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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη που μου πρόσφερε, την επιστημονική 
καθοδήγηση και συμβουλή του, την εξαιρετική συνεργασία κατά την εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας μου, καθώς και τις γνώσεις που μου παρείχε στη 
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Νεγκάκη Χρήστο και Ταχυνάκη Παναγι ώτη, για τις κριτικές τους 
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που μου παρείχαν κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Τη σύζυγό μου Ελπίδα, για την ηθική στήριξη, υπομονή, καρτερικότητα 
και αγάπη (σε βάρος μάλιστα και των δικών της σπουδών), για την 
ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος, τα παιδιά μου και την 
οικογένειά μου.

Τους Προϊσταμένους μου κ. κ. Πρωτογερόπουλο Κωνσταντίνο, (ήταν 
αυτός που παρακίνησε να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα), 
Κουρκούτα Ευάγγελο και Βαμβατήρα Γεωργία, τον Υποδιευθυντή Ελέγχου κ. 
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Αντώνιο για τη βοήθεια του, καθώς και τους συναδέλφους μου, για την ηθική 
τους συμπαράσταση και έμπρακτη αγάπη που μου πρόσφεραν τα δύο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όπως στη φύση επικρατούν τα ισχυρότερα ζώα, ενώ τα υπόλοιπα 
εξαφανίζονται, έτσι και στην οικονομικό περιβάλλον της σύγχρονης 
κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας θα επικρατήσουν και θα επιβιώσουν οι μεγάλες 
και οικονομικώς ισχυρές επιχειρήσεις, ενώ οι μικρότερες θα καταστραφούν και 
θα εξαφανιστούν.

Το πιο έντονο χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης 
κεφαλαιοκρατικής οικονομίας είναι η τάση για συγκέντρωση (συσσώρευση ) 
κεφαλαίων που υπαγορεύονται από την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών 
οικονομικών οργανισμών. Η τάση αυτή εκφράζεται στην πράξη με τις ενώσεις 
ή συνασπισμούς των επί μέρους οικονομικών μονάδων.

Οι Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.), εντάσσονται, βεβαίως, στο ευρύ φάσμα 
των επιχειρηματικών αυτών οργανισμών (μονάδων), των πιο δυναμικών 
κυττάρων της οικονομίας.

Σ’ αντίθεση, ίσως με τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων, η Α.Ε. 
αποτελεί τον πιο ξεκαθαρισμένο, τον πιο τέλεια νομοθετημένο και κατά το 
δυνατό οργανωμένο τύπο επιχειρηματικής μονάδας.

Σκοπός της επιχείρησης, συνεπώς και της Α.Ε., είναι η 
πραγματοποίηση κερδών και η διάθεση αυτών . Όταν μιλάμε για διάθεση  
εννοούμε την κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων, την κράτηση κερδών 
για κάλυψη του φόρου εισοδήματος, για τακτικό αποθεματικό, για διανομή 
στους μετόχους του πρώτου μερίσματος, για σχηματισμό αποθεματικού για 
ίδιες μετοχές και τη διάθεση του υπολοίπου κερδών (πρόσθετο μέρισμα , για 
αμοιβές και ποσοστά του Δ.Σ., μέρισμα στο προσωπικό, αποθεματικά 
(φορολογημένα και αφορολόγητα, κλπ.)).

Αυτό είναι το θέμα που αναλύεται στην παρούσα διπλωματική εργασία.
Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά γενικά για τις επιχειρήσεις, τα είδη 

των επιχειρήσεων ανάλογα με το αντικείμενο δράσης, το φορέα τους, τη 
νομική τους μορφή και το μέγεθος.

Στο δεύτερο μέρος, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά γενικά περί 
Ανωνύμων Εταιριών, για τα χαρακτηριστικά τ ους και την ίδρυσή του ς 
(διαδικασία ίδρυσης, δημοσίευση στοιχείων ). Στο δεύτερο κεφάλ αιο γίνεται 
αναφορά για τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου μιας Α.Ε., τις 
οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσει , το χρόνο κατάρτισης 
αυτών, το χρόνο κτήσεως του εισοδήματος και των κερδών κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά για τον προσδιορισμό των λογιστικών 
αποτελεσμάτων της χρήσης, του αποτελέσματος προς διάθεση , για τα 
οργανικά και μικτά αποτελέσματα , το Λογαριασμό 86 «Αποτελέσματα 
Χρήσης» και το λογαριασμό 88 «Αποτελέσματα προς Διάθεση».
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Στο τέταρτο μέρος γίνεται αναφορά στη διάθεση των κερδών της Α.Ε. 
και στην πολιτική της διάθεσης των κερδών, στα διανεμίσημα κέρδη σύμφωνα 
με το ΕΓΛΣ και τα ΔΛΠ, στη σειρά διάθεσης των κερδών της Α.Ε. σύμφωνα 
με το ΕΓΛΣ και τα ΔΛΠ.

Στο πέμπτο μέρος γίνεται αναφορά στην κάλυψη των ζημιών 
προηγουμένων χρήσεων της Α.Ε., με κέρδη επόμενων χρήσε ων, με 
συμψηφισμό κερδών επόμενων χρήσεων, με διάθεση αποθεματικών, με 
εισφορές των μετόχων, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με 
αναπροσαρμογή παγίων και τέλος γίνεται αναφορά στη ζημία χρήσεως σε 
συνδυασμό με το φορολογικό πλεονέκτημα της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης (ΔΛΠ 12).

Στο έκτο μέρος γίνεται αναφορά στην κράτηση κερδών για την κάλυψη 
του φόρου εισοδήματος της Α.Ε. Αναλύεται η διάκριση και φορολογική 
αντιμετώπιση των εισοδημάτων των Α.Ε., ο προσδιορισμός του αντικειμένου 
του φόρου εισοδήματ ος, το φορολογητέο εισόδημα της χρήσης, των 
λογιστικών κερδών του φορολογητέου εισοδήματος, η φορολογική 
αναμόρφωση των λογιστικών κερδών της χρήσης, οι λογιστικές διαφορές, ο 
προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος όταν στα λογιστικά αποτελέσματα 
περιλαμβάνονται αφορολόγητα έσοδα ή έσοδα φορολογημένα κατ’ ειδικό 
τρόπο ή από συμμετοχές σε άλλες εταιρίες και δίνονται και αριθμητικά 
παραδείγματα.

Στο έβδομο μέρος γίνεται αναφορά στην κράτηση κερδών για τακτικό 
αποθεματικό. Γίνεται εκτενής ανάλυση στην υποχρέωση κ ράτησης, σε ποια 
κέρδη και μέχρι ποιο ποσό γίνεται κράτηση, που χρησιμεύει και αν είναι 
υποχρεωτική ή όχι η χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού για κάλυψη 
ζημιών. Επίσης γίνεται αναφορά στη φορολογία τακτικού αποθεματικού και 
στη λογιστική εμφάνιση του , όταν αυτό αντλείται από αφορολόγητα 
αποθεματικά ή φορολογημένα με ειδικό τρόπο εισοδήματα.

Στο όγδοο μέρος γίνεται αναφορά για την κράτηση κερδών για διανομή 
στους μετόχους του νόμιμου μερίσματος. Γίνεται εκτενής ανάλυση στην έννοια 
του μερίσματος, στον προσδιορισμό του πρώτου μερίσματος ’ όταν επαρκούν 
και όταν δεν επαρκούν τα κέρδη της χρήσης και στη διανομή πρώτου 
μερίσματος από αδιανέμητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

Στο ένατο μέρος γίνεται αναφορά στην κράτηση κερδών για 
αποθεματικό για ίδιες μετοχές. Γίνεται εκτενής ανάλυση του τί είναι το 
αποθεματικό για ίδιες μετοχές και η λογιστική αντιμετώπισή της ακύρωσης 
των ιδίων μετοχών.

Στο δέκατο μέρος γίνεται αναφορά για τη διάθεση του υπολοίπου των 
καθαρών κερδών. Γίνεται εκτενής ανάλυση γι το καθένα χωριστά, όπως για τη 
διάθεση του υπολοίπου κερδών για πρόσθετο μέρισμα, για αμοιβές και 
ποσοστά του Δ.Σ., για μέρισμα στο προσωπικό, για σχηματισμό 
αποθεματικών (φορολογημένων και αφορολόγητων, κλπ.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), που αποτελούν το αντικείμενο της 
παρούσης εργασίας, εντάσσονται, βεβαίως, στο ευρύ φάσμα των 
επιχειρηματικών μονάδων, των πιο δυναμικών κυττάρων της οικονομίας.

Σ’ αντίθεση, ίσως με τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων, η Α.Ε. 
αποτελεί το πιο ξεκαθαρισμένο, το πιο τέλεια νομοθετημένο και κατά το 
δυνατό οργανωμένο τύπο επιχειρηματικής μονάδας.

Η συγκριτική αυτή διαπίστωση δεν σημαίνει, ασφαλώς, ότι το νομικό 
και οργανωτικό πλαίσιο, που διέπει την Α.Ε. δεν χρειάζεται εκσυγχρονισμό. 
Το αντίθετο μάλιστα. Η περί ανωνύμων εταιριών νομοθεσία και 
εκσυγχρονισμό χρειάζεται (αφού ο βασικός νόμος 2190 συντάχθηκε πριν 93 
ολόκληρα χρόνια) αλλά κυρίως έχει ανάγκη συμπληρώσεως και 
κωδικοποιήσεως

Για να τοποθετηθεί σωστά η Α.Ε. στο ευρύτερο φάσμα των 
επιχειρηματικών μονάδων πρέπει να διευκρινισθούν προηγουμένως 
ορισμένες έννοιες, όπως επιχείρηση, εκμετάλλευση, συγκέντρωση κεφαλαίου, 
συνασπισμού επιχειρήσεων κ.α.

1.1 Έννοια της επιχείρησης

Μπορούμε να ορίσουμε, γενικά «την επιχείρηση ως αυτοτελή 
οργανισμό. (με τον όρο εδώ νοείται οικονομική ενότητα), ο οποίος με σειρά 
πράξεων και ενεργειών, οικονομικής φύσεως, αποβλέπει στον εφοδιασμό της 
αγοράς με αγαθά ή υπηρεσίες, με σκοπό το κέρδος».1

Πολύ κοντά με τον παραπάνω ορισμό βρίσκεται και η νομολογία των 
ελληνικών δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία, «ως επιχείρηση νοείται, κατά 
τα διδάγματα της οικονομικής επιστήμης, αλλά και από την κοινή πείρα, το 
σύνολο των πραγμάτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και πραγματικών 
καταστάσεων, τα οποία έχουν οργανωθεί σε οικονομική ενότητα από ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο (τον επιχει ρηματία), που επιδιώκει την επίτευξη 
κερδοσκοπικού, γενικώς αποτελέσματος».2

«Επιχείρηση χαρακτηρίζεται η ποριστική οικονομική μονάδα που 
αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και 
διαχείρισης συναλλαγών με τις οποίες και επιδιώκει το μέγιστο δυνατό κέρδος. 
Το δε κέρδος κατά κανόνα θα πρέ πει να υπερβαίνει την αντίστοιχη συνήθη 

                                                            
1 (Σακέλλης Εμμανουήλ, 2011) (Σακέλλης Εμμανουήλ, 2011)1  Λεοντάρης Μιλτιάδης Ανώνυμες 
Εταιρίες, (2002) Εκδόσεις Πάμισος
2 (Α.Π. 650/82 Τμ. Β’ 588/66, Φορ. Πρωτ. Αθηνών 750/73)
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αμοιβή (ως αντιμισθία) της διοικητικής ή εκτελεστικής εργασίας που επιτελείται 
σ’ αυτήν».

Έτσι με τον παραπάνω ορισμό δίδεται σαφώς ως κύριο κριτήριο το 
κέρδος, δια του οποίου και ξεχωρίζει από κάποια άλλη οικονομική μονάδα, 
αφού όλα τα άλλα χαρακτηριστικά είναι κοινά και αφηρημένα, με συνέπεια να 
μη λαμβάνονται ως κριτήρια διάκρισης.

Από τον ορισμό αυτό που δίνει η οικονομική επιστήμη (αλλά δεν είναι ο 
μόνος) συνάγεται ότι:

α) Η επιχείρηση πρέπει να είναι συνταγμένη σ’ ένα οργανικό σύνολο, 
το οποίο επιδιώκει και εκτελεί σειρά οικονομικών πράξεων με συνέπεια και για 
να πετύχει έναν ορισμένο σκοπό.

β) Προϋποθέτει μόνιμο συνδυασμό συντελεστών παραγωγής.
γ) Οι πράξεις και οι ενέργειες της επιχείρησης πρέπει να έχουν έναν 

οικονομικό χαρακτήρα.
δ) Οι πράξεις της επιχείρησης (κυρίως η παραγωγή) διενεργούνται για 

λογαριασμό της αγοράς, η οποία είναι απρόσωπη. Άρα η έκβαση αυτών είναι 
αβέβαιη και σ’ αυτό ακριβώς συνίσταται ο επιχειρηματικός κίνδυνος.

ε) Το κίνητρο των επιχειρημ ατικών πράξεων είναι το κέρδος, το οποίο 
και καλύπτει την αμοιβή του ιδίου κεφαλαίου, την εξασφάλιση από τον 
επιχειρηματικό κίνδυνο, την ανταμοιβή του επιχειρηματία για τους κόπους που 
καταβάλλει κλπ.

στ) Η επιχείρηση, ακόμη και όταν είναι νομικώς άτυπη, έ χει οικονομική 
αυτοτέλεια. Αυτό σημαίνει ότι τίθενται στη διάθεσή της και προς εκπλήρωσή 
του σκοπού της, ορισμένα μέσα όπως τα κεφάλαια αυτής.

1.2. Επιχείρηση και εκμετάλλευση

Η εκμετάλλευση δεν ταυτίζεται με την επιχείρηση. Με τον όρο 
«εκμετάλλευση» εννοούμε την τεχνική οργανωτική ενότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση και περιλαμβάνει το προσωπικό, το μηχανικό και τεχνικό 
εξοπλισμό, τις τεχνικές μεθόδους και όλη γενικά τη διαδικασία παραγωγής. Η 
εκμετάλλευση επιδιώκει, όπως και η επιχείρηση, ορισμένο σκο πό, όχι 
απαραίτητα τον ίδιο π.χ. οικονομική μονάδα μη κερδοσκοπική (Νοσοκομείο). 
Άρα επιχείρηση και εκμετάλλευση δεν επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, Η πρώτη 
αποβλέπει τη παραγωγή των οικονομικών αγαθών χάριν του κέρδους ενώ της 
δεύτερης ο σκοπό εξαντλείται στην παραγωγή των αγαθών.

Μία επιχείρηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες εκμεταλλεύσεις, 
ενώ εκμετάλλευση χωρίς επιχείρηση είναι δύσκολο να φανταστούμε στο 
σύγχρονο κεφαλαιοκρατικό σύστημα παραγωγής.
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1.3. Το φαινόμενο της συγκέντρωσης στις επιχειρήσεις.

Το πιο έντονο χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης 
κεφαλαιοκρατικής οικονομίας είναι η τάση για συγκέντρωση (συσσώρευση) 
κεφαλαίων που υπαγορεύονται από την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών 
οικονομικών οργανισμών. Η τάση αυτή εκφράζεται στην πράξη με τις ενώσ εις 
ή συνασπισμούς των επί μέρους οικονομικών μονάδων.

Όπως στη φύση επικρατούν τα ισχυρότερα ζώα, ενώ τα υπόλοιπα 
εξαφανίζονται, έτσι και στην οικονομικό περιβάλλον της σύγχρονης 
κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας θα επικρατήσουν και θα επιβιώσουν οι μεγάλες 
και οικονομικώς ισχυρές επιχειρήσεις, ενώ οι μικρότερες θα καταστραφούν και 
θα εξαφανιστούν.

Διακρίνουμε τρεις τύπους συγκέντρωσης κεφαλαίων:
1) Οριζόντια συγκέντρωση. Περιλαμβάνει ομοειδής επιχειρήσεις και 

αποτελεί την κύρια μορφή συγκέντρωσης στη βιομηχανία.
2) Κάθετη συγκέντρωση., Περιλαμβάνει ανόμοιες αλλά σχετικές, γιατί 

κάθε μία απ’ αυτές αποτελεί το επόμενο στάδιο της προηγούμενης στην 
παραγωγική διαδικασία.

3) Συμπληρωματική συγκέντρωση. Περιλαμβάνει επιχειρήσεις που 
παράγουν διάφορα προϊόντα, όμοια ή ανόμοια, αδιάφορο. Σκοπός τους είναι 
η συγκέντρωση κεφαλαίων.

1.4. Συνασπισμός Επιχειρήσεων

Η οικονομική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων δημιουργεί τους 
συνασπισμούς και μπορεί να αποβλέπει σε όλους τους τομείς της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κυριότεροι συνασπισμοί, αμερικανικής κυρίως προέλευσης είναι οι 
εξής: 3

v Συμφωνία κυρίων
v Πούλς (Pools)
v Κόνερ (Corner)
v Χόλντιν ή Κονσέρν (Holding, Concern)
v Τράστ (Trust)
v Πολυεθνική Εταιρία

1.5. Είδη επιχειρήσεων

Γενικά οι επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα εκ του αντικειμένου της 
δράσης τους, του ιδιοκτησιακού επιχειρηματικού κεφαλαίου, εκ της νομικής 
μορφής τους και κατά μέγεθος:

                                                            
3 Λεοντάρης Μιλτιάδης, Ανώνυμες Εταιρίες (2002) Εκδόσεις Πάμισος
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1.5.1. Επιχειρήσεις εξ αντικειμένου δράσης

1. Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής.
2. Επιχειρήσεις παραγωγής ή μεταποίησης ή μετασχηματισμο ύ. Στη 

κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες.
3. Επιχειρήσεις γενικού εμπορίου, ή εμπορικές.
4. Επιχειρήσεις ασφαλιστικές.
5. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
6. Τραπεζικές επιχειρήσεις.
7. Επιχειρήσεις μεταφορών, που διακρίνονται σε χερσαίες, θαλάσσιες και 

εναέριες.

1.5.2. Επιχειρήσεις εκ του φορέα τους

1. Ιδιωτικές επιχειρήσεις
2. Δημόσιες επιχειρήσεις
3. Μικτές επιχειρήσεις

1.5.3. Νομικές μορφές επιχειρήσεων

1. Ατομικές
2. Εταιρικές
· Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
· Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
· Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
· Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
· Ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία (Α.Ν.Ε.)
· Συνεταιρισμός
· Συμπλοιοκτησία

1.5.4. Επιχειρήσεις κατά μέγεθος

1. Μικρές επιχειρήσεις
2. Μεσαίες επιχειρήσεις
3. Μεγάλες επιχειρήσεις
4. Επιχειρήσεις κολοσσοί

Τελευταία αναφέρονται και οι "μικρομεσαίες επιχειρήσεις" (ΜΜΕ), όχι 
τόσο ως ενδιάμεση κατηγορία των δύο πρώτων, αλλά αθροιστικά αυτών, για 
λόγους πολιτικής ανάπτυξης και ένταξής τους σε προγράμματα 
επιχορηγήσεων.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1. Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη

μετόχων.

Πρόκειται για κεφαλαιουχική (μετοχική) εταιρία, της οποίας το κεφάλαιο 
είναι διαιρεμένο σε μετοχές και οι μέτοχοι δεν ευθύνονται, πέρα από το 
ποσοστό συνεισφοράς τους, για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.4

1.2. Χαρακτηριστικά της Α.Ε.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:
α) Αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή επιχειρηματικής δράσης με το 

νομικό τύπο της εταιρίας. Ο νόμος ορίζει ότι για την ίδρυσή της χρειάζεται 
σχετικά μεγάλο κεφάλαιο (σήμερα 60.000 € το κατώτατο όριο), ενώ υπάρχουν 
περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο. Η φύση όμως 
της Α.Ε. ευνοεί τη συγκέντρωση μεγάλων κεφαλαίων.

β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα μερίδια, τα οποία 
ενσωματώνονται σε έγγρα φα, τις μετοχές. «Μετοχή (Λογαριασμοί 34.00 -
34.03): είναι ο τίτλος, το αξιόγραφο, στο οποίο ενσωματώνεται η μετοχική 
σχέση και ένα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.». 5 Οι μετοχές 
μεταβιβάζονται εύκολα. Αν οι μετοχές είναι ανώνυμες μεταβιβάζονται όπως 
κάθε κινητό πράγμα, δηλαδή με παράδοση της νομής και συμφωνία των 
μερών ότι μεταβιβάζεται και η κυριότητα. Αν οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
απαιτείται εγγραφή σε ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρίας και γραπτή 
μεταβίβαση της κυριότητας. 6. Η αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη από 0,30 €.

γ) Για τη σύσταση της Α.Ε. απαιτούνται αυστηροί όροι δημοσιότητας, 
δηλαδή συμβολαιογραφικό έγγραφο, έγκριση εποπτεύουσας αρχής (νομάρχη) 
και δημοσίευση του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αλλά 
και σε ό λη τη διάρκεια της ζωής της είναι απαραίτητη η δημοσιότητα π.χ. 
δημοσίευση Ισολογισμών, τις αποφάσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) κλπ). Επίσης ο έλεγχος της Νομαρχίας είναι συνεχής, αφού 
παρακολουθεί τα πρακτικά του Δ.Σ., των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) κλπ.7

                                                            
4 Νεγκάκης Χρήστος, Σημειώσεις Α.Ε.,2011
5 Σύγχρονη Λογιστική με ΕΛΠ & ΔΛΠ, Μπατσινίλας Ε-Πατατούκας Κ., Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης 2010
6 Λεοντάρης Μιλτιάδης, Ανώνυμες Εταιρίες (2002) Εκδόσεις Πάμισος
7 Φορολογική Επιθεώρηση 2002, Τεύχος 644
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δ) Η διάρκεια της Α.Ε. ορίζεται συνήθως μακρά (50 χρόνια). 
Καταγγελία της Α.Ε πριν από τη λήξη της δεν επιτρέπεται (σ’ αντίθεση με ότι 
συμβαίνει με τις Ο.Ε. ή Ε.Ε.). Επιτρέπεται η λύση της με απόφαση της 
πλειοψηφία των μετόχων αυτής στη Γενική Συνέλευση, όχι όμως με απόφαση 
των μετόχων που απαρτίζουν την μειοψηφία. Αυτό εξασφαλίζει τη 
σταθερότητα και τη συνέχεια της Α.Ε.

ε) Η ευθύνη των μετόχων, όπως αναφέρθηκε και στον ορισμό της Α.Ε., 
είναι περιορισμένη και φτάνει μέχρι το ποσοστό της ε ισφοράς της, χωρίς οι 
μέτοχοι να ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις υποχρεώσεις 
της εταιρίας και η ευθύνη της περιορίζεται στην καταβολή της εισφοράς τους.

στ) Οι αποφάσεις στην Α.Ε. παίρνονται κατά πλειοψηφία. Οι 
αποφάσεις για τα θέματα πο υ αφορούν την Α.Ε. και γενικά τη διοίκησ η και τη 
διαχείριση της περιουσίας της είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ., ενώ ο ορισμός του 
Δ.Σ., η διάλυση, η αλλαγή έδρας κλπ είναι αρμοδιότητα της Γ.Σ, στην οποία 
συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι, οι οποίο συμμετέχουν ανάλογα με τον αριθμό 
των μετοχών που κατέχουν. Κάθε μετοχή αντιπροσωπεύει και μία ψήφο.

ζ) Η Α.Ε., λόγω των τεράστιων κεφαλαίων τα οποία συγκεντρώνει, την 
καλή της οργάνωση στη διοίκηση και στο λογιστήριο κλπ . έχει τόσα 
πλεονεκτήματα που καμία άλλη μορφή επιχείρ ησης δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει. Έχει καλύτερη αντιμετώπιση από τις αρχές, τις τράπεζες και την 
αγορά. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μετοχές μπορούν να μεταβιβαστούν εύκολα, 
μπορούν να μπουν σαν ενέχυρο και γενικά μπορούν να μπουν εύκολα νέα 
πρόσωπα στην εταιρία.

η) Η Α.Ε. έχει την εμπορική ιδιότητα κατά το τυπικό κριτήριο «Πάσα 
Ανώνυμος Εταιρία είναι εμπορική και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική 
επιχείρησις».8

1.3. Ίδρυση Α.Ε.

Για την ίδρυση της Α.Ε. πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστο μέρη ή 
κατά την έκφραση του νόμου το κεφάλαιο αυτής πρέπει να αναληφθεί από 
δύο τουλάχιστο ιδρυτές 9, χωρίς να ορίζεται η αναλογία συμμετοχής των 
ιδρυτών.

Τα ιδρυτικά μέλη μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα 
φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ηλικία πάνω από 18 ετών κ αι 
δικαιοπρακτική ικανότητα. 10 Για τη συμμετοχή ανηλίκου σε Α.Ε. απαιτείται 
δικαστική απόφαση.

                                                            
8 Κ.Ν. 2190/1920, Άρθρο 1.
9 Κ.Ν. 2190/1920, Άρθρο 8 § 1
10 Αστικός Κώδικας, άρθρο 127, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1329/1983.
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1.3.1. Διαδικασία ίδρυσης

α) Σύνταξη Καταστατικού

Συντάσσεται το καταστατικό παρουσία δικηγόρου.

β) Υπογραφή της ιδρυτικής πράξης.

«Αι ανώνυμοι εταιρείαι δεν δύνανται να συσταθούν ειμή δημοσίου 
εγγράφου»11

Για τη σύστασή μιας Α.Ε. απαιτείται ιδρυτικό έγγραφο 
(συμβολαιογραφικό έγγραφο) που ονομάζεται καταστατικό και υπογράφεται 
από τα ιδρυτικά μέλη και τον συμπράττοντα δικηγόρο και συντάσσεται 
ενώπιον συμβολαιογράφου.12

Για τη σύνταξη του Καταστατικού της εταιρίας, πρέπει να 
συμφωνηθούν μεταξύ των ιδρυτών και να καταγραφούν σ’ αυτό η Επωνυμία, 
η Έδρα, ο Σκοπός, η διάρκεια, το Κεφάλαιο της εταιρίας και τρόπος 
καταβολής του, οι Μετοχές, η Γενική Συνέλε υση, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι 
Ελεγκτές, τα Δικαιώματα μετόχων, ο Ισολογισμός και διάθεση κερδών, η Λύση 
και η εκκαθάριση, οι Μέτοχοι και οι ιδρυτές και οι δαπάνες σύστασης.

Το καταστατικό μπορεί να περιέχονται πλήθος άλλων διατάξεων , 
ανάλογα με το αντικ είμενο εργασιών της εταιρίας και τις σχέσεις των εταίρων 
μεταξύ τους, όμως δεν πρέπει να είναι αντίθετη με τον νόμο , ούτε μπορεί να 
υπερισχύει αυτού. Τυχόν παράλειψη κάποιας διάταξης ή ακόμη και μη ορθή 
διατύπωση εμπεριέχει κινδύνους ακόμη και για τη συνέχ ιση της λειτουργίας 
της εταιρίας.13

Κατά τη σύσταση, οι ιδρυτές καθορίζουν τις σχέσεις τους σύμφωνα με 
το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο (με τον αριθμό των 
μετοχών που κατέχει ο καθένας από αυτούς). 

Οι εισφορές τους μπορεί να είναι, είτε σε μετρητά είτε σε είδος. 
Η εισφορά σε είδος αποτιμάται από την επιτροπή του άρθρου 9 του 

Κ.Ν.2190/1920. 
Η αναγραφή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται πάντοτε σε 

ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισφοράς των μετόχων.
Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους σε μετρητά 

πραγματοποιείται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό όψεως, που θα ανοιχτεί 
στο όνομα της εταιρίας. 

                                                            
11 Εμπορικός Νόμος, Άρθρο 40 & Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 4 § 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 
του Π.Δ. 409/1986
12 Λεοντάρης Μιλτιάδης, Ανώνυμες Εταιρίες (2002) Εκδόσεις Πάμισος
13 Νεγκάκης Χρήστος, Σημειώσεις Α.Ε.,2011
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Το ονοματεπώνυμο του κάθε μετόχου θα πρέπει να αναγράφεται στο 
παραστατικό της τράπεζας, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος καταβολής του 
κεφαλαίου από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας.

Υπάρχει περίπτωση, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να 
ορίζεται μεγαλύτερο από 60.000 € (τουλάχιστον 300.000 €): Αλλά και η 
φύση της Α.Ε. ευνοεί τη συγκέντρω ση, συνήθως πολύ ανώτερων από το 
νόμιμο όριο κεφαλαίων.

Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή.
Η εταιρία προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση.
Στην περίπτωση που η εταιρία δραστηριοποιείται στον τραπεζικό ή 

χρηματοπιστωτικό κλάδο το ελάχιστο κεφάλαιό της ορίζεται διαφορετικά, με 
προεδρικά διατάγματα.

Ένα αντίγραφο του καταστατικού - συμβολαίου υποβάλλεται προς 
έγκριση, στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας, όπου εδρεύει η εταιρία και 
λαμβάνει αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) Σύμφωνα με το 
άρθρο 4 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 την άδεια συστάσεως της Α.Ε. χορηγεί ο 
Υπουργός Εμπορίου αλλά με το Ν.Δ. 532/1970 το δικαίωμα αυτό χορηγήθηκε 
στους νομάρχες, εκτός από τις τραπεζικές και ασφαλιστικές Α.Ε, τις εταιρίες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίου (Ν.Δ. 608/1970), τις 
αθλητικές Α.Ε. (άρθρο 20 Ν. 2339/1995) και τις ανώνυμες που είναι οι μετοχές 
τους εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

γ) Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου ένα τοις εκατό (1 %)

Μέσα σε 15 μέρες από την καταχώρηση της πράξεως συστάσεως της 
Α.Ε. στο Μητρώο Α.Ε. της οικείας νομαρχίας, οι ιδρυτές οφείλουν να 
καταβάλουν στη Δ.Ο.Υ. της έδρας αυτής το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 
και ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1 %) του μετοχικού κεφαλαίου. Το 
αποδεικτικό καταβολής προσκομίζεται στη νομαρχία ή στο Υπουργείο, όπου 
έχει υποβληθεί το καταστατικό για έγκριση. 14

δ) Ανταποδοτικό τέλος ένα τοις χιλίοις (1 ‰)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 § 8 του Ν. 2837/2000 καθιερώθηκε η 
καταβολή ανταποδοτικού τέλους ένα τοις χιλίοις (1 ‰) στη σύσταση και 
αύξηση κεφαλαίου μόνο των Α.Ε.

                                                            
14 Λεοντάρης Μιλτιάδης, Ανώνυμες Εταιρίες (2002) Εκδόσεις Πάμισος

Black Ice Software LLC
Demo version



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π.

23

ε) Θεώρηση Ιδρυτικού συμβολαίου από το οικείο 

Επιμελητήριο

Κατόπιν το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2081/1992 
υποβάλλεται στο αρμόδιο Επιμελητήριο, το οποίο χορηγεί βεβαίωση περί του 
ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής και καταβάλλεται το 
σχετικό παράβολο.

στ) Δημοσίευση συστάσεως Α.Ε.

Μετά την έγκριση του καταστατικού και τη χορήγηση της σχετικής 
άδειας λειτουργίας της Α.Ε., η αρμόδια υπηρεσία της νομαρχίας εγγράφει την 
νεοϊδρυθείσα εταιρία στο ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρεί για τις ανώνυμες 
εταιρίες (άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν η υπηρεσία της νομαρχίας αποστέλλει για δημοσίευση (με 
δαπάνες της εταιρίας για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Φ.Ε.Κ.) τεύχος των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με τα σχετικά τέλη, σχετική ανακοίνωση 
περί της συστάσεων της Α.Ε. και καταχωρήσεως της συστατικής πράξεως στο 
Μητρώο των Α.Ε.

ζ) Απόκτηση νομικής προσωπικότητας

Με τις δύο πράξεις (καταχώρηση στο Μητρώο και δημοσίευση στο 
ΦΕΚ) ολοκληρώνεται η διαδικασία συστάσεως της Α.Ε., ωστόσο η απόκτηση 
της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας γίνεται με την καταχώρηση στο 
οικείο Μητρώο Α.Ε. τη ς απόφασης του νομάρχη με την οποία παρέχεται η 
άδεια συστάσεως και η έγκριση του καταστατικού.15

1.3.2. Δημοσίευση Στοιχείων

Με την έναρξη και την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, η 
Α.Ε. οφείλει να δημοσιεύει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αφορο ύν, τη 
νομική της προσωπικότητα και την περαιτέρω δράση της για τη σωστή 
ενημέρωση των μετόχων (αποφάσεις της Διοίκησης που αφορούν τη σύστασή 
της, την έγκριση του καταστατικού της και τις τροποποιήσεις του, τους 
διορισμούς και τις παύσεις των προσώπων που ασκούν τη διαχείριση, την 
εκπροσώπηση και τον έλεγχο της εταιρίας, όλες τις αποφάσεις αύξησης ή 
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση νέων μετοχών, τον α ριθμό και 
το είδος των μετοχών και να γνωστοποιεί την πιστοποίηση της καταβολής του 

                                                            
15 Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 10 § 7β
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μετοχικού κε φαλαίου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα οικονομικά 
της αποτελέσματα, τη λύση της εταιρίας καθώς και οποιεσδήποτε δικαστικές 
αποφάσεις που αφορούν την ακύρωσή της, την κήρυξή της σε κατάσταση 
πτώχευσης ή τη διαγραφή της από το Μητρώο Ανωνύμων Ετ αιριών και 
οποιαδήποτε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται 
από άλλες διατάξεις).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

1. Διαχειριστική Περίοδος

Οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος καθιερώνουν την αρχή του 
ετήσιου της φορολογίας και την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.

Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και 
ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των 
αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των 
επόμενων χρήσεων (άρθρο 29 § 1 Ν. 2238/1994).

Κατά συνέπεια τα μεν ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και 
φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν, 
ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, οι δε δαπάνες 
κατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν.

Επίσης, τα ακαθάριστα έσοδα που προεισπράττονται σε κάποια χρήση 
δεν φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία εισπράττονται, αλλά στην 
επόμενη χρήση, στην οποία πραγματικώς ανήκουν.16

Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (Accrual concept). (Αρχή των 
δεδουλευμένων ή της µη αναγκαστικά ταμειακής αναγνώρισης εσόδων / 
εξόδων) Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων σημαίνει ότι, κάθε έξοδο και 
έσοδο πρέπει να καταχωρείται και να λαμβάνεται υπόψη μέσα στη χρονική ή 
διαχειριστική περίοδο στην οποία αυτ ό πραγματοποιείται, έτσι ώστε ο 
λογαριασμός αποτελεσμάτων να περιλαμβάνει μόνον τα έσοδα και τα έξοδα 
που προκύπτουν από τα γεγονότα της οικονομικής δραστηριότητας.17

Η κάθε χρήση είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες και τα έσοδα και τα 
έξοδα που αφορούν άλλε ς χρήσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον 
υπολογισμό του αποτελέσματος. Για τον λόγο αυτό, τα έσοδα και τα έξοδα 
επόμενων ή προηγούμενων χρήσεων αντιμετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο
από τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης, κατά τον υπολογισμό των 
αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, η προείσπραξη διδάκτρων από 
εκπαιδευτήριο για μαθήματα που θα γίνουν την επόμενη χρήση δεν επηρεάζει 
τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, αλλά παρουσιάζονται στον 
Ισολογισμό ως προεισπραγμένα έσοδα.

Η αυτοτέλεια των χρήσεων αποτ ελεί βασική λογιστική αρχή που 
υιοθετείται και από τις νομοθεσίες εμπορική18 και φορολογική (άρθρο 29 § 1 Ν 
2238/1994).

                                                            
16 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων .
Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
17 Ντζανάτος Δημητριος. (2008). Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών 
καταστάσεων και έλεγχος της πληρόττητας τους. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.
18 Κ.Ν. 2190/1920, άθρο 44α § 1
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Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η διαχειριστική 
περίοδος.

1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό 
διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της 
επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του 
δωδεκαμήνου. Κατ' εξαίρεση, για τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης 
κατηγορίας, η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορε ί να περιλαμβάνει και 
μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα, όχι όμως και πλέον των 
εικοσιτεσσάρων μηνών.

Ως διαχειριστική περίοδος έναρξης, για την εφαρμογή του άρθρου 
αυτού, θεωρείται και εκείνη κατά την οποία ο επιτηδευματίας, λόγω ύψους 
ακαθαρίστων εσόδων, άρχισε να τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας (άρθρο 26 § 1 
του ΠΔ 186/1992.19

2. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων υποχρεούνται να κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου ή 
στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να κλείνει τη διαχείρισή 
του:

α) το υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα 
αλλοδαπής επιχείρησης κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή του το 
κεντρικό κατάστημα στην αλλοδαπή και 

β) η ημεδαπή επιχείρηση, στην οποί α μετέχει αλλοδαπή τοιαύτη με 
ποσοστό κεφαλαίου πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον κατά το χρόνο 
που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση, 

γ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό 
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία 
μετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό, κατά το 
χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση, 

δ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό 
τουλάχιστον πενήντα τοι ς εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, κατά το 
χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η συμμετέχουσα επιχείρηση. 

Επί αλλαγής του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου της 
αλλοδαπής επιχείρησης ή της συμμετέχουσας, οι επιχειρήσεις των παραπάνω 
περ. α’, β’, γ’ και δ’ μπορούν, χωρίς έγκριση του προϊσταμένου της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας, να προσαρμόζουν το χρόνο λήξης της διαχειριστικής 
περιόδου με αυτόν της αλλοδαπής ή της συμμετέχουσας επιχείρησης.

Η προσαρμογή μπορεί να γίνεται είτε με επιμήκυνση είτε με σύντμηση 
της διαχειριστικής περιόδου.

3. Όταν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της φορολογίας 
οικονομικού έτους έχουν κλειστεί περισσότερες από μία διαχειρίσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνουν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, ως 
εισόδημα λαμβάνεται το άθροισμα των κερδών αυτών των διαχειρίσεων. Σε 

                                                            
19 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2008). Ανάλυση - Ερμηνεία Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων 

(Κ.Β.Σ.). ΑΘήνα: Φορολογικό Ιστιτούτο.

Black Ice Software LLC
Demo version



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π.

27

περίπτωση μετάθεσης του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου, η 
μετάθεση αυτή θεωρείται, πάντοτε, ως παράταση της δωδεκάμηνης περιόδου. 
Σε αυτήν την περίπτωση ως εισόδημα λαμβάνεται αυτό που πρ οκύπτει από 
την προσαυξημένη δωδεκάμηνη περίοδο. 

4. Όταν έχει διαρρεύσει πλήρες δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, χωρίς 
να κλειστεί διαχείριση κατά το οικονομικό έτος που προηγήθηκε του έτους της 
φορολογίας, το εισόδημα καθορίζεται εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32. 

5. Αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου με σύντμηση 
ή επιμήκυνση αυτής επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την 
επιβάλλουν. Για την αλλαγή αυτήν απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της 
Δημόσιας Οικονομι κής Υπηρεσίας, μετά από σχετική αίτηση του 
επιτηδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από την 
αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστικής περιόδου της οποίας ζητείται 
η επιμήκυνση ή ένα (1) μήνα πριν από την αιτούμενη λήξη της υπό σύντ μηση 
διαχειριστικής περιόδου. Η αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται 
ότι δεν έχει υποβληθεί (άρθρο 29 § 5 Ν 2238/1994).20

Κατ' εξαίρεση για την αλλαγή για πρώτη φορά του χρόνου λήξης της 
διαχειριστικής περιόδου δεν απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., 
αλλά η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης η οποία υποβάλλεται στις ανωτέρω 
οριζόμενες προθεσμίες. Η αίτηση ή η γνωστοποίηση που υποβάλλεται 
εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί (άρθρο 6 § 1 Ν 3052/2002).

2. Οικονομικές καταστάσεις και χρόνος καταρτίσεως των 

οικονομικών καταστάσεων.

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίου ς εμφανίζονται 
τα στοιχεία του Ι σολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των 
οικονομικών μονάδων, κεφαλαιώδους σημασίας. Αποσκοπούν κύρια στην 
πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης (μετόχων, τραπεζών, 
πιστωτών κτλ.). Επειδή οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται πρώτιστα 
για τους χρηματοδότες της οικονομικής μονάδας (μετόχους και πιστωτές), 
καλούνται και χρηματοοικονομικές καταστάσεις (financial statements) και η 
λογιστική, που ασχολείται με την κατάρτισή τους, χρηματοοικονομική 
λογιστική. Εκτός των παραπάνω οι χρηματοοικον ομικές καταστάσεις 
ενδιαφέρουν εξίσου και τους εντός της επιχείρησης μετόχους, προσωπικό κτλ. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό πρότυπο Νο 1 «Παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων», οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη 
απεικόνιση της οικονομικής θ έσης και επίδοσης μιας οικονομικής οντότητας. 
                                                            
20 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 
Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
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Επιδίωξη των γενικού σκοπού οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, την επίδοση και τις ταμιακές 
ροές της οικονομικής οντότητας, που είναι χρήσιμες για τις οικονομι κές 
αποφάσεις ενός ευρέος κύκλου χρηστών. Στους χρήστες των οικονομικών 
καταστάσεων περιλαμβάνονται οι σημερινοί και πιθανοί επενδυτές, οι 
εργαζόμενοι, ο ι δανειστές, οι προμηθευτές άλλοι εμπορικοί πιστωτές, οι 
πελάτες, το κράτος και τα όργανά του και το κοινό.21

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν επίσης τα αποτελέσματα 
της διαχείρισης από τη διοίκηση, των πόρων που της εμπιστεύθηκαν. Για να 
επιτύχουν αυτό το σκοπό, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες 
σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία της οικονομικής οντότητας:

(α) τα περιουσιακά στοιχεία,
(β) τις υποχρεώσεις,
(γ) τα ίδια κεφάλαια,
(δ) τα έσοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και 

ζημιών,
(ε) άλλες μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και
(στ) τις ταμιακές ροές.
Αυτές οι πληροφορίες, πα ράλληλα με άλλες πληροφορίες στις 

σημειώσεις, βοηθούν τους χρήστες να προεκτιμήσουν τις μελλοντικές 
ταμιακές ροές της οικονομικής οντότητας και ειδικότερα το χρόνο και τη 
βεβαιότητα αυτών.

Οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται στην Ελλάδα σύμφωνα 
με το ΕΓΛΣ στο τέλος της χρήσης είναι:

1. Η κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσης
2. Η κατάσταση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
3. Ο πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 
4. Η κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
5. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
Την κατάρτιση της κατάστασης "Γενική Εκμετάλλευση", επιβάλλει το 

Ε.Γ.Λ.Σ., χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η δημοσιότητα.
Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό πρότυπο Νο 1 «Παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων» , μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους καταστάσεις: 

(α) τον Ισολογισμό,
(β) την κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων,
(γ) την κατάσταση Μεταβολών των Ι δίων Κ εφαλαίων που να 

παρουσιάζει είτε:
(i) όλες τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, είτε

                                                            
21 Ντζανάτος Δημητριος. (2008). Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών 
καταστάσεων και έλεγχος της πληρόττητας τους. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.
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(ii) τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνες που 
προκύπτουν από συναλλαγές με τους μετόχους που δρουν υπό την ιδιότητα 
τους ως μέτοχοι,

(δ) την κατάσταση ταμιακών ροών και
(ε) τις σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη τ ων σημαντικών 

λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.22

Ο νόμος (άρθρο 41 Ν. 2190/1920) ορίζει ότι ο ισολογισμός καταρτίζεται 
στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης. Δεν εννοεί όμως το Δ.Σ. υποχρεωτικά να 
έχει περατώσει την κατάρτιση του Ισολογισ μού ακριβώς στη λήξη της 
χρήσεως, γιατί αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τεχνικά αδύνατο. Για 
να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Ισολογισμού, απαιτείται ένα χρονικό 
διάστημα από τη λήξη της χρήσεως, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το 
μέγεθος και την οργάνωση της εταιρίας.

Ο νόμος δεν καθορίζει επακριβώς το χρόνο που το Δ.Σ. οφείλει να 
περατώσει την κατάρτιση του Ισολογισμού. Από το άρθρο 25 του Ν. 
2190/1920 προκύπτει ότι «η Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της 
εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου ε ντός του νομού της έδρας ή άλλου 
δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστο μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός 
έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής ….» , σε συνδυασμό με 
το άρθρο 43 α § 3 περ. δ’ του Ν. 2190/1920 που ορίζει ότι η έκθεση του Δ.Σ. 
προς την τακτική Γ.Σ. πρέπει να έχει τεθεί υπ’ όψη των ελεγκτών για 
επαλήθευση αυτής με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστο 
τριάντα (30) ημέρες πριν την Γ.Σ., προκύπτει ότι ανώτατο χρονικό όριο 
περατώσεως της καταρτίσεως των οικονομικών καταστά σεων είναι πέντε (5) 
μήνες από τη λήξη της χρήσης. Μάλιστα πρέπει μετά τον έλεγχο από τους 
ελεγκτές να υπάρχει χρόνος τουλάχιστο είκοσι (20) τουλάχιστο ημερών πριν 
από τη Γ.Σ., για τη δημοσίευση του Ισολογισμού και της εκθέσεως των 
ελεγκτών και την υποβολή αυτών στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών του 
Υπουργείου Εμπορίου ή στον αρμόδιο Νομάρχη.

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει χρόνο μικρότερο από αυτό που ορίζει 
ο νόμος για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 § 8 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) «Οι πράξεις του 
ισολογισμού, καθώς και το κλείσιμο αυτού, περατούνται: α) εντός τριών (3) 
μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για τις ατομικές επιχειρήσεις, 
προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξίες, 
κοινωνίες του Αστικού Κώδικα και αστικές εταιρείες, β) εντός τεσσάρων (4) 
μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για τις ανώνυμες εταιρείες και 
τους συνεταιρισμούς, καθώς και για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις. γ) εντός έξι (6) μη νών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, 
για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται 
ποντοπόρα πλοία. Οι παραπάνω προθεσμίες δεν μπορούν να υπερβούν την 
προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος».

                                                            
22 Νεγκάκης Χρήστος. (2010). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Σύμφωνα με το ά ρθρο 29 § 2 του ΠΔ 186/1992 «Πράξεις που 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα της χρήσης ή αναφέρονται σ' αυτή ή άπτονται με 
οποιοδήποτε τρόπο του ισολογισμού αυτής, εφόσον τα στοιχεία αυτών των 
πράξεων περιέχονται στην επιχείρηση μετά τη λήξη της χρήσης και εντός τ ης 
προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού, λογίζονται ως ημερολογιακές 
πράξεις ισολογισμού».

Σύμφωνα με το άρθρο 12 § 15 του ΠΔ 186/1992 «Εάν ο αγοραστής 
των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2, 
το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχ ρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου 
μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή 
των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων. Ειδικά για τις οριστικές 
πωλήσεις συγγραμμάτων των οποίων η τιμή ορίζεται με απόφαση της 
αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το 
τιμολόγιο εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης και πάντως μέχρι το 
τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία δημοσιεύεται αυτή.

Κατ' εξαίρεση, όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, τα 
οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να 
εκδίδονται μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία 
έκδοσης την τελευταία ημέρα της διαχειριστική ς περιόδου, εφόσον 
παραδίδονται μέχρι την ημέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν».

Οι προθεσμίες παράτασης της σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων δεν είναι δυνατόν να παραταθούν ούτε με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ούτε μπορούν να υπερβούν την προθεσμία
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος και των κερδών 

εμπορικών επιχειρήσεων κατά τις ισχύουσες φορολογικές 

διατάξεις.

………………………………………………………………………………
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΚΦΕ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

14 § 15 του Ν. 3943/31-03-2001, ορίζει τα ακόλουθα:
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης 

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων κα ι Στοιχείων, θεωρείται η ημερομηνία στην 
οποία έκλεισε η διαχείριση 
…………………………………………………………………………………….»

Σύμφωνα με το άρθρο 29 § 1 του ΚΦΕ « Η διαχειριστική περίοδος 
περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, λήξη ή 
διακοπή των εργασιών της ε πιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να 
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είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου. Κατ' εξαίρεση, για την επιχείρηση που 
τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η 
διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του
δωδεκάμηνου χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες».

Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ως εισόδημα 
λαμβάνεται:

α) για τη διαχειριστική περίοδο μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες το 
κέρδος που προέκυψε κατά τη διάρκειά της.

β) για τη διαχειριστική περίοδο μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες το 
κέρδος που προέκυψε το κέρδος που προέκυψε από την έναρξη της 
περιόδου μέχρι την ημερομηνία έναρξης του υπολειπόμενου δωδεκάμηνου 
τμήματος, το οποίο υπολογίζεται κατά προσέγγιση.

Το εισόδημα αυτό αφαιρείται από το εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης 
διαχειριστικής περιόδου και το υπόλοιπο αποτελεί εισόδημα δωδεκάμηνης 
περιόδου φορολογείται στο επόμενο οικονομικό έτος.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. Λογιστικός Προσδιορισμός τ ου Οργανικού 
Αποτελέσματος της χρήσης.

Τα συνολικά οργανικά αποτελέσματα της χρήσεως προσδιορίζονται 
στο λογαριασμό 80.00 «Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης». Ο 
λογαριασμός 80 και οι υπολογαριασμοί του είναι λογαριασμοί συνθέσεως ή 
όπως αλλιώς λέγονται συγκεντρώσεως αποτελεσματικών λογαριασμών και 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συνολικού οργανικού 
αποτελέσματος της επιχείρησης. (λογ. 80.00), ο οποίος στη συνέχεια 
αναλύεται σε:

80.01 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως

80.02 Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων

80.03 Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων

Ο λογ. 80 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως, οπότε 
καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση του λογ αριασμού Γ ενικής 
Εκμεταλλεύσεως. Ο λογαριασμός αυτός, ο οποί ος, μαζί με το λογαριασμό 86 
«Αποτελέσματα Χ ρήσεως», αποτελεί το αναγκαίο και αναπόσπαστο 
συμπλήρωμα του ισολογισμού, καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και 
ισολογισμών αμέσως μετά την καταχώρησ η του Ι σολογισμού και του 
λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Σε αντίθεση με τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσεως που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας ο 
λογαριασμός της Γενικής Εκμετάλλευσης δεν δημοσιεύεται υποχρεωτικά.

Ο λογαριασμός 80.00 «Λ ογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης» 
χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των καθαρών τακτικών και οργανικ ών 
αποτελεσμάτων τα οποία πραγματοποιούνται μέσα στην χρήση που κλείνει, 
από την εκμετάλλευση των διαφόρων δραστηριοτήτων της οικονομικής 
μονάδας (κύριας, παρεπομένων και δευτερεύουσας σημασίας).

Στο λογαριασμό 80.00 στο τέλος της χρήσεως μεταφέρονται τα α ρχικά 
αποθέματα, τα τελικά αποθέματα και οι αγορές της ομάδας 2, τα έξοδα των 
λογαριασμών της ομάδας 6, εκτός από τους μη ενσωματωμένους στο 
λειτουργικό κόστος φόρους (π .χ. λογ. 63.98.02 φόρος ακίνητης περιουσίας), 
και τα έσοδα της ομά δας 7, αφού προηγουμένως οι λογαριασμοί των ομάδων 
αυτών υποστούν τις αναγκαίες τακτοποιήσεις.
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Ειδικότερα ο λογαριασμός 80.00:

Χρεώνεται

α. Αξία των αρχικών αποθεμάτων, δηλ αδή των αποθ εμάτων που 

υπήρχαν στην αρχή της χρήσεως που κλ είνει με πίστωση των οι κείων 

υπολογαριασμών των πρωτοβάθμιων 20-28.

β. Αξία των αγορών εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών -

υλικών συσκευασίας, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων 

και ειδών συσκευασίας που έγιναν μέσα στην χρήση που κλείνει, με πίστωση 

των οικείων υπολογαριασμών των πρωτοβαθμίων 20, 24, 25, 26 και 28.

γ. Αξία των δουλευ μένων εξ όδων κατ' είδος με πίστωση των οικείων 

λογαριασμών της ομάδας 6, δηλαδή των 60-68 οι οποίοι εξισώνονται.

δ. Κατά περίπτωση με τα καθαρά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσης 

που κλείνει, με πίστωση του λογαριασμού 80.01.

Πιστώνεται

α. Αξία δουλευμένων εσόδων κατ' είδος με χρέωση των οικ είων 

λογαριασμών της ομάδας 7, δηλαδή των 70-78.

β. Α ξία των τελικών αποθεμάτων, δηλα δή των αποθεμάτων που 

προσδιορίζονται έπειτα από απογραφή στο τέλος της χρήσης που κλείνει, 

όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται με την αποτίμηση της ποσοτικής 

απογραφής, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών των πρωτοβαθμίων 

20-28.

.γ. Κατά περίπτωση, με την καθαρή ζημιά εκμεταλλεύσεως της χρήσης 

που κλείνει με χρέωση του λογαριασμού 80.01.
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80.00 - "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ"

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(+)

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (+)
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(=)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ = ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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2. Λογιστικός Προσδιορισμός των Μικτών 

Αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) της χρήσης.

Το Μικτό Αποτέλεσμα της χρήσης προκύπτει από τη γνωστή 
εξίσωση:23

Αποθέματα Έναρξης ΧΧΧ

πλέον Αγορές Χρήσης ΧΧΧ

ΧΧΧ

μείον Αποθέματα Λήξεως ΧΧΧ

Κόστος (Αγοράς ή Παραγωγής Πωλημένων ΧΧΧ

πλέον Άμεσα Έξοδα Πωλήσεων ΧΧΧ

Κόστος Πωλήσεων ΧΧΧ

Έσοδα από Πωλήσεις ΧΧΧ

Μικτό Αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημία) ΧΧΧ

Το οργανικό αποτέλεσμα της προηγούμενης παραγράφου για να το 
μετατρέψουμε σε Μικτό Αποτέλεσμα, θα πρέπει:

1) Να αφαιρέσουμε τα έξοδα της Ομάδας 6 που δεν συνιστούν Κόστος 
Πωλήσεων και γίνεται με πίστωση του λογαριασμού 80.01 και χρέωση του 
λογαριασμού 80.02.

2) Να αφαιρέσουμε τα έσοδα της Ομάδας 7 που δεν συνιστούν έσοδα 
Πωλήσεων και γίνεται με χρέωση του λογαριασμού 80.01 και πίστωση του 
λογαριασμού 80.03.

Από τα ανωτέρω προκύπτε ι ότι στο τέλος της χρήσης στο λογαριασμό 
«Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης» μεταφέρονται τα καθαρά 
αποτελέσματα εκμετάλλευσης (καθαρά κέρδη ή ζημίες) που προκύπτουν από 
το λογαριασμό 80.00. Στη συνέχεια ο λογαριασμός 

80.01 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως: 24

Χρεώνεται:

1) κατά περίπτωση, με την καθαρή ζημία εκμεταλλεύσεως της χρήσεως 
που κλείνει, με πίστωση του λογαριασμού 80.00, ο οποίος εξισώνεται.

2) με τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έσοδα, όπως 
εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις γενικές αρχές της αναλυτικής λογιστικής δεν 

                                                            
23 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
24 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ"
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συνιστούν έσοδα Πωλήσεων και συνεπώς δεν συνυπολογίζονται στα έσοδα 
που συσχετίζονται με το κόστος πωλημένων, προκειμένου να προσδιοριστεί 
το Μικτό Αποτέλεσμα δηλαδή το κέρδος ή ζημία. Τα έσοδα αυτά έχουν ήδη 
μεταφερθεί στην πίστωση του λογαριασμού 80.00 προκειμένου να 
συμμετάσχουν και αυτά στον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος 
της χρήσεως. Κατόπιν χρεώνεται ο λογαριασμός 80.01 και πιστών ονται οι 
οικείοι υπολογαριασμ οί του 80.03, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονται σε 
κατάλληλους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα 
Χρήσεως».

3) κατά περίπτωση, με τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως 
που κλείνει, με πίστωση του λογαριασμού 86.00.00 «μικτά αποτελέσματα 
(κέρδη ή ζημίες)».

Πιστώνεται:

1) κατά περίπτωση, με τα καθαρά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως 
που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 80.00, ο οποίος εξισώνεται,

2) με τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έξοδα, όπως
εκείνα που σύμφωνα με τις γενικές αρχές της αναλυτικής λογιστικής δεν 
συνιστούν κόστος παραγωγής και βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης , με 
χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 80.02.

Ορισμένα προκύπτουν από τους λογαριασμούς της Ομάδας 9, όπως 
τα έξοδα διο ικητικής λειτουργίας, τα έξοδα λειτουργίας ερευνών και 
αναπτύξεως, τα έξοδα (έμμεσα) λειτουργίας διαθέσεως και έξοδα λειτουργίας 
παραγωγής μη κοστολογημένα (κόστος υποαπασχολήσεως – αδρανείας),
ενώ άλλα προκύπτουν άμεσα από συγκεκριμένους λογαριασμούς της ομάδας 
6, όπως Έξοδα συμμετοχών χρεογράφων, προβλέψεις υποτιμήσεων 
συμμετοχών και χρεογράφων, διαφορές από πώληση συμμετοχών και 
χρεογράφων και χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

3) κατά περίπτωση, με τις μικτές ζημίες εκμεταλλεύσεως της χρήσεως 
που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 86.00.00.

3. Λογιστικός Προσδιορισμός του Αποτελέσματος χρήσης.

3.1. Έννοια Καθαρών Κερδών

«Καθαρά Κέρδη» είναι σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920, τα 
προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα 
έσοδα παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και 
παντός άλλου εταιρικού βάρους».

Επειδή όμως η δομή του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και 
του «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» καταρτίζεται από 01/01/1987 με 
βάση τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ. Σ. (άρθρο 42 δ, Ν. 2190/1920) καθαρό κέρδος 
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της Α.Ε. είναι το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 86.99 «Καθαρά 
Αποτελέσματα Χρήσης».

Η διανομή των κερδών δεν γίνεται από τον άνω λογαριασμό αλλά από 
το λογαριασμό 88 «Αποτελέσματα προς Διάθεση».

Βασικοί επομένως λογαριασμοί για τον προσδιορισμό του κέρδους της 
χρήσης και στη συνέχεια της διανομής του είναι :

α) Ο λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα Χρήσης»
β) Ο λογαριασμός 88 «Αποτελέσματα προς Διάθεση»
Θέλοντας να συσχετίσουμε τους δύο ανωτέρω λογαριασμούς με τις 

διατάξεις του Ν. 2190/1920 μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι ο λογαριασμός 86 
προσδιορίζει το καθαρό κέρδος της Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 45, ενώ ο λογαριασμός 88 διανέμει τα κέρδη με βάση τα οριζόμενα 
στα άρθρα 24,44 και 45 του Ν. 2190/1920.2526

3.2. Περί του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα Χρήσης»

Το αποτέλεσμα της χρήσης προσδιορίζεται από το λογαριασμό 86 
«Αποτελέσματα Χρήσεως».

Στην παράγραφο 2.2.809 του Ε.Γ.Λ.Σ. γίνεται αναφορά πότε 
χρησιμοποιείται ο εν λόγω λογαριασμός.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσης, και 
χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των συνολικών καθαρών αποτελεσμάτων 
(κερδών ή ζημιών) που πραγματοποιήθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση από 
τις δραστηριότητες της επιχείρηση, οπότε καταρτίζεται υποχρ εωτικά η 
Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, σύμφωνα πάντα με το υπόδειγμα 
της πα. 4.1.202 του Ε.Γ.Λ.Σ. Αποτελεί επομένως λογαριασμό συγκεντρώσεως 
ή συνθέσεως.

Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης πριν από την αφαίρεση των φόρων 
που βαρύνουν τα κέρδη (φόροι ει σοδήματος και λοιποί μη ενσωματωμένοι 
στο λειτουργικό κόστος φόροι) προκύπτει από:27

· Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως και τα έσοδα από παρεπόμενες 
δραστηριότητες.

· Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έσοδα – έξοδα).

· Τα έξοδα λειτουργιών: διοικητικής, ερευνών – ανάπτυξης, διάθεσης και 
χρηματοοικονομικής τα οποία δεν είναι διαμορφωτικά του Μικτού 
Αποτελέσματος.

· Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έσοδα, κέρδη, έξοδα, ζημίες).

                                                            
25 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
26 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ"
27  Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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· Τα έσοδα και έξοδα προηγουμένων χρήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
μέσα στη χρήση.

· Τις προβλέψεις για ζημίες και έξοδα εξαιρετικού χαρακτήρα.
· Τις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις πάγιων 

στοιχείων.
Τα παραπάνω αποτελέσματα μεταφέρονται στους υπολογαριασμούς 

του λογαριασμού 86, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται ως εξής:28

86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΜΙΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(από λογαριασμό 80.01)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
(από λογαριασμό 80.01)

(+) (+)

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (Λ. 92.01) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(Λ. 74 + Λ. 75 +78.05)

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Λ. 92.02)
ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

(Λ. 76)

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (Λ. 92.03) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (Λ. 76)

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Λ. 65)

ΕΞΟΔΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (Λ. 64.10 + 64.12) (+)

(+)

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (Λ. 81.00) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ (Λ. 81.01) 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (Λ. 81.02) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ( Λ. 81.03)

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ. 82.00) ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ. 82.01)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (Λ. 83)
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ. 84)

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Λ. 85) 

                                                            
28 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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Στην κατάσταση του λογαριασμού 86, πέρα από τα στοιχεία που 
προκύπτουν από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς, περιλαμβάνονται και 
τα στοιχεία συνολικού κύκλου εργασιών (πωλήσεων), του Κόστους 
Πωληθέντων και δημοσιεύεται πάντα μαζί με τον Ισολογισμό.

Η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης καταχωρείται 
στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών των οικονομικών μονάδων (άρθρο 
29 § 1 Κ.Β.Σ.) 29 και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης, όπως 
ορίζεται από την περ. 2 της παρ. 4.1.100 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920, ο Ισολογισμός, ο 
λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» κα ι ο «Πίνακας διάθεσης 
Αποτελεσμάτων» δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη 
συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο λογαριασμός 86 χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των καθαρών 
αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) που πραγματοποιούνται από την Α.Ε. 
μέσα στη διαχειριστική περίοδο που κλείνει.

Μεταφέρονται τα Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης , τα οποία 
προσδιορίζονται μετά το διαχωρισμό, από τα καθαρά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης και τα διάφορα άλλα έσοδα για αν συσχετιστούν με τα έξοδα 
των λειτουργιών διοικητικής, ερευν ών-ανάπτυξης και διαθέσεως. Στο 
λογαριασμό μεταφέρονται επίσης τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
(έσοδα - έξοδα), τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έσοδα, κέρδη –
έξοδα, ζημίες) και οι μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις.

Από το συσχετισ μό των παραπάνω στοιχείων, που γίνονται στο 
λογαριασμό 86 και ειδικότερα στο λογαριασμό 86.99 προκύπτουν τα καθ αρά 
αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης πριν την αφαίρεση των φόρων που 
βαρύνουν τα κέρδη (φόρων εισοδήματος και λοιπών μη ενσωματωμένων στο 
λειτουργικό κόστος φόρων).

Ο υπολογαρισμός 86.99 «Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης» χρησιμεύει 
για τη συγκέντρωση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων και λοιπών 
υπολογαρισμών του 86, από το συσχετισμό αυτό των υπολοίπων 
προκύπτουν τα συνολικά καθαρά κέρδη αποτελ έσματα χρήσης  (καθαρά 
κέρδη ή καθαρές ζημίες), τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό 88.

3.3. Περί του Λογαριασμού 88 «Αποτελέσματα προς 

διάθεση»

Ο λογαριασμός 88 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως, όταν 
γίνεται διάθεση κερδών, οπότε καταρτίζετα ι υποχρεωτικά «Πίνακας 

                                                            
29Σταματόπουλος Δημήτριος. (2008). Ανάλυση - Ερμηνεία Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

ΑΘήνα: Φορολογικό Ιστιτούτο.
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Διαθέσεως Καθαρών κερδών», σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 
του Ε.Γ.Λ.Σ.30

Πρόκειται για λογαριασμό συγκεντρώσεως και διαθέσεως 
αποτελεσμάτων της κλειόμενης και προηγουμένων χρήσεων και απεικονίζει 
τις μεταβολές που επήλθαν κα τά την κλειόμενη χρήση στους λογαριασμούς 
της καθαρής θέσης της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μεταβολές που επήλθαν 
από αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή λόγω αναπροσαρμογής της 
αξίας στοιχείων του ενεργητικού.

Δημοσιεύεται μαζί με τον Ισολογισμό κα ι την Κατάσταση των 
Αποτελεσμάτων Χρήσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 
Σήμερα ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 43 β του Ν. 2190/1920 οι οικονομικές 
καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη 
συνεδρίαση της Γ.Σ.

Στο λογαριασμό 88 και τους υπολογαριασμούς του:31

1) Συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα:

των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης (κέρδη ή ζημίες) της χρήσης 
(από το Λ. 86.99).
το υπόλοιπο των κερδών της προηγούμενης (Λ. 42.00).
οι ζημίες της προοηγούμενης ή των προηγούμενων χρήσεων, όταν 
πρόκειται να καλυφθούν με κέρδη της κ λειόμενης χρήσης ή με 
αποθεματικά (Λ. 42.01 ή 42.02).
οι διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων (από το 
λογαριασμό 42.04).
τα αποθεματικά των οποίων αποφασίζεται η διάθεση γι α διανομή 
μερισμάτων ή για αύξηση κεφαλαίου ή για κάλυψη ζημιών (από τους 
οικείους υπολογαριασμούς του 41).
Οι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (από τους οικείους 
υπολογαριασμούς 63).

2) Χρεώνεται με το φόρο εισοδήματος επί των κερδών της 
χρήσης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι κέρδη προς διάθεση (με 
πίστωση του 54.07).

3) Χρεώνεται με τα διατεθέντα κέρδη για μερίσματα, ποσοστά Δ.Σ., 
αποθεματικά κλπ., όπως αμέσως παρακάτω αναπτύσσεται.

Σε περίπτωση που η χρήση κλείνει με ζημία και δε γίνεται 
διανομή κερδών, το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαρ ιασμού 88 

                                                            
30 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ".
31 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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μεταφέρεται σε χρέωση του λογαρ ιασμού 42.01 «Υπόλοιπο Ζημιών εις 
Νέο», ο οποίος εμφανίζεται με τον ίδιο τίτλο στον Ισολογισμό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 88

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 88)

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΌ ΛΟΓ. 42.01)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ  (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓ. 42.00

(+) (+)
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΑΠΌ ΛΟΓ. 86.99)

(+) (+)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓ. 54.07) ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (ΑΠΌ ΛΟΓ. 41)

(+) (+)

ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ (ΑΠΌ ΛΟΓ. 83)

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

(+)
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ. 42.01

53.01 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

53.08 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Σ.

42.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ
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ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΛΟΓ. 41.02

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΛΟΓ. 53.01

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ Δ.Σ. 
ΛΟΓ. 53.06.ΧΧ

88.99 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓ.41.03

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΛΟΓ.41.04

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΛΟΓ. 41.05

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΌ 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ ΛΟΓ. 41.90

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΌ 
ΕΣΟΔΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΛΟΓ. 

41.91
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Η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης καταχωρείται 
στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών των οικονομικών μονάδων (άρθρο 
29 § 1 Κ.Β.Σ.) 32

                                                            
32 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2008). Ανάλυση - Ερμηνεία Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).ΑΘήνα: 
Φορολογικό Ιστιτούτο.).
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. Έννοια της διαθέσεως των κερδών της Α.Ε.

Σκοπός της επιχείρησης, συνεπώς και της Α.Ε., είναι η 
πραγματοποίηση κερδών και η διάθεση αυτών. Όταν μιλάμε για διάθεση  
εννοούμε την κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων, την κράτηση κερδών 
για κάλυψη του φόρου εισοδήματος, για τακτικό αποθεματικό, για διανομή 
στους μετόχους του πρώτου μερίσματος, για σχηματισμό αποθεματικού για 
ίδιες μετοχές και τη διάθεση του υπολοίπου κερδών (πρόσθετο μέρισμα, για 
αμοιβές και ποσοστά του Δ.Σ., μέρισμα στο προσωπικό, αποθεματικά 
(φορολογημένα και αφορολόγητα, κλπ.)).

Τμήμα των κερδών δεν εξέρχεται από το νομικό πρόσωπο της 
εταιρίας, δεν διανέμεται, αλλά με βάσει διατάξεις του νόμου ή του 
καταστατικού ή ύ στερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (Γ.Σ.) των 
μετόχων, παραμένουν στην εταιρία με τη μορφή ποικιλώνυμων αποθεματικών 
ή κερδών εις νέο.

Ο όρος, διάθεση κερδών περιλαμβάνει τόσο τη διανομή, στην οποία 
υπάγονται τα κέρδη που εξέρχονται από την εταιρία, όσο και τ ην 
αποθεματικοποίηση των κερδών , στην οποία περιλαμβάνονται τα κέρδη που 
δε διανέμονται και τα οποία παραμένουν στην εταιρία.

Σχηματικά, διάθεση των κερδών της Α.Ε. μπορεί να παρασταθεί ως 
εξής:33

                                                            
33 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
ΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ & ΑΛΛΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
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Τα προς διανομή κέρδη προέρχονται, είτε από τα κέρδη της κλειόμενης 
χρήσεως, είτε από τα κέρδη εις νέο προηγουμένων χρήσεων, είτε από 
διανεμήσιμα αποθεματικά, δηλαδή σχηματικά:34

Δια (=) (+) (+)

)

Η κατά το νόμο (άρθρο 45 Ν. 2190/1920) υποχρεωτική διάθεση 
κερδών αφορά μόνο τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης και όχι τα κέρδη που 
προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις ή ποσά από σχηματισμένα 
αποθεματικά. Και αυτό γιατί τα κέρδη που προέρχο νται από προηγούμενες 
χρήσεις ή από σχηματισμένα διανεμήσιμα αποθεματικά, οι διατάξεις περί 
διαθέσεως των κερδών εφαρμόστηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν ή 
σχηματίστηκαν αντίστοιχα.

Διανεμήσιμα αποθεματικά είναι τα ελεύθερα αποθεματικά, εκείνα 
δηλαδή που σχηματίστηκαν με ελεύθερη (μη υπαγορευμένη από το νόμο ή το 
καταστατικό) απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και 
καταστατικά αποθεματικά τα οποία προορίζονται να διανεμηθούν. 
Διανεμήσιμα είναι και τα αφορολόγητα απο θεματικά των διαφόρων 
αναπτυξιακών νόμων.

2. Πολιτική στη διάθεση των κερδών. Πολιτική 

Μερισμάτων

Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης η διοίκηση της Α.Ε. πρέπει να 
αποφασίσει ποια πολιτική θα ακολουθήσει όσο αφορά τη διάθεση των κερδών 
της χρήσης που έκλεισε. Θα προχωρήσει στη διανομή του μεγαλύτερου 
δυνατού ποσοστού κερδών στους μετόχους και στους λοιπούς δικαιούχους η 
θα διατηρήσει η επιχείρηση το μεγαλύτερο μέρος των κερδών. Αυτή η 
πολιτική ονομάζεται μερισματική πολιτική.

Η πολιτική αυτή αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο από την εταιρεία κατά την 
κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της διανομής των 
κερδών είναι οι εξής:35

· Ο νόμος ή το καταστατικό της εταιρείας,
                                                            
34 Σακελλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών) . Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
35 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ"

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ 

ΚΕΡΔΗ

ΚΕΡΔΗ 
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΝΕΜΗΣΙΜΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
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· το κύρος και το γόητρο που έχει ή προσπαθεί να αποκτήσει στην 
αγορά η επιχείρηση,

· μια κατηγορία μετόχων αποβλέπει στη διανομή όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερων μερισμάτων

· η προσέλευση κεφαλαίων είτε ιδίων (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) είτε 
ξένων υπαγορεύει τη διανομή σταθερών και υψηλών μερισμάτων,

· η μη διανομή μερίσματος, έστω και σε μια χρήση, πιθανόν να έχει 
δυσμενείς συνέπειες στις τιμές των μετοχών τους που είναι εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο.
Οι κυριότεροι παράγοντες που συνηγορούν στο να μη διανέμουν οι 

επιχειρήσεις το σύνολο των κερδών τους σε μετρητά είναι οι εξής:36

· το καταστατικό της εταιρίας πιθανόν να επιβάλλει το σχηματισμό 
διάφορων αποθεματικών και οπωσδήποτε του τακτικού που 
επιβάλλεται από το νόμο.

· καθοριστικό ρόλο στην πολιτική κερδών διαδρα ματίζει η δυνατότητα 
δημιουργίας αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των 
αναπτυξιακών νόμων που κάθε φορά ισχύουν

· η επέκταση της επιχείρησης, κυρίως σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις 
με δυνατότητες εξαπλώσεως, επιβάλλει την αυτοχρηματοδότηση της, 
με αδιανέμητα κέρδη, τα οποία είτε τα επενδύει σε πάγιες 
εγκαταστάσεις είτε τα χρησιμοποιούν ως κεφάλαιο κινήσεως.

· η ρευστότητα της επιχειρήσεως και μάλιστα η ανάγκη εξοφλήσεως 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και γενικά η ανάγκη της διατηρήσεως 
του αναγκαίου κεφ αλαίου κινήσεως υποχρεώνει τη διοίκηση της 
εταιρίας στη δημιουργία αποθεματικών από τα κέρδη κάθε χρήσεως.

· οι περισσότεροι επενδυτές προτιμούν τις επιχειρήσεις που 
καταβάλλουν σταθερό μέρισμα. 

· ο βαθμός δανειακής επιβάρυνσης και η δυνατότητα εξευρέσεως ξέν ων 
κεφαλαίων ασκεί επίσης σημαντική βαρύτητα στη λήψη αποφάσεως 
σχετικά με την πολιτική κερδών.

· από τις αποφάσεις των νομισματικών αρχών ή από τους πιστωτές 
επιβάλλεται σε πολλές περιπτώσεις μια ορισμένη σχέση μεταξύ ίδιων 
και ξένων κεφαλαίων. Η σχέση αυτή επιτυγχάνεται, εκτός από την 
εισφορά νέων κεφαλαίων από τους μετόχους, και με τη δημιουργία 
αποθεματικών ή την κεφαλαιοποίηση κερδών,

· οι πιστωτές, πολλές φορές, υποχρεώνουν την επιχείρηση να διατηρεί 
ένα ορισμένο ποσοστό από τα κέρδη ή στις δανειακές συμβ άσεις της 
επιχειρήσεως με τους πιστωτές της (τράπεζες κ.τ.λ.) τίθεται ως 
προϋπόθεση κάθε νέας χρηματοδοτήσεως η αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρίας.

                                                            
36 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ"
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Ο Νόμος δίνει μεγάλη σημασία στον τρόπο διάθεσης των καθαρών 
κερδών, γι’ αυτό το λόγο τις σχετικές με τις διατάξεις της διάθεσης των κερδών 
τις κατέταξε στις θεμελιώδεις, όπου ορίζει τα εξής: «το καταστατικό της Α.Ε. 
πρέπει να περιέχει διατάξεις: α) ……………… για τον Ισολογισμό και τη 
διάθεση των κερδών». 37 Καταστατικό το οποίο δεν περιέχει τέτοιες διατάξεις 
περί διαθέσεως, είναι παράνομο και δεν είναι δυνατό να τύχει διοικητικής 
εγκρίσεως.38

Ο Νόμος όμως δεν αφήνει ελεύθερο το καταστατικό να ορίσει τον 
τρόπο διάθεσης των κερδών π.χ. επιβάλει την κράτηση από τα καθαρά κέρδη 
ορισμένου ποσοστού για το σχηματισμό τα κτικού αποθεματικού και από το 
υπόλοιπο κράτηση άλλου ποσοστού για την καταβολή πρώτου μερίσματος 
και αφήνει στο καταστατικό να ορίσει τη διανομή του υπόλοιπου ποσοστού.

Για να επέλθει αλλαγή στον τρόπο διάθεσης των κερδών πρέπει να 
τροποποιηθεί το καταστατικό μέσα στα πλαίσια του νόμου.

Τη διάθεση των κερδών αποφασίζει το Δ.Σ. της εταιρίας. Η απόφαση 
αυτή αποτελεί απλώς μία πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. Η τακτική Γ.Σ. έχει 
το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει τον πίνακα διανομής, όπως 
καταρτίστηκε από το Δ.Σ. ή να τον τροποποιήσει, μέσα στα πλαίσια του νόμου 
και του καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. προϋποθέτει την πρώτα την 
έγκριση του ισολογισμού και κατ’ επέκταση των αντίστοιχων κονδυλίων του 
Ισολογισμού όπως αποθεματικά, μερίσματα, ποσοστά Δ.Σ. κλπ.

Σε περίπτωση που η Γ.Σ. τροποποιήσει τον πίνακα διάθεσης των 
κερδών είναι απαραίτητο να δημοσιευθεί και πάλι ο Ισολογισμός και η 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης στο Δελτίο Α.Ε. της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως και να υποβληθεί εκ νέου στη Διοίκηση.39

3. Διανεμήσιμα κέρδη

3.1. Διανεμήσιμα κέρδη όταν η εταιρία τηρεί τα βιβλία 

της με βάση το ΕΓΛΣ

Όταν η Α.Ε. τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. λαμβάνει υπ’ 
όψη της και την ισχύουσα εμπορική και φορολογική νομοθεσία και 
αποτυπώνει τα λογιστικά γεγονότα σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς. Τις 
λίγες σχετικές διαφορές μεταξύ των λογιστικών κανόνων που προβλέπει το 
Ε.Γ.Λ.Σ. και η εμπορική νομοθεσία με τους αντίστοιχους δικούς της κανόνες –
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, η επιχείρηση προσδιορίζει στο τέλος
της χρήσης και τις καταχωρεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της 
χρήσης σαν «λογιστικές διαφορές». Έτσι προσδιορίζεται το λογιστικό 

                                                            
37 Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 2
38 Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 4
39 Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 7 β και 1 β 
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κέρδος της χρήσης και προσαρμόζεται προς τις διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας και προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα.

Τα διανεμόμενα κέρδη είναι δυνατό να προέρχονται από κέρδη της 
κλειόμενης χρήσης, από κέρδη παλαιότερων χρήσεων εις νέο και από 
αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται η διανομή.

Όμως η κατά το νόμο υποχρεωτική διάθεση κερδών αφορά 
αποκλειστικά τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης και δεν αφορά τα κέρδη που 
προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις ή τα ποσά που λαμβάνονται από 
σχηματισμένα αποθεματικά.

Δεν είναι δυνατή η διάθεση (διανομή ή κεφαλαιοποίηση) κερδών που η 
Α.Ε. πραγματοποίησε από ορισμένες πράξεις π.χ. πώληση ορισμένων 
περιουσιακών στοιχείων) , γιατί αντικείμενο της διανομής είναι το συνολικό 
κέρδος της χρήσης, δηλαδή το κέρδος που προέρχεται από όλες τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης και όχι από μεμονωμένες πράξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 § 1 περ, α’ του Ν. 2238/1994 ορίζονται τα 
εξής:

«1. Αντικείμενο του φόρου είναι:
α) Σε ημεδαπές γενικά ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης, με εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, το συνολικό 
καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα 
διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει 
μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος». 40 Η σειρά πρέπει 
να τηρείται πιστά και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σειρά γιατί οι διατάξεις 
του νόμου ορίζουν αυτό.

3.2. Διανεμήσιμα κέρδη όταν η εταιρία τηρεί τα βιβλία 

της με βάση το ΔΛΠ

Με το άρθρο 138 του Ν. 2190/1920 ορίζεται «όπου στο νόμο 
ρυθμίζονται θέματα που συναρτώνται με λογιστικά μεγέθη ή αναφέρονται σε 
λογιστικά μεγέθη, τα μεγέθη αυτά είναι εκείνα που προκύπτουν από τις 
οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συ νταχθεί σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η σύνταξη 
των οικονομικών καταστάσεων γίνεται, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, 
σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Ως «λογιστικά μεγέθη» ορίζονται τα 
νομισματικά ποσά πο υ απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις ή 
υποσύνολα ή σύνολα των ποσών αυτών».41

Όπως είναι γνωστό, πολλά ΔΛΠ επιτρέπουν ή επιβάλλουν την 
καταχώρηση στο λογαριασμό «Αποτελεσμάτων Χρήσεως», κερδών τα οποία 

                                                            
40 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων .
Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο"
41 Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 138
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στην ουσία δεν έχουν πραγματοποιηθεί, γιατί δ εν προέρχονται από 
ολοκληρωμένες συναλλακτικές πράξεις και τα οποία προκύπτουν κυρίως από 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

Όπως είναι ευνόητο, τα προαναφερόμενα κέρδη δεν είναι δυνατό να 
διανεμηθούν στους μετόχους και λοιπούς δικαιούχους, γιατί η διανομή τους 
θα οδηγούσε σε συρρίκνωση των διαθεσίμων της επιχείρησης με σοβαρούς 
για το μέλλον κινδύνους.

Επί του σοβαρού αυτού θέματος το Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχου εξέδωσε την απόφαση της σύμφωνα με την οποία 
στοιχειοθετούσε τις σημ αντικότερες περιπτώσεις που αναγνωρίζονται 
λογιστικά κέρδη καταχωρ ημένα στα βιβλία, τα οποία όμως δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως διανεμήσιμα.42

4. Σειρά στη διάθεση των κερδών της χρήσεως Α.Ε. που 

προκύπτουν σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ.

Ο Ν. 2190/1920, αφ’ ενός μέσω του Ε.Γ.Λ.Σ. αναφορικά με το 
υπόδειγμα του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και αφετέρου με τις 
διατάξεις των άρθρων 44 α § 2 και 45, καθορίζει τη σειρά με την οποία 
διατίθενται τα καθαρά κέρδη της χρήσεως. Η σειρά πρέπει να τηρ είται πιστά. 
Δεν επιτρέπεται δηλαδή η μεταβολή της, γιατί οι διατάξεις που την καθορίζουν 
είναι αναγκαστικής εφαρμογής.

Αντικείμενο διαθέσεως (διανομής και αποθεματικοποιήσεως) είναι τα 
καθαρά κέρδη της χρήσεως, τα οποία εμφανίζει από το πιστωτικό υπόλοιπο 
του Λογαριασμού  «Αποτελέσματα Χρήσης», αυξανόμενα ή μειούμενα με:

Ψ τις «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
Ψ τους λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος 

φόρους.
Το αλγεβρικό αυτό άθροισμα των παραπάνω μεγεθών συνιστά το 

λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως, το οποίο εφόσον είναι κέρδος διατίθεται 
με την ακόλουθη σειρά.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δε μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει 
προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχοντ αι από προηγούμενες χρήσεις και 
τα αποθεματικά για τα οποία επιτρ έπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική 
Συνέλευση η διανομή τους (άρθρο 44 α, παρ. 2, Κ.Ν.2190/1920).

                                                            
42Ντζανάτος Δημήτριος. (2008). Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπαα με απλά λόγια και οι 
διαφορές τους από τα Ελληνικά - Μέρος Πρώτο. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
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Ακολουθεί ενδεικτική σειρά διάθεσης κερδών η οποία προκύπτει από 
το συνδυασμό διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας:43

1)
Κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων (Άρθρο 45 α, παρ. 1 και 44 α, 

παρ. 2 Κ.Ν.2190/1920). Όταν υπάρχει ακάλυπτη ζημία προηγουμένων 

χρήσεων, κανένα ποσό από τα κέρδη της χρήσεως δεν επιτρέπεται να 

διατίθεται για σχηματισμό αποθεματ ικών και να διανέμεται στους 

μετόχους, στα μέλη του Δ.Σ., στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων κλπ., 

γιατί παρ’ όλο που προέκυψαν κέρδη στη συγκεκριμένη χρήση, δεν 

υπάρχουν καθαρά κέρδη προς διάθεση, αφού τα καθαρά κέρδη προς 

διάθεση απορροφήθηκαν  από τις ζημίες προηγουμένων χρήσεων.

2) 
Κράτηση για φόρο εισοδήματος (Άρθρο 45, παρ. 1 Κ.Ν.2190/1920). 

(Υπολογίζεται επί του συνόλου των κερδών, διανεμόμενων και μη, 

αναμορφωμένων με την προσθήκη των λογιστικών διαφορών και 

μειωμένων με τις ζημίες προηγούμενων χρήσεων, τα αφορολόγητα 

αποθεματικά κλπ).

3) 
Κράτηση για τακτικό αποθεματικό (Άρθρο 45, παρ. 2α Κ.Ν.2190/1920). 

(Υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών της χρήσης, ήτοι επί του 

καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση από αυτά των ζημιών των 

προηγουμένων χρήσεων και του φόρου εισοδήματος).

4) 
Κράτηση για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος που 

προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (παρ. 8, άρθρο 1, 

Ν.3220/2004).

                                                            
43 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ"
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5) 
Αποθεματικό για ίδιες μετοχές (ισόποσο με την αξία κτήσης των μετοχών 

αυτών), εφόσον συντρέχει η περίπτωση αυτή (άρθρο 42 ε, παρ. 13 

Κ.Ν.2190/1920). Το αποθεματικό αυτό σχηματίζεται από τα κέρδη της 

κλειόμενης χρήσης αφού πρώτα αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος της 

χρήσεως και το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού και για τη διανομή πρώτου μερίσματος και δεν επιτρέπεται 

να διανεμηθεί (άρθρο 16 § 8 περ. δ’ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

21 του Ν. 3604/2007).

6) 
Διάθεση του υπολοίπου των καθαρών κερδών.

(Όπως ορίζεται από το καταστατικό και τις αποφάσεις της τακτικ ής 

γενικής συνέλευσης)

ό Πρόσθετο μέρισμα

ό Αμοιβές και ποσοστά Δ.Σ.

ό Μέρισμα στο προσωπικό

ό Αποθεματικά (φορολογημένα και αφορολόγητα) κλπ.

Επίσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται υπόψη οι 
απαγορευτικές διατάξεις περί διανομής κερδών του άρθρου 43, παρ. 3, περ. 
δ’ και 4α και του άρθρου 44α, παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920.

Σε περίπτωση που τα κέρδη δεν επαρκούν για να ικανοποιηθούν όλοι 
οι δικαιούχοι πλήρως στην έκταση που ορίζει το καταστατικό ή ο νόμος 
ακολουθείται η εξής σειρά διανομής των κερδών:

ό Αρχικά θα παρακρατηθεί από τα καθαρά κέρδη η κράτηση για το φόρο 
εισοδήματος επί των κερδών της χρήσης.

ό Ακολουθεί η παρακράτηση του ποσού για το σχηματισμό τακτικού 
αποθεματικού, όπως ορίζεται από το καταστατικό.

ό Ακολουθεί αν συντρέχει λόγος κράτηση για σχ ηματισμό αποθεματικού 
για ίδιες μετοχές.

ό Ακολουθεί η κράτηση για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους και 
στους λοιπούς δικαιούχους, σύμφωνα με το καταστατικό ή το νόμο.
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5. Σειρά στη διάθεση των κερδών της χρήσεως Α.Ε. που 

προκύπτουν σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει:44

Το ποσό των Αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης

Πλέον:

Κέρδη προηγουμένων χρήσεων

Πλέον:

Διανεμήσιμα αποθεματικά με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως

Μείον:

Ζημίες προηγουμένων χρήσεων (περιλαμβάνονται και οι ζημίες από την 
εφαρμογή των ΔΛΠ)

Μείον:

Ποσά για το σχηματισμό αποθεματικών που επιβάλλονται από το νόμο ή το 
καταστατικό

6. Διάθεση Αποτελεσμάτων της χρήσεως που 

προκύπτουν σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

Επισημαίνεται ότι:4546

§ Διανέμονται τα κέρδη των ΔΛΠ (πραγματοποιημένα). Αυτό σημαίνει ότι 
το τακτικό αποθεματικό, τα καταστατικά αποθεματικά, τα αφορολόγητα 
αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων και το υποχρεωτικό μέρισμα 
υπολογίζονται με βάση τα κέρδη των ΔΛΠ.

§ Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της 
χρήσεως και επί τυχόν διανεμόμενων επιπλέον κερδών των ΔΛΠ.

                                                            
44 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ"
45 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ"
46 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ"

Black Ice Software LLC
Demo version



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π.

55

§ Επί των μη διανεμόμενων επιπλέον κερδών των ΔΛΠ υπολογίζεται 
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος.47

§ Μόνο για τα αφορολόγητα αποθεματικά δεν απεικονίζεται 
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση κατά τη χρήση που αυτά 
σχηματίζονται. Η απεικόνιση του αναλογούντος φόρου επί των 
αφορολογήτων αποθεματικών γίνεται κατά τη χρήση που λαμ βάνεται 
απόφαση περί διανομής ή κεφαλαιοποίησεως τους. Αυτό 
δικαιολογείται, διότι κατά τη χρήση που τα αφορολόγητα αποθεματικά
σχηματίστηκαν ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως δεν 
επιβαρύνθηκε με ανάλογη δαπάνη φόρου εισοδήματος.

                                                            
47 ΔΛΠ Ντζανάτος Δημητριος. (2008). Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών 
καταστάσεων και έλεγχος της πληρόττητας τους. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. Κάλυψη ζημίας χρήσεως με κέρδη επόμενων 
χρήσεων.

1.1. Προϋποθέσεις για την αναγνώριση της 
μεταφερόμενης ζημίας χρήσεως και τον συμψηφισμό της με 
κέρδη επόμενων χρήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 § 1 του Ν. 2190/1920, για να υπάρξουν 
κέρδη προς διάθεση (διανομή ή αποθεματικοποίηση) πρέπει οπωσδήποτε να 
έχουν προηγουμένως εξαλειφθεί οι ζημίες της παρούσης ή των 
προηγούμενων χρήσεων.

«1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την 
αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, 
πάσης ζημίας, το κατά το νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού 
βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμον ή το καταστατικόν κράτησις, το 

απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολή πρώτου μερίσματος εξ (6%) 
τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,

β) "κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου 
μερίσματος εξ 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, 
και 

γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού. 
"Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τα ς διατάξεις των 
άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 δύνανται τα μετά την 
διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικόν εις τους 
μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, 
εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, 
αντί προσθέτου μερτίσματος.

Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται τα υπό της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3α οριζόμενα».

Όταν υπάρχει ακάλυπτη ζημία προγενέστερης χρήσεως, κανένα 
ποσό κέρδους χρήσεως ή κέρδους προηγούμενης χρήσεως 
(αποθεματικό, κέρδος εις νέο) δεν είναι δυνατό να διανεμηθεί στους 
μετόχους, στα μέλη του Δ.Σ. στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων και 
λοιπούς προβλεπόμενους από το καταστατικό δικαιούχους, αλλά και να 
διατεθεί για σχηματισμό αποθεματικών (τακτικού, εκτάκτων, 
αφορολόγητων, κ.λπ.), γιατί απλούστατα, μολονότι προέκυψαν κέρδη στη 
συγκεκριμένη χρήση, δεν υπάρχουν καθαρά κέρδη προς διάθεση, αφού τα 
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κέρδη της χρήσεως απορροφήθηκαν από τις ζημίες των προγενέστερων 
χρήσεων.48

Εξάλλου, στο άρθρο 44 α § 2 Ν . 2190/1920 ορίζει ότι, όταν υπάρχουν 
ακάλυπτες ζημίες προηγούμενων χρήσεων δεν επιτρέπεται να διαθέτονται τα 
κέρδη της χρήσεως για διανομή στους μετόχους ή για σχηματισμό 
αποθεματικών (γιατί κατ’ ουσία δεν υπάρχουν κέρδη για διάθεση, αφού τα 
κέρδη της χρήσεως απορροφ ήθηκαν από τις ζημίες των προηγούμενων 
χρήσεων), αλλά τα κέρδη της χρήσεως χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν οι 
ζημίες αυτές.

Στο άρθρο 44 α του Ν. 2190/1920 αναφέρεται ότι την παρ. 1 ότι με την 
επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , δεν μπορεί 
να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία 
λήξης της τελευταίας χρήση ς, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων , όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το 
άρθρο 42 γ, είναι ή μετά τη διανομή αυτή θα γίνει μικρότερο από το ποσό του 
μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα αποθεματικά που η διανομή τους 
απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού 
κεφαλαίου μειώνεται με το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.49

Σύμφωνα με το άρθρο 12 § 1 του Ν. 453/2006 ορίζεται τα εξής για την 
εφαρμογή του άρθρου 44 α § 2 του Ν. 2190/1920: «1. Για την εφαρμογή της 
παραγράφου 2 του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 δεν λαμβάνεται υπόψη το 
ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων, που προέρχονται από την πρώτη 
εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρη ματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(Δ.Π.Χ.Π.).

2. …………………………………………………….».
Για την υποχρέωση εξαλείψεως των ζημιών με κέρδη επόμενων 

χρήσεων, από την άποψη του εμπορικού δικαίου γενικά ισχύουν τα εξής:
v Η εξάλειψη των ζημιών είναι υποχρεωτική εφόσον πραγματοποιούνται 

κέρδη (άρθρα 45 § 1, και 44 α § 2 του Ν. 2190/1920), γιατί τα κέρδη 
αυτά ούτε σε μερίσματα ούτε σε αποθεματικά μπορούν να διατεθούν, 
αν προηγουμένως δεν εξαλειφθούν οι υπάρχουσες ζημίες.

v Η εξάλειψη των ζημιών είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που η εταιρία 
επιθυμεί να διανείμει μερίσματα, ποσοστά Δ.Σ. από κέρδη 
προηγουμένων χρήσεων (αποθεματικά ή κέρδη εις νέον).

v Το άρθρο 48 § 1 περ. γ’ του Ν. 2190/1920 ορίζει τα εξής: «Ανάκλησις 
της συστησάσης ανώνυμον εταιρε ίαν Υπουργικής αποφάσεως χωρεί 
μόνον: α) …………………………… …….… β) 
……………………………………………. γ) Αν το σύνολο των ίδιων 
κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα 

                                                            
48 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
49 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ"
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ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, είναι μικρότερο από 
το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου» . δ) 
…………………………….» και συντρέχει περίπτωση λύσεως της 
εταιρίας με δικαστική απόφαση, η εξάλειψη των ζημιών, με μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική. Αν όμως οι ζημίες είναι 
μικρότερες, η εξάλειψή τους είναι υποχρ εωτική. Στην πράξη 
παραλείπεται ιδιαίτερα μάλιστα όταν αναμένονται κέρδη στις επόμενες 
περιόδους.

v Η εξάλειψη της ζημίας με τη διάθεση οποιουδήποτε αποθεματικού είναι 
προαιρετική. Προαιρετική είναι επίσης και η εξ άλειψη της ζημίας με 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η εταιρία μπορεί αλλά δεν 
είναι υποχρεωμένη να καλύψει τις ζημίες με αποθεματικό (τακτικό ή έκτακτο) 
και μόνο στην περίπτωση που απώλεσε τα 9/10 του εταιρικού της κεφαλαίου ,
τότε μόνο μπορούμε να πούμε ότι είναι υποχρεωμένη να συμψηφίσει τις 
ζημίες με μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου, εφόσον το κεφάλαιο της 
εταιρίας μετά τη μείωση γίνει ίσο τουλάχιστο με το κατώτατο όριο που 
προβλέπει ο νόμος να έχει κεφάλαιο μία Α.Ε.

Ούτε το καταστατικό της εταιρία ς μπορεί να συμπεριλάβει διάταξη για 
καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από την πλευρά των μετόχων για 
κάλυψη της ζημίας, όπως ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει στο καταστατικό των 
προσωπικών εταιριών και τις ΕΠΕ.

Από την πλευρά της φορολογ ίας εισοδήματος, ο νομοθέτης έχει 
υιοθετήσει την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Αυτή η αρχή δεν επιτρέπει 
να συσχετιστούν τα αποτελέσματα των χρήσεων. Η εφαρμογή αυτή της 
ανωτέρω αρχής έχει σαν αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να χάνει κεφάλαια 
και να παραγρ άφονται δικαιώματά του, για το λόγο αυτό σε πολλές 
προηγμένες χώρες άρχισαν να εφαρμόζουν την αρχή της αλληλεγγύης των 
χρήσεων (principle de la solidarite des exercises), σύμφωνα με την οποία 
επιτρέπεται οι ζημίες που προκύπτουν σε μία χρήση να μεταφέροντα ι για 
έκπτωση στις επόμενες.

Η φορολογική νομοθεσία δεν εφαρμόζει αυτή τη βασική αρχή, σε ότι 
αφορά τη ζημία με την οποία κλείνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν 
επαρκή και ακριβή βιβλία.

Το άρθρο 4 § 3 του Ν. 2238/1994 ορίζει τα εξής: 50

«……………………………………………………………………………….. 
Ειδικά, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και 
γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, 

                                                            
50 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 
Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
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αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης 
πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που 
υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην 
πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δε ύτερη, διαδοχικώς στα 
πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, 
με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται 
επαρκώς και ακριβώς.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο 
(ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από 
επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο 
μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά 
έτη.

………………………………………………………………………………..».
Οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 4 § 3 του Ν. 2238/1994 εφαρμόζεται 

αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 § 1 του Ν. 2238/1994, 
δηλαδή στις ημεδαπές Α.Ε., ΕΠΕ, στους Συνεταιρισμούς, στις Δημόσιες, 
Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κε ρδοσκοπικού 
χαρακτήρα και στις αλλοδαπές επιχειρήσεις (άρθρο 105 § 11 του Ν. 
2238/1994). 51

Για την μεταφορά της ζημίας στα επόμενα έτη πρέπει να συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η ζημία να προέρχεται από Α.Ε. της οποίας τα βιβλία τηρούνται 
«επαρκώς και ακριβώς» άρθρο 4 § 3 του Ν. 2238/1994. Εάν σε επόμενη 
χρονιά τα βιβλία κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή τότε η Α.Ε. δεν μπορεί να 
μεταφέρει τη ζημία.

β) Αναγνωρίζεται για συμψηφισμό μόνο η ζημία που προκύπτει από 
φορολογική αναμόρφωση δηλαδή η φορολογική ζ ημία. Η ζημία αυτή πιθανόν 
να είναι μικρότερη από τη λογιστική ζημία, γιατί ο λογιστής τις περισσότερες 
φορές απορρίπτει ορισμένα έξοδα.

γ) Η ζημία συμψηφίζεται υπό την προϋπόθεση ότι υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα η δήλωση φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 61 § 1 
του Ν. 2238/ 1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 § 1 του Ν. 
3522/2006 και ισχύει από 22/12/2006).52

δ) Η ζημία να προέρχεται από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις.
ε) Η ζημία να προέρχεται από ημεδαπή επιχείρηση.
στ) Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ ΚΒΣ μπορούν να 

συμψηφίσουν τη ζημία της χρήσης με τα κέρδη των πέντε επόμενων πέντε 
επόμενων χρήσεων ή με τη χρήση αποθεματικών.

                                                            
51 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ".
52 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 
Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
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ζ) Δεν επιτρέπεται η μεταφορά της ζημίας τη ν επόμενη χρήση αν αυτή 
έχει ζημιογόνο αποτέλεσμα. Δηλαδή η ζημία κάθε χρήσης προσμετράται 
χωριστά για κάθε χρήση.

Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής;53

ό Η μεταφορά της ζημίας δεν είναι υποχρεωτική
ό Η ζημ ία που αποσβέστηκε με μείωση του μετοχικού κεφαλ αίου Α.Ε.

δεν συμψηφίζεται με τα κέρδη επόμενων χρόνων (άρθρο 105 § 11 του 
Ν. 2238/1994 και άρθρο 9 § 3 του Ν. 3522/2006).

ό Η ζημία Α.Ε. που προέρχεται από αναμόρφωση των αποτελεσμάτων 
με την αφαίρεση από τα κ έρδη - έσοδα συμμετοχών ή χρεογράφων, 
λογαριασμοί εσόδων 76.00 και 76.01) των μερισμάτων από μετοχές 
Α.Ε. μεταφέρεται για συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων.

ό Η ζημία των Α.Ε. που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κερδών από 
πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ Α δεν μεταφέρεται στα επόμενα 
χρόνια για συμψηφισμό.

ό Οι ρυθμίσεις του άρθρου 4 § 3 του Ν. 2238/1994 για τη μεταφορά 
φορολογικών ζημιών και το συμψηφισμό τους με κέρδη επόμενων 
χρήσεων διατηρούνται και ισχύουν και σε περίπτωση που η διαγραφή 
των ζημιών αυτών εκχώρησε κατ’ επιταγή διατάξεως νόμου, 
θεσπισθέντος με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας (άρθρο 27 § 1 περ. 
δ’ του Ν. 2768/1999).

ό Κάλυψη της ζημίας που προκύπτει μετά την έκπτωση των δαπανών 
χωρίς δικαιολογητικά επί μικτών επιχειρήσεων (η έκπτωση αυτή έπαψε 
να ισχύει από τις 23/04/2010).

ό Ζημίες μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων υφιστάμενες κατά το χρόνο 
του μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 δεν 
αναγνωρίζονται προς κάλυψη από κέρδη επόμενων χρήσεων.

2. Κάλυψη ζημίας χρήσεως με διάθεση αποθεματικών.

Από την άποψη του εμπορικού δικαίου το τακτικό αποθεματικό έχει 
προορισμό να καλύψει το χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού 
«Αποτελέσματα Χρήσης». Όμως το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ή Γ.Σ. 
να αποφασίσει τη δημιουργία αποθεματικώ ν που προορίζονται για την 
κάλυψη απρόβλεπτης ζημίας ή φθοράς ή απαξίωσης συγκεκριμένων πάγιων 
στοιχείων. Επίσης η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει απόσβεση ζημίας με τη 
χρήση ελεύθερων αποθεματικού δηλαδή αποθεματικού που δεν έχει ειδικό 
προορισμό ή οποιουδήποτε αποθεματικό που δεν προβλέπεται από το νόμο 
ή το καταστατικό και το οποίο σχηματίστηκε με απλή απόφαση της τακτικής 
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Γ.Σ. Τα αφορολόγητα αποθεματικά είναι ελεύθερα αποθεματικά, τα οποία 
έχουν σχηματιστεί με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων και συνεπώς
με μεταγενέστερη απόφαση πάλι της τακτικής Γ.Σ. είναι δυνατό να διατεθούν 
για κάλυψη των ζημιών.

Η απόφαση για τη διάθεση κερδών παλαιότερων χρήσεων, συνεπώς 
και σχηματισμένων αποθεματικών μπορεί να αποφασιστεί και με έκτακτη 
γενική συνέλευση των μετόχων (Ν.Σ. Υπ. Εμπ. 7/1993), η οποία όμως θα 
πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της επόμενης τακτικής Γ.Σ.

Συνεπώς, σε περίπτωση καλύψεως της ζημίας με διάθεση 
φορολογημένου αποθεματικού (τακτικού ή έκτακτου), που σχηματίστηκε και 
φορολογήθηκε σε προηγούμενες χρήσεις, δεν τίθεται θέμα επιστροφής στην 
εταιρία από το Δημόσιο του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε ότ αν 
σχηματίστηκε το αποθεματικό. Επίσης χωρίς αμφιβολία υπόκειται σε 
φορολογία το αφορολόγητο αποθεματικό που διατίθεται για την εξάλειψη 
ζημίας, αφού η πράξη αυτή εξομοιώνεται με διανομή του αποθεματικού και ο 
λογαριασμός του αποθεματικού εξαφανίζεται και δεν εμφανίζεται στον 
Ισολογισμό ή εμφανίζεται με μειωμένο υπόλοιπο κατά το ποσό που διατέθηκε 
για την εξάλειψη της ζημίας.

Το θέμα που έχει προκύψει ε ίναι εάν η εταιρία χάνει ή όχι το 
φορολογικό πλεονέκτημά της να καλύψει τη ζημία μιας χρήσης, που κάλυψε 
με φορολογημένο ή αφορολόγητο αποθεματικό, με κέρδη επόμενων 
χρήσεων.

Η μία άποψη που εκφράζεται από στελέχη του Υπουργείου 
Οικονομικών πρεσβεύει πώς η εταιρία χάνει το φορολογικό πλεονέκτημα να 
καλύψει τη ζημία με κέρδη επόμενων χρήσεων, αφού η ζημία που καλύφθηκε 
δεν εμφανίζεται στον Ισολογισμό.

Υπάρχουν όμως διάφορες απόψεις που πρεσβεύουν τα εξής:54

α) Όταν χρησιμοποιείται φορολογημένο αποθεματικό για κάλυψη 
της ζημίας, είτε τακτικό είτε έκτακτο , τότε δεν υπάρχει φορολογικό βαρύτητα. 
Η Α.Ε. καλύπτει ζημία με αποθεματικό εφαρμόζοντας το Ν.2190/1920, κατά το 
νόμο εξακολουθεί να έχει ακόμη ζημία την οποία μπορεί να μεταφέρει στα 
επόμενα πέντε χρόνις , ότι δηλαδή μπορεί να πράξει και μία εταιρία, η οποία 
δεν χρησιμοποίησε αποθεματικά για κάλυψη της ζημίας. Επίσης σύμφωνα με 
το άρθρο 4 § 3 του Ν. 2238/1992, δεν επιστρέφεται ο φόρος εισοδήματος που 
παρακρατήθηκε κατά το σχηματισμό των παραπάνω αποθεματικών αλλά η
Α.Ε. δεν χάνει το φορολογικό πλεονέκτημα της.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στη δήλωση του Φόρου Εισοδήματος 
της εταιρίας της επόμενης από την κάλυψη της ζημίας χρήσης, με τον 
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παραπάνω τρόπο, να εκπεστεί το ποσό της καλυφθείσας ζημίας από τα 
φορολογητέα κέρδη αυτής, την επόμενη χρήση.

β) Όταν χρησιμοποιείται αφορολόγητο αποθεματικό για κάλυψη 
της ζημίας, πρέπει να δεχθούμε ότι η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να εκπέσει 
από τα φορολογητέα κέρδη των επόμενων πέντε χρήσεων, τις ζημίες που 
αποσβέσθηκαν με τη διάθεση τέτοιων αποθεματικών.

Όλοι οι αναπτυξιακοί νόμοι οι οποίοι επιτρέπουν το σχηματισμό 
αφορολόγητων αποθεματικών, θέτουν σαν προϋπόθεση για τη διατήρησή 
τους (δηλαδή την μη καταβολή φόρου εισοδήματος για αυτά), την εμφάνιση 
τους στον Ισολογισμό και μάλιστα σε ειδικούς λογαριασμούς.

Με την κάλυψη της ζημίας με αφορολόγητα αποθεματικά , αυτά παύουν 
να εμφανίζονται στον Ισολογισμό όταν διατίθεται ολόκληρο το ποσό για 
κάλυψη της ζημίας είτε μερικώς , κατά το ποσό της ζημίας που αποσβέστηκε. 
Έτσι παύε ι να συντρέχει η βασική προϋπόθεση των αναπτυξιακών νόμων 
που θέλουν να εμφανίζονται τα αφορολόγητα αποθεματικά στον Ισολογισμό 
και συνεπώς το ποσό των αφορολόγητων αποθεματικών που έχει διατεθεί για 
κάλυψη της ζημίας πρέπει να φορολογηθεί. στο όνομα της ε ταιρίας, η οποία 
πρέπει να καταβάλει τον αντίστοιχο φόρο εισοδήματος.

Με τη φορολόγηση όμως των αποθεματικών αυτών μεταπίπτουμε στην 
προηγούμενη περίπτωση (α)

3. Κάλυψη ζημίας χρήσεως με εισφορές μετόχων ή με 

μείωση του κεφαλαίου.

3.1. Κάλυψη ζημίας χρήσεως με εισφορές μετόχων.

Τα ποσά που εισφέρουν οι μέτοχοι μετά από απόφαση της Γ.Σ. για να 
καλυφθεί ζημία της Α.Ε., δεν έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
εμπορικής συναλλαγής του άρθρου 28 § περιπτ. δ’ του ΚΦΕ και συνεπώς δεν 
αποτελούν εισόδημα της Α.Ε. (Υπ. Οικ. Έγγραφο Ν. 155/15/18-02-1987.

Οι καταθέσεις χρημάτων που πραγματοποιούνται από αλλοδαπές 
επιχειρήσεις προς θυγατρικές Ελληνικές Α.Ε. για να καλύψουν ζημίες, 
υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1 % σύμφωνα με το άρθρο 15 § 5 γ’ του 
Κώδικα Χαρτοσήμου, καθόσον το τέλος αυτό οφείλεται ανεξαρτήτως σκοπού 
αλλά και ο νόμος δεν ορίζει καμία προϋπόθεση και ότι με αυτό τον τρόπο 
εισάγεται συνάλλαγμα δεν ασκεί καμία επιρροή στην προκείμενη περίπτωση.

Το ΕΓΛΣ δεν προβλέπει λογιστικό χειρισμό για το εξετ αζόμενο θέμα. 
Κατά την άποψη ορισμένων συγγραφέων 55αντί της άμεσης πιστώσεως του 
λογαριασμού 42.01 «Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέον» με τις εισφορές 

                                                            
55 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
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των μετόχων, το πιο σωστό είναι το χρεωστικό υπόλοιπο αυτού του 
λογαριασμού να κατανέμεται και να άγεται σ ε χρέωση των μετόχων σε 
κατάλληλους υπολογαριασμούς του 3 «Χρεώστες Διάφοροι», οι οποίοι στη 
συνέχεια να πιστώνουν τις εισφορές των μετόχων μ ε χρέωση των 
διαθεσίμων.

Η κάλυψη των ζημιών με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου επιβάλλεται 
σε πολλές περιπτώσεις γ ια να γίνει εξυγίανση του Ισολογισμού, αλλά και για 
τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους . Έτσι η κάλυψη της ζημίας με μείωση 
του κεφαλαίου είναι δυνατό να αποβλέπει:

o Στο να γίνει δεκτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
Είναι απλώς μία λογιστική αναπροσαρμογή και διόρθωση του εταιρικού 
κεφαλαίου στο ήδη μειωμένο λόγω ζημιών μέγεθος αυτού και είναι μία 
ονομαστική ή αριθμητική μείωση του κεφαλαίου. Η εταιρία έχοντας 
υποστεί ζημία έχει ανάγκη άμεσα από νέα κεφάλαια, τα οποία όμως 
δεν θα ήταν δυνατόν να τα αποκτήσει, γιατί κανείς νέος μέτοχος δεν θα 
ήθελε να επενδύσει σε εταιρία που ο Ισολογισμός της παρουσιάζει 
ζημίες. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρία παράλληλα με την μείωση προχωρεί 
και σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου , που η πράξη την 
αποκάλεσε «μέθοδο ακορντεόν», ενώ η επιστημονική βιβλιογραφία
«χρηματοοικονομική εξυγίανση».

o Στο να γίνει δυνατή η διανομή των πιθανολογούμενων κερδών χρήσης 
με την εξάλειψη των ζημιών.
Η εξάλειψη των ζημιών με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι 

προαιρετική. Ο νόμος δεν υποχρεώνει την εταιρία να προβεί σε μείωση του 
κεφαλαίου της, ακόμη και όταν συντρέχει περίπτωση συγκλήσεως Γ.Σ. για να 
αποφασίσει τη διάλυση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 
2190/1920.

Ο Ν. 2190/1920, με το άρθρο 48 § 1 περ. γ’ επιβάλ λει έμμεσα τη 
μείωση του κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών, όταν το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων καταστεί κατώτερο από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η Γ.Σ. 
παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 47. Με αυτό τον τρόπο αποσοβείται 
και βελτιώνεται ο κίνδυνος λύσεως της εταιρίας με δικαστική απόφαση.

Παράλληλα με τις λογιστικές ζημίες έχουμε και τις φορολογικές ζημίες. 
Όπως έγινε δ εκτό από τη Διοίκηση, ότι η ζημία αν έχει αναγνωριστεί 
φορολογικά και να υφίσταται κατά το χρόνο της μείωσης του μετοχικού 
κεφαλαίου. Με τη διάταξη του άρθρου 9 § 3 του Ν. 3522/2006 (ισχύει για 
διαχειριστικές χρήσεις από 01/01/2006 και μετά) προστέθηκε εδάφιο στο 
τέλος της παρ. 11  του άρθρου 105 του Ν. 2238/1994 το οποίο αναφέρει ότι 
«Ειδικά για το ποσό της ζημίας νομικού προσώπ ου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 101, που αποσβέσθηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή 
εταιρικού κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 4» δηλαδή θεσμοθετείται η πάγια θέση της Διοίκησης, σύμφωνα 
με την οποία, οι εταιρίες που προβαίνουν σε μείωση του μετοχικού τους 
κεφαλαίου τους, με σκοπό την κάλυψη των ζημιών, δεν μπορούν να 
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μεταφέρουν για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 
33 του Ν. 2238/1994, το ποσό της ζημίας που αποσβέστηκε με μείωση του 
μετοχικού της κεφαλαίου, καθόσον αυτή έχει μετακυλήσει στου μετόχους της 
και επομένως δεν υπάρχει ζημία για την ίδια την εταιρία (γνωμοδότηση του 
Ν.Σ.Κ. 33/1981, η οποία έγινε αποδε κτή από το Υπουργείο των Οικονομικών 
Ε81/2ΠΟΛ.97/1981, Λογιστής 1981, σελ. 682 και 748).56

Το ποσό της ζημίας που δεν αναγνωρίστηκε από φορολογικό έλεγχο 
μπορεί να καλυφθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να επηρεάζεται 
η μεταφορά των λοιπών φορολο γικώς αναγνωρίσιμων ζημιών της εταιρίας 
(Υπ. Οικονομικών 1071399/10821/Β0012/2007).

Η ζημία που θα προκύψει σε βάρος του μετόχου -νομικού προσώπου 
από την ακύρωση μέρους των μετοχών Α.Ε., στην οποία συμμετέχει αποτελεί 
απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρ ισμένη (Υ. Οικονομικών ΠΟΛ. 
1168/2000, Λογιστής 2000 σελ. 1067 και 10799488/1556/Α0012/2007).

Όταν η ζημία απεικονίζεται μόνο στα βιβλία Δ.Λ.Π., τότε κατά τη γνώμη 
του Σ.Λ.Ο.Τ. δεν χάνονται οι φορολογικές ζημίες (Σ.Λ.Ο.Τ. 20/2009, Λογιστής 
2009 σελ. 772).

Η λογιστική αντιμετώπιση της κάλυψης της ζημίας με μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

Χ Π
40 Κεφάλαιο 
40.00 Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

Κοινών Μετοχών
40.000,00 €

ή 40.01 Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 
Προνομιούχων  Μετοχών

(εις)
53 Πιστωτές Διάφοροι
53.16 Μέτοχοι - Αξία Μετοχών τους προς 

απόδοση λόγω μειώσεως του 
Κεφαλαίου

40.000,00 €

                                                            
56 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: 
Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ".
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53 Πιστωτές Διάφοροι
53.16 Μέτοχοι - Αξία Μετοχών τους προς 

απόδοση λόγω μειώσεως του 
Κεφαλαίου

40.000,00 €

(εις)
42 Αποτελέσματα εις νέο
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων 

χρήσεων
40.000,00 €

Η εξάλειψη των ζημιών με μείωση του κεφαλαίου δεν είναι απαραίτητο 
να περάσει μέσα από τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», γιατ ί η 
εξάλειψη των ζημιών γίνεται , με τροποποίηση του καταστατικού και δεν 
βασίζεται στην εξουσία της Συνελεύσεως για διάθεση των κερδών.

Η μείωση του κεφαλαίου μπορεί να γίνει :57

§ Με ισόποση ελάττωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών.

Η μέθοδος αυτή είναι απλή και δίκαιη, αφού η μικροί μέτοχοι 
εξακολουθούν να διατηρούν το σύνολο των μετοχών τους. Η μέθοδος αυτή 
προϋποθέτει ότι η ονομαστική αξία των μετοχών και μετά τη μείωση της 
εξακολουθεί και έχει ως κατώτατο όριο των 0,30 €, όπως προαναφέραμε στο 
Κεφάλαιο Α’ του Δευτέρου Μέρους της παρούσης εργασίας.

§ Με ελάττωση του αριθμού των μετοχών.

Κάθε μ έτοχος επιστρέφει περισσότερες παλιές μετοχές και παίρνει 
λιγότερες νέες . Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει περίπτωση να βρεθούν 
μέτοχοι οι οποίοι να μην έχουν τον απαιτούμεν ο αριθμό μετοχών για μία 
τέτοια ανταλλαγή. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία συγκεντρώνει τις μετοχές 
των μετόχων αυτών κατά ομάδες και πωλεί τις αντίστοιχες νέες μετοχές στις 
ομάδες αυτές.

                                                            
57 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
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4. Κάλυψη ζημίας χρήσεως με υπεραξία αναπροσαρμογής 

ακινήτων.

«[άρθρο 23, Ν. 2065/1992 (όπως ισχύει μετά την 1097930/ΠΟΛ. 
1127/6.12.2004 για την τελευταία αναπροσαρμογή)]58

Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 
2065/1992, από την υπεραξία που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή της 
αξίας των ακινήτων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ίδιου νόμου και 
στην 1091653/11305/Β0012/ΠΟΛ.1121/17.11.2004 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, θα αφαιρεθεί υποχρεωτικά το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του 
λογαριασμού Κέρδη ή Ζημίαι , ανεξάρτητα αν το ποσό της ζημ ίας αυτής έχει ή 
όχι αναγνωρισθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η αφαίρεση της ζημίας θα γίνει 
με λογιστικές εγγραφές στα βιβλία και το υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που θα 
απομείνει θα κεφαλαιοποιηθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια.

………………………………………………………………………………»
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται 

να αφαιρέσουν με λογιστικές εγγραφές, κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής
της αξίας των ακινήτων τους, το χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού 
«Κέρδη και Ζημί ες» που εμφανίζεται στα βιβλία και κατόπιν το ποσό της 
προκύπτουσας λογιστικής υπεραξίας, μετά την αφαίρεση των ζημιών, να 
προβούν σε κεφαλαιοποίηση αυτής (Υπ. Οικονομικών 1112918/ΠΟΛ. 1248, 
Λογιστής 1993, σελ. 129).

Η διαφορά αναπροσαρμογής καταχωρείται στο λογαριασμό 41.07 
«Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» , ο 
οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους κ.λπ. λογαριασμούς κατά το νόμο 
περί αναπροσαρμογής και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Αν κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής υπάρχουν ακάλυπτες ζημίες 
προηγουμένων χρήσεων, τα ποσά τους θα μεταφερθούν από τους 
λογαριασμούς 42.01, 42.02, για συμψηφισμό, στη χρέωση του λογαριασμού 
41.07 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων».

                                                            
58 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: 
Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ".
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5. Η ζημία χρή σεως, υπό προϋποθέσεις, εγκλύει 

φορολογικό πλεονέκτημα αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 

(Δ.Λ.Π. 12).59

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία στη Χώρα μας, οι 
φορολογικές ζημίες που πραγματοποίησε η επιχείρηση σε μία χρήση 
μεταφέρεται στα επόμενα πέντε (5) χρόνια για συμψηφισμό με τα 
φορολογητέα κέρδη που η εταιρία θα πραγματοποιήσει.

Από αυτό προκύπτει, ότι η επιχείρηση με την πραγματοποίηση της 
ζημίας αποκτά ένα ενδεχόμενο δικαίωμα μείωσης του φόρου εισοδήματος 
που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων, κατά το 
ποσό του φόρου που αναλογεί στις φορολογικά αναγνωρισμένες ζημίες εις 
νέο. Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό την αίρεση της πραγματοποίησης κερδών 
στις επόμενες πέντε χρήσεις.

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα σε ποια χρήση η εταιρ ία πρέπει να 
απεικονίσει στα βιβλία της το φορολογικό πλεονέκτημα που διαφαίνεται ως 
πιθανό από την πραγματοποίηση της ζημίας. Για το θέμα αυτό υπάρχουν δύο 
ακραίες απόψεις.

α) Το φορολογικό πλεονέκτημα που γεννάται από την 
πραγματοποίηση της ζημίας δεν πρέπει να απεικονίζεται λογιστικά μέχρις 
ότου σε επόμενη χρήση ή χρήσεις υλοποιηθεί το πλεονέκτημα αυτό . 
Επειδή δηλαδή το πλεονέκτημα της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος 
τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της πραγματοποίησης στα πέντε προσεχή 
έτη φορολογικών κερδών, «ηρτημένης» της αίρεσης το πλεονέκτημα αυτό δεν 
πρέπει να απεικονίζεται στα βιβλία. Η απεικόνιση αυτού πρέπει να γίνεται στη 
χρήση που πληρούται η αίρεση, οπότε το πλεονέκτημα μετατρέπεται σε 
δικαίωμα συμψηφισμού της ζημίας με φορολογητέα κέρδη.

β) Το φορολογικό πλεονέκτημα που γεννάται με την πραγματοποίηση 
της ζημίας πρέπει να απεικονίζεται στα βιβλία στις χρήσεις που 
πραγματοποιούνται οι ζημίες, δηλαδή στις χρήσεις που γεννάται το υπό 
αίρεση φορολογικό πλεονέκτημα, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγο ι που 
καθιστούν αμφίβολη την πραγματοποίηση του φορολογικού αυτού 
πλεονεκτήματος
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5. Δ.Λ.Π. 1260

Για τη μεταφορά σε επόμενη χρήση αχρησιμοποίητων φορολογικών 
ζημιών και πιστωτικών φόρων, το Πρότυπο ορίζει ότι πρέπει να καταχωρείται 
μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, κατά την έκταση που πιθανολογείται 
ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι 
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και πιστωτικοί φόροι μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν.

Για την καταχώρηση της προαναφερόμενης φορολογικής απαίτησης 
πρέπει να συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ορίζει το Πρότυπο για την 
καταχώρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που 
προκύπτουν από εκπεστέες προσωρινές διαφορές, δηλαδή ότι θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίη ση του φορολογικού 
πλεονεκτήματος που εγκλείουν οι ζημίες χρήσης.

Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση της ύπαρξης 
μελλοντικών κερδών, γιατί το γεγονός ότι υπάρχουν συμψηφισθείσες 
φορολογικές ζημίες αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι μπορεί να υπάρξει επαρκές 
μελλοντικό φορολογικό κέρδος. Συνεπώς όταν μία επιχείρηση έχει ιστορικό 
πρόσφατων ζημιών, η επιχείρηση καταχωρεί μια αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση, που προκύπτει από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, μόνο 
κατά την έκταση που η επιχείρ ηση έχει επαρκείς φορολογικές προσωρινές 
διαφορές ή υπάρχει άλλη πειστική απόδειξη ότι θα υπάρξει επαρκές 
φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ζημίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση.

Κατά την εκτίμηση της πιθανό τητας ότι θα υπάρξει μελλοντικό κέρδος 
για να χρησιμοποιηθούν φορολογικά οι φορολογικές ζημίες, πρέπει να 
εξετάζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

Ψ Αν η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, 
που αφορούν την ίδια φορολογική αρχή και την ίδια φο ρολογητέα 
οικονομική μονάδα, οι οποίες θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά 
έναντι των οποίων οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν πριν την εκπνοή τους.

Ψ Αν πιθανολογείται ότι η επιχείρηση θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν 
από την εκπνοή των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.

Ψ Αν οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες προέρχονται από 
συγκεκριμένες αιτίες, που είναι απίθανο να ξανασυμβούν.

Ψ Αν υπάρχει στην επιχείρηση φορολογικό προγραμματισμός, που θα 
δημιουργήσει φορολογητέο κέρδος στην περίοδο στην οποία οι 

                                                            
60 Ντζανάτος Δημητριος. (2008). Δ.Λ.Π. Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των 

οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος της πληρόττητας τους. Αθήνα: Εκδόσεις 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.
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αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί 
φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
Κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρξει φορολογητέο 

κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες ζημίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν, δεν καταχωρείται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Τέλος, για την καταχωρ ημένη προσωρινή απαίτηση το Πρότυπο 
απαιτεί γνωστοποίηση του ποσού της αν αβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης και της φύσης της απόδειξης που στηρίζει την καταχώρησή της.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ Α.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. Διάκριση και φορολογική αντιμετώπιση των 

εισοδημάτων των Νομικών Προσώπων.61

Από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος προκύπτει η ακόλουθη 
φορολογική διάκριση των εισοδημάτων:

v Εισόδημα υποκείμενο σε πλήρη φορολογία από τα οποία δεν 
παρακρατείται φόρος εισοδήματος, (έσοδα από πωλήσεις αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών προς πελάτες της επιχείρησης).

Το σύνολο των καθαρών κερδών της Α.Ε. φορολογείται σε επίπεδο του 
νομικού προσώπου με συντελεστή 24 % για Ισολογισμό που έκλεισε έως και 
31/12/2010 και 20% για χρήσεις που αρχίζουν από 01/01/2011 και μετά.

Τα διανεμόμενα κέρδη των εταιριών αυτών φορολογούνται σε επίπεδο 
των μετόχων και λοιπών δικαιούχων και η διανέμουσα τα κέρδη εταιρία 
παρακρατεί φόρο με συντελεστή 21 % για τα διανεμόμενα εντός του 2011 και 
25 % για τα διανεμόμενα από 01/01/2012 και μετά.

v Εισόδημα υποκείμενο σε παρακράτηση φόρου που φορολογείται 
πλήρως στη χρήση που πραγματοποιείται:

Από το εισόδημα παρακρατείται φόρος εισοδήματος στην πηγή δηλαδή 
από την επιχείρηση που καταβάλλει το εισόδημα κατά το χρόνο καταβολή ς ή 
της πιστώσεως του δικαιούχου (π.χ. Δημόσιο, Τράπεζες κλπ.), ο οποίος 
συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο από την εταιρία φόρο εισοδήματος. Με τον 
παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος δεν εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση του δικαιούχου . Τα εισοδήματα αυτά περιλ αμβάνονται στο 
ακέραιο στο φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου στη χρήση που το 
απέκτησε και φορολογείται κανονικά με τον κανονικό συντελεστή φορολογίας. 
Από τον προκύψαντα φόρο αφαιρείται ο παρακρατηθείς φόρος. Τέτοια 
εισοδήματα είναι :

1) Τα ποσά που καταβάλλει το Δημόσιο κλπ. Για προμήθειες αγαθών ή 
τη λήψη υπηρεσιών (άρθρο 55 § 1 στ’ Ν. 2238/1994).

2) Οι τόκοι των δανείων που χορήγησε η τράπεζα η επιχείρηση, από 
τους οποίους παρακρατείται φόρος 20% (άρθρο 54 § 5 Ν. 2238/1994).

                                                            
61 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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3) Οι τόκοι καταθέσεων στι ς Τράπεζες για τα νομικά πρόσωπα του 
άρθρου 101 § 1 του ΚΦΕ (άρθρο 105 § 1 Ν. 2238/1994 και άρθρο 12 του 
ΚΦΕ).

4) Οι τόκοι των ομολογιακών δανείων των Α.Ε. από τους οποίους 
παρακρατείται φόρος 20 % (άρθρο 54 § 5 Ν. 2238/1994).

5) Οι αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων, από τις οποίες παρακρατείται 
φόρος 20 % στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών, εφόσον η συναλλαγή 
υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ (άρθρο 58 § 1 Ν. 2238/1994).

Ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος στην πηγή αφαιρείται κατά 
τον υπολογισμό του ποσού τη ς προκαταβολής για φόρο εισοδήματος που 
καταβάλλει η εταιρία έναντι του φόρου εισοδήματος της διανυόμενης χρήσης.

Από λογιστικής πλευράς τα έσοδα καταχωρούνται στους αντίστοιχους 
λογαριασμούς εσόδων με το συνολικό ακαθάριστο ποσό. Ο 
παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος καταχωρείται στη χρέωση των 
υπολογαριασμών 33.13 «Ελληνικό Δημόσιο – Προκαταβλημένοι και 
Παρακρατημένοι φόροι». Στο τέλο ς της χρήσης που πραγματοποιήθηκαν και 
φορολογήθηκαν τα έσοδα, ο παρακρατούμενος φόρος μεταφέρεται από το 
λογαριασμό 33.13 σ τη χρέωση του λογαριασμού 54.08 «Λογαριασμός 
Εκκαθάρισης φόρων – τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος», στην 
πίστωση του οποίου μεταφέρεται από το λογαριασμό 54.07 ο φόρος 
εισοδήματος επί των φορολογημένων κερδών της χρήσεως . Έτσι το 
λογαριασμό 54.08 γ ίνεται συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 
εισοδήματος με τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος επί των κερδών της 
χρήσης.

v Εισόδημα Αφορολόγητο:

Παραμένει αφορολόγητο σε επίπεδο νομικού προσώπου με την 
προϋπόθεση να εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού 
στην Καθαρή Θέση της εταιρίας , σύμφωνα με το άρθρο 101 § 1 του Ν. 
2238/1994. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του, υπόκειται σε 
φορολογία τόσο σε επίπεδο του νομικού προσώπου της εταιρίας όσο και σε 
επίπεδο του δικαιούχου μετόχου.

Αν στ α καθαρά κέρδη Α.Ε. (πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών) 
σύμφωνα με το άρθρο 106 § 2 του Ν. 2238/1994, συμπεριλαμβάνονται και 
έσοδα αφορολόγητα, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών του 
νομικού προσώπου προστίθενται σ’ αυτά μέρος των αφορολόγητων κερ δών 
που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την 
αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό με την προσθήκη του 
αναλογούντος σε αυτό φόρο.

Στην περίπτωση που στα καθαρά κέρδη Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 
106 § 1 β’ του Ν. 2238/1994, συμπεριλαμβάνονται και εισοδήματα 
φορολογηθέντα με ειδικό τρό πο και κέρδη από συμμετοχές σε άλλες εταιρίες 
και ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό των 
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διανεμόμενων κερδών που αντιστοιχούν στα εισοδήματα αυτά, λαμβάνονται 
συνολικά τα καθαρά κέρδη του Ισολογισμού.

Σε περίπτωση που στη χρήση κατά την οποία πραγματοποιούνται τα 
αφορολόγητα έσοδα υπάρχει ζημία ή τα κέρδη που προέκυψαν δεν είναι 
επαρκή για το σχηματισμό ενός τέτοιου αποθεματικού, η εταιρία σύμφωνα με 
το νόμο χάνει το πλε ονέκτημα της αναστολής της φορολογίας των 
εισοδημάτων αυτών.

Σχετική είναι και η εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών 
1112918/10736/ΠΟΛ. 1248/992/12 -11-1992 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι 
διατάξεις του Ν.. 2065/1992.

v Εισόδημα φορολογούμενο κατ’ ειδικό τρόπο:

Κατά την πραγματοποίηση τους υπόκεινται σε ηπιότερη φορολογία ή 
οποία εξαντλεί την υποχρέωση σε επίπεδο νομικού προσώπου (Α.Ε., ΕΠΕ), 
με την προϋπόθεση ότι εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού στην 
Καθαρή Θέση της εταιρίας. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποιήσεως του, 
υπόκειται σε φορολογία τόσο σε επίπεδο νομικού προσώπου της εταιρίας όσο 
και σε επίπεδο του δικαιούχου μετόχου κλπ. και συμψηφίζεται ο καταβληθείς, 
κατά την πραγματοποίηση του εισοδήματος φόρος (άρθρο 106 § 3 του ΚΦΕ). 
Δηλαδή αφορά τα έσοδα που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο , όπως οι τόκοι 
καταθέσεων σε τράπεζες για τις Α.Ε. και ΕΠΕ, τα κέρδη από πώληση 
μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και τα κέρδη που 
προσδιορίστηκαν με ειδικό τρόπο (π.χ. κέρδη τεχνικών εταιριών).

Ο φόρος επί τω ν εισοδημάτων αυτών παρακρατείται και αποδίδεται 
στο Δημόσιο από την καταβάλλουσα τα εισοδήματα επιχείρηση, ενώ αυτή 
που απέκτησε τα έσοδα, τα καταχωρεί στους αντίστοιχους λογαριασμούς των 
εσόδων και τον παρακρατούμενο φόρο τον καταχωρεί στο λογαριασμό 33. 13 
«Ελληνικό Δημόσιο – Προκαταβλητέοι και Παρακρατούμενοι φόροι».

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 13 του ΚΦΕ με το άρθρο 39 του 
3522/2006, από 01/01/2007 και μετά δεν υφίστανται έσοδα φορολογηθέντα 
κατά ειδικό τρόπο.

v Μερίσματα από μετοχές Α.Ε. και κέρδη από συμμετοχές σε άλλες 
εταιρίες.

Τα εισοδήματα αυτά έχουν φορολογηθεί πλήρως τόσο σε επίπεδο της 
εταιρίας που τα διένειμε, όσο και σε επίπεδο της μετόχου εταιρίας που τα 
εισέπραξε με παρακράτηση του φόρου κατά τη διανομή των κερδών. 
Συνεπώς τα κέρδη της κατηγορίας αυτής διανεμόμενα και μη διανεμόμενα 
από τη μέτοχο ή συμμετέχουσα εταιρία δεν επιβάλλονται περαιτέρω σε 
φορολογία.

α) Μερίσματα και κέρδη από ημεδαπές ανώνυμε εταιρίες:
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Για τα μερίσματα και κέρδη από ημεδαπές Α.Ε ισχύει ότι ορίζει το 
άρθρο 99 § 1α΄ του ΚΦΕ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 § 18 του 
3943/2011: «Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια, στα κέρδη που διανέμονται 
από την ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορι σμένης ευθύνης ενεργείται και 
παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 ή την 
περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση.»

Επίσης το άρθρο 114 § 1 του ΚΦΕ, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 14 § 11 του 3943/2011 ορίζει τα εξής: «Οι ημεδαπές ανώνυμες 
εταιρείες που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν κέρδη με τη μορφή μερισμάτων, 
προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αμοιβών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικ ό, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 54. Οι διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κέρδη που εξάγει ή 
πιστώνει μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα προς την 
έδρα της ή σε άλλη μόνιμη εγκατάστασή της στην αλλοδαπή. 
……………………………………………………..».

Το άρθρο 54 § 1 του ΚΦΕ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 § 
1 του 3943/2011 ορίζει τα εξής: «1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές 
ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και αμοιβών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή 
προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτη τα αν η καταβολή τους 
γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 
είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα. Αν δικαιούχος των 
μερισμάτων είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής 
φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9 που προκύπτει μετά τη συνάθροιση 
των μερισμάτων με τα λοιπά εισοδήματα είναι μικρότερος του 25%, με την πιο 
πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 
δικαιούχου, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις 
και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται.

Όταν ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προβαίνει σε διανομή κερδών και στα 
έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό 
πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101, από το φόρο που 
υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 54, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη 
παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από την ίδια κέρδη 
τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται όταν τα 
μερίσματα καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους − μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα 
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μερίσματα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α’). Ο φόρος που έχει 
παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας επιστρέφεται σε αυτή κατά το 
μέρος που αναλογεί στα μερίσματα που διανέμει σε εταιρεία άλ λου κράτους − 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του 
προηγούμενου εδαφίου.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα 
διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.»

β) Μερίσματα και κέρδη από Α.Ε. και κέρδη από συγγενείς εταιρίες που 
εδρεύουν σε χώρες της Ε.Ε.

Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου σε μερίσματα που καταβάλλει η 
ημεδαπή θυγατρική εταιρία στη μητρική της εταιρία άλλου κράτους μέλους της 
Ε.Ε. (άρθρο 54 § 1 του ΚΦΕ)

γ) Κέρδη της Α.Ε. από τη συμμετοχή της σε προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. 
ή Ε.Ε.).

Τα έσοδα από αυτές τις συμμετοχές καταχωρούνται στους 
λογαριασμού 76.00 και 76.01 και συγκεκριμένα καταχωρούν το καθαρό ποσό 
που λαμβάνουν. Τα κέρδη αυτά φορολογούνται με ποσοστό 25 % σε επίπεδο 
εταιρίας δεν υποβάλλονται στη συνέχεια σε κανένα φόρο εισοδήματος. 
Έχουμε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης της εταιρίας και των 
εταίρων των Ν.Π. συνεπώς δεν απαιτείται ιδιαίτερη λογιστική παρακολούθηση 
της διανομής ή της αποθεματικοποίησης των κερδών αυτών. Υ πάρχει όμως 
περίπτωση τα έσοδα από συμμετοχές σε άλλες εταιρίες (ΕΠΕ, προσωπικές 
να επιβαρύνονται με τεκμαρτές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 31 § 8 του ΚΦΕ

v Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

Όταν κέρδη προκύπτουν τα βιβλία Γ’ ΚΒΣ, τότε σύμφωνα με το άρθρο 
16 § 1 του Ν. 3943/31 -03-2011 ορίζεται ότι: «1. Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α’) και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α’) εξακολο υθούν να εφαρμόζονται για 
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό 
χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, 
κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
2011. Για τις πιο πάνω με τοχές που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2012 και 
μετά έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε..

…………………………………………………………………………..»
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις για τις μετοχές που είναι 

εισηγμένες στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο και έχουν αποκτηθεί μέχρι 
31/12/2011 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 § 2 του 2579/1998 που 
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ορίζουν ότι επιβάλλεται φόρος με συντ ελεστή «ένα τοις χιλίοις (1,50 ‰)» στις 
πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται σ’ αυτό και κατά τη μεταφορά μετοχών 
εισηγμένων στο ΧΑΑ σε άλλο διεθνές χρηματιστηριακό θεσμό στο οποίο είναι 
εισηγμένες μετοχές της ίδιας εταιρίας.

Ο φόρος υπολογίζεται στην αξία πώλησης των μετοχών, όπως αυτή 
αναγράφεται στο πινακίδιο, το οποίο εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρία που 
μεσολαβεί ή βαρύνει τον πωλητή των μετοχών φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Το άρθρο 27 του Ν. 2703/1999 ορίζει ότι:
«1. …………………………………………………………………………………..
2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του όρθρου 9 του ν. 
2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') εφαρμόζονται ανάλογα και στις πωλήσεις από φυσικά 
πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ημεδαπές επιχειρήσεις 
ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, 
μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστή ρια ή σε άλλους διεθνώς 
αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς. Ο οφειλόμενος φόρος 
υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών, η οποία αναγράφεται στα 
εκδιδόμενα αποδεικτικά στοιχεία και αποδίδεται από τον πωλητή στη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία, στ ην οποία υπάγεται αυτός, μέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πωλήθηκαν 
οι μετοχές».

Δηλαδή, τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ ή σε 
αλλοδαπό Χρηματιστήριο που έχουν αποκτηθεί μέχρι στις 31/12/2011 και οι 
οποίες πωλήθηκαν σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους και τα οποία 
προκύπτουν από βιβλία Γ’ ΚΒΣ και αποκτώνται από ατομικές επιχειρήσεις  ή 
υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., 
αστικές εταιρίες κλπ.) απαλλάσσονται από το φόρο.

Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται 
σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό τον συμψηφισμό ζημιών 
που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση μετοχών εισηγμένων 
ή όχι στο ΧΑΑ.

Σε περίπτωση διανομής ή δι άλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά 
φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι παραπάνω διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται για όσες 
μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο όταν έχουν 
αποκτηθεί μέχρι τις 31/12/2011, ανεξάρτητ α από το χρόνο πώλησης αυτών 
(άρθρο 16 § 5 του Ν. 3943/31-03-2011).

v Τα πέραν των τεκμαρτών λογιστικά κέρδη των τεχνικών εταιριών

«Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων. (άρθρο 34 § 1 του ΚΦΕ) και ΠΟΛ 
1052/15-03-2007.
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1. Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 
πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία των αυτοτελών 
οικοδομών, διαμερισμάτων πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων 
αποθηκών και λοιπών χώρων, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο 
μεταβίβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρ ότερη από αυτή που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης 
ακινήτων και της περ. δ ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ ( Ν 
2859/2000, ΦΕΚ Α΄ 248) όπως αναμορφώνεται μετά τον έλεγχο της ειδικής 
δήλωσης ΦΠΑ για τη μεταβίβαση α κινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας κάθε φορά Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον έλεγχο της δήλωσης αυτής. 

Αν όμως η αξία που προκύπτει από άλλα επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία 
είναι μεγαλύτερη από την αξία που αναφέρεται παρ απάνω, ως ακαθάριστο 
έσοδο λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία».

Χρόνος Απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου (άρθρο 34 § 1 του 
ΚΦΕ) και ΠΟΛ 1052/15-03-2007.

Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, ο οποίος λαμβάνεται 
υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους αυτού, θεωρείται η ημέρα σύνταξης 
του οριστικού συμβολαίου. Στην περίπτωση όμως που έχει συνταχθεί 
συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και το οριστικό συμβόλαιο δεν έχει συνταχθεί 
μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την ημέρα σύνταξης του 
συμβολαιογραφικού προσυμφών ου, ως χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου 
εσόδου θεωρείται η ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται δύο (2) έτη από 
την ημέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου. Ειδικά, όταν το 
προσύμφωνο υπογράφεται με τον όρο της αυτοσύμβασης, που προβλέπεται 
από το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα και εφόσον καταβάλλεται ολόκληρο το 
τίμημα και παραδίδεται η νομή του ακινήτου, χρόνος απόκτησης του 
ακαθάριστου εσόδου θεωρείται η ημέρα υπογραφής του προσύμφωνου αυτού.

Καθαρά κέρδη (άρθρο 34 § 2 του ΚΦΕ) και ΠΟΛ 1052/15-03-2007.

2. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 
πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή 
είκοσι τοις εκατό (20%) στα ακαθάριστα έσοδά τους.

Όταν δεν επιδεικνύονται στον έλεγχο ή δεν τηρούνται βιβλία και 
στοιχεία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας του ΚΒΣ ή τηρούνται 
ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 
του άρθρου 30 και ο συντελεστής καθαρού κέρδους του πρώτου εδαφίου 
διπλασιάζεται.
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Επίσης, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών 
κερδών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 
2 του άρθρου 32.

v Εισόδημα της ημεδαπής εταιρίας που κτάται στην αλλοδαπή.

Η εταιρία που διατηρεί υποκατάστημα στην αλλοδαπή, τα δεδομένα 
του οποίου ενσωματώνονται στα βιβλία της, εντός των προθεσμιών που 
ορίζει ο ΚΒΣ. Το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από το 
υποκατάστημα, εκπίπτει, σύμφωνα με το άρθρο 109 § 4 περ. γ’ του ΚΦΕ, 
από το συνολικό φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τη δήλωση για τη 
χρήση εντός της οποίας καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Όταν ο φόρος καταβληθεί στην αλλοδαπή μέσα στην προθεσμία 
υποβολής της δήλωσης, το ποσό εκπίπτει με βάση τη δήλωση του οικείου
οικονομικού έτους (δηλαδή της χρήσεως εντός της οποίας προέκυψε το 
κέρδος από την αλλοδαπή).

Σύμφωνα με το άρθρο 109 § 4 περ. γ’ του ΚΦΕ 
«……………………………………………………………………………………… 
Το ποσό φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε καμία 
περίπτωση δεν μπο ρεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που 
αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα».

Συνεπώς αν η εταιρία στη χρήση που πρόκειται να γίνει συμψηφισμός 
έχει ζημία, ο καταβληθείς φόρος στην αλλοδαπή δεν μπορεί να επιστραφεί 
αλλά ούτε και να συμψηφιστε ί από μελλοντικές διαφορές φορολογικού 
ελέγχου

Δεν φορολογούνται τα μερίσματα που αποκτά η ημεδαπή εταιρία από 
εταιρίες που εδρεύουν στην Ε.Ε.

v Εισοδήματα της ημεδαπής εταιρίας από μερίσματα που εδρεύουν 
σε χώρες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 109 § 4 περ. γ’ του ΚΦΕ 
«………………………………………………………………………………………

γ) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το 
εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. 

Ειδικά, για μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από 
αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το άθροισμα των ποσών του φόρου 
που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου, καθώς 
και του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, τόσο στο 
επίπεδο της θυγατρικής όσο και στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρ ικής 
χαμηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους με αυτήν, κατά το μέρος το 
οποίο αναλογεί στα πιο πάνω μερίσματα που εισπράττει η ημεδαπή μητρική 
εταιρεία.
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Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν τα αναφερόμενα 
στα άρθρα 9 και 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α΄), όπως ισχύουν.

Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός 
Ελλάδας για το ποσό του διανεμόμενου μερίσματος που τελικώς κτάται από 
την ημεδαπή ανώνυμ η εταιρεία απαιτείται βεβαίωση εκδιδόμενη στη χώρα 
καταβολής του φόρου, από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας.

Το ποσό φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που 
αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.»

2. Φορολογία Εισοδήματος των ημεδαπών Ανωνύμων 

Εταιριών (πλην τραπεζικών, ασφαλιστικών και τεχνικών 

εταιριών).

2.1. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος στην Α.Ε.

1. Αντικείμενο του φόρου είναι:62

α) Σε ημεδαπές γενικά ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης, με εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, το συνολικό 
καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα 
διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει 
μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

Ειδικά, σε ημεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες, 
το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή 
αλλοδαπή μετά την αφαίρεση του μέρους αυτών, που αναλογεί στα 
αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Για τον προσδιορισμό του μέρους των κερδών που αναλογούν στα 
αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολο γούνται κατά ειδικό τρόπο 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται επιμερισμός των 
συνολικών καθαρών κερδών, ανάλογα με το ύψος των φορολογούμενων 
εσόδων και των αφορολόγητων ή των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέ ωσης εσόδων. Περαιτέρω, σε περίπτωση 
διανομής, στα ανωτέρω προκύψαντα φορολογούμενα κέρδη, προστίθεται το 
μέρος των αφορολογήτων κερδών ή των φορολογούμενων κατά ειδικό τρόπο 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στα διανεμόμενα 
κέρδη με ο ποιαδήποτε μορφή , μετά την αναγωγή του εξευρισκομένου 
αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε 
αυτό φόρου.
                                                            
62 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 
Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
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Το άρθρο 99 § 1 περ. α’ ορίζει ότι « Επίσης, επί ημεδαπών ανώνυμων 
εταιρειών, οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος βάσε ι ειδικών 
διατάξεων νόμων, αντικείμενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούμενα ή 
διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό 
ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήματος.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και 
σε οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία 
δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος».

……………………………………………………………………………………..
δ) Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο 

εταιρείας, καθώς και σ τους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς οι οποίοι 
αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, το καθαρό εισόδημα ή 
κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και 
το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση τη ς 
επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.

Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, προκειμένου για 
υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τα οποία αποκτούν και εισοδήματα πο υ 
απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό 
τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αφαιρούνται από τα 
καθαρά κέρδη που
ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, το μέρος αυτών που αναλογεί στα πιο 
πάνω εισοδήματα, το οποίο εξευρίσκ εται με επιμερισμό ανάλογα με τα 
ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία και των απαλλασσομένων ή 
φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης.

……………………………………………………………………………………..

Με το άρθρο 18 § 1 του Ν. 3697/2008 προστέθηκε στο άρθρο 99 § 1 α’ 
του ΚΦΕ διάταξη που όριζε τα εξής: «Πέραν του φόρου εισοδήματος που 
οφείλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια, 
στα κέρδη που διανέμονται από την ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης ενεργείται και παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 54 ή την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 55, κατά περίπτωση».

Το άρθρο 54 § 1 όριζε « 1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές 
ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή, α μοιβών και ποσοστών των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή 
ομάδες περιουσίας, ανεξά ρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή 
μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Ειδικά, οι ημεδαπές εταιρείες δεν
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προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς 
εταιρείες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι 
θυγατρικές, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 
Α'), όπως ισχύει. …………………………………………………………………

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα 
κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1.1.2009 και μετά 
εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικός χρόνος έναρξης».

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής 
με το άρθρο 13 § 1 του Ν. 3842/2010:"1. Στα διανεμόμενα κέρδη των 
ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών με τη μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων, 
αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
και των διευθυντών, καθώς και των αμοιβών εργατουπαλληλικού 
προσωπικού, ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως φορολογούμενα τα 
εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου."

Τέλος η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του ΚΦΕ αντικαθίσταται με το 
άρθρο 14 § 1 του Ν. 3943/31 -03-2011 ως εξής: «1. Στα κέρδη που διανέμουν 
οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και αμοιβών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή 
προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά π ρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους 
γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 
είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα. Αν δικαιούχος των 
μερισμάτων είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής 
φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9 που προκύπτει μετά τη συνάθροιση 
των μερισμάτων με τα λοιπά εισοδήματα είναι μικρότερος του 25%, με την πιο 
πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 
δικαιούχου, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις 
και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται.
………………………………………………………………………………………»

«Ο αναλογών φόρος εισοδήματος προκύπτει εφαρμόζοντας το 
συντελεστή φορολογίας της εταιρείας (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.), όπως αυτός 
ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του 
παρόντος νόμου, στα συνολικά καθαρά κέρδη του ισολογισμού».
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3. Προσδιορισμός Φορολογητέου Εισοδήματος της χρήσης 

Ανώνυμης Εταιρίας που εφαρμόζει το ΕΓΛΣ .

3.1. Λογιστικά κέρδη και το φορολογητέο εισόδημα της 

χρήσης.

3.1.1. Έννοια των Λογιστικών κερδών και του 

φορολογητέου εισοδήματος.

Λογιστικά κέρδη είναι τα κέρδη της χρήσης που προσδιορίζονται με 
βάση τους λογιστικούς κανόνες που καθιερώνει το ΕΓΛΣ και προβλέπονται 
από τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας. Μπορούμε να πούμε ότι στα 
πλαίσια του ΕΓΛΣ, τα λογιστικά αποτελέσματα προσδιορίζονται με βάση τις 
αρχές και τους κανόνες τη ς λογιστικής του ιστορικού κόστους που 
υιοθετούνται από το ΕΓΛΣ.

Τα κέρδη ή οι ζημίες της χρήσεως προσδιορίζονται λογιστικά στο 
λογαριασμό 86 «Αποτελέσματα Χρήσεως» και είναι η διαφορά μεταξύ των 
λογιστικών εσόδων και εξόδων κατά τη γνωστή εξίσωση:63

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

(=) ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (-) ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Το φορολογητέο εισόδημα προκύπτει από την ίδια εξίσωση, αλλά τα 
δύο μεγέθη τα έσοδα και τα έξοδα, προσδιορίζονται όχι με βάση τους κανόνες 
του ΕΓΛΣ αλλά με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις , οι οποίες τις 
περισσότερες φορές διαφέρουν από τις εμπορικές διατάξεις και τους κανόνες 
του ΕΓΛΣ.

Για το λόγο αυτό στο τέλος της χρήσης, προκειμένου να προσδιοριστεί 
το φορολογητέο εισόδημα και να υποβάλλει η Α.Ε. τη φορολογική της 
δήλωση, προσδιορίζονται διαφορές μεταξύ λογιστικών εξόδων και 
φορολογικά αναγνωριζόμενων-εκπιπτόμενων εξόδων, οι οποίες είναι γνωστές 
σαν «λογιστικές διαφορές», οι οποίες προστίθενται ή αφαιρούνται από τα 
λογιστικά έσοδα ή έξοδα, προκειμένου τα λογιστικά αυτά μεγέθη να 
μετατραπούν σε φορολογικά μεγέθη. Επομένως το φορολογητέο εισόδημα 
προκύπτει από την εξής εξίσωση:

                                                            
63 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΙΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(=)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(+) ή (-) 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ

(-)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
(+) ή (-) 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αυτό ορίζει και το άρθρο 105 § 7 του ΚΦΕ «Το ποσό που απομένει 
μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 (των 
αναγνωριζόμενων ως εκπιπτόμενων δαπανών) αποτελεί το συνολικό καθαρό 
εισόδημα των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101».

3.1.2. Έννοια των Ακαθαρίστων Εσόδων.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 § 1 του Ν. 228/1994:
«Ως ακαθάριστα έσοδα των  νομικών προσώπων της παρ. 1 του 

άρθρου 101 λαμβάνονται:
α) Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, 

καθώς και οι αμοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί.
β) Το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε 

άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, όπως αυτό 
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1, 20, 21, 22, 24, 
25, 28 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, 30, 37, 40, 41, καθώς και κάθε εισόδημα από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του 
άρθρου 48».

Αν μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τα ακαθάριστα έσοδα και τις 
εκπιπτόμενες δαπάνες με τους αντίστοιχους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ θα είχαν 
ως εξής:

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί 
(όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 28 § 1 -3, 30 και 37) 
(ΕΓΛΣ λογαριασμοί: 70-72 και 74, 81-84).

2. Οι αμοιβές από την παροχή υπηρεσιώ ν (όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις των άρθρων 28 § 1 -3, 30 και 37) (ΕΓΛΣ λογαριασμοί: 73 
ορισμένου υπολογαριασμοί των 75 και 74, 81-84).

3. Το εισόδημα από ακίνητα (όπως προκύπτει από τις διατάξεις των 
άρθρων 20, 21 και 22) (ΕΓΛΣ λογαριασμός: 74.04).

4. Το εισό δημα από γεωργικές επιχειρήσεις (όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις των άρθρων 40 και 41) (ΕΓΛΣ λογαριασμοί: 70-72 και 74).

5. Το εισόδημα από αλλοδαπές επιχειρήσεις (όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις του άρθρου 37) (ΕΓΛΣ λογαριασμός: 76).

6. Το εισόδημα από κινητές αξίες (όπως προκύπτει από τις διατάξεις των 
άρθρων 24 και 25) (ΕΓΛΣ λογαριασμός: 76).

Black Ice Software LLC
Demo version



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π.

85

7. Το εισόδημα από συμμετοχές σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις (όπως 
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25) (ΕΓΛΣ 
λογαριασμός: 76).

8. Το εισόδημα ειδικών περ ιπτώσεων και η αυτόματη υπερτίμηση 
κεφαλαίου (όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 13§ 1 και 
28 § 3ζ’) (ΕΓΛΣ λογαριασμοί: 76.04 και 81.03).

9. Το εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις των άρθρου 48 § 3) (ΕΓΛΣ Λοιποί Λογαριασμοί Εσόδων).

3.1.3. Έννοια των Εκπιπτόμενων Δαπανών.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 § 2 και § 6 του Ν. 228/1994:64

«………………………………………………………………………………..
2. Από τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου, εκπίπτουν οι 
δαπάνες απόκτησης εισοδήματος όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31. Τα 
έξοδα μισθοδοσίας εργαζομένου σε ανώνυμη εταιρία και συνδεομένου µε 
διοικητικό σύμβουλο της εταιρίας αυτής µε συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εκπίπτουν μόνον εφόσον 
καταβλήθηκαν οι ασφαλιστι κές εισφορές κύριας ή επικουρικής υποχρεωτικής 
ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

6.Πλέον των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους 
δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών 
εκπίπτουν και οι ακόλουθες:

α) Τα ποσά που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για την εξαγορά 
ιδρυτικών τίτλων αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει στους κατόχους 
ιδρυτικών τίτλων της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη 
της.

β) Οι τόκοι που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη ε ταιρία στους κατόχους 
προνομιούχων μετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα 
κέρδη της.

γ) Οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που 
βαρύνουν την ίδια την ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920».

Αν μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τις εκπιπτόμενες δαπάνες με τους 
αντίστοιχους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ θα είχαν ως εξής:

                                                            
64 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 
Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
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ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Οι δαπάνες που κατονομάζονται στο άρθρο 31 και στις εκδοθείσες 
σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Οικονομικών.

2. Τα έξοδα μισθοδοσίας εργαζόμενου σε Α.Ε. και συνδεόμενου με 
διοικητικό σύμβουλο της εταιρίας με συγγενικό δεσμό μέχρι και τέταρτο 
βαθμό, εφόσον καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές (ΕΓΛΣ, 
λογαριασμός 60).

3. Τα ποσά που καταβάλλει η ημεδαπή Α.Ε. στους κατόχους ιδρυτικών 
τίτλων αυτής.

4. Οι τόκοι που καταβάλλει η ημεδαπή Α.Ε. στους κατόχους ιδρυτικών 
τίτλων αυτής, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από κέρδη της.

5. Οι τόκοι που καταβάλλει η ημεδαπή Α.Ε. στους κατόχους 
προνομιούχων μετοχών αυτής, εφό σον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται 
από κέρδη της.

6. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την 
Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 § 2 του Ν. 2190/1920.

7. Πρόσθετες δαπάνες για ασφαλιστικές εταιρίες.’
8. Πρόσθετες δαπάνες για τράπεζες.

4. Φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών κερδών της 

χρήσης – Λογιστικές διαφορές.

4.1. Έννοια των λογιστικών διαφορών.

Βάση για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της 
χρήσης αποτελούν τα λογιστικά κέρδη της ίδιας χρήσεως, δηλαδή το 
πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 86.99 «Αποτελέσματα Χρήσεως».

Τα κέρδη αυτά προσαυξάνουν με τις μη αναγνωριζόμενες φορολογικά 
δαπάνες και πιστώνονται με πιστωτικά υπόλοιπα ορισμένων λογαριασμών 
εσόδων που είχαν φορολογηθεί σε προηγούμενες χρήσεις, καθώς και με τα 
μη διανεμόμενα αφορολόγητα έσοδα και τα κατ’ ειδικό τρόπο φορολογημένα 
έσοδα.

Τα ποσά των δαπανών που προστίθενται στα λογιστικά κέρδη της 
χρήσης ή αφαιρούνται από αυτά, ώστε να προκύψει το φορολογητέο 
εισόδημα λέγονται λογιστικές διαφορές και η διαδικ ασία προσαρμογής του 
λογιστικού αποτελέσματος της χρήσης σε καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα 
φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών κερδών της χρήσης.
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ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ)

πλέον:

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

μείον:

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

μείον:

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ: α) ΕΣΟΔΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ β) ΕΣΟΔΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

μείον:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ (ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ) 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

μείον:

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Οι λογιστικές διαφορές διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
α) Μη αναγνωριζόμενες φορολογικά δαπάνες, επειδή δεν συντρέχουν 

οι γενικές προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για την αναγνώρισή τους, 
όπως:

§ Η επιχείρηση να τηρεί επαρκή και ειλικρινή βιβλία και το κέρδος να 
εξάγεται λογιστικά.

§ Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία.
§ Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη του νόμου ή από υπουργική 

απόφαση.
§ Η δαπάνη να στηρίζεται σε δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του ΚΒΣ ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφατα 
αποδεικτικά στοιχεία.

§ Η δαπάνη να είναι πραγματική και όχι εικονική ή πλασματική.
§ Η δαπάνη να είναι παραγωγική.
§ Η δαπάνη να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη.
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§ Η δαπάνη να αποσκοπεί στην απόκτηση εισοδήματος και όχι στην 
επαύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.

§ Η δαπάνη να είναι δεδουλευμένη.
§ Η δαπάν η πρέπει να αναλογεί στα έσοδα που υπόκεινται σε 

φορολογία.
§ Να γίνεται γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. των δαπανών που επιδικάστηκαν 

στην επιχείρηση , γιατί δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον 
προσδιορισμό των καθαρών κερδών.

§ Τα ποσά που καταβάλλουν οι αλλοδαπές μ ητρικές σε ημεδαπές 
επιχειρήσεις για την κάλυψη των δαπανών.

β) Μη αναγνωριζόμενες φορολογικά δαπάνες, επειδή δεν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις και όροι που θέτουν οι φορολογικοί νόμοι για την 
αναγνώριση των κατ’ είδος δαπανών. Οι συνηθέστερες δαπάνες που δεν 
αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχει ρήσεων 
ομαδοποιημένες κατά λογαριασμό ενδεικτικά είναι:

· Λογαριασμός 60 «Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού».
· Λογαριασμός 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων».

· Λογαριασμός 62 «Παροχές τρίτων».
· Λογαριασμός 63 «Φόροι – Τέλη».

· Λογαριασμός 64 «Διάφορα Έξοδα».
· Λογαριασμός 65 « Τόκοι και συναφή έξοδα».

· Λογαριασμός 66 « Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό κόστος».

· Λογαριασμός 68 «Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως».

· Λογαριασμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα».
· Λογαριασμός 82 «Έξοδα – Έσοδα προηγουμένων χρήσεων».

· Λογαριασμός 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους».
· Λογαριασμός 85 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους».

Αριθμητικό παράδειγμα:

Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία «ΠΧ Α.Ε.» στη χρήση που έληξε στις 
31.12.2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 
1.000.000. Μεταξύ των δαπανών της χρήσης περιλαμβάνονται και έξοδα 
συνολικού ποσού € 150.000, των οποίων η έκπτωση από τα ακαθάριστα 
έσοδα δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/94.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρεία ς θα αποφασίσει στη 
συνεδρίαση της 16.04.2012 να προτείνει στη τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, που θα συγκληθεί την 25η Ιουνίου 2012, όπως τα κέρδη της χρήσης 
2011 να διατεθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, 
αφού ληφθεί υπόψη ό τι τα κέρδη της χρήσης 2011 φορολογούνται με 
συντελεστή 20%.
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Απάντηση

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Καθαρά κέρδη χρήσης
€

1.000.000
Πλέον:
Έξοδα που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση € 150.000
Σύνολο κερδών σε μεταφορά € 1.150.000

Σύνολο κερδών από μεταφορά € 1.150.000
Συντελεστής φορολογίας 20%
Φόρος εισοδήματος € 230.000

1.3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά κέρδη χρήσης € 1.000.000
Μείον ο φόρος εισοδήματος € 230.000
Κέρδη προς διάθεση € 770.000

4. Προσδιορισμός του φόρου που αντιστοιχεί στα 

φορολογητέα κέρδη Α.Ε. όταν στα λογιστικά αποτελέσματα της 

χρήσης περιλαμβάνονται αφορολόγητα έσοδα ή έσοδα 

φορολογημένα κατ’ ειδικό τρόπο και φορολογημένα κέρδη από 

συμμετοχές σε άλλες εταιρίες.

Το άρθρο 106 του ΚΦΕ ορίζει ότι: 
«1. Όταν μεταξύ των εισοδημάτων των νομικών προσώπων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101 του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται και 
μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, των οποίων τα κέρδη 
έχουν φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή του άρθρου 10, 
τα εισοδήματα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειμένου 
υπολογισμού των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση όμως, που στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης 
εταιρείας, εταιρείας π εριορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμού, 
συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα μερίσματα και τα κέρδη από συμμετοχή σε 
άλλες εταιρείες, που αναφέρονται πιο πάνω, και εισοδήματα φορολογηθέντα 
κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα
έσοδα και περαιτέρω λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό 
των διανεμομένων κερδών, που αναλογούν στα εισοδήματα, που προβλέπουν 
οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται τα 
συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τους ισολογισμούς των 
νομικών αυτών προσώπων.
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2. Αν στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από ισολογισμούς 
συνεταιρισμών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ημεδαπών ανώνυμων 
εταιρειών, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, συμπεριλαμβάνονται και έσοδα 
αφορολόγητα, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών του νομικού 
προσώπου προστίθεται σε αυτά το μέρος των αφορολόγητων εσόδων, που 
αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή 
του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του 
αναλογούντος σε αυτό φόρου.

…………………………………………………………………………………..
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα 

και επί διανομής κερδών από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ημεδαπές 
ανώνυμες εταιρείες, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, και από 
συνεταιρισμούς, στα κέρδη των οποίων περιλαμβάνονται και κέρδ η 
προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο επ’ ονόματί τους.»

Σαν βάση για τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων εισοδημάτων 
που αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη ορίζονται από το νόμο τα συνολικά 
λογιστικά καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τους Ισολογ ισμούς των 
νομικών προσώπων (με βάση το ΕΓΛΣ ή τα ΔΛΠ) στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και τα μερίσματα και τα κέρδη από συμμετοχές.

1. Απαλλάσσονται από το φόρο για τα πάσης φύσεως εισοδήματα:65

· Το ελληνικό δημόσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι 
αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν σαν ειδικά 
ταμεία.

· Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και η Ένωση Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων  της Ελλάδας.

· Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων οι 
Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, η Κεντρική Ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων της Ελλάδας.

· Τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου.

· Οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την 
ύδρευση, αποχέτευση, τηλεθέρμανση και τη διαχείριση απορριμμάτων.

· Τα νοσοκομεία, βρεφοκομεία, κέντρα παιδικής μέριμνας και γηροκομεία 
που έχουν συσταθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,

· Τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με 
τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Η απαλλαγή ισχύει:

                                                            
65 Πατσης Παναγιώτης. (Σεπτέμβριος 2001). Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 

(μετά την ισχύ του Ν. 4013/15 -09-2011 (ΦΕΚ Α' 204/15 -09-2011). Αθήνα: Ινστιτούτο 
Εκπαιδεύσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
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· Για το ελληνικό δημόσιο για το σύνολο των εισοδημάτων. Εάν το 
ελληνικό δημόσιο είναι δικαιούχος εισοδημάτων από κινητές αξίες, στα 
εισοδήματα αυτά δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου.

· Για τα υπόλοιπα πρόσωπα της παραγράφου αυτής για όλα τα 
εισοδήματος εκτός εκείνων που προέρχονται από κινητές αξίες. 

2. Δε φορολογούνται τα τεκμαρτά εισοδήματα από ιδιόχρηση 
οικοδομών που ανήκουν:

· σε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και 

· σε δημόσια ή δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

3. Δε φορολογούνται τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα που 
ανήκουν σε ξένα θρησκεύματα και δόγματα, εφόσον ιδιοχρησιμοποιούνται για 
την τέλεση της λατρείας τους και τη διεξαγωγή θρησκευτικών υπηρεσιών, με 
τον όρο της αμοιβαιότητας.

4. Δε φορολογούνται τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα που 
ανήκουν σε ξένα κράτη, εφόσον χρησιμοποιούνται από τις πρεσβείες και τα 
προξενεία τους, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

5. Μεταξύ των απαλλαγών από το φόρο εισοδήματος π εριλαμβάνονται 
και τα κέρδη που αποκτούν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, συνεταιρισμοί ή 
ενώσεις συνεταιρισμών από εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία, τα 
οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά. Περαιτέρω, αν ο δικαιούχος των κερδών αυτών είναι ημεδαπή ανώνυμη 
εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμός, στην περίπτωση 
κατά την οποία αυτά τα κέρδη διανέμονται με οποιοδήποτε τρόπο, δεν 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου.

Ύστερα από αυτά, τα παραπάνω κέρδη παραμένουν αφορολόγητα και 
κατά το μέρος που περιλαμβάνονται στα μη διανεμόμενα κέρδη και κατά το 
μέρος που περιλαμβάνονται στα διανεμόμενα κέρδη.

4.1. Αριθμητικό Παράδειγμα

Η ανώνυμη εταιρεία « ΗΛΙΟΣ  Α.Ε.» στη χρήση 2011 (1/1/2011 –
31/12/2011) πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 2.000.000.

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 6.000.000 και μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται «Έσοδα από συμμετοχή σε ανώνυμη εταιρεία που 
εκμεταλλεύεται πλοία υπό ελληνική σημαία» ποσού € 250.000.

Μεταξύ των εξόδων της χρήσης περιλαμβάνονται:
α) Χρεωστικοί τόκοι ποσού € 600.000 και
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β) Έξοδα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 
2238/94 η έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσ οδα, συνολικού ποσού € 
162.500.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας στη συνεδρίασή του 
στις 25.4.2012 θα αποφασίσει να προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, που θα συγκληθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012, όπως από τα 
κέρδη της χρήσης 2011 να κρατηθεί ποσό € 80.000 για τακτικό αποθεματικό 
και να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους ποσού € 532.000.

Με βάση τα παραπάνω να προσδιορισθεί ο φόρος εισοδήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

4.2. Δαπάνες που αναλογούν σε απαλλασσ όμενα του 
φόρου έσοδα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, 
επειδή στα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται και έσοδα από συμμετοχή σε 
ημεδαπές επιχειρήσεις, οι δαπάνες που θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα μειώνονται:

α) κατά τους αναλογούντες σε αυτά τα έσοδα χρεωστικούς τόκους και
β) κατά ποσοστό 5% επί των εσόδων αυτών ως λοιπές δαπάνες.
Η μείωση αυτή των δαπανών πραγματοποιείται στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος, προσθέτοντας τα προαναφερόμενα ποσά στα 
φορολογητέα κέρδη κατά την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων.

Έσοδα από συμμετοχή σε ανώνυμη εταιρεία που 
εκμεταλλεύεται πλοία υπό ελληνική σημαία € 250.000

Ακαθάριστα έσοδα € 6.000.000

Χρεωστικοί τόκοι € 600.000

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Χρεωστικοί τόκοι € 25.000
(600.000 Χ 250.000 : 6.000.000)
Λοιπές δαπάνες (250.000 Χ 5%) € 12.500
Σύνολο € 37.500

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Καθαρά κέρδη χρήσης € 2.000.000
Πλέον:
Λογιστικές διαφορές € 162.500
Δαπάνες που αναλογούν σε απαλλασσόμενα έσοδα € 37.500
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Σύνολο € 2.200.000
Μείον:
Έσοδα από συμμετοχές € 250.000
Αναμορφωμένα κέρδη € 1.950.000
Συντελεστής φορολογίας 20%
Φόρος εισοδήματος € 390.000

Στην περίπτωση αυτή, το μέρος των ληφθέντων μερισμάτων από την 
εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία, που δεν διανεμήθηκε, από € 
183.500 (250.000 – 532.000 Χ 250.000 : 2.000.000), επειδή παραμένει 
αφορολόγητο και κατά την μελλοντική του διανομή ή κεφαλαι οποίηση, δεν 
υπάρχει υποχρέωση να παρακολουθείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό 
αποθεματικού.

6. Δε φορολογούνται τα κέρδη αλλοδαπών επιχειρήσεων που 
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη 
σημαία και αεροσκαφών, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Ο όρος της αμοιβαιότητας περιλαμβάνει την απαλλαγή των ελληνικών 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων από την καταβολή φόρου στο αντίστοιχο αλλοδαπό 
κράτος, για τα εισοδήματα που πραγματοποιούν στο κράτος αυτό.

7. Δε φορολογούνται οι γεωργικοί συνετα ιρισμοί πρώτου, δεύτερου και 
τρίτου βαθμού για τα εισοδήματά που αποκτούν από τη δραστηριότητά τους, 
όπως ακριβώς αναφέρεται στο καταστατικό τους.

Δε θεωρούνται εισοδήματα από τη δραστηριότητα των συνεταιρισμών 
τα πιο κάτω:

· Εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων.
· Εισοδήματα από κινητές αξίες. Στα εισοδήματα αυτά δεν 

περιλαμβάνονται οι τόκοι από συναλλαγματικές και γραμμάτια, οι οποίοι 
προέρχονται από εμπορικές συναλλαγές. Επίσης, οι τόκοι από δάνεια ή 
πιστώσεις στα μέλη του συνεταιρισμού δε θεωρούνται ως εισοδ ήματα 
από κινητές αξίες.

· Κέρδη από την πώληση προϊόντων, τα οποία προηγουμένως έχουν 
υποστεί επεξεργασία βιομηχανικού χαρακτήρα. Στην έννοια της 
βιομηχανικής επεξεργασίας δεν περιλαμβάνεται η  διαλογή, ο 
εξευγενισμός, ο καθαρισμός, η έκθλιψη, η εκκόκκιση, η εκχύμωση, η 
αποφλοίωση, η παστερίωση, η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, 
καθώς και η απλή συσκευασία για τη συντήρηση και μεταφορά των 
γεωργικών προϊόντων στον τόπο της κατανάλωσης, ανεξάρτητα από τα 
μέσα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

· Κέρδη από τη λιανική πώληση σε τρίτους των γεωργικών προϊόντων 
που παράγονται από το συνεταιρισμό ή από τα μέλη του και αυτά 
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διατίθενται από ίδια πρατήρια ή από τρίτους που τα διαθέτουν λιανικώς 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους.

· Κέρδη από πώληση σε τρίτους πο υ δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, 
υπηρεσιών και αγαθών που δεν παράγονται από το συνεταιρισμό ή από 
τα μέλη του.

8. Τα έσοδα ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες των οποίων η 
έδρα τους είνα ι σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλάσσονται 
της φορολογίας με την προϋπόθεση ότι αυτά απεικονίζονται  σε λογαριασμό 
αφορολόγητου αποθεματικού.

Για να ισχύει η παραπάνω απαλλαγή θα πρέπει υποχρεωτικά η 
ημεδαπή εταιρεία να συμμετέχει στην αλλοδαπή για δύο (2) τουλάχιστον έτη με 
ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και πάνω, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3453/2006, οι οποίες 
τροποποίησαν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τη φορολογία που 
ορίζει το άρθρο 11 του Ν. 2578/1998.

Στην περίπτωση κατά την οποία το ως άνω αφορολόγητο αποθεματικό 
ή μέρος αυτού διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, στο αποθεματικό αυτό δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106, αλλά μόνο οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 τ ου άρθρου 54 ή της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση. Δηλαδή, όταν θα 
διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν τα κέρδη αυτά, δε θα φορολογηθούν με τις 
γενικές διατάξεις, αλλά θα παρακρατηθεί ο φόρος που προβλέπουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του παρόντος νόμου.

Η παραπάνω απαλλαγή καταλαμβάνει τα μερίσματα που αποκτώνται 
από την έναρξη ισχύος του Ν. 3943/31.03.2011 και μετά.

9. Δε φορολογούνται τα εισοδήματα από κινητές αξίες, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, τα οποία 
αποκτούν τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.
Τα εισοδήματα αυτά είναι:

· Τόκοι καταθέσεων σε ημεδαπές τράπεζες, στο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο και μη υποχρεωτικών καταθέσεων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η απαλλαγή παρέχεται, εφόσον οι 
καταθέσεις δεν είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος 
εξωτερικού.

· Τόκοι εθνικών δανείων με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες, με την 
προϋπόθεση ότι η απαλλαγή προβλέπεται από τον οικείο νόμο.

· Τόκοι ενυπόθηκων δανεί ων που παρέχονται από αλλοδαπούς με 
εγγραφή υποθήκης σε πλοία ελληνικής ιθαγένειας.
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· Τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδει η Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού και ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, εφόσον η 
απαλλαγή προβλέπεται από τον οικείο νόμο.

· Τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του 
παρόντος νόμου (έκδοση δανείου μέχρι την 31-12-1996)

· Τόκοι και υπεραξία ομολόγ ων με ρήτρα εξωτερικού συναλλάγματος ή 
ECU.

· Τα μερίσματα από ιδρυτικούς τίτλους και μετοχές ημεδαπών ανωνύμων 
εταιρειών, κατά το μέρος που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα από την 
εκμετάλλευση πλοίων. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση 
ότι τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπόκεινται στον ειδικό φόρο 
πλοίων.

· Κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια του Ν. 3283/2004 (αμοιβαία κεφάλαια, 
διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων) και Ν. 2778/1999 (αμοιβαία κεφάλαια 
ακίνητης περιουσίας), με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 3283/2004 και της παραγράφου 2 
του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για τα 
αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου.

10. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι εταιρείες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 114 του παρόντος νόμου.

11. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματα που δε φορολογούνται με 
βάση σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο.

12. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι τόκοι που αποκτά η 
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος που προκύπτουν από δάνεια προς το 
ελληνικό δημόσιο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

13. Τα κέρδη των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 101 και τα οποία χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 
της 6ης Μαΐου 2003, που προκύπτουν από τη διάθεση παραγόμενη ς 
ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, 
μετά από ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», μετά από απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντ ος, Χωροταξίας και 
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Δημοσίων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 14 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α΄).

Η πιο πάνω απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη 
εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε 
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 106 κατά το μέρος των κερδών που 
διανέμονται κάθε φορά.

14. Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος το κέρδος από πώληση 
οικοπέδων των μη κερδοσκοπικών οικοδομικών σ υνεταιρισμών προς τα μέλη 
τους, με την προϋπόθεση ότι το κέρδος αυτό θα εμφανίζεται σε ειδικό 
λογαριασμό αποθεματικού και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εκτέλεση 
έργων κοινής ωφελείας του οικισμού. Σε περίπτωση διανομής στα μέλη του 
συνεταιρισμού με οπ οιοδήποτε τρόπο του πιο πάνω κέρδους, αυτό 
φορολογείται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

5. Υπολογισμός φόρου σε η μεδαπές Τραπεζικές και 
Ασφαλιστικές Ανώνυμες Εταιρίες.

Στις ημεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες 
αντικείμενο φόρου είναι τα συνολικά καθαρά κέρδη που προκύπτουν στην 
ημεδαπή και στην αλλοδαπή, τα οποία αναλογούν στα φορολογητέα έσοδα. 
Σχετικά με αυτό, τα συνολικά καθαρά κέρδη της τραπεζικής ή ασφαλιστικής 
ανώνυμης εταιρείας επιμερίζονται ανάλογα με το ύψος των φο ρολογούμενων 
εσόδων και των αφορολόγητων εσόδων ή (και) των εσόδων που 
φορολογήθηκαν κατά ειδικό τρόπο, με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι τραπεζικές και ασφαλιστικές 
ανώνυμες εταιρείες δηλώνουν και λογιστικές διαφορέ ς, τα κέρδη που 
λαμβάνονται υπόψη για τον επιμερισμό σε φορολογητέα και αφορολόγητα 
είναι εκείνα που προκύπτουν από την αναμόρφωση των κερδών του 
ισολογισμού με την προσθήκη των λογιστικών διαφορών.

Μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παραγρά φου 8 
του άρθρου 31 του παρόντος νόμου με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του 
άρθρου 11 του Ν. 3842/2010, στα προς μερισμό κέρδη σε φορολογητέα και 
αφορολόγητα, προστίθενται και τα έξοδα που βαρύνουν:

· τα έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, 

· τα έσοδα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης,

· τα έσοδα από μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών και

· τα κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις,

Black Ice Software LLC
Demo version



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π.

97

εφόσον στα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που λήγει στις 31-12-2010 και των 
επόμενων χρήσεων περιλαμβάνονται τα έσοδα που αναφέρονται πιο πάνω.

Ο προσδιορισμός αυτών των εξόδων γίνεται ως ακολούθως:

Ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες και υποκαταστήματα 
αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

α) Επιμερίζονται οι χρεωστικοί τόκοι ανάλογα με τα πιο πάνω 
αναφερόμενα έσοδα, που δεν υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος με τις 
γενικές διατάξεις και των ακαθάριστων εσόδων που υπόκεινται στη φορολογία 
εισοδήματος. Το μέρος των χρεωστικών τόκων που αναλογεί στα 
απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, θεωρείται ότι βαρύνει τα έσοδα αυτά.

β) Επί των εσόδων που δεν υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος με 
τις γενικές διατάξεις λαμβάνεται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ως 
λοιπές δαπάνες, με τον περιορισμό ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) όλων των εξόδων της ασφαλιστικής 
επιχείρησης.

Τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες και υποκαταστήματα αλλοδαπών 
τραπεζών

Επί των εσόδων από μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών και 
των κερδών από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις λαμβάνετα ι 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), μόνο ως λοιπές δαπάνες, με τον 
περιορισμό ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις 
εκατό (20%) όλων των εξόδων της τραπεζικής επιχείρησης.

5.1. Αριθμητικό παράδειγμα.

Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία στη χρήση 2011 (1/1/2011 –
31/12/2011) πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 10.000.000.

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 80.000.000, στα οποία 
περιλαμβάνονται:

α) «Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού» € 
4.000.000 και

β) «τόκοι από καταθέσεις σε ημεδαπές τράπεζες» € 3.000.000
Μεταξύ των εξόδων της χρήσης περιλαμβάνονται:
α) «Χρεωστικοί τόκοι» € 6.000.000 και
β) έξοδα, για τα οποία δεν προβλέπεται από το άρθρο 31 του 

παρόντος νόμου η έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, € 3.125.000.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να προσδιορισθούν τα προς 

φορολογία κέρδη. 
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Για τον προσδιορισμό των προς φορολογία κερδών της παραπάνω 
ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας, κατ’ αρχάς προσδιορίζουμε τα έξοδα που 
βαρύνουν τα απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα φορολογηθέντα 
κατά ειδικό τρόπο έσοδα, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και στη 
συνέχεια τα έξοδα αυτά, καθώς και τα έξοδα τα οποία δεν εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδα (λογιστικές διαφορές), προστίθενται στα κέρδη που 
προκύπτουν από την «Κατάσ ταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης». 
Τα προκύπτοντα αναμορφωμένα κέρδη επιμερίζονται ανάλογα των 
υποκείμενων και μη υποκείμενων σε φορολογία έσοδα.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΕΣΟΔΑ

Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας € 4.000.000
Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση 
της φορολογικής υποχρέωσης € 3.000.000
Σύνολο απαλλασσόμενων της φορολογίας εσόδων € 7.000.000

Χρεωστικοί τόκοι € 6.000.000

Ακαθάριστα έσοδα € 80.000.000

Συνεπώς:

Χρεωστικοί τόκοι € 525.000
(6.000.000 Χ 7.000.000 : 80.000.000)
Λοιπές δαπάνες (7.000.000 Χ 5%) € 350.000
Σύνολο € 875.000

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Έσοδα μη υποκείμενα σε φορολογία € 7.000.000
Έσοδα υποκείμενα σε φορολογία € 73.000.000
Συνολικά ακαθάριστα έσοδα € 80.000.000

Καθαρά κέρδη χρήσης (λογ. 86.99) € 10.000.000
Πλέον:
Λογιστικές διαφορές € 3.125.000
Έξοδα που βαρύνουν τα μη υποκείμενα σε φορολογία 
έσοδα

€ 875.000

Σύνολο € 14.000.000
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Κέρδη που αναλογούν στα μη υποκείμενα σε φορολογία 
έσοδα

€ 14.000.000 Χ 7.000.000 : 80.000.000 € 1.225.000

Ύστερα από τα παραπάνω:

Αναμορφωμένα κέρδη € 14.000.000
Μείον:
Κέρδη αφορολόγητα € 1.225.000
Κέρδη φορολογητέα € 12.775.000

6. Προσδιορισμός φόρου του φορολογητέου 
εισοδήματος της χρήσης στις εταιρίες που εφαρμόζουν ΔΛΠ.

6.1. Εξεύρεση φόρου του φορολογητέου εισοδήματος με 
βάση τα τηρούμενα βιβλία.

ό Φορολογητέο εισόδημα, όπως είπαμε είναι το κέρδος της χρήσεως που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας 
εισοδήματος. Συνεπώς, το φορολογητέο εισόδημα της χρήσης πρέπει 
να προσδιορίζεται στο ίδιο ύψος, ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο 
τηρούνται τα βιβλία της επιχείρησης, με βάση το ΕΓΛΣ ή με βάση τα 
ΔΛΠ.

ό Εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος από τα τηρούμενα βιβλία:
Με το άρθ ρο 13 § 2 του Ν. 301/2004 προστέθηκε στο άρθρο 105 του 

Ν. 2238/2004 νέα § 17 που ορίζει ότι: «15. Τα έσοδα και τα έξοδα των 
εταιρειών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν 
κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, κατανέμονται 
ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα από τα Δ ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηματοοικονομικά μέσα 
νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά 
υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 
1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δ ιάταξη αυτή, από παραδρομή προστέθηκε ως 
παράγραφος 15 με τη παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 3301/2004.].

16. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου 
εισοδήματος των εταιρειών που είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά 
εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστι κά Πρότυπα που υιοθετούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( L 243) και των 
Κανονισμών που εκδίδονται από την Επιτροπή ( Commission), κατ’ 
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εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται τα 
εξής:

α) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα 
με τους κανόνες της ισ χύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα κέρδη (ή ζημίες) 
της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία με βάση 
τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας. Τα κέρδη (ή ζημίες) της 
εταιρείας που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
φορολογίας.

β) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα 
με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρεί ας προκύπτουν αποκλειστικά από τον 
Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης της παραγράφου 7 του άρθρου 
7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

6.2. Ποιοι πίνακες συντάσσονται όταν η επιχείρηση 
τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΛΠ –
«Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης».66

Σύμφωνα με το άρθρο 12 § 1 του Ν. 3301/2004, οι παράγραφοι 6 και 7 
του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Ο επιτηδευματίας που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές του 
Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) τηρεί τα 
λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ. Π. ή με 
βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

7. Ο επιτηδευματίας που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες 
των Δ.Λ.Π. υποχρεούται:

Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης 
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.).

Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε 
πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση:

α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση).
β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής 

νομοθεσίας (Φορολογική βάση).
γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.
Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών 

Στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι ε νσωματωμένο στο κύριο Μητρώο 
Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση 
του ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον 
Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, 
                                                            
66 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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κατά την εφαρμογή των Δ.Λ. Π., προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των 
αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης των συσσωρευμένων 
αποσβέσεων.

Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, 
Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από 
λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο.»

Για το ίδιο θέμα εκδόθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου 
Οικονομικών 1017162/ΠΟΛ. 1025/16-02-2005.

6.3. Φορολογία των διανεμόμενων λογιστικών κερδών 
που προκύπτουν με βάση τα ΔΛΠ, όταν αυτά υπερβαίνουν τα 
λογιστικά κέρδη που προκύπτουν με βάση το ΕΓΛΣ.

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση της οικονομικής μονάδας 
διαχρονικά είναι η ίδια είτε τηρεί τα βιβλία της με βάση τα ΔΛΠ είτε με βάση το 
ΕΓΛΣ, γιατί τα λογιστικά κέρδη της χρήσης προσδιορίζονται είτε με βάση το 
ΕΓΛΣ είτε με βάση τ α ΔΛΠ, ενώ το φορολογητέο εισόδημα και οφειλόμενος 
φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με βάση τις ι σχύουσες φορολογικές 
διατάξεις, ανεξάρτητα ποια λογιστικά πρότυπα εφαρμόζει η επιχείρηση, τα 
διεθνή ή τα Ελληνικά (ΕΓΛΣ).

Το άρθρο 99 § 1 ορίζει ότι «επί ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών, οι 
οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος βάσει ειδικών διατάξεων 
νόμων, αντικείμενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα με 
οποιαδήποτε μορφή κέρδη, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την 
προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήματος.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και
σε οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία 
δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος».

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές τα λογιστικά κέρδη που διανέμει η Α.Ε. 
που εφαρμόζει ΔΛΠ κατά το ποσό που αυτά είναι μεγαλύτερα τω ν
φορολογητέων κερδών της χρήσης (ή στις χρήσεις που η εταιρία κλείνει με 
φορολογική ζημία), το διανεμόμενο αυτό ποσό υποβάλλεται σε αυτοτελή 
φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις 106 § 4 του ΚΦΕ.

Στην εγκύκλιο 1041972/02-05-2006 ΠΟΛ. 1068 στην οποία δίνονται 
οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 
του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα δι εθνή λογιστικά πρότυπα 
(Δ.Λ.Π.), σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα αναφέρονται τα εξής: «4. Όταν 
μέρος των διανεμόμενων κερδών (μικτό ποσό) προέρχεται και από τα 
κέρδη που προκύπτουν βάσει των Δ.Λ.Π. (μεγαλύτερα των φορολογικών), 
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το ποσό αυτών και κατά το μέρος που υπερβαίνει τα φορολογικά κέρδη 
υπόκειται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου εδαφίου 
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/1994 (διανομή κερδών 
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος). Με το πιο πάνω ποσό 
συμπληρώνεται ο Κ.Α. 148 και προστίθεται στα υπόλοιπα φορολογητέα 
κέρδη του πίν. Ι, ούτως ώστε το τελικό άθροισμα αυτών να μεταφέρετα ι 
στην πρώτη σελίδα..

Διευκρινίζεται ότι, αν το τελικό αποτέλεσμα (Κ.Α. 448) είναι 
ζημιογόνο, αλλά το νομικό πρόσωπο προβαίνει σε διανομή κερδών, από 
την τήρηση των Δ.Λ.Π., τα διανεμόμενα αυτά κέρδη υπόκεινται αυτούσια σε 
φορολογία (συμπλήρωση των Κ.Α. 148, 248)».

6.4. Δ.Λ.Π. 12 – Αναβαλλόμενοι Φόροι.67

Η πιο σημαντική καινοτομία που εισάγει το ΔΛΠ 12 στην Ελληνική 
λογιστική πρακτική είναι η αναβαλλόμενη φορολογία.

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό 
των φόρων εισοδήματος. Το προέχον θέμα στη λογιστική των φόρων 
εισοδήματος είναι το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και 
μελλοντικές φορολογικές συνέπειες από:

α) τη μελλοντική ανάκτηση (τον μελλοντικό διακανονισμό) της 
λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων (υπο χρεώσεων) που 
αναγνωρίζονται στον ισολογισμό μιας οικονομικής οντότητας και

β) συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας.

Αν με βάση τα λογιστικά πρότυπα, λογίσω ένα έσοδο , το οποίο δεν θα 
φορολογηθεί στη χρήση, αλλά σε μία μελλοντική, τότε θα εμφανίσω 
μεγαλύτερο κέρδος, από το κέρδος που θα φορολογηθεί στην 
πραγματικότητα, δηλαδή από το φορολογητέο κέρδος.. Αφού θα εμφανίσω τα 
έσοδα βελτιωμένα, κάποιο στοιχείο του ενεργητι κού ή του παθητικού θα έχει 
μεταβληθεί κατά το ίδιο ποσό. Δηλαδή ή θα έχει αυξηθεί ένα στοιχείο του 
ενεργητικού κατά ένα ποσό ή θα έχει μειωθεί ένα στοιχείο του παθητικού κατά 
το ίδιο ποσό. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, ο φόρος είναι έξοδο της εταιρίας.
Εμφανίζοντας η εταιρία το παραπάνω κέρδος, δεν λέει την αλήθεια, γιατί όταν 
φορολογηθεί αυτό το έσοδο η εταιρία θα πρέπει να καταβάλει στο δημόσιο 
φόρο. Αυτή την υποχρέωση για το φόρο, θα τη λογίσει στη χρήση που λογίζει 
το έσοδο. Έτσι θα χρεώσει έξοδα για φόρους και θ α πιστώσει αντίστοιχα 
υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους.

Το ίδιο συμβαίνει και όταν δημιουργηθεί μία ζημία που δεν 
αναγνωρίζεται φορολογικά και αυτή η ζημία αναμένεται να συμψηφιστεί 
κάποια στιγμή στο μέλλον. Τότε τα αποτελέσματά μας δεν θα πρέπει να 
                                                            
67 Ντζανάτος Δημήτριος. (2008). Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπαα με απλά λόγια και οι 

διαφορές τους από τα Ελληνικά - Μέρος Πρώτο. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
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μειωθούν με ολόκληρο το ποσό της ζημίας, αλλά θα πρέπει να αφαιρεθεί το 
ποσό το οποίο θα το συμψηφίσουμε με φόρους, τη χρονιά που θα 
οριστικοποιηθούν όλες οι διαδικασίες για τη φορολογική αναγνώριση της 
πρόβλεψης που κάνουμε τώρα. Επ ομένως θα πιστώσουμε το έσοδο από 
φόρους και θα χρεώσουμε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Οι αναβαλλόμενοι φόροι συνδέονται με κάποιους λογαριασμούς του 
ενεργητικού. Επομένως, επειδή πρέπει τις αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις να τις παρακολουθούμε διαχ ρονικά, θα πρέπει 
να έχουμε ανάλογη εφαρμογή που θα συνδέει τα κονδύλια αυτών των 
απαιτήσεων, με τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού με τα 
οποία συνδέονται, αλλά και το χρόνο που δημιουργηθήκανε οι αναβαλλόμενοι 
φόροι και τους συντελεστέ ς που θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό 
τους, γιατί κάθε μεταβολή των συντελεστών μεταβάλλονται κα ι τα ποσά των 
αναβαλλόμενων φόρων.

Είναι προφανές ότι λογίζουμε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, 
όταν εκτιμάμε και έχουμε βάσιμους λόγους ότι θα συ μψηφίσουμε τις 
απαιτήσεις αυτές, με τα ποσά των φόρων που θα καταλογίσει το δημόσιο. Αν 
δεν προβλέπεται να υπάρξει στο μέλλον τέτοιος συμψηφισμός, τότε λογίζεται 
όλο το έξοδο στη χρήση, χωρίς να υπολογιστεί η επίδραση.

Δυσκολίες στην εφαρμογή του ΔΛΠ 12 υ πάρχει σε επίπεδο ομίλου, 
που έχει εταιρίες σε διάφορες χώρες του κόσμου, στις οποίες επικρατούν 
διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα.

Η φορολογία γενικά σχετίζεται σχεδόν με όλες τις συναλλαγές μιας 
επιχείρησης, γι’ αυτό το ΔΛΠ 12 σχετίζεται με μία σειρά από άλλα πρότυπα 
που αφορούν συγκεκριμένους τομείς (π.χ. συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις κλπ.).

Στην Ελλάδα, οι φόροι εισοδήματος πάντοτε εμφανιζόταν στον Πίνακα 
Διάθεσης Αποτελεσμάτων και εμφανιζόταν σαν αφαιρετικό στοιχείο της 
Καθαρής Θέσης. Με βάση τα ΔΛΠ και μ άλιστα το ΔΛΠ 12, οι φόροι είναι είτε 
έξοδο είτε στοιχείο της Καθαρής Θέσης. Αυτό ισχύει για τους αναβαλλόμενους 
φόρους και για τον τρέχοντα φόρο της χρήσης. Έτσι αν πληρώσουμε 
υπεραξία λόγω αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 
την εμφανίζουμε χωριστά στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων δηλαδή σαν 
στοιχείο αφαιρετικό της Καθαρής Θέσης. Το ίδ ιο κάνουμε και με τα ΔΛΠ
δηλαδή το ποσό αυτό της υπεραξίας θα το εμφανίσουμε στη χρέωση της 
Καθαρής Θέσης και δεν θα το εμφανίζουμε στα Αποτελέσματα Χρήσης.

Αν κάνουμε μία πρόβλεψη στους πελάτες ή αντιστρέψουμε μία 
πρόβλεψη ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την 
Καθαρή Θέση, τότε ο φόρος εισοδήματος είναι έσοδο ή έξοδο. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμ άτων μετά τα 
αποτελέσματα προ φόρων και διαμορφώνει μαζί με αυτά τα αποτελέσματα 
μετά τους φόρους.

Γενικά οι φόροι εισοδήματος επιδρούν στα αποτελέσματα της χρήσης, 
εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στοιχεία, τα οποία μεταφέρονται 
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κατευθείαν στην καθα ρή θέση. Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως οι διαφορές 
αναπροσαρμογής παγίων, αλλά και αναστροφές αυτών των διαφορών.

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο εισάγει το ΔΛΠ 12 είναι μια διαφορετική 
αντιμετώπιση των ζημιών. Αν οι ζημίες είναι λογιστικά και φορολογικά ίδιες 
π.χ. 1.000 € τότε σύμφωνα με το ΕΓΛΣ θα εμφάνιζε στον Ισολογισμό το ποσό 
αυτό και στη φορολογική δήλωση θα εμφάνιζε αυτές τις ζημίες, τις οποίες θα 
είχε το δικαίωμα να τις εκπέσεις τις επόμενες χρήσεις, με βάση τις διατάξεις 
της φορολογικής νομοθεσίας. Έτσ ι σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, ε ίναι η 
πιθανότητα για συμ ψηφισμό μελλοντικά των ζημιών αυτών είναι μεγάλη και 
έτσι προβλέπεται να γίνει, η εταιρία δεν θα εμφανίσει 1.000 € ζημίες, αλλά 
μόνο 750 € και θα εμφανίσει ένα έσοδο από φόρους 250 €, με μία χρέωση 
των αναβ αλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για το ίδιο ποσό. Έτσι το 
αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χρήσης θα είναι αυτό που αφορά τη χρήση 
και το αποτέλεσμα της επόμενης χρήσης που θα γίνει ο συμψηφισμός των 
ζημιών, θα είναι πάλι αυτό που αφορά την επόμενη χρήση.

Στο συγκεκριμένο θέμα η προσέγγιση του ΕΓΛΣ ήταν σύμφωνη με την 
αρχή της συντηρητικότητας και δεν λογίζονταν πιθανό έσοδο για φόρους από 
μελλοντικό συμψηφισμό, επειδή δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα γίνει. Με αυτό 
τον τρόπο παραβιάζονταν η αυτοτέλεια των χρήσε ων, ενώ αντίθετα συμβαίνει 
με τα ΔΛΠ, αλλά είναι αποτέλεσμα εκτίμησης εάν θα υπάρξουν μελλοντικά 
κέρδη και πιθανόν η εκτίμηση αυτή να μην είναι σωστή.

Μία παράμετρος που πρέπει να εξετάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι οι επιδράσεις από το φορολογικό έ λεγχο, ο οποίος μπορεί να 
αναμορφώσει τις λογιστικές διαφορές, τη ζημία και στην πράξη να ακυρώσει 
το δικαίωμα του συμψηφισμού της. Αν γίνει κάτι τέτοιο και έχουμε 
δημιουργήσει αναβαλλόμενη απαίτηση για την έκπτωση της ζημίας, τότε όταν 
θα γίνει ο φορολογι κός έλεγχος, οι διαφορές που θα λογίσουμε θα έχουν το 
ποσό της αντιστροφής της απαίτησης. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε 
επιβαρύνσεις από τον έλεγχο περισσότερες από αυτές που θα πληρώσουμε, 
κάτι που άλλωστε είναι πραγματικό σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εκτός όμως από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου έχουμε και τις 
λογιστικές διαφορές, τις οποίες τις αναφέρουμε αναλυτικά στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος. Με βάση το ΔΛΠ 12 τις διαφορές αυτές τις 
εμφανίζουμε και λογιστικά και τις γνωστοποιούμε μέσω των σημειώσεων.

Στην Ελλάδα όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που εμφανίζονται στη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποτελούν το απαραίτητο υλικό για τις 
γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 12.

Το ΔΛΠ 12 χειρίζεται και τα αφορολόγητα αποθεματικά, τα οποία τα 
λογίζει σαν μία φορολογική απαίτηση ή υποχρέωσ η, αν προβλέπεται για 
συμψηφίσουμε ή να πληρώσουμε μελλοντικά φόρο. Το κάθε αφορολόγητο 
αποθεματικό διέπεται από ένα ειδικό πλαίσιο και συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Αν 
και πολλά από αυτά τα αποθεματικά είναι αφορολόγητα, στην πράξη έρχεται 
κάποια στιγμή η πολιτεία, επιβάλλει ένα συνολικά μικρότερο φόρο και τα 
φορολογεί. Σ’ αυτή την περίπτωση, κανονικά θα πρέπει αυτά τα αποθεματικά, 
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ναι μεν θεωρούνται αφορολόγητα για τις φορολογι κές αρχές και να μην 
πληρώνονται οι φόροι, αλλά σε επίπεδο εμφάνισης των οικονομικών 
καταστάσεων, να λογιστούν οι φόροι, αλλά σε επίπεδο εμφάνισης των 
οικονομικών καταστάσεων, να λογιστούν ανάλογες φορολογικές υποχρεώσεις 
για το φόρο που εκτιμάται ότι κάπο ια στιγμή θα καταβληθεί. Είναι κάτι 
εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά πάλι είναι κάτι 
που είναι εξαιρετικά σημαντικό για πάρα πολλές εταιρίες οι οποίες έχουν 
υψηλά ποσά τέτοιων αποθεματικών στον Ισολογισμό τους.

Το ΔΛΠ 12 καθορίζ ει ένα πλήθος γνωστοποιήσεων που πρέπει να 
γίνονται αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Είναι πολλές περισσότερες 
γνωστοποιήσεις από τις όποιες πληροφορίες προβλέπονταν από το ΕΓΛΣ και 
ιδιαίτερα από το Ν. 2190/1920. Αν οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν 
αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις , οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται από 
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Α ν αφορούν ομίλους που οι 
επιχειρήσεις του βρίσκονται ανά τον κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να 
συγκεντρωθούν πληροφορίες, αν μάλιστα οι ετα ιρίες δεν π αρέχουν στις 
ατομικές τους καταστάσεις όλες τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις.

Τέλος ένα θέμα που σχετίζεται με το ΔΛΠ 12 είναι οι διαφορές 
φορολογικού ελέγχου. Υπάρχει η τάση από τα εποπτικά όργανα, να 
υποχρεώνονται οι εταιρίες να δημιουργούν προβλέψεις για διαφορές 
φορολογικό έλεγχου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να γίνει εισαγωγή της εταιρίας 
στο Χρηματιστήριο. Δεν πρέπει η εταιρία να δημιουργεί πρόβλεψη, γιατί η 
δυνατότητα να εκτιμήσει ποιο είναι το πιθανό ποσό που θα πληρώσει είναι 
περιορισμένη και επειδή πι στεύει ότι συνέταξε σωστά τις οικονομικές της 
καταστάσεις και υπέβαλε σωστά τις φορολογικές της δηλώσεις και πλήρωσε 
τους φόρους. Εάν πίστευε ότι δεν το έκανε σωστά τότε θα έπρεπε να 
διορθώσει τις δηλώσεις και να διαφοροποιήσει το φόρο εισοδήματος που 
πληρώνει και όχι να έρθει μελλοντικά να κάνει πρόβλεψη γι’ αυτό το ζήτημα.

6.5. Συντελεστές υπολογισμού του φόρου 
εισοδήματος.68

Το άρθρο 109 § 1 του ΚΦΕ όπως αντικαταστάθηκε με άθρο14 § 9 του 
Ν. 3943/31 -03-2011, ορίζει ότι: « 1. α) Για τα νομικά πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι 
τοις εκατό (20%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα τους. Με το συντελεστή 
αυτόν φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται με την οριστική δήλωση 
που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 101 με βάση τις διατάξεις της περιπτώσεως γ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 107, ανεξάρτητα από το χρόνο που τέθηκαν σε εκκαθάριση. Ειδικά, 

                                                            
68 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 

Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".

Black Ice Software LLC
Demo version



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π.

106

για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμω ν εταιρειών, 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10. Το εισόδημα 
από επιχειρηματική αμοιβή υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις, 
ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αμοιβής αυτής είναι κάτοικος ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. Οι διατάξεις τ ων δύο προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή 
εφόσον οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον με 
βάση τη νομοθεσία του κράτους – μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η 
προσωπική εταιρεία.

[Σημείωση:
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του ά ρθρου 109 του Κ.Φ.Ε., όπως 

έχουν αντικατασταθεί, έχουν εφαρμογή για εισοδήματα οικονομικού έτους 
2012. Ειδικά για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2011, ο συντελεστής 
φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%). ]

2. Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2009 και 2010, είκοσι τέσσερα τοις 
εκατό (24%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011, είκοσι τρία τοι ς 
εκατό (23%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012, είκοσι δύο τοις 
εκατό (22%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2013, είκοσι ένα τοις 
εκατό (21%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2014 και είκοσι τοις 
εκατό (20%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2015 και επομένων.

Επίσης, τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών 
και γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι Ιερές Μονές 
του Άγιου Όρους, η Ιερά Μονή Πάτμου, η Ιερά Μονή Σινά, η Αποστολική 
Διακονία, ο Πανάγιος Τάφος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου και Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου, τα ημεδαπά 
νομικά πρόσωπα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία 
επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά 
κοινωφελή ιδρύματα, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). 
Για τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου δεν βεβαιώνεται προκαταβολή 
φόρου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τα 
εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα αντίστοιχα αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα, καθώς και φορείς ξένων θρησκευμάτων ή δογμάτων.

3. Επιπλέον του οριζόμενου στις προηγούμενες παραγράφους φόρου, 
επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα από ακίνητα που 
αποκτούν τα νομικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστή 
τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από 
ακίνητα, μη δυνάμενος να υπερβεί το ποσό του φόρου εισοδήματος των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Ο φόρος της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλεται στα εισοδήματα από 
ακίνητα των νομικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος, του φόρου εισοδήματος για τα 
εισοδήματα αυτά.

4. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο 
εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν:

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του 
παρόντος, στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο.

β) Ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό 
τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδημάτων, που 
διανέμονται και με τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείμενα σε φορολογία 
κέρδη του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 106 του παρόντος.

Ειδικά για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες εκπίπτει από το 
συνολικό φόρο του νο μικού προσώπου το ποσό του φόρου που 
παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για εισοδήματα φορολογηθέντα κατά 
ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και το οποίο 
αναλογεί στη χρονική περίοδο που τα ως άνω νομικά πρόσωπα είχαν στο 
χαρτοφυλάκιο κυριότη τάς τους τίτλους επενδύσεων που παράγουν τα 
εισοδήματα αυτά.

γ) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το 
εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ειδικά, για 
μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπ ή θυγατρική 
εταιρεία, εκπίπτει το άθροισμα των ποσών του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε 
ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου καθώς και του φόρου που 
παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, τόσο στο επίπεδο της 
θυγατρικής όσο και στο επίπεδο οποιασδήποτε ά λλης θυγατρικής 
χαμηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους με αυτήν, κατά το μέρος το 
οποίο αναλογεί στα πιο πάνω μερίσματα που εισπράττει η ημεδαπή μητρική 
εταιρεία.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν τα αναφερόμενα 
στα άρθρα 9 και 11 του Ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α’), όπως ισχύουν.

Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός 
Ελλάδος για το ποσό του διανεμόμενου μερίσματος που τελικώς κτάται από 
την ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία απαιτείται βεβαίωση εκδιδόμενη στη χώρα 
καταβολής του φόρου, από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας.

Το ποσό φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που 
αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

5. Όταν το ποσό το υ φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε 
είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά 
συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση.
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6.6. Φορολογία εισοδήματος κτώμενου στην αλλοδαπή. 
69

Σύμφωνα με το άρθρο 99 § 1 περ. α’ ΚΦΕ αντικείμενο του φόρου είναι 
σε ημεδαπές γενικά ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 
με εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, το συνολικό καθαρό 
εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο από το άρθρο 
109 του ΚΦΕ συντελεστή φορολογίας εισοδήματος και σύμφωνα με το 
άρθρο109 § 4 γ’ του ΚΦΕ εκπίπτει «ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε 
στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειτα ι σε 
φορολογία στην Ελλάδα».

Υπ’ όψη και η διάταξη του άρθρου 4 § 4 του ΚΦΕ, που ισχύει και επί 
νομικών προσώπων (άρθρο105 § 11) που ορίζει ότι «το αρνητικό στοιχείο 
εισοδήματος (ζημία) από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται 
μόνο με θετικά εισο δήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην 
αλλοδαπή».

Το ποσό του φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που 
αναλογεί για το εισόδημα στην Ελλάδα.(άρθρο109 § 4 γ’ ΚΦΕ).

6.7.Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος. 70

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 2238/1994 (όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 19 § 2 του Ν. 3634/2008), έναντι του φόρου που αναλογεί στο 
εισόδημα της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου, ο Προϊστάμενος της 
Δ.Ο.Υ. «με βάση την οριστική δήλωση του νομικού προσώπου ή τον οριστικό 
τίτλο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
βεβαιώνει ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που αναλογεί 
στα εισοδήματα της διαχειριστική περιόδου ή του ημερολογι ακού έτους, κατά 
περίπτωση, που έληξε. 

Το ως άνω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις 
τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών 
τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Ειδικά για τα νομικά 
πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

Τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα 
νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση 

                                                            
69 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 

Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".

70 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 
Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
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έναρξης εργασιών τους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν. 2859/ 2000 (ΦΕΚ 248 Α’). Η μείωση 
αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από 
μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις 
οποιουδήποτε νόμου».

3. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού εκπίπτε ι ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13. Δεν εκπίπτουν τα ποσά του φόρου που 
έχουν παρακρατηθεί σε εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:
α) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες 

εταιρείες που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία 
ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.Δ.1297/1972,

β) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες 
εταιρείες, καθώς και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα 
αλλοδαπών εταιρειών, που μετασχηματίζονται σε άλλες εταιρεί ες, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 2166/1993, 

γ) για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται σε 
ανώνυμη εταιρεία ή διασπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 
και 81, κατά περίπτωση, του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α’),

δ) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που 
συγχωνεύονται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 54 
του Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91 Α’), 

ε) για τα πιστωτικά ιδρύματα που μετασχηματίζονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α’),

στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται 
σε νέα ή υφιστάμενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις 
δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που 
μετατρέπονται σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α'),

ζ) για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 που 
μετασχηματίζονται, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου, σε άλλο νομικό 
πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου,

η) για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη ανωνύμων 
εταιρειών, που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, βάσει ειδικών 
διατάξεων νόμων, καθώς και επί των εισοδημάτων που ορίζονται από τις 
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 106 του παρόντος.
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6.8. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. 71

Σύμφωνα με το άρθρο 107 § 1 «κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 101 
υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον αρμόδιο 
προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Επίσης σε υποβολή 
δήλωσης φόρου εισοδήματος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα 
αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό».

6.9. Υπόχρεοι σε δήλωση – Προθεσμία και Περιεχόμενο 
αυτής. 72

Το άρθρο 107 § 2 ορίζει ότι: «Η δήλωση της προηγούμενης 
παραγράφου υποβάλλεται με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και 
δικτυακών υποδομών:

α) Από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντ ος άρθρου, μέχρι τη δέκατη 
(10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής 
περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να με ταφέρεται ειδικά για τις ημεδαπές 
ανώνυμες εταιρείες η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που ορίζεται πιο 
πάνω και η υποβολή της δήλωσης να γίνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο 
του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του νομικού προσώπου.

β) Από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101, μέχρι 
τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους για τα εισοδήματα που 
απέκτησαν μέσα στο αμέσως προηγούμενο έτος, ανεξάρτητα αν τα εισοδήματα 
αυτά υπόκεινται ή όχι σε φορολογία. Όταν δηλώνεται εισόδημα από την 
εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία 
εισοδήματος, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου 
οικονομικού έτους.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και στα 
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χ αρακτήρα που τηρούν βιβλία Γ’ 
κατηγορίας Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Η υποβαλλόμενη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά με αναλυτική 
κατάσταση εσόδων και εξόδων.

γ) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, 
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λή ξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που 
                                                            
71 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 
Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
72 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 

Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
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αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της 
εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα 
εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, 
επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη 
της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή υποβολής 
ανακριβούς δήλωσης, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
εκδίδει προσωρινό φύλλο ελέγχου, το οποίο περιέχει το φορολογητέο 
εισόδημα που προ κύπτει από τα βιβλία και το ποσό του φόρου που αναλογεί 
μαζί με τον πρόσθετο φόρο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 86, 
αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στο υπόχρεο νομικό πρόσωπο. Ο φόρος 
βεβαιώνεται εφάπαξ αμέσως μετά την οριστικοποίηση του προσωρινού 
φύλλου ελέγχου. Κατά του προσωρινού φύλλου ελέγχου επιτρέπονται τα 
ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Οι 
δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά την προσωρινή διαδικασία 
αποτελούν προσωρινό δεδικασμένο και δεν ε πηρεάζουν την κύρια δίκη. Από 
το ποσό του κύριου και πρόσθετου φόρου που πρόκειται να βεβαιωθεί με 
βάση το οριστικό φύλλο ελέγχου εκπίπτει ο φόρος που έχει καταλογισθεί με τα 
προσωρινά φύλλα ελέγχου και ο επιπλέον φόρος που έχει καταβληθεί 
επιστρέφεται μετά την τελεσιδικία της εγγραφής.

δ) Από τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται 
από το νόμο εκκαθάριση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε 
περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών 
στοιχείων τους.

3. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου και της περίπτωσης ι’ της 
παραγράφου 1, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 61 
εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101.

4. Ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες στα καθαρά κέρδη των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται και εισοδήματα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή κέρδη 
προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο, εφόσον μέσα σε έξι (6) 
μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης δεν συνέρχεται η γενική 
συνέλευση των μετόχων για να εγκρίνει την προταθείσ α από το διοικητικό 
συμβούλιο διανομή κερδών ή συνέρχεται και τροποποιεί την προταθείσα αυτή 
διανομή κερδών, υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση εντός 
τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του πιο πάνω εξαμήνου για τα φορολογητέα 
κέρδη, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 106. Ο τυχόν οφειλόμενος, βάσει της τροποποιητικής 
δήλωσης φόρος και προκαταβολή φόρου καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες 
μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή τη ς 
εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των δύο επόμενων μηνών.

Σε περίπτωση μεταγενέστερης, αλλά μέσα στην ίδια διαχειριστική 
χρήση, μερικής ή ολικής έγκρισης της διανομής, εφαρμόζονται επίσης οι 
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 106 του παρόντος. Προς 
τούτο, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
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από το χρόνο έγκρισης από τη γενική συνέλευση και ο οφειλόμενος φόρος 
καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

Οι διατάξεις τω ν δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα 
και σε περίπτωση περαιτέρω διανομής κερδών του ίδιου οικονομικού έτους, 
εφόσον η διανομή λαμβάνει χώρα μέχρι το χρόνο λήξης της τρέχουσας 
διαχειριστικής χρήσης.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφ αρμόζονται κατά 
περίπτωση και για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και 
συνεταιρισμούς.

6. Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που παρέχεται δωρεάν από το 
Δημόσιο και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 
Με αποφάσεις του Υπουργο ύ Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται μαζί 
με αυτή.
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. Τακτικό Αποθεματικό.73

1.1. Η υποχρέωση κράτησης για τακτικό αποθεματικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2190/1920 «Ετησίως αφαιρείται το 
εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού 
αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα 
υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού 
κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς 
εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερί σματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου 
του λογαριασμού κερδών και ζημιών».

Η κράτηση αυτή που προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο, είναι 
υποχρεωτική με την έννοια ότι επιβάλλεται από το νόμο και μάλιστα είναι 
αναγκαστικής εφαρμογής. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε με διάταξη του 
καταστατικού ούτε με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των 
μετόχων, να περιοριστεί το προβλεπόμενο από τη διάταξη ποσοστό ή να 
μεταβληθεί ο προορισμός του αποθεματικού που θεσπίζεται από το 
συγκεκριμένο άρθρο.

Προϋπόθεση για να προχωρήσ ει η εταιρία σε κράτηση τακτικού 
αποθεματικού είναι στη συγκεκριμένη χρήση τα λογιστικά κέρδη να είναι 
μεγαλύτερα του φόρου εισοδήματος. Αν τη συγκεκριμένη χρήση η Α.Ε. δεν 
παρουσιάσει κέρδη αλλά ζημίες, καμία υποχρέωση της εταιρίας δεν υπάρχει 
για κράτηση τακτικού αποθεματικού από τυχόν αδιανέμητα κέρδη 
προηγουμένων χρήσεων προηγουμένων χρήσεων που υπάρχουν στην 
εταιρία.

Η υποχρέωση για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού υπάρχει , έστω 
και αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. για μη διανομή κερδών, αλλά 
ολόκληρο το ποσό των κερδών διατίθεται για το σχηματισμό άλλων 
αποθεματικών.

                                                            
73 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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1.2. Σε ποια κέρδη υπολογίζεται η κράτηση για τακτικό 

αποθεματικό.

1.2.1. Όταν η εταιρία τηρεί τα βιβλία της με βάση το 

ΕΓΛΣ.

Η κράτηση για τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται στο συνολικό ποσό 
των λογιστικών καθαρών κερδών της χρήσης μετά την αφαίρεση των ζημιών 
προηγουμένων χρήσεων και του αναλογούντος στα κέρδη αυτά φόρου 
εισοδήματος. Αν εκτός από τα κέρδη της χρήσης διανέμονται και κέρδη 
προηγουμένων χρήσεων ή και αποθεματικ ά, η κράτηση για τακτικό 
αποθεματικό υπολογίζεται μόνο επί των κερδών της χρήσεως.

Δεν υπολογίζεται, όπως αναφέραμε παραπάνω, τακτικό αποθεματικό, 
όταν η χρήση κλείσει με ζημία, έστω και αν αδιανέμητα κέρδη προηγουμένων 
χρήσεων διανέμονται στην παρούσα χρήση

Στην περίπτωση που υπάρχουν ζημίες προηγουμένων χρήσεων το 
τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται επί του υπολοίπου των κερδών που 
απομένει μετά την κάλυψη των ζημιών . Αν τα κέρδη που προέκυψαν από τη 
χρήση είναι μικρότερα από το ποσό των ζημιών που υπάρχου ν από 
προηγούμενες χρήσεις και του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, τότε δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση για κράτηση τακτικού αποθεματικού. Δηλαδή το 
τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται επί των λογιστικών κερδών της χρήσης 
μειουμένων με τις τυχόν ζημίες προηγουμένω ν χρήσεων και τον αναλογούντα 
φόρο εισοδήματος στα εναπομένοντα κέρδη.

Το τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται επί του ποσού των λογιστικών 
κερδών που προκύπτουν από το λογιστικό άθροισμα των υπολοίπων των 
ακόλουθων λογαριασμών:
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88.00 "Καθαρά Κέρδη χρήσεως (Λογαριασμός 886.99) α

88.06
"Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 

(Λοαριασμός 42.04)
β

88.09 "Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι" (γ)

88.03
"Ζημίες προηγούμενης χρήσης προς κάλυψη" 

(Λογαριασμός 42.01)
(δ)

88.04
"Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη" 

(Λογαριασμός 42.02)
(ε)

Σύνολο ζ

Μείον
Αναλογών Φόρος Εισοδήματος: Λογιστικά Κέρδη (ζ) επί (χ) 

τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολογίας των μη 
διανεμόμενων κερδών

(η)

Κέρδη επί του οποίου υπολογίζεται η κράτηση για τακτικό 
αποθεματικό

θ

Κράτηση για τακτικό αποθεματικό 
(=) 

θ (χ) 5 % ή το μείζον ποσοστό που προβλέπει το καταστατικό

Το καταστατικό και η Γ.Σ. δεν μπορούν να ορίσουν άλλη βάση 
υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού π.χ. να ορίσει ότι η κράτηση για την 
κράτηση για τακτικό αποθεματικό θα γίνει πάνω στα «Μικτά Κέρδη» ή μόνο 
στα «Διανεμόμενα κέρδη».

Το ποσό του αποθεματικού που αναλογεί επί των κερδών της 
κλειόμενης χρήσης είναι δυνατό να παρακρατηθεί από αδιανέμητα κέρδη 
προηγουμένων χρήσεων ή και από αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται η 
διανομή, αφού τόσο τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων όσο και τα 
διανεμόμενα αποθεματικά μεταφέρονται στο Λογαριασμό «Αποτελέσματα 
προς διάθεση » (Λογαριασμός 88) και αναμιγνύονται με τα κέρδη της 
κλειόμενης χρήσης.

Το τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται επί των κερδών της χρήσεως
(στο ανωτέρω παράδειγμα στο μέγεθος (ζ), μετά την αφαίρεση του 
αναλογούντος φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενου με το συντελεστή 
φορολογίας των μη διανεμόμενων κερδών της χρήσεως, δηλαδή πάνω στο 
μέγεθος (θ) του ανωτέρω παραδείγματος.
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1.2.1. Όταν η εταιρία τηρεί τα βιβλία της με βάση τα 

ΔΛΠ.74

Το τακτικό αποθεματικό δημιουργείται από εσωτερική μεταφορά 
(μείωση του υπολοίπου κερδών εις νέον) εντός της καθαρής θέσης. Συνεπώς, 
δεν αποτελ εί λογιστικό μέγεθος το οποίο επηρεάζει την καθαρή θέση. Με 
δεδομένο όμως τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του αποθεματικού, που 
θεωρητικά αποσκοπεί στην κεφαλαιακή ενίσχυση της επιχείρησης, ο 
σχηματισμός του γίνεται από τα πραγματοποιημένα κέρδη δηλαδή επί των 
κερδών επί των οποίων υπολογίζεται και το ελάχιστο μέρισμα (ΕΛΤΕ 
απόφαση 110/17 -02-2006 με την οποία έδινε οδηγίες αναφορικά με την 
διανομή κερδών από τις οικονομικές μονάδες που συντάσσουν ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπου και οριοθετούνται τα κέρδη επί 
των οποίων υπολογίζεται το ελάχιστο μέρισμα και συνεπώς και τα κέρδη επί 
των οποίων υπολογίζεται το τακτικό αποθεματικό).

1.3. Το ποσοστό κράτησης για τακτικό αποθεματικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2190/1920 ορίζει ότι «ετησίως 
αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστο των καθαρών κερδών» (δηλαδή το 5 % 
τουλάχιστο των καθαρών κερδών) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Ειδικότερα για ασφαλιστικές εταιρίες, το άρθρο 18 του Ν. 400/1970 
ορίζει ότι «το πέμτον τουλάχιστο των καθαρών ετησίων κερδών της εταιρίας 
διατίθεται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ….» δηλαδή στις 
ασφαλιστικές εταιρίες η κράτηση ανέρχεται σε 20 % των καθαρών κερδών

Το καταστατικό της εταιρίας μπορεί να ορίσει πο σοστό μεγαλύτερο του 
5 % (ή του 20 % για τις ασφαλιστικές εταιρίες), όχι όμως μικρότερο από 
αυτού. Έχουν λοιπόν οι διατάξεις αυτές αναγκαστικό χαρακτήρα ως προς το 
κατώτατο όριο της κράτησης και ενδοτικό χαρακτήρα ως προς το ανώτατο 
όριο της κράτησης. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι το αρχικό καταστατικό, όχι 
όμως και η τροποποίησή του, μπορεί να ορ ίσει ότι το σύνολο των κερδών, 
μετά την αφαίρεση του υποχρεωτικού πρώτου μερίσματος διατίθεται για 
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η Γ.Σ. των μετόχων δεν μπορεί να ορίσει μεγαλύτερο ποσοστό 
κράτησης από αυτό που προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρίας (ή και
από το προβλεπόμενο από το νόμο), γιατί η αύξηση του ποσοστού αυτού 
επηρεάζει το ποσό των διανεμητέων κερδών, τη διανομή του οποίου ορίζει το 
καταστατικό. Εκτός και αν το καταστατικό αφήνει την απόλυτη ελευθερία στη 

                                                            
74 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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Γ.Σ. των μετόχων να αποφασίσει για τη δ ιανομή πέρα του τακτικού 
αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος και τα προς διανομή κέρδη είναι 
αρκετά γι’ αυτό το σκοπό.

Αν σε μία χρήση δεν έγινε κράτηση για τακτικό αποθεματικό, επειδή η 
χρήση δεν άφησε κέρδη ή αν έγινε κράτηση , η οποία είναι πολύ μικρ ότερη 
από αυτή που έπρεπε να γίνει επειδή τα κέρδη ήταν ανεπαρκή, τότε κατά την 
επόμενη χρήση θα κρατηθεί μόνο το οριζόμενο από το καταστατικό ή από το 
νόμο ποσοστό και δεν θα γίνει κράτηση και για την προηγούμενη χρήση, στην 
οποία δεν προέκυψαν κέρδη ή ήταν ανεπαρκή.

Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί εξαιτίας της χρησιμοποιήσεώς του 
μέρους ή ολόκληρου για την κάλυψη ζημίας μιας χρήσεως, η κράτηση που 
γίνεται στην επόμενη χρήση , θα είναι η προβλεπόμενη από το καταστατικό 
ανεξάρτητα αν αυτή καλύπτει ή όχι τ ο ποσό του αποθεματικού που 
χρησιμοποιήθηκε. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που πριν 
χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό, είχε διακοπή η κράτηση για το σχηματισμό 
του, επειδή αυτό είχε φτάσει στο όριο που καθορίζει το καταστατικό ή ο νόμος.
π.χ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ.Π. A.E. (ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2008)

ΠΟΣΑ

88.00(86.99) Καθαρά αποτελέσματα 
Χρήσεως

100.000,00  
€

Μείον 88.03 (42.01) Ζημίες προηγ. χρήσης 20.000,00 €

88.04 (42.01) Ζημίες προηγ. χρήσεων 
προς κάλυψη

0,00

42.04 Διαφορές Φορολογικού 
ελέγχου

0,00

88.09 Λοιποί μη ενσ/νοι στο 
λειτουρ.Κόστος Φόροι

0,00

Υπόλοιπο Κερδών 80.000,00 €

Χ 25%

Μείον 88.08 Φόρος εισοδήματος 20.000,00 €

Υπόλοιπο Κερδών 60.000,00 €

Μείον 41.02 Τακτικό Αποθεματικό Υπ.κερδών 
Χ 5%

3.000,00 €

Υπόλοιπο Κερδών 57.000,00 €
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1.4. Μέχρι ποιο ποσό η κράτηση για τακτικό 

αποθεματικό είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με τη διάταση του άρθρου 44 β’ του Ν. 2190/1920 «….. η 
προς σχηματισμόν αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα 
ως τούτο φτάσει τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου………….»

Κατά τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν.400/1970, επίσης «…… η 
τοιαύτη διάθεσις δεν είναι υποχρεωτική άμα ως το αποθεματικόν υπερβή το 
τετραπλάσιον του μετοχικού κεφαλαίου».

Ο Νόμος 2190/1920 όρισε το ελάχ ιστο όριο που η κράτηση για τακτικό 
αποθεματικό είναι υποχρεωτική. Είναι το όριο αυτό το 1/3 του ονομαστικού 
μετοχικού κεφαλαίου και προκειμένου για ασφαλιστικές εταιρίες το 
τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να ορίσει 
μεγαλύτερο πο σό για κράτηση όχι όμως μικρότερο από αυτό που ορίζει ο 
νόμος. Επίσης το καταστατικό μπορεί να ορίσει ότι η εταιρία θα συνεχίσει την 
κράτηση για τακτικό αποθεματικό ακόμη και όταν το αποθεματικό υπερβεί το 
όριο του νόμου. Έχουν λοιπόν οι παραπάνω διατάξεις αναγκαστικό 
χαρακτήρα μόνο ως προς τη μείωση του νόμιμου ορίου και ενδοτικό 
χαρακτήρα ως προς τη δυνατότητα αύξησης αυτού.75

Ο νόμος αναφέρεται στο κατά το χρόνο της συντάξεως του 
Ισολογισμού κεφάλαιο και μάλιστα στο ονομαστικό κεφάλαιο (καταβλημένο 
+ οφειλόμενο),76 ανεξάρτητα αν ένα μέρος αυτού δεν έχει ακόμη καταβληθεί 
από τους μετόχους ή είναι αποσβεσμένο ή προέρχεται από μετοχές άνευ 
ψήφου.

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα αν η Γ.Σ. των μετόχων μπορεί να 
αποφασίσει τη συνέχιση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού 
αποθεματικού ακόμη και στην περίπτωση που έχει υπερβεί το όριο που έχει 
θέσει το καταστατικό ή ο νόμος.

Επειδή η κράτηση επηρεάζει το ποσό των διανεμητέων κερδών, την 
διανομή των οποίων ορίζει το καταστατικό, πιο σωστή φαίνεται η άποψη ότι η 
Γ.Σ. δεν μπορεί να αποφασίσει για τη συνέχιση της κράτησης και μόνο το 
καταστατικό μπορεί να ορίσει μια τέτοια συνέχιση.

Αν όμως το καταστατικό ορίζει ότι η Γ.Σ. αποφασίζει για τη διανομή των 
κερδών της χρήσης που απομένουν μετά από τις κρατήσεις για τακτικό 
αποθεματικό και πρώτο μέρισμα (δηλαδή να αποφασίσει για το υπόλοιπο των 
κερδών) ή αν το καταστατικό σιωπά για τον τρόπο διανομής των κερδών 
αυτών, η τακτική Γ.Σ. μπορεί νόμιμα να αποφασίσει τη συνέχιση της κράτησης 
για τακτικό αποθεματικό και πάνω από το όριο που ορίζει ο νόμος.

                                                            
75 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ".
76 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Τραπεζών, 
Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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1.5. Που χρησιμοποιείται το τακτικό αποθεματικό.

Το άρθρο 44 γ’ του Ν. 2190/1920 ορίζει ότι: «……………Το 
αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης 
διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 
κερδών και ζημιών». Ο νομοθέτης ορίζει ως αποκλειστική τη χρησιμοποίηση 
αυτού του αποθεματικού για την κάλυψη της ζημίας με την οποία θα κλείσε ι ο 
λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», σε κάποια μεταγενέστερη χρήση.

Η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης του νόμου είναι υποχρεωτική με 
την έννοια ότι ούτε το καταστατικό, ούτε και η Γ.Σ. αλλά ούτε και το Δ.Σ. 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά αυτό το αποθεματικό από αυτό το
οποίο ορίζει ο νόμος.

Το τακτικό αποθεματικό προορίζεται για να καλύψει μόνο τη ζημία 
που προκύπτει με τη σύνταξη, στο τέλος της χρήσης, του Ισολογισμού και 
των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Η ζημία εμφανίζεται σαν χρεωστικό υπόλοιπο 
του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης.

Απαιτείται λοιπόν να συνταχθεί ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός 
Αποτελέσματα Χρήσης, ολόκληρης της χρήσης και όχι τμήματος αυτής, για τα 
οποία τμήματα της χρήσης αντλούμε στοιχεία και πληροφορίες από τις 
λεγόμενες «λογιστικές καταστάσεις». Αν και από τις λογιστικές καταστάσεις 
αντλούμε πληροφορίες για ζημίες της χρήσης εντούτοις δεν μπορούμε να 
καλύψουμε τη ζημία αυτή κατά τη διάρκεια της χρήσης με τακτικό 
αποθεματικό.

Επίσης έκτακτη ζημία π.χ. πυρκαγιά, πλημύρα, σεισμός κλπ. δεν είναι 
δυνατόν να καλυφθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης με τη χρησιμοποίηση 
τακτικού αποθεματικού, γιατί αυτή η ζημία είναι δυνατόν να καλυφθεί 
ολόκληρη ή μέρος αυτής με κέρδη της χρήσης.

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα , αν το πέρα από το υποχρεωτικό όριο , 
που καθορίζεται από το καταστατικό ή το νόμο , ποσό του τακτικού 
αποθεματικού που σχηματίστηκε με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, μπορεί 
και πάλι με απόφασή της, να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα και για άλλους 
σκοπούς ή θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ζημίας με την οποία θα 
κλείσει ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως».

Μία απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα είναι ότι οι εκούσιες προσθήκες 
στο τακτικό αποθεματικό έχουν την έννοια της υπαγωγής τους στο άρθρο 44 
§ γ ’ δηλαδή να χρησιμοποιηθούν «προς εξίσωσιν του τυχόν χρεωστικού 
υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών». Η τακτική όμως Γ.Σ. των 
μετόχων μπορεί με νεώτερη απόφασή της, να διαθέσει, κατά την κρίση της τις 
εκούσιες αυτές προσθήκες στο τακτικό αποθεματικό.

Έτσι το πέρα από το υποχρεωτικό όριο τακτικό αποθεματικό μπορεί, 
με απ όφαση της Γ.Σ. των μετόχων, να κεφαλαιοποιηθεί, να μετατραπεί σε 
άλλο αποθεματικό, ακόμη δε και διανεμηθεί στους μετόχους.
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1.6. Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του τακτικού 

αποθεματικού για την κάλυψη της ζημίας.

Ο νομοθέτης ορίζει ως αποκλειστική τη χρησιμοποίηση αυτού του 
αποθεματικού για την κάλυψη της ζημίας με την οποία θα κλείσει ο 
λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως». Αλλά το καταστατικό μπορεί να 
προβλέπει ή και η Γ.Σ. ν’ αποφασίσει τη δημιουργία αποθεματικών που 
προορίζονται για την κάλυψη απρόβ λεπτης ζημίας ή φθοράς ή απαξίωσης 
σημαντικών πάγιων στοιχείων.

Ακόμη η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την απόσβεση ζημίας με 
αποθεματικό, το οποίο δεν σχηματίστηκε για κάποιο ειδικό σκοπό ή με 
οποιοδήποτε αποθεματικό , το οποίο δεν προβλέπεται από το νόμο ή το 
καταστατικό και σχηματίστηκε με απόφαση της Γ.Σ. για κάλυψη της ζημίας της 
χρήσεως ή ζημίες προηγούμενων χρήσεων και να παραμείνει ανέπαφο το 
τακτικό αποθεματικό.

Επίσης είναι δυνατό και συνήθως έτσι γίνεται στην πράξη , η ζημία της 
χρήσεως να αφήνεται προς κάλυψη με κέρδη επόμενων χρήσεων, αν και 
υπάρχει ήδη σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό που υπερβαίνει το ποσό της 
ζημίας.

2. Φορολογία τακτικού αποθεματικού.

2.1. Άντληση της κρατήσεως για τακτικό αποθεματικό 

από τα κέρδη της χρήσεως.

Το τακτικό αποθεματικό, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δημιουργείται 
από τα κέρδη της χρήσης μετά την αφαίρεση του επ’ αυτών φόρου 
εισοδήματος, δηλαδή σχηματίζεται από φορολογητέα κέρδη. Σε περίπτωση 
όμως που δεν επαρκούν τα φορολογητέα κέρδη είναι δυνατόν το τακτικό 
αποθεματικό να σχηματιστεί από αφορολόγητα έσοδα, από έσοδα τα οποία 
φορολογούνται με ειδικό τρόπο, από μερίσματα μετοχών ή και κέρδη από 
συμμετοχές και χρεόγραφα. Τότε όμως θα πρέπει ο λογαριασμός του 
Τακτικού Αποθεματικού να αναπτύσσεται σε υπολογαριασμούς αν ά 
κατηγορία κερδών που συνθέτουν αυτό το αποθεματικό. Αυτό όμως πιθανόν 
να δημιουργήσει προβλήματα στην εταιρία, αφού απαραίτητη προϋπόθεση 
για να παραμείνουν αυτά αφορολόγητα ή μη πλήρως φορολογημένα είναι να 
εμφανίζονται συγκεντρωμένα στους ειδικούς υπολ ογαριασμούς του 41.90 
«Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα ή 41.91 
«Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο» κλπ.
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2.2. Άντληση της κρατήσεως για τακτικό αποθεματικό 

από αφορολόγητα αποθεματικά.

Με την 165/Ε 8958/1729/8.8.1973 πολυγρ. Εγκύκλιό του το Υπουργείο 
Οικονομικών αποφάνθηκε ότι «οσάκις αφορολόγητα αποθεματικά του Π.Δ. 
4002/1959 και Α.Ν. 147/1967, σχηματισθέντα εκ κερδών τρεχούσης ή 
προηγουμένων χρήσεων, μεταφέρονται εις τακτικόν αποθεματικόν, ταύτα θα 
υπαχθώσιν εις φορο λογίαν βάσει των εν ισχύει διατάξεων περί φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων, κατά περίπτωσιν, κατά το έτος 
εντός του οποίου γίνεται η μεταφορά αύτη».

Το ΣτΕ επίσης με την υπ’ αρ. 1170/1980 απόφασή του αποφάνθηκε ότι 
η μεταφορά ενός ποσού α πό τον ειδικό λογαριασμό της αφορολόγητης 
κρατήσεως του Π.Δ. 4002/1959 στο τακτικό αποθεματικό συνεπάγεται την 
απώλεια της ιδιότητας του αφορολόγητου.

Ακόμη και οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων δεν αφήνουν κανένα 
περιθώριο ότι σε περίπτωση αντλήσεως τη ς κρατήσεως για τακτικό 
αποθεματικό από αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίζονται κατά τη 
χρήση βάσει των αναπτυξιακών αυτών νόμων ( Ν. 1892/1990, Ν. 2601/1998), 
θα υπαχθούν σε φορολογία.

3.Λογιστική εμφάνιση του τακτικού αποθεματικού που 

αντλείται από αφορολόγητα αποθεματικά ή και φορολογούμενα 

κατ’ ειδικό τρόπο εισοδήματα.

Το άρθρο 106 § 2 77ορίζει ότι:
«…………………………………………………………………………….
2. Αν στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από ισολογισμούς 

συνεταιρισμών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ημεδαπών ανώνυμων 
εταιρειών, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, συμπεριλαμβάνονται και έσοδα 
αφορολόγητα, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τ ου νομικού 
προσώπου προστίθεται σε αυτά το μέρος των αφορολόγητων εσόδων, που 
αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή 
του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του 
αναλογούντος σε αυτό φόρου.

Αν όμως τα αφο ρολόγητα έσοδα του νομικού προσώπου είναι 
μεγαλύτερα από τα προκύψαντα, βάσει ισολογισμού, καθαρά κέρδη και 
περαιτέρω λαμβάνει χώρα διανομή κερδών με οποιαδήποτε μορφή, το μέρος 
των κερδών που διανέμεται φορολογείται στο όνομα του νομικού προσώπου 

                                                            
77 ταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 
Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
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κατά την αναγωγή αυτού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος 
σε αυτό φόρου. Στην περίπτωση αυτή, επί της ζημίας που προκύπτει μετά τη 
λογιστική αναμόρφωση των προκυψάντων αποτελεσμάτων, η οποία λαμβάνει 
χώρα με την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 107, δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα 
και επί διανομής κερδών από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ημεδαπές 
ανώνυμες εταιρείες, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, και από
συνεταιρισμούς, στα κέρδη των οποίων περιλαμβάνονται και κέρδη 
προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο επ’ ονόματί τους.

4. Αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιρειών, εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου 
σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, 
φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή 
αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά 
φορολογούνται αυτοτελώς, μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το 
προκύπτον αποτέλεσμα του ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή 
ή κεφαλαιοποίηση».

Ανακεφαλαιώνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην περίπτωση 
κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101 του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβάνονται 
και μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή τους σε άλλες εταιρείες, των οποίων τα 
κέρδη έχουν φορολογηθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
(μερίσματα από άλλη ανώνυμη εταιρεία ή κέρδη από συμμετοχή σε εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης) ή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος 
νόμου (κέρδη από συμμετοχή σε προσωπικ ή εταιρεία ή σε κοινοπραξία), τα 
κέρδη αυτά, επειδή έχουν φορολογηθεί στην πηγή, αφαιρούνται από τα προς 
φορολογία κέρδη του νομικού προσώπου.

Εάν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμού, συμπεριλαμ βάνονται και έσοδα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης ή έσοδα αφορολόγητα, στην περίπτωση κατά την οποία 
διανέμονται κέρδη με οποιαδήποτε μορφή (μέρισμα, αμοιβές μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου) για το προσδιορισμό των δια νεμόμενων κερδών που 
αναλογούν στα προαναφερόμενα έσοδα λαμβάνονται τα συνολικά κέρδη που 
προκύπτουν από τους ισολογισμούς των νομικών αυτών προσώπων. 
Σύμφωνα με το έντυπο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των νομικών 
προσώπων, εκτός από τραπεζικές και ασ φαλιστικές επιχειρήσεις, ως 
συνολικά κέρδη θεωρούνται τα κέρδη που προκύπτουν από την Κατάσταση 
Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (λογαριασμός 86.99) και όχι τα κέρδη 
του άρθρου 45 του Κ. Ν. 2190/1920.
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Αριθμητικό Παράδειγμα78

Καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας χρήσης 2010 € 200.000

Διανεμόμενα κέρδη (μέρισμα, αμοιβές μελών Δ.Σ.) € 40.000

Έσοδα αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο € 30.000

Το μέρος των διανεμομένων κερδών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα ή 

στα έσοδα τα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης, προσδιορίζεται ως εξής:

Κέρδη διανεμόμενα € 40.000 Χ

Έσοδα αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’

ειδικό τρόπο € 30.000
=

Κέρδη ισολογισμού € 200.000

= € 6.000

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στην 

περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών 

εκτός τραπεζικών και ασφαλιστικών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 

συνεταιρισμών, συμπεριλαμβάνονται και αφορολόγητα έσοδα, για το προσδιορ ισμό 

των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου προστίθενται στα προς 

φορολογία κέρδη το μέρος των αφορολόγητων εσόδων που αναλογεί στα 

διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή (μερίσματα, αμοιβές μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου), μετά την αναγωγή του ποσού α υτού σε κέρδη προ φορολογίας. Η 

αναγωγή αυτή γίνεται με την προσθήκη του φόρου που αναλογεί στο μέρος αυτό των 

αφορολόγητων εσόδων.

                                                            
78 Πατσης Παναγιώτης. (Σεπτέμβριος 2001). Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
(μετά την ισχύ του Ν. 4013/15 -09-2011 (ΦΕΚ Α' 204/15 -09-2011). Αθήνα: Ινστιτούτο 
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Αριθμητικό Παράδειγμα79

Η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία «ΖΗΘ Α..Ε.» στη χρήση 2011 πραγματοποίησε 

με βάση τον ισολογισμό της 31.12.2011 καθαρά κέρδη € 200.000.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 1.000.000. 

Στα έσοδα αυτά περιλαμβάνονται και μερίσματα από μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων ποσού € 50.000. Μεταξύ των δαπανών της χρήσης 

περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι ποσού € 150.000 και έξοδα για τα οποία 

δεν προβλέπεται από το άρθρο 31 του παρόντος νόμου η έκπτωσή τους από 

τα ακαθάριστα έσοδα, ποσού € 60.000. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

προτείνει στη Γενική Συνέλευση να διανεμηθεί  στους μετόχους μέρισ μα € 

53.2000.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να προσδιορισθούν τα προς 

φορολογία κέρδη. 

Ύστερα από τα παραπάνω:

Έσοδα από μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων € 50.000

Ακαθάριστα έσοδα € 1.000.000

Χρεωστικοί τόκοι € 150.000

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Χρεωστικοί τόκοι (150.000 Χ 50.000 : 1.000.000) € 7.500

Λοιπές δαπάνες (50.000 Χ 5%) € 2.500

Σύνολο € 10.000

                                                            
79 Πατσης Παναγιώτης. (Σεπτέμβριος 2001). Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη χρήσης € 200.000

Πλέον:

Λογιστικές διαφορές 60.000 €

Δαπάνες που αναλογούν σε απαλλασσόμενα έσοδα 10.000 € 70.000 €

Σύνολο 270.000 €

Μείον:

Έσοδα αφορολόγητα € 50.000

Αναμορφωμένα κέρδη σε μεταφορά € 220.000

Πλέον:

Αναλογία αφορολόγητων εσόδων επί των διανεμομένων € 13.300

(53.200 Χ 50.000 : 200.000)

Αναλογών φόρος εισοδήματος € 3.325

(13.300 Χ 0,20 : 0,80)

Σύνολο κερδών προς φορολογία € 236.625

Εν συνεχεία, η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου ορίζει ότι εάν τα 
αφορολόγητα έσοδα του νομικού προσώπου είναι μεγαλύτερα από τα κέρδη 
του ισολογισμού και διανέμονται κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, τα 
διανεμόμενα αυτά κέρδη φορολογούνται στο όνομα του νομικού προσώπου 
μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό (κέρδη προ φορολογίας).

Στην περίπτωση αυτή η ζημία που προκύπτει μετά τη φορολογική 
αναμόρφωση των αποτελε σμάτων της χρήσης διαγράφεται, μη δυνάμενη να 
συμψηφιστεί με τα κέρδη της επόμενης πενταετίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
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Αριθμητικό Παράδειγμα80

Η ανώνυμη εταιρεία «Ν ΗΡΕΥΣ Α.Ε.», στη χρήση 2011 (1/1/201 1 –
31/12/2011) πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 4.000.000. Τα ακαθάριστα 
έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 80.000.000 και μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται «Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 
εσωτερικού» € 6.000.000.

Μεταξύ των εξόδων της χρήσης περιλαμβάνονται:
α) Χρεωστικοί τόκοι ποσού € 5.000.000.
β) Έξοδα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 
2238/94 η έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, συνολικού ποσού € 
1.000.000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας αποφάσισε να 
προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί 
μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012, όπως από τα κέρδη της χρήσης 2011 να 
σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό € 160.000 και να διανεμηθεί στους μετόχους 
μέρισμα € 1.064.000.

Με βάση τα παραπάνω, να προσδι ορισθεί φόρος ο εισοδήματος, αφού 
ληφθεί υπόψη ότι ο συντελεστής φορολογίας των κερδών για τη χρήση 2011 
είναι 20%.

Ύστερα από αυτά:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΕΣΟΔΑ
Έσοδα αφορολόγητα € 600.000

Ακαθάριστα έσοδα € 8.000.000

Χρεωστικοί τόκοι € 500.000

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Χρεωστικοί τόκοι € 37.500

(500.000 Χ 600.000 : 80.000.000)

Λοιπές δαπάνες (600.000 Χ 5%) € 30.000

Σύνολο € 67.500

                                                            
80 Πατσης Παναγιώτης. (Σεπτέμβριος 2001). Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Καθαρά κέρδη χρήσης € 400.000

Πλέον:

Λογιστικές διαφορές € 100.000

Δαπάνες που αναλογούν σε απαλλασσόμενα έσοδα € 67.500

Σύνολο € 567.500

Μείον:

Έσοδα αφορολόγητα € 600.000

Αναμορφωμένα αποτελέσματα (ζημία) € (32.500)

Η ανωτέρω φορολογική ζημία διαγράφεται

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διανεμόμενο μέρισμα € 106.400

Πλέον

Αναλογών φόρος εισοδήματος (106.400 Χ 0,20 : 0,80) € 26.600

Σύνολο κερδών προς φορολογία € 133.000

Συντελεστής φορολογίας κερδών 20%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ € 26.600
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. Το μέρισμα των μετόχων από τα κέρδη της χρήσης

1.1. Έννοια του μερίσματος των μετόχων

Ως μέρισμα μετόχου εννοούμε αυτό που εταιρία υποχρεούται σύμφωνα 
με το νόμο να διανείμει στους μετόχους. Συνήθως αυτό το μέρισμα 
αποκαλείται πρώτο μέρισμα σε αντιδιαστολή με το πρόσθετο μέρισμα που 
διανείμει η εταιρία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με βάση το 
καταστατικό.
Μηνυτήρια 

1.2. Προσδιορισμός του πρώτου μερίσματος των 

μετόχων81

Με το άρθρο 54 του Ν.3604/2007 αντικαταστάθηκε η περίπτωση β’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 45 και ο ρίζεται ότι τα καθαρά κέρδη διανέμονται 
κατά σειρά ως εξής:

α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμον ή το καταστατικό κράτησις για 
τακτικό αποθεματικόν.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που 
προβλέπεται από άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

Το άρθρο 3 § 1 του Α.Ν.148/1967 ορίζει τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Α.Ν. 148/1967, οι ανώνυμες 

εταιρείες υποχρεούνται να διανέμουν σε μετρητά, κάθε έτος, στους 
μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, μετά την 
αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και ορισμένων κερδών από την 
εκποίηση μετοχών που περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 3, του 
Α.Ν. 14 8/1967. (οι μετοχές αυτές κατέχονται τουλάχιστο από δεκαετίας, 
αντιπροσωπεύουν τη συμμετοχή ανώτερη του 20% του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρίας και το καθαρό ποσό που απομένει 
από την αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία τους 
μετά την αφαίρεση των ζημιών από την ίδια αιτία)

Οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται , αν η γενική συνέλευση των 
μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% αποφασίσει σχετικά. Στην 
περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μεταφέρεται στα βιβλία της 
ανώνυμης εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς 
κεφαλαιοποίηση. (στην πίστωση του λογαριασμού 43.02 «Διαθέσιμα 
μερίσματα χρήσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).

                                                            
81 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ".
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Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρεία, εντός 
τετραετίας από το χρόνο του σχ ηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει, 
με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους
(άρθρο 3, παρ. 2, Α.Ν. 148/1967).

Τέλος, σημειώνουμε ότι οι άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η γενική συνέλευση με 
πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
(άρθρο 3, παρ. 3, Α.Ν. 148/1967).

Σημειώνεται ότι οι άνω διατάξεις εφαρμόζονται στα διανεμόμενα κέρδη 
των ανωνύμων εταιρειών που προέρχονται από ισολογισμούς που εγκρίνονται 
από 8.8.2007 (άρθρο 79, παρ. 8, Ν.3604/2007).

Βάσει των άνω διατάξεων, προκύπτει ότι η γενική συνέλευση των 
μετόχων με πλειοψηφία 65% τουλάχιστον στην πρώτη περίπτωση και 70% 
τουλάχιστον στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να μη διανείμει κανένα ποσό ως 
μέρισμα στους μετόχους, σε αντίθεση με το προ του Ν. 3604/2007 ισχύον 
καθεστώς, όπου η ανώνυμη εταιρεία δεν είχε αυτή τη δυνατότητα και όφειλε να 
διανείμει υποχρεωτικά μέρισμα σε όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα από το 
ποσοστό των μετόχων που παραβρίσκονται στη γενική συνέλευση.

Τα α νωτέρω προκύπτουν από το έγγραφο Κ2 -16674/21.11.2007 του 
υπουργείου Ανάπτυξης, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στη συνέχεια και 
στο οποίο, επίσης, σημειώνεται ότι θα γίνει άμεσα πρόταση για την 
προσαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, με τις νέες 
ρυθμίσεις του άρθρου 48 κωδ. Ν.2190/1920, προκειμένου να αρθούν οι 
ερμηνευτικές δυσκολίες.

Το κείμενο του εγγράφου Κ2-16674/21.11.2007 έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 128495/27 -8-2007 εγγράφου σας 

προς τον κ. υφυπουργό Ανάπτυξης σχε τικά με την εφαρμογή των νέων 
διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 για τη διανομή κερδών ανώνυμης εταιρείας 
μετά την τροποποίηση της παραγρ. 2β του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, 
που προέβλεπε ότι «κρατείται το απαιτούμενο ποσόν διά την καταβολήν 
πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστον επί του καταβλημένου εταιρικού 
καφαλαίου», με το άρθρο 54 του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 173 Α') που προβλέπει 
ότι «κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που 
προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α')», σε 
συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3 & 4 του άρθρου 3 του 
ΑΝ 148/1967 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Διανέμεται μέρισμα στους μετόχους τουλάχιστον το 35% των 
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και 
των λοιπών κερδών που αναφ έρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 
του ΑΝ 148/1967.

- Υπάρχει δυνατότητα μη διανομής κερδών στους μετόχους ανωνύμου 
εταιρείας, εφόσον και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 η γενική συνέλευση των μετόχων ανωνύμου 
εταιρείας το αποφασίσει με πλειοψηφία 65% τουλάχιστον του καταβεβλημένου 
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μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, για το μη διανεμόμενο μέρισμα 
ισχύουν τα αναφερόμενα στην εν λόγω παράγραφο του Α.Ν. 148/1967.

- Υπάρχει δυνατότητα μη διανομής κερδών στους μετόχ ους ανωνύμου 
εταιρείας εφόσον και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 η γενική συνέλευση των μετόχων ανωνύμου 
εταιρείας το αποφασίσει με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου.

- Παράλληλα, σας γ νωρίζουμε ότι, μετά την κατάργηση του 
υποχρεωτικού ποσοστού 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
θα γίνει άμεσα πρόταση της Υπηρεσίας μας για την προσαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 
45 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να αρθούν οι ερμηνευτικές δυσκολίες».

Από όσα εκτέθηκαν, σε συνδυασμό με τους λογαριασμού του ΕΓΛΣ 
προκύπτει ότι το μέρισμα των μετόχων υπολογίζεται ως εξής:

Λογιστικά κέρδη χρήσης (Υπόλοιπο λογαριασμού 86 
Αποτελέσματα Χρήσης

χχχ (α)

(+) ή (-)

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων 
χρήσεων (υπόλοιπο λογαριασμού 42.04) 

(+) ή (-) 
χχχ

(β)

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος 
φόροι (υπόλοιπο λογαριασμού 88.09)

(χχχ) (γ)

Κέρδη από εκποίηση μετοχών που κατέχονται
τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν 
συμμετοχή μεγαλύτερη του 20 % επί του κεφαλαίου 
της εκδότριας εταιρίας (άρθρο 25 του Ν. 2789/2000)

(χχχ) (δ)

Καθαρό κέρδος (κέρδος - ζημίες) που προκύπτει από 
την αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην 
εύλογη αξία τους (άρθρο 10 του Ν. 3460/2006)

(+) ή (-) 
χχχ

(ε)

Ζημίες προηγούμενων προηγουμένωνν (υπόλοιπα 
λογαριασμών 42.01 και 42.01)

(χχχ) (ζ)

Φόρος εισοδήματος της χρήσεως (φορολογητέα 
κέρδη (χ) τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή)

(χχχ) (η)

Αλγεβρικό άθροισμα ((α) έως (η)) (χχχ) (Θ)

Μείον:
Τακτικό αποθεματικό (Θ (χ) 5% ή το μείζον που 
προβλέπει το καταστατικό)

(χχχ) (ι)

Βάση υπολογισμού του μερίσματος των μετόχων χχχ (Κ)

Μέρισμα μετόχων: υπόλοιπο κερδών Κ (χ) 35 % (=) Λ
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Η εταιρία οφείλει να καταβάλει το μέρισμα (Λ) σε μετρητά μέσα σε δύο 
μήνες από την ημερομηνία της Γ.Σ. που ενέκρινε τη διάθεση των κερδών και 
τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης.

1.3. Προσδιορισμός του πρώτου μερίσματος των μετόχων 

«εν ανεπαρκεία» κερδών της χρήσης.

Αν το υπόλοιπο των κερδών δεν επαρκεί για να καταβληθεί ολόκληρο 
το μέρισμα που τυχόν προβλέπει το καταστατικό, το δικαίωμα του μετόχου 
περιορίζεται στο υπόλοιπο των κερδών.

ό Αν σε μία χρήση δεν απομένει κέρδος, γιατί ολόκληρο απορροφήθηκε 
από την κράτηση για φόρο εισοδήματος, τακτικό αποθεματικό και από 
τα προαναφερόμενα λοιπά κέρδη, ο μέτοχος δεν αποκτά κανένα 
δικαίωμα για μέρισμα.

ό Αν το υπόλοιπο των κερδών είναι το μικρότερο του ποσού του πρώτου 
μερίσματος που ορίζεται από το νόμο (ή το μείζον που ορίζεται από το 
καταστατικό), ο μέτοχος αποκτά δικαίωμα για όσο ποσό απομένει μετά 
την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων.

ό Ο μέτοχος κοινών μετοχών με απλό προνόμιο δεν έχει δικαίωμα να 
αξιώσει να του καταβληθεί από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων το 
μέρισμα που δεν έλαβε σε μια χρήση. Τέτοιο δικαίωμα έχει μόνο ο 
κάτοχος μετοχών με σωρευτικό προνόμιο.
Το δικαίωμα για το μέρισμα αποκτούν εξίσου όλοι οι μέτοχοι. Αλλά 

όταν υπάρχουν προνομιούχοι, αυτοί προηγούνται στην απόληψη του 
μερίσματος. Οι κοινοί μέτοχοι α ποκτούν δικαίωμα μόνο για την ικανοποίηση 
του δικαιώματος των προνομιούχων και εφόσον υπολείπεται ποσό 
διανεμητέου κέρδους.

Αν υπάρχουν εκτός από τους κοινούς μετόχους και προνομιούχοι 
μέτοχο με σωρευτικό και απλό προνόμιο, πρέπει να διακρίνουμε τις εξής 
περιπτώσεις:

1) Περίπτωση που τα κέρδη της χρήσης επαρκούν για τη διανομή 
των μερισμάτων σε μετοχές με σωρευτικό προνόμιο (εις προνομιακήν 
καταβολήν μερισμάτων και δια τας χρήσεις καθ’ ας δεν εγένετο διανομή 
μερίσματος άρθρο 3 § 1 του Ν. 2190/1920) και τω ν μερισμάτων απλών 
προνομιούχων και κοινών μετοχών, το συνολικό ποσό του μερίσματος που 
πρέπει  να καταβληθεί θα περιλαμβάνει:

Ψ Τα ποσά των μερισμάτων προγενέστερων χρήσεων που δεν 
καταβλήθηκαν στους μετόχους με σωρευτικό προνόμιο, γιατί στις 
χρήσεις αυτές η εταιρία δεν πραγματοποίησε κέρδη ή τα κέρδη ήταν 
ανεπαρκή.

Ψ Το μέρισμα χρήσεως, που υπολογίζεται σε ποσοστό 35 % επί των 
κερδών της χρήσεως όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω (ή με μεγαλύτερο 
ποσοστό που ενδεχόμενα ορίζει το καταστατικό.
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2) Περίπτωση που τα κέρδη της χρήσης δεν επαρκούν για τη 
διανομή των μερισμάτων, η διανομή τους γίνεται με την ακόλουθη σειρά.

Ψ Κατά πρώτο λόγο διανέμονται στους προνομιούχους μετόχους 
σωρευτικού μερίσματος τα μερίσματα που έπρεπε να καταβληθούν σε 
προηγούμενες χρήσεις και δεν καταβ λήθηκαν, λόγω του ότι στις 
χρήσεις αυτές δεν προέκυψαν κέρδη ή τα κέρδη που προέκυψαν ήταν 
ανεπαρκή.

Ψ Ακολουθεί η διανομή στους προνομιούχους μετόχους σωρευτικού και 
απλού προνομίου του πρώτου μερίσματος της χρήσεως και

Ψ Ακολουθεί η διανομή μερίσματος της χρ ήσεως στους κοινούς 
μετόχους.

1.4. Διανομή του μερίσματος από τα αδιανέμητα κέρδη 

προηγουμένων χρήσεων.

Σε μία χρήση που η εταιρία έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει 
αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων (ν. 3299/2004 κλπ.) ή 
αφορολόγητα αποθεματικά από αφορολόγητα έσοδα ή από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, παρέχεται σ’ αυτήν η δυνατότητα:

Ψ Να μη διανείμει κανένα ποσό από τα κέρδη της κλειόμενης 
χρήσεως, διευρύνοντας έτσι τη βάση των κερδών επί της οποίας θα 
υπολογιστούν τα αφορολόγητα αποθεματ ικά των Α.Ν. ή διαθέτοντας 
αλώβητα τα ποσά των αφορολόγητων εσόδων και των κατ’ ειδικό 
τρόπο φορολογουμένων για το σχηματισμό αποθεματικών και 

Ψ Τα απαιτούμενα ποσά για τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους, 
ποσοστά στα μέλη του Δ.Σ. και λοιπούς δικαιούχους να τα αντλήσει 
από κέρδη προηγουμένων χρήσεων (κέρδη εις νέο ή αποθεματικά).
Η αντιμετώπιση αυτή απαιτεί ειδική ρητή απόφαση κατ’ αρχή του Δ.Σ. 

της εταιρίας και μεταγενέστερα της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων, διατυπούμενη 
ευκρινώς στα πρακτικά του Δ.Σ. και τη ς Γ.Σ. των μετόχων. Η απόφαση όμως 
αυτή, πρέπει να ληφθεί από καθολική τακτική Γ.Σ. (δηλαδή στη συνέλευση να 
παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου) και με 
ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων (παμψηφία), ενώ σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό ερμηνεύθηκε από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, αρκεί πλειοψηφία του 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου.

Ψ Τα ποσά μερισμάτων που διανεμήθηκαν μετά την 01/01/2009 και για 
κέρδη ισολογισμών που συντάσσονταν με ημερομηνία μέχρι 
30/12/2010 υπόκεινταν σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με 
συντελεστή 10 % ακόμη και στις περιπτώσεις που προέρχονταν από 
κέρδη που πραγματοποιήθηκαν σε χρήσεις προγενέστερες της 
ημερομηνίες 01/01/2009.
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ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές.

Αποθεματικό για ίδιες μετοχές σχηματίζεται από τα κέρδη της χρήσης, 
τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 99 § 1 του Ν. 
2238/1994)φορολογούνται σε επίπεδο εταιρίας με συντελεστή 24 % για τη 
χρήση 2010, είκοσι τρία τοις εκατό (23%) για τα εισοδ ήματα του οικονομικού 
έτους 2012, είκοσι δύο (22%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2013. 
Το αποθεματικό καταχωρείται και εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.09 
«αποθεματικό για ίδιες μετοχές», είναι φορολογημένο αποθεματικό σε 
επίπεδο εταιρίας.82

Με την πώληση των ιδίων μετοχών, το προαναφερόμενο αποθεματικό, 
μεταφέρεται από το λογαριασμό 41.09 στην πίστωση του λογαριασμού 88.07 
«Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση» και αντιμετωπίζεται ως 
διανεμόμενο κέρδος, το οποίο φορολογείται σε επίπεδο μετόχου δηλα δή στη 
συγκεκριμένη περίπτωση της εταιρίας.

Ο φόρος εισοδήματος που στο συγκεκριμένο αποθεματικό δεν πρέπει 
να βαρύνει τα κέρδη της χρήσεως και συνεπώς δεν πρέπει στα πλαίσια του 
ΕΓΛΣ να καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 88.08 «Φόρος 
εισοδήματος» (μ ε πίστωση του 54.07 «φόρος εισοδήματος φορολογητέων 
κερδών») αλλά μεταβατικού λογαριασμού ενεργητικού π.χ. του 36.900 
«φόρος εισοδήματος επί αποθεματικού για ίδιες μετοχές». Ο λογαριασμός 
αυτός θα πιστωθεί στην επόμενη χρήση που θα πωληθούν οι μετοχές, με 
χρέωση του 88.08 «Φόρος εισοδήματος» κατά την οποία χρήσης επίσης θα 
μεταφερθεί το αποθεματικό από το λογαριασμό 41.09 στην πίστωση του 
λογαριασμού 88.07 «Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση». Με την 
υποδεικνυόμενη αντιμετώπιση δεν παραβιάζεται η αυτοτέλ εια των χρήσεων 
από άποψη διανεμόμενων κερδών.83

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ 12 ο φόρος εισοδήματος συνιστά δαπάνη της 
χρήσης και αντί του λογαριασμού 88.08 που προβλέπει το ΕΓΛΣ, πρέπει να 
χρεώνεται κατάλληλος υπολογαριασμός του 63 «Φόροι – Τέλη».

Ακολουθούν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. Για το σκοπό αυτό 
υποθέτουμε ότι η εισηγμένη στο ΧΑΑ εταιρία ΑΒΓ Α.Ε. αγόρασε ίδιες μετοχές 
καταβάλλοντας το ποσό των 10.000 .€.

                                                            
82 Σταματόπουλος Δημήτριος. (2012). Φορολογία Ει σοδήματος Φυσικών & Νομικών 
Προσώπων . Αθήνα: Elforin "Φορολογικό Ινστιτούτο".
83 ακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 

Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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88 Αποτελέσματα προς διάθεση

88.99 Κέρδη προς διάθεση 100.000 €

36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
36.90 Φόρος εισοδήματος επί των αποθεματικών (100.000 χ 24%) 24.000 €

(εις)

41
Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων

41.09 Αποθεματικό για ίδιες μετοχές 100.000 €

54 Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη

54.07 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 24.000 €

Όταν στην επόμενη χρήση θα πωληθούν οι ίδιες μετοχές, έστω στο 
κόστος κτήσης, θα γίνουν οι εγγραφές:

41
Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων

41.09 Αποθεματικό για ίδιες μετοχές 100.000 €
(εις)

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.07 Λογαριασμών αποθεματικών προς διάθεση 100.000 €

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.08 Φόρος εισοδήματος 24.000 €
(εις)

36 Μεταβατικοί λοαγαριασμοί ενεργητικού

36.90 Φόρος εσοδήματος επί των αποθεματικών 24.000 €

2. Λογιστική αντιμετώπιση της ακύρωσης των ιδίων 

μετοχών.

Στην περίπτωση που ακυρώνονται ίδιες μετοχές για τις οποίες δεν έχει 
σχηματιστεί αποθεματικό για ίδιες μετοχές:

α) όταν το κόστος κτήσης των ακυρούμενων ιδίων μετοχών υπερβαίνει 
την ονομαστική τους αξία και τη διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ 
το άρτιο.

40 Μετοχικό Κεφάλιαο
40.00 Καταβλημένο Μετοχικό κεφάλιαο χχχ

41 Αποθεματικά - Διαφορές υπερ το άρτιο
41.00 Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο χχχ

42 Αποτελέσματα εις νέο
42.90 Αποτελέσματα από την ακύρωση ιδίων μετοχών χχχ

(εις)
34 Χρεόγραφα

34.25 Ίδιες Μετοχές χχχ
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Για το ποσό που λαμβάνουν πέραν της εισφοράς τους το Υπ. 
Οικονομικών με την ΠΟΛ 1248/12-11-1992 ορίζει τα ακόλουθα:

«Με την § 7 του άρθρου 106 του ΚΦΕ ορίζεται ότι σε περίπτωση 
εξαγοράς ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης από ημεδαπή ανώνυμη 
εταιρία ιδίων αυτής μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου 
της, το ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους πέραν του πράγματι 
καταβληθέντος από αυτούς αντίτιμου μετοχών και μη επιστραφέντος σε 
αυτούς, προέρχεται από το υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει μετά την 
αφαίρεση του αναλογούντο ς, με βάση το άρθρο 109 του παρόντος, φόρου, 
από τα συνολικά κέρδη. Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό 
θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, προσαυξημένο κατά τα 
αποθεματικά τα σχηματισθέντα από την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των 
μετοχών. Το ανωτέρω ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι δεν υπόκειται σε 
φορολογία εφόσον το νομικό πρόσωπο δεν έχει, μέσα στη διαχειριστική 
χρήση που λαμβάνει χώρα η απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου, εισοδήματα 
απαλλασσόμενα της φορολογίας ή προσδιοριζόμενα ή φορολογού μενα κατά 
ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, μέσα στη χρήση  
που λαμβάνει χώρα η απόσβεση ή η μείωση του κεφαλαίου.

Μετά την καθιέρωση του συστήματος φορολογίας της Α.Ε. σε δύο 
επίπεδα, σε επίπεδο Ν.Π. και σε επίπεδο του μετόχου, το ποσό που 
καταβάλλεται στους μετόχους πέραν του προαναφερόμενου αντιτίμου που 
κατέβαλαν αυτοί για την απόκτηση των μετοχών, πρέπει να φορολογείται με 
το συντελεστή φορολογίας των διανεμόμενων κερδών από τη χρήση 2011 με 
συντελεστή 25 %.).84

Η απαλλαγή αυτή χορηγείται, γιατί το ανωτέρω ποσό που λαμβάνουν 
οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος από αυτούς αντιτίμου των 
μετοχών έχει ήδη υπαχθεί σε φορολογία, αφού, όπως προαναφέρθηκε 
καταβάλλεται από το υπόλοιπο των κερδών της Α.Ε., το οποίο προκύπτει 
μετά τ ην αφαίρεση από τα συνολικά κέρδη του αναλογούντος με βάση το 
άρθρο 109 ΚΦΕ φόρου.

Αν όμως μέσα στη χρήση που γίνεται η απόσβεση ή η μείωση του 
κεφαλαίου υπάρχουν και εισοδήματα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή 
προσδιοριζόμενα ή φορολογούμενα κατ’ ειδικό τρό πο, προβλέπεται ότι θα 
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι §§ 2 και 3 του άρθρου 106 του ΚΦΕ δηλαδή για 
τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου 
προστίθεται σε αυτά το μέρος των αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα 
διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήπ οτε μορφή, μετά την αναγωγή του 
εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του 
αναλογούντος σε αυτό φόρου.

                                                            
84 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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β) Όταν το κόστος κτήσεως των ακυρούμενων ιδίων μετοχών 
υπολείπεται της ονομαστικής αξίας αυτών:

40 Μετοχικό Κεφάλιαο
40.00 Καταβλημένο Μετοχικό κεφάλιαο χχχ

(εις)
34 Χρεόγραφα

34.25 Ίδιες Μετοχές χχχ

42 Αποτελέσματα εις νέο
42.90 Αποτελέσματα από την ακύρωση ιδίων μετοχών χχχ
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ 

ΚΕΡΔΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ Δ.Σ.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

ΚΛΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. Πρόσθετο μέρισμα των μετόχων από τα κέρδη της 

επιχείρησης.

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι όλο ή τμήμα των κερδών, που 
απομένει μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό, την κράτηση για την 
καταβολή πρώτου μερίσματος στους προνομιούχους και κοινούς μετόχους, 
διανέμεται στους μετόχους. Μπορεί ακόμη την απόφαση για τη διανομή 
πρώτου μερίσματος να την πάρει και τακτική γενική συνέλευση, όταν αυτή 
νομιμοποιείται να λάβει μία τέτοια απόφαση.

Γίνεται δεκτό ότι, στην περίπτωση που η καταβολή του κεφαλαίου έγινε 
κατά τη διάρκεια της χρήσης, το  πρόσθετο μέρισμα είναι δυνατό να 
υπολογιστεί ανάλογα με το χρόνο που μεσολάβησε από της καταβολής μέχρι 
τη λήξη της χρήσεως, όπως ακριβώς γίνεται και με το πρώτο μέρισμα. Η Γ.Σ. 
μπορεί να αποφασίσει για το αν οι νέες μετοχές δικαιούνται πλήρους 
μερίσματος όσο και οι παλαιές μετοχές ή μειωμένο μέρισμα, ανάλογα με το 
χρόνο που μεσολάβησε από την καταβολή του κεφαλαίου μέχρι τη λήξη της 
χρήσης.

Η Γ. Σ. των μετόχων είναι αυτή που αποφασίζει τη διανομή ή όχι 
πρόσθετου μερίσματος. Συνήθως όμως οι εταιρίες συγκαλούν έκτακτες Γ.Σ. 
και προβαίνουν στην διανομή πρόσθετου μερίσματος. Οι αποφάσεις αυτές 
τελούν υπό τη σιωπηρή ή ρητή συμφωνία της επόμενη Γ.Σ. των μετόχων, 
γιατί η έκτακτη Γ.Σ. δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον Ισολογισμό, ο 
οποίος έχει εγκριθεί από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ. Εξάλλου, χρόνος 
κτήσεως το υ εισοδήματος από το μέτοχο δεν είναι ο χρόνος λήψεως της 
απόφασης διανομής από την έκτακτη Γ.Σ. αλλά ο χρόνος εγκρίσεως 
(επικυρώσεως της απόφασης αυτής από την επόμενη τακτική Γ.Σ. (βλ. Διοικ. 
Εφετ. Αθην. 3484/1981).

Είναι αυτονόητο ότι για τη σύγκλιση τ ης έκτακτης Γ.Σ. δεν απαιτείται 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, αφού η έγκρισή τους 
έχει γίνει από την πραγματοποιηθείσα ήδη τακτική Γ.Σ. μάλιστα η απόφαση 
της έκτακτης Γ.Σ. θα οριστικοποιηθεί από την επόμενη τακτική Γ.Σ., η 
σύγκλιση της οποίας απαιτεί την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 
της εταιρία.

Τέλος, με το άρθρο 34 § 2 του Ν. 2190 παρέχεται η δυνατότητα στο 
Δ.Σ. διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

1. Αμοιβές και ποσοστά Δ.Σ.85

1.1. Έννοια αμοιβών.

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας νοούνται οι 
με οποιονδήποτε τρόπο παρεχόμενες σε αυτούς ωφέλειες, σε ανταμοιβή των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών τους προς την εταιρεία. 

Με βάση τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθε σίας, οι 
αμοιβές των διοικητικών συμβούλων της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να 
συνίσταται:

α) Σε ποσοστά επί των κερδών και
β) σε λοιπές αμοιβές, όπως: 
· πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση ή έξοδα παραστάσεως

· αμοιβές λόγω ειδικών σχέσεων 
· ετήσια κατ' αποκοπή αμοιβή 

· αμοιβή καταβαλλόμενη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

1.2. Διάκριση αμοιβών βάσει του εμπορικού νόμου.

Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
της ανώνυμης εταιρείας διακρίνονται βάσει των διατάξεων της εμπορικής και 
φορολογικής νομοθεσίας:

1.2.1. Σε αμοιβές καταβαλλόμενες στα Μέλη του Δ.Σ., 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του κωδ. Ν.2190/1920.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής αμοιβές:
- Ποσοστά επί των κερδών
- Πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση (έξοδα παραστάσεως)
- Αμοιβές καταβαλλόμενες στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- Εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις.

                                                            
85 Αληφαντής Γεώργιος. (2011). Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. & ΕΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις"ΠΑΜΙΣΟΣ".
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1.2.2. Σε αμοιβές καταβαλλόμενες στα Μέλη του Δ.Σ., 

σύμφωνα με το άρθρο 23 α του κωδ. Ν.2190/1920.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής αμοιβές:
- Μισθοί μελών διοικητικού συμβουλίου λόγω σύμβασης εξαρτημένης 

εργασίας. 
- Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου λόγω σύμβασης ανεξάρτητων 

υπηρεσιών (παροχή νομικών ή οικονομικών κ.λπ. υπηρεσιών). 
- Μισθοί και αμοιβές διευθυντών που τελούν υπό την έγκριση τ ης 

γενικής Συνέλευσης.

1.2.3. Σε αμοιβές καταβαλλόμενες από ελευθεριότητα 

της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 25 § 5 του Ν.2238/1994.

1.3. Σε αμοιβές καταβαλλόμενες στα Μέλη του Δ.Σ., 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του κωδ. Ν.2190/1920.

Το άρθρο 24 κωδ. N. 2190/1920 αναφέρει τα εξής: 
''1. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των 
καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν 
αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου 
μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του 
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Kαταστατικού, 
χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις , 
θεωρείται βαρύνουσα την Eταιρεία, μόνον, εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως 
της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Aύτη δύναται να μειωθή υπό του 
δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά 
της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπο ύντες το 1/10 του εταιρικού 
κεφαλαίου.

3. H δ ιάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται 
προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Eταιρείαν επί τη βάσει ειδικής 
σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.''

Σημειώνεται ότι το Yπ. Ανάπτυξης με το έγγραφο K2-16674/21.11.2007 
γνωστοποίησε ότι «μετά την κατάργηση του υποχρεωτικού ποσοστού 6% επί 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλα ίου θα γίνει άμεσα πρόταση της 
Υπηρεσίας μας για την προσαρ μογή των διατάξεων του άρθρου 3 του A.N. 
148/1967 με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 45 του K.N. 2190/1920, 
προκειμένου να αρθούν οι ερμηνευτικές δυσκολίες».
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Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 

1.3.1. Διανεμόμενα κέρδη.

Διανεμόμενα κέρδη. 

Καταβάλλονται μετά την έγκρισή τους από την τακτική γενική 
συνέλευση των μετόχων από το απομένον υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των 
κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή 
του πρώτου μερίσματος. Τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου αποτελούν εισόδημα κινητών αξιών (άρθρο 24, παρ. 1, περ. α, N. 
2238/1994). Χρόνος κτήσεως του εισοδήματος είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών 
από τη γενική συνέλευση των μετόχων (άρθρο 26, παρ. 1, περ. α, N. 
2238/1994). Κ ατά την καταβολή από τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου παρακρατείται φόρος εισοδήματος 25% κατά την 
καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα αυτά και σε κάθε 
περίπτωση μέσα σ ’ ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από την 
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται 
η φορολογική υποχρέωση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου για τα 
διανεμόμενα σε αυτούς κέρδη. O άνω παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται εντός 
του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου από την παρακράτησ η μήνα 
(άρθρο 54, παρ. 1 και 6, περ. ζ, N. 2238/1994). Επίσης παρακρατείται 
χαρτόσημο 1,2% το οποίο αποδίδεται εντός δύο μηνών από την έγκριση του 
ισολογισμού από την τακτική γενική συνέλευση («Διανεμόμενα κέρδη A.E. και 
EΠE», Γ. Aληφαντή, έκδοση 6η, Πάμισος 2011, σελ. 62).

1.3.2. Έξοδα παραστάσεως ή πάγια κατά συνεδρίαση 

αποζημίωση.

Καταβάλλονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβ ουλίου της 
ανώνυμης εταιρείας. Τ α έξοδα παραστάσεως αποτελούν εισόδημα κινητών 
αξιών (άρθρο 24, παρ. 1, περ. α, N. 223 8/1994) και κατά την καταβολή 
παρακρατείται από τα καταβαλλόμενα έξοδα παραστάσεως φόρος 
εισοδήματος 35% (άρθρο 54, παρ. 5, N. 2238/1994). H παρακράτηση 
ενεργείται κατά το χρόνο που καταβάλλονται τα έξοδα παραστάσεως στο 
σύμβουλο ή εγγράφονται σε πίστωση του δικαιούχου (άρθρο 54, παρ. 6, περ. 
α, N. 2238/1994). Ε πίσης, παρακρατείται τέλος χαρτόσημου 1,2 % (άρθρο 
15ε, παρ. 7, K.T.X.). H είσπραξη από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
των εξόδων παραστάσεως πραγματοποιείται με την έκδοση από την ανώνυμη 
εταιρεία απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης (άρθρο 15, παρ. 1 και 2, του 
K.B.Σ ), με την οποία θα λ ογιστικοποιηθεί η άνω αμοιβή. O άνω φόρος 
αποδίδεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου από την 

Black Ice Software LLC
Demo version



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π.

145

παρακράτηση μήνα (άρθρο 60, παρ. 2, N. 2238/1994). Επίσης, το άνω τέλος 
χαρτοσήμου αποδίδεται εξ ολοκλήρου με αποδεικτικό πληρω μής του 
Δημόσιου Τ αμείου εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της σχετικής 
εξοφλητικής απόδειξης ή της σχετικής πιστωτικής εγγραφής με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, του K.T.X. , όπως τροποποιημένο ισχύει από 
22.10.1998 με το άρθρο 27, παρ. 1, του N. 2648/1998.

Χρόνος κτήσεως του εισοδήματος από το μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου είναι ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης των εξόδων παραστάσεως 
στο όνομα του δικαιούχου (άρθρο 26, παρ. 7, N. 2238/1994).

Στη συνέχεια, τα άνω έξοδα παραστάσεως πρέπει να εγκριθούν με 
ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης η οποία θα συνέλθει για να 
εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως κατά τη διάρκεια της οποίας 
καταβλήθηκαν τα άνω έξοδα παραστάσεως. Στην περίπτωση αυτή δεν αρκεί 
η εγκρίνουσα τις οικονομικές καταστάσεις απόφαση, αλλά απαιτείται όπως τα 
έξοδα παραστάσεως εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής 
συνέλευσης των μετόχων. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν 
κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντιταχθήκαν κατά της ληφθείσας 
αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου 
(άρθρο 24, παρ. 2, κωδ. N. 2190/1920). Σημειώνεται ότι η τακτική γενική 
συνέλευση δεν μπορεί να εγκρίνει εκ των προτέρων τα έξοδα παραστάσεως 
που θα καταβληθούν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την επόμενη 
χρήση ή για όλες τις χρήσεις που διαρκεί η θητεία τους («Διανεμόμενα Kέρδη 
A.E. και EΠE», Γ. Aληφαντή, έκδοση 6η, Πάμισος 2011, σελ. 64 έως 81).

Τα έξοδα παραστάσεως ε κπίπτονται φορολογικά ως έξοδα της 
επιχείρησης εφόσον εγκριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του 
άρθρου 24, του K.N. 2190/1920, δηλαδή από την τακτική γενική συνέλευση, 
όπως αναφέρουμε ανωτέρω (άρθρο 105, παρ. 6, περ. γ, N. 2238/1994).

1.3.3. Αμοιβές Διευθύνοντος Συμβούλου.

O διευθύνων σύμβουλος στην περίπτωση που δεν λαμβάνει αμοιβή 
από την ανώνυμη εταιρεία συνδέεται με αυτή με σχέση εντολής. Στην 
περίπτωση, όμως, που λαμβάνει αμοιβή συνδέεται με την ανώνυμη εταιρεία 
με σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιώ ν. O διευθύνων σύμβουλος δεν δικαιούται 
επιδόματα δώρων εορτών, άδειας και αποζημίωση λόγω καταγγελίας της 
συμβάσεως εργασίας (A.Π. 1364/1990, Δ.E.N. 1991, σελ. 1189, 
«Διανεμόμενα Κ έρδη A.E. και EΠE», Γ. Aληφαντής, έκδοση 6η , Πάμισος 
2011, σελ. 37 κ.ε.). Επίσης, εξαιρούνται από την ασφάλιση του I.K.A. υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν αμοιβές υποκείμενες στη φορολογία 
μισθωτών υπηρεσιών (Σ.τ.E. 2376/1991, «Διανεμόμενα Κέρδη A.E. και EΠE», 
Γ. Aληφαντής, έκδοση 6η, Πάμισος 2011, σελ. 131). 

Οι αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου καταβάλλονται, καταρχήν 
μετά από απόφα ση του διοικητικού συμβουλίου. Κ ατά την καταβολή 
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παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες αμοιβές φόρος εισοδήματος 35% και 
χαρτόσημο 1,2% (με τις ίδιες διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω στα έξοδα 
παραστάσεως) και τα οποία αποδίδονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
ανωτέρω στα έξοδα παραστάσεως. («Διανεμόμενα Kέρδη A.E. και EΠE», Γ. 
Aληφαντής, έκδοση 6η, Πάμισος, Aθήνα 2011, σελ. 86).

Στη συνέχεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 24, παρ. 2, του K.N. 
2190/1920, οι άνω αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου πρέπει να εγκριθούν 
με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, όπως αναλυτικά 
αναφέρουμε ανωτέρω για την έγκριση των εξόδων παραστ άσεως. Α υτή 
μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέ ρογκος 
και αντιταχθήκαν κατά της ληφθείσας αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες 
το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 24, παρ. 2, κωδ. N. 2190/1920). 

Οι αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου εκπίπτονται φορολογικά ως 
έξοδα της επιχείρησης εφόσον εγκριθούν από τ ην τακτική γενική συνέλευση 
(άρθρο 105, παρ. 6, περ. γ, N. 2238/1994).

1.3.4. Εκτός μισθού αμοιβές.

Εκτός μισθού αμοιβές , π.χ., αμοιβή ως εκπρόσωπος της ανώνυμης 
εταιρείας για τη συμμετοχή σε συνέδριο εξωτερικού κ.λπ.

Ως προς την αρχική έγκριση των εκτός μισθού αμοιβών από το 
διοικητικό συμβούλιο, την καταβολή τους, τη φορολογία τους και τη τελική 
έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση ισχύουν τα ανωτέρω 
αναφερόμενα στα έξοδα παραστάσεως.

Οι εκτός μισθού αμοιβές εκπίπτονται φορολογικά ως έξοδα της 
επιχείρησης εφόσον εγκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 105, 
παρ. 6, περ. γ, N. 2238/1994) 

1.3.5. Αποζημιώσεις

Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με απόφαση της τακτικής γενικής 
συνέλευσης (Πολ. Πρωτ. Θεσ/νίκης 32922/1997 και A.Π. 421/2000). 

Ως προς τη φορολογία τους ισχύουν οι εξής διατάξεις («Διανεμόμενα 
Kέρδη A.E. και EΠE», Γ. Aληφαντής, έκδοση 6η, Πάμισος, Α θήνα 2011, σελ. 
98 έως 100 και 148):

α) Φορολογούνται ως εφάπαξ αποζημιώσεις, βάσει του άρθρου 14, 
παρ. 1, του N. 2238/1994 εφόσον το ποσό της αποζημίωσης έχει υπολογισθεί 
βάσει διατάξεως Νόμου.

β) Φορολογούνται ως δωρεά αποζημίωση, βάσει του άρθρου 17, παρ. 
2, του N. 1473/1984,εφόσον το ποσό της αποζημίωσης δεν έχει υπολογισθεί 
βάσει διατάξεως Νόμου.
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1.4. Σε αμοιβές καταβαλλόμενες σ τα Μέλη του Δ.Σ., 

σύμφωνα με το άρθρο 23 α του κωδ. Ν.2190/1920.

1.4.1. Μισθοί Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να προσφέρουν και 
άλλες υπηρεσίες, εκτός από εκείνες που υποχρεούνται να προσφέρουν στην 
ανώνυμη εταιρεία ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Οι υπηρεσίες αυτές 
μπορεί να αφορούν τη διεύθυνση ενός τομέα δράσεως της επιχειρήσεως ή και 
ολόκληρης της επιχείρησης, αλλά και την εποπτεία και τις κατευθύνσεις του 
διοικητικού συμβουλίου (Eφ. Θεσ/νικης 447/2003, ΔEN 2008, σελ. 1276).

Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρούμε ότι σ ’ ένα μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας μπορεί να ανατεθεί, παράλληλα 
προς τα εκ του καταστατικού και του νόμου καθήκοντά του και παροχή 
εργασίας διαφόρου φύσεως και δη εξαρτημένη ε ργασία με τακτικό μισθό, ο 
καθορισμός του οποίου δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 24, του κωδ. 
N. 2190/1920 στις οποίες αναφερόμαστε ανωτέρω, αλλά στις διατάξεις του 
άρθρου 23α, του κωδ. N. 2190/1920. 

Οι συμβάσεις των μελών διοικητικού συμβουλίου με την ανώνυμη 
εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία πρέπει προηγουμένως να 
έχουν προεγκριθεί από την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, 
εν συνεχεία να καταρτισθούν οι συμβάσεις αυτές και ακολούθως να 
καταβληθούν οι αμοιβές αυτές. Όμως μπορεί να εγκριθούν και εκ των 
υστέρων όπως αναφέρουμε στη συνέχεια.

Οι προϋποθέσεις καταρτίσεως των συμβάσεων με τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 23α, του κωδ. N. 
2190/1920, οι εξής: 

α) Απαιτείται άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
β) H άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση 

αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του 
εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

γ) H άδεια αυτή μπορεί να παρασχεθεί και μετ ά τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, οι οποίοι 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση 
μετοχικού κεφαλαίου.

1.4.2. Εισόδημα Μισθωτών Υπηρεσιών.

Εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου για τις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει στην ανώνυμη εταιρεία συνδέεται με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας με τακτικό μισθό και συγχρόνως ασφαλίζεται στο 
I.K.A., τότε το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα μισθωτώ ν υπηρεσιών 
φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις και από τους μισθούς αυτούς θα 
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παρακρατηθεί φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Yπ. Oικονομικών πολ. 
1141/1992). 

1.4.3. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση, όμως, που το μέλος του διοικητικού συμβ ουλίου για 
τις αμέσως ανωτέρω υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει στην ανώνυμη εταιρεία 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με τακτικό μισθό δεν ασφαλίζεται στο 
I.K.A., αλλά σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, τότε το εισόδημα αυτό αποτελεί 
εισόδημα «εξ εμπορικών επιχει ρήσεων» (άρθρο 28, παρ. 3, περ. στ, N. 
2238/1994) και από τους μισθούς αυτούς θα παρακρατηθεί φόρος 35%. Στην 
περίπτωση αυτή, με την παρακράτηση του φόρου 35%, εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση. O συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται στο 
ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των 
αναλογούντων τελών χαρτοσήμου. H απόδοση του άνω φόρου γίνεται με τις 
διμηνιαίες ή μηνιαίες δηλώσεις τις παρ. 1, του άρθρου 59, του N. 2238/1994 
(άρθρο 55, παρ. 1, περ. α, N. 2238/1994). Tο τέλος χαρτοσ ήμου 1,2% από 
1.1.2002 έχει καταργηθεί με την Π.N.Π. 21.12.2001 (Yπ. Oικονομικών 
πολ.1069/2002, ΔEN 2002, σελ. 342, «Φορολογία Xαρτοσήμου» Π. Pέππα, 
έκδοση 5η, Σάκκουλα 2010, σελ.731). 

Οι άνω μισθοί εκπίπτονται φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν για τη φορολογική 
έκπτωση των μισθών του λοιπού προσωπικού των επιχειρήσεων (υπαγωγή 
των μισθών σε ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.).

1.4.4. Παροχές άνευ νομίμου ή συμβατικής υποχρέωσης.

Πρόκειται για αμοιβές ή παροχές που καταβάλλονται στα μέλη 
διοικήσεως της ανώνυμης εταιρείας άνευ νομίμου ή συμβατικής υποχρέωσης, 
π.χ., καταβολή φόρων που βαρύνουν τα μέλη διοικήσεως, καταβολή ενοικίου, 
τηλεφωνικών τελών, ασφαλίστρων των μελών διοικήσεως, αγορά αυτοκινήτου 
στο όνομα των μελών διοικήσεως, πώληση ακινήτου της εταιρείας στα μέλη 
διοικήσεως με τιμή μικρότερη της αντικειμενικής αξίας, πώληση μετοχών 
ιδιοκτησίας της εταιρείας με τιμή μικρότερη της τιμής κτήσεως κ.λπ. (άρθρο 
25, παρ. 5, N. 2238/1994).

Οι παροχές άνευ νομίμου ή συμβατικής υποχρέωσης φο ρολογούνται 
με συντελεστή 35%. Μ ε την παρακράτηση εξαντλ είται η φορολογική 
υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά (άρθρο 54, παρ. 5, N. 
2238/1994). 

Σημειώνεται ότι οι άνω αμοιβές ή παρο χές αποτελούν περιπτώσεις 
εκτάκτου ελέγχου των άρθρων 40 και 40α του κωδ. N. 2190/1920 για να 
διαπιστωθεί εάν υπάρχει ωφέλεια του διοικητικού συμβούλου από τις αμοιβές 
ή παροχές αυτές σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

1. Μέρισμα στο προσωπικό86

1.1. Διανομή κερδών με τη μορφή μετρητών στους 

εργαζόμενους.87

Η διανομή κερδών σε μετρητά στους εργαζόμενους είναι επιτρεπτή 
στην Α.Ε. όταν:

ό Η διανομή αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και αναφέρεται στο 
υπόλοιπο κερδών.

ό Το ποσό αυτό αντλείται από το υπόλοιπο κερδών, με απόφαση της 
Γ.Σ. εφόσον το καταστατικό επιτρέπει στη Γ.Σ. των μετόχων τη διανομή 
του υπολοίπου των κερδών
Το άρθρο 14 § 11 του Ν. 3943/2011, με το οποίο αντικα ταστάθηκε το 
άρθρο 114 § 1 του ΚΦΕ και ορίζει ότι «Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες 
που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν κέρδη με τη μορφή μερισμάτων, 
προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αμοιβών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, προβαίνουν σε παρακράτηση φό ρου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
54………………….».

I. Για κέρδη που προέρχονται από Ισολογισμό 31/12/2010, με 
συντελεστή 21%.

II. Για κέρδη που προέρχονται από Ισολογισμούς από 01/01/2011 και 
μετά, με συντελεστή 25 %.
Η διανομή αυτή του υπολοίπ ου των κερδών στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου και πρέπει να διευκρινίσουμε τα 
εξής:

1. Αν τα κέρδη τα οποία διανέμονται στο προσωπικό δεν εμπίπτουν στην 
έννοια των «αποδοχών προσωπικού» και αποτελούν οικειοθελείς 
παροχές της επιχείρησης προς το προσωπικό της, τότε αυτά τα 
διανεμόμενα κέρδη υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1,20 % σύμφωνα 
με το άρθρο 15 ε § 7 του Κώδικα Χαρτοσήμου, ανεξάρτητα σε ποια 
πηγή φορολογούνται από την άποψη της φορολογίας εισοδήματος και 

                                                            
86 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 

Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".

87 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".
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ανεξάρτητα από αν έγινε κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 
κάποιου φορέα.

2. Αν τα κέρδη που διανέμονται στο τέλος της χρήσης στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπάγονται στην έννοια των αποδοχών, 
τα κέρδη αυτά δεν υποβάλλονται σε τέλος χαρτοσήμου
Ελλείψει συμφωνίας το χαρτόσημο επιβαρύνει τον υπόχρεο στην 

καταβολή της αμοιβής δηλαδή την εταιρία (άρθρο425 ΑΚ)
Τα διανεμόμενα στο προσωπικό της Α. Ε. κέρδη (από 30/06/1992 και 

εφεξής) υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (εγκύκλιος ΙΚΑ 
38/1994).

1.2. Διανομή κερδών σε μετοχές εκδόσεως της εταιρίας 

(κεφαλαιοποίηση κερδών).88

Ο Ν. 2190/1920 επιτρέπει στην εταιρία τη διανομή κερδών 
(μερίσματος) σε μετοχές της ίδιας της εταιρίας ή όπως αλλιώς λέγεται 
κεφαλαιοποίηση των κερδών. Η διανομή κερδών με αυτή τη μορφή 
επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

v Στην περίπτωση που η Γ.Σ. των μετόχων με πλειοψηφία 65 % 
τουλάχιστο του καταβλημένου κεφαλαίου, αποφασίσει την 
κεφαλαιοποίηση του νόμιμου μερίσματος των μετόχων.

v Στην περίπτωση που η Γ.Σ. των μετόχων με πλειοψηφία 70 % 
τουλάχιστο του καταβλημένου κεφαλαίου, αποφασίσει την 
κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του κέρδους της χρήσης μετά την 
αφαίρεση της κρατήσεως για τακτικό αποθεματικό.
Επιγραμματικά μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:

I. Απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων για τη διάθεση των κερδών 
και την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

II. Πρέπει να τηρ ηθούν όλες οι διαδικασίες τροποποίησης του 
καταστατικού.

III. Δεν απαιτείται εκτίμηση από τους Εκτιμητές του άρθρου 9 του Ν. 
2190/1920 και αρκεί η εξεύρεση των κερδών σύμφωνα με το νόμο.

IV. Είναι δυνατόν οι νέες μετοχές με απόφαση παμψηφίας να εκδοθούν 
υπέρ το άρτιο.

V. Η αύξηση του κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση των κερδών 
απαλλάσσεται από το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου (άρθρο 22 § 2 
β’ Ν. 1676/1986).

                                                            
88 Σακέλλης Εμμανουήλ. (2011). Φορολογία και Διάθεση των Κερδών (ΑΕ, ΕΠΕ , ΟΕ, ΕΕ, 
Τραπεζών, Κοινοπραξιών). Αθήνα: Εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ".

Black Ice Software LLC
Demo version



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π.

151

1.3. Πρόγραμμα διάθεση κερδών στα μέλη του Δ.Σ. και 

στο προσωπικό της εταιρίας (άρθρο 13 § 13 του Ν. 

2190/1920).

Με απόφαση της Γ.Σ. αυξημένης της απαρτίας και της πλειοψηφίας 
(άρθρο 29 § 3 και 4 και άρθρο 31 § 2) μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα 
διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρίας καθώς 
και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ § 
5, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης ( option) απόκτησης μετοχών, κατά 
τους όρους της απόφασης αυτής περίληψη της οποίας δίνεται στην 
δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορεί να οριστούν τα πρόσωπα που παρέχουν 
στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο 
κατά την ημερομηνία που πάρθηκε η απόφαση από τη Γ.Σ.

Η Γ.Σ. θα αποφασίσει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματ ος 
προαίρεσης προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, αν θα 
χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 
16. Σ’ αυτή την περίπτωση η Γ.Σ. θα πρέπει να ορίσει τον ανώτατο αριθμό 
μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή θα εκδ οθούν, εάν οι δικαιούχοι 
αποκτήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή, τους όρους διάθεσης, τους 
δικαιούχους και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης των μετοχών 
αυτών.

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το πρόγραμμα προχωρεί στην έκδοση 
πιστοποιητικών δικαιώ ματος από κτησης μετοχών και ανά τρίμηνο (κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 11) κατ’ ανώτατο όριο παραδίδει τις μετοχές που 
έχουν εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίνει τις μετοχές στους δικαιούχους 
αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιεί την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, 
μέσα στον οποίο έλαβαν χώρα οι αυξήσεις του κεφαλαίου να προσαρμόσει με 
απόφασή του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου.

Το εισόδημα που αποκτούν οι μέτοχοι κάνοντας χρήση του 
δικαιώματος προαίρεσης θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Η ωφέλεια που αποκτούν τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό κάνοντας 
χρήση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών και η οποία 
φορολογείται, υπολογίζεται από την εξής σχέση:

Ωφέλεια (=)

Τιμή κλεισίματος της 
μετοχής στο Χρηματιστήριο 
της ημέρας άσκησης του 
δικαιώματος προαίρεσης

(-)
Τιμή που καταβάλλει 
ο δικαιούχος βάσει 
του προγράμματος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

1. Αποθεματικά (φορολογημένα και αφορολόγητα) 89

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 «Ιδία συμμετοχή του επενδυτή», περ. Α
(γ) του Ν. 3299/2004 «….για τις λοιπές περιπτώσεις (πλην δηλαδή 
συνεταιρισμών, ατομικών επιχειρήσεων και ιερών μονών) ως ίδια συμμετοχή 
του επενδυτή νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες το καταβεβλημένο 
κεφάλαιό τους, για δε τι ς υφιστάμενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού 
κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή 
κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται α ύξηση 
του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά 
δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν από την παρέλευση πενταετίας από την 
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ι διαίτερο λογαριασμό στα 
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν από την 
παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 του Ν. 3299/2004.

Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης αποτελούν ίδι α 
συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της 
επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της 
επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που πρόκειται 
να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή».

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι μία επιχείρηση, η οποία 
υποβάλλει ένα ε πενδυτικό σχέδιο για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004 έχει τη δυνατότητα να καλύψει από μόνη της το ποσό της ιδίας 
συμμετοχής (τουλάχιστον το 25% των ενισχυόμενων δαπανών):

- Είτε αυξάνοντας το εταιρικό της κεφάλαιο, το οποίο θα προκύψει από 
εισφορές των εταίρων σε μετρητά.

- Είτε με τη χρησιμοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών.
Σε περίπτωση επιλογής του δεύτερου τρόπου χρηματοδότησης της 

επένδυσης (χρησιμοποίηση φορολογηθέντ ων αποθεματικών για το σύνολο ή 
τμήμα της προβλεπόμενης ιδίας συμμετοχής), θα πρέπει να συντρέχουν οι 
εξής προϋποθέσεις (έγγραφο 7958/21.2.2006 της Διεύθυνσης Έγκρισης και 
Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, «Ναυτεμπορική» 3.3.2006):

- Θα πρέπει η κείμενη νομοθε σία να προβλέπει τη δυνατότητα 
σχηματισμού έκτακτων φορολογηθέντων αποθεματικών από την επιχείρηση.

- Τα κεφάλαια που προορίζονται για το σκοπό αυτό , να έχουν 
φορολογηθεί με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά χρήση.

                                                            
89 Άρθρο Γεωργίου Αληφαντή 05/03/2008 Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
Κεντρικής Μακεδονίας
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- Να έχει προηγηθεί ήδη ο σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού.
Παράλληλα, και για την οριστική αποδοχή τους ως ιδία συμμετοχή «θα 

πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη των λειτουργικών αυτών κεφαλαίων και η 
δυνατότητα διάθεσής τους με βάση τα επίσημα στοιχεία της οικονομικής 
κατάστασης της επιχείρησης και κυρίως τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη 
ρευστότητά της» (υπ' αριθμ. 8356 -3-3-2005 απόφαση για τα στοιχεία 
αξιολόγησης, άρθρο 1 παρ. α).

Θα πρέπει λοιπόν, όταν αξιολογείται η επένδυση να εξετάζεται η 
ρευστότητα της επιχείρησης, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα διαθέσιμα ποσά, τα 
οποία πρόκειται να αποτελέσουν τη ν ίδια συμμετοχή, έτσι ώστε η 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, να μην 
είναι σε βάρος της επιχείρησης και να δημιουργεί κινδύνους για τη συνέχιση 
της λειτουργίας της (βιωσιμότητα) .

Επομένως, κατά το χρόνο που θα κατατεθεί και θα αξιολογηθεί το 
επενδυτικό σχέδιο, για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 δεν 
είναι δυνατόν να ζητηθεί από την επιχείρηση να έχει ολοκληρώσει τη 
διαδικασία σχηματισμού τω ν φορολογηθέντων αποθεματικών ( βέβαια αυτό 
είναι στην ευχέρεια και τη δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να προβεί σε 
τέτοιες ενέργειες και πριν από την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης), αλλά 
είναι αρκετή η ύπαρξη, κυρίως βάσει των υποβαλλόμενων οικονομικώ ν 
καταστάσεων, των λειτουργικών κεφαλαίων που είναι απαραίτητα (να 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό – «Υπόλοιπον εις νέον) , όπως επίσης θα 
πρέπει να υπάρχει και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, από την οποία θα 
προκύπτει ότι η επιχείρηση θα διαθέσει τα απαιτ ούμενα κεφάλαια για να 
προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσής της.

Κατόπιν τα φορολογηθέντα αποθεματικά και μετά την έκδοση της 
απόφασης υπαγωγής:

- Θα πρέπει να εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά 
βιβλία της επιχείρησης.

- Δεν θα μπορούν ν α διανεμηθούν πριν περάσει πενταετία από την 
ολοκλήρωση και έναρξη της επένδυσης.

Αποθεματικό για κάλυψη ίδιας συμμετοχής

Ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα εις νέον» είναι ανεξάρτητ ος από το 
είδος των λογιστικών προτύπων, που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη 
οικονομικών καταστάσεων και αναφέρεται στα αδιανέμητα κέρδη για τα οποία 
δεν έχει αποφασισθεί που θα τα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση . Ωστόσο 
υπάρχει διαφορά στους κανόνες με τους οπο ίους διαμορφώνεται το κονδύλιο 
«Αποτελέσματα εις νέον» μεταξύ ΕΓΛΣ και ΔΠΧΠ. Κατά συνέπεια, το ύψος 
του κονδυλίου «Αποτελέσματα εις νέον» αν εφαρμοσθούν τα ΔΠΧΠ θα είναι 
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διαφορετικό από αυτό που θα προκύψει αν εφαρμοσθούν οι κανόνες του 
ΕΓΛΣ.90

Δεδομένου ότι η εφαρμογή των ΔΠΧΠ οδηγεί σε πιο ακριβ ή και δίκαιη 
παρουσίαση της καθαρής περιουσιακής κατάστασης μιας οικονομικής 
μονάδος και δεδομένου ότι το κονδύλιο «Αποτελέσματα εις νέον» αποτελεί 
μέρος της καθαρής θέσης μιας οικονομικής μονάδος, συνάγεται ότι η 
εφαρμογή των ΔΠΧΠ οδηγεί σε περισσότερο ακριβ ή και σωστή απεικόνισή 
της καθαρής θέσης σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων του ΕΓΛΣ.

Κατά την εφαρμογή των ΔΠΧΠ ισχύουν τα ακολούθα:
α) Κατά την πρώτη εφαρμογή τους, πραγματοποιούνται προσαρμογές 

των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης, που σκοπό 
έχει τη διαμόρφωση της καθαρής περιουσιακής κατάστασης της μονάδος στο 
ποσό που θα είχε διαμορφωθεί, αν η οικονομική μονάδα εφάρμοζε πάντοτε τα 
ΔΠΧΠ.

Όλες οι παραπάνω προσαρμογές παρουσιάζονται είτε στο Λογαριασμό 
«Αποτελέσματα εις νέον» είτε σε συγκεκριμένα κονδύλια της Καθαρής Θέσης, 
όπως οι προσαρμογές στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού.

β) Μετά την πρώτη εφαρμογή, τα ΔΠΧΠ απαιτούν, ως γενικό κανόνα, 
τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης να απεικονίζονται στα αποτελέσματα 
χρήσης απ' όπου και καταλήγουν στο κονδύλιο «Αποτελέσματα εις νέον». Σε 
ορισμένες όμως περιπτώσεις, που προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ, δεν 
εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας, οπότε ορισμένα ποσά εξόδων και εσόδων 
απεικονίζονται απευθείας σε επιμέρους λογαριασμούς της καθαρής θέσης.

Με βάση τα παραπάνω ο λογαριασμός «Αποτελέσματα εις νέον» 
μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχει αδιανέμητα κέρδη, τα οποία που μπορούν να 
διατεθούν για οποιοδήποτε σκοπό αποφασίσει η Γ.Σ.

«Μεταφορές» εντός της καθαρής θέσης, πέραν των προβλεπόμενων 
από τα ΔΠΧΠ, και εφόσον δεν είναι σε ευθεία αντίθεση με αυτά, δεν 
απαγορεύονται. Συνεπώς, το να σχηματιστεί έκτακτο αποθεματικό για να 
καλύψει την ίδια την ίδια συμμετοχή που απαιτεί η επένδυση, με «μεταφορά» 
από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον», μπορεί να γίνει εφόσον η φύση 
και ο σκοπός του αποθεματικού αυτού έχει γνωστοποιηθεί από πριν (παρ. 76 
(β) Δ.Λ.Π. 1). Αυτονόητο είναι ότι κάτι τέτοιο είναι αποκλειστικά θέμα της 
αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης των μετόχων.91

Ότι αφορά τη φορολόγηση του κονδυλίου κατά τη «μεταφορά» από τα 
«Αποτελέσματα εις νέον» σε ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη της ιδίας 
συμμετοχής που απαιτεί η επένδυση σύμφωνα με έγγραφό της Διεύθυνσης 

                                                            
90 Ντζανάτος Δημήτριος. (2008). Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπαα με απλά λόγια και οι διαφορές τους 
από τα Ελληνικά - Μέρος Πρώτο. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
91 Ντζανάτος Δημήτριος. (2008). Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπαα με απλά λόγια και οι διαφορές τους 
από τα Ελληνικά - Μέρος Πρώτο. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
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Φορολογίας Εισοδήματος το με αρ. 1028593/10438/Β0012 της 10ης Απριλίου 
2006, επισημαίνονται τα εξής:

α) Συνηθέστατα, για το κονδύλιο «Αποτελέσματα εις νέον» έχουν 
εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της απεικονίζουσας οικονομικής 
μονάδος.

β) Σύμφωνα με το γενικό κανόνα της ελλ ηνικής φορολογικής 
νομοθεσίας, οποιαδήποτε διάθεση κερδών μιας οικονομικής μονάδος για 
συγκεκριμένο σκοπό συνιστά διανομή η οποία αποτελεί φορολογητέα πράξη. 
Κατά συνέπεια, αν για όλο ή μέρος του «μεταφερόμενου» σε ειδικό 
αποθεματικό ποσού, δεν έχει καταβλ ηθεί ο φόρος εισοδήματος, η 
«μεταφορά» συνιστά γενεσιουργό αιτία για τη δημιουργία της σχετικής 
φορολογικής υποχρέωσης. Έτσι, και κατά τα ΔΠΧΠ, το ποσό που θα 
απεικονισθεί ως ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του 
επενδυτή πρέπει να είν αι ελεύθερο φόρου, ώστε να ικανοποιείται και το 
πνεύμα της νομοθεσίας των επενδυτικών κινήτρων για τη συμμετοχή του 
επενδυτή με πραγματικά ίδια κεφάλαια.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω βγαίνει το συμπέρασμα ότι επιτρέπεται η 
«μεταφορά» του αναγκαίου κονδυλίου απ ό τα «Αποτελέσματα εις νέον», που 
έχουν προσδιορισθεί με βάση τα ΔΠΧΠ, σε ειδικό φορολογημένο αποθεματικό 
για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής επενδυτή κατά τις διατάξεις του 
Ν.3299/2004.

Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών 
νόμων.

Οι ανώ νυμες εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών, οι οποίες έχουν πρόθεση να κεφαλαιοποιήσουν αφορολόγητα
αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (Ν. 2601/1998, Ν. 1892/1990 
κ.ο.κ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 (β άσει της 
οποίας τα ποσά των κεφαλαιοποιούμενων αποθεματικών φορολογούνται με 
συντελεστή 10% υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν ισόποσα με το 
κεφαλαιοποιούμενο αποθεματικό μετρητά) προκειμένου να καλύψουν την ίδια
συμμετοχή της επένδυσης του Ν. 3299/2004 το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών έκρινε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό 
(Έγγραφο 1041514/10494/Β0012/23.5.2007).

(1) Το Ε.Γ .Λ.Σ. αναφέρει (σχετ. παρ. 4.1.302) ότι όταν σχηματίζονται 
ειδικά και έκτακτα αποθεματικά πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός τους.

(2) Με την απόφαση 48116/19.12.2005 του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά για τον 
έλεγχο των επενδύσεων που ενισχύθηκαν με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή 
και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004.
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Στην περίπτωση κάλυψης της ίδιας συμμετοχής χρησιμοποιώντας 
φορολογηθέντα αποθεματικά, τότε η άνω απόφαση καθορίζει ως παραστατικά 
κάλυψης της ίδιας συμμετοχής:

- Στοιχεία για τη χρησιμοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών στην 
περίπτωση επιλογής του τρόπου αυτού κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το 
φορέα του επενδυτικού σχεδίου, όπως εξειδικεύεται, στην απόφαση 
υπαγωγής.

- Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή της έκτακτης 
γενικής συνέλευσης για τη δέσμευση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για 
την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από τα υπάρχοντα φορολογικά 
αποθεματικά της εταιρείας. Υπ. Οικονομίας και Οικ ονομικών, 
1041514/10494/Β0012/23.5.2007

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
3299/2004, στις επενδύσεις που υπάγονται στο νόμο αυτό παρέχεται 
«Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 
φόρου εισοδήμ ατος επί των μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την 
πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου 
αφορολόγητου αποθεματικού» που το ύψο ς φτάνει μέχρι ένα ποσοστό ή 
καλύπτει το σύνολο της αξίας επένδυσης ή και της αξίας της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμο ύ του οποίου 
αποκτάται η χρήση.

2) Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β ' της παρ. 3 του άρθρου 5 του 
ως άνω νόμου, ορίζει ότι «Το ποσοσ τό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση 
που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, δ εν είναι δυνατόν να μειωθεί 
μετά την έκδοση απόφασης αυτής» με τις οποίες καθορίσθηκαν οι 
προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων του 
ίδιου νόμου, ορίζεται, ότι στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της 
φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης 
απασχόλησης, τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους 
πρέπει να καλύπτεται από χρηματοδοτική συμβολή του φ ορέα της επένδυσης 
που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα 
αυτό δεν συνοδεύεται από καμία κρατική ενίσχυση.

3) Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. γ’ της περ. Α' της 
παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, μετ αξύ άλλων, ότι για τις λοιπές 
περιπτώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις που εντάσσονται 
στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής, ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή 
νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες το καταβεβλημένο κεφάλαιο τους, 
για δε τις υφιστάμενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους 
που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση 
τα φορολογηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτεί ται αύξηση του μετοχικού ή 
εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα 
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μπορούν να διανεμηθούν πριν από την παρέλευση πενταετίας από την 
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

4. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρο υ 13 του ν. 1473/1984 ορίζεται ότι 
ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να 
κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων 
αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικό του άρθρου 18 του Α.Ν. 
942/1949 (ΦΕΚ - Α 96) και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10 
του Α.Ν. 148/1967, και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση 
στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό 
τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους 
μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά 
μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους (παρ. 1).

Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή 
δέκα τα εκατό (10%), χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση (παρ. 2). Με την 
καταβολή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το 
φόρο εισοδήματος της εται ρείας, των μετόχων ή εταίρων της για τα 
αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν (παρ. 3).

5) Με το αρ. 7958/21 -2-2006 έγγραφο της Δ/νσης Έγκρισης και 
Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει διευκρινιστεί, ότι σε περίπτωση κάλυψης 
της ίδιας συμμετοχής, υφιστάμενης εται ρείας που έχει υποβάλει επενδυτικό 
σχέδιο για υπαγωγή στον ν. 3299/2004, με χρήση φορολογηθέντων 
αποθεματικών, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) η δυνατότητα σχηματισμού έκτακτων φορολογηθέντων 
αποθεματικών να προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

β) τα κεφάλαια που προορίζονται για τον σκοπό αυτό να έχουν 
φορολογηθεί σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες δείκτες,

γ) να έχει προηγηθεί ο σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού.
6) Από την στιγμή της υποβολής της αίτησης της  εταιρίας, της οποίας 

οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες, στο Χ.Α., για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, 
προτίθεται να προβεί στην κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών 
διαφορών αναπτυξιακών νόμων (ν. 2601/1998, ν. 1892/1990 κ.ο.κ.) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 147 3/1984, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της σε επενδυτικό 
πρόγραμμα του ν. 3299/2004.

7) Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι τα 
αφορολόγητα αποθεματικά που εμφανίζε ι η επιχείρηση στα βιβλία της, θα 
φορολογηθούν κατά την κεφαλαιοποίηση τους, με βάση τις ισχύουσες 
διατάξεις και με τον τρόπο αυτό θα πληρούνται η βασική προϋπόθεση της 
φορολογίας αυτών, προκύπτει, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ίδια 
συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. γ' της πε ρ. Α' της παρ. 3 
του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, προκειμένου να καλύψετε τουλάχιστον το 
25% του κόστους της επένδυσης κατ' επιταγή των διατάξεων της περ. Β' της 
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παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου. Τα ανωτέρω ισχύουν με τη προϋπόθεση 
ότι τα αποθεματικά που θα κεφαλαιοποιηθούν δεν πρόκειται να διανεμηθούν 
πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

1. Επίλογος – Συμπέρασμα.

Από την σύγκριση των Δ.Λ Π με ΕΓΛΣ  παρατηρώ ότι αν και έχει 
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα ΔΛΠ  είναι πολύ διαφορετικά από τα 
Ελληνικά Πρότυπα, αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι οι ρυθμίσεις με τα διεθνή 
πρότυπα δεν απέχουν από τις αντίστοιχες με τα ελληνικά πρότυπα. Βεβαίως 
τα ΔΛΠ δίνουν μια πιο ξεκάθαρη οικονομική εικόνα της επι χείρησης αλλά από 
πλευράς φορολογίας, καθαρών κερδών, τα αποτελέσματα επηρεάζονται από 
την επίδραση που έχουν στις οικονομικές καταστάσεις η εφαρμογή των ΔΛΠ
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