκπίπτονται τα έξοδα 

λειτουργίας των επιχειρήσεων που αναφέρονται  στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994. 
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7.2.1 Προϋποθέσεις Για Την Έκπτωση Δαπανών 

 

Προκειμένου να εκπτωθούν οι δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, θα  

πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις αθροιστικά: 

 Να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία 

 Να βασίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά 

 Να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

 Να είναι παραγωγικές, δηλαδή να συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδήματος 

Κάθε εγγραφή στα βιβλία πρέπει να στηρίζεται: 

 Σε στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. 

 Σε δημόσια έγγραφά ή 

 Σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 18 §2 ΚΒΣ) 

 Από Ε.Γ.Λ.Σ. ισχύει η αρχή ότι η ενημέρωση των λογαριασμών γίνεται βάσει 

παραστατικού δικαιολογητικού πραγματοποίησης του εσόδου - εξόδου  

 

 

7.2.2 Περί Παραγωγικότητας Των Δαπανών 

  

 Η κρίση ως προς την παραγωγικότητα των δαπανών ανήκει στη φορολογική αρχή 

(Δ.Ο.Υ.) και στα φορολογικά δικαστήρια (Σ.τ.Ε. 3506-3508/76, 1224-7/95) 

 Η φορολογική αρχή και τα διοικητικά δικαστήρια δεν μπορούν να ελέγξουν τη 

σκοπιμότητα και το μέτρο στο οποίο χρειαζόταν να γίνει η δαπάνη (Σ.τ.Ε. 2383/68, 

3110/73, 3122/74, 2911/66, 2746/68, 600/701670/83) 

 

 

7.2.3 Έννοια Παραγωγικής Δαπάνης 

  

Σαν παραγωγικές δαπάνες, λογίζονται: 

  

 

7.2.3.1 Σύμφωνα Με Την Ελληνική Νομοθεσία 

 

Ως παραγωγικές εν γένει δαπάνες νοούνται οι κατά βάση συμβάλλουσες εις την 

διεύρυνση των εργασιών και την αύξηση του εισοδήματος της. Δεν απαιτείται δε να 

διαπιστωθεί ότι συνεπεία αυτής αυξήθηκαν πράγματι εις την συγκεκριμένη περίπτωσιν 
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τα έσοδα και προωθήθηκαν οι εργασίες της επιχειρήσεως διότι τούτο θα οδηγεί εις 

ανεπίτρεπτο έλεγχο της σκοπιμότητας της δαπάνης εκ της φορολογικής αρχής 

(Σ.τ.Ε.2142/87) 

 Η φορολογική αρχή μπορεί να αρνηθεί την έκπτωση δαπανών εφόσον με 

συγκεκριμένα στοιχεία αποδείξει ότι οι δαπάνες είναι εικονικές ή μη παραγωγικές 

Σ.τ.Ε.3727/90, 1823/94. Ως παραγωγικές δαπάνες νοούνται όχι μόνο οι υποχρεωτικώς 

καταβλητέες βάσει νόμου ή συμβάσεως αλλά και οι οικειοθελώς καταβαλλόμενες 

Σ.τ.Ε.3580/86  

 

 

7.2.3.2 Σύμφωνα Με Τον Ο.Ο.Σ.Α. 

 

Η παραγωγικότητα της δαπάνης πρέπει να αποδεικνύεται. 

 Επαληθεύσεις για την αποδοχή της δαπάνης: 

 Να προσδιορισθεί το είδος της υπηρεσίας  

 Να ερευνηθεί αν υπάρχει όφελος από τη συγκεκριμένη υπηρεσία από την επιχείρηση 

που τη δέχεται  

 Να αποτιμηθεί το κόστος της, σε περίπτωση που η επιχείρηση που την παρείχε 

ανήκει στον ίδιο όμιλο  

 Η επιχείρηση υποχρεούται να αποδείξει ότι: 

 Η υπηρεσία πράγματι παρασχέθηκε  

 Το μέγεθος του κόστους  

 Το αν υπάρχει πραγματικό όφελος 

 

 

7.2.4 Δαπάνες Ανά Ομάδα Και Ανά Λογαριασμό Του ΓΛΣ 

 

7.2.4.1 Ομάδα 2 

 

Στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι εκπίπτει η αξία των πρώτων και βοηθητικών 

υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες επεξεργασίας 

αποθήκευσης κλπ (άρθρο 31 §1 του Ν.2238/1994) 
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Εξαιρέσεις 

 

 Δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση το κόστος κτήσης υλικών και εμπορευμάτων στην 

περίπτωση που η Ελληνική επιχείρηση δέχτηκε τιμολόγιο από φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα εξαντλήθηκε στην τιμολόγηση της 

συναλλαγής και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε 

από τρίτο πρόσωπο. (άρθρο 31 §1γ Ν.2238/1994).  

 Δεν εκπίπτουν φορολογικά πάσης φύσεως δαπάνες (αγορά αγαθών, λήψη υπηρεσιών, 

τόκοι κλπ) που τιμολογούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 

που είναι εγκατεστημένες σε μη συνεργάσιμα κράτη στο φορολογικό τομέα. Μη 

συνεργάσιμα, θεωρούνται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση 

διοικητικής συνδρομής ή έχουν συνάψει αλλά δεν την τηρούν, όπως αυτά θα 

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για το έτος 2011 ως μη 

συνεργάσιμα θεωρούνται τα κράτη που περιλαμβάνονται απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών 1150236/ΔΟΣ/2010. Εφαρμογή των διατάξεων από την 

1η Ιανουαρίου του επόμενου της δημοσίευσης έτους για τα κράτη που προστίθενται 

στον κατάλογο μη συνεργάσιμων κρατών και γι’ αυτά που αφαιρούνται η εφαρμογή 

των διατάξεων παύει από τη δημοσίευσή του. 

 

 

7.2.4.1.1 Νομικά Πρόσωπα Ή Νομικές Οντότητες Κρατών Με Προνομιακό 

Φορολογικό Καθεστώς (αρ. 51Α ΚΦΕ) 

 

Δεν εκπίπτουν φορολογικά πάσης φύσεως δαπάνες (αγορά αγαθών, λήψη υπηρεσιών, 

τόκοι κλπ) που τιμολογούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που 

είναι εγκατεστημένες σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 

  Το πρόσωπο ή η οντότητα θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένο σε κράτος με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εάν σε αυτό το κράτος: 

 Δεν υπόκειται σε φορολογία ή 

 Υπόκειται άλλα δεν φορολογείται εντούτοις πραγματικά ή υπόκειται σε φόρο επί 

των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι κατώτερος σε 

ποσοστό πάνω από το 60% του φόρου που θα οφείλονταν σύμφωνα με τις 
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διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος ή είχε την 

έδρα του ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 

 

 

7.2.4.2 Ομάδα 6 

 

7.2.4.2.1 Λογαριασμός 60.00 «Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού» 

 

1. Λογαριασμοί 60.00 & 60.01 «Αμοιβές Έμμισθου και Εργατοϋπαλληλικού 

προσωπικού» 

Περιλαμβάνονται οι μισθοί, τα ημερομίσθια, οι επιχορηγήσεις, τα επιδόματα, οι 

συντάξεις και γενικά κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε 

σε χρήμα είτε σε είδος.  

 Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται:  

 η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές» 

 η αξία των χορηγούμενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα 

καταστήματα, με την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζομένους μέχρι 

ποσού έξι (6) ευρώ ανά διατακτική  

 το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου για την παροχή κατοικίας 

 το καταβαλλόμενο ποσό για οικιακό προσωπικό 

 τα επιδόματα θέσεως και ευθύνης 

 

Προϋπόθεση για την έκπτωση των ανωτέρω δαπανών, είναι η καταβολή ή βεβαίωση των 

ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν 

προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών. 

 

2.  Λογαριασμός 60.02 «Παροχές στο προσωπικό» 

 

 Παροχές επιβράβευσης απόδοσης 

 Εκπίπτουν με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές 

εισφορές  

 Δαπάνες κάλυψης ενοικίου  

 Προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 45 (εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών) του Ν.2238/1994.  
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 Δαπάνες παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

 Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς (περιλαμβάνονται και δαπάνες κατασκηνώσεων (ΠΟΛ. 

1005/2005, Γενικά Έξοδα, Διάφορες περιπτώσεις δαπανών, §1.). 

 

 Χρηματικά βραβεία σε εργαζόμενους της επιχείρησης 

 Εκπίπτουν τα χρηματικά βραβεία που καταβάλλει η επιχείρηση στους 

εργαζομένους της λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει αποδεδειγμένα 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζουν και μέχρι 3.000 € για κάθε 

εργαζόμενο. 

 

 Δαπάνες ειδικής ενδυμασίας προσωπικού  

 Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγορά ειδικής ενδυμασίας 

του προσωπικού της, η οποία για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και ομοιόμορφης 

εμφάνισης ως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

 Οικειοθελείς παροχές σε εργαζομένους 

 Δεν εκπίπτουν ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε 

εργαζόμενούς τους ή σε τρίτους και δεν αφορούν αμοιβές ή αποζημιώσεις αυτών για 

άμεση ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη νόμου ο 

υποχρεωτικός χαρακτήρας τους (εξαιρούνται οι αποζημιώσεις του Ν.2112/1920).  

 

3. Λογαριασμός 60.03 «Εργοδοτικές εισφορές» 

 

Εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα  

 

Εξαίρεση:  

Δεν εκπίπτουν: 

 Οι εισφορές που βαρύνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου 

εταιρείας 

 Οι καταβαλλόμενες προσωπικές εισφορές από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό 

Διευθυντή Ανωνύμου εταιρείας. 
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4. Λογαριασμός 60.05 «Αποζημιώσεις απόλυσης» 

Η βάσει νόμου αποζημίωση του Ν. 2112/1920 εκπίπτει ως παραγωγική δαπάνη, από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ενώ και η αποζημίωση σε απολυθέντες υπαλλήλους 

επί πλέον της προβλεπόμενης αναγνωρίζεται ως παραγωγική δαπάνη. 

 

 

7.2.4.3 Λογαριασμός 61 «Αμοιβές Τρίτων» 

 

Για να αναγνωρισθεί η δαπάνη πρέπει το Τ.Π.Υ να περιλαμβάνει επαρκή προσδιορισμό 

των παρασχεθεισών υπηρεσιών (Σ.τ.Ε. 2046/94) 

 Στο Τ.Π.Υ. Πρέπει να υπάρχει επαρκής προσδιορισμός των παρασχεθεισών 

υπηρεσιών. Για να αναγνωρισθούν οι προμήθειες πρέπει να αναγράφονται στο Τ.Π.Υ. σε 

ποιες πωλήσεις αναφέρεται ή ποιες συναλλαγές αφορούν (Σ.τ.Ε. 1018/96). Τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών με αόριστη και ασαφή περιγραφή προσφερομένων υπηρεσιών οδηγεί 

σε απόρριψη την συγκεκριμένη δαπάνη ( Σ.τ.Ε. 2968/88) 

 

 

7.2.4.4 Λογαριασμός 62 «Παροχές Τρίτων» 

 

 Λογαριασμός 62.03 «Έξοδα κινητής τηλεφωνίας» 

Εκπίπτει ποσοστό 50% των εξόδων κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούν οι 

εργαζόμενοι με κινητά τηλέφωνα της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι 

λογαριασμοί αυτοί δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων υπαλλήλων. Να 

ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

 Το μέρος της δαπάνης κινητών τηλεφώνων που αναλογεί στους πέραν του αριθμού 

των απασχολουμένων υπαλλήλων δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση.  

 Περιορισμός ενός τηλεφώνου για τους διαχειριστές ή εταίρου ΕΠΕ, τον Πρόεδρο, 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέλη ΔΣ ΑΕ, δημόσιας επιχείρησης, κ.λπ.  

 

 Λογαριασμός 62.04 «Μισθώματα σε εταιρείες leasing» 

Εκπίπτουν τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρείες του Ν.1665/1986 ή 

σε αλλοδαπές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εξαιρούνται τα μισθώματα που 

καταβάλλονται για ακίνητα κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου. 
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 Για την εξεύρεση του μη εκπιπτόμενου μέρους των μισθωμάτων θα λαμβάνεται 

ποσοστό ίσο με αυτό με το οποίο συμμετέχει το οικόπεδο στη συνολική αξία οικοπέδου – 

κτιρίου βάσει των αντικειμενικών αξιών. 

 

 Δαπάνες Αυτοκινήτων 

Οι δαπάνες αυτοκινήτων (συντήρηση, λειτουργία, επισκευή, κυκλοφορία, αποσβέσεις 

και μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 

οποιονδήποτε τρίτο) εκπίπτονται κατά τα ακόλουθα ποσοστά: 

 κατά 70% για επιβατικά έως 1.600 cc  

 κατά 35% για επιβατικά μεγαλύτερα των 1.600 cc (περ. β §1 άρθρου 31 

Ν.2238/1994). 

 Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται για λεωφορεία αυτοκίνητα Ι.Χ. και 

φορτηγά Ι.Χ., στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμίσθωση επιβατικών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα 

αυτοκίνητα τους αποκλειστικά για την εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών. 

 

 Λογαριασμός 62.05 «Ασφάλιστρα» 

Εκπίπτονται τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση 

ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, δεν υπερβαίνουν, για καθένα από τους 

ασφαλιζόμενους, τα 1.500€, καθώς το επιπλέον ποσό δεν εκπίπτει. 

 

 

7.2.4.5 Λογαριασμός 63 «Φόροι Τέλη» 

 

Εκπίπτουν οι κάθε είδους φόροι και τέλη που βαρύνουν την επιχείρηση  

 
Εξαίρεση:  

Δεν εκπίπτουν τα εξής ποσά φόρων: 

 Φόρος εισοδήματος (άρθρο 4 §1 Ν.2238/1994) 

 Η προκαταβολή φόρου 

 Φόρος εκ της αναπροσαρμογής των παγίων (άρθρο 24 §3 Ν.2065/1992) 

 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 34 §2 Ν.2459/1997) 

 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 50 §2 Ν.3842/2010) 
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 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων των κατεχόμενων εξ αλλοδαπών επιχειρήσεων 

(άρθρο 15-18 Ν.3091/2002). 

 Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής 

του για επιστροφή 

 Ο μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ που είναι καταχωρημένος στον λογαριασμό 63.98 

(ΓΝΩΜ 243/1999) 

 

 

7.2.4.6 Λογαριασμός 64 

 

1. Λογαριασμός 64.00 «Έξοδα Μεταφοράς» 

Ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων (μισθωμένα 

λεωφορεία) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. (ΚΦΕ, άρθρο 31, παρ1, περ.α) 

 Έξοδα μεταφοράς υλικών, αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα. (ΚΦΕ, άρθρο 31, §1, περ.α) 

 Έξοδα κινήσεως μεταφορικών μέσων της ίδιας της επιχείρησης εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα. (ΚΦΕ, άρθρο 31, §1, περ.α) 

 Επί μεταφοράς αγαθών ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων προβλέπει ότι ο 

μεταφορέας εκδίδει θεωρημένη φορτωτική σε τέσσερα αντίτυπα, εκ των οποίων το τρίτο 

παραδίδεται στον καταβάλλοντα τα κόμιστρα. Επομένως, το αντίτυπο αυτό της 

φορτωτικής αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό για την έκπτωση της 

πραγματοποιούμενης, από τον καταβάλλοντα τα κόμιστρα επιτηδευματία, σχετικής 

δαπάνης. (Σ.τ.Ε 3988.90/1998, 2993/1991). 

 

2. Λογαριασμός 64.01 «Δαπάνες ταξειδίων» 

Εκπίπτουν οι δαπάνες ταξιδιών που συνοδεύονται όχι μόνο από τα παραστατικά του 

γραφείου ταξιδιών, αλλά και από τα εισιτήρια ή από τις αποδείξεις πώλησης των 

εισιτηρίων. Οι εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνουν τη μετάβαση, διαμονή και διατροφή 

στην αλλοδαπή με τον περιορισμό τα έξοδα διατροφής να μην είναι μεγαλύτερα από το 

κόστος διαμονής. 
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 Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαμονή εργαζομένων της 

σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος 

από τη μόνιμη κατοικία τους, λόγω εκτός έδρας εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η 

απόσταση του τόπου εργασίας και της προσωρινής διαμονής απέχει από τη έδρα τους 

100 χλμ και άνω και επιπλέον τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας. 

 

3. Λογαριασμός 64.02 «Έξοδα προβολής και διαφήμισης» 

Εκπίπτουν τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων 

και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών 

επιστημόνων, όπως προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, με την 

προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται εντός του νομού στη χωρική αρμοδιότητα του 

οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης που βαρύνεται με 

τα πιο πάνω έξοδα.  

 Οι δαπάνες διαφήμισης εκπίπτουν μέσα στη χρήση που εκδόθηκε το σχετικό 

φορολογικό στοιχείο. Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες διαφήμισης που μεταφέρονται από 

μεταβατικούς λογαριασμούς. (περ. ιδ §1 άρθρου 31 Ν.2238/1994). 

 Προϋπόθεση έκπτωσης είναι το σχετικό τέλος διαφήμισης να έχει καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.  

 Αντίστοιχα, οι δαπάνες διαφήμισης που υπόκεινται σε αγγελιόσημο (Ν.2328/1995), 

εκπίπτουν εφόσον έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος. 

 

Δώρα 

Εκπίπτει η αξία των δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή μη, εφόσον 

φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβληθεί το αναλογούν δημοτικό τέλος για τη 

συνολική αξία των δώρων αυτών. Το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει με βάση τις 

διατάξεις της περίπτωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) € για κάθε 

δώρο χωριστά. 

 Εκπίπτει η αξία των δώρων που γίνονται προς αλλοδαπούς πελάτες, 

αντιπροσώπους και διευθυντικά στελέχη ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς 

και ειδικούς επιστήμονες και μέχρι είκοσι (20) € για κάθε δωρεοδόχο. Λοιπά έξοδα 

φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 
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Συνέδρια – Δεξιώσεις 

Εκπίπτουν οι δαπάνες για την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων του 

προσωπικού ή των πελατών, τα οποία αφορούν την ενημέρωσή τους σε θέματα 

στρατηγικής των επιχειρήσεων, οριοθέτησης μελλοντικών στόχων, εισαγωγής νέων 

προϊόντων στην αγορά κλπ, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται σε νομό που εδρεύει η 

επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστημα της. Οι δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων και 

εκθέσεων για την προβολή προϊόντων επιχείρησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

τους, ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγματοποιούνται αυτές (ΠΟΛ.1056/2007). 

 Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες για την ψυχαγωγία πελατών και επισκεπτών, ανεξάρτητα 

του σκοπού για τον οποίο αυτές πραγματοποιούνται. 

 

4. Λογαριασμός 64.06 «Δωρεές – Χορηγίες» 

 Οι δωρεές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον χορηγούνται προς 

συγκεκριμένους οργανισμούς και ιδρύματα (π.χ. Δημόσιο, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, 

Ιερούς Ναούς κ.λ.π.) 

 Οι χορηγίες σε δικαιούχους του Ν.3525/2007 και προς μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή 

συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς δεν μπορούν να ξεπερνούν το 

10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από 

ισολογισμούς. 

 

5. Δικαστικές Αποζημιώσεις 

 Εκπίπτονται εφόσον εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου έχει 

υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου και θεωρηθεί απ' αυτή, αντίγραφο της 

απόφασης ή του σχετικού εγγράφου περί καταβολής ή πίστωσης αποζημιώσεων και 

πάσης φύσεως αμοιβών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με βάση δικαστική ή 

διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συμβιβασμό. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν 

για ασφαλιστικές εταιρείες.  

 

 

7.2.4.7 Λογαριασμός 65 «Τόκοι» 

 

Εκπίπτονται οι πάσης φύσης τόκοι που καταβάλλει η επιχείρηση 
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Δεν εκπίπτουν: 

 Οι τόκοι υπερημερίας 

 Οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, όταν 

οι συμμετοχές αυτές μεταβιβάζονται εντός δύο ετών από την απόκτησή τους 

 

 

7.2.4.8 Λογαριασμός 66 «Αποσβέσεις» 

 

Εκπίπτονται εφόσον, αναφέρονται σε ιδιόκτητα ακίνητα και ισχύουν αθροιστικά τα 

εξής: 

 Υπολογίσθηκαν ορθά βάσει του Π.Δ 299/2003 

 Έχουν υπολογιστεί διακεκριμένα κατά πάγιο και όχι συγκεντρωτικά (Σ.τ.Ε 71/71 

& 1884/78) 

 Έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία (2474/1997) 

 

 

7.2.4.8.1 Αποσβέσεις Στα Εκμισθωμένα Πάγια 

 

Δεν υπολογίζονται αποσβέσεις στα εκμισθωμένα ακίνητα 

 Οι αποσβέσεις των εξόδων βελτίωσης και προσθηκών σε εκμισθωμένα ακίνητα, 

εκπίπτουν κατά αναλογία των ετών που διαρκεί η μίσθωσή τους. Στην περίπτωση αυτή 

εάν ο προκύπτον συντελεστής απόσβεσης, είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο 

συντελεστή του ΠΔ 299/2003, τότε εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος συντελεστής του ΠΔ 

299/2003.  

 

 

7.2.4.8.2 Αποσβέσεις Σε Μετατροπές Επιχειρήσεων 

 

 Μετατροπή με το άρθρο 67 του Ν.2190 αποσβέσεις στην αρχική αξία 

(Σ.τ.Ε.217/95).  

 Μετατροπή με τον Ν.1297/1972 οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αναπόσβεστη 

αξία προ μετατροπής προσαυξημένη με την υπεραξία που αναλογεί στην 

αναπόσβεστη αξία. 
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7.2.4.8.3 Αποσβέσεις Επιδοτούμενων Παγίων 

 

 Η επιδότηση καταχωρείται στον λογαριασμό 41.10 του ΕΓΛΣ 

 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην συνολική αξία του παγίου 

 Το ποσοστό της απόσβεσης που αναλογεί στην επιδότηση μεταφέρεται στα 

έκτακτα έσοδα 

 

 

7.2.4.9 Λογαριασμός 68 «Προβλέψεις Εκμετάλλευσης» 

 

Οι προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, γιατί δεν 

είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες. 

 Οι μόνες προβλέψεις που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, 

είναι 

 η πρόβλεψη λόγω εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία 

 η πρόβλεψη λόγω επισφάλειας πελατών 

Η πρόβλεψη λόγω επισφάλειας πελατών, υπολογίζεται ως εξής: 

Ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής 

υπηρεσιών προς επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση:  

1. των επιστροφών ή εκπτώσεων 

2. της αξίας των πωλήσεων προς το Δημόσιο και 

3. του ειδικών φόρων κατανάλωσης πετρελαιοειδών, καπνού κ.λπ. 

 
Το δικαιούμενο όριο πρόβλεψης για επισφάλεια πελατών. που επιτρέπεται για έκπτωση από 

τα ακαθάριστα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του 

λογαριασμού 

 

 

7.2.4.10 Λογαριασμός 81.00 «Έκτακτα και Ανόργανα  Έξοδα» 

 

7.2.4.10.1 Συναλλαγματικές Διαφορές 

 

Εκπίπτονται οι Πιστώσεις ή τα δάνεια που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την 

απόκτηση παγίων στοιχείων.  

 Ειδικότερα ισχύουν: 
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 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές συμψηφίζονται με τις πιστωτικές και 

τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο αποσβένεται ανάλογα με την υπόλοιπη κανονική 

διάρκεια της πίστωσης ή του δανείου.  

 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις 

χρεωστικές μεταφέρονται σε λογαριασμό πρόβλεψης κατά πίστωση ή δάνειο. 

Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μετά τον συμψηφισμό με το χρεωστικό υπόλοιπο του 

αντίστοιχου λογαριασμού πολυετούς απόσβεσης, μεταφέρεται σε αποτελεσματικό 

λογαριασμό της κλειόμενης χρήσης κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο ποσό της 

πίστωσης ή του δανείου που πληρώθηκε μέσα σε αυτήν. 

 Χρονική περίοδος μικρότερη του δωδεκαμήνου λογίζεται ως έτος. 

 

Λογιστικός Χειρισμός 

 

1. Βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  

Τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσης 

μεταφέρονται σε αποτελεσματικό λογαριασμό τα δε πιστωτικά σε αποτελεσματικό 

λογαριασμό της επόμενης χρήσης. 

2. Μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  

Τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσης 

μεταφέρονται σε αποτελεσματικό λογαριασμό, από τα δε πιστωτικά υπόλοιπα αυτών 

μεταφέρεται σε αποτελεσματικό λογαριασμό κάθε χρήσης το μέρος εκείνο που 

αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που εισπράχθηκαν ή 

πληρώθηκαν μέσα στη χρήση.  

 

 

7.2.4.10.2 Ποινικές Ρήτρες/ Πρόστιμα/ Χρηματικές Ποινές 

 

Οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για 

οποιοδήποτε λόγο σε βάρος της επιχείρησης δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα. Να ελεγχθεί η εφαρμογή της περίπτωσης αυτής. 
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7.2.4.11 Λογαριασμός 82 «Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων» 

 

Δεν εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυτοτέλειας 

των χρήσεων 

 

 

7.2.4.12 Λογαριασμός 83 «Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους»  

 

Οι προβλέψεις αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, γιατί 

δεν είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες. 

 

 

7.2.4.13 Ειδικές Λογιστικές Διαφορές 

 

7.2.4.13.1 Φθορά – Υποτίμηση Κεφαλαίου 

 

Η ζημιά από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα 

έσοδα. Προκειμένου για ακίνητα, για τον υπολογισμό της ζημίας αυτών, ως τιμή 

πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων. Ειδικά, η 

αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα αυτής. (άρθρο 31 §1 περ.η). 

 

 

7.2.4.13.2 Δαπάνες Που Αναλογούν Στα Αφορολόγητα (Άρθρο 31 §8, Ν.2238/1994) 

 

Στην περίπτωση που στα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης υπάρχουν και αφορολόγητα 

(απαλλασσόμενα ή φορολογούμενα κατ’ ειδικό τρόπο), για τον υπολογισμό του καθαρού 

κέρδους το συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να εκπεσθεί μειώνεται κατά τα 

εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα: 

 Ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται με επιμερισμό των τόκων αυτών 

μεταξύ των υποκείμενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών που 

αναφέρονται πιο πάνω.  

 Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας 

ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 
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ή των εσόδων από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές 

επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

είκοσι τοις εκατό (20%) των πάσης φύσεως δαπανών της επιχείρησης.  

Δεν εφαρμόζονται για τραπεζικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που 

λειτουργούν.  

 

 

7.3 Παράγραφος 3 

 

Για τις ασφαλιστικές Ανώνυμες εταιρείες εκπίπτουν επιπλέον των ανωτέρω και οι εξής 

δαπάνες: 

1. Τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλειών ζωής 

2. Τα αποθέματα για την κάλυψη των κινδύνων, τα οποία υπολογίζονται επί των 

καθαρών ασφαλίστρων 

3. Οι κρατήσεις για ζημιές που έχουν συμβεί και οι οποίες καθορίζονται με 

πραγματογνωμοσύνη 

4. Οι καταβαλλόμενοι τόκοι σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία 

 

 

7.4 Παράγραφος 4 

 

Για τις τραπεζικές Ανώνυμες εταιρείες εκπίπτουν επιπλέον των ανωτέρω και οι εξής 

δαπάνες: 

Ποσοστό στο ποσό του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων. 

 

 

7.5 Παράγραφος 5 

 

Για τις τραπεζικές Ανώνυμες εταιρίες εκπίπτουν πέρα από τα προβλεπόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο και:  

  Ειδικές προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις 

οποίες έχει διακοπεί ο λογισμός τόκων. 
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7.6 Παράγραφος 6 

 

Επιπλέον των ανωτέρω δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, οι ημεδαπές 

Ανώνυμες εταιρείες εκπίπτουν και τις εξής δαπάνες: 

1. Τα καταβαλλόμενα ποσά για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων της, καθώς και οι 

τόκοι που καταβάλλονται στους κατόχους των ιδρυτικών της τίτλων, εφόσον δεν 

προέρχονται από τα κέρδη της. 

2. Οι τόκοι που καταβάλλονται στους κατόχους προνομιούχων μετοχών εφόσον δεν 

προέρχονται από τα κέρδη της. 

3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

 

 

7.7 Συνολικό Καθαρό Κέρδος 

 

Το ποσό που απομένει μετά τις ανωτέρω αναφερόμενες εκπτώσεις, που αναφέρονται στις 

παραγράφους 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 & 7.6 αποτελεί το συνολικό καθαρό εισόδημα της 

Ανωνύμου εταιρείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΡΘΡΟ 106 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 

 

8.1 Γενικές Διατάξεις 

 

Παράγραφος 1 
 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται, ότι, όταν στα 

ακαθάριστα έσοδα της Ανωνύμου εταιρείας, υπάρχουν και μερίσματα από άλλες 

Ανώνυμες εταιρείες τα οποία έχουν φορολογηθεί σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, ή 

έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες τα οποία φορολογήθηκαν στην πηγή, τα 

μερίσματα αυτά ή τα κέρδη αφαιρούνται από τα προς φορολογία κέρδη της Ανωνύμου 

εταιρείας. 

 

Παράδειγμα: 

 

Η Ανώνυμος εταιρεία «ΗΛΙΟΣ», στην χρήση 2011 πραγματοποίησε κέρδη ισολογισμού, 

ύψους 500.000,00 €. 

 Τα συνολικά της έσοδα ανήλθαν σε 2.000.000,00 €, στα οποία περιλαμβάνεται και 

ποσό 100.000,00 € από την συμμετοχή της στην Ανώνυμο εταιρεία «ΖΕΥΣ». 

 Μεταξύ των δαπανών της επιχείρησης «ΗΛΙΟΣ», περιέχεται και ποσό ύψους 

300.000,00 € το οποίο αφορά δαπάνες του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 και για το οποίο 

δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου από τα ακαθάριστα έσοδα. 

Ζητείται να προσδιορισθούν τα Φορολογητέα κέρδη της Ανωνύμου εταιρείας «ΗΛΙΟΣ» 

 

Λύση: 

 
 Κέρδη Ισολογισμού 500.000,00 € 

(Πλέον) Λογιστικές διαφορές από μη υποκείμενα σε έκπτωση έξοδα      300.000,00 € 

(Μείον) Έσοδα από συμμετοχές 100.000,00 € 

 Φορολογητέα Κέρδη 700.000,00 € 
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2. Στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, εάν στα καθαρά κέρδη 

Ανωνύμου εταιρείας υφίστανται και έσοδα αφορολόγητα, ή έσοδα φορολογηθέντα με 

ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, στην περίπτωση που 

διανέμονται ποσά με οποιανδήποτε μορφή, τότε για τον προσδιορισμό των διανεμόμενων 

ποσών τα οποία αναλογούν στα προαναφερόμενα έσοδα, λαμβάνονται τα κέρδη τα οποία 

προκύπτουν από τους ισολογισμούς των νομικών αυτών προσώπων. 

Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι σαν συνολικά κέρδη, λαμβάνονται τα κέρδη που 

εμφανίζονται στον λογαριασμό 86.99 του ΓΛΣ (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης) και όχι τα 

κέρδη του άρθρου 45 του Ν.2190/1920. 

 

Παράδειγμα: 

 
Καθαρά κέρδη Ανώνυμης εταιρείας 1.000.000,00 € 

Διανεμόμενα ποσά  00.000,00 € 

Έσοδα Φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο 150.000,00 € 

 

Το μέρος των διανεμόμενων κερδών που αναλογεί στα Φορολογηθέντα έσοδα με 

ειδικό τρόπο, προσδιορίζεται ως εξής: 

 
      ό        ά  Έ              έ            ό  ό   

     ά  έ      ή   
 

 
 00.000,00 150.000,00

1.000.000,00
 60.000,00 € 

 

 

Παράγραφος 2 
 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, όταν στα 

ακαθάριστα έσοδα των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εκτός τραπεζικών και 

ασφαλιστικών, συμπεριλαμβάνονται και αφορολόγητα έσοδα για τον προσδιορισμό των 

φορολογητέων κερδών της Ανωνύμου εταιρείας προστίθενται στα κέρδη για φορολογία 

και το μέρος των αφορολόγητων εσόδων που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη μετά την 

αναγωγή του σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. 
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Παράδειγμα: 

 

Η Ανώνυμος εταιρεία «ΗΡΑ», στην χρήση 2011, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα, 

ύψους 30.000.000,00 €, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα 

ύψους 5.000.000,00 €, τα δε καθαρά της κέρδη είναι 14.000.000,00 €. 

 Μεταξύ των δαπανών της περιλαμβάνονται και χρεωστικοί τόκοι ύψους 

800.000,00 €. 

  Εάν η επιχείρηση «ΗΡΑ», επιθυμεί να διανείμει ποσό 600.000,00 €, να 

προσδιορισθεί το φορολογητέο κέρδος της. 

 

Λύση: 

 

Προσδιορισμός χρεωστικών τόκων που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα (άρθρο 31 

§8 του Ν.2238/1994): 

 

 ι 
 00.000,00 5.000.000,00

30.000.000
 133.333,00 € 

(Πλέον)     έ     ά    5.000.000,00 5% 250.000,00 € 

 Σύνολο 383.333,00 € 

 

Προσδιορισμός Φορολογητέων κερδών: 

 

 Καθαρά  κέρδη χρήσης 1 .000.000,00 € 

(Πλέον) Δαπάνες που αναλογούν στα αφορολόγητα 

έσοδα (άρθρο 31 §   του Ν.2238/1994) 3 3.333,00 € 
(Μείον) Αφορολόγητα έσοδα 5.000.000,00 € 

(Πλέον)       ί        ό        ό              ό     

 
600.000,00 5.000.000,00

1 .000.000,00
  1 .  5,00 € 

(Πλέον)       ώ   ό    
 1 .  5,00  0%

 0%
 53.57 ,00 € 

 Σύνολο Φορολογητέων Κερδών  .651.1 1,00 € 
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2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, ορίζεται, ότι, εάν τα αφορολόγητα έσοδα 

της Ανωνύμου εταιρείας είναι μεγαλύτερα από τα κέρδη του ισολογισμού και παράλληλα 

διανέμονται ποσά, τότε τα διανεμόμενα αυτά ποσά φορολογούνται στο όνομα του 

νομικού προσώπου μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό.  

 Στην περίπτωση αυτή η ζημιά που προκύπτει μετά από την φορολογική 

αναμόρφωση διαγράφεται και δεν παρέχεται δικαίωμα συμψηφισμού της στην επόμενη 

πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 §3 του παρόντος νόμου 2238/1994. 

 

Παράδειγμα: 

 

Η Ανώνυμος εταιρεία «ΕΡΜΗΣ», κατά την χρήση 2011, πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 

4.000.000,00 €. Τα ακαθάριστα έσοδά της είναι 70.000.000,00 € μεταξύ των οποίων και 

έσοδα αφορολόγητα ύψους 5.000.000,00 €. Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την 

διανομή ποσού ύψους 500.000,00 €. 

 Βάσει των ανωτέρω να προσδιορισθεί το φορολογητέο εισόδημα της Ανωνύμου 

εταιρείας «ΕΡΜΗΣ». 

 
Λύση: 

 

Προσδιορισμός Φορολογητέου εισοδήματος: 

 Κέρδη χρήσης  .000.000,00 € 

(Μείον) Αφορολόγητα έσοδα 5.000.000,00 € 

 Ζημιά 1.000.000,00 € 

 

 Η ανωτέρω εμφανιζόμενη ζημιά διαγράφεται, διότι τα αφορολόγητα έσοδα είναι 

μεγαλύτερα από τα κέρδη ισολογισμού. 

 

 Επομένως αντικείμενο του Φόρου είναι τα διανεμόμενα ποσά με την προσθήκη του 

αναλογούντος Φόρου. 

 

 Διανεμόμενα ποσά 500.000,00 € 

(Πλέον)       ώ   ό    
500.000,00  0%

 0%
 1 5.000,00 € 

 Φορολογητέα κέρδη 625.000,00 € 
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Παράγραφος 3 

 

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του δεύτερου 

εδάφιου της παραγράφου 2, δεν εφαρμόζονται από τραπεζικές και ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις. 

 

 

Παράγραφος 4. Φορολογία Διανεμόμενων Αποθεματικών 
 

Προκειμένου περί αποθεματικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο σχηματισμού τους, εφόσον 

διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, φορολογούνται κατά τον χρόνο της διανομής τους ή 

της κεφαλαιοποίησής με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στο όνομα του νομικού 

προσώπου μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος 

φόρου. Η φορολογία αυτών των αποθεματικών γίνεται αυτοτελώς, χωρίς να 

συναθροίζονται με τα αποτελέσματα του ισολογισμού τα οποία προκύπτουν κατά τον 

χρόνο που γίνεται η διανομή ή η κεφαλαιοποίησή τους. 

 Για την φορολογία των αφορολόγητων αποθεματικών, η Ανώνυμος εταιρεία, 

υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από 

τον μήνα που λήφθηκε η απόφαση για την διανομή ή την κεφαλαιοποίησή τους. Ο φόρος 

που προκύπτει καταβάλλεται σε τρείς δόσεις, η πρώτη των οποίων καταβάλλεται με την 

υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη μέρα των δύο 

επόμενων μηνών από τον μήνα που υποβλήθηκε η δήλωση. 

 Επιπλέον των ανωτέρω, υπάρχει η υποχρέωση από την Ανώνυμη εταιρεία, να 

παρακρατήσει φόρο επί των διανεμόμενων ποσών, με συντελεστή 25%, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 54 § 1 του ιδίου Ν.2238/1994. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από 

την Ανώνυμη εταιρεία, μέσα σε ένα μήνα από την απόφαση της διανομής ή της 

κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών και αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, εφάπαξ μέχρι 

το τέλος του μήνα από την παρακράτηση του φόρου. 

 

Παράδειγμα: 

 

Η Ανώνυμος εταιρεία «ΑΡΤΕΜΙΣ», στο λογαριασμό 41 «Αποθεματικά Επιχορηγήσεις» 

της χρήσης 2011, μεταξύ των άλλων εμφανίζει και αποθεματικό από απαλλασσόμενα 

έσοδα ύψους 2.000.000,00 €. Η Γενική της Συνέλευση, με την από 10/6/2012 απόφασή 
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της, αποφάσισε την διανομή στους μετόχους ποσού ύψους 800.000,00 € από το ανωτέρω 

αναφερόμενο αποθεματικό. 

 Ζητείται να προσδιορισθεί η υποχρέωση από Φόρο για την ανωτέρω αναφερόμενη 

διανομή του. αποθεματικού. 

 

Λύση: 

 

Προσδιορισμός οφειλόμενου φόρου: 

 

 Διανεμόμενο αποθεματικό  00.000,00 € 

(Πλέον)       ώ   ό    
 00.000,00  0%

 0%
  00.000,00 € 

 Σύνολο Φορολογητέου αποθεματικού 1.000.000,00 € 

 
Σύνολο Φορολογητέου αποθεματικού   Συντελεστή Φορολογίας  0%= 

Αναλογών Φόρος εισοδήματος  00.000,00 € 

 

Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ανωτέρω αναφερομένου Φόρου 

Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 15/7/2012 και ταυτόχρονα να καταβληθεί η 

πρώτη δόση του Φόρου η οποία είναι 200.000,00/3=66.667,00 € 

Οι δύο επόμενες δόσεις ύψους 66.667,00 € εκάστη θα καταβληθούν αντίστοιχα μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2012 αντίστοιχα. 

 

Υποχρέωση παρακράτησης Φόρου 

Επιπλέον των ανωτέρω η Ανώνυμος εταιρεία «ΑΡΤΕΜΙΣ» έχει την υποχρέωση να 

παρακρατήσει Φόρο με συντελεστή 25% επί του διανεμόμενου ποσού των 800.000,00 €. 

Ο Φόρος αυτός ύψους 200.000,00 = (800.000,00 Χ 25%), θα παρακρατηθεί μέχρι την 

9/7/2012 και θα αποδοθεί εφάπαξ στην αρμόδια για τη Φορολογία της Δ.ΟΥ, μέχρι την 

31/8/2012. 
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Παράγραφος 5. Διανομή Ή Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών Προερχόμενων 

Από Έξοδα Φορολογηθέντα Με Ειδικό Τρόπο Με Εξάντληση Της 

Φορολογικής Υποχρέωσης 

 

Αποθεματικά τα οποία σχηματίστηκαν από κέρδη τα οποία φορολογήθηκαν με ειδικό 

τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής τους, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. 

 Στην περίπτωση αυτή ο παρακρατηθείς φόρος επί των κερδών αυτών συμψηφίζεται 

με τον οφειλόμενο φόρο που προκύπτει κατά την διανομή ή την κεφαλαιοποίηση του 

αποθεματικού αυτού. 

 

Παράδειγμα: 

 

Στα τηρούμενα βιβλία της χρήσης 2011, Ανωνύμου εταιρείας, μεταξύ των άλλων 

υφίστανται και τα εξής: 

 Αποθεματικό από έσοδα Φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο 10.000.000,00 € 

 Παρακρατηθείς Φόρος με συντελεστή 10% 1.000.000,00 € 

 Αποφασίζεται την 18/6/2012, από το ανωτέρω αναφερόμενο αποθεματικό, να 

διανεμηθεί στους. μετόχους της επιχείρησης, ποσό ύψους 4.000.000,00 €. 

 Ζητείται να προσδιορισθεί η Φορολογική υποχρέωση της συγκεκριμένης 

Ανωνύμου εταιρείας. 

 

Λύση: 

 

 
Διανεμόμενο αποθεματικό από καθαρά κέρδη 
Φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο 

 .000.000,00 € 

(Πλέον)       ώ   ό         ή      5.000.000,00  0% 1.000.000,00 € 

 Σύνολο Φορολογητέων κερδών 5.000.000,00 € 

 

      ό       ό         ή      5.000.000,00  0% 1.000.000,00 € 

(Μείον)         ώ             ί   ό             ά    έ    
 5.000.000,00 10% 500.000,00 €  

 Υπόλοιπο Φόρου για καταβολή 500.000,00 € 
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Με την καταβολή του Φόρου εξαντλείται η Φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων 

μετόχων από την διανομή του αποθεματικού αυτού. 

 

Παρακράτηση φόρου 

Πέραν του ανωτέρω αναφερόμενου Φόρου εισοδήματος, από το ποσό που θα καταβληθεί 

στους μετόχους θα παρακρατηθεί Φόρος ύψους 1.000.000,00 € (4.000.000,00×25%) 

 

Παράγραφος 6. Φορολογούμενα Ποσά Σε Περίπτωση Διάλυσης Ανωνύμου 

Εταιρείας 

 

Όταν Ανώνυμη εταιρεία, διαλύεται το ποσό το οποίο λαμβάνουν οι μέτοχοι, πέραν από 

το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο προσαυξάνεται με την διαφορά από την 

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και των υπαχθέντων κερδών σε φορολογία, θεωρείται σαν 

κέρδος και φορολογείται στο όνομα της Ανωνύμου εταιρείας. 

 

Παράδειγμα: 

 

Ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης Ανωνύμου εταιρείας, εμφανίζει: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ταμείο 30.000.000,00 € Μετοχικό Κεφάλαιο 5.000.000,00 € 

  Αποθεματικό από το υπέρ το 

άρτιο έκδοση μετοχών 
2.000.000,00 € 

  Τακτικό Αποθεματικό 1.000.000,00 € 

  Αφορολόγητα Αποθεματικά 8.000.000,00 € 

  Κέρδη εις νέον 4.000.000,00 € 

 

 Βάσει του ανωτέρω ισολογισμού, σε Φόρο θα υπαχθεί, μόνο το ποσό 8.000.000,00 

€ που αντιστοιχεί στα αφορολόγητα αποθεματικά, διότι το μετοχικό κεφάλαιο και το 

αποθεματικό από την, υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών αποτελούν πραγματικές καταβολές 

των μετόχων, ενώ τα κέρδη εις νέο προέρχονται από κέρδη τα οποία φορολογήθηκαν στο 

όνομα της εταιρείας. 
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Παράγραφος 7. Εξαγορά Ή Απόκτηση Από Ανώνυμη Εταιρεία Ιδίων 

Μετοχών Της Ή Μείωση Του Κεφαλαίου Της 

 

Όταν Ανώνυμη εταιρεία, εξαγοράζει ή αποκτά δικές της μετοχές με οποιοδήποτε τρόπο, 

αποσκοπώντας στην απόσβεση ή την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, το ποσό που 

καταβάλλεται στους μετόχους πέρα από το πραγματικό καταβληθέν ποσό των μετόχων, 

αποτελεί για την Ανώνυμο εταιρεία, εισόδημα και το οποίο φορολογείται στο όνομά της, 

μαζί με τα προς φορολογία καθαρά κέρδη της, του έτους που πραγματοποιήθηκε η 

εξαγορά. 

 

Παράδειγμα: 

 

Η Ανώνυμη εταιρεία «Χ», κατά την χρήση 2011, πραγματοποίησε καθαρά κέρδη, ύψους 

20.000.000,00 €.  

 Στην ίδια χρήση εξαγόρασε 1.000.000 μετοχές της, με τιμή εξαγοράς κάθε μετοχής 

5 €, με βάση τα ίδια κεφάλαιά της την 31/12/2010. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο 
(Μετοχές 3.000.000,00 ×2,00€/Μετοχή) 

6.000.000,00 € 

Τακτικό αποθεματικό 1.000.000.00 € 

Έκτακτο αποθεματικό 3.000.000,00 € 

Κέρδη εις νέο 2.000.000,00 € 

 

Λύση: 

 

Η τιμή εξαγοράς κάθε μετοχής των 5,00 €, αντιπροσωπεύει κατά 2,00 € την ονομαστική 

αξία της μετοχής (6.000.000/3.000.000 μετοχές) και κατά 3,00 € την αναλογία κάθε 

μετοχής στα λοιπά αποθεματικά και των κερδών εις νέο (6.000.000/2.000.000 μετοχές). 

Δηλαδή το επιπλέον ποσό 3.000.000 € (1.000.000 μετοχές × 3,00), που καταβλήθηκε 

στους μετόχους αποτελεί υπεραξία πέρα από το αντίτιμο των μετοχών. 

 Συνεπώς η Φορολογική επιβάρυνση της Ανωνύμου εταιρείας «Χ», είναι: 

 
 Κέρδη χρήσης  0.000.000,00 € 

(Πλέον) Υπεραξία μετοχών 3.000.000,00 € 

 Κέρδη προς Φορολογία  3.000.000,00 € 
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Παράγραφος 8. Λογιστική Εμφάνιση Των Σχηματιζόμενων Αποθεματικών 

 

Προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στην απεικόνιση των αδιανέμητων κερδών, τα 

οποία προέρχονται από έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή έσοδα φορολογηθέντα 

με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, με την υπ’ αριθμό 

1044770/10159/Β0012, ΠΟΛ.1117/23.3.1993, του Υπουργού Οικονομικών, 

καθορίστηκαν οι ειδικοί λογαριασμοί αποθεματικών, του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

(ΠΔ 1123/80), στους οποίους θα εμφανίζονται αναλυτικά με ανάλυση σε τριτοβάθμιους 

λογαριασμούς κατά κατηγορία εσόδου και συντελεστή παρακρατηθέντος φόρου. 

Οι ειδικοί αυτοί λογαριασμοί αποθεματικών είναι οι εξής: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΓΛΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

41.90 Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 

41.91 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο 

 

 

Παράγραφος 12. Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Των Τραπεζικών 

Επιχειρήσεων 

 

Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν.3634/2008, η οποία στην 

συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 §5 του Ν.3842/2010, 

προστέθηκε στο άρθρο 106 του Ν.2238/1994, νέα παράγραφος 12, η οποία αναφέρει τα 

εξής: 

 Προκειμένου για χρήσεις που κλείνουν από 31/12/2027 και μετά από τραπεζικές 

επιχειρήσεις και από 23/4/2010 και μετά από πιστωτικά ιδρύματα, τα κέρδη κάθε 

διαχειριστικής περιόδου που προέρχονται από: 

 Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή άλλα αλλοδαπά ή 

διεθνώς αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια 

 Συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών ή άλλα αλλοδαπά ή διεθνώς αναγνωρισμένα 

Χρηματιστήρια 
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 Συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών ή άλλα αλλοδαπά ή διεθνώς αναγνωρισμένα 

Χρηματιστήρια 

 Έσοδα αφορολόγητα 

 Έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης 

Και τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί στο όνομα της τραπεζικής επιχείρησης ή του 

πιστωτικού ιδρύματος και εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, 

μετά την έγκριση του Ισολογισμού και του πίνακα διάθεσης κερδών, από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας, υπόκεινται σε φορολογία στο όνομα 

του νομικού προσώπου, με βάση τον προβλεπόμενο στο άρθρο 109 του παρόντος 

Ν.2238/1994, συντελεστή. 

 Για τα κέρδη αυτά: 

 Υποβάλλεται ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του 

ένατου μήνα από την λήξη της κάθε διαχειριστικής περιόδου και καταβάλλεται ο 

προκύπτων φόρος σε τρείς δόσεις, η πρώτη των οποίων καταβάλλεται με την 

υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 

δύο επόμενων μηνών. 

 Σαν συντελεστής φορολογίας λαμβάνεται ο συντελεστής φορολογίας του έτους 

υποβολής της ανωτέρω αναφερόμενης δήλωσης. 

 Με την δήλωση αυτή δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου. 

 Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο του 

νομικού προσώπου, όσο και των μετόχων για τα κέρδη αυτά. 

 Τα παραπάνω αναφερόμενα κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου, 

παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς αποθεματικών και μπορούν να 

διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση. 

 

Παράδειγμα: 

 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τραπεζικής Ανωνύμου εταιρείας «Ω», την 

30/6/2012, ενέκρινε την παρακάτω αναφερόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 1/1-

31/12/2011: 
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Πίνακας Διάθεσης Κερδών: 

 

 Κέρδη χρήσης 30.000.000,00 € 

(Μείον) Φόρος Εισοδήματος 5.000.000,00 € 

 Σύνολο Διαθέσιμων Κερδών  5.000,000,00 € 

 

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 

 

 Τακτικό Αποθεματικό 1.000.000,00 € 

 Α’ Μέρισμα 6.000.000,00 € 

 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου  .000.000,00 € 

 Αφορολόγητο Αποθεματικό από πώληση 

μετοχών (άρθρου 3  του Ν.  3 /  ) 
10.000.000,00 € 

 Αποθεματικό από απαλλασσόμενα έσοδα 5.000.000,00 € 

 Κέρδη εις νέο 1.000.000,00 € 

 Σύνολο Διαθέσιμων Κερδών  5.000,000,00 € 

 

Να προσδιοριστεί η οφειλή της τραπεζικής Ανώνυμης εταιρείας «Ω» 

 

Λύση: 

 

Τα κέρδη τα οποία υπόκειται σε Φορολογία της τραπεζικής Ανώνυμης εταιρείας «Ω», 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2238/1994, είναι τα εξής: 

 

 Αφορολόγητο αποθεματικό από πώληση 

μετοχών (άρθρου 3  του Ν   3 /  ) 
10.000.000,00 € 

(Πλέον) Αποθεματικό από απαλλασσόμενα έσοδα 5.000.000,00 € 

 Σύνολο Φορολογητέων Κερδών 15.000,000,00 € 

 

 Για την Φορολογία των κερδών αυτών η τραπεζική Ανώνυμη εταιρεία θα υποβάλει 

δήλωση Φορολογίας εισοδήματος μέχρι την 30/9/2012, και επί των κερδών αυτών θα 

εφαρμόσει Φόρο με συντελεστή 20% (ο συντελεστής Φορολογίας του άρθρου 109, που 

ισχύει κατά το έτος υποβολής της δήλωσης) και ο προκύπτων Φόρος εισοδήματος, βάσει 

δήλωσης είναι: 

 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   15.000.000,00 €  0%    3.000.000,00 € 
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 Ο ανωτέρω αναφερόμενος Φόρος, ύψους 3.000.000,00 €, θα καταβληθεί εκ μέρους 

της τραπεζικής Ανώνυμης εταιρείας, ως εξής: 

 

Με την υποβολή της δήλωσης (μέχρι 30/9/2012) ποσό 1.000.000,00 € 

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου2012 ποσό 1.000.000,00 € 

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου2012 ποσό 1.000.000,00 € 

  

 Τα παραπάνω φορολογηθέντα κέρδη, ύψους: 

 1 .000.000,00 € (15.000.000,00-3.000.000,00) 

θα παρακολουθούνται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικού με την δυνατότητα 

μελλοντικής διανομής ή κεφαλαιοποίησή τους, χωρίς καμία άλλη φορολογική 

επιβάρυνση. 

 

 

8.2 Περί Παρακράτησης Φόρου Επί Των Διανεμομένων Κερδών 

 

Ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 106 §4 του Ν.2238/1994 με τις διατάξεις του 

άρθρου 14 §19 του Ν.3943/2011, στα κέρδη που διανέμει η Ανώνυμη Εταιρεία, γίνεται 

παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 §1 του Ν.2238/1994.  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 §1 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει από 

31/3/2011 και μετά όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3943/2011, 

ορίζεται ότι: 

 Στα κέρδη που διανέμει η Ανώνυμος Εταιρεία, γίνεται παρακράτηση με 

συντελεστή 25% εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης για τους 

δικαιούχους των μερισμάτων αυτών. 

 Ειδικά για τα μερίσματα που διανέμονται εντός του έτους 2011, ο συντελεστής 

παρακράτησης, ορίζεται σε 21»%  

 Όταν η ημεδαπή Ανώνυμος Εταιρεία, προβαίνει σε διανομή κερδών και στα 

έσοδά της περιλαμβάνονται και έσοδα από την συμμετοχή της σε άλλο νομικό 

πρόσωπο, τότε από τον φόρο που υποχρεούται να αποδώσει από την 

παρακράτηση επί των διανεμόμενων ποσών, αφαιρείται το μέρος του φόρου που 
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έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη τα 

οποία προέρχονται από την συμμετοχή . 

 Οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα 

διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. 

 Για την φορολογία των αφορολόγητων αποθεματικών η Ανώνυμος Εταιρεία, 

υποχρεούται να υποβάλει την σχετική δήλωση απόδοσης του φόρου, εντός του 

πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από τον μήνα που λήφθηκε η 

απόφαση για την διανομή η την κεφαλαιοποίησή τους. 

 Το υπαγόμενο ποσό σε φορολογία είναι το μέρος του αποθεματικού που 

διανέμεται η κεφαλαιοποιείται μετά την αναγωγή του σε μικτό με την προσθήκη 

του αναλογούντος φόρου. 

 Ο προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη των οποίων με την 

υποβολή της δήλωσης καθ οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 

δύο επόμενων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. 

 Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 §1 του Ν.3697/2008, στα 

διανεμόμενα κέρδη τα οποία εγκρίθηκαν από γενικές συνελεύσεις των ετών 2009 

και 2010 η παρακράτηση του φόρου γίνεται με συντελεστή 10%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΡΘΡΟ 107 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

 

Παράγραφος 1. Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης 

 

Οι Ανώνυμες εταιρείες, υποχρεώνονται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

στον αρμόδιο Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ 

 

 

Παράγραφος 2. Ημερομηνία Υποβολής Της Δήλωσης 

 

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των Ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ, μέχρι την δεκάτη (10
η
) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία 

λήξης της διαχειριστικής τους περιόδου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί η ανωτέρω αναφερόμενη 

προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να γίνεται ανάλογα με το 

τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της Ανώνυμης εταιρείας. 

 Οι Ανώνυμες εταιρείες που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, για τα εισοδήματα που 

απέκτησαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης, υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος, 

μέσα σε ένα (1) μήνα, από την λήξη της περιόδου αυτής. Εάν η εκκαθάριση παρατείνεται 

πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα του έτους αυτού, 

μέσα σε έναν (1) μήνα, από την λήξη του έτους. Όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση 

υποβάλλεται οριστική δήλωση. 

 

 

Παράγραφος 3. Απώλεια Δικαιώματος Συμψηφισμού Ζημιάς 

 

Εάν η Ανώνυμη εταιρεία, παραλείψει να υποβάλει δήλωση μέχρι το τέλος του οικείου 

οικονομικού έτους, στην οποία αναγράφεται η ζημιά που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό 
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έτος, τότε, δεν έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει την ζημιά αυτή με τα κέρδη της επόμενης 

πενταετίας. 

 

  

Παράγραφος 4. Έγκριση Ή Τροποποίηση Από Την Γενική Συνέλευση 

Της Πρότασης Του Διοικητικού Συμβουλίου Για Την Διανομή Κερδών 

 

Οι Ανώνυμες εταιρείες που πραγματοποίησαν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή 

έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο. Στην περίπτωση που μέσα σε έξι (6) μήνες από 

την λήξη της διαχειριστικής χρήσης, δεν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, 

για να εγκρίνει την διάθεση κερδών ή εάν συνέλθει και τροποποιήσει την προτεινόμενη 

διανομή. Υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την λήξη του πιο πάνω εξαμήνου για τα φορολογητέα κέρδη που 

προκύπτουν. 

 Ο τυχόν προκύπτων φόρος της τροποποιητικής δήλωσης, καθώς και η 

προκαταβολή του φόρου, καταβάλλονται σε τρεις μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η 

πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την 

τελευταία εργάσιμη των δύο επόμενων μηνών.  

 

Παράδειγμα: 

 

Η Ανώνυμος εταιρεία «ΛΑΜΔΑ», κατά την χρήση 2010, πραγματοποίησε κέρδη 

ισολογισμού, ύψους 5.000.000,00 €. Τα ακαθάριστα έσοδά της ανέρχονται στα 

20.000.000,00 €, μεταξύ των οποίων και αφορολόγητα έσοδα, ύψους 1.000.000,00 €. 

 Το Διοικητικό της Συμβούλιο, με την από 30/4/2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε 

να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού 

ύψους 100.000,00 € και να μη διανεμηθεί κανένα ποσό στους μετόχους της από τα κέρδη 

της χρήσης 2010. 

 Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος 

(10/5/2011), δεν είχε συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 

«ΛΑΜΔΑ», για να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την 

διανομή των κερδών της χρήσης 2010. 
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 Ύστερα, από αυτό το γεγονός η επιχείρηση «ΛΑΜΔΑ», υπέβαλε την 10/5/2011, την 

δήλωση Φορολογίας εισοδήματος για την χρήση 2010, ως εξής: 

 

 Κέρδη Ισολογισμού 5.000.000,00 € 

(Μείον) Έσοδα απαλλασσόμενα της Φορολογίας 1.000.000,00 € 

 Κέρδη Φορολογητέα  .000,000,00 € 

 Φόρος εισοδήματος με συντελεστή   % 

( .000.000,00   %) 
 60.000,00 € 

 

 Η γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας «ΛΑΜΔΑ», συνήλθε 

την 26 Ιουνίου 2011 και δεν ενέκρινε την πρόταση από το Διοικητικό της Συμβούλιο για 

την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2010, όπως αυτή διατυπώθηκε με 

την από 30/4/2011 απόφασή του αλλά αποφάσισε την διανομή μερίσματος ύψους 

2.000.000,00 €. 

 Μετά την τροποποιημένη απόφαση από την Γενική Συνέλευση για διανομή 

μερίσματος, η φορολογική υποχρέωση της Ανωνύμου εταιρείας «ΛΑΜΔΑ», για τα κέρδη 

της χρήσης 2010, είναι: 

 
 Κέρδη Ισολογισμού 5.000.000,00 € 

(Μείον) Έσοδα απαλλασσόμενα της Φορολογίας 1.000.000,00 € 

(Πλέον)       ί              έ              ό     έ     

 
 .000.000,00 1.000.000,00

5.000.000,00
 

 00.000 € 

(Πλέον)  ό    
 00.000,00    %

76%
 1 6.316,00 € 

 Κέρδη Φορολογητέα  .5 6316,00 € 

 Φόρος εισοδήματος με συντελεστή   % 

( .5 6.000,00   %) 1.0 6.  0,00 € 

 

 Η επιπλέον διαφορά φόρου ύψους 126.240,00 € (1.086.240,00 - 960.000,00), θα 

καταβληθεί σε τρείς δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την υποβολή της δήλωσης 

και οι υπόλοιπες δύο δόσεις την τελευταία εργάσιμη των μηνών Αυγούστου και 

Σεπτεμβρίου 2011 αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΑΡΘΡΟ 108 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ 

 

Αρμόδιος Προϊστάμενος για την παραλαβή των δηλώσεων των Ανωνύμων εταιρειών, 

είναι ο Προϊστάμενος της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της υπόχρεου 

Ανώνυμης εταιρείας. 

 Ειδικά οι Ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην: 

 Νομαρχία Αττικής υποβάλουν δηλώσεις στην Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 Νομαρχία Πειραιά υποβάλουν δηλώσεις στην Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά 

 Νομαρχία Θεσσαλονίκης υποβάλουν δηλώσεις στην Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 

 

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω οι Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ακαθάριστα έσοδα πάνω 

από 30.000.000,00 €, καθώς και οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και επιχειρήσεις με μετοχές 

εισηγμένες στο Χ.Α Αθηνών που έχουν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 10.000.000,00 €, 

υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις τους στη Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων. 

 Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν για τα έσοδα των διαχειριστικών χρήσεων 2009 

και μετά. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΑΡΘΡΟ 109 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

 

Παράγραφος 1. Συντελεστές Φορολογίας 

 

O οφειλόμενος φόρος των Ανωνύμων εταιρειών, υπολογίζεται με την εφαρμογή 

συντελεστή, στο φορολογητέο εισόδημα. 

 Ο εφαρμοστέος συντελεστής προσδιορίζεται με βάση την χρονική περίοδο που 

πραγματοποιήθηκε η έναρξη της Ανωνύμου Εταιρείας, και διαμορφώνεται ως εξής: 
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ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

2004 35% 
2005 32% 

2006 29% 

2007 25% 

2008 25% 
2009 25% 

2010 24% 

2011 20% 

 

 

Παράγραφος 3. Επιβολή Συμπληρωματικού Φόρου 

 

Στις περιπτώσεις που η Ανώνυμος εταιρεία αποκτά εισόδημα από ακίνητα, επιβάλλεται 

σε βάρος της και συμπληρωματικός φόρος με συντελεστή 3%, στο συνολικό αποκτώμενο 

από αυτά τα ακίνητα. Ο συμπληρωματικός αυτός φόρος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 

του κυρίως φόρου του άρθρου, της ανωτέρω αναφερόμενης παραγράφου 1. 

 

 

Παράγραφος 4. Εκπιπτόμενα Ποσά Από Τον Αναλογούντα Κύριο Και 

Συμπληρωματικό Φόρο 

 

Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του 

συμπληρωματικού φόρου, εκπίπτουν: 

 Ο φόρος που προκαταβλήθηκε βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 

προηγούμενου έτους 

 Οι παρακρατηθέντες τόκοι 

 Ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθέντων εσόδων με ειδικό τρόπο 

με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα οποία διανέμονται και τα οποία 

έχουν προσαυξήσει τα κέρδη της Ανωνύμου εταιρείας, σύμφωνα με όσα 

αναφέρθηκαν στο παραπάνω αναφερόμενο άρθρο 106. 
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Παραδείγματα 

 

Παράδειγμα 1: 

 
 

Ανώνυμος εταιρεία κατά την χρήση 2011, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα, ύψους 

2.000.000,00 €, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έσοδα από εκμίσθωση 

ακινήτων, ύψους 500.000,00 €.  

 Αν τα κέρδη της συγκεκριμένης Ανωνύμου εταιρείας, είναι 150.000,00 € να 

υπολογισθεί το σύνολο του οφειλόμενου φόρου. 

 

Λύση: 

 
Φορολογητέα κέρδη  150.000,00 € 

30.000,00 € 
      ώ   ό         ή                  ή  0%  
 (150.000,00  0%) 

 
 

Εισόδημα από ακίνητα 500.000,00 € 

15.000,00 € 
             ό   ό        ή                ή 3%  
 (500.000,00 3%) 

 
 

Σύνολο οφειλόμενου Φόρου  5.000,00 € 

 

Ο συμπληρωματικός Φόρος δεν περιορίζεται διότι είναι μικρότερος από τον κύριο φόρο. 

 

 

Παράδειγμα 2: 

 

Ανώνυμος εταιρεία, κατά την χρήση 2011, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα ύψους 

3.000.000,00 €, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έσοδα από εκμίσθωση 

ακινήτων, ύψους 2.000.000,00 €. Αν τα κέρδη της συγκεκριμένης Ανωνύμου εταιρείας, 

είναι 200.000,00 € να υπολογισθεί το σύνολο του οφειλόμενου φόρου. 
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Λύση: 

 
Φορολογητέα κέρδη  200.000,00 € 

40.000,00 € 

      ώ   ό         ή                  ή  0%  

 ( 00.000,00  0%) 

 
 

Εισόδημα από ακίνητα 2.000.000,00 € 

 

             ό   ό        ή                ή 3%  

 ( .000.000,00 3%)  60.000,00 € 

Ο συμπληρωματικός φόρος περιορίζεται στο ύφος του κύριου 

φόρου (40.000,00 €), διότι ο συμπληρωματικός φόρος δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ποσό του κυρίως φόρου. 40.000,00 € 

 
 

Σύνολο οφειλόμενου Φόρου 80.000,00 € 

 

 

Παράδειγμα 3: 

 

Ανώνυμος εταιρεία κατά την χρήση 2011, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα ύψους 

4.000.000,00 € μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων 

ύψους 1.000.000,00 €. 

 Αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης Ανωνύμου εταιρείας είναι ζημιά ύψους 

600.000,00 € να υπολογισθεί το σύνολο του οφειλόμενου φόρου. 

 

Λύση: 

 
Ζημία χρήσης  600.000,00 €  

      ώ   ό         ή                  ή  0% 0,00 € 

  

Εισόδημα από ακίνητα 1.000.000,00 € 

 

             ό   ό        ή                ή 3%  
 ( .000.000,00 3%)  30.000,00 € 

Δεν υπολογίζεται ο συμπληρωματικός φόρος, διότι δεν προκύπτει 

κύριος Φόρος και ο συμπληρωματικός Φόρος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό του κυρίως Φόρου. 0,00 € 

  

Σύνολο οφειλόμενου Φόρου 0,00 € 
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Παράδειγμα 4: 

 

Ο προκύπτων κύριος Φόρος εισοδήματος Ανωνύμου εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 

500.000,00 € και ο αντίστοιχος συμπληρωματικός Φόρος στο ποσό των 200.000,00 € 

 Αν η προκαταβολή του προηγούμενου έτους είναι 250.000,00 και υπάρχουν και 

παρακρατηθέντες φόροι ύψους 50.000,00 € να υπολογιστεί η οφειλή από Φόρο της 

συγκεκριμένης Ανώνυμης εταιρείας. 

 

Λύση: 

 Κύριος Φόρος 500.000,00 € 

(Πλέον) Συμπληρωματικός Φόρος  00,000,00 € 

 Σύνολο Φόρου 700,000,00 € 

(Μείον) Προκαταβολή προηγουμένου έτους  50.000,00 € 

(Μείον) Παρακρατηθέντες Φόροι 50.000,00 € 

 Σύνολο οφειλής  00.000,00 € 

 

 

Παράδειγμα 5: 

 

O προκύπτων κύριος Φόρος εισοδήματος Ανωνύμου εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 

800.000,00 €, και ο αντίστοιχος συμπληρωματικός Φόρος στο ποσό των 300.000,00 €. 

 Αν η προκαταβολή του προηγούμενου έτους είναι 750.000,00 και υπάρχουν και 

παρακρατηθέντες Φόροι ύψους 450.000,00 € να υπολογιστεί η οφειλή από Φόρο της 

συγκεκριμένης Ανώνυμης εταιρείας. 

 

Λύση: 

 

 Κύριος Φόρος 800.000,00 € 

(Πλέον) Συμπληρωματικός Φόρος 300,000,00 € 

 Σύνολο Φόρου 1.100,000,00 € 

(Μείον) Προκαταβολή προηγουμένου έτους 750.000,00 € 

(Μείον) Παρακρατηθέντες Φόροι 450.000,00 € 

 Πιστωτικό Υπόλοιπο για συμψηφισμό 100.000,00 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΑΡΘΡΟ 110 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

 

Παράγραφος 1. Τρόπος Καταβολής Του Φόρου 

 

Οι Ανώνυμες εταιρείες καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, τον 

συμπληρωματικό φόρο, την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος και τα λοιπά 

συμβεβαιούμενα ποσά (χαρτόσημο και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, επί εισοδημάτων εξ 

οικοδομών, με βάση την υποβαλλόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω 

οφειλόμενα ποσά καταβάλλονται σε οκτώ (8) μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση 

καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7), την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών από την υποβολή της δήλωσης. 

 Οι Ανώνυμες εταιρείες που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, καταβάλουν τα οφειλόμενα 

ποσά, εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. 

 

 

Παράγραφος 2.  

 

Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δεν καταβληθεί 

τουλάχιστον η πρώτη δόση των οφειλόμενων ποσών, η δήλωση λογίζεται ως απαράδεκτη 

και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Στην περίπτωση καταβολής του συνολικού 

ποσού της οφειλής εφάπαξ με εμπρόθεσμη δήλωση, τότε παρέχεται έκπτωση ενάμιση 

τοις εκατό (1,5%), επί του καταβαλλόμενου ποσού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΑΡΘΡΟ 111 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

 

Παράγραφος 1 

 

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, σε βάρος της Ανωνύμου εταιρείας, βεβαιώνει 

προκαταβολή φόρου, έναντι του φόρου της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης. Η 

προκαταβολή του φόρου υπολογίζεται με εφαρμογή ποσοστού στο άθροισμα του κυρίως 

οφειλόμενου φόρου ο οποίος προσαυξάνεται με τον ενδεχόμενο συμπληρωματικό φόρο ο 

οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. 

 Τα ποσοστά που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της προκαταβολής, ορίζονται σε: 

 80% προκειμένου για Ανώνυμες εταιρείες 

 100% προκειμένου για τραπεζικές Ανώνυμες εταιρείες. 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά, μειώνονται κατά 50% για τις Ανώνυμες εταιρείες 

κατά τα τρία πρώτα έτη της λειτουργίας τους, και διαμορφώνονται ως εξής: 

 40% προκειμένου για Ανώνυμες εταιρείες 

 50% προκειμένου για τραπεζικές Ανώνυμες εταιρείες 

 Όσες Ανώνυμες εταιρείες, προέρχονται από μετατροπές ή συγχωνεύσεις άλλων 

επιχειρήσεων, με βάση οποιονδήποτε νόμο, δεν θεωρούνται νέες επιχειρήσεις και κατά 

συνέπεια τα ποσοστά υπολογισμού της προκαταβολής λαμβάνονται χωρίς τις ανωτέρω 

αναφερόμενες μειώσεις τους. 

 

 

Παράγραφος 2 

 

Σε όσες Ανώνυμες εταιρείες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση και εφόσον αυτή διαρκεί πέραν 

του έτους, τότε σε βάρος της, βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος. 
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Παράγραφος 3 

 

Από το ποσό της προκαταβολής, που πρόκειται να βεβαιωθεί σε βάρος Ανωνύμου 

εταιρείας, εκπίπτουν τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν στην πηγή, εφόσον με 

την παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα στα 

οποία έγινε η παρακράτηση. Δεν εκπίπτουν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί 

στα εισοδήματα που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης. 

 Επιπλέον των ανωτέρω αναφερόμενων ποσών που εκπίπτονται για τον 

προσδιορισμό της προς βεβαίωση προκαταβολής φόρου, εκπίπτουν και οι εξής φόροι: 

 Ο αυτοτελής φόρος από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που ορίζεται στο άρθρο 

13 §1 του Ν.2238/1994 

 Ο παρακρατηθείς φόρος για τις πωλήσεις στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.2198/1994. 

 

 

Παράγραφος 6 

 

Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή στις εξής περιπτώσεις: 

 Σε συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών, μη δημιουργία νέας Ανώνυμης εταιρείας, η 

οποία πραγματοποιείται με τις διατάξεις των Ν.1297/1972, Ν.2166/1993 και 

Ν.2190/1920 

 Σε Ανώνυμες εταιρείες οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. 

 

 

Παράγραφος 7 

 

Στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος Ανώνυμης εταιρείας, είναι 

υπερδωδεκάμηνη, τότε σαν προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται το μέρος αυτής που 

αναλογεί στο χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

ΑΡΘΡΟ 114 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 

 

Οι Ανώνυμες εταιρείες, όταν κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν κέρδη με την μορφή 

μερισμάτων, αμοιβών εκτός μισθού στα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, καθώς 

και αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό τους προσωπικό, οφείλουν να παρακρατούν φόρο επί 

των αμοιβών αυτών, σύμφωνα με τιε διατάξεις του άρθρου 54 §1 του Ν 2238/1994.  
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MΕΡΟΣ Γ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

 

 

Με την έννοια ελεγκτικολογιστικός θεσμός εννοούμε το σύνολο των κανόνων οι οποίοι 

αναφέρονται στον ελεγκτικό και λογιστικό έλεγχο των οικονομικών μονάδων.  

 Με την έννοια κανόνες εννοείται ένα σύνολο νόμων, εννόμων σχέσεων, 

καταστάσεων, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, συγκροτούν μία ενότητα, έχουν μία 

ιδιαιτερότητα και ρυθμίζονται από ένα ιδιαίτερο πλέγμα κανόνων δικαίου 

 

 

1.1 Σκοποί Του Ελεγκτικολογιστικού Θεσμού 

 

Οι σκοποί του ελεγκτικολογιστικού θεσμού είναι οι εξής: 

1. Η διαφάνεια της λειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με την οποία από τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να προκύπτει η πραγματική εικόνα του 

Ενεργητικού και του Παθητικού της, η οικονομική θέση της και το κέρδος ή η 

ζημιά της. 

2. Η τυποποιημένη λογιστική τάξη, σύμφωνα με την οποία θα ασκείται ο έλεγχος 

και η οποία γίνεται με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις τις οποίες έχουν 

εισαγάγει τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και το εθνικό λογιστικό σχέδιο. 

3. Η ποιοτική διασφάλιση των λογιστικών ελέγχων, η οποία επιτυγχάνεται από 

πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ειδικές γνώσεις . 
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1.2 Εύρος Ελέγχου 

 

Το εύρος του ελέγχου διακρίνεται: 

 Στον έλεγχο κατά της διάρκειας της χρήσης, σύμφωνα με τον οποίο ελέγχεται η 

λογιστική και η διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, όλα τα τηρούμενα βιβλία 

συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στον έλεγχο μετά την λήξη της χρήσης σύμφωνα με τον οποίο ελέγχεται ο 

Ισολογισμός και η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.  

 

 

1.3 Πηγές Του Ελέγχου 

 

Οι διατάξεις ελέγχου βρίσκονται στις εξής κατηγορίες: 

 Ελληνικό Ελεγκτικό Δίκαιο 

 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

 

1.4. Ανάλυση Των Κατηγοριών Πηγών Ελέγχου 

 

1.4.1 Ελληνικό Ελεγκτικό Δίκαιο 

 

Περιλαμβάνονται οι εκάστοτε ελεγκτικές διαδικασίες που απορρέουν από την Ελληνική 

φορολογική νομοθεσία, καθώς και οι διατάξεις των διαφόρων κλαδικών λογιστικών 

σχεδίων. Οι διατάξεις περί ελέγχου αναφέρονται στα άρθρα 66,67 & 68 του 

Ν.2238/1994. Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 §5 

του Ν.2238/1994 (περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), όπως ισχύει με τις διατάξεις 

του Ν.3693/2008, (σχετική η ΠΟΛ 1159/2011), το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό που 

αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οικονομικές 

καταστάσεις των οποίων ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές, εκδίδεται μετά 
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από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται στα βιβλία τους, από νόμιμους ελεγκτές. Τα 

ανωτέρω αναφερόμενα, περί του φορολογικού πιστοποιητικού, ισχύουν για ισολογισμούς 

που κλείνουν από 30/6/2011 και μετά.  

 

 

1.4.2 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 
 

Περιλαμβάνονται τα εξής διεθνή ελεγκτικά πρότυπα: 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

1 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

200 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

210 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

220 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

230 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

240 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ 

250 ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

260 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

265 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ 

300 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

315 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

320 ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

330 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

402  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

450 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

500 ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

501 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

550 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

560 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

570 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

580 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

600 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

610 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

620 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

700 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ 

705 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

706 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΣΗΣ 

710 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

720 ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ 

800 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

805 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

810 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Για την υποχρέωση ελέγχου των επιχειρήσεων από νόμιμους ή μη νόμιμους ελεγκτές οι 

εταιρείες κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

 

2.1 Μεγάλες 

 

Είναι οι εταιρείες οι οποίες σε δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δύο από τα 

παρακάτω τρία κριτήρια: 

 Σύνολο στοιχείων Ενεργητικού ποσό 2.500.000,00 € (περιλαμβάνονται τα στοιχεία 

Α & Ε του Ισολογισμού) 

 Σύνολο κύκλου εργασιών ποσό 5.000.000,00 € (Είναι το ποσό που προκύπτει από 

έσοδα-εκπτώσεις-φόρος Δημοσίου-φόροι τρίτων) 

 Μέσος όρος προσωπικού 50 άτομα. (Προσδιορίζεται ως εξής: Άθροισμα προσώπων 

που απασχολούνται κάθε μέρα/Συνολικός αριθμός εργάσιμων ημερών) 

 Στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων ανήκουν, επίσης και οι εξής 

περιπτώσεις: 

 Έναρξη νέας επιχείρησης εφόσον το κεφάλαιο υπερβαίνει το ποσό των 

3.000.000,00 € 

 Οποιαδήποτε μορφή μετασχηματισμού, μετατροπής, διάσπασης, συγχώνευσης, 

απόσχισης ή αύξησης κεφαλαίου, εφόσον το κεφάλαιο υπερβαίνει το ποσό των 

3.000.000,00 €. 

 Οι εταιρείες αυτές ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές 
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2.2 Μεσαίες 

 

Είναι οι εταιρείες που έχουν σύνολο εσόδων μεγαλύτερο των 1.000.000,00 € και δεν 

υπερβαίνουν τα δύο από τα παραπάνω αναφερόμενα τρία κριτήρια. 

 Οι επιχειρήσεις αυτές επιλέγουν ελεγκτές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο 

Α τάξης και να είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  

 

 

2.3 Μικρές 

 

Είναι οι εταιρείες που έχουν σύνολο εσόδων μικρότερο των 1.000.000,00 € και δεν 

υπερβαίνουν τα δύο από τα παραπάνω αναφερόμενα τρία κριτήρια. 

 Οι επιχειρήσεις αυτές ελέγχονται προαιρετικά από ελεγκτές με σχετική 

πρόβλεψη στο καταστατικό.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

 

3.1 Νόμιμοι Ελεγκτές 

 

Νόμιμος ελεγκτής μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και το οποίο έχει τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα κάθε 

κράτους. 

2. Κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου και συνεχή εκπαίδευση 

3. Εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο Ελεγκτών 

4. Να έχει κρατική εποπτεία 

5. Να έχει επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικό-

τητα και επαγγελματικό απόρρητο 

6. Να διασφαλίζει ποιότητα στην προσφερόμενη εργασία του 
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3.2 Ορισμός Νόμιμου Ελεγκτή 

 

Ο ορισμός του νόμιμου ελεγκτή προκύπτει: 

 Από σχετική διάταξη του καταστατικού σε περίπτωση αρχικής ίδρυσης 

 Με τροποποίηση καταστατικού 

 Με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

 

 

3.3 Ανακοίνωση Διορισμού-Αποδοχή Διορισμού 

 

Η ανακοίνωση του διορισμού στον ελεγκτή, κοινοποιείται σε αυτόν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας. Ο ελεγκτής πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να 

δηλώσει στην εταιρεία την αποδοχή ή όχι του διορισμού του. 

 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 §5 του Ν.2238/1994 (περί Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος), το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό που αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες 

και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων 

ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές, εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο 

που διενεργείται στα βιβλία τους, από νόμιμους ελεγκτές. 

 

 

4.1. Πότε Εκδίδεται Το Φορολογικό Πιστοποιητικό 

 

Το φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από έλεγχο που πραγματοποιείται στα εξής 

φορολογικά αντικείμενα, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου του ΥΠΟΙΚ: 

 Φορολογία Εισοδήματος, ΦΠΑ, Κ.Β.Σ, ΦΑΠ, Ε9, Φόρος από αναπροσαρμογή 
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αξίας παγίων, Τέλη χαρτοσήμου, Παρακρατούμενοι φόροι, Μετασχηματισμοί Επιχειρή-

σεων, Ενδοομιλικές συναλλαγές και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

 

 

4.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης 

 

Υπεύθυνες για την σύνταξη του φορολογικού πιστοποιητικού είναι οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων. 

 Ο προσδιορισμός των ποσών των φορολογικών αναμορφώσεων, πρέπει να 

προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία. Ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση των 

αναμορφώσεων, πρέπει να γίνεται είτε άμεσα κατά την καταχώρηση των εγγραφών είτε 

το αργότερο μέχρι την λογιστικοποίηση των εγγραφών κάθε μήνα. Όλα τα έγγραφα που 

αφορούν την επιχείρηση, πρέπει να υπογράφονται από τον λογιστή φοροτέχνη της. 

 

 

4.3 Περιεχόμενο του Φορολογικού Πιστοποιητικού 

 

Το ετήσιο πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου, διακρίνεται σε: 

 ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και 

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

4.4 Περί Της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης 

 

Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης διέπεται από το πλαίσιο που προβλέπει το Διεθνές 

Πρότυπο 3000 «Έργα διασφάλισης πέραν του ελέγχου ή επισκόπησης ιστορικής 

οικονομικής πληροφόρησης». 

Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, υποβάλλεται: 

 Στην ελεγχόμενη επιχείρηση, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. 
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 Στο Υπουργείο Οικονομικών, και συγκεκριμένα στην βάση δεδομένων που τηρεί 

η Γ.Γ.Π.Σ, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

έγκρισης του ισολογισμού της επιχείρησης από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

 

 

4.5 Τύποι Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης 

 

Ανάλογα με το συμπέρασμα της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, διακρίνονται οι 

εξής περιπτώσεις: 

 

 

4.5.1 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χωρίς Επιφύλαξη. 
 

Όταν από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν περιήλθε στην αντίληψη του ελεγκτή, οτιδήποτε 

θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη 

άποψη με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 

 

 

4.5.2 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χωρίς Επιφύλαξη Με Θέματα 

Έμφασης 

 

Όταν από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν περιήλθε στην αντίληψη του ελεγκτή, οτιδήποτε 

θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη 

άποψη με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά χωρίς να 

διατυπώνεται επιφύλαξη σχετικά με την φορολογική συμμόρφωση της εταιρείας, και 

εφιστάται η προσοχή της φορολογικής αρχής σε  συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία δεν 

έχουν αποσαφηνισθεί πλήρως. 

 

 

4.5.3 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Με Επιφύλαξη 

 

Όταν από τον διενεργηθέντα έλεγχο περιήλθε στην αντίληψη του ελεγκτή, οτιδήποτε θα 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη 
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άποψη με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά διατυπώνεται 

επιφύλαξη σχετικά με την φορολογική συμμόρφωση της εταιρείας, και εφιστάται η 

προσοχή της φορολογικής αρχής σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία έχουν 

αποσαφηνισθεί πλήρως.  

 

 

4.5.4 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Με επιφύλαξη Και Θέματα 

Έμφασης 

 

Όταν από τον διενεργηθέντα έλεγχο περιήλθε στην αντίληψη του ελεγκτή, οτιδήποτε θα 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη 

άποψη με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά δεν διατυπώνεται 

επιφύλαξη σχετικά με την φορολογική συμμόρφωση της εταιρείας, αλλά εφιστάται η 

προσοχή της φορολογικής αρχής σε ζητήματα έμφασης που διαπιστώθηκαν τα οποία και 

αναφέρονται. 

 

 

4.5.5 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Με Αδυναμία Έκφρασης 

Συμπεράσματος 

 

Όταν από τον διενεργηθέντα έλεγχο περιήλθε στην αντίληψη του ελεγκτή, οτιδήποτε θα 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη 

άποψη με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, και δεν κατέστη δυνατόν 

να αποκτηθεί επαρκής πληροφόρηση για την θεμελίωση του συμπεράσματος ελέγχου. 

 

 

4.5.6 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Με Αρνητικό Συμπέρασμα 

 

Όταν από τον διενεργηθέντα έλεγχο περιήλθε στην αντίληψη του ελεγκτή, οτιδήποτε θα 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη 

άποψη με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, και διαπιστώνονται 

σημαντικά ζητήματα από τα οποία προκύπτει η αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος 

ελέγχου. 
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4.6 Περί Του Προσαρτήματος Των Πληροφοριών 

 

Στο προσάρτημα αναγράφονται, τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν την ελεγχόμενη 

επιχείρηση, ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από την έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης, καθώς και σχετική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι τα 

δεδομένα του ελέγχου τέθηκαν υπόψη της ελεγχόμενης επιχείρησης και το ότι αυτή 

διατύπωσε εγγράφως τις παρατηρήσεις της.  

 

 

4.7 Περί Προγράμματος Ελέγχου 

 

Το συντασσόμενο πρόγραμμα ελέγχου, περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ελεγκτικές 

επαληθεύσεις σε όλα τα φορολογικά αντικείμενο. 

 Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται, ελεγκτική επαλήθευση για κάποιο φορολογικό 

αντικείμενο στο ανωτέρω αναφερόμενο πρόγραμμα ελέγχου, τότε για τον έλεγχο 

χρησιμοποιείται το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 3000.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

5.1 Τεκμηρίωση Του Φορολογικού Ελέγχου 

 

Για κάθε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, οι νόμιμοι ελεγκτές υποχρεούνται στην 

τήρηση αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης του ειδικού φορολογικού ελέγχου, στον οποίο 

αναλύονται και τεκμηριώνονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα που αναφέρονται στην 

έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης Μέρος των ελεγκτικών διαδικασιών αποτελεί και το 

σχετικό πρόγραμμα ελέγχου, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. 

 

 

5.2 Διαφύλαξη Του Αναλυτικού Φακέλου Τεκμηρίωσης 

 

Ο φάκελος τεκμηρίωσης διαφυλάσσεται από τους ελεγκτές τουλάχιστον επτά (7) χρόνια 

από την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης και παράλληλα 

υποχρεούνται να παρέχουν τον σχετικό φάκελο οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ. 

 

 

5.3 Ολοκλήρωση Της Τεκμηρίωσης 

 

Η τεκμηρίωση του ελέγχου, ολοκληρώνεται εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της 

Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο ΥΠΟΙΚ, ανεξάρτητα εάν προκύπτουν 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

 

6.1 Περί Του Ποιοτικού Ελέγχου Του Έργου Των Νομίμων Ελεγκτών 

Και Ελεγκτικών Γραφείων 

 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι νόμιμοι ελεγκτές διενεργείται από την ΕΛΤΕ με την 

συμμετοχή και υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ. Ο έλεγχος ενός φακέλου για κάθε ελεγκτή 

πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε τριετία και ο έλεγχος σε κάθε εταιρεία 

για ένα ή περισσότερους φακέλους κάθε έτος. 

 

 

6.2 Αμοιβές Ελεγκτών 

 

Οι ελεγκτές κατά την σύνταξη των εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης δικαιούνται 

αμοιβή και η οποία είναι εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

 

7.1 Ευθύνη Επιχειρήσεων 

 

Την ευθύνη για την καταβολή των διαφυγόντων φόρων κλπ. την έχει η ελεγχόμενη 

επιχείρηση. 

 



88 

 

7.2 Ευθύνη Ελεγκτών 

 

Αν από μεταγενέστερο των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ, προκύψουν πρόσθετες 

επιβαρύνσεις, σε αντικείμενα του προγράμματος ελέγχου, σε βάρος των νόμιμων 

ελεγκτών επιβάλλονται σχετικά πρόστιμα. Οι ελεγκτές ευθύνονται για παν πταίσμα και 

υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη δεν τροποποιείται και 

παραγράφεται μετά διετία. 

 

 

Τα είδη της υπαιτιότητας του ελεγκτή 
 

 ΔΟΛΟΣ ο οποίος ορίζεται σαν η βούληση για την παραγωγή παράνομου και 

επιζήμιου αποτελέσματος. 

 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΣ ο οποίος ορίζεται σαν η πρόβλεψη ότι θα γίνει κάτι 

κακό, αλλά υπάρχει η αισιοδοξία ότι υπάρχουν οι ικανότητες της αποφυγής του. 

 ΑΜΕΛΕΙΑ η οποία ορίζεται σαν η μη καταβολή της προσήκουσας προσοχής η 

οποία παράγει το αποτέλεσμα σε όλες τις ειδικές συνθήκες.  

Η αμέλεια διακρίνεται σε: 

 ΒΑΡΕΙΑ Αμέλεια 

 ΕΛΑΦΡΑ Αμέλεια 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση κατά φορολογικό αντικείμενο 

που ελέγχθηκε, στην οποία εμφανίζεται η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις κείμενες 

διατάξεις, καθώς επίσης και οι τυχόν διαπιστώσεις το ελέγχου για την μη τήρηση των 

κείμενων διατάξεων. 
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8.1 Δομή Έκθεσης Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.2190/1920, μια ολοκληρωμένη έκθεση ελέγχου περιέχει 

τα εξής μέρη: 

 

 

8.1.1 Εισαγωγή 
 

Εδώ αναφέρονται οι ετήσιοι λογαριασμοί που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. 

 

 

8.1.2 Περιγραφή Εύρους 
 

Εδώ αναφέρονται τα Ελεγκτικά Πρότυπα που εφαρμόστηκαν από τον ελεγκτή. 

 

 

8.1.3 Ελεγκτική Γνώμη 
 

Εδώ αναγράφεται η γνώμη του ελεγκτή με σαφήνεια για το κατά πόσο οι ετήσιοι 

λογαριασμοί αποδίδουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. 

 

 

8.1.4 Παραπομπή 
 

Εδώ αναφέρονται θέματα για τα οποία εφιστάται προσοχή. 

 

 

8.2 Επιπλέον Πληροφορίες 

 

Στην έκθεση ελέγχου αναφέρονται επιπλέον και τα εξής: 

 Εάν παρασχέθηκαν στον ελεγκτή όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την 

εκτέλεση του έργου του. 

 Εάν ο ελεγκτής έλαβε πλήρη γνώση του απολογισμού των εργασιών και των 

υποκαταστημάτων. 

 Εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός Παραγωγής. 

 Εάν έχει τροποποιηθεί η μέθοδος απογραφής. 

 Εάν τηρείται το κατά περίπτωση εφαρμοστέο Λογιστικό Σχέδιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

 

 

9.1 Έλεγχος Από Τη Φορολογική Αρχή 

 

Από τις εταιρείες που ελέγχονται από νόμιμους ελεγκτές, από τις Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ, 

επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον 9% για έλεγχο, βάσει ειδικών κριτηρίων. Ο έλεγχος 

αυτός ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοχτώ (18) μηνών, από την 

προθεσμία υποβολής από τους νόμιμους ελεγκτές στην ΓΓΠΣ, της Έκθεσης 

Φορολογικής Συμμόρφωσης. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται για όλα τα φορολογικά 

αντικείμενα και συντάσσονται σχετικές εκθέσεις ελέγχου. 

 Υπό ορισμένες προϋποθέσεις ο ανωτέρω αναφερόμενος έλεγχος από τις 

Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ, διενεργείται και στις περιπτώσεις για τις οποίες, 

προκύπτουν: 

1. λήψη ή έκδοση φορολογικών στοιχείων 

2. συναλλαγές με ανύπαρκτες επιχειρήσεις 

3. διαπίστωση υποτιμολογήσεων ή υπερτιμολογήσεων μεταξύ συγγενών 

επιχειρήσεων 

4. διαπίστωση περιπτώσεων «transfer price» 

5. δίωξη κατά μελών του Δ.Σ, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες 

6. συγκέντρωση του ελέγχου πάνω από 70% του κλάδου από το ίδιο λογιστικό 

γραφείο 

7. περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτουν ευρήματα σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο 

των ελεγκτών, τα οποία προκύπτουν από τον έλεγχο των ελεγκτών αυτών, από 

συνεργεία που αποτελούνται από στελέχη της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης & Ελέγχων), και με την συμμετοχή ελεγκτών του Υπουργείου 

Οικονομικών. 
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Ο έλεγχος των παραπάνω αναφερόμενων περιπτώσεων α, β, γ, δ, ε, ολοκληρώνεται μέχρι 

την ημερομηνία παραγραφής της χρήσης που αφορούν.  

 

Στην περίπτωση που μία ΑΕ ή ΕΠΕ αν και πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό 

έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές, δεν τους επιλέγει για έλεγχο, τότε ελέγχεται άμεσα από 

τις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 

Οι ΑΕ & οι ΕΠΕ που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές η ελεγκτικά 

γραφεία, υπάγονται στις διατάξεις περί της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, για τους 

ισολογισμούς που συντάσσουν από 30/6/2011 και μετά.  
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ΜΕΡΟΣ Δ 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε μία διαχρονική προσέγγιση των διατάξεων που 

διέπουν την φορολογία των Ανωνύμων εταιρειών με ιδιαίτερη αναφορά στην φορολογία 

των ασφαλιστικών Ανωνύμων εταιρειών και των τραπεζικών Ανωνύμων εταιρειών. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας των Ανωνύμων εταιρειών που 

επιβάλλουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά πρότυπα (Ν.2238/1994), υπάρχει μία μεγάλη 

πολυνομία στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων που αποκτούν οι Ανώνυμες 

εταιρείες. Ειδικότερα: 

 Αρχικά φορολογούνταν το συνολικό τους εισόδημα, εν συνεχεία γινόταν μία 

διάκριση μεταξύ διανεμόμενων και μη διανεμόμενων κερδών. Έτσι τα μη διανεμόμενα 

κέρδη φορολογούνταν στο όνομα της Ανωνύμου εταιρείας, τα δε διανεμόμενα 

φορολογούνταν στο όνομα των δικαιούχων, χωρίς προηγουμένως να γίνεται καμία 

παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα αυτά, από την καταβάλλουσα Ανώνυμο εταιρεία. 

 Στην συνέχεια ο τρόπος φορολόγησης των Ανωνύμων εταιρειών άλλαξε και 

επιβάλλονταν ένας ενιαίος φόρος στο όνομα της Ανωνύμου εταιρείας στα 

πραγματοποιούμενα συνολικά της κέρδη. Τα δε διανεμόμενα ποσά, λαμβάνονταν από 

τους δικαιούχους τους ελεύθερα φόρου, χωρίς καμία επιπλέον φορολογική επιβάρυνση 

για αυτούς, δεδομένου ότι είχαν φορολογηθεί στην πηγή πριν από την οποιαδήποτε 

διανομή τους. 

 Τέλος, στο φορολογητέο εισόδημα των Ανωνύμων εταιρειών, έγινε μία άλλη 

αλλαγή, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται ένας ενιαίος φόρος στο όνομα της 

Ανωνύμου εταιρείας στα πραγματοποιούμενα συνολικά της κέρδη. Τα δε διανεμόμενα 

ποσά, λαμβάνονταν από τους δικαιούχους, αφού προηγουμένως είχε διενεργηθεί 

παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα αυτά ποσά, από την καταβάλλουσα Ανώνυμο 

εταιρεία 
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 Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων φορολογίας των Ανώνυμων 

εταιρειών, είναι το γεγονός, δεν υπήρχε ένα σταθερό και σαφές φορολογικό περιβάλλον 

σχετικά με την φορολόγησή τους. 

 Σαν απόρροια των αλλαγών αυτών είναι το γεγονός ότι οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις που συντάσσονται να είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις επιταγές που 

προέρχονται από το Γενικό λογιστικό Σχέδιο και τα επιμέρους κλαδικά λογιστικά σχέδια. 

Δηλαδή είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στην φορολογική νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει 

κάθε φορά, και οι ελέγχοντες αυτές τις οικονομικές καταστάσεις (ορκωτοί ελεγκτές), 

συχνά αναγκάζονται να διατυπώνουν παρατηρήσεις επί αυτών στο χορηγούμενο 

πιστοποιητικό τους, αποσκοπώντας στην ορθολογικότερη παρουσίαση των δεδομένων 

τους.  

 Η λύση που προσωπικά πιστεύω, ότι είναι πιο αποτελεσματική σχετικά με την 

φορολόγηση των Ανωνύμων εταιρειών είναι η πλήρης υιοθέτηση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), από όλες τις Ανώνυμες εταιρείες υποχρεωτικά και όχι 

μόνον για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α Ανώνυμες εταιρείες (όπως ισχύει σήμερα). Με την 

υιοθέτηση των ΔΛΠ, δεν αποδεσμεύονται οι οικονομικές καταστάσεις από την 

φορολογική νομοθεσία, αλλά διαφοροποιείται ο τρόπος που ενσωματώνεται η 

φορολόγηση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή ειδικότερα του ΔΛΠ 12 «ΦΟΡΟΙ», με την 

εφαρμογή των κανόνων περί αναβαλλόμενης φορολογίας, σύμφωνα με την οποία στις 

οικονομικές καταστάσεις παρέχεται η πληροφόρηση για το σύνολο του οφειλόμενου 

φόρου, ο οποίος αποτελείται από το άθροισμα του πληρωτέου φόρου (τρέχων φόρος) και 

των φόρων που θα πληρωθούν ή θα συμψηφισθούν στις επόμενες χρήσεις 

(αναβαλλόμενοι φόροι). Δηλαδή με την εφαρμογή τουλάχιστον της αναβαλλόμενης 

φορολογίας πραγματοποιείται μία ανεξαρτησία σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες 

από τις οικονομικές καταστάσεις, δεδομένου ότι απεγκλωβίζονται από τις διατάξεις της 

φορολογικής νομοθεσίας.  
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