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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

 
 Στην  παρούσα εργασία γίνεται η ανάλυση της φορολογίας εισοδήµατος των 

ανωνύµων εταιρειών, µέσα από τις προσεγγίσεις τόσο των Ελληνικών λογιστικών 

προτύπων, όσο και των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η εργασία αποτελείται από έξι 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται εισαγωγικές έννοιες της φορολογίας, γίνεται 

αναφορά στην ανάγκη επιβολής της φορολογίας και στις διακρίσεις των φόρων,  στο 

δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι διακρίσεις , οι νοµικές µορφές και τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ίδρυση της 

ανώνυµης εταιρείας, στη σύναψη του καταστατικού, στη καταβολή του µετοχικού 

κεφαλαίου και στις µεταβολές του. Στο τέταρτο  κεφάλαιο, γίνεται µια ευρύτερη 

ανάλυση του προσδιορισµού των λογιστικών κερδών  και της εξαγωγής των 

φορολογητέων κερδών, µέσα στο πλαίσιο των Ελληνικών λογιστικών προτύπων. Στο 

πέµπτο κεφάλαιο δίνονται αριθµητικά παραδείγµατα φορολόγησης της ανώνυµης 

εταιρείας και του σχηµατισµού των τακτικών και έκτακτων αποθεµατικών  µε αναφορά 

στις σηµαντικότερες αλλαγές που επήλθαν µε τους  Ν4172/13 και 4174/13. Στο έκτο 

κεφάλαιο, προσεγγίζεται η φορολογία εισοδήµατος των ανωνύµων εταιρειών µέσα απ’ 

την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Αναφέρεται στις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ, τις οικονοµικές τους καταστάσεις, τη πρώτη τους εφαρµογή, στον 

διαχωρισµό των φορολογητέων και λογιστικών κερδών καθώς και στην διανοµή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

1.1 Η ανάγκη για την επιβολή φόρων. 

Σε µια πλήρως ανταγωνιστική οικονοµία τα πάντα θα µπορούσαν να λειτουργούν 

ικανοποιητικά, χωρίς την ανάγκη παρέµβασης του κράτους και κατ' επέκταση χωρίς 

φορολογία. Γιατί, σε µια πλήρως ανταγωνιστική οικονοµία, τα πάντα ρυθµίζονται από τις 

δυνάµεις της ελεύθερης αγοράς. Ωστόσο, πολλές από τις υποθέσεις στις οποίες 

στηρίζεται η λειτουργία του τέλειου ανταγωνισµού δεν επαληθεύονται στην 

πραγµατικότητα, µε συνέπεια η λειτουργία της ελεύθερης αγοράς να οδηγεί σε 

αποτελέσµατα τα οποία δεν θεωρούνται αποδεκτά από την κοινωνία. Ειδικότερα, οι 

ατέλειες της αγοράς και του ανταγωνιστικού συστήµατος οδηγούν σε σηµαντικές 

αποκλίσεις από την άριστη κατανοµή των µέσων παραγωγής, σε έντονες οικονοµικές 

διαταραχές που εκδηλώνονται µε τη µορφή των υψηλών ποσοστών ανεργίας και πλη-

θωρισµού και σε σηµαντικές ανισότητες στη διανοµή του εισοδήµατος. 

Όσον αφορά τη λειτουργία της κατανοµής των µέσων παραγωγής η αγορά και ο 

µηχανισµός των τιµών αδυνατούν να εφοδιάσουν την κοινωνία µε ορισµένα αγαθά 

συλλογικής κατανάλωσης, γιατί από τη φύση τους τα αγαθά αυτά είναι τέτοια που το 

όφελος τους διαχέεται σε όλους τους κατοίκους της χώρας ή στους κατοίκους 

συγκεκριµένων περιοχών. Ως παράδειγµα τέτοιων αγαθών µπορούν να αναφερθούν η 

εθνική άµυνα, η δηµόσια υγεία, η δηµόσια τάξη κ.ά. Η ιδιότητα αυτή των συγκεκριµένων 

αγαθών έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορεί να προσδιοριστεί το όφελος που απολαµβάνει 

από την κατανάλωσή τους κάθε πολίτης χωριστά και κατ' επέκταση να µην µπορεί να 

προσδιορισθεί γι' αυτά τιµή. Παράλληλα, από τεχνικής πλευράς είναι αδύνατον να απο-

κλεισθούν από τα οφέλη των αγαθών αυτών όσοι δεν είναι πρόθυµοι να πληρώσουν για 

να τα αποκτήσουν, µε συνέπεια την αδυναµία εφαρµογής µιας βασικής αρχής για τη 

λειτουργία του τέλειου ανταγωνισµού, που είναι η αρχή του αποκλεισµού. Εκτός όµως 

από τα αγαθά αυτά. υπάρχουν και αγαθά συλλογικής κατανάλωσης, όπως είναι το εθνικό 

οδικό δίκτυο, τα πάρκα, οι γέφυρες, τα αντιπληµµυρικά έργα κ.ά.. στα οποία µπορεί 

πρακτικά να επιβληθεί τιµή και για τα οποία θα µπορούσε από τεχνικής πλευράς να 

εφαρµοσθεί η αρχή του αποκλεισµού. Τα αγαθά όµως αυτά δεν µπορεί η αγορά να τα 

προµηθεύσει στην κοινωνία κατ' άριστο τρόπο, γιατί χαρακτηρίζονται από αδιαιρετότητα 
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στην κατανάλωση η οποία βρίσκεται σε αντίθεση µε µια άλλη βασική αρχή λειτουργίας 

του τέλειου ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα, τα αγαθά που µπορεί να προµηθεύσει στην 

κοινωνία η λειτουργία της ελεύθερης αγοράς έχουν το χαρακτηριστικό της 

διαιρετότητας, που σηµαίνει ότι δεν µπορούν να ικανοποιούν ταυτόχρονα τις ανάγκες 

πολλών ατόµων. ∆ηλαδή, από τη στιγµή που θα καταναλώσει ένα άτοµο µία µονάδα από 

τα αγαθά αυτά. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες περισσότερων ατόµων, απαιτείται η 

παραγωγή επιπλέον µονάδων του αγαθού, κάτι που συνεπάγεται το αντίστοιχο κόστος. 

Τα αγαθά όµως συλλογικής κατανάλωσης στα οποία προαναφερθήκαµε, από τη στιγµή 

που θα παραχθούν µπορούν συγχρόνως να ικανοποιούν τις ανάγκες πολλών ατόµων 

χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. ∆ηλαδή, µπορούν να παρέχονται ταυτόχρονα σε πολλά 

άτοµα χωρίς η κατανάλωση του ενός να µειώνει την κατανάλωση οποιουδήποτε άλλου. 

Γι’ αυτόν το λόγο. και παρόλο που από τεχνικής πλευράς είναι εφικτή σ' αυτά η επιβολή 

τιµής, τα αγαθά αυτά δεν θα ήταν σκόπιµο να παρέχονται µέσω της λειτουργίας της 

αγοράς, γιατί µε την επιβολή τιµής θα αποκλείονταν από την κατανάλωση τους όσοι δεν 

θα είχαν την οικονοµική δυνατότητα να τα απολαύσουν. Θα αποκλείονταν, δηλαδή, 

πολίτες οι οποίοι θα µπορούσαν να ωφεληθούν από τα αγαθά αυτά χωρίς κανένα 

πρόσθετο κόστος και χωρίς να προκαλέσει η κατανάλωσή τους µείωση της ικανοποίησης 

των υπόλοιπων πολιτών, µε συνέπεια να µην υπάρχει µεγιστοποίηση της κοινωνικής 

ευηµερίας. Λόγω της αδυναµίας αυτής της ελεύθερης αγοράς, για µεγιστοποίηση της 

κοινωνικής ευηµερίας, τα αγαθά αυτά είναι σκόπιµο να τα παρέχει το κράτος. 

Τέλος, υπάρχουν αγαθά τα οποία η αγορά δεν µπορεί να εξασφαλίσει σε 

κοινωνικά επιθυµητές ποσότητες, γιατί ενώ για τα αγαθά αυτά είναι τεχνικά δυνατή η 

επιβολή τιµής και η εφαρµογή της αρχής του αποκλεισµού, τα οφέλη τους δεν 

περιορίζονται µόνο σε αυτούς που τα καταναλώνουν, αλλά διαχέονται σε µεγαλύτερο 

αριθµό ατόµων, ακόµη και σε ολόκληρη την κοινωνία. Ως τέτοια αγαθά µπορούν να 

αναφερθούν η εκπαίδευση, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κ.ά. Και επειδή για το 

τµήµα του οφέλους που διαχέεται στην κοινωνία οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να 

εφαρµόσουν την αρχή του αποκλεισµού και να εισπράξουν τιµή. έχουν την τάση να 

παράγουν τα αγαθά αυτά σε µικρότερες ποσότητες από αυτές που είναι κοινωνικά 

επιθυµητές. Την ατέλεια αυτή της αγοράς διορθώνει και πάλι το κράτος παρεµβαίνοντας 

στην οικονοµία. 
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Για να µπορέσει το κράτος να ανταποκριθεί στην παροχή των παραπάνω αγαθών 

προς το κοινωνικό σύνολο απαιτούνται πόροι για την απόκτηση των οποίων δεν υπάρχει 

πρακτικά άλλος τρόπος από την επιβολή φορολογίας. Γιατί, οι δυνητικά εναλλακτικοί 

τρόποι χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών, είτε έχουν ιδιαίτερα δυσµενείς επι-

πτώσεις στην οικονοµία ή/και στον τρόπο κατανοµής των βαρών είτε µε τη χρήση τους 

δεν αποφεύγεται, τελικά, η επιβολή φορολογίας είτε αποδίδουν ελάχιστα έσοδα σε σχέση 

µε αυτά που χρειάζεται το κράτος. Παράλληλα, όπως θα φανεί στη συνέχεια, εκτός από 

την άντληση εσόδων, οι φόροι αποτελούν σηµαντικά µέσα σταθεροποιητικής και 

διανεµητικής δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και µέσα περιορισµού άλλων 

ανεπιθύµητων παρενεργειών της ελεύθερης αγοράς. 

 

1.2 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των φόρων 

Οι φόροι ορίζονται ως οι αναγκαστικές χρηµατικές παροχές των πολιτών προς το 

κράτος, οι οποίες δεν συνοδεύονται από ειδική αντιπαροχή του κράτους προς τους 

πολίτες. Από τον ορισµό αυτό συνάγεται ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των φόρων 

είναι τα εξής: 

α) Η καταβολή των φόρων επιβάλλεται από το κράτος. ∆ηλαδή, δεν είναι προαιρετική, 

αλλά αναγκαστική. 

β) Οι φόροι καταβάλλονται σε χρήµα. 

γ) Η αναγκαστική αυτή χρηµατική παροχή δεν αντικρίζεται από ειδική αντιπαροχή του 

κράτους προς τους πολίτες. 

Η τελευταία αυτή προϋπόθεση για το χαρακτηρισµό µιας χρηµατικής 

επιβάρυνσης ως φόρου, δηλαδή η έλλειψη ειδικής αντιπαροχής, έχει ανάγκη 

αποσαφήνισης. Στην πραγµατικότητα, υπάρχει αντιπαροχή του κράτους προς τους 

φορολογούµενους πολίτες, αλλά η αντιπαροχή αυτή είναι γενική και όχι ειδική. ∆ηλαδή, 

δίνεται προς το κοινωνικό σύνολο και όχι προς µεµονωµένους φορολογουµένους. Για 

παράδειγµα, οι υπηρεσίες της αστυνοµίας, της δηµόσιας εκπαίδευσης, της πυροσβε-

στικής υπηρεσίας, της οδικής ασφάλειας κ.λπ. δεν παρέχονται σε συγκεκριµένους µόνο 

πολίτες αλλά στο σύνολο του πληθυσµού. Αλλά ακόµη και στις περιπτώσεις που κάποια 

υπηρεσία παρέχεται σε συγκεκριµένους πολίτες, όπως είναι, για παράδειγµα, η συνδροµή 

της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε έναν πολίτη, ο οποίος υπήρξε θύµα πυρκαγιάς, ή η 

παροχή δωρεάν δηµόσιας εκπαίδευσης στα παιδιά κάποιου άλλου, η παροχή αυτή δεν 
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δίνεται σε αντιστάθµιση των φόρων που κατέβαλαν οι συγκεκριµένοι πολίτες και δεν 

συνδέεται οργανικά µε αυτούς. Η συνδροµή αυτή αιτιολογείται από τη λειτουργία του 

κράτους ως Κοινωνικού Κράτους ή ως Κράτους ∆ικαίου. Γι' αυτόν το λόγο εξάλλου, η 

φορολογική υποχρέωση χαρακτηρίζεται και ως φορολογική θυσία και η κατανοµή του 

φορολογικού βάρους δεν γίνεται κατά κανόνα στην πράξη µε βάση το µέγεθος του 

οφέλους που αποκτούν οι φορολογούµενοι από την παροχή των δηµοσίων αγαθών και 

υπηρεσιών αλλά µε βάση την ικανότητά τους να συµβάλλουν στα φορολογικά βάρη. 

Αυτή είναι και η ουσιώδης διαφορά µεταξύ της φορολογίας και των άλλων 

µορφών µετάθεσης µέσων παραγωγής από την ιδιωτική προς τη δηµόσια χρήση. Κατά 

συνέπεια, αν και η φορολογία προκαλεί από τη φύση της δυσαρέσκεια στους πολίτες, 

γιατί τους αφαιρεί αγοραστική δύναµη και µάλιστα κατ' αναγκαστικό τρόπο, η οποία 

διαφορετικά θα διοχετεύονταν για την κάλυψη ατοµικών αναγκών, είναι στις οργανω-

µένες κοινωνίες αναπόφευκτη, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το ρόλο του κράτους 

και όσα απαιτούν οι πολίτες από αυτό. 

Από τα παραπάνω -και µε την υπόθεση ότι η διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος 

είναι ορθολογική- συνάγεται ότι το ερώτηµα το οποίο τίθεται δεν είναι αν κάποιος 

επιθυµεί περισσότερη ή λιγότερη φορολογία, αλλά στην ουσία αν επιθυµεί την παροχή 

περισσότερων ή λιγότερων αγαθών και υπηρεσιών από το κράτος. Επίσης, αυτό που 

είναι το ζητούµενο -και το οποίο αποτελεί την πεµπτουσία της φορολογικής πολιτικής- 

είναι πώς µπορεί, µε δεδοµένο το επίπεδο των παρεχόµενων από το κράτος υπηρεσιών, 

να διαρθρωθεί το φορολογικό σύστηµα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο γίνεται 

περισσότερο δίκαιο, να έχει τις λιγότερες δυσµενείς παρενέργειες στην οικονοµία και να 

προκαλεί στους συναλλασσοµένους τη µικρότερη δυνατή δυσαρέσκεια αναφορικά µε τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για τη συµµόρφωσή τους µε αυτό. 

 

1.3 Κατηγορίες των φόρων 

 

Οι φόροι που συνθέτουν το φορολογικό σύστηµα είναι πολλοί και διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ τους όσον αφορά το αντικείµενο, τις κατηγορίες των 

φορολογουµένων που επιβαρύνουν, τις οικονοµικές επιπτώσεις, τα έσοδα, τον τρόπο 

διαχείρισης κ.λπ. Οι φόροι αυτοί ταξινοµούνται συνήθως ανάλογα µε: α) τη φορολογική 

βάση στην οποία επιβάλλονται, β) το χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή, γ) τη 
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φύση του δηµόσιου φορέα ή τη βαθµίδα ∆ιοίκησης που τους επιβάλλει, και δ) σε 

άµεσους και έµµεσους φόρους 

 

 
Πίνακας 1 
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1.3.1 Η διάκριση των φόρων µε κριτήριο τη φορολογική βάση 

 

Με κριτήριο τη φορολογική βάση στην οποία επιβάλλονται, οι φόροι 

διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: σε φόρους εισοδήµατος, περιουσίας και 

δαπάνης. 

 

Φόροι εισοδήµατος 

Οι φόροι εισοδήµατος επιβάλλονται στο εισόδηµα που έχει αποκτήσει η φορολογούµενη 

µονάδα κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, κατά τεκµήριο κατά τη διάρκεια ενός 

έτους, η οποία ονοµάζεται οικονοµική χρήση. Οι φόροι αυτοί διακρίνονται περαιτέρω σε 

δύο µεγάλες κατηγορίες (Πίνακας.1). Σε αυτούς που επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα, 

δηλαδή στα νοικοκυριά (personal income taxes) και σε αυτούς που επιβάλλονται στα 

νοµικά πρόσωπα, δηλαδή στις επιχειρήσεις (corporate income taxes). Στις κατηγορίες 

αυτές προστίθεται ενίοτε και µια τρίτη κατηγορία, αυτή του φόρου υπεραξίας (capital 

gains tax), γιατί αλλού η υπεραξία περιλαµβάνεται στη νοµοθεσία για τη φορολογία 

εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων και αλλού φορολογείται µε την επιβολή 

ειδικών φόρων υπεραξίας. Οι φόροι εισοδήµατος, παρά τα σηµαντικά εννοιολογικά και 

διαχειριστικά προβλήµατα που εµφανίζουν στην πράξη, θεωρούνται ότι αποτελούν την 

πλέον σύγχρονη και δίκαιη µορφή φορολογίας. Γι' αυτόν το λόγο εξάλλου αποτελούν 

στις περισσότερες οικονοµικά προηγµένες χώρες τη σηµαντικότερη πηγή φορολογικών 

εσόδων. Όσον αφορά τον φορολογικό συντελεστή, οι φόροι αυτοί µπορούν να 

επιβληθούν τόσο .µε αναλογικό όσο και µε προοδευτικό συντελεστή. Στην πράξη, οι 

φόροι εισοδήµατος στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλονται κατά κανόνα µε προοδευτικό 

συντελεστή και οι φόροι στα νοµικά πρόσωπα µε αναλογικό συντελεστή. 

 

Φόροι περιουσίας 

Στους φόρους περιουσίας το ποσό του φόρου που καταβάλλουν οι 

φορολογούµενοι στο κράτος εξαρτάται από το µέγεθος της περιουσίας τους, έτσι όπως 

αυτή ορίζεται για φορολογικούς σκοπούς. Συνήθως, ως βάση υπολογισµού των φόρων 

λαµβάνεται η αξία των φορολογούµενων περιουσιακών στοιχείων. Σε ορισµένες όµως 



12 
 

περιπτώσεις µπορεί ως βάση υπολογισµού των φόρων περιουσίας να λαµβάνεται υπόψη 

κάποιο άλλο µέγεθος. Για παράδειγµα, µερικές φορές τα ακίνητα φορολογούνται µε 

βάση την ετήσια απόδοσή τους (πραγµατικό ή τεκµαρτό ενοίκιο) ή την επιφάνειά τους. 

Οι φόροι περιουσίας επιβάλλονται συνήθως µε αναλογικό φορολογικό 

συντελεστή, αν και η εφαρµογή προοδευτικού συντελεστή είναι πρακτικά εφικτή. Η 

συµµετοχή όµως των φόρων αυτών στα φορολογικά έσοδα είναι σήµερα µειωµένη 

(Πίνακας 2), γιατί οι φόροι περιουσίας έχουν υπερκεραστεί από άλλες, πιο σύγχρονες και 

πιο δυναµικές πηγές εσόδων, όπως είναι οι φόροι εισοδήµατος και οι φόροι κατανα-

λωτικής δαπάνης. 

 
Πίνακας 2 
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Οι φόροι περιουσίας επιβάλλονται µε διάφορες µορφές και διακρίνονται σε 

κατηγορίες, ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο επιβάλλονται και το εύρος των 

περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν. Ειδικότερα, µε κριτήριο το στάδιο επιβολής 

τους οι φόροι περιουσίας διακρίνονται σε φόρους που επιβάλλονται κατά τη µεταβίβαση 

και σε φόρους που επιβάλλονται στην κατοχή περιουσιακών στοιχείων (Πίνακας 1). 

Περαιτέρω, οι φόροι που επιβάλλονται στη µεταβίβαση διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

α) Φόρος κληρονοµιών (inheritance tax ή estate tax): Ο φόρος κληρονοµιών επιβάλλεται 

κατά τη µεταβίβαση της περιουσίας λόγω θανάτου και είναι προοδευτικός. Μπορεί 

να επιβληθεί είτε στο σύνολο της κληρονοµούµενης περιουσίας πριν από την κατανο-

µή της στους κληρονόµους (estate tax) είτε, όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες, 

µετά την κατανοµή της περιουσίας στους κληρονόµους (inheritance tax), ανάλογα µε 

το µερίδιο της κληρονοµούµενης περιουσίας που αναλογεί σε κάθε κληρονόµο,  

β) Φόρος δωρεών (gift tax): Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στις δωρεές περιουσιακών 

στοιχείων µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που επιβάλλεται ο φόρος κληρονοµιών. 

Επιβάλλεται όµως στις µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται εν ζωή µε 

τη µορφή της δωρεάς, ενώ ο φόρος κληρονοµιών επιβάλλεται στις µεταβιβάσεις 

λόγω θανάτου. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους, οι δύο αυτοί φόροι 

είναι καθ' όλα όµοιοι, έτσι ώστε να µη φορολογούνται διαφορετικά οι δωρεές που 

γίνονται εν ζωή από τις µεταβιβάσεις λόγω θανάτου, κάτι που ενδεχοµένως θα ήταν 

άδικο και θα άφηνε περιθώρια για καταστρατηγήσεις. 

γ) Φόρος µεταβίβασης ακινήτων (real property transfer tax): Ο φόρος αυτός επιβαρύνει 

τις αγοραπωλησίες ακινήτων ή, αλλιώς, τις µεταβιβάσεις που γίνονται µε 

αντάλλαγµα. Επιβάλλεται µε αναλογικό ή ελαφρώς προοδευτικό συντελεστή και 

βαρύνει συνήθως τους αγοραστές. 

Σε αντίθεση µε τους φόρους στη µεταβίβαση της περιουσίας, οι οποίοι 

επιβάλλονται εφάπαξ, οι φόροι στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή περιουσίας είναι 

περιοδικοί φόροι οι οποίοι επιβάλλονται σε ετήσια βάση και επιβαρύνουν την ιδιοκτησία 

αυτή καθαυτή. Λόγω του µεγάλου µεγέθους της φορολογικής βάσης, οι φόροι στην 

κατοχή περιουσίας επιβάλλονται µε πολύ χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές, έτσι 

ώστε να µην αναγκασθούν οι κάτοχοι των περιουσιακών στοιχείων να τα 
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ρευστοποιήσουν προκειµένου να καταβάλλουν το φόρο. Οι φόροι κατοχής περιουσίας 

διακρίνονται σε γενικούς και σε ειδικούς. Γενικοί είναι οι φόροι που επιβάλλονται σε όλα 

τα περιουσιακά στοιχεία και ειδικοί αυτοί που επιβάλλονται µόνο σε ορισµένες 

κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Στην πράξη, η επιβολή ειδικών φόρων περιουσίας 

περιορίζεται συνήθως στα ακίνητα.  

Οι φόροι στην κατοχή περιουσίας διακρίνονται περαιτέρω στις εξής κατηγορίες: 

α) Φόρος καθαρού πλούτου (net wealth tax): Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στη συνολική 

καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου, δηλαδή στη 

συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που συνθέτουν τον ατοµικό του πλούτο, 

αφαιρουµένων των προσωπικών του οφειλών και των οφειλών που βαρύνουν τα 

περιουσιακά του στοιχεία. Ο φόρος καθαρού πλούτου είναι προσωπικός φόρος, 

δηλαδή επιβάλλεται µόνο στα φυσικά πρόσωπα, µε συντελεστή ο οποίος είναι 

συνήθως προοδευτικός. 

β) Γενικός φόρος περιουσίας (general property tax): Όπως και ο φόρος καθαρού 

πλούτου, ο γενικός φόρος περιουσίας επιβάλλεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, 

αλλά διαφέρει από το φόρο καθαρού πλούτου σε δύο σηµεία. Πρώτον, δεν αφαιρού-

νται από την αξία που υποβάλλεται σε φορολογία οι υποχρεώσεις του 

φορολογουµένου. ∆εύτερον, ο γενικός φόρος περιουσίας δεν είναι προσωπικός, 

δηλαδή επιβάλλεται τόσο στα φυσικά όσο και στα νοµικά πρόσωπα. 

γ) Φόρος ακίνητης περιουσίας (real property tax): Πρόκειται για ειδικό φόρο περιουσίας 

η επιβολή του οποίου περιορίζεται µόνο στην ακίνητη περιουσία. Συνήθως ο φόρος 

αυτός επιβάλλεται τόσο στη γη όσο και στα κτίρια. Σε ορισµένες όµως χώρες ο φόρος 

που επιβάλλεται στη γη είναι διαφορετικός από το φόρο που επιβάλλεται στα κτίρια, 

ενώ αλλού µπορεί να φορολογείται µία µόνο από τις δύο αυτές κατηγορίες ακινήτων. 

 

Φόροι δαπάνης 

Η επιβολή των φόρων δαπάνης περιορίζεται ουσιαστικά στην κατανάλωση, γι' 

αυτό και οι φόροι αυτοί αναφέρονται συνήθως ως φόροι καταναλωτικής δαπάνης ή 

απλώς φόροι κατανάλωσης (consumption taxes). Με τους φόρους κατανάλωσης το ποσό 

που καταβάλλουν οι φορολογούµενοι προς το κράτος εξαρτάται από το ύψος της 

καταναλωτικής τους δαπάνης και, αν και θεωρητικά αυτό θα µπορούσε να γίνει και µε 

την επιβολή άµεσης φορολογίας, οι φόροι κατανάλωσης που εφαρµόζονται στην πράξη 
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είναι έµµεσοι φόροι που επιβάλλονται στην πώληση, στην παραγωγή ή στην εισαγωγή 

προϊόντων. Οι φόροι κατανάλωσης επιβαρύνουν τους αγοραστές και επιβάλλονται µε 

αναλογικό συντελεστή, γιατί µε το πλήθος των προϊόντων, των αγοραστών και των 

πωλητών που υπάρχουν στην αγορά, η επιβολή προοδευτικού συντελεστή είναι πρακτικά 

αδύνατη. Λόγω επίσης της πληθώρας των προϊόντων και των κατηγοριών συναλλαγών 

που επιβαρύνουν οι φόροι κατανάλωσης, οι φόροι αυτοί µπορούν να επιβληθούν µε 

διάφορους τρόπους και µορφές. 

 

 Γενικοί και ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

Οι φόροι κατανάλωσης ανάλογα µε το φάσµα των προϊόντων στο οποίο 

επιβάλλονται διακρίνονται σε: α) γενικούς φόρους κατανάλωσης (general consumption 

taxes) και, β) ειδικούς φόρους κατανάλωσης (excise taxes), όπου οι γενικοί φόροι 

κατανάλωσης επιβάλλονται σε όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες της αγοράς, µε ελάχιστες 

ενδεχοµένως εξαιρέσεις, ενώ οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται σε ένα µόνο 

προϊόν ή σε πολύ περιορισµένο αριθµό προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως παράδειγµα γενικού 

φόρου κατανάλωσης µπορεί να αναφερθεί ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), ενώ 

ως παράδειγµα ειδικών φόρων κατανάλωσης ο φόρος καπνού, ο φόρος καυσίµων, ο 

φόρος οινοπνεύµατος κ.λπ. 

 

Φόροι κατά µονάδα και φόροι κατ' αξία 

Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η φορολογική υποχρέωση, οι 

έµµεσοι φόροι κατανάλωσης διακρίνονται σε φόρους που επιβάλλονται κατ' αξία (ad 

valorem taxes) και σε φόρους που επιβάλλονται κατά µονάδα (unit taxes ή specific taxes) 

φορολογούµενου προϊόντος. Φόροι κατ' αξία είναι αυτοί που υπολογίζονται ως ποσοστό 

στην τιµή του φορολογούµενου προϊόντος (π.χ. 10% στην τιµή), ενώ φόροι κατά µονάδα 

είναι οι φόροι οι οποίοι υπολογίζονται ως χρηµατικό ποσό ανά µονάδα φορολογούµενου 

προϊόντος (π.χ. €10 ανά µονάδα, λίτρο ή κιλό του φορολογούµενου προϊόντος). 

Έπεται ότι τα φορολογικά έσοδα στους φόρους κατ' αξία είναι συνάρτηση όχι 

µόνο της πωλούµενης ποσότητας, αλλά και της τιµής. Έτσι. όταν αυξάνουν οι τιµές, 

αυξάνει ceteris paribus το µέγεθος της φορολογικής βάσης και κατ' επέκταση αυξάνουν 

τα φορολογικά έσοδα. Ή αλλιώς, τα έσοδα από τους φόρους αυτούς προσαρµόζονται 
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στις µεταβολές των τιµών, κάτι που δεν συµβαίνει στους φόρους που επιβάλλονται ως 

συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ανά µονάδα προϊόντος. 

 

Φόροι  στη συνολική αξία και φόροι στην προστιθέµενη αξία 

Οι φόροι κατανάλωσης, ανάλογα µε τη φορολογική βάση στην οποία 

επιβάλλονται, διακρίνονται σε: α) φόρους που επιβάλλονται στη συνολική αξία πώλησης 

των φορολογούµενων αγαθών και υπηρεσιών και, β) σε φόρους που επιβάλλονται στην 

προστιθέµενη αξία. Οι πρώτοι επιβάλλονται στην τιµή πώλησης των φορολογούµενων 

προϊόντων, ενώ οι δεύτεροι στην επιπλέον αξία που προστίθεται σ' αυτά σε κάθε στάδιο 

της παραγωγικής τους διαδικασίας. Ως παράδειγµα φόρου που επιβάλλεται στη συνολική 

αξία µπορεί να αναφερθεί ο φόρος κύκλου εργασιών (turnover tax) ή φόρος πωλήσεων 

(sales tax). Χαρακτηριστικό παράδειγµα της δεύτερης κατηγορίας φόρων αποτελεί ο 

ΦΠΑ (value added tax). 

Μια ειδική υποκατηγορία φόρων που επιβάλλονται στη συνολική αξία αποτελούν 

οι δασµοί, οι οποίοι είναι φόροι που επιβάλλονται αποκλειστικά στα εισαγόµενα από το 

εξωτερικό ή στα εξαγόµενα στο εξωτερικό προϊόντα. Τους φόρους αυτούς τους 

καταβάλλουν οι εισαγωγείς ή εξαγωγείς και τους µετακυλύουν κατά τεκµήριο στον 

τελικό καταναλωτή. Η σηµασία ωστόσο των φόρων αυτών έχει πλέον σήµερα 

περιορισθεί σηµαντικά λόγω της απελευθέρωσης του διεθνούς εµπορίου. 

 

1.3.2  Η διάκριση των φόρων µε κριτήριο τον φορολογικό συντελεστή 

Με κριτήριο το χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή οι φόροι διακρίνονται 

σε προοδευτικούς, αναλογικούς και αντίστροφα προοδευτικούς. 

Προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων όσο αυξάνει η φορολογική βάση, τόσο 

µεγαλύτερο ποσοστό της απορροφούν οι φόροι. Ή αλλιώς, οι φόροι των οποίων ο µέσος 

φορολογικός συντελεστής αυξάνει όσο αυξάνει η φορολογική βάση. Αναλογικοί είναι οι 

φόροι οι οποίοι απορροφούν ένα σταθερό ποσοστό της φορολογικής βάσης, δηλαδή οι 

φόροι των οποίων ο µέσος φορολογικός συντελεστής παραµένει ο ίδιος ανεξάρτητα από 

το µέγεθος της φορολογικής βάσης. Τέλος, αντίστροφα προοδευτικοί είναι οι φόροι των 

οποίων όσο αυξάνει η φορολογική βάση τόσο µικρότερο ποσοστό της απορροφούν οι 

φόροι. ∆ηλαδή, αντίστροφα προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων ο µέσος 
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φορολογικός συντελεστής µειώνεται όσο αυξάνει η φορολογική βάση Αναλυτικότερα, 

για τις τρεις αυτές κατηγορίες φόρων ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Αναλογικοί φόροι 

Στους αναλογικούς φόρους ο οριακός φορολογικός συντελεστής παραµένει 

σταθερός και δεν µεταβάλλεται µε τη µεταβολή της φορολογικής βάσης. Επίσης, στους 

αναλογικούς φόρους ο µέσος φορολογικός συντελεστής ισούται µε τον οριακό. Έτσι, 

στους φόρους αυτούς η φορολογούσα αρχή ανεξάρτητα από το µέγεθος της φορολογικής 

βάσης αφαιρεί πάντοτε το ίδιο ποσοστό αυτής. 

 
∆ιάγραµµα 1 

 

Η περίπτωση ενός αναλογικού φόρου απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 1., όπου: 

Μέσος φορ. συντελεστής  = εφΑΟΒ1 = ΟΤ1(= ΑΒ1 )/ΟΒ1 = 

= εφ∆ΟΒ2=ΟΤ2(=∆Β2)/ΟΒ2  

Οριακός φορ. συντελεστής = εφ∆ΑΓ = dT/dB = ∆Γ/ΑΓ = Τ1Τ2/Β1Β2 

 

Ειδικότερα, η οριζόντια γραµµή στο ∆ιάγραµµα 1α παριστά τον οριακό και τον 

µέσο φορολογικό συντελεστή και δείχνει ότι στον αναλογικό φόρο ο µέσος φορολογικός 

συντελεστής ισούται µε τον οριακό, ενώ στο ∆ιάγραµµα 1β φαίνεται ότι η γωνία ΑΟΒ2 
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είναι ίση µε τη γωνία ∆ΑΓ. ∆ηλαδή, ότι η εφαπτοµένη της γωνίας ΑΟΒ2. η οποία πα-

ριστά τον µέσο φορολογικό συντελεστή είναι ίση µε την εφαπτοµένη της γωνίας ∆ΑΓ. η 

οποία παριστά τον οριακό φορολογικό συντελεστή. Η ιδιότητα αυτή του αναλογικού 

φόρου έχει ως αποτέλεσµα σ' αυτόν το φόρο τα φορολογικά έσοδα να µεταβάλλονται µε 

την ίδια αναλογία µε την οποία µεταβάλλεται η φορολογική βάση. 

Αναλογικοί φόροι είναι όλοι οι έµµεσοι φόροι κατανάλωσης και πολύ συχνά οι 

φόροι ακίνητης περιουσίας. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι φόροι αυτοί είναι 

αναλογικοί µόνο ως προς τη φορολογική βάση στην οποία επιβάλλονται. Γιατί, αν 

εκφρασθεί το ποσό της φορολογικής επιβάρυνσης που προκαλούν στους 

φορολογουµένους ως ποσοστό του εισοδήµατος τους, οι φόροι αυτοί είναι αντίστροφα 

προοδευτικοί, κάτι που µπορεί να φανεί εύκολα µε τη βοήθεια ενός παραδείγµατος. 

 

Έστω ότι επιβάλλεται ένας γενικός φόρος κατανάλωσης µε συντελεστή 10% και 

ότι υπάρχουν δύο φορολογούµενοι, ο Α µε εισόδηµα € 10.000 και ο Β µε εισόδηµα € 

40.000. Όπως είναι γνωστό, όσο µικρότερο είναι το εισόδηµα τόσο µεγαλύτερο ποσοστό 

του απορροφάται για κατανάλωση. Έστω λοιπόν ότι η κατανάλωση τους είναι €8.000 και 

€20.000 ή αλλιώς ότι η µέση ροπή τους για κατανάλωση είναι 80% και 50% αντίστοιχα . 

Ο φόρος κατανάλωσης µε τον οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούµενος Β είναι µεγα-

λύτερος από το φόρο µε τον οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούµενος Α, αφού η 

κατανάλωσή του -και συνακόλουθα η φορολογική βάση στην οποία επιβάλλεται ο 

φόρος- είναι µεγαλύτερη σ' αυτόν το φορολογούµενο. Παρατηρείται όµως ότι ενώ ο 

φόρος είναι αναλογικός, αν εκφρασθεί ως ποσοστό του εισοδήµατος των 

φορολογουµένων, ο πλουσιότερος φορολογούµενος καταβάλλει µικρότερο ποσοστό του 

εισοδήµατος του ως φόρο. ∆ηλαδή, ότι ο φόρος κατανάλωσης σε σχέση µε το εισόδηµα 

των φορολογουµένων είναι αντίστροφα προοδευτικός. Κάτι αντίστοιχο ισχύει συχνά 

στην πράξη και µε τους φόρους ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί 

ότι όσο χαµηλότερο είναι το εισόδηµα των ατόµων, τόσο µεγαλύτερο µέρος της περιου-

σίας τους αποτελείται από ακίνητα, τα οποία υπάγονται στους φόρους ακίνητης 

περιουσίας. Αντίθετα, όσο µεγαλύτερο είναι το εισόδηµα τόσο µεγαλύτερο µέρος της 

συνολικής περιουσίας αποτελείται από άλλα περιουσιακά στοιχεία (έργα τέχνης, 

πολύτιµοι λίθοι κ.λπ.) τα οποία δεν υπόκεινται στους φόρους ακίνητης περιουσίας. Υπό 

αυτή, λοιπόν, την έννοια αρκετοί από τους αναλογικούς φόρους περιουσίας που εφαρ-
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µόζονται στην πράξη είναι ως προς το εισόδηµα των φορολογουµένων αντίστροφα 

προοδευτικοί. 

 

Προοδευτικοί φόροι 

Απ' όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι προοδευτικοί είναι οι φόροι 

στους οποίους ο µέσος φορολογικός συντελεστής αυξάνει όταν αυξάνει η φορολογική 

βάση. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει, εκτός από την περίπτωση της αφανούς 

προοδευτικότητας που θα αναφερθεί στη συνέχεια, αυξανοµένης της φορολογικής βάσης 

να αυξάνουν και οι φορολογικοί συντελεστές  

Η εφαρµογή ωστόσο διαφορετικού συντελεστή για κάθε µονάδα της 

φορολογικής βάσης θα ήταν πρακτικά δύσκολη και γι' αυτό η εφαρµογή των 

προοδευτικών φόρων γίνεται στην πράξη µε το διαχωρισµό της φορολογικής βάσης σε 

κλιµάκια και την εφαρµογή σε κάθε κλιµάκιο διαφορετικών φορολογικών συντελεστών, 

οι οποίοι είναι διαδοχικά υψηλότεροι των προηγουµένων. ∆ηλαδή, αντί για τη 

συνάρτηση φορολογικών εσόδων 

Τ = Β · t 

, στην προοδευτική φορολογία η συνάρτηση των φορολογικών εσόδων ορίζεται ως 

Τ = Β· t = (b1 - t1) + (b2 -t2) + (b3 -t3) + ... + (bn · t n) 

όπου b1, b2, b3... bn είναι τα διαδοχικά ανώτερα κλιµάκια της φορολογικής βάσης και t1, 

t2, t3...tn οι αντιστοιχούντες στα κλιµάκια αυτά διαδοχικά υψηλότεροι φορολογικοί 

συντελεστές. Οι συντελεστές αυτοί µαζί µε τα κλιµάκια συνθέτουν τη φορολογική 

κλίµακα. Ειδικότερα, η φορολογική νοµοθεσία ορίζει το εύρος των κλιµακίων της 

φορολογικής κλίµακας καθώς και τους φορολογικούς συντελεστές που αντιστοιχούν σε 

αυτά και το ποσό του φόρου που αναλογεί προκύπτει από την εφαρµογή των 

συντελεστών αυτών στις µονάδες της φορολογικής βάσης. 

Για να γίνει ευκολότερα κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται ο 

αναλογούν φόρος στην περίπτωση της προοδευτικής φορολογίας παρατίθεται στον 

Πίνακα 3 µια υποθετική φορολογική κλίµακα. 



20 
 

 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 3333    

 
Στην κλίµακα αυτή οι πρώτες 1.000 µονάδες της φορολογικής βάσης 

φορολογούνται µε 5%, οι επόµενες 1.000 µονάδες µε 10%, οι επόµενες 2.000 µονάδες µε 

20% κ.ο.κ. Αποτέλεσµα αυτής της κλιµακωτής αύξησης του φορολογικού συντελεστή 

είναι ο µέσος φορολογικός συντελεστής (στήλη 7) να αυξάνει µε την αύξηση της 

φορολογικής βάσης. Έτσι, ο φόρος που αναλογεί σε εισόδηµα, π.χ., 5.000 µονάδων, 

υπολογίζεται ως εξής: 

Τ  = (1.000 - 0) · 5% + (2.000 - 1.001) · 10% + (4.000 - 2.001) · 20% +  

+ (5.000 - 4.001) · 30% =  

= 1.000 · 5% + 1.000 · 10% + 2.000 · 20% + 1.000 · 30% =  

= 50 + 100 + 400 + 300 = 850 

 

Παρατηρείται ότι, ενώ ο φόρος που επιβάλλεται στις µονάδες της φορολογικής 

βάσης που εµπίπτουν σε κάθε κλιµάκιο είναι αναλογικός, στο σύνολο της φορολογικής 

βάσης ο φόρος είναι προοδευτικός. Έτσι, η µέση φορολογική επιβάρυνση των 5.000 

µονάδων είναι 850/5.000 = 17%. η οποία είναι µεγαλύτερη του 13,7% που αναλογεί στη 



21 
 

φορολογική βάση ύψους 4.000 µονάδων (στήλη 7) και µικρότερη του 19,2% που 

αναλογεί στη φορολογική βάση ύψους 6.000 µονάδων, κάτι που αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των προοδευτικών φόρων. 

Στην πράξη, η εφαρµογή προοδευτικής φορολογίας είναι δυνατή στη φορολογία 

του εισοδήµατος, στη φορολογία κληρονοµιών και στη φορολογία κατοχής περιουσίας, 

ενώ δεν είναι πρακτικά εφικτή στους φόρους που επιβάλλονται στις συναλλαγές. 

 

Αύξουσα, φθίνουσα και σταθερή προοδευτικότητα 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει από διανεµητικής πλευράς ο τρόπος µε τον οποίο 

µεταβάλλεται ο µέσος φορολογικός συντελεστής καθώς κινούµεθα σε µια φορολογική 

κλίµακα από τα χαµηλότερα προς τα υψηλότερα κλιµάκια της φορολογικής βάσης. Γιατί 

ο τρόπος µε τον οποίο µεταβάλλεται ο µέσος φορολογικός συντελεστής δείχνει τον τρόπο 

φορολόγησης των διαφόρων φορολογικών κλιµακίων σε σχέση µε τα προηγούµενα και 

κατ' επέκταση αντανακλά τη φιλοσοφία µε βάση την οποία έχει σχεδιασθεί η φορολογική 

κλίµακα. 

Αν ο µέσος φορολογικός συντελεστής αυξάνει µε τον ίδιο ρυθµό στα διαδοχικά 

κλιµάκια εισοδήµατος, η προοδευτικότητα του φόρου ονοµάζεται σταθερή. Αν ο µέσος 

φορολογικός συντελεστής αυξάνει µε αυξανόµενο ρυθµό, η προοδευτικότητα του φόρου 

ονοµάζεται αύξουσα και αν ο µέσος φορολογικός συντελεστής αυξάνει µε φθίνοντα 

ρυθµό, η προοδευτικότητα του φόρου ονοµάζεται φθίνουσα. 

Παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν τη µεταβολή του µέσου φορολογικού 

συντελεστή είναι ο ρυθµός µε τον οποίο µεταβάλλονται οι φορολογικοί συντελεστές από 

κλιµάκιο σε κλιµάκιο και το εύρος των κλιµακίων. Σηµειώνεται ωστόσο ότι µια 

φορολογική κλίµακα δεν είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από αύξουσα, σταθερή ή 

φθίνουσα προοδευτικότητα καθ' όλο της το εύρος, αλλά µπορεί να συνδυάζει περισ-

σότερα από ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, µπορεί στα πρώτα 

κλιµάκια η προοδευτικότητα να είναι αύξουσα, στη συνέχεια να γίνεται σταθερή και 

κατόπιν φθίνουσα ή να υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος συνδυασµός αυτών. 

 

Αφανής προοδευτικότητα 

Η προοδευτικότητα στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω είναι εµφανής και 

αποτελεί φυσικό επακόλουθο της ύπαρξης αυτής καθαυτής της φορολογικής κλίµακας. 
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Εκτός όµως από την εµφανή προοδευτικότητα υπάρχει και η αφανής προοδευτικότητα, η 

οποία δεν είναι άµεσα ορατή, αλλά προκύπτει όταν σε έναν αναλογικό φόρο προβλέπεται 

κάποια φορολογική απαλλαγή. ∆ηλαδή, η χορήγηση µιας φορολογικής απαλλαγής 

µετατρέπει αυτόµατα έναν αναλογικό φόρο σε προοδευτικό, κάτι που µπορεί να φανεί 

εύκολα µε τη βοήθεια του παρακάτω παραδείγµατος. 

Έστω, για λόγους απλοποίησης του παραδείγµατος, ότι επιβάλλεται ένας 

αναλογικός φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή 10% και ότι υπάρχουν τρεις 

φορολογούµενοι µε εισόδηµα €10.000, €20.000 και €50.000, στους οποίους αναλογεί 

φόρος € 1.000. €2.000 και €5.000 αντίστοιχα. Έστω επίσης ότι παρέχεται στους 

φορολογουµένους µια έκπτωση στο εισόδηµα που υποβάλλεται σε φορολογία ύψους 

€3.000. ∆ηλαδή, έστω ότι η Πολιτεία για λόγους κοινωνικούς, οικονοµικούς ή άλλους 

απαλλάσσει από τη φορολογία το ποσό των €3.000. Όπως δείχνει ο Πίνακας 4 µε τη 

χορήγηση της παραπάνω έκπτωσης ο αναλογικός αυτός φόρος µετατρέπεται σε 

προοδευτικό (στήλη 6). 

 

 Αφανής προοδευτικότητα 

 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 4444 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, εκτός από τη µείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης που προκαλούν, οι φορολογικές απαλλαγές αυξάνουν και την 

προοδευτικότητα του φορολογικού συστήµατος. Όπως θα φανεί ωστόσο στη συνέχεια το 

γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται ότι η παροχή φορολογικών απαλλαγών συµβάλλει 

αναγκαστικά στη δικαιότερη κατανοµή των βαρών. Αντίθετα, στην πράξη µερικές φορές 

οι απαλλαγές δεν παρέχονται µε κοινωνικά κριτήρια, αλλά ως αποτέλεσµα πολιτικής 
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πίεσης των ενδιαφερόµενων οµάδων, µε αποτέλεσµα να επενεργούν αρνητικά στην 

κατανοµή των βαρών. 

 

Αντίστροφα προοδευτικοί φόροι 

Στην αντίστροφα προοδευτική φορολογία ο µέσος φορολογικός συντελεστής 

µειώνεται όσο αυξάνει η φορολογική βάση. ∆ηλαδή, η φορολογούσα αρχή αφαιρεί 

µεγαλύτερο ποσοστό της φορολογικής βάσης από τις χαµηλότερες οικονοµικά τάξεις απ' 

ότι από τις υψηλές. Ένας τέτοιος φόρος απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 2. 

Στο ∆ιάγραµµα 2 φαίνεται ότι στον αντίστροφα προοδευτικό φόρο, ανεξάρτητα 

από το µέγεθος της φορολογικής βάσης, ο µέσος φορολογικός συντελεστής είναι 

ανώτερος του οριακού. Για παράδειγµα, στο σηµείο Α, η κλίση της ευθείας OA, η οποία 

παριστάνει τον µέσο φορολογικό συντελεστή, είναι µεγαλύτερη από την εφαπτοµένη της 

καµπύλης στο σηµείο αυτό, η οποία παριστά τον οριακό φορολογικό συντελεστή. Το ίδιο 

ισχύει στο σηµείο Γ όπου η κλίση της ευθείας ΟΓ είναι µεγαλύτερη από την κλίση της 

εφαπτοµένης στο σηµείο αυτό κ.ο.κ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η καµπύλη του µέσου 

φορολογικού συντελεστή να βρίσκεται καθ' όλο της το µήκος σε υψηλότερη θέση από 

την καµπύλη του οριακού φορολογικού συντελεστή . Παρατηρείται επίσης ότι, όσο 

µεγαλύτερη είναι η φορολογική βάση, τόσο µικρότερος είναι ο οριακός φορολογικός 

συντελεστής (π.χ. εφΑΟΒ2 < εφΓΟΒ1 κάτι που έχει ως επακόλουθο όσο µεγαλύτερη 

είναι η φορολογική βάση, τόσο µικρότερος να γίνεται και ο µέσος συντελεστής. 

 

Διάγραμμα 2Διάγραμμα 2Διάγραμμα 2Διάγραμμα 2 
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Το γεγονός ότι ο µέσος φορολογικός συντελεστής µειώνεται καθώς αυξάνει η 

φορολογική βάση έχει ως επακόλουθο τα φορολογικά έσοδα στους φόρους αυτούς να 

αυξάνουν µε ρυθµό βραδύτερο από το ρυθµό αύξησης της φορολογικής βάσης. 

Αντίστροφα προοδευτικοί φόροι δεν θεσπίζονται στην πράξη, γιατί δεν υπακούει 

σε κανέναν κανόνα λογικής ή φορολογικής ηθικής η θεσµοθέτηση φόρων το βάρος των 

οποίων να µειώνεται όσο αυξάνει η φορολογική βάση. Υπάρχουν όµως πολλά 

παραδείγµατα φόρων των οποίων η τελική επίπτωση είναι στην πράξη αντίστροφα 

προοδευτική. Μια τέτοια περίπτωση αναφέρθηκε παραπάνω σε σχέση µε τους φόρους 

κατανάλωσης, οι οποίοι, αν και επιβάλλονται µε αναλογικό συντελεστή, αν εκφρασθούν 

ως ποσοστό του εισοδήµατος των φορολογουµένων, είναι αντίστροφα προοδευτικοί. 

Όµως, ακόµη και προοδευτικοί φόροι µπορεί να λειτουργούν στην πράξη αντίστροφα 

προοδευτικά. Για παράδειγµα, αν κατά την εφαρµογή του ο φόρος εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων αφήνει µεγάλα περιθώρια φοροδιαφυγής, τα οποία εκµεταλλεύονται 

πρωτίστως οι ανήκοντες στις υψηλότερες εισοδηµατικές τάξεις, µπορεί ο φόρος αυτός να 

λειτουργεί στην πραγµατικότητα αντίστροφα προοδευτικά παρά τους έντονα 

προοδευτικούς συντελεστές µε τους οποίους µπορεί να είναι εφοδιασµένος. 

 

1.3.3 ∆ιάκριση των φόρων µε κριτήριο το φορέα που τους επιβάλλει 

Οι φόροι δεν διαφέρουν µεταξύ τους µόνο ανάλογα µε τη φορολογική βάση στην 

οποία επιβάλλονται και το χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή, αλλά και ανάλογα 

µε τον δηµόσιο φορέα που τους επιβάλλει. Με βάση το κριτήριο αυτό οι φόροι 

διακρίνονται συνήθως σε φόρους: α) της Κεντρικής ∆ιοίκησης, β) της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και γ) των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Αρµόδιο για τους φόρους της Κεντρικής ∆ιοίκησης είναι το υπουργείο 

Οικονοµικών και τα έσοδα από τους φόρους αυτούς καλύπτουν τις δαπάνες του κρατικού 

προϋπολογισµού. Οι φόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλονται από τους φορείς 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στην Ελλάδα, τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες), 

χρηµατοδοτούν τις δαπάνες των φορέων αυτών και η σηµασία τους στα συνολικά 

φορολογικά έσοδα εξαρτάται από το σύστηµα διοίκησης της χώρας και το βαθµό της 

δηµοσιονοµικής αποκέντρωσης που επικρατεί. ∆ηλαδή, εξαρτάται από το αν το 

διοικητικό σύστηµα της χώρας είναι οµοσπονδιακό ή ενιαίο (federal ή unitary system) 

και από το βαθµό της δηµοσιονοµικής της αποκέντρωσης, δηλαδή από το βαθµό στον 
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οποίο η Κεντρική ∆ιοίκηση έχει εκχωρήσει αρµοδιότητες και φορολογική εξουσία στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τέλος, ως φόροι της Κοινωνικής Ασφάλισης νοούνται οι 

εισφορές των εργοδοτών και των εργαζοµένων στην Κοινωνική Ασφάλιση. Οι εισφορές 

αυτές θεωρούνται από αναλυτικής πλευράς φόροι γιατί δεν διαφέρουν όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά τους και τις οικονοµικές τους επιπτώσεις από τους υπόλοιπους φόρους. 

Οι αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις µεταξύ όλων αυτών των φόρων που 

συνθέτουν το φορολογικό σύστηµα µιας χώρας είναι σηµαντικές και ανεξάρτητες από το 

φορέα της ∆ιοίκησης που τους επιβάλλει, γεγονός που καθιστά αναγκαίο οι αλλαγές που 

επιχειρούνται σε αυτούς να εξετάζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του όλου φο-

ρολογικού συστήµατος και όχι µεµονωµένα και αποσπασµατικά, όπως ενίοτε γίνεται 

στην πράξη. 

 

1.3.4 Άµεσοι και έµµεσοι φόροι 

Μια διάκριση των φόρων που χρησιµοποιείται ευρύτατα στην πράξη είναι 

ανάµεσα σε άµεσους και έµµεσους φόρους. Ωστόσο, αν και η διάκριση αυτή είναι συχνή 

και ιδιαίτερα σηµαντική από αναλυτική άποψη. δεν υπάρχουν σαφή και αναµφισβήτητα 

κριτήρια για το ποια ακριβώς είναι τα στοιχεία που διακρίνουν έναν άµεσο από έναν 

έµµεσο φόρο. 

Παλαιότερα υποστηρίζονταν ότι το κριτήριο διάκρισης των φόρων σε άµεσους 

και έµµεσους έπρεπε να είναι η δυνατότητα ή µη των φορολογουµένων να µετακυλύουν 

το φορολογικό τους βάρος σε άλλους φορολογουµένους µε τους οποίους έρχονται σε 

συναλλαγή. Με βάση το κριτήριο αυτό ως άµεσοι φόροι θεωρούνταν οι φόροι τους 

οποίους οι φορολογούµενοι δεν µπορούν να µετακυλήσουν σε άλλους και έµµεσοι φόροι 

οι φόροι οι οποίοι µπορούν να µετακυληθούν. Και επειδή θεωρούνταν ότι οι φόροι 

εισοδήµατος και περιουσίας δεν µπορούν να µετακυληθούν, οι φόροι αυτοί 

χαρακτηρίζονταν άµεσοι. Αντίστοιχα, οι φόροι δαπάνης χαρακτηρίζονταν έµµεσοι, γιατί 

θεωρούνταν ότι µπορούν να µετακυληθούν. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στην πορεία ότι η 

διάκριση των φόρων σε άµεσους και έµµεσους µε κριτήριο τη δυνατότητα της 

µετακύλισής τους δεν είναι ασφαλής. Γιατί διαπιστώθηκε στην πράξη ότι φόροι οι οποίοι 

θεωρούνταν ότι δεν µετακυλίονται, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες µπορούν να 

µετακυληθούν. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι οι φόροι δαπάνης, οι οποίοι θεωρούνταν ότι 

µετακυλίονται, δεν µπορούν να µετακυληθούν πάντοτε, αλλά ότι η δυνατότητα αυτή 
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εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς. Έτσι, µε βάση το κριτήριο της µετακύλισης θα 

µπορούσε ο ίδιος φόρος σε συνθήκες που επιτρέπουν τη µετακύλισή του να θεωρηθεί 

έµµεσος και σε άλλες άµεσος! 

Ένα άλλο κριτήριο που έχει προταθεί για τη διάκριση των φόρων σε άµεσους και 

έµµεσους αναφέρεται στην πρόθεση του νοµοθέτη όσον αφορά το πρόσωπο που επιθυµεί 

να επιβαρυνθεί µε το φόρο. Αν πρόθεση του νοµοθέτη είναι να επιβαρυνθεί µε το φόρο το 

πρόσωπο που τον καταβάλλει στο ∆ηµόσιο, ο φόρος θεωρείται άµεσος. Αν από την άλλη 

πλευρά η πρόθεση του νοµοθέτη είναι να µετατεθεί ο φόρος από το πρόσωπο στο οποίο 

επιβάλλεται σε αυτούς µε τους οποίους συναλλάσσεται, ο φόρος θεωρείται έµµεσος. 

Αλλά και το κριτήριο αυτό δεν είναι ασφαλές, αφενός, γιατί η πρόθεση του νοµοθέτη δεν 

είναι πάντοτε σαφής και, αφετέρου, γιατί η µετακύλιση ή µη ενός φόρου δεν εξαρτάται 

στην πράξη από την πρόθεση του νοµοθέτη, αλλά από άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν 

είναι εκ των προτέρων γνωστοί και δεδοµένοι. 

Τέλος, ένα άλλο κριτήριο διάκρισης των φόρων σε άµεσους και έµµεσους 

βασίζεται στο κατά πόσο οι φόροι που επιβάλλονται είναι ή όχι αντιληπτοί στους 

φορολογουµένους. Με βάση το κριτήριο αυτό οι φόροι που είναι αντιληπτοί στους 

φορολογουµένους θεωρούνται άµεσοι, ενώ αυτοί που δεν είναι αντιληπτοί θεωρούνται 

έµµεσοι. Ως άµεσοι λοιπόν φόροι θα µπορούσαν να θεωρηθούν οι φόροι εισοδήµατος και 

περιουσίας, οι οποίοι είναι άµεσα αντιληπτοί από τους φορολογουµένους και ως έµµεσοι 

φόροι οι φόροι δαπάνης οι οποίοι υποκρύπτονται στις τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. 

Ωστόσο, και το κριτήριο αυτό δεν είναι ασφαλές, γιατί υπάρχουν φόροι οι οποίοι ενώ 

ενσωµατώνονται στις τιµές των προϊόντων είναι αντιληπτοί στους φορολογουµένους, 

όπως είναι, για παράδειγµα, ο ΦΠΑ, το ποσό του οποίου αναγράφεται στα τιµολόγια των 

αγορών, ενώ υπάρχουν φόροι εισοδήµατος οι οποίοι δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί 

(π.χ., φόρος εισοδήµατος στον τόκο των καταθέσεων, παρακρατούµενος φόρος 

εισοδήµατος στους µισθούς κ.λπ.). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν υπάρχει ασφαλές και γενικά αποδεκτό 

κριτήριο διάκρισης των φόρων σε άµεσους και έµµεσους. Φαίνεται ωστόσο ότι η 

επικρατούσα άποψη για τη διάκριση αυτή βασίζεται στον τρόπο µε τον οποίο 

εκδηλώνεται η φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων. Αν η ικανότητα αυτή 

εκδηλώνεται άµεσα, δηλαδή αν οι φόροι επιβάλλονται σε στοιχεία που φανερώνουν 

άµεσα τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων, όπως είναι το εισόδηµα και η 
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περιουσία που διαθέτουν, οι φόροι θεωρούνται άµεσοι. Αν όµως οι φόροι επιβάλλονται 

σε στοιχεία τα οποία έµµεσα µόνο θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι προσδίδουν 

φοροδοτική ικανότητα, όπως είναι οι συναλλαγές των φορολογουµένων, οι φόροι 

θεωρούνται έµµεσοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

1.1  Νοµική προσωπικότητα και οικονοµική οντότητα των εταιρικών 

επιχειρήσεων 

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα, είτε ασκείται µε ατοµική είτε µε εταιρική 

µορφή, απαιτεί να διατεθούν για τους σκοπούς της κάποια κεφάλαια τα οποία καλούνται 

να εισφέρουν οι φορείς της ή και τρίτα πρόσωπα (δανειστές - χρηµατοδότες). 

Η ύπαρξη αυτών των κεφαλαίων τα οποία κατευθύνονται για την επίτευξη µιας 

συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας προσδίδει στην επιχείρηση µιαν οικονοµική 

οντότητα, δηµιουργεί µιαν ενότητα λογισµού η οποία είναι άσχετη από τη νοµική 

προσωπικότητα που µπορεί να υπάρχει ή να µην υπάρχει όπως το τελευταίο τούτο συµ-

βαίνει στις ατοµικές επιχειρήσεις, στη συµµετοχική εταιρία και στη συµπλοιοκτησία. 

Το πρόβληµα που τίθεται είναι ποια σχέση υπάρχει ανάµεσα στην οικονοµική 

οντότητα των επιχειρήσεων και στον φορέα επιχειρηµατία. Ερωτάται δηλαδή αν η 

επιχείρηση συνιστά µιαν αυθυπόστατη και ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα σε σχέση 

µε τον επιχειρηµατία ή είναι µεν αυθυπόστατη αλλά όχι και ανεξάρτητη, µε την έννοια 

ότι έχει συσταθεί για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του επιχειρηµατία. 

Όπως είναι γνωστό, ο νοµοθέτης προκειµένου να ρυθµίσει τις σχέσεις που 

προκύπτουν από την οικονοµική δραστηριότητα, διαµόρφωσε κανόνες ∆ικαίου µε τους 

οποίους εξυπηρετείται ευρύτερα η οικονοµική ζωή. Έτσι, µέσα στα πλαίσια των 

κανόνων του ∆ικαίου διαµορφώθηκε η έννοια του νοµικού προσώπου. 

Ο νοµοθέτης ενδιαφέρεται, όπως είναι φυσικό, να προσδιορίσει ποιος 

υποχρεώνεται σε αποζηµίωση, ποιος είναι ο οφειλέτης και ποιος ο πιστωτής, ποιος 

νοµιµοποιείται µέσα στα πλαίσια των κείµενων νόµων να αξιώσει πράξη ή παράλειψη 

κ.ο.κ. Η νοµική θεωρητική σκέψη κινείται σε διαφορετικά πλαίσια και η κατεύθυνσή της 

έχει διαφορετικό προορισµό από τη σκέψη του οικονοµολόγου αλλά και του 

επιχειρηµατικού κόσµου. 

Για τον οικονοµολόγο και τον επιχειρηµατία, το πραγµατικό γεγονός της 

συγκεντρωµένης παραγωγικής προσπάθειας προς την ανάπτυξη της οποίας αποβλέπουν 

συνήθως οι επιχειρηµατίες και από την οποία θα απορρεύσουν συµφέροντα, αποτελεί 

θέµα οργανώσεως και διοικήσεως συµφερόντων. Και αυτή η ανάγκη οργανώσεως και 
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διοικήσεως των κοινών οικονοµικών συµφερόντων υπαγορεύει και την ανάγκη της 

θεωρητικής θεµελιώσεως των φαινοµένων που συνδέονται µε αυτά. 

Για τον επιχειρηµατία και τον επιχειρησιακό οικονοµολόγο, το σύνολο των 

παραγωγικών µέσων της επιχειρήσεως συνιστά αναµφισβήτητα µιαν ανεξάρτητη 

οντότητα λογισµού που προορίζεται να εξυπηρετήσει το ιδιωτικό κατά βάση συµφέρον. 

Ο επιχειρηµατίας θεωρεί το σύνολο του κεφαλαίου που δεσµεύει στην παραγωγή 

ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα. Στη θεώρηση του αυτή αγνοεί συνήθως τις θε-

ωρητικές θέσεις του νοµοθέτη και συµµορφώνεται απλώς προς τους κείµενους νόµους σε 

ό,τι αφορά στην προστασία των δικαιωµάτων των τρίτων. Συνεπώς είναι διαφορετική η 

αντιµετώπιση των διατιθέµενων παραγωγικών µέσων, από την πλευρά του 

επιχειρηµατία, σε σύγκριση µε τη νοµική αντιµετώπιση του ιδίου θέµατος. 

Η νοµική προσωπικότητα για τον επιχειρηµατία αποτελεί ισχύοντα θεσµό 

∆ικαίου, νοµική συνθήκη, που επιδρά πιθανώς πάνω στο αποτέλεσµα, αλλά το 

ανεξάρτητο της µιας πράξεώς του από την άλλη, η αποσυσχέτιση των δραστηριοτήτων 

του, το αυθυπόστατο δεδοµένου σκοπού έναντι άλλου, για την επίτευξη του οποίου 

διατέθηκαν άλλα παραγωγικά µέσα, είναι οικονοµικό γεγονός αναµφισβήτητο που 

απορρέει ως προϊόν επιχειρηµατικού ορθολογισµού, επιχειρησιακή τακτική. Στο σηµείο 

αυτό η επιχειρηµατική σκέψη παρουσιάζει σχεδόν καθολικότητα, σε αντίθεση µε τη 

νοµική αντιµετώπιση του θέµατος της προσωπικότητας όπου παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις χρονικές, γεωγραφικές, µορφολογικές, φορολογικές, κ.λ.π. 

Οι θεωρητικές απόψεις κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

α) Απόψεις µακροοικονοµικής θεωρήσεως: 

αα) Θεωρία της µετοχικής ιδιοκτησίας (Property Theory ή The Agent's Concept). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, οι κεφαλαιακές ενώσεις (Κ.Ε.), όπως π.χ. η Α.Ε., 

αποτελούν ενώσεις των µετόχων, οι οποίοι έχουν ενοχικό δικαίωµα επί της εταιρικής 

περιουσίας. Το τυχόν υφιστάµενο νοµικό πρόσωπο αποτελεί απλώς πλάσµα δικαίου 

που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό των µετόχων.  

αβ) Θεωρία της αυθυπόστατης οντότητας της κεφαλαιακής ενώσεως (The Entity 

Theory). Κατά τη θεωρία αυτή, η Κ.Ε. έχει κατά νόµο, αλλά και στην 

πραγµατικότητα, δική της προσωπικότητα. Ενεργεί, φορολογείται, ενάγει και ενάγε-

ται, έχει δική της περιουσία, δικαιοπρακτεί προς όφελος όλων όσων επενδύουν 

µακροπρόθεσµα σε αυτήν. 
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Είναι φανερό ότι η άποψη αυτή ανταποκρίνεται στην έννοια της νοµικής 

προσωπικότητας και στην οργανωτική θεωρία όπως αναπτύσσεται στις γενικές αρχές του 

∆ικαίου. 

β) Απόψεις µικροοικονοµικής θεωρήσεως. - Θεωρία περί κοινωνικού θεσµού (Social 

Institution Theory). Κατά την άποψη αυτή, οι Κ.Ε. αποτελούν κοινωνικοοικονοµικές 

µονάδες, των οποίων η νοµική προσωπικότητα αποτελεί µέσο προς διευκόλυνση των 

συναλλαγών. 

γ) Απόψεις βασιζόµενες στις νοµοθετικές ρυθµίσεις. - Θεωρία περί συνόλου έννοµων 

σχέσεων (Legal Relation Theory). Σύµφωνα µε αυτήν, οι Κ.Ε. συνιστούν σύνολο 

έννοµων σχέσεων. Η θεωρία αυτή αποτελεί µια περισσότερο εξελιγµένη και 

ευρύτερη µορφή παλαιότερων νοµικών αντιλήψεων περί περιουσίας, σύµφωνα µε τις 

οποίες η περιουσία αποτελεί πλέγµα εµπράγµατων και ενοχικών σχέσεων 

(δικαιωµάτων και υποχρεώσεων). Πρόκειται για µια θεωρητική αντίληψη που, σε 

συνδυασµό µε τη θεωρία της αυθυπόστατης οντότητας, έχει επηρεάσει βαθύτατα τη 

λογιστική θεωρία και τεχνική. 

Κάθε µια από τις παραπάνω θεωρίες υπαγορεύει διαφορετική προσαρµογή της 

λογιστικής και οικονοµικής σκέψεως. 

Η παραδοχή της πρώτης θεωρίας υπαγορεύει ότι η λογιστική σκέψη και 

οργάνωση πρέπει να τείνουν στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του µετόχου και η 

µέτρηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου να στηρίζεται στη µέτρηση του βαθµού 

µεγιστοποιήσεως του ατοµικού επιχειρηµατικού κέρδους. Το µέρισµα και το 

αποθεµατικό αποτελούν εισόδηµα του µετόχου, που το διαχειρίζεται για λογαριασµό και 

κατά βούληση του η Α.Ε., ο δε τόκος συνιστά έξοδο. 

Η παραδοχή της δεύτερης θεωρίας υπαγορεύει ότι οι εκθέσεις και οι αναλύσεις 

των λογαριασµών ή γενικότερα όλα τα επιχειρησιακά µεγέθη προσαρµόζονται και 

εξυπηρετούν τις απαιτήσεις και τα συµφέροντα της προσωπικότητας της επιχειρήσεως, 

αλλά έναντι όλων που κατά οποιοδήποτε τρόπο έχουν επενδύσει στην Κ.Ε. Η µέτρηση 

της αποδοτικότητας των κεφαλαίων πρέπει να παίρνει υπόψη της τα λειτουργικά µεγέθη 

εσόδων και δαπανών που συνδέονται αυστηρά µε την επιχειρησιακή δραστηριότητα και 

µε ολόκληρο το χρησιµοποιούµενο κεφάλαιο, ίδιο και ξένο. Η φύση του µερίσµατος δεν 

διαφέρει από τη φύση του τόκου του ξένου κεφαλαίου: και τα δύο συνιστούν διανοµή 
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εισοδήµατος της εταιρίας. Κάτω από αυτή τη θεώρηση η διπλή φορολόγηση αυτών των 

µεγεθών µπορεί να βρει αιτιολόγηση. 

Η παραδοχή της τρίτης απόψεως υπαγορεύει ότι η λογιστική σκέψη και η 

γενικότερη δραστηριότητα των Κ.Ε. θα πρέπει να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, και 

οι λογιστικές αναλύσεις να ενηµερώνουν την ευρύτερη κοινή γνώµη για τα επιτεύγµατα 

και τη συµβολή των οικονοµικών οργανισµών στην κοινωνική ανάπτυξη. Ο τόκος και το 

µέρισµα συνιστούν έξοδο, ενώ η φορολογία των κερδών εκφράζει τη συµµετοχή του 

κοινωνικού συνόλου στο εισόδηµα της επιχειρήσεως. 

Τέλος η παραδοχή της τέταρτης απόψεως υπαγορεύει ότι η λογιστική οργάνωση 

θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να παρακολουθεί τις προβλεπόµενες από το νόµο 

συνθήκες και προϋποθέσεις των οικονοµικών πράξεων, άσχετα µε την θεωρητική 

δεοντολογία. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω θεωρητικές διαφοροποιήσεις δεν 

ακολουθούνται πάντα από όλους τους συγγραφείς κατά τρόπο αµιγή. Αναµίξεις 

στοιχείων από διαφορετικές θεωρίες καθώς και αντιφάσεις παρουσιάζονται συχνά ακόµη 

και στους βασικούς υποστηρικτές της µιας ή της άλλης θεωρητικής προσεγγίσεως. 

 

1.2 Έννοια της εταιρίας 

Στην κοινωνική συµβίωση των ανθρώπων, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις 

οποίες το µεµονωµένο άτοµο αισθάνεται ανίσχυρο να επιδιώξει, µε µόνες τις δικές του 

δυνάµεις, κάποιον σκοπό. Ο σκοπός αυτός, στη γενική αυτή θεώρηση, δεν είναι 

απαραίτητο να ανάγεται στο πεδίο της οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά µπορεί να εί-

ναι και ιδεολογικός, όπως π.χ. η διάδοση πολιτικών ή θρησκευτικών δοξασιών. Ακόµα, 

µπορεί να αποβλέπει στην ατοµική κερδοσκοπία ή στην αποκόµιση κάποιων 

γενικότερων κοινωνικών ωφεληµάτων. Και από τη στιγµή που η επίτευξή του 

υπερακοντίζει τις ατοµικές δυνατότητες, η σύµπραξη περισσότερων ατόµων καθίσταται 

απαραίτητη. Ο νοµικός θεσµός, στα πλαίσια του οποίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια 

τέτοια σύµπραξη, είναι η εταιρία. 

Κατά το άρθρο 741 του Α.Κ., «µε τη σύµβαση εταιρίας δύο ή περισσότεροι έχουν 

αµοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν µε κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως 

οικονοµικό». 
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Παρουσιάζεται, δηλαδή, η εταιρική συνεργασία ως δικαιοπραξία ιδιωτικού 

δικαίου στην οποία οι βουλήσεις των συνεργαζοµένων προσώπων βαίνουν παράλληλες 

προς την αυτή κατεύθυνση, αντίθετα µε ό,τι συνήθως συµβαίνει στις δικαιοπραξίες, όπου 

επιδιώκεται η σύµπτωση βουλήσεων αντίρροπων τάσεων (π.χ. αγοραπωλησία, σύναψη 

δανείου κ.λ.π.). 

Με την ευρεία αυτή έννοια, εταιρίες αποτελούν: 

• τα σωµατεία, 

• οι ερανικές επιτροπές, 

• οι εταιρίες αστικού δικαίου, 

• οι εταιρίες εµπορικού δικαίου. 

Οι τελευταίες, οι κύριοι τύποι των οποίων και µόνο θα µας απασχολήσουν, είναι 

εκείνες που προβλέπονται από το εµπορικό δίκαιο. 

 

1.3 Οι εταιρίες του εµπορικού δικαίου 

Οι εταιρίες του εµπορικού δικαίου µπορούν να καταταγούν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: 

α) στις προσωπικές εταιρίες, στις οποίες προέχει το λεγόµενο προσωπικό στοιχείο, η 

προσωπικότητα των εταίρων, στο οποίο κυρίως στηρίζεται η όλη συγκρότηση και 

λειτουργία των και το οποίο αποτελεί την κύρια εγγύηση των πιστωτών των.  

β) στις κεφαλαιουχικές ή κεφαλαιακές εταιρίες, στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι το 

κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο και από τα 

µη διανεµηθέντα κέρδη (αποθεµατικά). το προσωπικό στοιχείο στις εταιρίες αυτές 

είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο και η επιχειρησιακή βαρύτητα κάθε εταίρου 

προσδιορίζεται από το ποσοστό συµµετοχής του στο κεφάλαιο, 

γ) στις µικτές εταιρίες, που αποτελούν ενδιάµεσες µορφές µεταξύ προσωπικών και 

κεφαλαιουχικών για να καλύψουν κάποιες µορφές επιχειρησιακής συγκροτήσεως 

στις οποίες το προσωπικό στοιχείο είναι σκόπιµο να συνυπάρχει µε το κεφα-

λαιουχικό. 

Η ελληνική εµπορική νοµοθεσία αναγνωρίζει οκτώ εταιρικούς τύπους, από τους 

οποίους οι έξι µπορούν να καταταγούν στις παραπάνω βασικές κατηγορίες, ενώ οι 

υπόλοιποι δύο αποτελούν ιδιόρρυθµες εταιρίες. Οι τύποι αυτοί είναι: 

α) Προσωπικές εταιρίες: 
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- Οµόρρυθµη Εταιρία, 

- Ετερόρρυθµη Εταιρία (απλή), 

- Αφανής ή Συµµετοχική Εταιρία,  

β) Κεφαλαιουχικές Εταιρίες: 

- Ανώνυµη Εταιρία,  

γ) Μικτές Εταιρίες: 

- Ετερόρρυθµη κατά µετοχές Εταιρία, 

- Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης,  

δ) Ιδιόρρυθµες Εταιρίες: 

- Συνεταιρισµός, 

- Συµπλοιοκτησία. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το εµπορικό δίκαιο της χώρας µας προβλέπει τους 

παραπάνω εταιρικούς τύπους κατά τρόπο περιοριστικό. ∆εν είναι δυνατόν, δηλαδή, να 

συσταθεί εταιρία η οποία να περιβληθεί έναν άλλο νοµικό τύπο διαφορετικό από τους 

παραπάνω τους οποίους ρητά προβλέπει η νοµοθεσία µας. Είναι, βέβαια, δυνατόν µέσα 

στα ευρύτερα θεσµικά πλαίσια που καθορίζουν τους τύπους των εταιριών, να 

δηµιουργηθούν, µε ειδικούς νόµους, ειδικοί τύποι, όπως π.χ. οι προσωπικές εταιρίες του 

Π∆ 326/1994 καθώς και οι διάφοροι ειδικοί τύποι ανωνύµων εταιριών (τραπεζικές, 

ασφαλιστικές, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαίων κεφαλαίων, χρηµατιστηριακές, η 

ναυτική εταιρία Ν. 959/1979, ποδοσφαιρικές, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, κ.α.). 

Κάθε εταιρία που περιβάλλεται οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους τύπους, 

εκτός από την αφανή εταιρία και τη συµπλοιοκτησία, αποκτά νοµική προσωπικότητα και 

καθίσταται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Η εταιρία έτσι αποτελεί ένα αυτοτελές 

πρόσωπο, ανεξάρτητο από τους εταίρους, που έχει δική του δικαιοπρακτική ικανότητα, 

είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, ενεργεί µε δικό του όνοµα (επωνυµία), 

κατευθύνει τη δραστηριότητά του από ένα συγκεκριµένο τόπο (έδρα) που αποτελεί το 

ανάλογο της κατοικίας των φυσικών προσώπων και αποκτά ιθαγένεια, η οποία 

προσδιορίζεται από τον τόπο της έδρας. Έτσι, κάθε εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα 

θεωρείται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια. 

Προϋποθέσεις για τη σύσταση εταιρίας είναι: 

• σύµβαση µε ιδιωτικό ή δηµόσιο (συµβολαιογραφικό) έγγραφο, κατά τις επιταγές του 

νόµου, µεταξύ των εταίρων, 
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• ικανότητα για δικαιοπραξία, 

• εισφορά από τους συµβαλλοµένους κεφαλαίου που δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να 

αποτελείται από µετρητά, αλλά µπορεί να συνίσταται σε εισφορά υλικών ή άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, 

• θεµιτό του επιδιωκόµενου σκοπού, 

• δηµοσιότητα, για τις εταιρίες που έχουν νοµική προσωπικότητα. 

Η πρόθεση για εταιρική δραστηριότητα, απαραίτητη προϋπόθεση σε ορισµένους 

τύπους εταιριών, δεν είναι πάντοτε απαραίτητη, κυρίως στις κεφαλαιουχικές εταιρίες 

όπου π.χ. οι µέτοχοι µιας ανώνυµης εταιρίας ενδιαφέρονται περισσότερο ως 

κεφαλαιούχοι-επενδυτές παρά ως επιχειρηµατίες. 

Οι εταιρίες εµπορικού δικαίου που έχουν νοµική προσωπικότητα, αποκτούν την 

εµπορική ιδιότητα µε βάση είτε το τυπικό (ή υποκειµενικό) είτε το ουσιαστικό (ή 

αντικειµενικό) σύστηµα. Οι προσωπικές εταιρίες (οµόρρυθµη, απλή ετερόρρυθµη) 

χαρακτηρίζονται ως εµπορικές εφόσον διενεργούν κατά σύστηµα πράξεις από αυτές που 

ρητά χαρακτηρίζονται από τον εµπορικό νόµο ως εµπορικές και η διενέργεια των 

πράξεων αυτών συνιστά την συνήθη δραστηριότητά των (ουσιαστικό ή αντικειµενικό 

κριτήριο). Συνεπώς προσωπική εταιρία η οποία δεν έχει ως συνήθη δραστηριότητα τη 

διενέργεια εµπορικών πράξεων δεν αποκτά εµπορική ιδιότητα, όπως π.χ. όταν µία 

οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία έχει ως αντικείµενο εργασιών την αγοραπωλησία 

ακινήτων. 

Αντίθετα, η ανώνυµη εταιρία, η εταιρία περιορισµένης ευθύνης, η ετερόρρυθµη 

κατά µετοχές εταιρία και ο συνεταιρισµός χαρακτηρίζονται από το νόµο ως εµπορικές, 

ανεξάρτητα από το αν οι πράξεις που διενεργούν είναι εµπορικές (τυπικό ή υποκειµενικό 

κριτήριο). 

Το ποιος είναι ο προσφορότερος νοµικός τύπος που θα πρέπει να περιβληθεί µία 

συνιστώµενη εταιρία είναι θέµα πραγµατικό και η λύση που θα δοθεί εξαρτάται από τις 

ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιπτώσεως. Θα µπορούσε να λεχθεί ότι, µε εξαίρεση µικρό 

αριθµό περιπτώσεων όπου ο τύπος επιβάλλεται από το νόµο, π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, εταιρίες επενδύσεων και χαρτοφυλακίου, που ιδρύονται και λειτουργούν 

µόνο ως ανώνυµες εταιρίες, η απάντηση στο ερώτηµα αυτό δίδεται από την προσεκτική 

στάθµιση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει κάθε τύπος, τα 

οποία θα εξετάσουµε στα επόµενα κεφάλαια, σε συνάρτηση µε τις ιδιαίτερες επιδιώξεις 
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και λειτουργικές ιδιοµορφίες της εταιρίας. Σε πολύ γενικές γραµµές µπορεί να λεχθεί εδώ 

ότι µεγάλες εταιρίες οι οποίες για να λειτουργήσουν είναι απαραίτητο να συγκεντρώσουν 

µεγάλα κεφάλαια και αποβλέπουν σε µακροχρόνια άσκηση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, θα προτιµήσουν τον τύπο της ανώνυµης εταιρίας, ενώ δραστηριότητες 

που δεν απαιτούν µεγάλα κεφάλαια θα περιβληθούν κάποιον από τους τύπους των 

προσωπικών ή των µικτών εταιριών. Κατά τη λεπτοµερέστερη εξέταση των 

χαρακτηριστικών κάθε τύπου, στα επί µέρους κεφάλαια, θα δοθούν πληρέστερες 

διευκρινίσεις. 

 

1.3.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. 

Όπως προκύπτει από συνδυασµό των άρθρων 20 και 22 του Εµπορικού Νόµου, 

οµόρρυθµη είναι η εταιρία που συνιστάται µεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων τα 

οποία έχουν σκοπό να εµπορεύονται µαζί υπό εταιρική επωνυµία, ευθυνόµενα 

απεριορίστως και αλληλεγγύως για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας. 

Από τον ορισµό αυτόν προκύπτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Ο.Ε., τα 

οποία είναι: 

α) Η από κοινού εµπορία (άρα και επιδίωξη κέρδους), ασκούµενη από δύο τουλάχιστον 

πρόσωπα,  

β) Η κοινή επωνυµία, και 

γ) Τα απεριόριστο και το αλληλέγγυο της ευθύνης όλων των εταίρων. 

Το πρώτο από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι βασικό, προκειµένου η σχετική 

δραστηριότητα να θεωρηθεί ως εταιρική. 

Η επωνυµία µιας Ο.Ε., ή µιας εταιρίας γενικότερα, αποτελεί το «όνοµα» µε το 

οποίο οι συµβαλλόµενοι εκδηλώνονται µαζί σαν ενιαία οντότητα στις συναλλαγές τους 

προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η εταιρεία. 

Το τρίτο χαρακτηριστικό, που αναφέρεται στην ευθύνη των εταίρων, αποτελεί 

την ειδοποιό διαφορά που ξεχωρίζει την Ο.Ε. από κάθε άλλη εταιρική µορφή. 

Η έννοια του απεριόριστου της ευθύνης είναι ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται για 

τις υποχρεώσεις της εταιρείας µε ολόκληρη την ατοµική τους περιουσία και συνεπώς οι 

δανειστές εφόσον αποκτήσουν εκτελεστό τίτλο, µπορούν να προχωρήσουν σε 

αναγκαστική κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που είναι 

δεκτικό κατασχέσεως και στην εκποίησή του µε αναγκαστικό πλειστηριασµό. 
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Ως προς το αλληλέγγυο της ευθύνης, τούτο σηµαίνει ότι ο κάθε εταίρος ευθύνεται 

στο ακέραιο για όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν τόσο αυτός όσο και οι λοιποί εταίροι 

στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρίας. Έτσι οι πιστωτές της εταιρίας µπορούν να 

στραφούν αδιακρίτως εναντίον οποιουδήποτε εταίρου για να ικανοποιηθούν. 

Η µεγάλη έκταση της ευθύνης είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό που τονίζει 

ιδιαίτερα τον προσωπικό χαρακτήρα της Ο.Ε. Οι τρίτοι συµβάλλονται µε αυτήν 

βασιζόµενοι κυρίως στη φερεγγυότητα και την καλή φήµη των εταίρων, οι οποίες 

θεµελιώνονται και στην εγγύηση που παρέχει η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων πέρα 

από την καθεαυτό εταιρική περιουσία η οποία µπορεί και να µην είναι σηµαντική. Η 

έκταση της ευθύνης εµπεδώνει την πίστη και την ασφάλεια στις συναλλαγές της Ο.Ε. 

Αποτελεί όµως ένα αντικίνητρο για την ανάληψη δραστηριότητας µε αυτό τον εταιρικό 

τύπο και γι' αυτό η Ο.Ε. προσφέρεται κυρίως για µικρές ή µεσαίες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από πρόσωπα τα οποία συνήθως συνδέονται 

µεταξύ τους µε στενούς προσωπικούς δεσµούς, συγγενικούς ή φιλικούς. 

Εκτός από τους κανόνες δικαίου οι οποίοι ρυθµίζουν τις σχέσεις της Ο.Ε. µε τους 

τρίτους, ο νοµοθέτης έχει προβλέψει και κανόνες οι οποίοι ρυθµίζουν τις 

ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις των εταίρων. Μερικοί από τους κανόνες αυτούς 

αναφέρονται στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. 

Έτσι, αν δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, η διαχείριση της Ο.Ε. ανήκει στους 

εταίρους που πρέπει να αποφασίζουν µε οµοφωνία. Εισάγεται δηλαδή η αρχή της 

ισότητας στις βασικές σχέσεις των εταίρων, άσχετα µε το ποσό εισφοράς καθενός προς 

σχηµατισµό του εταιρικού κεφαλαίου. 

Η Ο.Ε. όµως µπορεί να διοικείται και από διαχειριστές, για τους οποίους ο νόµος 

περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις. 

Ως διαχειριστές µπορούν να ορισθούν και τρίτα πρόσωπα, εκτός των εταίρων. Οι 

διαχειριστές ορίζονται ή από το καταστατικό ή µε χωριστή πράξη των εταίρων. Ο τρόπος 

διορισµού τους επιδρά και στον τρόπο και στη δυνατότητα ανακλήσεώς τους. Αν, 

δηλαδή, έχουν ορισθεί από το καταστατικό, τότε µόνο µε τροποποίηση του καταστατικού 

ανακαλούνται, ενώ αν έχουν ορισθεί µε χωριστή πράξη των εταίρων αρκεί η ανάκληση 

να γίνει µε ανάλογη πράξη. 

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανάγεται βέβαια στο γενικότερο θέµα 

οργανώσεως της λειτουργίας της εταιρικής επιχειρήσεως. Τα οριζόµενα από το νόµο 
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πολύ απέχουν από το να υπαγορεύουν την πιο σκόπιµη διαχείριση των οικονοµικών της 

Ο.Ε. στη σύγχρονη επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

1.3.2 Έννοια και χαρακτηριστικό της Ε.Ε. 

Ετερόρρυθµη είναι η εταιρία στην οποία ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται 

απεριόριστα όπως και στην οµόρρυθµο, και ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται 

περιορισµένα µέχρι του ποσού της εισφοράς ή και µεγαλύτερου αυτής που µπορεί να έχει 

καθορισθεί στην εταιρική σύµβαση. 

Στην Ε.Ε. διακρίνουµε λοιπόν δύο οµάδες εταίρων µε διαφορετική έκταση 

ευθύνης: αυτόν ή αυτούς που υπέχουν απεριόριστη ευθύνη (οµόρρυθµοι εταίροι) και 

αυτόν ή αυτούς που η ευθύνη των περιορίζεται ως ένα ρητά καθοριζόµενο ποσό 

τουλάχιστον ίσο µε την κεφαλαιακή εισφορά των (ετερόρρυθµοι εταίροι). 

Το περιορισµένο της ευθύνης των ετερόρρυθµων εταίρων καθιστά δυνατό να 

εισέρχονται στην εταιρία µε την ιδιότητα αυτή άτοµα τα οποία θα δίσταζαν να 

αναλάβουν το βάρος της ευθύνης οµορρύθµου εταίρου. Η µειωµένη όµως ευθύνη των 

ετερόρρυθµων εταίρων συνεπάγεται γι' αυτούς και κάποιους περιορισµούς που ορίζει ο 

νόµος ή προκύπτουν από την ερµηνεία του νόµου. 

Οι περιορισµοί αυτοί είναι κυρίως οι εξής: 

α) ∆εν µπορεί να περιληφθεί το όνοµά των στην εταιρική επωνυµία. 

β) ∆εν µπορούν να αναλάβουν καθήκοντα που προσιδιάζουν στην προς τα έξω 

διαχείριση της εταιρίας. Έτσι δεν µπορούν να εκπροσωπήσουν την εταιρία ούτε ως 

πληρεξούσιοι των εταίρων ή του διαχειριστή και ακόµα δεν µπορούν να 

δηµιουργήσουν δεσµεύσεις, έστω και µεµονωµένων πράξεων, στο όνοµα ή για 

λογαριασµό της εταιρίας,  

γ) ∆εν µπορούν να εισφέρουν προσωπική εργασία, αλλά η κεφαλαιακή των µερίδα 

πρέπει να εκφράζει πραγµατικά υλική αξία. 

Οι περιορισµοί αυτοί αποβλέπουν στην προστασία των καλόπιστων τρίτων, οι 

οποίοι θα ήταν δυνατό να πλανηθούν εκλαµβάνοντας τον ετερόρρυθµο εταίρο ως 

οµόρρυθµο και να στηρίξουν τις σχέσεις τους µε την εταιρία στη νοµιζόµενη, αλλά 

ουσιαστικά ανύπαρκτη, απεριόριστη ευθύνη του. Γι' αυτό γίνεται δεκτό ότι ενέργειες που 

έρχονται σε αντίθεση µε τους παραπάνω περιορισµούς δεν είναι άκυρες, αλλά ο 

ετερόρρυθµος εταίρος υπέχει, ως προς αυτές, ευθύνη οµορρύθµου. 
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Κατά τα λοιπά, ο ετερόρρυθµος εταίρος έχει όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν 

από την εταιρική ιδιότητα. Μπορεί, δηλαδή, να µετέχει στην εσωτερική διαχείριση της 

επιχειρήσεως, να παίρνει µέρος, µε δικαίωµα ψήφου, στις διασκέψεις των εταίρων, να 

ελέγχει τους διαχειριστές της εταιρίας κ.λ.π. Αντίθετα, υπέχει και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εταιρική σχέση, συµβάλλοντας στην επιτυχία του εταιρικού σκοπού. 

Σηµειώνεται επίσης ότι η πτώχευση Ε.Ε. δεν συµπαρασύρει σε πτώχευση τους 

ετερόρρυθµους εταίρους. 

Γενικά, στην Ε.Ε. ισχύουν, µε κάποιες µικρές διαφοροποιήσεις που 

δικαιολογούνται από την ύπαρξη των ετερόρρυθµων εταίρων, όσα έχουν λεχθεί για την 

Ο.Ε. Το ίδιο ισχύει και για τη λογιστική της. 

 

1.3.3 Έννοια και χαρακτηριστικά συµµετοχικής ή αφανής εταιρία. 

Η συµµετοχική ή αφανής εταιρία είναι σύµβαση µε την οποία δύο ή περισσότερα 

πρόσωπα συµβάλλονται για να ενεργήσουν εµπορικές πράξεις τις οποίες συνάπτουν στο 

όνοµά τους, χωρίς ο εταιρικός δεσµός να γίνεται γνωστός στους τρίτους. 

Όπως συνάγεται από τον παραπάνω ορισµό, κύριο χαρακτηριστικό της 

συµµετοχικής εταιρίας είναι η αποφυγή της γνωστοποιήσεώς του εταιρικού δεσµού 

στους τρίτους, γεγονός στο οποίο οφείλει και την ονοµασία «αφανής εταιρία». Η 

εταιρική σχέση αποτελεί υπόθεση των εταίρων, από τους οποίους ορισµένοι ή και όλοι 

συναλλάσσονται µε το όνοµά τους, φαινοµενικά για ίδιο καθένας λογαριασµό. Συνεπώς 

η συµµετοχική εταιρία δεν αποκτά νοµική προσωπικότητα, ούτε εταιρική επωνυµία. 

Κατά τη σύστασή της µπορεί να συνταχθεί καταστατικό, το οποίο όµως δεν υποβάλλεται 

σε διατυπώσεις δηµοσιότητας. Η ύπαρξη της εταιρίας αποδεικνύεται ενώπιον των 

δικαστηρίων, αν παραστεί ανάγκη, και χωρίς την κατάρτιση καταστατικού, από την 

µεταξύ των εταίρων αλληλογραφία, από τις λογιστικές εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί 

στα εµπορικά βιβλία των µετεχόντων σ' αυτήν ή ακόµα και µε µάρτυρες. 

Οι εισφορές των συµµέτοχων για την πραγµατοποίηση του εταιρικού σκοπού δεν 

αποτελούν εταιρικό κεφάλαιο. Οι τρίτοι διασφαλίζονται χάρη στην προσωπική 

φερεγγυότητα του συµµέτοχου µε τον οποίο συνήψαν τη συναλλαγή. Βέβαια, το εταιρικό 

συµφωνητικό είναι ισχυρό για τις µεταξύ των εταίρων σχέσεις και βάσει αυτού ο εταίρος 

που βρέθηκε π.χ. αναγκασµένος να ικανοποιήσει εξ ιδίων του έναν πιστωτή της εταιρίας 

µπορεί να επιρρίψει σε βάρος των άλλων συµµέτοχων τα ποσά τα οποία τους αναλογούν. 
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Η αφανής εταιρία δεν είναι απαραίτητο να παραµένει άγνωστη στους τρίτους. Η 

γνωστοποίηση της υπάρξεώς της όµως δεν είναι υποχρεωτική, και οι εταίροι, όταν 

συναλλάσσονται µε τους τρίτους, δεν προβάλλουν τον εταιρικό δεσµό. 

Η διαχείριση της εταιρίας πραγµατοποιείται από ένα ή περισσότερους 

διαχειριστές, που καλούνται εµφανείς εταίροι. 

Η συµµετοχική εταιρία συνήθως συνιστάται για τη διενέργεια µεµονωµένων ή 

περιπτωσιακών πράξεων, κάποτε και µιας µόνο. Περιπτώσεις συστάσεως συµµετοχικής 

εταιρίας αναφέρονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

α) Έµπορος συµβάλλεται µε παραγωγό να διαθέτει το σύνολο της παραγωγής του 

τελευταίου, µε προκαθορισµένα ποσοστά συµµετοχής και των δύο στα κέρδη,  

β) ∆ύο έµποροι, από τους οποίους ο ένας βρίσκεται στον τόπο παραγωγής ενός προϊόντος 

και ο άλλος στον τόπο καταναλώσεως, συµβάλλονται ώστε ο πρώτος να 

πραγµατοποιεί τις αγορές επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους, και ο δεύτερος τις πω-

λήσεις, κατανέµοντας µεταξύ τους το αποτέλεσµα,  

γ) Έµποροι για να αποφύγουν τον µεταξύ τους ανταγωνισµό σε µειοδοτικό διαγωνισµό ή 

για να αναλάβουν µια µεγάλη παραγγελία που υπερβαίνει τις δυνατότητες του 

καθενός από αυτούς, συµβάλλονται συνιστώντας συµµετοχική εταιρία και εµ-

φανίζεται ένας από αυτούς ο οποίος, εφόσον επιτύχει την ανάληψη της παραγγελίας, 

την κατανέµει στους υπόλοιπους,  

δ) Συνηθισµένη είναι η περίπτωση της εκτελέσεως µεγάλων τεχνικών έργων, όπου 

διάφορα τεχνικά γραφεία συνιστούν συµµετοχική εταιρία και εµφανίζεται επισήµως 

ένα από αυτά, το οποίο όταν επιτύχει την ανάληψη του έργου, αναθέτει την εκτέλεση 

τµηµάτων του στις άλλες τεχνικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη µεταξύ τους 

σύµβαση,  

ε) Συµµετοχική επιχείρηση αποτελεί κατ' ουσία και το λεγόµενο κονσόρτσιουµ 

τραπεζών, στο οποίο προκειµένου να χορηγηθεί µια µεγάλη χρηµατοδότηση την 

οποία δεν θα ήθελε ή δεν θα µπορούσε να αναλάβει µια Τράπεζα, συµβάλλεται µε 

άλλες και ενώ εµφανίζεται αυτή µόνη ως χρηµατοδότρια, καλύπτει µέρος της 

χρηµατοδοτήσεως από εισφορές των υπολοίπων Τραπεζών οι οποίες, σύµφωνα µε τη 

σύµβαση, µετέχουν τόσο στους εισπραττόµενους τόκους όσο και στα σχετικά µε τη 

χρηµατοδότηση αυτή έξοδα στα οποία υποβάλλεται η εµφανιζόµενη ως 

χρηµατοδότρια τράπεζα. 
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1.4 Μικτές Εταιρείες 

1.4.1  Έ̈ννοια και χαρακτηριστικά της ΕΠΕ 

Ο θεσµός της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) εισήχθη στην Ελλάδα µε 

τον Νόµο 3190/1955, προκειµένου να υπάρξει ένας τύπος εταιρίας που να προσφέρεται 

σε µεσαίες κυρίως επιχειρήσεις για τις οποίες τόσο η µορφή της προσωπικής εταιρίας 

όσο και της κεφαλαιουχικής (Α.Ε.) παρουσιάζουν σοβαρά µειονεκτήµατα. 

Πράγµατι, το απεριόριστο της ευθύνης των οµορρύθµων εταίρων στις 

προσωπικές εταιρίες, καθώς και η εξάρτηση της τύχης των επιχειρήσεων που έχουν 

περιβληθεί τύπο ΟΕ ή EE από τα πρόσωπα των εταίρων, αποτελούν σοβαρά αντικίνητρα 

για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις που η εταιρία 

προβλέπεται να έχει διαστάσεις οι οποίες θα ξεπερνούν αισθητά το µικρό µέγεθος. 

Αλλά και ο τύπος της ΑΕ µπορεί να µην είναι ο ενδεδειγµένος, όχι τόσο επειδή το 

ελάχιστο όριο κεφαλαίου που επιβάλλει ο νόµος είναι κατά πολύ υψηλότερο από εκείνο 

των προσωπικών εταιριών, όσο κυρίως επειδή η ΑΕ έχει δοµή προσανατολισµένη στην 

εξυπηρέτηση των µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεων και υπόκειται σε έντονο κρατικό 

έλεγχο και εποπτεία που αποβλέπουν στην προστασία των πιστωτών και των µετόχων 

της µειοψηφίας. 

Αυτές τις περιπτώσεις όπου καθίσταται αισθητή η ανάγκη να υπάρξει ένας 

ενδιάµεσος τύπος εταιρίας που να µπορεί να παρεµβληθεί µεταξύ προσωπικών και Α.Ε., 

θέλησε να εξυπηρετήσει ο νοµοθέτης, εισάγοντας το θεσµό της Ε.Π.Ε. στην οποία 

αµβλύνεται χωρίς όµως και να εξαφανίζεται, το προσωπικό στοιχείο, ενώ ταυτόχρονα ο 

κεφαλαιουχικός χαρακτήρας δεν είναι ιδιαίτερα έντονος. 

Στην Ε.Π.Ε. για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η εταιρία µε την 

περιουσία της, ενώ οι εταίροι ευθύνονται περιορισµένα διακινδυνεύοντας µόνο το ποσό 

της εισφοράς των. 

Έτσι, κύριο χαρακτηριστικό της Ε.Π.Ε. είναι το περιορισµένο της ευθύνης των 

εταίρων, που µπορεί γενικώς να παραβληθεί µε την ευθύνη των µετόχων της Α.Ε. 

Μεταξύ όµως Ε.Π.Ε. και Α.Ε. υπάρχει βασική διαφορά που συνίσταται στο ότι τα 

εταιρικά µερίδια στα οποία υποδιαιρείται το κεφάλαιο της ΕΠΕ δεν µπορούν να 

αντιπροσωπευθούν από µετοχικούς τίτλους. 
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Ακόµα, η λήψη αποφάσεων στην Συνέλευση των Εταίρων της Ε.Π.Ε. λαµβάνεται 

µε πλειοψηφία πλέον του µισού του όλου αριθµού των εταίρων ενώ ταυτόχρονα οι 

πλειοψηφούντες εταίροι πρέπει να εκπροσωπούν πάνω από το µισό του κεφαλαίου. 

Εισάγεται δηλαδή σύνθετο κριτήριο πλειοψηφίας προσώπων και κεφαλαίων, γεγονός 

που τονίζει τον ενδιάµεσο χαρακτήρα της. Μειονέκτηµα του τρόπου αυτού είναι ότι 

εισάγει µηχανισµό εµπλοκής, δηµιουργώντας κάποτε καταστάσεις όπου η λήψη 

αποφάσεως αποβαίνει αδύνατη, όπως π.χ. όταν, προκειµένου να επιλεγεί µία από τις δύο 

πολιτικές Χ και Ψ, την πρώτη υποστηρίζει ο εταίρος Α που ελέγχει το 51% του 

κεφαλαίου, ενώ η δεύτερη υποστηρίζεται από τους εταίρους Β και Γ που ελέγχουν µαζί 

το υπόλοιπο 49%. 

1.4.2 Έννοια και Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα της Ανώνυµης Εταιρίας 

(Α.Ε.) 

 

Έννοια 

Ο Ν.2190/20 δεν παρέχει ρητά την έννοια της ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), παρά 

µόνο, στο άρθρο 1 αναφέρει ότι η Α.Ε. είναι εµπορική. Εντούτοις, από το όλο 

νοµοθέτηµα (143 άρθρα), προκύπτει µε σαφήνεια η έννοια αυτή. Συνεπώς, η Α.Ε., είναι 

εµπορική και κεφαλαιουχική, µε την ευρεία έννοια εταιρεία (δηλαδή, ένωση προσώπων 

που ιδρύεται µε δικαιοπραξία για κοινό σκοπό για όλα τα µέλη της), έχει νοµική 

προσωπικότητα ευθυνόµενη για τα χρέη της µόνο η ίδια µε την περιουσία της, το δε 

κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα µερίδια, τις µετοχές. 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα 

Παρότι η Α.Ε. και έχει σωµατειακή οργάνωση (δηλαδή, πολυµελής ένωση 

προσώπων ανοικτού τύπου, που η επίτευξη του σκοπού της αναθέτεται σε ολιγοµελές 

όργανο, ενώ τα µέλη της εκφράζουν τη βούλησή τους περιοδικά και µόνο στη 

συνέλευση), δεν υπάγεται στην έννοια του σωµατείου, αφού αυτό επιδιώκει πάντοτε 

σκοπό µη κερδοσκοπικό (Α. Κ. 78). ∆εν υπάγεται, όµως, ούτε στην έννοια της εταιρείας 

του αστικού κώδικα (δηλαδή, ένωση µε µικρό και κλειστό αριθµό µελών που δρουν όλα 

µαζί από κοινού για επίτευξη του εταιρικού σκοπού), γιατί σε αντίθεση µε αυτή, τα µέλη 
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(µέτοχοι) της Α.Ε. δεν συνδέονται µεταξύ τους µε συµβατικό δεσµό - άρα, δεν υπάρχει 

ενοχική δοµή στην Α.Ε. - η δε λειτουργία της είναι ανεξάρτητη από µεταβολές που 

επέρχονται στα πρόσωπα των µελών της. 

Η επίτευξη του εταιρικού σκοπού της Α.Ε., δεν εξαρτάται από τη σύµπραξη των 

µετόχων, αφού αυτοί δεν έχουν εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης, αλλά έχει 

ανατεθεί σε ειδικό ολιγοµελές όργανο διοίκησης, το διοικητικό συµβούλιο, τα µέλη του 

οποίου δεν είναι και αναγκαστικά µέτοχοι. Πάντως, η Α.Ε. είναι εταιρεία υπό την ευρεία 

έννοια, δηλαδή, ένωση προσώπων που ιδρύεται µε δικαιοπραξία για κοινό σκοπό για όλα 

τα µέλη της. Η Α.Ε. είναι ακραιφνής µορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, αφού µόνο η 

καταβολή της εισφοράς έχει σηµασία και όχι το πρόσωπο των µετόχων (κατά 

αναγκαστικό δίκαιο). ∆ηλαδή, το πρόσωπο των εταίρων (µετόχων) είναι αδιάφορο για 

την υπόσταση της εταιρείας και για το λόγο αυτό, η µεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας 

είναι ελεύθερη, ενώ γεγονότα που επέρχονται στο πρόσωπο των µετόχων (π.χ. θάνατος, 

πτώχευση, απαγόρευση), δεν επηρεάζουν την εταιρεία. 

Η Α.Ε. είναι εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, δηλαδή, έχει καθολική 

αυτοτέλεια, αφού για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται µόνο αυτή, ως νοµικό πρόσωπο µε την 

περιουσία της και όχι οι µέτοχοι. Πρόκειται συνεπώς για νοµικό πρόσωπο και µάλιστα 

ιδιωτικού δικαίου αφού ιδρύεται µε δικαιοπραξία. Η Α.Ε. θεωρείται εµπορική εταιρεία 

κατά το τυπικό σύστηµα, δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν ο σκοπός της είναι εµπορικός ή 

όχι (π.χ. αν η Α.Ε. διενεργήσει αστική πράξη, όπως αγορά ακινήτου, αυτή θεωρείται ότι 

έγινε χάρη της εµπορίας της). Έτσι, λοιπόν και αν ακόµα ο σκοπός της δεν είναι 

εµπορικός, ούτε και οικονοµικός, θεωρείται εµπορική εταιρεία, οι δε πράξεις της, κατά 

την επικρατούσα άποψη, είναι πάντοτε εµπορικές και για το λόγο αυτό, στην Α.Ε. έχουν 

εφαρµογή όλες οι συνέπειες της εµπορικής ιδιότητας (π.χ. υποχρέωση τήρησης 

εµπορικών βιβλίων, πτώχευση, προσωποκράτηση εκπροσώπων κ.λ.π.). 

Κατά ορισµένους ερµηνευτές του νόµου, δεν εµπορικοποιούνται ανεξαιρέτως 

όλες οι πράξεις της Α.Ε., αλλά αυτό εξαρτάται από το αν οι πράξεις της, αφορούν κύριες 

εµπορικές πράξεις ή έγιναν πραγµατικά χάρη της εµπορίας της. Αντίθετα, όµως, ο 

εµπορικός χαρακτήρας της Α.Ε., δεν προσδίδει την εµπορική ιδιότητα στο µέτοχο. 

Ζήτηµα γεννιέται, µόνο, για το µοναδικό ή και τον κυριαρχούντα µέτοχο. Σύµφωνα µε τη 

νοµολογία (Α.Π. 1058/87, 521/88, 1046/90 και Εφ.Θεσ 104/92), ο µοναδικός ή ο 

κυριαρχούντας µέτοχος αποκτά την εµπορική ιδιότητα καθότι, µέσω του νοµικού 
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προσώπου, το οποίο χρησιµοποιεί ως παρένθετο πρόσωπο ασκεί τη δική του προσωπική 

εταιρεία. Όµως, η ορθότητα της νοµολογίας, αµφισβητείται από ορισµένους καθηγητές 

του εµπορικού δικαίου µε το σκεπτικό ότι, η αναγνώριση από το εµπορικό δίκαιο της 

µονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας (κατά τη λειτουργία της), σηµαίνει ότι παρά 

την ουσιαστική ταύτιση εταιρείας και µοναδικού µετόχου, αποδέχεται το µεταξύ τους 

χωρισµό, και κατά επέκταση το µη καταλογισµό ιδιοτήτων νοµικού προσώπου στο 

µέτοχο και αντίστροφα.. 

Η Α.Ε. χαρακτηρίστηκε από το νοµοθέτη ως ανώνυµη, επειδή αυτός θέλησε, το 

ανώτατο όργανο της, δηλαδή, η γενική συνέλευση, που οι αποφάσεις της δεσµεύουν 

όλους τους µετόχους, να συγκροτείται και να αποφασίζει µε απαρτία και πλειοψηφία 

υπολογιζόµενη σε ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου και όχι σε ποσοστό επί του 

αριθµού των µετόχων, µη αποβλέποντας, δηλαδή, στα πρόσωπα των µετόχων. Έτσι, 

λοιπόν, το γεγονός ότι, αρκετές Α.Ε. υποχρεούνται από το νόµο να έχουν τις µετοχές τους 

ονοµαστικές, ή κατά τη λειτουργία τους απέµεινε ένας, µόνο, µέτοχος ή όλοι οι µέτοχοι 

είναι µέλη της ίδιας οικογένειας, δεν αίρεται ο χαρακτηρισµός της εταιρείας ως 

ανώνυµης. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο της Α.Ε. είναι στις περισσότερες διατάξεις του, 

αναγκαστικού δικαίου (και προς τις εσωτερικές, αλλά και προς τις εξωτερικές σχέσεις 

της). Αυτή η τυποποίηση έχει σαν σκοπό να δηµιουργηθεί ασφάλεια δικαίου, κυρίως, 

στους αποταµιευτές που επενδύουν σε µετοχές και συνεπώς, θα πρέπει να βασίζονται στο 

γεγονός ότι, σε όλες τις Α.Ε. ισχύουν οι ίδιοι βασικοί κανόνες), και αυτό γιατί, η όλη 

δοµή της ευνοεί την καταχρηστική της λειτουργία, ιδιαίτερα σε βάρος των µετόχων και 

των δανειστών της, λόγω του απρόσωπου χαρακτήρα της, της συµµετοχής σε αυτή 

προσώπων µε διαφορετικά ή συγκρουόµενα συµφέροντα, της έλλειψης ευθύνης και 

συµβατικών δεσµών µεταξύ των µετόχων, της εξάρτησης του διοικητικού συµβουλίου 

από την πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης, καθώς και της αποτυχίας του θεσµού των 

ελεγκτών. Μάλιστα, για τους λόγους αυτούς, ο Ν.2190/1920, επιβάλλει κρατική 

εποπτεία, αστική και ποινική ευθύνη των µελών του διοικητικού συµβουλίου, αλλά και 

των ελεγκτών. 

Βασικής σηµασίας είναι οι ακόλουθες τρεις (3) αρχές αναγκαστικού δικαίου, που 

αφορούν τη νοµική θέση του µετόχου: α) ούτε µε διάταξη του καταστατικού µπορεί να 

αναχθεί η εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης στο µετοχικό δικαίωµα, β) η αρχή της 
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ελεύθερης µεταβίβασης της µετοχικής σχέσης και γ) η αρχή της έλλειψης υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τη µετοχική σχέση. 

Το Ελληνικό δίκαιο των εµπορικών εταιρειών ακολουθεί το σύστηµα του δικαίου 

της έδρας των νοµικών προσώπων. Σαν έδρα, εννοείται, κατά βάση, η καταστατική έδρα. 

Αν, όµως, ο τόπος της καταστατικής έδρας δεν συµπίπτει µε τον τόπο που ασκείται η 

κύρια διοίκηση της εταιρείας, λαµβάνεται υπόψη ο δεύτερος. Εταιρείες που ιδρύθηκαν 

σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Εντούτοις, 

επιτρέπεται η µεταφορά έδρας της Α.Ε. στην αλλοδαπή, αλλά τότε η εταιρεία γίνεται 

αλλοδαπή, χωρίς αυτό να αποτελεί αιτία λύσης της. Τέλος, ο Ν.2190/1920, όπως ισχύει 

σήµερα, έχει τροποποιηθεί επανειληµµένα και µάλιστα, για τελευταία φορά πρόσφατα µε 

το Ν.3229/2004. Όµως, οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις του, έγιναν µε τα Π.∆. 409/86, 

419/86 και 498/87, µε τα οποία εναρµονίστηκε µε το κοινοτικό δίκαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ι∆ΡΥΣΗ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ 

 

Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕ 

1.1. Γενικά 

Για την ίδρυση της Α.Ε. απαιτείται η σύµπραξη δύο, τουλάχιστο, προσώπων 

(φυσικών ή νοµικών), χωρίς να προβλέπεται από το νόµο η αναλογία συµµετοχής των 

ιδρυτών. Για την ίδρυση µιας Α.Ε. ορίζεται από το νόµο συγκεκριµένη διαδικασία, η 

οποία εξετάζεται αναλυτικά στις επόµενες παραγράφους. 

 

1.2  Σύναψη Καταστατικού 

Το καταστατικό είναι σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ δύο (2), τουλάχιστο, 

προσώπων, τους ιδρυτές, οι οποίοι µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, η οποία 

και θα πρέπει απαραίτητα να περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, ο 

οποίος είναι συστατικού χαρακτήρα. Οι ιδρυτές µπορούν, είτε να παραβρίσκονται και να 

υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως το καταστατικό, είτε να αντιπροσωπεύονται µε 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα που θα υπογράψουν για 

λογαριασµό τους. (Αν οι ιδρυτές είναι δύο φυσικά πρόσωπα, ο ένας µπορεί να εξουσι-

οδοτήσει τον άλλο να παραβρεθεί και να υπογράψει και για τους δύο). Σε περίπτωση που 

ένας από τους ιδρυτές είναι Α.Ε., τότε το διοικητικό συµβούλιο της µπορεί, είτε να 

παραβρεθεί ολόκληρο στο συµβολαιογράφο, είτε να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα 

µέλη για την υπογραφή του καταστατικού. Αν όµως το καταστατικό της ιδρύτριας Α.Ε. 

δεν προβλέπει στο σκοπό της και συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, τότε θα πρέπει 

κανονικά να προηγηθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, η οποία να 

παρέχει τέτοιο δικαίωµα στο διοικητικό συµβούλιο. 

Οι διατάξεις του καταστατικού, όπως αυτές συµπεριλήφθηκαν αρχικά σε αυτό, 

δεν ισχύουν υποχρεωτικά σε όλο το βίο της εταιρείας, αφού παρέχεται η ευχέρεια από το 

νόµο να τροποποιηθούν µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, για την οποία, όµως, δεν 

απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο. Το ίδιο ισχύει και για τις απλές κωδικοποιήσεις 

του καταστατικού (κατά παρέκκλιση από την αρχή του άρθρου 164 Α.Κ.). 

Σηµαντικό, αλλά εξίσου δύσκολο, είναι το θέµα της ερµηνείας των διατάξεων του 

καταστατικού. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 987/1985 απόφαση του Αρείου Πάγου, η 
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ερµηνεία του καταστατικού γίνεται, κυρίως, µε αντικειµενικά κριτήρια και συγκεκριµένα 

µε βάση, τόσο την αναζήτηση της αληθινής βούλησης (ιδρυτών και µετόχων) χωρίς 

προσήλωση στις λέξεις (Α.Κ.173), όσο και την καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 

συναλλακτικά ήθη (Α.Κ.200). Από πλευράς κοινοτικού δικαίου επιτρέπεται στα κράτη 

µέλη να θεσµοθετούν τη µονοπρόσωπη Α.Ε. Η εµπορική νοµοθεσία της χώρας µας, δεν 

έχει κάνει, µέχρι σήµερα, χρήση της ευχέρειας αυτής. Εξαιρετικά και σύµφωνα µε το 

Ν.4014/1959, µπορεί κατόπιν υπουργικής απόφασης να επιτραπεί η ίδρυση Α.Ε. από 

µόνο το ∆ηµόσιο.  

 

1.3 Ανάληψη των Μετοχών (Κάλυψη των Μετοχικού Κεφαλαίου) 

Ο Ν.2190/1920 (παρ. 1 αρθ. 8) δέχεται δύο (2) τρόπους ίδρυσης της Α.Ε., 

ανάλογα µε το αν αναλαµβάνονται όλες οι µετοχές από τους ίδιους τους ιδρυτές (ενιαία 

ίδρυση) ή διαθέτονται στο κοινό µε δηµόσια εγγραφή (διαδοχική ή σταδιακή ίδρυση). 

Πάντως, κατά την ορθότερη γνώµη, αλλά όχι και αναµφισβήτητη, για να συσταθεί 

έγκυρα η εταιρεία, δηλαδή, για να της χορηγηθεί άδεια σύστασης από τη ∆ιοίκηση, θα 

πρέπει να έχει γίνει η κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές. Με άλλα 

λόγια, ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να καλυφθεί κατά το χρόνο της 

σύναψης του καταστατικού και πάντως, µέχρι τη συντέλεση των διατυπώσεων 

δηµοσιότητας που προβλέπονται για τη σύσταση της Α.Ε. 

 

1.4. Έγκριση του Καταστατικού και της Άδειας Σύστασης  

Η χορήγηση της έγκρισης του καταστατικού και της άδειας σύστασης, αλλά και 

λειτουργίας της εταιρείας, είναι υποχρεωτική για τη ∆ιοίκηση, εφόσον, βέβαια, 

συντρέχουν οι, κατά νόµο, προϋποθέσεις. Έτσι, λοιπόν, η ∆ιοίκηση δεν µπορεί να 

απορρίψει αίτηση για παροχή άδειας σύστασης, επειδή π.χ. ο κλάδος εµπορίου ή 

βιοµηχανίας που επιλέγηκε είναι κορεσµένος. Συνεπώς, η ∆ιοίκηση χορηγεί την άδεια 

σύστασης ελέγχοντας τη νοµιµότητα, αλλά όχι και τη σκοπιµότητα (Α.Π.459/1989) και 

επίσης, προβαίνει σε τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο της νοµιµότητας του καταστατικού 

(Σ.τ.Ε. 413/1950,3167/1968), που περιορίζεται στις γενικές διατάξεις, µε την επιφύλαξη 

όµως, της σχετικής διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του 

Ν.2190/1920 (που προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.2941/ 2001), σύµφωνα µε την οποία 

για τις Α.Ε. εκείνες, που το µετοχικό κεφάλαιο τους δεν υπερβαίνει το ποσό ευρώ 
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300.000, η καταχώρηση της σύστασής τους στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, γίνεται 

αυθηµερόν και χωρίς έλεγχο των πράξεων και των στοιχείων της σύστασης (µε εξαίρεση 

τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και 

αµοιβαίων κεφαλαίων, τις εισαγµένες στο Χ.Α.Α. Α.Ε., τις αθλητικές Α.Ε., καθώς και τις 

προερχόµενες, από µετατροπή επιχειρήσεων, Α.Ε.). 

Αν η ∆ιοίκηση παραλείπει να προβεί στην έγκριση του καταστατικού και στη 

χορήγηση της άδειας σύστασης ή αν παρά το σύννοµο του καταστατικού, εκδώσει 

απορριπτική απόφαση, τότε µπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας. Η έγκριση του καταστατικού από τη ∆ιοίκηση, δεν θεραπεύει τυχόν 

ελαττώµατά του, αφού και µετά την έγκριση εξακολουθεί να διατηρεί το δικαιοπρακτικό 

του χαρακτήρα. Έτσι, λοιπόν, τα πολιτικά δικαστήρια έχουν τη δικαιοδοσία να κρίνουν 

τη νοµιµότητα διατάξεων του καταστατικού. Πάντως, σύµφωνα µε την ολοµέλεια του 

Συµβουλίου της Επικρατείας (2520/1965), η ∆ιοίκηση δεν έχει εξουσία ακύρωσης, µη 

τροποποιητικών αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Έγκριση απαιτείται από τη 

∆ιοίκηση και για κάθε τροποποίηση ή απλή κωδικοποίηση του καταστατικού. Όσον 

αφορά την ανάκληση της άδειας σύστασης της Α.Ε., αυτή, δεν εναπόκειται στην 

ελεύθερη κρίση της ∆ιοίκησης, αλλά επιτρέπεται - εκτός από τους γενικούς όρους 

ανάκλησης - µόνο για ορισµένους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 48 

του Ν.2190/1920. 

Η έγκριση του καταστατικού και η άδεια σύστασης της Α.Ε., µετά και το Ν.∆. 

532/1970 «περί συµπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης» (αλλά 

και το Β.∆. 191/1972), παρέχονται από τον αρµόδιο, κατά τόπο, νοµάρχη. Προκειµένου, 

όµως, για ορισµένες σηµαντικές εταιρείες, όπως οι τραπεζικές, ασφαλιστικές, 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και αυτές που έχουν τις 

µετοχές τους εισαγµένες στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών, η έγκριση του καταστατικού 

και η άδεια σύστασης, χορηγούνται απευθείας από την αρµόδια κεντρική υπηρεσία του 

υπουργείου εµπορίου (παρ. 8 αρθ. 7β Ν.2190/1920). 

Για τις παραπάνω εταιρείες, απαιτείται επιπλέον και άδεια λειτουργίας από 

ορισµένη αρχή (δηλαδή, ανάλογα, από την τράπεζα της Ελλάδος, ή την επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς κ.λπ.), η οποία χορηγείται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον 

συντρέχουν οι νόµιµες και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Τέλος, σύµφωνα µε το 

Ν2081/1992, η εξουσία ελέγχου της νοµιµότητας των επωνυµιών και των διακριτικών 
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τίτλων υπάγεται στην αρµοδιότητα των επιµελητηρίων (µέχρι τότε υπάγονταν στη 

νοµαρχία). 

Πιο συγκεκριµένα, η ∆ιοίκηση προκειµένου να εγκρίνει το καταστατικό 

ιδρυόµενης Α.Ε. ή την τροποποίηση αυτού, θα πρέπει προηγουµένως το καταστατικό, να 

συνοδεύεται από την προέγκριση του δικαιώµατος χρήσης της επωνυµίας και του 

διακριτικού τίτλου από το οικείο επιµελητήριο, αλλιώς η ∆ιοίκηση είναι υποχρεωµένη να 

µην εγκρίνει το καταστατικό (αρθ. 1 Ν.2941/2001, µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 

5α του Ν.1089/1980 περί επιµελητηρίων). Παρότι ο νόµος (2941/2001) δεν το αναφέρει 

ρητά, θα πρέπει η σχετική προέγκριση της επωνυµίας και του διακριτικού σήµατος, από 

το οικείο επιµελητήριο, να είναι έγγραφη, προσκοµιζόµενη, µάλιστα, στο 

συµβολαιογράφο για τη σύνταξη του καταστατικού. 

Η χορηγούµενη (έγγραφη) προέγκριση ισχύει για χρονικό διάστηµα δύο (2) 

µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησής της, οπότε µέσα στην προθεσµία αυτή θα πρέπει 

η ενδιαφερόµενη Α.Ε. να οριστικοποιήσει το δικαίωµα χρήσης της επωνυµίας και του 

διακριτικού τίτλου στο οικείο επιµελητήριο. Μάλιστα δε, οι συµβολαιογράφοι είναι 

υποχρεωµένοι να µην προβαίνουν στη σύνταξη του εγγράφου σύστασης της Α.Ε. και να 

ζητούν την επανάληψη της διαδικασίας προέγκρισης της επωνυµίας και του διακριτικού 

τίτλου αυτής, όταν ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας διαφοροποιείται ουσιωδώς, από 

εκείνο µε βάση τον οποίο χορηγήθηκε η παραπάνω προέγκριση. 

Επίσης, η αναγγελία, της ιδρυθείσας Α.Ε. µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη 

των εργασιών, για την έναρξή της, στο οικείο επιµελητήριο, πραγµατοποιείται (όχι πλέον 

από την εταιρεία), αλλά από την εποπτεύουσα αρχή, αµέσως µετά την καταχώρηση του 

συµφωνητικού σύστασης στο Μ.Α.Ε. (αρθ.1 Ν.2941/2001). Σε περίπτωση που σύµφωνα 

µε το δηλωµένο σκοπό, η επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας υπάγεται στην 

αρµοδιότητα περισσότερων επιµελητηρίων, έγκυρη θεωρείται η αναγγελία έναρξης της 

Α.Ε. σε εκείνο το επιµελητήριο, που έχει αρµοδιότητα ως προς τον πρωταρχικό, από τους 

περισσότερους, σκοπό της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ειδικά και µόνο για την 

πρώτη, κατά την έναρξη των εργασιών, θεώρηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. των βιβλίων και 

στοιχείων της Α.Ε., δεν απαιτείται βεβαίωση του οικείου επιµελητηρίου για καταβολή ή 

διακανονισµό των ετήσιων εισφορών της εταιρείας σε αυτό. Η βεβαίωση αυτή 

υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της πρώτης 

εταιρικής χρήσης. Τέλος, επισηµαίνουµε ότι, µε σχετικό νοµοσχέδιο προβλέπεται η 
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δηµιουργία ενιαίου γενικού εµπορικού µητρώου, στο οποίο θα εγγράφονται υποχρεωτικά 

όλες οι επιχειρήσεις (ατοµικές, προσωπικές, Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) και θα τηρείται στα 

επιµελητήρια σε ηλεκτρονική µορφή µε δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό κάθε 

ενδιαφερόµενου προσώπου. Το µητρώο αυτό, θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που 

αφορούν τη σύσταση, τη λειτουργία και τις µεταβολές των επιχειρήσεων. 

 

1.5. ∆ηµοσιότητα της Σύστασης  

Η δηµοσιότητα της σύστασης της Α.Ε., συντελείται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Με την καταχώρηση (µε επιµέλεια των προσώπων που ορίζονται στο καταστατικό σαν 

µέλη του πρώτου διοικητικού συµβουλίου) του εγκριµένου, από τη ∆ιοίκηση, 

καταστατικού, καθώς και της άδειας σύστασης της Α.Ε., στο «Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών» (Μ.Α.Ε.). Η καταχώρηση αυτή είναι συστατικού χαρακτήρα, που 

σηµαίνει ότι, η εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα από την ηµεροµηνία της 

καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της έγκρισης σύστασής της.  

β) Με τη δηµοσίευση (µε επιµέλεια και µε δαπάνες της ενδιαφερόµενης εταιρείας) στο 

τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφηµερίδας της κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) της ανακοίνωσης 

για τη σχετική καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. της έγκρισης του καταστατικού και της 

άδειας σύστασης. Με την υπ’ αριθµό Κ2/10200/26.7.2002 κοινή απόφαση των 

υπουργών οικονοµίας και ανάπτυξης, καθορίζεται η διαδικασία δηµοσίευσης στο 

Φ.Ε.Κ. της ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μ.Α.Ε., τόσο της απόφασης σύστασης, 

όσο και της έγκρισης του καταστατικού της Α.Ε. ∆εν δηµοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ., 

ολόκληρο το καταστατικό, αλλά, µόνο, τα στοιχεία που ορίζονται από την 

παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν.1599/1986, σύµφωνα µε την οποία: «Οι πράξεις 

που δηµοσιεύονται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε καταχωρούνται πάντοτε σε περίληψη. 

Η περίληψη του καταστατικού της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. περιέχει την επωνυµία, την 

έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, τον αριθµό, είδος 

και ονοµαστική αξία των µετοχών ή µεριδίων, τον αριθµό των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου και τα ονόµατα των διαχειριστών αν έχουν διοριστεί διαχειριστές µε το 

καταστατικό της Ε.Π.Ε. και τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, τον αριθµό του 

συµβολαίου και το όνοµα του συµβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της 

εταιρείας, καθώς και τον αριθµό και χρονολογία της απόφασης της αρχής που 

ενέκρινε τη σύσταση της Α.Ε. ή τον αριθµό της πράξης καταχώρησης της παρα-
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γράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 περί Ε.Π.Ε. Όµοια περίληψη γίνεται και σε 

κάθε τροποποίηση του καταστατικού». Η δηµοσίευση αυτή είναι δηλωτικού και όχι 

συστατικού χαρακτήρα. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη δηµοσιότητα παρέχουµε 

στο κεφάλαιο 9. 

 

1.6. Έξοδα Σύστασης 

Προκειµένου να συσταθεί µια ανώνυµη εταιρεία, απαιτείται να γίνουν ορισµένα 

έξοδα, που είναι τα ακόλουθα: 

α) Αµοιβή συµβολαιογράφου, ανερχόµενη για ένα απλό συµβόλαιο σε πάγιο ποσό ευρώ 

800 περίπου, πλέον την επιβάρυνση για τα αντίγραφα. ∆ηλαδή, για ένα απλό και 

σύντοµο συµβόλαιο σύστασης Α.Ε. µε το κατώτατο νόµιµο µετοχικό κεφάλαιο, η 

αµοιβή του συµβολαιογράφου ανέρχεται σε ευρώ 1.500 περίπου,  

β) Αµοιβή δικηγόρου - ο οποίος συµπράττει υποχρεωτικά στη σύνταξη του συµβολαίου 

σύστασης Α.Ε. - σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 161 του κώδικα 

δικηγόρων, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του Ν.2915/2001, ως ακολούθως:  

βα) για το ποσό µέχρι 44.020,54 ευρώ σε ποσοστό 1%  

ββ) για το ποσό από 44.020,55 ευρώ και µέχρι 1.467.351,43 ευρώ σε ποσοστό 0,5% 

βγ) για το ποσό από 1.467.351,44 ευρώ µέχρι 2.934.702,86 ευρώ σε ποσοστό 0,4% 

βδ) για το ποσό από 2.934.702,87 ευρώ µέχρι 5.869.405,72 ευρώ σε ποσοστό 0,3% 

βε) για το ποσό από 5.869.405,73 ευρώ µέχρι 14.673.514,30 ευρώ σε ποσοστό 0,2% 

βστ) για το ποσό από 14.673.514,31 ευρώ µέχρι 29.347.028,61 ευρώ σε ποσοστό 

0,1%  

βζ) για το ποσό από 29.347.028,62 ευρώ µέχρι 58.694.057,22 ευρώ σε ποσοστό 

0,05%  

βη) για το ποσό πέραν των 58.694.057,23 ευρώ σε ποσοστό 0,01%  

γ) Παράβολο δηµοσίευσης της ανακοίνωσης, για τη σύσταση της Α.Ε., στο Φ.Ε.Κ., 

ποσού ευρώ 520,20, σύµφωνα µε την υπαριθµό Γ157123/ 8.10.2003 απόφαση του 

υπουργού εσωτερικών, δηµόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 

1464/Β/8.10.2003).  

δ) Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ποσοστού 1% επί του ποσού του µετοχικού 

κεφαλαίου. ∆ηλαδή, για το κατώτατο νόµιµο µετοχικό κεφάλαιο ο φόρος αυτός 

ανέρχεται σε ευρώ 600.  
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ε) Εισφορά 1‰ (τοις χιλίοις) υπέρ της επιτροπής ανταγωνισµού (άρθρο 1 Ν.2837/2000), 

η οποία καταθέτεται στην εθνική τράπεζα (κεντρικό κατάστηµα-αριθµός 

λογαριασµού 040/546191-03). Η καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. της απόφασης σύστασης 

(ή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου) της Α.Ε. γίνεται, µόνο, µετά την 

προσκόµιση στην αρµόδια υπηρεσία, σαν απαραίτητο συνοδευτικό παραστατικό του 

γραµµατίου είσπραξης της εθνικής τράπεζας της καταβολής της παραπάνω εισφοράς 

(υπ’ αριθµό 2279/ 10.11.2000 κοινή απόφαση των υπουργών ανάπτυξης και 

οικονοµικών),  

στ) Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση που το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. ή µέρος 

αυτού, σχηµατίζεται µε εισφορές σε είδος, οπότε απαιτείται η εξακρίβωση της αξίας 

τους, από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, τότε θα πρέπει να 

προστεθούν στα έξοδα σύστασης της Α.Ε., τα οδοιπορικά και οι αποζηµιώσεις των 

µελών της επιτροπής. Η αµοιβή κάθε µέλους αυτής, ανέρχεται σε ευρώ 250 πλέον τα 

οδοιπορικά, αν αυτά υπάρχουν (υπ’ αριθµό Κ2-17808/24.12.2001 απόφαση 

υπουργείου ανάπτυξης),  

ζ) Έξοδα εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο ποσού ευρώ 350 περίπου,  

η) Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.3050/2002, αλλά και την υπ’ αριθµό 41/ 

938/23.9.2002 εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας, καταργήθηκαν τα ποσοστά 

εισφορών υπέρ του ταµείου νοµικών (που προβλέπονταν από το άρθρο 10 του 

Ν.4114/1960), που επιβάλλονταν, τόσο στην αξία του αντικειµένου κάθε σύµβασης 

Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε.), που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, ποσοστού 1,30%, 

όσο και στο κεφάλαιο (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αναφορικά µε τη σύσταση, δηµοσίευση και 

τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και την παράταση 

του χρόνου διάρκειάς τους, ποσοστού 5‰ (τοις χιλίοις). 
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1.7. Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Αµέσως µετά την σύσταση της, η ανώνυµη εταιρεία πρέπει να προβεί στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

α) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία καταχώρησης του συµβολαίου 

σύστασης της Α.Ε., στο Μ.Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2941/2001 (και όχι 

από την ηµεροµηνία της υπογραφής του), υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. δήλωση 

φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και ταυτόχρονα καταβάλλεται ο οφειλόµενος 

φόρος. ∆ηλαδή, για τη δηµοσίευση και καταχώρηση του καταστατικού σύστασης της 

Α.Ε. στο Μ.Α.Ε. δεν είναι πλέον απαραίτητη η καταβολή του φόρου συγκέντρωσης 

κεφαλαίου,  

β) Πριν από την έναρξη των εργασιών της, υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., δήλωση 

έναρξης αυτών, που υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της. Ως χρόνος έναρξης 

για τα νοµικά πρόσωπα θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασής τους (αρθ 36 

Ν.2859/2000). Με βάση τη δήλωση αυτή, χορηγείται στην ενδιαφερόµενη εταιρεία 

βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και συγχρόνως και αριθµός φορολογικού 

µητρώου (Α.Φ.Μ.). Αν έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ., κατά τη θεώρηση βιβλίου στην υπό 

ίδρυση Α.Ε., αυτός παραµένει ίδιος και στην ιδρυθείσα Α.Ε. Σύµφωνα µε το άρθρο 

36 του Ν. 2859/2000, σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης έναρξης 

και µέχρι τριάντα (30) ηµέρες µετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσµίας, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις µε την προϋπόθεση, όµως, ότι δεν έχει διενεργηθεί καµιά 

συναλλαγή από την εταιρεία µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα,  

γ) Εγγραφή στο µητρώο της ∆.Ο.Υ. µετά από προσκόµιση σε αυτή, ενός κυρωµένου 

αντιγράφου του καταστατικού της Α.Ε., φωτοαντιγράφων της έγκρισης 

καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της νοµαρχίας, καθώς και της ανακοίνωσης στο Φ.Ε.Κ., 

(αν δεν έχει εκδοθεί µέχρι τότε το Φ.Ε.Κ., υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1989, ότι αυτό θα υποβληθεί µόλις εκδοθεί), φωτοτυπίας της δήλωσης 

καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης 

εγγραφής της Α.Ε. στο επιµελητήριο, αντιγράφου του µισθωτηρίου συµβολαίου που 

η εταιρεία µίσθωσε τα γραφεία της έδρας της ή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 

1599/1989 ότι, τα γραφεία είναι ιδιόκτητα, και τέλος της δήλωσης έναρξης 

δραστηριότητας. Επισηµαίνεται ότι, η καταβολή του φόρου συγκέντρωσης 

κεφαλαίου, βεβαιώνεται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., ως προϋπόθεση της 
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έναρξης εργασιών της νεοσυσταθείσας Α.Ε. και όχι, ως προϋπόθεση για τη δηµο-

σίευση του συµφωνητικού σύστασης της Α.Ε. (αρθ.29 Ν.1676/1986). 

δ) Θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., για την 

οποία απαιτείται η προσκόµιση των ακόλουθων βεβαιώσεων:  

δα) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας. Πάντως, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµό 

1036780/πολ 1066/15.4.2003 και 1042951/πολ 1076/8.5.2003 εγκυκλίους του 

υπουργείου οικονοµικών, δεν απαιτείται πλέον η προσκόµιση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

των δικαιολογητικών κατά την έναρξη των εργασιών των επιχειρήσεων και συνεπώς, 

αυτές θα προσκοµίζουν, µόνο, τη δήλωση έναρξης µε συµπληρωµένα όλα τα 

στοιχεία που χρειάζεται ο έλεγχος. Με την απλούστευση των διαδικασιών από τις 

∆.Ο.Υ. οι επιχειρήσεις αρχίζουν αµέσως τις εργασίες τους και ταυτόχρονα 

αναλαµβάνουν όλες τις ευθύνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που 

απορρέουν από τους νόµους, ενώ οι ∆.Ο.Υ. ελέγχουν τις επιχειρήσεις όταν αυτές 

βρίσκονται σε λειτουργία. Συνεπώς, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας µιας επιχείρησης 

µειώνεται από µια εβδοµάδα µέχρι ένα µήνα, αφού για τη συµπλήρωση και υποβολή 

της δήλωσης έναρξης των εργασιών της, δεν απαιτείται χρόνος µεγαλύτερος από µια 

ώρα. Τα δικαιολογητικά θα φυλάγονται µε ευθύνη της επιχείρησης στην έδρα της και 

θα θέτονται υπόψη του φορολογικού ελέγχου όταν αυτά ζητηθούν. Επισηµαίνουµε, 

επίσης, ότι, µε τις ίδιες παραπάνω εγκυκλίους, καταργήθηκε η υποχρέωση 

διενέργειας αυτοψίας για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης των εργασιών, η οποία 

πλέον χορηγείται άµεσα. Η αυτοψία µπορεί να διενεργείται, από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., 

είτε αµέσως µετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης, είτε σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα,  

δβ) Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία ως νεοσύστατη θεωρεί για πρώτη φορά βιβλία 

και στοιχεία,  

δγ) Βεβαίωση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) 

για την ασφάλιση των µελών ∆.Σ. που συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας κατά ποσοστό, τουλάχιστο, 3% αν πρόκειται για εµπορική Α.Ε., ή 5% αν 

πρόκειται για βιοµηχανική εταιρεία. (Τα ασφαλιστικά ταµεία Τ.Α.Ε. και Τ.Ε.Β.Ε. 

συγχωνεύθηκαν στον νεοσύστατο, µε το Ν.2676/1999, Ο.Α.Ε.Ε.). Ειδικά, η 

βεβαίωση του οικείου επιµελητηρίου για την καταβολή των ετήσιων εισφορών, δεν 

απαιτείται να υποβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά τη θεώρηση των βιβλίων και 
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στοιχείων της Α.Ε., αλλά παρέχεται η δυνατότητα αυτή να υποβληθεί µαζί µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης, (αρθ. 1 Ν.2941/2001).  

δδ) Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 46 του Ν.3220/2004, κατά την έναρξη 

εργασιών των ηµεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων (συνεπώς και των Α.Ε.) 

απαιτείται, από την 28.1.2004 η κατάθεση στη ∆.Ο.Υ., ως ασφάλεια, εγγυητικής 

επιστολής τράπεζας ισχύος ενός (1) έτους, η οποία επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά 

την πάροδο του ενός (1) έτους, εφόσον διαπιστωθεί ότι, έχει εκπληρώσει όλες τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τις κείµενες διατάξεις, 

αλλιώς καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού δηµοσίου. Με αποφάσεις του υπουργού 

οικονοµικών καθορίζονται οι περιπτώσεις των επιτηδευµατιών που είναι υπόχρεοι σε 

κατάθεση εγγυητικής επιστολής, το ποσό αυτής, ο χρόνος έναρξης εφαρµογής της, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή διαδικασία, που απαιτείται για την 

εφαρµογή της παραπάνω διάταξης. 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

2.1. Γενικά για το Μετοχικό Κεφάλαιο 

Ο λογαριασµός «Μετοχικό Κεφάλαιο» των Α.Ε. εκφράζει ένα ποσό αξίας που 

διαµορφώθηκε κατά καιρούς από τις εισφορές των µετόχων κατά τη σύσταση της 

εταιρίας και κατά µεταγενέστερες ουσιαστικές αυξήσεις, καθώς και µε κεφαλαιοποιήσεις 

διαφόρων ποσών που προέρχονται από αποθεµατικά ή από αναπροσαρµογή της ιστο-

ρικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, ιδίως των παγίων, της εταιρίας ή από 

υποχρεώσεις της προς τρίτους. Το ποσό αυτό κατανέµεται σε ίσα µέρη, τις µετοχές, που 

αντιπροσωπεύονται από µεταβιβάσιµους τίτλους, συνήθως ανώνυµους αλλά συχνά και 

ονοµαστικούς. Λόγω της αρχής της σταθερότητας του κεφαλαίου, το Μ.Κ. δεν µπορεί να 

µεταβληθεί χωρίς να υπάρξει προηγουµένως τροποποίηση του καταστατικού. 

Το Μ.Κ. µπορεί να καταβληθεί µε δόσεις, οπότε το αναληφθέν αλλά µη 

καταβληθέν τµήµα του συνιστά το οφειλόµενο κεφάλαιο. Όταν, µε ανακοίνωση του ∆.Σ. 

της Α.Ε., οι µέτοχοι καλούνται να καταβάλουν, σε τακτή προθεσµία, την επόµενη δόση, 

έχουµε την έννοια του κληθέντος κεφαλαίου, η οποία εκφράζει το ποσό του οφειλοµένου 

κεφαλαίου που έχει κληθεί να καταβληθεί. 
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Οι Α.Ε. µπορούν να καλύψουν το κεφάλαιο τους εκδίδοντας µετοχές είτε κοινές, 

είτε προνοµιούχες. Οι τελευταίες εκδίδονται µε ορισµένους περιορισµούς και µέσα σε 

κάποια όρια. 

Επίσης είναι δυνατό το καταστατικό της Α.Ε. να προβλέπει τη δυνατότητα 

αποσβέσεως του Μ.Κ., δηλαδή της επιστροφής µέρους ή και όλης της ονοµαστικής αξίας 

των µετοχών, χωρίς από την πράξη αυτή να επέρχεται µείωση του λογιστικού µεγέθους 

που χαρακτηρίζεται ως Μετοχικό Κεφάλαιο. 

Το ΕΓΛΣ για την παρακολούθηση των παραπάνω καταστάσεων του Μ.Κ. 

αναλύει τον πρωτοβάθµιο λογαριασµό 40 «Κεφάλαιο» ο οποίος εκφράζει το σύνολο του 

Μ.Κ., στους ακόλουθους δευτεροβαθµίους: 

40.00 Καταβληµένο Μ.Κ. κοινών µετοχών 

40.01 Καταβληµένο Μ.Κ. προνοµιούχων µετοχών 

40.02 Οφειλόµενο Μ.Κ. κοινών µετοχών 

40.03 Οφειλόµενο Μ.Κ. προνοµιούχων µετοχών 

40.04 Κοινό Μ.Κ. αποσβεσµένο 

40.05 Προνοµιούχο Μ.Κ. αποσβεσµένο. 

Ως προς το κληθέν Μ.Κ., δεν παρακολουθείται µε ιδιαίτερο λογαριασµό, αλλά, 

εφόσον υπάρχει η περίπτωση, παρέχεται σχετική διευκρίνιση στον ισολογισµό, όπου 

κάτω από τους λογαριασµούς 40.02 και 40.03 του οφειλόµενου κεφαλαίου αναγράφεται 

σε παρένθεση η σηµείωση: (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό €). 

Το Μ.Κ. είναι µέγεθος τυπικά σταθερό, αλλά είναι φανερό ότι µε την πάροδο του 

χρόνου η αξία του παύει να εκφράζει µιαν οικονοµική πραγµατικότητα εφόσον βασικά 

στοιχεία του ενεργητικού, και κυρίως τα πάγια, εξακολουθούν να εµφανίζονται µε τις 

ιστορικές τιµές κτήσεώς των ενώ, ιδίως σε περιόδους έντονων νοµισµατικών µεταβολών, 

η αγοραία αξία των έχει καταστεί τελείως διαφορετική. Η αναπροσαρµογή της αξίας των 

ενεργητικών αυτών στοιχείων είτε µε νοµοθετική επιταγή είτε - πολύ σπάνια - µε 

πρωτοβουλία της ίδιας της Α.Ε. οδηγεί σε µεταβολή του Μ.Κ. η οποία όµως δεν είναι 

ουσιαστική αλλά αποτελεί λογιστική διόρθωση του µεγέθους του η οποία τείνει να το 

επαναφέρει στην πραγµατική του διάσταση. 

Το Μ.Κ. πολύ σπάνια ταυτίζεται, έστω και τυπικά, µε τα ίδια κεφάλαια της Α.Ε. 

Συνήθως αποτελεί τµήµα των ιδίων κεφαλαίων τα οποία επιπλέον περιλαµβάνουν 

αποθεµατικά, αδιανέµητα κέρδη, ποσά προς κεφαλαιοποίηση, διαφορές αποτιµήσεων 
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κ.λ.π. ∆εν αποκλείεται όµως και η αντίθετη περίπτωση, να είναι δηλαδή τα ίδια κεφάλαια 

µικρότερα του µετοχικού, πράγµα που συµβαίνει όταν στον ισολογισµό της Α.Ε. 

εµφανίζονται ζηµίες της κλειόµενης και προηγούµενων χρήσεων µεγαλύτερες συνολικά 

από τα πέρα του Μ.Κ. ποσά ιδίου κεφαλαίου (αποθεµατικά κ.λ.π.). 

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια εκφράζουν την λεγόµενη εσωτερική ή λογιστική αξία 

της Α.Ε. Στο υπόδειγµα ισολογισµού που υποδεικνύεται από το ΕΓΛΣ και το οποίο είναι, 

όπως είδαµε, υποχρεωτικό για τις Α.Ε., η δοµή των ιδίων κεφαλαίων, στο σκέλος του 

παθητικού, έχει ως εξής: 

 

Από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, κατά ρητή διάταξη του ΕΓΛΣ (παραγρ. 

2.2.305 περιπτ. 13 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 502/1984) αφαιρείται η αξία κτήσεως 

των µετοχών που ενδεχοµένως κατέχει η επιχείρηση, εφόσον δεν έχει σχηµατισθεί 

αποθεµατικό ισόποσο µε την αξία αυτή. ∆ιαφορετικά, εφόσον υπάρχει τέτοιο 
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αποθεµατικό, οι ίδιες µετοχές εµφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισµού ως 

χρεόγραφα. 

Το ύψος του Μ.Κ. πέρα από τα κατώτατα όρια που ορίζει ο νόµος, αποτελεί 

συνάρτηση πολλών παραγόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Οι ανάγκες χρηµατοδοτήσεως των εργασιών της Α.Ε. 

• Το ύψος των προβλεπόµενων κερδών σε συνδυασµό µε την επιθυµητή πολιτική 

µερίσµατος. Αν δηλαδή τα κέρδη προβλέπονται χαµηλά, το Μ.Κ. πρέπει να 

καθορισθεί σε χαµηλό επίπεδο ώστε να µη προκύψει περίπτωση διανοµής πολύ 

χαµηλού µερίσµατος κατά µετοχή. 

• Η ευχέρεια δανειακής χρηµατοδοτήσεως της Α.Ε. 

 

2.2 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η αύξηση του Μ.Κ. αποφασίζεται από καταστατική Γ.Σ. η οποία συνεδριάζει 

έγκυρα µε αυξηµένη απαρτία και αποφασίζει µε αυξηµένη πλειοψηφία, εκτός αν 

πρόκειται για αύξηση προβλεπόµενη από το καταστατικό, οπότε αρκούν η συνηθισµένη 

απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων κεφαλαίων. 

Η αύξηση διακρίνεται σε ουσιαστική, όταν θα γίνει µε εισφορές των µετόχων οι 

οποίες θα αποτελέσουν για την Α.Ε. εισροή αγοραστικής δυνάµεως ή τυπική, όταν 

πρόκειται να χαρακτηρισθούν ως µετοχικό κεφάλαιο τµήµατα του ιδίου κεφαλαίου όπως 

αποθεµατικά, διαφορά της υπέρ το άρτιο εκδόσεως κ.λ.π. ή όταν αναπροσαρµόζεται η 

αξία περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιοποιείται η διαφορά προσαρµογής. 

Λόγοι για τους οποίους αποφασίζεται η αύξηση του Μ.Κ. µπορεί να είναι: 

α) Η ανάγκη να συγκεντρωθεί αγοραστική δύναµη για τη χρηµατοδότηση 

προγραµµάτων αναπτύξεως της Α.Ε. 

β) Η ανάγκη αυξήσεως του κεφαλαίου κινήσεως. 

γ) Η ανάγκη να αυξηθεί η πιστοληπτική ικανότητα της Α.Ε. 

δ) Η πολιτική κερδών και µερισµάτων. 

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις πρόκειται για ουσιαστική αύξηση. Η τρίτη 

περίπτωση µπορεί να οδηγήσει σε τυπική αύξηση επειδή το Μ.Κ. αποτελεί εγγύηση της 

Α.Ε. προς τους δανειστές της, αλλά ο επιδιωκόµενος σκοπός εξυπηρετείται 

αποτελεσµατικότερα µε ουσιαστική αύξηση. Τέλος η τέταρτη περίπτωση οδηγεί 

συνήθως σε τυπική αύξηση επειδή επιδίωξή της είναι να προσαρµόσει τον αριθµό των 
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µετοχών σε µια σχέση προς τα προβλεπόµενα κέρδη τέτοια ώστε το κατά µετοχή µέρισµα 

να µην αυξηθεί υπέρµετρα αν τα συνολικά κέρδη προβλέπονται αυξηµένα. 

Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι αυξήσεως του Μ.Κ. είναι: 

1) Νέες εισφορές µετόχων. 

2)  Μετατροπή οµολογιών ή άλλων υποχρεώσεων της Α.Ε. σε µετοχές. 

3)  Μετατροπή υποχρεώσεως της Α.Ε. από εξαγορά ιδρυτικών τίτλων. 

4) Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 

5) Κεφαλαιοποίηση πληρωτέων µερισµάτων. 

6) Κεφαλαιοποίηση της πιστωτικής διαφοράς από αναπροσαρµογή των αξιών του 

ισολογισµού. 

7) Απορρόφηση άλλης εταιρίας. 

Οι λογιστικές εγγραφές αυξήσεως Μ.Κ. δίδονται παρακάτω: 

1. Νέες εισφορές µετόχων. 

Οι εγγραφές είναι όµοιες µε εκείνες της συστάσεως. 

2. Μετατροπή οµολογιών ή άλλων υποχρεώσεων σε µετοχές. 

Έστω ότι κεφαλαιοποιείται οµολογιακό δάνειο ύψους €4.000.000 που είχε 

συνάψει η Α.Ε.: 

 

Από τις προηγούµενες εγγραφές: 
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• Η πρώτη απεικονίζει την αύξηση του ΜΚ και την υποχρέωση των οµολογιούχων που 

θα µετατραπούν οι οµολογίες των σε µετοχές για καταβολή του σχετικού ποσού, 

σύµφωνα µε τους όρους του οµολογιακού δανείου. 

• Η δεύτερη εγγραφή απεικονίζει την απαίτηση των οµολογιούχων της Α.Ε. που 

δηµιουργήθηκε από το γεγονός ότι αποσύρθηκαν οι οµολογίες οι οποίες θα 

µετατραπούν σε µετοχές. 

• Με την τρίτη, τέλος, εγγραφή επέρχεται ο συµψηφισµός της απαιτήσεως και της 

υποχρεώσεως των οµολογιούχων µετόχων, µε τον οποίο τακτοποιείται πλήρως η 

λογιστική απεικόνιση της αυξήσεως του κεφαλαίου. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ΕΓΛΣ, αν η πρώτη εγγραφή 

πραγµατοποιείται σε προγενέστερη ηµεροµηνία από την τρίτη, αντί των λογαριασµών 

40.00 ή 40.01 που αφορούν σε καταβληµένο κεφάλαιο, θα έπρεπε να πιστωθούν οι 

λογαριασµοί 40.02 ή 40.03 οφειλόµενων κεφαλαίων. Σ' αυτή την περίπτωση, µετά την 

ολοκλήρωση της αυξήσεως του κεφαλαίου πρέπει να ακολουθήσει και η εγγραφή 

µεταφοράς από το οφειλόµενο στο καταβληµένο Μ.Κ. 

Ανάλογες είναι οι εγγραφές κεφαλαιοποιήσεως και των λοιπών υποχρεώσεων της 

Α.Ε. 

 

3. Μετατροπή υποχρεώσεων από εξαγορά Ιδρυτικών Τίτλων. 

Το ποσό που οφείλει η επιχείρηση από εξαγορά τίτλων φέρεται σε πίστωση 

λογαριασµού µε τίτλο «∆ικαιούχοι αξίας εξαγοράς Ιδρυτικών Τίτλων» και µε εγγραφές 

ανάλογες προς εκείνες της προηγούµενης περιπτώσεως. 

 

4. Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών 

Όταν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µε κεφαλαιοποίηση 

αποθεµατικών, δηµιουργούνται ορισµένα φορολογικά προβλήµατα. Με το φορολογικό 

καθεστώς το οποίο ίσχυε πριν από την έκδοση του Ν. 2065/1992 τόσο η κεφαλαιοποίηση 

όσο και η διανοµή αποθεµατικού στους µετόχους φορολογικώς εθεωρείτο ως διανοµή 

µερίσµατος στους µετόχους και γινόταν παρακράτηση του αναλογούντος φόρου επί 

διανεµόµενων µερισµάτων, ο οποίος αποδιδόταν στο ∆ηµόσιο. Από την άλλη µεριά 

όµως, αν τα αποθεµατικά αυτά είχαν υποβληθεί κατά το σχηµατισµό τους σε φόρο 

εισοδήµατος, η Εταιρία είχε το δικαίωµα να απαιτήσει από το ∆ηµόσιο την επιστροφή 



60 
 

του φόρου που είχε καταβληθεί κατά το σχηµατισµό των αποθεµατικών. Ο χειρισµός 

αυτός στηριζόταν στην αντίληψη του φορολογικού νοµοθέτη, ο οποίος θεωρούσε τα 

διανεµόµενα κέρδη (µερίσµατα, αµοιβές ∆.Σ. κ.λ.π.) ως εισοδήµατα των προσώπων που 

τα εισέπρατταν και φορολογούσε τα πρόσωπα αυτά, ενώ το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας 

φορολογούταν µόνο για τα µη διανεµόµενα κέρδη (αποθεµατικά, κέρδη εις νέο). 

Ο Ν. 2065/1992 εισήγαγε µία νέα αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία φορολογείται 

το νοµικό πρόσωπο της Α.Ε. για το σύνολο των κερδών, είτε διανέµονται είτε όχι. Με τον 

φόρο εισοδήµατος της Α.Ε., ο οποίος επιβάλλεται επί του συνόλου των κερδών της µε 

συντελεστή 35%, εξαντλείται η σχετική φορολογική υποχρέωση και συνεπώς ο 

παραπάνω χειρισµός δεν έχει νόηµα, εφόσον τόσο ο σχηµατισµός του αποθεµατικού όσο 

και η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή του πραγµατοποιήθηκαν µετά την ισχύ του Νόµου 

αυτού (30.6.1992). Προβλήµατα όµως ανακύπτουν όταν ο σχηµατισµός του 

αποθεµατικού είχε πραγµατοποιηθεί µε το προϊσχύων φορολογικό καθεστώς. 

Οι βασικές ρυθµίσεις που εισάγονται µε τις µεταβατικές διατάξεις του Ν. 

2065/1992 (άρθρο 42) για τα µερίσµατα που σχηµατίσθηκαν στο παρελθόν, έχουν ως 

εξής: 

α) Αδιανέµητα κέρδη (άρα και αποθεµατικά) που έχουν σχηµατισθεί µέχρι 29.6.1992 και 

φορολογηθεί στο όνοµα του νοµικού προσώπου, αν διανεµηθούν µε οποιαδήποτε 

µορφή ή κεφαλαιοποιηθούν υπόκεινται σε φορολογία µε συντελεστή φόρου 5% 

χωρίς να επιστρέφεται ή να συµψηφίζεται ο φόρος εισοδήµατος που είχε καταβληθεί 

κατά το χρόνο που προέκυψαν αυτά τα κέρδη. Κατά την αντίληψη του Υπουργείου 

Οικονοµικών, ο φόρος επιβάλλεται στο ποσό που προκύπτει αν στα διανεµόµενα ή 

κεφαλαιοποιούµενα ποσά προστεθεί ο φόρος που είχε καταβληθεί κατά το χρόνο που 

προέκυψαν. Φορολογείται δηλαδή το κέρδος από το οποίο προήλθαν αυτά τα ποσά. 

Έτσι, π.χ. αν πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί ή διανεµηθεί αποθεµατικό €52.824,65 

που είχε προκύψει από µετατροπή σε € αποθεµατικών δρχ. 18.000.000 τα οποία 

σχηµατίσθηκαν από κέρδη φορολογηµένα µε συντελεστή 40%, ο φόρος θα 

υπολογισθεί ως εξής: 

- Αναγωγή του κεφαλαιοποιούµενου ποσού: 

€ 52.824,65 : (1 - 0,40) = € 88.041,08. 

- Φόρος: 

€ 88.041,08 χ 5% = € 4.402,05 
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Με την καταβολή του φόρου προς 5% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. 

Πάντως είναι συζητήσιµο αν ευσταθεί η άποψη της επιβολής του φόρου όχι στο 

διανεµόµενο ή κεφαλαιοποιούµενο ποσό, αλλά ο εκείνο που προκύπτει µε αναγωγή στο 

κέρδος από το οποίο προήλθε. 

Ο φόρος αυτός, θεωρούµενος φόρος εισοδήµατος, δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε. και για τον λόγο αυτό δεν φέρεται σε λογαριασµό εξόδου της 

οµάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ. αλλά στον λογαριασµό 88.08 «Αποτελέσµατα προς διάθεση / 

Φόρος εισοδήµατος» µε αντίστοιχη πίστωση κατάλληλου δευτεροβάθµιου του 

λογαριασµού 54 «Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη». Κατά τη γνώµη µας καταλλη-

λότερος είναι ο λογαριασµός 54.09 «Λοιποί Φόροι - Τέλη» µε τριτοβάθµιο 54.09.ΧΧ 

«Φόρος κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικών οφειλόµενος». 

β) Αν τα κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα αποθεµατικά ήταν αφορολόγητα κατά το 

σχηµατισµό τους, τότε φορολογούνται αυτοτελώς κατά το χρόνο διανοµής ή 

κεφαλαιοποιήσεώς των µε τον συντελεστή φορολογίας κερδών που ισχύει κατά τη 

στιγµή της διαλύσεως του αποθεµατικού. 

γ) Ειδικές ρυθµίσεις προβλέπονται για την περίπτωση κεφαλαιοποιήσεως ή διανοµής 

αποθεµατικών που κατά το σχηµατισµό τους, είχαν φορολογηθεί µε ειδικό τρόπο. 

Παραθέτουµε τις εγγραφές κεφαλαιοποιήσεως έκτακτου αποθεµατικού 

€161.408,65 το οποίο προήλθε από µετατροπή σε € αποθεµατικών δρχ. 55.000.000 που 

φορολογήθηκαν κατά το σχηµατισµό τους στο παρελθόν µε συντελεστή 45%: 

• Αναγωγή του κεφαλαιοποιούµενου ποσού για τον υπολογισµό του φόρου: 

€ 161.408,65 : (1 - 0,45) = € 293.470,28 

• Φόρος κεφαλαιοποιήσεως: 

€ 293.470,28 χ 5% = € 14.673,51 

• Εγγραφές: 

33.03 Μέτοχοι, λ/σµός καλύψεως Μ.Κ. 161.408,65 

 40.02 Οφειλόµενο Μ.Κ. κοινών µετοχών 161.408,65 

41.05 Έκτακτα αποθεµατικά 161.408,65 

88.07 Λογαριασµός αποθεµατικών προς 

 διάθεση 161.408,65 

88.07 Λογαριασµός αποθεµατικών 

 προς διάθεση 161.408,65 
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 33.03 Μέτοχοι, λ/σµός καλύψεως Μ.Κ. 161.408,65 

40.02 Οφειλόµενο Μ.Κ. κοινών µετοχών 161.408,65 

 40.00 Καταβληµένο Μ.Κ. κοινών µετοχών 161.408,65 

88.08 Φόρος εισοδήµατος 14.673,51 

88.08.ΧΧ Φόρος κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικών 

 54.09 Λοιποί φόροι - τέλη (υποχρέωση) 14.673,51 

 54.09.ΧΧ Φόρος κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικών οφειλόµενος 

 

Επεξηγήσεις των παραπάνω εγγραφών: 

Εγγραφή 1. Πρόκειται για την εγγραφή καλύψεως της αυξήσεως του Μ.Κ. 

Υποθέτουµε ότι η αύξηση γίνεται µε έκδοση κοινών µετοχών. 

Εγγραφή 2. Το προς κεφαλαιοποίηση ποσό µεταφέρεται σε πίστωση του 

λογαριασµού 88.07 «Λογαριασµός αποθεµατικών προς διάθεση», ο οποίος είναι 

δευτεροβάθµιος του 88 «Αποτελέσµατα προς διάθεση». Η διέλευση αυτή από τον 

λογαριασµό 88 είναι απαραίτητη κάθε φορά που διατίθενται αποθεµατικά (ΕΓΛΣ παρ. 

2.2.811, εδαφ. 3). 

Εγγραφή 3. Το προς κεφαλαιοποίηση ποσό µεταφέρεται σε εξόφληση της 

υποχρεώσεως των µετοχών από την κάλυψη του Μ.Κ. Σηµειώνεται ότι, κατά µια 

ακριβέστερη εφαρµογή του ΕΓΛΣ, θα έπρεπε να υπάρχει διέλευση από τον λογαριασµό 

53.01 «Μερίσµατα Πληρωτέα», (τριτοβάθµιος 53.01.XX «∆ιανεµόµενα αποθεµατικά 

για αύξηση Μ.Κ.»). Τότε αντί της εγγραφής 3 θα είχαµε τις δύο επόµενες: 

88.07 Λογαριασµός αποθεµατικών προς κάλυψη Μ.Κ.  

53.01 Μερίσµατα πληρωτέα και 

53.01 Μερίσµατα πληρωτέα 

33.03 Μέτοχοι, λ/σµός καλύψεως Μ.Κ. 

Η χρησιµοποίηση του λογαριασµού 53.01 δικαιολογείται από την αντίληψη ότι η 

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού ισοδυναµεί µε διανοµή µερίσµατος. Κατά τη γνώµη µας, 

η αντίληψη αυτή που την δικαιολογούσαν φορολογικοί λόγοι όταν ο φόρος µερισµάτων 

επιβάρυνε τους µετόχους, δεν δικαιολογείται στα πλαίσια του σηµερινού καθεστώτος 

φορολογήσεως του συνόλου των κερδών στο όνοµα του νοµικού προσώπου της εταιρίας. 

Εγγραφή 4. Το µέχρι αυτή τη στιγµή οφειλόµενο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται πια 

ως καταβληµένο. 
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Εγγραφή 5. Με τη χρέωση του λογ. 88.08 µειώνονται τα προς διάθεση 

αποτελέσµατα χρήσεως κατά τον φόρο κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικών, ενώ η 

πίστωση του λογ. 54.09.XX παρουσιάζει την οφειλή προς το ∆ηµόσιο. Ο τελευταίος 

αυτός λογαριασµός θα κλείσει µε την καταβολή του σχετικού ποσού, η οποία πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την 

κεφαλαιοποίηση. 

Η περίπτωση κεφαλαιοποιήσεως διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

είναι απλούστατη, επειδή η διαφορά εκδόσεως έχει σχηµατισθεί από εισφορές των 

µετόχων και όχι από κέρδη, συνεπώς δεν προκύπτουν φορολογικά θέµατα. Επειδή, κατά 

το νόµο, απαγορεύεται η χρησιµοποίηση της διαφοράς αυτής προς πληρωµή µερι-

σµάτων, η κεφαλαιοποίησή της πρέπει να γίνει µε άµεση µεταφορά της στο µετοχικό 

κεφάλαιο: 

 

Με την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή της διαφοράς εκδόσεως µετοχών υπέρ 

το άρτιο επέρχεται τυπική και όχι ουσιαστική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Με το 

κεφαλαιοποιούµενο ποσό είναι δυνατό να αυξηθεί η ονοµαστική αξία των υπαρχουσών 

µετοχών ή να εκδοθούν νέες µετοχές που θα διανεµηθούν δωρεάν στους µετόχους κατ' 

αναλογία των µετοχών που καθένας τους κατέχει. Μπορεί επίσης να υπάρξει 

συνδυασµός των δύο τρόπων. 
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5. Κεφαλαιοποίηση πληρωτέων µερισµάτων 

Αύξηση του κεφαλαίου µπορεί να γίνει και µε την κεφαλαιοποίηση πληρωτέων 

µερισµάτων, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις που συνδέονται µε τις ισχύουσες 

διατάξεις περί διανοµής κερδών. 

Επειδή η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την κεφαλαιοποίηση του µερίσµατος 

δεν θα πραγµατοποιηθεί κατά τη χρήση στην οποία αφορά το µέρισµα, αλλά κατά την 

επόµενη οπότε καταβάλλεται, µε το κλείσιµο της χρήσεως το µέρισµα που προτείνεται 

να κεφαλαιοποιηθεί µεταφέρεται από τον λογαριασµό 53.01 «Μερίσµατα πληρωτέα» 

στον λογαριασµό 43.02 «∆ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου» ο οποίος δεν αποτελεί λογαριασµό υποχρεώσεως αλλά λογαριασµό καθαρής 

θέσεως υπαγόµενο στην κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων που χαρακτηρίζονται ως ποσά 

προορισµένα για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 

Έστω, π.χ. ότι η Εταιρία Κ έχει υπολογίσει να διανείµει ως µέρισµα ποσό 

€150.000 και αποφασίζει τµήµα του, €60.000, να δοθεί στους µετόχους µε έκδοση 4.000 

νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας €15. Υποθέτουµε ότι στο τέλος της χρήσεως 

έχει γίνει η εγγραφή διαθέσεως κερδών και το µέρισµα εµφανίζεται στην πίστωση του 

λογαριασµού «Μερίσµατα πληρωτέα». 

Στη χρήση που κλείνει θα γίνει ακόµα η εγγραφή: 

53.01 Μερίσµατα πληρωτέα 60.000 

43.02 ∆ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως 

 για αύξηση Μ.Κ. 60.000 

Μεταφορά µερίσµατος προορισµένου για αύξηση Μ. Κ. 

Στην επόµενη χρήση και αφού ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις για την αύξηση του 

κεφαλαίου, θα γίνει η εγγραφή: 

43.02 ∆ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως 

 για αύξηση Μ.Κ. 60.000 

40.00 Καταβληµένο Μ.Κ. κοινών µετοχών 60.000 

 

Ο λογαριασµός 43.00 «Μέτοχοι - Λ/σµός Κεφαλαίου» δεν χρειάζεται να 

δηµιουργηθεί, µε αντίστοιχη πίστωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, επειδή το προς 
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κεφαλαιοποίηση µέρισµα ήδη βρίσκεται σε λογαριασµό καθαρής θέσεως και αρκεί η 

εγγραφή µεταφοράς του στο µετοχικό κεφάλαιο. 

Στη διανοµή µετοχών αντί µερίσµατος, προσφεύγουν πολλές φορές οι Α.Ε. για 

λόγους διατηρήσεως ρευστότητας ώστε να αποφεύγεται εκταµίευση µετρητών, κυρίως 

όταν αντιµετωπίζεται επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας ή νέες επενδύσεις. 

 

6. Κεφαλαιοποίηση της πιστωτικής διαφοράς από αναπροσαρµογή των αξιών του 

ισολογισµού. 

Κατά καιρούς, έπειτα από νοµοθετική επιταγή, οι Α.Ε. αναπροσαρµόζουν τις 

αξίες των παγίων κυρίως στοιχείων, επειδή οι ιστορικές ή οι αξίες που είχαν προκύψει 

από προηγούµενη, πριν από χρόνια, προσαρµογή δεν έχουν πια καµία σχέση µε τη 

διαµορφωµένη οικονοµική πραγµατικότητα. Τέτοια νοµοθετικά κείµενα έχουν εκδοθεί 

κατά καιρούς (π.χ. Α.Ν. 148/67, Ν.∆. 542/77) και καθορίζουν την έκταση των 

αναπροσαρµογών, τις λεπτοµέρειες υπολογισµού, τη φορολογική µεταχείριση και την 

τύχη των διαφορών που θα προκύψουν. 

Η λογιστική τεχνική των αναπροσαρµογών είναι απλή. Οι λογαριασµοί των 

στοιχείων που αναπροσαρµόζονται χρεώνονται µε τις διαφορές που είναι απαραίτητες 

για να φθάσουν στην αναπροσαρµοσµένη τους αξία, µε πίστωση λογαριασµού ο οποίος 

έχει τον τίτλο «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων» (στο 

ΕΓΛΣ ο λογαριασµός αυτός έχει τον κωδικό αριθµό 41.07). Παράλληλα, αν τα 

αναπροσαρµοζόµενα στοιχεία υπόκεινται σε απόσβεση, θα γίνει και αναπροσαρµογή 

των ήδη σωρευµένων αποσβέσεων οπότε θα χρεωθεί ο λογαριασµός διαφορών 

αναπροσαρµογής µε πίστωση των αντίθετων λογαριασµών στους οποίους εµφανίζονται 

οι σωρευµένες αποσβέσεις, ώστε και αυτές να φθάσουν στην αναπροσαρµοσµένη αξία 

τους. 

Συνήθως ο νόµος παρέχει την ευχέρεια της κεφαλαιοποιήσεως του πιστωτικού 

υπολοίπου του λογαριασµού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής» είτε µε έκδοση νέων µετόχων 

που διανέµονται δωρεάν στους παλαιούς µετόχους κατ' αναλογία των µετοχών που ήδη 

διαθέτουν, είτε µε αύξηση της Ο.Α. των παλαιών µετοχών, είτε µε µικτό τρόπο. Η 

κεφαλαιοποίηση απεικονίζεται λογιστικά µε την εγγραφή: 
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Επειδή και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για τυπική αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου δεν χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν οι λογαριασµοί των Μετόχων για 

κάλυψη της αυξήσεως και για οφειλόµενο κεφάλαιο. 

 

2.3 Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η µείωση του ΜΚ, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας που παρουσιάζει ως προς τη 

διασφάλιση των δανειστών της εταιρίας, υπόκειται σε αυστηρότερες διατυπώσεις από 

την αύξηση. Έτσι δεν αρκεί η λήψη της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση 

των µετόχων να ληφθεί µε πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 

συνέλευση, της οποίας η απαρτία είναι αυξηµένη, αλλά πρέπει επί πλέον: 

• η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και η απόφασή της 

για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου να ορίζει, µε ποινή ακυρότητας, το σκοπό 

της µειώσεως καθώς και τον τρόπο πραγµατοποιήσεώς της, 

• η απόφαση να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών στην οποία να 

βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Ο 

αρµόδιος Νοµάρχης δεν εγκρίνει την απόφαση για µείωση αν, βασιζόµενος στην 

έκθεση αυτή, κρίνει ότι µετά από τη µείωση δεν αποµένουν αρκετές εγγυήσεις για 

την ικανοποίηση των δανειστών. 

Η µείωση του κεφαλαίου διακρίνεται σε υποχρεωτική και εκούσια. Υποχρεωτική 

µείωση έχουµε όταν, στην περίπτωση υπερηµερίας µετόχου που εξετάσαµε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, η εταιρεία δεν κατορθώσει να πουλήσει τις µετοχές του 

υπερήµερου µετόχου. Επίσης όταν, κατά την έκδοση των µετοχών, δεν επιτευχθεί η 

κάλυψη ολόκληρου του Μ.Κ. 

Λόγοι που µπορούν να οδηγήσουν στην εκούσια µείωση είναι: 

• Μεγάλο ύψος Μ Κ σε σχέση µε τις εργασίες της εταιρείας, 

• Απόσβεση ζηµιών που εµφανίζονται στον ισολογισµό, 
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• Αδυναµία διανοµής επαρκών κερδών όταν δεν πραγµατοποιούνται σε ικανοποιητικό 

επίπεδο. 

Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου συνδυάζεται κάποτε µε ταυτόχρονη 

ουσιαστική αύξησή του. Τούτο κυρίως γίνεται όταν πρόκειται για µείωση που αποβλέπει 

στην απόσβεση ζηµιών. Επειδή, εφόσον αναγράφονται ζηµίες στον ισολογισµό της 

εταιρείας, δεν επιτρέπεται η διανοµή µερισµάτων µέχρι την πλήρη απόσβεση των 

ζηµιών, η οποία αν πρόκειται να συντελεσθεί από τα ετήσια κέρδη µπορεί να 

καθυστερήσει, η εταιρεία αποσβένει τη ζηµία µε µείωση κεφαλαίου και ταυτόχρονα, µε 

ουσιαστική αύξηση, αποκαθιστά το κεφάλαιο στο προηγούµενο ή και σε διαφορετικό 

ύψος, ώστε να συντελεσθεί ουσιαστικά η χρηµατοοικονοµική εξυγίανσή της. 

Πρακτικά η µείωση του ΜΚ µπορεί να πραγµατοποιηθεί: 

• Με µείωση του αριθµού των µετοχών που µπορεί να γίνει είτε µε αντικατάσταση των 

µετοχών µε µικρότερο αριθµό νέων, που δίδονται στους παλαιούς µετόχους κατ' 

αναλογία των παλαιών µετοχών οι οποίες αποσύρονται, είτε µε συνένωση περισσότε-

ρων µετοχών και αντικατάσταση τους µε µία νέα της οποίας η ονοµαστική αξία είναι 

µικρότερη από το σύνολο των ονοµαστικών αξιών των µετοχών που συνενώνονται 

(π.χ. 3 µετοχές Ο.Α. €6 εκάστη αντικαθίστανται µε µία νέα µετοχή Ο.Α. €15). 

• Με ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών. 

• Με αγορά αριθµού µετοχών που η ονοµαστική των αξία αντιπροσωπεύει το ποσό 

µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου. 

Οι µετοχές αυτές, µετά την απόκτησή τους, ακυρώνονται. 

Κατά τη µείωση του Μ.Κ. το ύψος του δεν θα πρέπει να κατέλθει κάτω από το 

κατώτατο όριο που ορίζει ο νόµος (€60.000 ή 300.000, κατά περίπτωση) εκτός αν η 

µείωση συνδυάζεται µε ταυτόχρονη αύξηση που επαναφέρει το ΜΚ στο παραπάνω όριο. 

Επίσης, όταν η αύξηση γίνεται µε µείωση της ονοµαστικής αξίας, η νέα OA των µετοχών 

δεν θα πρέπει να πέσει κάτω των €0,30, που σύµφωνα µε το νόµο αποτελούν το κατώτατο 

όριο ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 

Οι λογιστικές εγγραφές µειώσεως κεφαλαίου έχουν την εξής µορφή: 

α) Όταν αποδίδεται τµήµα του ΜΚ στους µετόχους: 
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Στο τελευταίο αυτό παράδειγµα έχει προκύψει για την εταιρεία κέρδος που 

οφείλεται στο ότι οι µετοχές αγοράσθηκαν στην κεφαλαιαγορά σε τιµή χαµηλότερη από 

την ονοµαστική τους αξία. Το κέρδος αυτό είναι σκόπιµο να µεταφερθεί σε ειδικό 

αποθεµατικό. Είναι ευνόητο ότι αν οι µετοχές είχαν αγορασθεί σε τιµή µεγαλύτερη της 

ονοµαστικής, η εταιρεία θα είχε πραγµατοποιήσει ζηµία µε την οποία θα έπρεπε να 

χρεωθεί ο λογαριασµός 81.02.99 «Λοιπές έκτακτες ζηµίες». 
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2.4 Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η απόσβεση του Μ.Κ. αποτελεί επιστροφή στους µετόχους της ονοµαστικής 

αξίας των µετοχών τους ή τµήµατος της αξίας αυτής, χωρίς να επέρχεται µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου. 

Η απόσβεση συνεπώς µπορεί να γίνει µόνο από τα κέρδη της χρήσεως ή µε 

χρησιµοποίηση ειδικού αποθεµατικού που είχε σχηµατισθεί από κέρδη προηγούµενων 

χρήσεων. Με τον τρόπο αυτό δεν θίγεται η ακεραιότητα του Μ.Κ. παρόλο που 

ουσιαστικά µε την απόσβεση επέρχεται µείωση της συνολικής καθαρής θέσεως. 

Η απόσβεση διακρίνεται σε ολική, όταν αποσβένεται ολόκληρο το Μ.Κ. ή σε 

µερική, όταν αποσβένεται τµήµα του. Η τελευταία µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε 

την απόσβεση ολόκληρης της ονοµαστικής αξίας ενός αριθµού µετοχών, είτε µε την 

απόσβεση τµήµατος της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών. 

Κατά την απόσβεση του Μ.Κ σε αντικατάσταση των µετοχών που αποσβένονται 

χορηγούνται µετοχές επικαρπίας οι οποίες δεν έχουν ονοµαστική αξία, εξακολουθούν 

όµως να παρέχουν στον µέτοχο όλα τα δικαιώµατα τα οποία του παρείχαν οι 

αποσβεσθείσες µετοχές, εκτός από: 

• το δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή πρώτου µερίσµατος (εξακολουθεί όµως να 

υφίσταται δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή µερίσµατος πέρα του πρώτου), και 

• το δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή του Μ.Κ. σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας, 

ενώ διατηρούν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή των αποθεµατικών. 

Μετοχές επικαρπίας δεν εκδίδονται όταν πρόκειται για µερική απόσβεση του 

Μ.Κ. µε µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών. 

Η απόσβεση του Μ.Κ. φανερώνει οικονοµική ευρωστία της εταιρείας και για 

αυτό πολλές φορές πραγµατοποιείται κυρίως για λόγους γοήτρου. Εφαρµόζεται όµως και 

από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί µε περιορισµένη χρονική διάρκεια, όπως π.χ. 

όταν γίνεται κατά παραχώρηση εκµετάλλευση στοιχείων που ανήκουν σε τρίτους και τα 

οποία, µετά την παρέλευση του συµβατικού χρόνου, η εκµεταλλεύτρια επιχείρηση 

υποχρεούται να τα επιστρέψει. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να επιδιωχθεί απόσβεση του 

κεφαλαίου στον χρόνο που διαρκεί η εκµετάλλευση. 

Οι λογιστικές εγγραφές, που δεν παρουσιάζουν δυσχέρειες, υποδεικνύονται στη 

συνέχεια, υποθέτοντας ότι η Εταιρεία Ω αποσβένει καταβληµένο κεφάλαιο €20.000, από 

τα οποία τα €14.000 κοινών µετοχών και τα €6.000 προνοµιούχων µετοχών. 
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α) Απόσβεση κεφαλαίου από τα καθαρά κέρδη 

 

 

 

β) Απόσβεση κεφαλαίου από σχηµατισµένο αποθεµατικό 

Για να κατανοηθούν οι εγγραφές που ακολουθούν, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε 

ότι το ΕΓΛΣ ακολουθεί την αρχή ότι κάθε χρησιµοποίηση αποθεµατικού, όπως και κάθε 

σχηµατισµός αποθεµατικού, πρέπει να εµφανίζεται στον λογαριασµό διαθέσεως 

αποτελεσµάτων. 

Εφόσον το χρησιµοποιούµενο αποθεµατικό είχε σχηµατισθεί πριν από την 

εφαρµογή του Ν. 2065/92, η Α.Ε. θα πρέπει να καταβάλει φόρο προς 5% επί του ποσού 
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που προκύπτει από την αναγωγή του σε κέρδος πριν από την φορολογία στην οποία είχε 

υποβληθεί. 

Έστω ότι η Α.Ε. «Ω» αποφασίζει να αποσβέσει τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου 

της αποσύροντας και αντικαθιστώντας µε µετοχές επικαρπίας 4.000 κοινές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας €25 κάθε µία. 

Οι εγγραφές θα έχουν ως εξής: 

 

 

Σηµειώνεται ότι, κατά την εφαρµογή του ΕΓΛΣ, η µεταφορά του ποσού σε 

πίστωση των µετόχων (δεύτερη εγγραφή) δεν γίνεται απευθείας από τον λογαριασµό 

88.07, αλλά προηγείται διέλευση του από τον λογαριασµό 88.99 «Κέρδη προς διάθεση». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ Α.Ε. 

 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 

1.1. Έννοιες Καθαρών Κερδών και Κερδών προς ∆ιάθεση 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν.2190/1920, καθαρά κέρδη 

της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν µετά την αφαίρεση από τα πραγµατοποιηµένα 

ακαθάριστα κέρδη (εδώ, πρόκειται για κακή διατύπωση του νόµου, αφού ως τέτοια 

εννοούνται τα ακαθάριστα έσοδα), κάθε εξόδου, κάθε ζηµιάς, των νοµίµων αποσβέσεων 

και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 

Ο νόµος δεν παρέχει την έννοια του εταιρικού βάρους, περιοριζόµενος στην 

απαρίθµηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ορισµένων από αυτά. Στη συνέχεια, µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν.2190/1920, ορίζεται ότι τα καθαρά κέρδη 

διανέµονται µε την ακόλουθη σειρά: α) αφαιρείται η, κατά το νόµο αυτό ή το 

καταστατικό, κράτηση για τακτικό αποθεµατικό, β) κρατείται το απαιτούµενο ποσό για 

την καταβολή πρώτου µερίσµατος, σε ποσοστό 6%, τουλάχιστο, στο καταβληµένο 

µετοχικό κεφάλαιο και γ) το υπόλοιπο διαθέτεται κατά τους ορισµούς του καταστατικού. 

Τα καθαρά κέρδη του άρθρου 45 του Ν.2190/1920, µε ποια κέρδη της λογιστικής 

επιστήµης και ιδιαίτερα του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), είναι ταυτόσηµα 

δεδοµένου ότι, από τη διατύπωση του άρθρου αυτού, διαφαίνεται ότι, ο νοµοθέτης του 

Ν.2190/1920, θεώρησε ότι, τα καθαρά κέρδη ισούνται µε τα κέρδη προς διάθεση. 

Από το συνδυασµό των σχετικών διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. και της παραγράφου 2 

του άρθρου 42 δ, µε το οποίο καθορίζεται ότι, ο τρόπος κατάρτισης του πίνακα διάθεσης 

αποτελεσµάτων είναι αυτός που προβλέπεται από το Ε.Γ.Λ.Σ., προκύπτει ότι, τα καθαρά 

κέρδη του άρθρου 45 του Ν.2190/1920, είναι ταυτόσηµα µε τα «λογιστικά καθαρά 

κέρδη» και όχι µε τα «καθαρά κέρδη», όπως οι έννοιες αυτές παρέχονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Έτσι, λοιπόν, σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.: 

α) Καθαρά κέρδη χρήσης, είναι αυτά που εµφανίζονται στην «κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσης» (άρα το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού µε Κ.Α. 

86.99 «Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης»), δηλαδή, αυτά που προκύπτουν πριν από 

την αφαίρεση των φόρων που βαρύνουν τα κέρδη και συνεπώς, δεν επιτρέπεται η 

διανοµή τους.  
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β) Λογιστικά καθαρά κέρδη χρήσης, είναι το αλγεβρικό άθροισµα των µεγεθών: καθαρά 

κέρδη χρήσης + διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων - φόρος 

εισοδήµατος χρήσης - λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι. Αν 

από τα λογιστικά καθαρά κέρδη χρήσης, αφαιρεθεί το τυχόν υπόλοιπο ζηµιών 

προηγούµενων χρήσεων, προκύπτει το ποσό, στο οποίο θα υπολογιστεί το τακτικό 

αποθεµατικό και το πρώτο µέρισµα της χρήσης,  

γ) Κέρδη προς διάθεση (κλειόµενης χρήσης και προηγουµένων), είναι το αλγεβρικό 

άθροισµα των µεγεθών: λογιστικά καθαρά κέρδη χρήσης + υπόλοιπο αποτελεσµάτων 

προηγούµενων χρήσεων + αποθεµατικά προς διάθεση. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, τόσο αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων, 

όσο και αποθεµατικά προς διάθεση, τότε, πράγµατι, τα λογιστικά καθαρά κέρδη ισούνται 

µε τα κέρδη προς διάθεση. 

 

1.2. Προϋποθέσεις για την Νόµιµη ∆ιανοµή των Κερδών 

 

Σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, που θέτονται 

από τα άρθρα 43 (παρ. 3 και 4) και 44α (παρ. 1), δεν µπορούν να διανεµηθούν τα 

διανεµητέα καθαρά κέρδη. Πιο συγκεκριµένα: 

α) Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης), 

απαγορεύεται οποιαδήποτε διανοµή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 

εξόδων αυτών, είναι µικρότερο από το άθροισµα των προαιρετικών αποθεµατικών 

και του υπόλοιπου κερδών σε νέο (παρ. 3 και 4 αρθ. 43 Ν.2190/1920). 

Κατά την ερµηνεία του Ν. 2190/1920, ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης, για την 

εφαρµογή της διάταξης αυτής, λαµβάνονται υπόψη, τα κονδύλια των λογαριασµών της 

κατηγορίας Β, µε τον τίτλο «έξοδα εγκατάστασης» του ενεργητικού του ισολογισµού 

(δηλαδή, τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, οι συναλλαγµατικές διαφορές 

δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων, οι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου και 

τα λοιπά έξοδα εγκατάστασης, στα οποία περιλαµβάνονται, τα έξοδα κτήσης ακι-

νητοποιήσεων, οι διαφορές έκδοσης και εξόφλησης οµολογιών, τα έξοδα 

αναδιοργάνωσης, τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης οµολογιακού δανείου και τα 

έξοδα εγκατάστασης όχι, όµως και η σωρευµένη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

των προηγούµενων χρήσεων), πλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του 
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Ν.2190/1920, τα κονδύλια της κατηγορίας Γ I, µε τον τίτλο «ασώµατες 

ακινητοποιήσεις», των ακόλουθων λογαριασµών: έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, καθώς 

και παραχωρήσεις-δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (όπως, δηλαδή, οι λογαριασµοί 

αυτοί εµφανίζονται στο υπόδειγµα του ισολογισµού που παρέχεται από το Ε.Γ.Λ.Σ.). 

∆ηλαδή, για την εφαρµογή της παραπάνω διάταξης δεν λαµβάνονται υπόψη, η υπεραξία 

επιχείρησης, οι προκαταβολές κτήσης ασώµατων ακινητοποιήσεων, καθώς και οι λοιπές 

ασώµατες ακινητοποιήσεις, όπως οι λογαριασµοί αυτοί εµφανίζονται στο ενεργητικό του 

ισολογισµού της κατηγορίας Γ I µε τον τίτλο «Ασώµατες ακινητοποιήσεις». 

Ως προαιρετικά αποθεµατικά, εννοούνται τα αποθεµατικά εκείνα, που 

επιτρέπεται η διανοµή τους µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. Συνεπώς, κατά 

αντιδιαστολή, δεν περιλαµβάνονται στην έννοια των προαιρετικών, το τακτικό 

αποθεµατικό, τα αποθεµατικά που σύµφωνα µε το καταστατικό έχουν ειδικούς 

προορισµούς (εκτός αν γίνει τροποποίηση καταστατικού), η διαφορά από έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο και οι διαφορές αναπροσαρµογής πάγιων στοιχείων. 

Το µέρος του τακτικού αποθεµατικού, που υπερβαίνει το ελάχιστο προβλεπόµενο 

από το νόµο, θεωρείται προαιρετικό. Αµφισβήτηση υπάρχει για το αποθεµατικό για ίδιες 

µετοχές. 

Στην περίπτωση που οι αποκτηθείσες ίδιες µετοχές πωληθούν (ή και διατεθούν 

π.χ. στο προσωπικό), οπότε δεν υπάρχει πλέον ανάγκη ύπαρξης του αποθεµατικού για 

ίδιες µετοχές στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και συνεπώς, αυτό µπορεί να διανεµηθεί 

στους µετόχους, θα πρέπει να θεωρηθεί σαν προαιρετικό αποθεµατικό. Αν όµως, οι ίδιες 

µετοχές ακυρωθούν, το αποθεµατικό αυτό θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί και συνεπώς, 

θεωρείται υποχρεωτικό. Πάντως, αν στο τέλος της κλειόµενης χρήσης και πριν από τη 

διανοµή των κερδών, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασης είναι 

µεγαλύτερο από τα προαιρετικά αποθεµατικά, µπορεί η εταιρεία να καλύψει από τα 

κέρδη της κλειόµενης χρήσης, το παραπάνω αναπόσβεστο υπόλοιπο µε σχηµατισµό 

ισόποσου προαιρετικού αποθεµατικού, αφού, όµως, προηγουµένως σχηµατίσει τακτικό 

αποθεµατικό (εννοείται, βέβαια, κατά το ακάλυπτο ποσό) και στη συνέχεια, να προβεί σε 

διανοµή του πρώτου µερίσµατος, β) ∆εν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή στους 

µετόχους, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των 

ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτό προσδιορίζεται στο υπόδειγµα ισολογισµού 

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.2190/1920, είναι ή µετά από τη διανοµή αυτή 
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θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα 

αποθεµατικά, των οποίων η διανοµή απαγορεύεται από το νόµο ή το καταστατικό (παρ. 1 

αρθ. 44α Ν.2190/1920). 

Στο σύνολο των ίδιων κεφαλαίων, δεν περιλαµβάνεται το οφειλόµενο κεφάλαιο 

και µάλιστα, κατά την ακριβή διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 44 α του Ν. 

2190/1920, το µετοχικό κεφάλαιο µειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόµα κληθεί να 

καταβληθεί. Η διάταξη, όµως, αυτή δηµιουργεί ερµηνευτικές δυσκολίες. ∆ηλαδή, αν το 

οφειλόµενο κεφάλαιο έχει καλυφθεί πρέπει να αφαιρείται δεδοµένου ότι, στο ενεργητικό 

του ισολογισµού περιλαµβάνεται το οφειλόµενο κεφάλαιο (δηλαδή, αυτό που κλήθηκε 

να καταβληθεί, όσο και αυτό που δεν κλήθηκε να καταβληθεί). Προφανώς, λοιπόν, δεν 

θα πρέπει, εφόσον ολόκληρο το οφειλόµενο κεφάλαιο καλύφθηκε, να αφαιρείται αστό 

από το ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο (καταβληµένο + οφειλόµενο). Αν, όµως, το 

οφειλόµενο κεφάλαιο δεν εµφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισµού, τότε αυτό θα 

πρέπει να αφαιρείται από το ονοµαστικό κεφάλαιο. 

Επίσης, υποχρεωτικά θεωρούνται τα αποθεµατικά, των οποίων απαγορεύεται η 

διανοµή τους και συνεπώς, δεν λαµβάνονται υπόψη τα προαιρετικά, τα οποία 

απαριθµήθηκαν παραπάνω. Η διάταξη αυτή της παραγράφου 1 του άρθρου 44 α του 

Ν.2190/1920 λειτουργεί, µόνο, όταν χρησιµοποιείται το τακτικό αποθεµατικό για 

κάλυψη ζηµιών και στη συνέχεια, διανέµονται προαιρετικά αποθεµατικά, αφού όλες οι 

άλλες περιπτώσεις, καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 45, σύµφωνα µε τις οποίες 

η διανοµή κερδών, επιτρέπεται, µόνο, αφού προηγουµένως καλυφθούν όλες οι ζηµιές 

κλειόµενης χρήσης και προηγουµένων, καθώς και όλα τα εταιρικά βάρη. 
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1.3. Σειρά ∆ιάθεση των Κερδών 

  Έτσι, λοιπόν, λαµβανοµένης υπόψη και της παραγράφου 2 του άρθρου 44α, 

σύµφωνα µε την οποία, το ποσό που διανέµεται στους µετόχους, δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, 

προσαυξηµένο µε τα κέρδη που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και τα 

αποθεµατικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η 

διανοµή τους και µειωµένο κατά το ποσό των ζηµιών προηγούµενων χρήσεων και τα 

ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηµατισµό αποθεµατικών, µε βάση το 

νόµο και το καταστατικό, είναι πλέον δυνατή η διάθεση των κερδών µε την εξής 

σειρά: α) κάλυψη ζηµιών κλειόµενης ή και προηγούµενων χρήσεων, β) αφαίρεση του 

αναλογούντα, στα κέρδη, φόρου εισοδήµατος, γ) σχηµατισµός τακτικού 

αποθεµατικού, δ) διανοµή µερίσµατος στους µετόχους και ε) διάθεση του υπόλοιπου 

κερδών κατά τους ορισµούς του καταστατικού. 

Πάντως, δεν απαιτείται ιδιαίτερη απόφαση της Γ.Σ. για τη διάθεση των κερδών, 

αφού αυτό θεωρείται ότι επιτυγχάνεται µε την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων, 

στις οποίες περιλαµβάνεται και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων». 

 

1.4. Κάλυψη ζηµιών προηγούµενων χρήσεων ή και κλειόµενης 

χρήσης 

Αν στην κλειόµενη χρήση προέκυψαν κέρδη και στις προηγούµενες χρήσεις 

υπήρχαν ζηµιές, θα πρέπει προηγουµένως αυτές, να καλυφθούν µε τα κέρδη της 

κλειόµενης χρήσης και αν συνεχίσουν να υπάρχουν κέρδη, τότε αυτά θα διανεµηθούν. 

Αν στην κλειόµενη χρήση προέκυψαν ζηµιές και στις προηγούµενες χρήσεις 

υπήρχαν κέρδη, µπορεί να γίνει διανοµή κερδών, αν προηγουµένως οι ζηµιές καλυφθούν, 

είτε µε τακτικό αποθεµατικό ή άλλα προαιρετικά αποθεµατικά, είτε µε µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου, είτε, τέλος, µε την υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων, µε την 

επιφύλαξη, όµως των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 44 α του Ν.2190/1920. 

∆ηλαδή, οι ζηµιές συµψηφίζονται λογιστικά, µόνο µε µελλοντικά κέρδη και όχι µε κέρδη 

προηγούµενων χρήσεων (Σ.τ.Ε. 5254/1983, 3633/1984), παρότι στην ορισµένες Α.Ε. 

συµψηφίζουν λογιστικά τη ζηµιά της χρήσης µε λογιστικά κέρδη προηγούµενων 

χρήσεων. Ο χειρισµός αυτός έχει και φορολογική συνέπεια, αφού καλυπτόµενη η 

λογιστική ζηµιά µε φορολογηµένα λογιστικά κέρδη προηγούµενων χρήσεων, τα οποία 
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θα µπορούσαν να διανεµηθούν µελλοντικά στους µετόχους, χωρίς την καταβολή κανενός 

φόρου, δηµιουργεί πρόσθετη και αδικαιολόγητη φορολογική επιβάρυνση στην εταιρεία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτηµα, αν η κάλυψη των ζηµιών µε τους παραπάνω 

τρόπους, στερεί από την επιχείρηση το δικαίωµα να συµψηφίσει φορολογικά τις ζηµιές 

αυτές µε µελλοντικά κέρδη. Η κάλυψη των ζηµιών µε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, 

σύµφωνα, µε την υπ’αριθµό 33/1981 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από το υπουργείο οικονοµικών, µε την υπ’αριθµό 

81/2/πολ.97/1981 εγκύκλιο του, στερεί το δικαίωµα από την επιχείρηση να συµψηφίσει 

αυτές, φορολογικά, µε µελλοντικά κέρδη, µε το αιτιολογικό ότι, η αποσβεσµένη ζηµιά 

µετακυλίστηκε στους µετόχους και συνεπώς, δεν υπάρχει ζηµιά της εταιρείας. Αντίθετο 

είναι, όµως, το Συµβούλιο Επικρατείας µε την υπ’αριθµό 2523/1991 απόφασή του. 

Η κάλυψη των ζηµιών µε το τακτικό ή άλλα αποθεµατικά που επιτρέπεται η 

διανοµή τους, δεν στερεί από την επιχείρηση το δικαίωµα να συµψηφίσει αστές, 

φορολογικά, σύµφωνα άλλωστε και µε την υπ’αριθµό 3633/1984 απόφαση του Σ.τ.Ε., 

πλην, όµως, ο φόρος των αποθεµατικών αυτών, που ήδη καταβλήθηκε στις 

προηγούµενες χρήσεις, δεν επιστρέφεται. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οι 

ζηµιές καλυφθούν µε αφορολόγητα αποθεµατικά, µε τη διαφορά, όµως, ότι αυτά, αφού 

διαθέτονται για κάλυψη ζηµιών, θεωρείται ότι διανέµονται και συνεπώς, θα 

φορολογηθούν κανονικά. Εντούτοις, ορισµένα στελέχη του υπουργείου οικονοµικών 

διατυπώνουν την άποψη ότι, η εταιρεία δεν έχει το δικαίωµα να συµψηφίσει φορολογικά 

τη ζηµιά µε µελλοντικά φορολογικά κέρδη µε το αιτιολογικό ότι, η ζηµιά που καλύφθηκε 

µε αποθεµατικό δεν εµφανίζεται πλέον στον ισολογισµό. Όσον αφορά, τέλος, την 

κάλυψη των ζηµιών µε την υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων, σηµειώνουµε ότι, 

παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις µε ορισµένες προϋποθέσεις, να µην απολέσουν το 

δικαίωµα να συµψηφίσουν αυτές, µε µελλοντικά κέρδη (Ν.2065/ 92, Ν.2443/96). 

 

1.5 Φόρος εισοδήµατος 

Από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, θα πρέπει να αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήµατος. 

Κανονικά, σύµφωνα τόσο µε το Ε.Γ.Λ.Σ., όσο και µε το Ν.2190/ 1920, θα πρέπει να 

αφαιρείται ο πραγµατικός φόρος (υπολογιζόµενος µε το συντελεστή φορολογίας 

εισοδήµατος, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά), δηλαδή, αυτός που υπολογίζεται στα 

φορολογητέα κέρδη της εταιρείας. Εντούτοις, το υπουργείο οικονοµικών, διευκρίνισε µε 



78 
 

την υπ’αριθµό 1045732/10183/πολ 1120/30.3.1993 εγκύκλιο του, ερµηνευτική του 

Ν.2065/ 92, ότι, προκειµένου να υπολογιστεί, τόσο το τακτικό αποθεµατικό, όσο και το 

πρώτο µέρισµα, θα αφαιρεθεί από τα καθαρά κέρδη, ο «αναλογούντος φόρος 

εισοδήµατος», υπολογιζόµενος στα λογιστικά καθαρά κέρδη. Με άλλα λόγια, πρόκειται, 

δηλαδή, για το θεωρητικό αναλογούντα φόρο (και όχι αυτόν που τελικά, βαρύνει 

πράγµατι την εταιρεία), υπολογιζόµενο στο σύνολο των πραγµατικών λογιστικών 

κερδών της χρήσης (και όχι των φορολογητέων κερδών). Ο τρόπος αυτός υπολογισµού 

του φόρου εισοδήµατος, γίνεται, µόνο, για να προσδιοριστεί το τακτικό αποθεµατικό, 

καθώς και το υποχρεωτικό πρώτο µέρισµα. Συνεπώς, στον «πίνακα διάθεσης 

αποτελεσµάτων», θα εµφανίζεται, πάντοτε, ο πραγµατικός φόρος εισοδήµατος (δηλαδή, 

ο υπολογιζόµενος στα φορολογητέα κέρδη) και όχι ο θεωρητικός. 

 

 

1.6. Πρώτο µέρισµα 

Αφού, λοιπόν, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης αφαιρεθούν, τόσο ο 

αναλογούντος φόρος εισοδήµατος, όσο και το τακτικό αποθεµατικό, τότε στο υπόλοιπο 

κερδών που αποµένει γίνεται ο υπολογισµός του πρώτου µερίσµατος. 

Καταρχήν, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν.2190/ 1920, το 

πρώτο µέρισµα ορίζεται σε ποσοστό 6% επί του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Όµως, η διάταξη αυτή, δεν εφαρµόζεται µόνη της, αλλά πάντοτε σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 3 του Αναγκαστικού Νόµου 148/ 1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 

του Ν.2753/1999 και στη συνέχεια µε το άρθρο 25 του Ν.2789/2000. 

Έτσι, λοιπόν, η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να διανείµει στους µετόχους, ως 

πρώτο µέρισµα, το µεγαλύτερο ποσό, όπως αυτό προκύπτει, µεταξύ του ποσοστού 6% 

επί του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και του ποσοστού 35% επί των καθαρών 

κερδών. Για την ανάγκη της ορθής σύγκρισης των µεγεθών αυτών, πρέπει κανονικά, το 

µετοχικό κεφάλαιο να µειωθεί µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος, αφού, αντίστοιχα, 

µε το φόρο αυτό, έχουν µειωθεί και τα καθαρά κέρδη, σύµφωνα άλλωστε και µε την 

υπ’αριθµό 1045732/πολ1120/1993 εγκύκλιο του υπουργείου οικονοµικών 

Αν το 35% των καθαρών κερδών, είναι µεγαλύτερο από το 6% του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, τότε η γενική συνέλευση µε πλειοψηφία ποσοστού, τουλάχιστον, 

65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µπορεί να αποφασίσει τη διανοµή 
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µικρότερου µερίσµατος, όχι, όµως, κατώτερου από το 6% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του µη διανεµόµενου µερίσµατος, θα πρέπει 

να µεταφερθεί σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού, το οποίο µέσα σε µια τετραετία από 

το χρόνο σχηµατισµού του, θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί µε έκδοση δωρεάν µετοχών 

στους δικαιούχους µετόχους. Όµως, η γενική συνέλευση µε πλειοψηφία ποσοστού, 

τουλάχιστο 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µπορεί να αποφασίσει τη 

διανοµή µικρότερου µερίσµατος από το 35% των καθαρών κερδών και µέχρι το 6% του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, χωρίς καµιά υποχρέωση για αποθεµατοποίηση και 

στη συνέχεια για κεφαλαιοποίηση του µη διανεµόµενου µερίσµατος. 

Στο σηµείο αυτό, επισηµαίνεται ότι µε το νεότερο Ν. 2789/2000, που 

δηµοσιεύθηκε στο υπ’αριθµό 21/Α/11.2.2000 Φ.Ε.Κ., επήλθε µια σηµαντική αλλαγή στη 

διάθεση των κερδών. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του νόµου αυτού, τροποποιήθηκε 

και πάλι η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, η οποία διατυπώνεται, πλέον, 

ως εξής: 

«Αι ανώνυµαι εταιρείαι υποχρεούνται να διανέµουν εις µετρητά, κατά έτος εις 

τους µετόχους ποσοστόν, τουλάχιστον τριάκοντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) επί των 

καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεσιν µόνον του τακτικού αποθεµατικού και των κερδών 

από την εκποίηση µετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και 

αντιπροσωπεύουν συµµετοχήν ανωτέρω του 20% επί του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου θυγατρικής των εταιρείας, εφ' όσον το κατά το παρόν άρθρο διανεµητέον 

τµήµα κερδών είναι µεγαλύτερον από το προκύπτον εκ της εφαρµογής της διατάξεως της 

περιπτώσεως β της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Ν. 2190/20 περί Ανωνύµων 

Εταιρειών, ως ούτος εκωδικοποιήθη δια του Β.∆. 174/1963 περί κωδικοποιήσεως των 

διατάξεων του Ν. 2190/20 και ισχύει. Η παρούσα διάταξη ισχύει για ισολογισµούς οι 

οποίοι κλείουν από 31.12.1999 και εφεξής». 

Συγκρίνοντας την αντικατασταθείσα µε τη νέα διάταξη, προκύπτει ότι η διαφορά 

εστιάζεται στα όσα, µε την παραπάνω υπογράµµιση προστέθηκαν. 

Με άλλα λόγια, οι ανώνυµες εταιρείες είναι πλέον υποχρεωµένες, για τους 

ισολογισµούς που κλείνουν µε 31.12.99 και µετά, να διανέµουν και το 35% των καθαρών 

κερδών τους, που προέρχονται από την πώληση µετοχών, εκτός αν οι µετοχές που 

πωλήθηκαν αντιπροσώπευαν συµµετοχή ποσοστού µεγαλύτερου του 20% στο 
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καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της άλλης (θυγατρικής) εταιρείας και παράλληλα 

κατέχονταν, τουλάχιστο, µια δεκαετία πριν από την πώληση. 

Σύµφωνα, τόσο µε την υπ’αριθµό 288/1997 γνωµάτευση του Ε.ΣΥ.Λ., όσο και µε 

τη συνοδεύουσα αυτή, επίσης γνωµάτευση του τ. αντιπροέδρου του Ε.ΣΥ.Λ, που 

εκδόθηκαν για την καλύτερη εναρµόνιση των σχετικών διατάξεων του Ν. 2190/1920, µε 

αυτές της φορολογικής νοµοθεσίας (άρθ. 38 Ν. 2238/94, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 15 του Ν. 2459/97), οι εταιρείες δεν υποχρεούνταν να διανείµουν, τουλάχιστο, το 

35% των κερδών τους, που προέρχονταν από την πώληση µετοχών εισαγµένων στο 

Χ.Α.Α, εφόσον, βέβαια, για αυτά σχηµατιζόταν, ισόποσα, ειδικό (αφορολόγητο) 

αποθεµατικό, ενώ αντίθετα είχαν υποχρέωση να σχηµατίσουν σε αυτά τακτικό 

αποθεµατικό. 

Βέβαια, τα οριζόµενα στις παραπάνω γνωµατεύσεις, εφαρµόζονταν µόνο, για τα 

προερχόµενα από πώληση µετοχών εισαγµένων στο Χ.Α.Α., κέρδη και όχι και για αυτά 

που προέρχονταν από πώληση µετοχών µη εισαγµένων στο Χ.Α.Α, αφού τα τελευταία 

φορολογούνται, σε κάθε περίπτωση, αυτοτελώς, µε το συντελεστή φόρου µεταβίβασης 

λόγω πώλησης, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά (άρθρ. 13 του Ν. 2238/94, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 2753/99 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του 

Ν.3091/2002). Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση που τα κέρδη αυτά διανεµηθούν, θα 

υπαχθούν κανονικά στη φορολογία εισοδήµατος, εξοµοιούµενα µε τα κατά ειδικό τρόπο 

φορολογούµενα έσοδα (δηλαδή θα συµψηφιστεί ο φόρος µεταβίβασης λόγω πώλησης µε 

το συνολικό φόρο εισοδήµατος). 

Ο σκοπός της νέας, αυτής διάταξης του άρθρου 25 του Ν. 2789/2000, είναι 

νοµίζουµε προφανής, αφού «φωτογραφίζει» τις εισαγµένες στο Χ.Α.Α εταιρείες, που 

επιθυµούν να «ωραιοποιήσουν» τα αποτελέσµατά τους, µε κέρδη προερχόµενα από 

αγοραπωλησίες µετοχών άλλων εταιρειών, επίσης εισαγµένων στο Χ.Α.Α. 

Αναµφίβολα, λοιπόν, πρόθεση του νοµοθέτη ήταν να δηµιουργήσει αντικίνητρο 

στην προσπάθεια των εισαγµένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών, να εµφανίζουν «ευκαιριακά 

κέρδη», δηλαδή, µη προερχόµενα από την εµπορική ή βιοµηχανική δραστηριότητα της 

κύριας εκµετάλλευσής τους. 

Έτσι, λοιπόν, όσες από τις εταιρείες αυτές, εξακολουθήσουν να επιθυµούν την 

«ωραιοποίηση» των αποτελεσµάτων τους µε τον τρόπο αυτό, θα είναι πλέον 

υποχρεωµένες να διανέµουν ποσοστό, τουλάχιστο, 35% και στα κέρδη από πώληση 
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µετοχών στο Χ.Α.Α. (αφού, δεν είναι εύκολο σης εταιρείες αυτές, να επιτύχουν στην 

τακτική γενική συνέλευση την απαιτούµενη πλειοψηφία µετόχων, που να εκπροσωπούν 

ποσοστό 65% ή 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, που θα αποφασίσει τη µη 

διανοµή τους, µέχρι το 6% του µετοχικού κεφαλαίου), µε συνέπεια την υπαγωγή τους, 

κατά το µέρος που διανέµονται, στη φορολογία εισοδήµατος, δεδοµένου ότι, η ευχέρεια 

σχηµατισµού ειδικού (αφορολόγητου) αποθεµατικού περιορίζεται, µόνο, στο 

αδιανέµητο µέρος των κερδών από την πώληση µετοχών εισαγµένων στο Χ.Α.Α. που 

αποµένει µετά την υποχρεωτική, πλέον διανοµή ποσοστού 35% αυτών. 

Εννοείται, βέβαια, ότι αυτά ισχύουν στην περίπτωση που, είτε τα καθαρά κέρδη 

από την κύρια εκµετάλλευση της επιχείρησης (αφαιρουµένων του αναλογούντα φόρου 

εισοδήµατος και της κράτησης για τακτικό αποθεµατικό), δεν επαρκούν για τη διανοµή 

ποσοστού 35% στα συνολικά καθαρά κέρδη (οπότε κατά το υπολειπόµενο µέρος αυτών, 

θα διανεµηθούν κέρδη από την πώληση µετοχών εισαγµένων στο Χ.Α.Α.), είτε το 

σύνολο των καθαρών κερδών προέρχεται, αποκλειστικά, από την πώληση εισαγµένων 

στο Χ.Α.Α. µετοχών. 

Το παραπάνω αντικίνητρο, γίνεται ακόµα ισχυρότερο, αν συνδυασθεί και µε την 

υπ’αριθµό 1016926/10184/πολ. 1093/14.3.2000 εγκύκλιο του υπουργείου οικονοµικών, 

σύµφωνα µε την οποία, η ζηµιά Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κ.λπ., που προέρχεται κατά την 

αναµόρφωση των αποτελεσµάτων µε την αφαίρεση των µερισµάτων ηµεδαπών Α.Ε. 

(συµµετοχές) µεταφέρεται στα επόµενα έτη για συµψηφισµό, ενώ αντίθετα, η ζηµιά που 

προκύπτει από την αφαίρεση του σχηµατισµένου αποθεµατικού από κέρδη λόγω 

πώλησης µετοχών εισαγµένων στο Χ.Α.Α. δεν µεταφέρεται στα επόµενα έτη για 

συµψηφισµό. 

Πάντως, οποιαδήποτε διανοµή µερίσµατος µικρότερου από το 6% του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, (είτε, αυτό είναι µικρότερο, είτε, είναι και 

µεγαλύτερο του 35% των καθαρών κερδών) ή ακόµα και η µη διανοµή µερίσµατος, δεν 

είναι, κατά νόµο, επιτρεπτή, εκτός αν κάτι τέτοιο - σύµφωνα, άλλωστε, τόσο µε την 

υπ’αριθµό 928/168 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, αλλά και την 

υπ’αριθµό 70206/1968 απόφαση του υπουργού εµπορίου, όσο και µε την υπ’αριθµό 

3878/1975 απόφαση του Εφετείου Αθηνών - αποφασιστεί από την καθολική Γ.Σ. µε 

πλειοψηφία ποσοστού 100% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση που το µέρισµα, το οποίο αντιστοιχεί στο 6% του καταβληµένου 
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µετοχικού κεφαλαίου, αποφασιστεί να καταβληθεί, όχι σε µετρητά, αλλά σε, ισόποσης 

αξίας, µετοχές. 

Το σκεπτικό της νοµολογίας για το θέµα αυτό είναι ότι, οι διατάξεις του 

Ν.2190/1920 για τη διανοµή των κερδών έχουν τεθεί προς το συµφέρον των µετόχων. 

Αν, λοιπόν, όλοι οι µέτοχοι (100%) συµφωνούν, να µην λάβουν µέρισµα ή να λάβουν 

µικρότερο του προβλεπόµενου από το νόµο, τότε η απόφασή τους αυτή (ουσιαστικά, 

δηλαδή, οι µέτοχοι αποφασίζουν να παραιτηθούν, µερικά ή ολικά, από το περιουσιακό 

τους δικαίωµα), θεωρείται ότι είναι έγκυρη. 

Πάντως, απόφαση της Γ.Σ. περί µη διανοµής µερίσµατος ή διανοµής µικρότερου 

του νοµίµου, κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων, είναι άκυρη και όχι ακυρώσιµη, 

όπως εσφαλµένα, κατά την ερµηνεία του νόµου, ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 

35β του Ν.2190/1920. 

 

 Αποκλίσεις από τον τρόπο υπολογισµού του πρώτου µερίσµατος 

Κατά παρέκκλιση των όσων αναφέρουµε παραπάνω για τον υπολογισµό του, 

νόµιµου, πρώτου µερίσµατος, σε ορισµένες περιπτώσεις, τόσο κατά την εφαρµογή του 

Ν.2190/1920, όσο και κατά τα οριζόµενα από ειδικούς νεότερους νόµους που, βέβαια, 

υπερισχύουν των διατάξεων του Ν.2190/1920 και του Α.Ν. 148/1967 και οι οποίοι 

ρυθµίζουν κατά διαφορετικό τρόπο τον υπολογισµό των διανεµητέων υποχρεωτικά 

καθαρών κερδών, διαφοροποιείται ο υπολογισµός του πρώτου µερίσµατος. Πιο 

συγκεκριµένα: 

α) Ο καταλογισµός του πρώτου µερίσµατος µπορεί να υπολογιστεί σε ποσό µικρότερο 

από το, κατά νόµο, κατώτατο όριο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται παράβαση των 

σχετικών διατάξεων του Ν.2190/1920, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

αα) Όταν τα καθαρά κέρδη υπολείπονται από το ποσό που προκύπτει από την 

εφαρµογή του ποσοστού 6% στο καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο (το οποίο 

εννοείται ότι είναι µεγαλύτερο από το 35% των καθαρών κερδών), 

αβ) Όταν ο πραγµατικός φόρος εισοδήµατος (δηλαδή, αυτός που υπολογίζεται στα 

φορολογητέα κέρδη), είναι σηµαντικού ύψους, οπότε και απορροφά ένα µεγάλο 

µέρος των διανεµητέων κερδών (ή και όλα τα διανεµητέα κέρδη),  

αγ) Όταν προκειµένου να καλυφθεί το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων 

πολυετούς απόσβεσης, το οποίο υπερβαίνει το άθροισµα των προαιρετικών 
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αποθεµατικών και του υπόλοιπου κερδών σε νέο, αφαιρείται από τα διανεµητέα 

κέρδη (µετά το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού και πριν από τον 

υπολογισµό του πρώτου µερίσµατος), ισόποσο µέρος µε το παραπάνω 

ακάλυπτο υπόλοιπο, προκειµένου να σχηµατιστεί έκτακτο αποθεµατικό,  

αδ) Όταν η Α.Ε. κατέχει ίδιες µετοχές, οπότε από το ποσό του καταβλητέου νόµιµου 

πρώτου µερίσµατος, αφαιρείται το µέρισµα που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές. 

β) Ειδικοί νόµοι καθορίζουν διαφορετικό τρόπο υπολογισµού των διανεµητέων καθαρών 

κερδών, όπως στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

βα) Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 2579/1998, οι επιχειρήσεις και οργανισµοί των 

οποίων αποκλειστικός µέτοχος ή πλειοψηφούντας µέτοχος µε ποσοστό 

µεγαλύτερο από το 60%, είναι το δηµόσιο, άµεσα ή µέσω άλλης επιχείρησης ή 

οργανισµού του οποίου αποκλειστικός ή πλειοψηφούντας µέτοχος είναι το 

δηµόσιο και λειτουργούν µε τη µορφή Α.Ε. υποχρεούνται, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων των άρθρων 43 και 44 α του Ν.2190/1920, να διαθέτουν από την 

εταιρική χρήση 1997 και µεταγενέστερα ολόκληρο, το προβλεπόµενο από το 

καταστατικό τους ή από διατάξεις νόµων, µέρισµα στο µέτοχο. Οι εκπρόσωποι 

του δηµοσίου στη Γ.Σ. των µετόχων, υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διάταξη 

αυτή κατά τη λήψη της απόφασης περί διάθεσης των κερδών, όπως επίσης και οι 

εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και οργανισµών που λειτουργούν µε τη µορφή 

Α.Ε. και αποκλειστικός ή πλειοψηφούντας µέτοχος είναι το δηµόσιο, οι οποίοι 

(εκπρόσωποι) ασκούν το δικαίωµα του µετόχου στη Γ.Σ. θυγατρικής επιχείρησης. 

Απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του νόµου αυτού 

(Ν.2579/1998), θεωρείται άκυρη, κατά το µέρος που αυτή αφορά τη διάθεση των 

κερδών και η ∆ιοίκηση υποχρεούται να αρνηθεί τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων στο Φ.Ε.Κ., εφόσον δεν συνοδεύονται µε βεβαίωση του 

υπουργείου οικονοµικών ότι, η διάθεση των κερδών έγινε σύµφωνα µε το νόµο 

αυτό.  

ββ) Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.2778/1999, οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε 

ακίνητη περιουσία, υποχρεούνται να διανέµουν ετησίως στους µετόχους τους, 

τουλάχιστο, ποσοστό 35% των καθαρών κερδών τους που αφορούν την 

κλειόµενη χρήση. Επιτρέπεται, όµως, η διανοµή µικρότερου ποσοστού ή και µη 

διανοµή µερίσµατος µε απόφαση της Γ.Σ., εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη 



84 
 

στο καταστατικό, είτε για σχηµατισµό έκτακτου αφορολόγητου αποθεµατικού 

από λοιπά έσοδα, εκτός από κέρδη κεφαλαίου, είτε για δωρεάν διανοµή µετοχών 

προς τους µετόχους µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου γενόµενη σύµφωνα µε 

τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920. Επίσης, µε απόφαση της Γ.Σ., κέρδη 

κεφαλαίου µπορούν να µεταφέρονται σε ειδικό αποθεµατικό για την αντιµετώ-

πιση ζηµιών από την πώληση κινητών αξιών σε τιµή κατώτερη της τιµής κτήσης 

τους. Αυτή η κράτηση δεν είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεµατικό αυτό ανέλθει 

σε ποσοστό 300% της αξίας των επενδύσεων της εταιρείας σε κινητές αξίες. 

Τέλος, µε απόφαση της Γ.Σ. επιτρέπεται ο σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920. 

 

1.7. Χρόνος καταβολής του µερίσµατος 

Ο µέτοχος δικαιούται να απαιτήσει την είσπραξη του πρώτου µερίσµατος, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920, µέσα σε δύο (2) µήνες 

από την απόφαση της τακτικής Γ.Σ., µε την οποία εγκρίθηκαν οι οικονοµικές 

καταστάσεις, ενώ το, πέρα του υποχρεωτικού από το νόµο, µέρισµα (πρώτο µέρισµα), 

δηλαδή, το πρόσθετο, είναι καταβλητέο στην προθεσµία που όρισε η τακτική Γ.Σ..Η 

απαίτηση αυτή δεν µπορεί να θιγεί, παρά, µόνο, µε τη συναίνεση του µετόχου µε 

µεταγενέστερη απόφαση της Γ.Σ. (το ίδιο ισχύει και ως προς το χρόνο καταβολής του 

πρόσθετου µερίσµατος). Αν η Γ.Σ. λάβει απόφαση για τη διάθεση των κερδών, δεν 

µπορεί µε την ίδια απόφαση να ορίσει µεταγενέστερο χρόνο καταβολής του πρώτου 

µερίσµατος ή να αναθέσει στο ∆.Σ. τον προσδιορισµό του χρόνου αυτού. Όµως, η 

νοµολογία (Εφ. Αθ. 2763/ 1982), έκρινε το θέµα αυτό αντίθετα. Η αξίωση αυτή του 

µετόχου για το µέρισµα, παραγράφεται µέσα σε µια πενταετία (αρθ. 250 Α.Κ.), από το 

τέλος της χρήσης στην οποία γεννήθηκε η απαίτηση, υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

(Ν.∆. 1195/1942). 

Πάντως, µόνη, η µη ανάληψη των µερισµάτων από τους µετόχους, πέρα του 

έτους δεν συνιστά δάνειο, αφού για να στοιχειοθετηθεί τέτοια περίπτωση απαιτείται, είτε 

η ύπαρξη ιδιαίτερου δανειακού εγγράφου, είτε να προκύπτει ρητά από λογιστικές 

εγγραφές ότι συµφωνήθηκε σύµβαση δανείου (Σ.τ.Ε. 2047/1978). 
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1.8. Τρόπος διάθεσης του υπόλοιπου των κερδών που αποµένουν µετά 

τη διανοµή του πρώτου µερίσµατος.  

Στην περίπτωση που και µετά τη διανοµή του πρώτου µερίσµατος, αποµένουν 

κέρδη (υπόλοιπο κερδών), γεννιέται το ερώτηµα, ποια είναι η τύχη τους; 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920, το υπόλοιπο των 

κερδών διαθέτεται κατά τους ορισµούς του καταστατικού. 

Κανονικά, λοιπόν, θα πρέπει το καταστατικό της εταιρείας να καθορίζει - και 

συνήθως καθορίζει - τον τρόπο µε τον οποίο θα διαθέτεται του υπόλοιπο των κερδών. 

Έτσι, λοιπόν, αν το καταστατικό προβλέπει παραπέρα διανοµή των κερδών, η 

τακτική γενική συνέλευση δεσµεύεται από το καταστατικό (εκτός και αν γίνει 

τροποποίηση του καταστατικού), οπότε πρέπει να διανείµει το υπόλοιπο κερδών στους 

µετόχους, ως πρόσθετο µέρισµα. 

Αν, όµως, η τακτική Γ.Σ. δεν διανείµει το υπόλοιπο κερδών, προκειµένου να 

σχηµατίσει έκτακτο αποθεµατικό, τότε η απόφασή της αυτή, είναι άκυρη. 

Εξαίρεση από την αρχή αυτή, θεσπίζεται µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του 

Ν. 2190/1920, σύµφωνα µε την οποία, η τακτική Γ.Σ. µε την εξαιρετική απαρτία και 

πλειοψηφία µπορεί τα διανεµητέα (µετά τη διανοµή του πρώτου µερίσµατος), µε βάση το 

καταστατικό, κέρδη, να τα διαθέσει για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση 

νέων µετοχών, παρεχόµενων στους µετόχους δωρεάν, αντί πρόσθετου µερίσµατος. 

Αν, όµως, το καταστατικό δεν προβλέπει τον τρόπο διάθεσης του υπόλοιπου των 

κερδών, γίνεται δεκτό, κατά την ερµηνεία του Ν.2190/1920, ότι τα κέρδη αυτά 

διανέµονται στους µετόχους, εκτός αν η εταιρεία, «κατά αντικειµενική κρίση», τα έχει 

ανάγκη, οπότε αποφασίσει τη µη διανοµή τους, σε «κλίµακα, όµως, εµπορικώς 

δικαιολογηµένη», αλλιώς η απόφαση αυτή, είναι ακυρώσιµη (αρθ. 35β Ν.2190/1920). 

 

1.9. ∆ιανοµή Κερδών στους Εργαζόµενους 

Αν το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο διάθεσης του υπόλοιπου των κερδών, 

που αποµένει µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του πρώτου 

µερίσµατος, αλλά παραχωρεί την εξουσία αυτή στη Γ.Σ. ή αν το καταστατικό σιωπά, τότε 

παρέχεται η ευχέρεια στην τακτική γενική συνέλευση να διαθέσει το υπόλοιπο κερδών 

όχι, µόνο, στους µετόχους, αλλά και σε τρίτους. 
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Για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής, τρίτοι θεωρούνται τα πρόσωπα εκείνα, 

που δεν έχουν δικαίωµα στα κέρδη της εταιρείας, ούτε από το καταστατικό, ούτε και από 

κάποια συµβατική υποχρέωση της εταιρείας προς αυτούς. Αν υπάρχει τέτοια συµβατική 

υποχρέωση, τότε πρόκειται για παραχώρηση κερδών και όχι για διανοµή κερδών (Ο 

Ν.2190/1920, προβλέπει την παραχώρηση κερδών, τόσο στους ιδρυτές µε την έκδοση 

ιδρυτικών τίτλων, όσο και στους οµολογιούχους οµολογιών, καθώς επίσης και στα µέλη 

του ∆.Σ.). Τρίτοι, λοιπόν, θεωρούνται και οι εργαζόµενοι στην εταιρεία, στους οποίους η 

διανοµή κερδών µπορεί να γίνει, είτε µε καταβολή µετρητών, είτε και µε χορήγηση 

µετοχών. 

 

α) Με καταβολή µετρητών 

Τα διανεµόµενα στο προσωπικό (εργάτες και υπάλληλοι) της Α.Ε. κέρδη, 

αποτελούν εισόδηµα από κινητές αξίες, τα οποία, όµως, έχουν, ήδη, φορολογηθεί στο 

όνοµα της εταιρείας και συνεπώς, δεν φορολογούνται και πάλι στα ονόµατα των 

εργαζόµενων (δηλαδή, ισχύει ακριβώς ότι και για τα µερίσµατα). 

Αντίθετα, όµως, υπάγονται, τόσο σε χαρτόσηµο 1,2% (παρ.7 αρθ.15ε Κ.Τ.Χ.), το 

οποίο, αν δεν υπάρχει άλλη συµφωνία, βαρύνει την εταιρεία (αποδίδεται µέσα στο πρώτο 

δίµηνο από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης), όσο και σε ασφαλιστικές 

κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές, σύµφωνα µε την υπ’αριθµό 38/1994 εγκύκλιο του 

Ι.Κ.Α. 

Αξιοσηµείωτη, όµως, είναι η υπ’αριθµό 330/99 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η 

οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό οικονοµικών µε την υπ’αριθµό 1055758/πολ. 

1237/26.11.99 απόφασή του. Σύµφωνα µε αυτή, ο αρµόδιος για τη φορολογία του λήπτη 

προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., δεν στερείται της νόµιµης (µε βάση το Ν.2961/2001 περί 

φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών) ευχέρειάς του, να 

χαρακτηρίσει κατά ένα µέρος, ως δωρεά κάθε παροχή προς τον εργαζόµενο, χωρίς 

νόµιµη υποχρέωση ή πέρα από τα όρια αυτής. Ο καταλογισµός, όµως, του φόρου δωρεάς 

µπορεί να επιβληθεί, µόνο, µετά από αιτιολογηµένη κρίση του προϊστάµενου της ∆.Ο.Υ. 

και εφόσον διαπιστωθεί ότι, υπάρχει έλλειψη ανταλλάγµατος στη χορηγούµενη παροχή, 

που συµβαίνει όταν αυτή υπερβεί το µέτρο που αρµόζει κατά την κοινή πείρα (π.χ. 

µεγάλη δυσαναλογία µισθού προς παροχή, φύση καθηκόντων εργαζόµενου, µέγεθος 

κερδών της επιχείρησης κτλ). 
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β) Με χορήγηση µετοχών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν.2238/1994, οι ηµεδαπές Α.Ε. µπορούν να 

διανέµουν σε κάθε διαχειριστική χρήση, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των 

µετόχων, µέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται µε τις 

διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.2190/1920, µε τη µορφή µετοχών τους, στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Οι µετοχές που χορηγούνται στους εργαζόµενους, πρέπει 

να προέρχονται από αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Πάντως, 

σύµφωνα µε την παραπάνω υπ’αριθµό 38/1994 εγκύκλιο του ΙΚΑ και στην περίπτωση 

αυτή, οφείλονται ασφαλιστικές κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. 

Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των υπουργών 

εθνικής οικονοµίας, οικονοµικών, βιοµηχανίας, ενέργειας τεχνολογίας και εµπορίου, 

ρυθµίζεται το ύψος του ποσού που µπορούν να διανέµουν οι Α.Ε. από τα κέρδη τους 

στους εργαζόµενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης µετοχών και ιδίως, θέµατα 

που αφορούν το είδος των µετοχών αυτών, τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν 

στα πρόσωπα των δικαιούχων, τον τρόπο διάθεσης και κατανοµής τους, καθώς και κάθε 

άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 

Σε εφαρµογή, λοιπόν, της παραπάνω διάταξης, εκδόθηκε το Π.∆. 30/ 1988 «όροι 

και προϋποθέσεις διάθεσης µετοχών στους εργαζόµενους στις επιχειρήσεις», σύµφωνα 

µε το οποίο: 

βα) Η διανοµή µετοχών από την Α.Ε. στο προσωπικό της ή στο προσωπικό συνδεµένης 

µε αυτή εταιρείας, σύµφωνα µε τη περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 

του Ν.2190/1920, είναι προαιρετική και αποφασίζεται από τη Γ.Σ. της εταιρείας µε 

τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Για το σκοπό αυτό, η Α.Ε. αποκτά τις µετοχές 

προσφεύγοντας στην αγορά ή εκδίδοντας νέες µετοχές µε αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου που, είτε γίνεται µε αδιάθετα κέρδη, είτε καλύπτεται από τους µετόχους, 

οι δε µετοχές µπορεί να είναι κοινές ή προνοµιούχες,  

ββ) Προκειµένου για Α.Ε. που οι µετοχές τους είναι εισαγµένες στο Χ.Α.Α., µε απόφαση 

της Γ.Σ. µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, µπορούν να χορηγηθούν και 

δικαιώµατα αγοράς µετοχών, τα οποία πρέπει να ασκηθούν το αργότερο µέσα σε µια 

πενταετία από τη χορήγησή τους στο δικαιούχο. Η χορήγηση των δικαιωµάτων 

αυτών συνυπολογίζεται για την τήρηση του ανώτατου ορίου 1/10 του µετοχικού 
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κεφαλαίου, που προβλέπεται από την περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 

16 του Ν.2190/1920. 

βγ) Για την εφαρµογή του άρθρου 18 του Ν. 1731/1987 εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 

βγα) Η διανοµή µετοχών είναι προαιρετική και γίνεται µε απόφαση της γενικής 

συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται µε τη συνήθη απαρτία και 

πλειοψηφία,  

βγβ) Η χορήγηση των µετοχών επιτρέπεται, µόνο, ύστερα από αντίστοιχη αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που πραγµατοποιείται µε την 

κεφαλαιοποίηση των αδιανέµητων κερδών σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει 

το 20% αυτών,  

βγγ) Οι εκδιδόµενες µετοχές θα πρέπει να είναι ονοµαστικές και για µια τριετία από 

την έκδοσή τους και µπορούν να µεταβιβαστούν, µόνο, κατόπιν έγκρισης της 

γενικής συνέλευσης. Μετά την πάροδο της τριετίας οι µετοχές µπορούν να 

µετατραπούν σε ανώνυµες και είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες,  

βγδ) Η χορήγηση των µετοχών σε κάθε δικαιούχο δεν µπορεί να υπερβαίνει τον 

τριπλάσιο αριθµό µετοχών από τις χορηγούµενες σε κάθε άλλο δικαιούχο. 

Πάντως, µε την υπ’αριθµό 330/99 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε 

αποδεκτή από τον υπουργό οικονοµικών µε την υπ’αριθµό 1055758/ πολ.1237/ 

26.11.1999 απόφασή του, κρίθηκε ότι και η παροχή δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή 

µετοχών σε στελέχη Α.Ε., µπορεί να θεωρηθεί από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. µετά 

από αιτιολογηµένη κρίση, κατά ένα µέρος, ως δωρεά υπαγόµενη σε φορολογία, 

σύµφωνα µε το Ν. 2961/2001. 

Τελικά, µε την υπ’αριθµό 1013133/Β0012/8.2.2002 εγκύκλιο του υπουργείου 

οικονοµικών, δόθηκε, επιτέλους, λύση στο θέµα της ισχύος ή όχι του Π.∆.30/1998 

για τη διάθεση µετοχών στους εργαζόµενους. Πιο συγκεκριµένα, µόνο εκείνες οι 

διατάξεις (και όχι όλες) που αναφέρονται στην απόκτηση µετοχών από την ίδια την 

εταιρεία, προκειµένου να χορηγηθούν στους εργαζόµενους, εξακολουθούν να 

ισχύουν, παράλληλα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του 

Ν.2190/1920. Αναλυτικότερα, η Α.Ε. σε εφαρµογή του Π.∆. 30/1998, έχει τη 

δυνατότητα αφενός µεν, να αγοράσει η ίδια µετοχές και στη συνέχεια, να τις διαθέσει 

δωρεάν στο προσωπικό της, µε απόφαση της Γ.Σ. που λαµβάνεται µε τη συνήθη 

(απλή) απαρτία και πλειοψηφία και αφετέρου δε, να χορηγήσει δικαίωµα αγοράς 



89 
 

µετοχών εισαγµένων στο Χ.Α.Α. στο προσωπικό της, επίσης, µε απόφαση της Γ.Σ. 

που λαµβάνεται µε τη συνήθη (απλή) απαρτία και πλειοψηφία. Για την υλοποίηση 

του δικαιώµατος αυτού, η εταιρεία προβαίνει στην αγορά µετοχών τις οποίες στη 

συνέχεια διαθέτει στο προσωπικό της, σύµφωνα µε τους όρους του χορηγούµενου σε 

αυτό δικαιώµατος. 

Συνεπώς, η Α.Ε. µπορεί να διανείµει κέρδη (πέρα του, κατά νόµο, πρώτου 

µερίσµατος) µε τη µορφή µετοχών στο προσωπικό της, µε αντίστοιχη αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της, χωρίς τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.∆. 30/1998. 

 

1.10 ∆ιανοµή Προσωρινού Μερίσµατος (Προµέρισµα) 

Παρότι, το καταβλητέο µέρισµα στους µετόχους προσδιορίζεται, µόνο, µε την 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και την έγκρισή τους από την τακτική γενική 

συνέλευση, εντούτοις ο Ν.2190/1920, θέλοντας να διευκολύνει τη διανοµή, στους 

µετόχους, κερδών, τα οποία δεν είναι αναγκαία στην εταιρεία και παραµένουν σε αυτή, 

ως πλεονάζοντα διαθέσιµα επιτρέπει τη διανοµή τους, µε τη µορφή προσωρινού 

µερίσµατος (προµέρισµα). 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 2190/1920, επιτρέπεται η διανοµή 

προσωρινών µερισµάτων ή ποσοστών µε την προϋπόθεση ότι, είκοσι (20), τουλάχιστο, 

ηµέρες πριν από αυτή, θα πρέπει να δηµοσιευθεί, τόσο σε µια εφηµερίδα εκδιδόµενης 

στην Αθήνα µε ευρεία κυκλοφορία, κατά την κρίση του διοικητικού συµβουλίου, (ο 

νόµος δεν αναφέρει πολιτική ή οικονοµική), όσο και στην εφηµερίδα της κυβέρνησης 

(Φ.Ε.Κ), λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία, υποβαλλόµενη και στο 

υπουργείο εµπορίου. Η διανοµή αυτή, δεν µπορεί να υπερβεί το µισό (1/2) των καθαρών 

κερδών, που εµφανίζονται στη λογιστική κατάσταση. 

Σύµφωνα µε την ερµηνεία της παραπάνω διάταξης, παρέχονται οι ακόλουθες 

διευκρινίσεις: 

α) Αρµόδιο να αποφασίσει τη διανοµή προµερισµάτων είναι το ∆.Σ. Ούτε µε πρόβλεψη 

στο καταστατικό, αλλά ούτε και µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, είναι δυνατό 

να αφαιρεθεί η αρµοδιότητα αυτή, από το ∆.Σ.  

β) Η σύνταξη και έγκριση της λογιστικής κατάστασης υπάγεται και αυτή στην 

αρµοδιότητα του ∆.Σ. και συνεπώς, δεν απαιτείται έγκριση αυτής από τη Γ.Σ., αλλά 

ούτε και έλεγχος από τους ελεγκτές. 
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γ) Η καταβολή των προσωρινών µερισµάτων δεν πρέπει να γίνει, µόνο προς τους 

µετόχους, αλλά και προς τα µέλη του ∆.Σ., κυρίως δε, όταν το καταστατικό 

προβλέπει αµοιβές αυτών από τα κέρδη,  

δ) Κατά τον υπολογισµό των προµερισµάτων, θα πρέπει προηγουµένως να αφαιρεθεί από 

τα καθαρά κέρδη, ο φόρος εισοδήµατος, όχι, όµως και η κράτηση για το τακτικό 

αποθεµατικό,  

ε) Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από προµερίσµατα, είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών 

από την τακτική Γ.Σ. (αρθ. 26 Ν. 2238/94).  

στ) Λέγοντας ο νόµος «λογιστική κατάσταση», προφανώς, εννοεί τον ισολογισµό 

(προσωρινός ισολογισµός), αφού στη λογιστική κατάσταση (που δηλαδή, 

ουσιαστικά, πρόκειται για το ισοζύγιο του γενικού ή αναλυτικού καθολικού), δεν 

εµφανίζονται τα καθαρά κέρδη. Ο προσωρινός αυτός ισολογισµός, συνοδευόµενος 

από την «κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης», µπορεί να συνταχθεί, είτε µε 

λογιστικές εγγραφές, είτε και εξωλογιστικά. Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα πρέπει να 

καταχωρηθεί στο θεωρηµένο βιβλίο απογραφών και ισολογισµού. 
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

2.1 Έννοια 

Αποθεµατικά, από ιδιωτικοοικονοµική άποψη, είναι σωρευµένα καθαρά κέρδη, 

τα οποία, ούτε έχουν διανεµηθεί στους µετόχους, ούτε και έχουν κεφαλαιοποιηθεί 

(δηλαδή, δεν έχουν ενσωµατωθεί στο µετοχικό κεφάλαιο µε αντίστοιχη αύξησή του), 

αλλά εµφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς στο παθητικό του ισολογισµού και 

ειδικότερα στην καθαρή θέση. Συνεπώς, τα αποθεµατικά σχηµατίζονται από τα καθαρά 

κέρδη της Α.Ε. που δεν διανέµονται στους µετόχους, αλλά η εταιρεία τα αποθέτει σε 

αυτή (για το λόγο αυτό καλούνται αποθεµατικά). 

∆εν υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας πραγµατικών αποθεµατικών µε άλλο τρόπο 

και είναι εσφαλµένος ο χαρακτηρισµός ως αποθεµατικών, της διαφοράς από 

αναπροσαρµογή πάγιων στοιχείων, της υπεραξίας από µετατροπή ή συγχώνευση 

επιχειρήσεων κ.λπ., γιατί τα ποσά αυτά δεν µπορούν να διανεµηθούν στους µετόχους ως 

µέρισµα, αφού θα εξέρχονταν από την εταιρεία χρηµατικά ποσά που δεν θα είχαν 

εισρεύσει σε αυτή ποτέ, µε αποτέλεσµα να διανέµονταν τα ίδια κεφαλαία της. Κατά µια 

άποψη, είναι δυνατό τα αποθεµατικά να προέρχονται από εισφορές των µετόχων, 

δηλαδή, από την καταβολή της διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, 

θεωρούµενης ως πραγµατοποιηµένο και αµέσως αποθεµατοποιηµένο κέρδος από την 

πώληση νέων µετοχών της . 

Πάντως, ο Ν.2190/1920 δεν παρέχει ρητά την έννοια του αποθεµατικού. Από τη 

διάταξη, όµως, του άρθρου 45 του νόµου αυτού, µε την οποία δίνεται η έννοια του 

τακτικού αποθεµατικού, προκύπτει ότι υπάρχει σύµπτωση στη λογιστική και στη νοµική 

έννοια του αποθεµατικού. Με βάση, λοιπόν, την εµπορική νοµοθεσία, αποθεµατικά είναι 

όλα τα µη διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιηµένα λογιστικά καθαρά κέρδη, που 

προσδιορίζονται µε βάση τη λογιστική του ιστορικού κόστους, τους κανόνες αποτίµησης 

και τις λοιπές λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τις ανώνυµες 

εταιρείες. Η πλέον αξιόλογη διάκριση, από ιδιωτικοοικονοµική άποψη, είναι η διάκριση 

των αποθεµατικών, µε κριτήριο την εµφάνισή τους ή όχι, στον ισολογισµό, οπότε αυτά 

καλούνται, ανάλογα, εµφανή και αφανή. 
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2.2 Αφανή 

Ως τέτοια, εννοούνται, µόνο, εκείνα τα αποθεµατικά που αντιπροσωπεύουν, 

καθαρά κέρδη, τα οποία δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό ή εµφανίζονται µεν, αλλά 

καλυµµένα µε διαφορετικό τίτλο, από τον τίτλο του αποθεµατικού (δηλαδή, αφανές 

αποθεµατικό είναι το παρακρατηµένο και µη εµφανιζόµενο στον ισολογισµό καθαρό 

κέρδος), αλλά ούτε και διανεµήθηκαν στους µετόχους ή κεφαλοποιήθηκαν, δηλαδή, 

αυτά που προκύπτουν από υπεραποσβέσεις πάγιων στοιχείων, από αποτίµηση 

αποθεµάτων σε τιµή µικρότερη της κανονικής, από αποτίµηση υποχρεώσεων σε ξένο 

νόµισµα σε τιµή µεγαλύτερη της κανονικής κ.λπ. ∆ηλαδή, σε αντιδιαστολή, δεν είναι 

αφανή αποθεµατικά οι υπεραξίες των πάγιων στοιχείων, των αποθεµάτων και των 

χρεογράφων που προέρχονται από υποτίµηση του νοµίσµατος λόγω πληθωρισµού, γιατί 

οι υπεραξίες αυτές µη προερχόµενες από αδιανέµητα κέρδη, αλλά από τον πληθωρισµό, 

δεν συνιστούν πραγµατικά αποθεµατικά, αλλά ποσά διορθωτικά της αγοραστικής αξίας 

του κεφαλαίου, που ενώ αριθµητικά παραµένει αµετάβλητο, ουσιαστικά µειώνεται, λόγω 

των µεταβολών της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. 

Με άλλα λόγια, στοιχείο ή στοιχεία του ενεργητικού του ισολογισµού, που δεν 

αναγράφηκαν σε αυτό ή αναγράφηκαν µε αξία µικρότερη της πραγµατικής, είτε στοιχείο 

ή στοιχεία του παθητικού του ισολογισµού που αναγράφηκαν, παρότι αφορούσαν 

ανύπαρκτες υποχρεώσεις ή υπερεκτιµήθηκαν, δηµιουργούν αφανή αποθεµατικά. Κατά 

µία άποψη, η αποσιώπηση ολόκληρης κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων ενέχει, 

συνήθως, δόλο και τα αποθεµατικά είναι παράνοµα. Όµως και οι σχετικές διατάξεις της 

εµπορικής νοµοθεσίας για την αποτίµηση οδηγούν στη δηµιουργία αφανών 

αποθεµατικών, όπως π.χ. όταν τα ακίνητα αποτιµούνται στην αξία κτήσης ή όταν τα 

αποθέµατα αποτιµούνται στην κατά είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσης και 

τρέχουσας (αναγκαστικά ή νόµιµα αφανή αποθεµατικά). 

Με τη δηµιουργία των αφανών αποθεµατικών, συνήθως επιδιώκεται, είτε η 

οικονοµική ενίσχυση της εταιρείας (αφού µε την απόκρυψη των κερδών αποφεύγεται η 

προσφυγή στο δανεισµό και τα αναγκαία κεφάλαια καλύπτονται από τα αφανή 

αποθεµατικά), είτε η αποφυγή της φορολογίας (αφού τα φορολογητέα κέρδη 

εµφανίζονται µειωµένα), είτε η αποφυγή συµπίεσης των τιµών στις επιχειρήσεις που το 

κράτος καθορίζει τις τιµές πώλησης των προϊόντων τους (αφού αυτές αποκρύπτουν τα 

κέρδη τους εµφανίζοντας οριακά αποτελέσµατα µε σκοπό να επιτύχουν καλύτερες τιµές 
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πώλησης), είτε, τέλος, η κερδοσκοπία στις µετοχές της εταιρείας (αφού µε την απόκρυψη 

των κερδών, οι διοικούντες την εταιρεία προκαλούν πτώση στη χρηµατιστηριακή τιµή 

των µετοχών της, έτσι ώστε να σπεύσουν στη συνέχεια να τις αγοράσουν σε χαµηλές 

τιµές). Πάντως, η δηµιουργία αφανών αποθεµατικών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

αποφεύγεται και εφόσον η εταιρεία επιθυµεί τη δηµιουργία αποθεµατικών να σχηµατίζει 

εµφανή αποθεµατικά. 

 

2.3  Εµφανή 

Ως τέτοια εννοούνται τα αποθεµατικά, που εµφανίζονται στο παθητικό του 

ισολογισµού σε ιδιαίτερους λογαριασµούς αποθεµατικών. Από νοµική, κυρίως, άποψη 

τα εµφανή αποθεµατικά διακρίνονται:  

α) Στα νόµιµα ή νοµοθετηµένα αποθεµατικά, δηλαδή, αυτά που ο σχηµατισµός 

τους προβλέπεται από το νόµο (είτε από το Ν.2190/1990, είτε από άλλους νόµους) και 

στα οποία ανήκουν, το τακτικό αποθεµατικό (αρθ. 44 Ν.2190/1920), το αποθεµατικό για 

ίδιες µετοχές (παρ. 13 αρθ. 42ε Ν.2190/1920), καθώς και εκείνα που προβλέπονται από 

ειδικές διατάξεις άλλων νόµων για ορισµένες επιχειρήσεις (όπως π.χ. τα τεχνικά αποθε-

µατικά των ασφαλιστικών εταιρειών που διέπονται από το Ν.400/1970).  

β) Στα αποθεµατικά καταστατικού ή καταστατικά αποθεµατικά, τα οποία δεν 

προβλέπονται από το νόµο, πλην, όµως, ο σχηµατισµός τους επιβάλλεται από το 

καταστατικό της Α.Ε. 

γ) Στα προαιρετικά ή ελεύθερα ή έκτακτα αποθεµατικά, τα οποία σχηµατίζονται 

µε απόφαση της Γ.Σ. (και στα οποία ανήκουν και τα αφορολόγητα αποθεµατικά, ο 

σχηµατισµός των οποίων ανήκει στην ελεύθερη κρίση της Γ.Σ., δεδοµένου ότι, οι 

διάφοροι φορολογικοί νόµοι καθορίζουν, µόνο, τις προϋποθέσεις απαλλαγής των 

σχετικών ποσών από τη φορολογία, χωρίς, όµως να επιβάλλουν υποχρέωση για το 

σχηµατισµό τους). 

Τα αποθεµατικά των οποίων η δηµιουργία προβλέπεται, είτε από το νόµο, είτε 

από το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται υποχρεωτικά ή αναγκαστικά. Υπάρχει και 

η άποψη ότι, υποχρεωτικά ή αναγκαστικά είναι τα αποθεµατικά εκείνα, που 

σχηµατίζονται, µόνο, κατόπιν επιταγής του νοµοθέτη. 

Τέλος, αν από το όργανο που επιβλήθηκε η δηµιουργία του αποθεµατικού 

καθορίστηκε και συγκεκριµένος προορισµός, τότε τα αποθεµατικά αυτά καλούνται 
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ειδικά. Ο ειδικός προορισµός του αποθεµατικού µπορεί να καθορίζεται, είτε από το νόµο, 

όπως το τακτικό αποθεµατικό, είτε από το καταστατικό, όπως το αποθεµατικό για 

επέκταση του κτιρίου της εταιρείας, είτε και από τη Γ.Σ., όπως το αποθεµατικό για 

κάλυψη ζηµιών από επισφαλείς πελάτες (παρότι το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ορίζει ότι, 

ειδικά και έκτακτα ή προαιρετικά αποθεµατικά είναι εκείνα που σχηµατίζονται σύµφωνα 

µε απόφαση της τακτικής Γ.Σ.). 

 

2.4 Τακτικό αποθεµατικό 

Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν.2190/1920, κάθε έτος αφαιρείται το εικοστό 

(δηλαδή, ποσοστό 5%), τουλάχιστον, των καθαρών κερδών για σχηµατισµό τακτικού 

αποθεµατικού. Η υποχρέωση αυτή παύει, όταν το τακτικό αποθεµατικό ανέλθει, 

τουλάχιστο, στο 1/3 (δηλαδή, ποσοστό 33,33%), του µετοχικού κεφαλαίου (ολόκληρου 

και όχι, µόνο, του καταβληµένου, αλλά και του οφειλόµενου). 

Η διάταξη αυτή είναι δηµόσιας τάξης και συνεπώς, ούτε µε διάταξη του 

καταστατικού, ούτε και µε απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων, έστω και αν λήφθηκε 

οµόφωνα, µπορεί να περιοριστεί το προβλεπόµενο από τη διάταξη ποσοστό ή να 

µεταβληθεί ο, κατά νόµο, προορισµός του, που είναι η αποκλειστική χρησιµοποίησή του 

προς εξίσωση, πριν από κάθε διανοµή µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του 

λογαριασµού κερδών και ζηµιών (δηλαδή, µε άλλα λόγια, η εξίσωση των τυχουσών 

ζηµιών, πριν τη διανοµή στους µετόχους µερίσµατος). Εννοείται, βέβαια, ότι, εφόσον η 

διαχειριστική χρήση καταλείπει ζηµιές, καµιά υποχρέωση δεν υπάρχει για σχηµατισµό 

τακτικού αποθεµατικού.  

 

2.5 Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 42 ε του Ν.2190/1920, σε περίπτωση 

που στο τέλος της χρήσης κατέχονται ίδιες µετοχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

ισχύουν κάθε φορά, σχηµατίζεται αποθεµατικό ισόποσο µε την αξία κτήσης των µετοχών 

αυτών. Το αποθεµατικό αυτό σχηµατίζεται από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, από τα 

οποία αφαιρούνται προηγουµένως, µόνο, τα ποσά που είναι αναγκαία για το σχηµατισµό 

του τακτικού αποθεµατικού και τη διανοµή του πρώτου µερίσµατος.  
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2.6 Αποθεµατικά καταστατικού 

Το καταστατικό της Α.Ε. µπορεί ελεύθερα να προσδιορίζει, το παρακρατούµενο 

από τα κέρδη ποσοστό, το ύψος τους, καθώς και το σκοπό τους, µε την απαραίτητη, 

όµως, προϋπόθεση ότι, τα αποθεµατικά αυτά πρέπει να αντλούνται από τα καθαρά κέρδη 

της χρήσης, τα οποία αποµένουν µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του 

υποχρεωτικού, κατά νόµο, πρώτου µερίσµατος. 

Συνεπώς, εφόσον υπάρχουν κέρδη (δηλαδή, εφόσον αποµένουν τέτοια µετά την 

αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του νόµιµου πρώτου µερίσµατος), η εταιρεία 

είναι υποχρεωµένη (εκτός και αν γίνει τροποποίηση του καταστατικού), να σχηµατίζει τα 

προβλεπόµενα από το καταστατικό αποθεµατικά και για το λόγο αυτό, εντάσσονται στην 

κατηγορία των υποχρεωτικών ή αναγκαστικών αποθεµατικών. 

Τα καταστατικά αποθεµατικά έχουν, συνήθως, ειδικό προορισµό, που 

προσδιορίζεται από το καταστατικό της Α.Ε. Εφόσον, λοιπόν, το καταστατικό 

προσδιορίζει τον προορισµό του αποθεµατικού, η χρησιµοποίησή του πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε το σκοπό αυτό, εκτός και αν τροποποιηθεί το καταστατικό και προβλέψει 

διαφορετικό σκοπό, από εκείνο που αρχικά σχηµατίστηκε. 

 

2.7.  Έκτακτα ή προαιρετικά αποθεµατικά 

Η έννοια των έκτακτων αποθεµατικών που δίνει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, 

είναι εκείνη των ελεύθερων ή προαιρετικών αποθεµατικών, δηλαδή, αυτών που 

δηµιουργούνται, όχι κατά επιταγή του νόµου ή του καταστατικού, αλλά µε ελεύθερη 

απόφαση της τακτικής Γ.Σ. Όµως, υποστηρίζεται και η άποψη ότι , ο χαρακτηρισµός του 

αποθεµατικού ως έκτακτου έχει την έννοια ότι, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την 

εταιρεία για οποιοδήποτε σκοπό, δηλαδή, ότι δεν είναι αποθεµατικό ειδικού προορισµού. 

Το αποθεµατικό, όµως, αυτό είναι καταστατικό αποθεµατικό, (αφού ο σχηµατισµός του 

προβλέπεται από το καταστατικό, έστω και χωρίς ειδικό προορισµό), το οποίο, όµως, 

εξοµοιώνεται µε ελεύθερο αποθεµατικό, αφού η τακτική Γ.Σ. µπορεί, κατά την απόλυτη 

κρίση της, να αποφασίσει τη χρησιµοποίηση του (διανοµή στους µετόχους, κεφα-

λαιοποίηση κ.λπ.) 

Αµφιλεγόµενο είναι διεθνώς στην επιστήµη το θέµα, αν η Γ.Σ. µπορεί ελεύθερα 

να αποφασίζει τη δηµιουργία έκτακτων ή προαιρετικών αποθεµατικών ή αν η δηµιουργία 

τους πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται από το καταστατικό της Α.Ε. 
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Κατά µια άποψη, η Γ.Σ. µπορεί ελεύθερα να αποφασίζει το σχηµατισµό 

προαιρετικών αποθεµατικών, έστω και αν το καταστατικό δεν παρέχει σε αυτή τέτοια 

εξουσιοδότηση, αρκεί, όµως, το καταστατικό να µην προβλέπει διανοµή των κερδών, 

που αποµένουν µετά την αφαίρεση από αυτά του τακτικού αποθεµατικού και του 

υποχρεωτικού πρώτου µερίσµατος. Κατά άλλη, όµως, άποψη , η Γ.Σ. αποφασίζει έγκυρα 

για το σχηµατισµό προαιρετικών αποθεµατικών, µόνο, εφόσον παρέχεται σε αυτή τέτοιο 

δικαίωµα από το καταστατικό. 

Τέλος, υποστηρίζεται και η άποψη κατά την οποία, αν το καταστατικό δεν 

καθορίζει τον τρόπο διάθεσης των, πέρα των κρατήσεων για τακτικό αποθεµατικό και για 

πρώτο µέρισµα, κερδών, τότε αυτά πρέπει να διανεµηθούν στους µετόχους, εκτός αν η 

εταιρεία «κατά αντικειµενική κρίση» έχει απόλυτη ανάγκη των κερδών αυτών, οπότε 

αυτά κρατούνται από την εταιρεία ως αποθεµατικό. Αν, όµως, κρατούνται κέρδη «σε 

κλίµακα µη επαρκώς δικαιολογηµένη», η απόφαση της Γ.Σ. για τη δηµιουργία 

αποθεµατικών είναι ακυρώσιµη (παρ.2 αρθ.35β Ν.2190/1920). Τέλος, ο προορισµός των 

προαιρετικών αποθεµατικών προσδιορίζεται µε απόφαση της τακτικής Γ.Σ., είτε εκείνης 

κατά την οποία αποφασίστηκε ο σχηµατισµός τους, είτε και µεταγενέστερης. Μπορεί, 

όµως, η χρησιµοποίηση των αποθεµατικών αυτών να ανήκει στην κρίση του ∆.Σ., ύστερα 

από σχετική απόφαση της Γ.Σ. µε την οποία να παρέχεται τέτοια εξουσιοδότηση στο ∆.Σ. 

Πάντως, όποιο όργανο (νόµος, καταστατικό, Γ.Σ.) είναι αρµόδιο για τη δηµιουργία των 

αποθεµατικών, είναι συγχρόνως και αρµόδιο για την κατάργηση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4172/13 ΚΑΙ Ν.4174/13 

 

  

1Ο   ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ  

      (ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟ∆Α) 

∆εδοµένα της ανώνυµης εταιρείας ΑΛΦΑ ΑΕ στις 31.12.12: 

• Έσοδα εµπορικού κλάδου   3.300.000,00 

• Έσοδα κλάδου παροχής υπηρεσιών  1.200.000,00 

• Κέρδη αµοιβαίων κεφαλαίων      200.000,00 (αφορολόγητα έσοδα) 

• Έσοδα συµµετοχών      300.000,00 

• Σύνολο εσόδων      5.000.000,00 

• Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος     100.000,00 

• Παρακρατηθείς Φ.Ε. πωλ.δηµοσίου      25.000,00 

• Καθαρά κέρδη Ισολογισµού    2.000.000,00 

• Μέρος µη εκπιπτόµενων δαπανών      20.000,00  

 

1. Υπολογισµός µη εκπιπτόµενων δαπανών στη φορολογία εισοδήµατος δαπανών 

α) Υπολογισµός µη εκπιπτόµενων που αφορούν τα αφορολόγητα έσοδα και τα 

έσοδα συµµετοχών  

 

• Μη εκπιπτόµενοι χρεωστικοί τόκοι. 

Το ποσό των µη εκπιπτόµενων χρεωστικών τόκων εξευρίσκεται µε επιµερισµό των 

τόκων αυτών µεταξύ των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και των 

εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας και των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη 

από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις. 

Αφορολόγητα έσοδα      200.000,00 

Πλέον Έσοδα από µερίσµατα     300.000,00 
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 Σύνολο        500.000,00

  

 

 

Μη εκπιπτόµενοι χρεωστικοί τόκοι=  

 

• Λοιπές µη εκπιπτόµενες δαπάνες  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την εφαρµογή ποσοστού 5% επί των εσόδων που 

απαλλάσσονται της φορολογίας και των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη από 

συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες (το ποσό αυτό δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 20% των πάσης φύσεως δαπανών της επιχείρησης). 

 

 Αφορολόγητα έσοδα    200.000,00 

Πλέον  Έσοδα από µερίσµατα  300.000,00 

 Σύνολο      500.000,00 

Επί  Συντελεστή     5%      

 Λοιπές µη εκπιπτόµενες δαπάνες     25.000,00 

 

 

• Υπολογισµός συνόλου µη εκπιπτόµενων δαπανών που αφορούν αφορολόγητα 

έσοδα και έσοδα από µερίσµατα. 

 

Μη εκπιπτόµενοι χρεωστικοί τόκοι      5.000,00 

 Πλέον Λοιπές µη εκπιπτόµενες δαπάνες που 

  αφορούν αφορολόγητα έσοδα και έσοδα από 

   µερίσµατα       25.000,00 

  Σύνολο µη εκπιπτόµενων δαπανών που 

  αφορούν αφορολόγητα έσοδα και έσοδα 

  από µερίσµατα      30.000,00 

 

• Υπολογισµός συνόλου µη εκπιπτόµενων δαπανών 
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Μη εκπιπτόµενες δαπάνες που αφορούν 

 αφορολόγητα έσοδα και έσοδα από  

µερίσµατα        30.000,00 

Πλέον Λοιπές µη εκπιπτόµενες δαπάνες     20.000,00 

 Σύνολο µη εκπιπτόµενων δαπανών    50.000,00 

 

2. Υπολογισµός τακτικού αποθεµατικού. 

 

Καθαρά κέρδη ισολογισµού    2.000.000,00 

Μείον Αναλογούν φόρος εισοδήµατος (2.000.000,00*20% /από 01.01.13 ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 26%)  400.000   

  Υπόλοιπο για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού 1.600.000,00 

Επί συντελεστή    5% 

 Τακτικό αποθεµατικό         80.000,00 

 

3. Υπολογισµός ελάχιστου πρώτου µερίσµατος 

 Καθαρά κέρδη ισολογισµού    2.000.000,00 

Μείον Αναλογούν φόρος εισοδήµατος 400.000,00   

Μείον Τακτικό αποθεµατικό      80.000,00    480.000,00 

  Υπόλοιπο για σχηµατισµό πρώτου µερίσµατος 1.520.000,00 

 Επί συντελεστή     35% 

  Ελάχιστο πρώτο µέρισµα      532.000,00 

 

4. Υπολογισµό συνόλου διανεµόµενων κερδών 

Πρώτο µέρισµα   532.000,00 

 Πλέον Αµοιβές µελών ∆Σ     68.000,00 

  Σύνολο διανεµόµενων κερδών     600.000,00 

 

5. Υπολογισµό ποσού µερισµάτων από συµµετοχή σε άλλη ΑΕ που 

συµπεριλαµβάνεται στα διανεµόµενα κέρδη. 
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6. Υπολογισµός οφειλόµενου φόρου διανεµόµενων κερδών. 

 

Μερίσµατα        532.000,00 

Επί      Συντελεστή φορολογίας    25%  (από 01.01.13 ο φορολογικός 

συντελεστής των µερισµάτων είναι 10%) 

 Φόρος που αναλογεί      133.000,00 

 Αµοιβές µελών ∆Σ        68.000,00 

Επί συντελεστή φορολογίας   40% 

 Φόρος που αναλογεί        27.200,00 

 Σύνολο φόρου που αναλογεί     160.200,00 

Μείον Φόρος που παρακρατήθηκε για τα 

  µερίσµατα που συµπεριλαµβάνοντα στα 

 διανεµόµενα κέρδη (90.000,00*25%) 22.500,00 

Οφειλόµενος φόρος διανεµόµενων κερδών    137.700,00 

7. Υπολογισµός ειδικού αποθεµατικού  

Έσοδα από µερίσµατα ηµεδαπών ΑΕ    300.000,00 

 Μείον Έσοδα συµµετοχών που περιλαµβάνονται 

 στα διανεµόµενα     90.000,00 

 Ειδικό αποθεµατικό       210.000,00 

8. Υπολογισµός µέρους αφορολόγητων εσόδων που αναλογούν στα διανεµόµενα 

κέρδη 

 

Α) Προσδιορισµός καθαρού ποσού  
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Β) Προσδιορισµός αναλογούντος φόρου εισοδήµατος 

 

Γ) Προσδιορισµός µικτού ποσού 

 Καθαρό ποσό διανεµόµενων αφορολόγητων  

 Εσόδων    60.000,00 

Πλέον Αναλογών φόρος εισοδήµατος 15.000,00 

 Μικτό ποσό διανεµόµενων αφορολόγητων εσόδων  75.000,00 

 

9. Υπολογισµός αποθεµατικού από αφορολόγητα έσοδα  

 

Κέρδη από αµοιβαία κεφάλαια 

 (αφορολόγητα έσοδα)    200.000,00 

 Μείον Μέρος κερδών από αµοιβαία 

 κεφάλαια που αναλογούν στα διανεµόµενα 

  (Μικτό ποσό)    75.000,00 

 Αποθεµατικό από αφορολόγητα έσοδα  125.000,00 

 

10. Υπολογισµός φορολογητέων κερδών  

Καθαρά κέρδη ισολογισµού    2.000.000,00 

 Πλέον Μη εκπιπτόµενες δαπάνες   50.000,00 

  Σύνολο      2.050.000,00 

 Μείον Αφορολόγητα έσοδα  

(κέρδη από αµοιβαία κεφάλαια) 200.000,00 

 Μείον Έσοδα από µερίσµατα    300.000,00 500.000,00 

  Υπόλοιπο      1.550.000,00 

 Πλέον Μικτό ποσό αφορολόγητων εσόδων 

 που αναλογεί στα διανεµόµενα 75.000,00 

Φορολογητέα κέρδη     1.625.000,00 
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11. Υπολογισµός φόρου εισοδήµατος 

Φορολογητέα κέρδη     1.625.000,00 

 Επί   Συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος 20% 

  (από 01.01.13 ο φορολογικός συντελεστής είναι 26%) 

  Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών  325.000,00 

 Μείον Φόρος που προκαταβλήθηκε  100.000,00 

 Μείον Φόρος που παρακρατήθηκε  25.000,00 125.000,00 

  Χρεωστικό ποσό     200.000,00 

 

12. Υπολογισµός προκαταβολής φόρου εισοδήµατος  

Φόρος εισοδήµατος (κύριος και συµπληρωµατικός) 325.000,00 

 Επί  Συντελεστή προκαταβολής   80% 

  Αρχικό ποσό      260.000,00 

 Μείον Φόρος που παρακρατήθηκε  25.000,00 

  Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος   235.000,00 

13. Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων (κερδών) χρήσεως 

 

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσης  2.000.000,00 

Μείον Φόρος εισοδήµατος   325.000,00   

  Κέρδη προς διάθεση     1.675.000,00 

 

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 

1. Τακτικό αποθεµατικό    80.000,00 

2. Πρώτο µέρισµα    532.000,00 

3. Ειδικά και έκτακτα αποθεµατικά   210.000,00 

4. Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 

Φορολογίας έσοδα    125.000,00 

5. Αµοιβές από ποσοστά µελών του ∆Σ  68.000,00 

6. Υπόλοιπο κερδών εις νέον   660.000,00 

1.675.000,00 
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14. Πίνακας κατανοµής κερδών σε δικαιούχους 

 

∆ικαιούχοι Μικτό ποσό Παρακρατούµενος 

Φόρος 

Καθαρό ποσό 

Μέτοχοι (πρώτο 

µέρισµα) 

532.000,00 133.000,00 399.000,00 

Μέλη ∆.Σ.(αµοιβές 

εκτός µισθών) 

68.000,00 27.200,00 40.800,00 

Σύνολα 600.000,00 160.200,00 439.800,00 

  

 

  

2ο  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ 

 (ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΕΡ∆Η ∆ΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

Α’ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) 

 

∆εδοµένα της ανώνυµης εταιρείας ΒΗΤΑ ΑΕ στις 31.12.12: 

• Μετοχικό κεφάλαιο    400.000,00 

• Λογιστικές διαφορές    5.000,00  

• Τακτικό αποθεµατικό πριν τη διανοµή 30.000,00 

• Κέρδη χρήσης  2012    30.000,00 

• Φορολογητέα κέρδη    15.000,00 

(10.000,00+5.000,00 λογιστικές διαφορές) 

 

 

1. Υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος 

 

Από τα κέρδη της ΑΕ γίνεται πρώτα ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος 

µε συντελεστή 20% (/από 01.01.13 ο φορολογικός συντελεστής είναι 26%). 



104 
 

10.000,00 κέρδη +5.000,00 λογιστικές διαφορές*20%=3.000,00 =φόρος 

εισοδήµατος ΑΕ 

 

2. Παρακράτηση κερδών για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού 

 

Από τα κέρδη της χρήσης 2012 που αποµένουν, µετά την αφαίρεση του 

φόρου εισοδήµατος, γίνεται η παρακράτηση µε συντελεστή 5% για 

σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η παρακράτηση γίνεται υποχρεωτικά 

ότου  το τακτικό αποθεµατικό φτάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου, 

δηλαδή ότου αυτό φτάσει στα 133.333,34 (400.000/3=133.333,34) 

Εποµένως στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχουν ακόµα περιθώρια για 

σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. 

10.000,00 κέρδη- 3.000,00 φόρος=7.000,00= υπόλοιπο κερδών 

 

Οπότε: 

7.000, 00*5%=350, 00 =τακτικό αποθεµατικό 

 

3. ∆ιανοµή µερίσµατος 

 

Το µικρότερο ποσό που µπορούµε να διανείµουµε ως α΄ µέρισµα είναι το 

35% των κερδών που αποµένουν έπειτα από την αφαίρεση του φόρου των 

κερδών και του τακτικού αποθεµατικού. 

Οπότε : 

(7.000 ,00 κέρδη-3.000,00 φόρος-350,00 τακτικό αποθεµατικό)=  

=2.327,50 α’ µέρισµα 

 

4. Πίνακας ∆ιανοµής κερδών της ΑΕ µε 31.12.12 

 

 

Λογαριασµοί Φόρος Κερδών Κέρδη προς 

διάθεση 
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Κύριος φόρος εισοδήµατος 

15.000,00*20%=3.000,00 

Τακτικό αποθεµατικό 

Α’ µέρισµα 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 

(πραγµα.κέρδη 

10.000,00-3.000,00-2.327,50=4.322,50) 

 

 

3.000,00 

 

 

 

350,00 

2.327,50 

4.322,50 

 

ΣΥΝΟΛΑ 3.000,00 7.000,00 

 

3Ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ 

 (ΟΤΑΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ) 

Αν στο παραπάνω παράδειγµα προέκυπταν λογιστικές διαφορές 50.000,00 αντί 

5.000,00, τότε θα ενεργούσαµε ως εξής: 

Πραγµατικά κέρδη     10.000,00 

Λογιστικές διαφορές    50.000,00 

Φορολογητέα κέρδη    60.000,00 

 

Φόρος=60.000,00*20% (για την χρήση 2014 ο φορολ.συντελεστής είναι 

26%)=12.000,00 

Φόρος 12.000,00- κέρδη 10.000,00=2.000,00 ζηµίες 

Εποµένως στη περίπτωση αυτή η ΑΕ θα παρουσίαζε ζηµίες και δεν θα γινόταν καµιά 

παρακράτηση για τακτικό αποθεµατικό, αλλά και ούτε και για α΄ µέρισµα. 

Οι  ζηµίες αυτές δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συµψηφίζονται µε κέρδη 

επόµενων χρήσεων µόνο, εφόσον τα κέρδη αυτά πρώτα φορολογηθούν. 

 

 

4Ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ 

 (∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ) 

Έστω ότι οι παρακάτω Α.Ε. εµφάνιζαν στους ισολογισµούς τους τις ακόλουθες 

συνθέσεις στα ιδία κεφάλαια τους. Σύµφωνα µε το Ν2190/1920 µπορούν να διανείµουν 

έκτακτα (προαιρετικά) αποθεµατικά και µέχρι ποιού ποσού. 
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 ΑΛΦΑ ΑΕ ΒΗΤΑ ΑΕ ΓΑΜΑ  ΑΕ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

300.000,00 300.000,00 1.000.000,00 

∆ιαφορά από 

έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο 

120.000,00  700.000,00 

Τακτικό 

αποθεµατικό 

70.000,00 100.000,00 300.000,00 

∆ιαφορά 

αναπροσαρµογής 

πάγιων στοιχείων 

510.000,00 800.000,00 1.000.000,00 

Αποτελέσµατα 

(κέρδη ή ζηµίες) σε 

νέο 

(300.000,00) (100.000,00) 1.000.000,00 

Έκτακτο 

αποθεµατικό   

200.000,00 400.000,00 500.000,00 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

900.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 44α του Ν2190/1920, δεν επιτρέπεται να 

γίνει οποιαδήποτε διανοµή στου µετόχους, εφόσον στο τέλος της χρήσης, το σύνολο 

των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή µετά τη διανοµή θα γίνει, κατώτερο από το 

άθροισµα του µετοχικού κεφαλαίου και των αποθεµατικών που η διανοµή τους 

απαγορεύεται από το νόµο ή το καταστατικό. 

ΑΛΦΑ ΑΕ 

Η ΑΛΦΑ ΑΕ, δεν µπορεί να διανείµει το έκτακτο αποθεµατικό, ποσού 20.000,00, 

γιατί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, είναι µικρότερο από το άθροισµα του 

µετοχικού κεφαλαίου (300.000,00) και των υποχρεωτικών αποθεµατικών 

(100.000,00), δηλαδή όλων των αναφεροµένων στο παράδειγµα, εκτός από τα 

αποτελέσµατα σε νέο και του έκτακτου αποθεµατικού. 

ΒΗΤΑ ΑΕ 
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Η ΒΗΤΑ ΑΕ, µπορεί να διανείµει το έκτακτο αποθεµατικό, ποσού 400.000,00, αλλά 

µόνο µέχρι του ποσού των 300.000,00 γιατί αν διανεµηθεί µεγαλύτερο ποσό από 

αυτό, τότε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων θα γίνει µικρότερο από το άθροισµα του 

µετοχικού κεφαλαίου και των υποχρεωτικών αποθεµατικών. 

ΓΑΜΑ ΑΕ 

Η  ΓΑΜΑ ΑΕ µπορεί να διανείµει το έκτακτο αποθεµατικό, αλλά επιπλέον και το 

υπόλοιπο κερδών εις νέο, αφού στην περίπτωση αυτή το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων, θα ισούται µε το άθροισµα του µετοχικού κεφαλαίου και των 

υποχρεωτικών αποθεµατικών (3.000.000,00) 

 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4172/13 ΚΑΙ Ν.4174/13 

 

 

Με την ψήφιση του νέου φορολογικού νοµού, επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στη 

φορολόγηση των νοµικών προσώπων. Οι αλλαγές αφορούν  τους φορολογικούς 

συντελεστές, τις εκπιπτόµενες δαπάνες, των υπολογισµό των αποσβέσεων, τις 

ενδοοµιλικές συναλλαγές  και τη φορολόγηση των πλοίων. Παρακάτω θα αναφερθούν οι 

κυριότερες αλλαγές που αφορούν τις εταιρίες. 

 

Φορολογικοί συντελεστές 

Ο συντελεστής φορολογίας για τα νοµικά πρόσωπα αυξάνεται από 20% σε 26% 

 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Ηµεδαπές ΑΕ 26% 

ΕΠΕ 26% 

ΙΚΕ 26% 
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Υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών 26% 

∆ηµόσιες επιχειρήσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

26% 

Συνεταιρισµοί 26% 

Νοµικά πρόσωπα µη κερδ.χαρακτήρα 26% 

ΟΕ & ΕΕ 26% 

 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διανοµής κερδών από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, συνεταιρισµούς και 

υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών επιβάλλεται και παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 10%. Ο νέος συντελεστής εφαρµόζεται για διανεµόµενα κέρδη που 

εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από 1/1/2014 και µετά. 

 

Φορολόγηση µερισµάτων αλλοδαπής προέλευσης 

 

Τροποποιείται σηµαντικά ο τρόπος φορολόγησης των µερισµάτων αλλοδαπής 

προέλευσης και περιορίζεται αντίστοιχα η επιστροφή φόρου, ανάλογα εάν η θυγατρική 

εταιρεία βρίσκεται ή όχι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα µε την οποία έχει 

συναφθεί Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ). Στον παρακάτω πίνακα 

συνοψίζονται οι νέες διατάξεις για τα µερίσµατα αλλοδαπής προέλευσης:  

 

Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 

 

Οι   σηµαντικότερες   τροποποιήσεις   στις   εκπιπτόµενες   δαπάνες   συνοψίζονται   στα 

ακόλουθα σηµεία: 

 

•  Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των νοµικών προσώπων σε 30 ισόποσες 

ετήσιες δόσεις η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή 

οµολόγων  του   Ελληνικού  ∆ηµοσίου  ή   εταιρικών  οµολόγων  µε   εγγύηση  του 
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Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του 

ελληνικού χρέους, αρχής γενοµένης από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης µέσα στην 

οποία πραγµατοποιείται η συναλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο 

διακράτησης των οµολόγων. 

•  ∆εν εκπίπτει πλέον η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία που πληροί τις προϋποθέσεις για το επόµενο έτος. 

•  Για  την  έκπτωση  των  εξόδων  µισθοδοσίας  και  αµοιβής  του  προσωπικού  οι 

ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να έχουν καταβληθεί / βεβαιωθεί µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης. Προβλέπεται, 

πλέον, η άµεση εφαρµογή της διάταξης αναφορικά µε την εξόφληση των δαπανών 

µισθοδοσίας µέσω τραπεζικού λογαριασµού. 

•  Προβλέπεται  η  έκπτωση  των  υποχρεωτικών  ασφαλιστικών  εισφορών  από  τα 

ακαθάριστα έσοδα. 

•  Αναγνωρίζονται   ρητά   προς   έκπτωση   οι    φόροι    που    επαναχρεώνονται   σε 

αντισυµβαλλόµενη επιχείρηση εφόσον έχουν αποτελέσει έσοδο φορολογητέο γι΄αυτή. 

•  Ειδικά,  η  έκτακτη  ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης  του  Νόµου  4093/2012  για  τα 

φωτοβολταϊκά πάρκα εκπίπτει ισόποσα µέσα σε µια πενταετία. 

•  Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεών αναγνωρίζονται µόνο εφόσον έχουν 

κατατεθεί σε λογαριασµό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα. 

•  ∆ίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελµατίες να διενεργούν 

φορολογικά εκπιπτόµενη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων µε ποσοστό µισό τοις εκατό 

(0,5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. 

•  Τροποποιείται το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστηµονικής και 

τεχνολογικής έρευνας σε 130% (από 150%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο 

εξοπλισµό, προκειµένου να προσαυξηθούν ανάλογα, κατανέµονται ισόποσα στα 

επόµενα τρία (3) έτη. Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση 

υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα  απαραίτητα δικαιολογητικά για  τις 

πραγµατοποιηµένες δαπάνες. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσµίας έξι (6) 

µηνών από την υποβολή, θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. 

•  Προστίθεται στο νόµο   ως προϋπόθεση έκπτωσης των ποσών που καταβάλλει η 

επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς   σταθµούς, η αναγραφή στα παραστατικά 

του  ονόµατος  της  επιχείρησης και  των στοιχείων του  τέκνου στην αιτιολογία. 



110 
 

•  Για την έκπτωση των παροχών σε χρήµα ή σε είδος προς τους εργαζοµένους για 

επιβράβευση της απόδοσής τους, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να έχουν καταβληθεί 

µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης και 

το σχετικό ποσό να φορολογείται ως εισόδηµα και στο όνοµα του µισθωτού. 

•  Αναγνωρίζεται  προς  έκπτωση  σε  ποσοστό  50%  το  ποσό  που  καταβάλλει  η 

επιχείρηση για έξοδα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

•  Προβλέπεται   η   έκπτωση   δαπανών   οργάνωσης   ενηµερωτικών   ηµερίδων   

και συναντήσεων για τους εργαζοµένους ή πελάτες ακόµα και όταν πραγµατοποιούνται 

εκτός του νοµού που εδρεύει η επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστηµά της. Στην 

περίπτωση αυτή  οι  δαπάνες  αυτές  εκπίπτουν µέχρι  του  ποσού  των  τριακοσίων (€300) 

ευρώ ανά συµµετέχοντα στην εκδήλωση. 

 

Αποσβέσεις 

Μεταβάλλεται ριζικά ο τρόπος υπολογισµού των αποσβέσεων για πάγια που αποκτώνται 

από 1η Ιανουαρίου 2013. Προβλέπεται πλέον µόνο η χρήση της σταθερής µεθόδου 

απόσβεσης καθώς και η διενέργεια αποσβέσεων ανεξάρτητα από το εάν το πάγιο 

χρησιµοποιείται από την επιχείρηση. 

•  ∆ίνεται  δυνατότητα  εξ  ολοκλήρου  απόσβεσης  σε  µία  χρήση  για  πάγια  µε  

αξία κτήσης ≤ €1.500. 

•  Η δυνατότητα µη διενέργειας αποσβέσεων στις νέες επιχειρήσεις αφορά πλέον 

για τις  3  πρώτες  διαχειριστικές  περιόδους  τους.  Η  διάταξη  αυτή  ισχύει  και  για  τη 

δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση για την κατασκευή µη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης 

του σταθµού παραγωγής µε το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

•  Επιχειρήσεις  που  εκµισθώνουν  κτίριο  που  έχει  ανεγερθεί  σε  γήπεδό  τους  µε 

δαπάνες του µισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που 

προβλέπονται. 

•  Προβλέπονται    ειδικές    µεταβατικές    διατάξεις    για     τις    επιχειρήσεις    που 

χρησιµοποιούσαν µέχρι την 31.12.2012 την φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης και είχαν 

αποσβέσει περισσότερο ή λιγότερο από το 50% της αξίας κτήσης του παγίου µέχρι την 

πιο πάνω ηµεροµηνία. 

•  Τροποποιείται ο  τρόπος  διενέργειας  αποσβέσεων του  κόστους  υλοποίησης  

των συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ). 
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Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Ορίζεται πλέον ρητά ότι για τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται κατ’ εφαρµογή των 

διατάξεων των Νόµων 1473/1984 και 1892/1990 δεν ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις 

αλλά εφαρµόζεται ειδικός χαµηλός φορολογικός συντελεστής 10% ή 5% αντίστοιχα. 

 

Υπολογισµός προκαταβολής φόρου εισοδήµατος 

 

 

Από το ποσό της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώνεται εκπίπτει µόνο ο φόρος που 

παρακρατείται από πηγή Ελλάδος και ο φόρος υπεραξίας που καταβάλλεται για 

µεταβίβαση µετοχών ή µεριδίων προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ. 

 

Παρακρατούµενοι φόροι 

 

Μερίσµατα 

 

•      Φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 10% από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 

2013) και µετά, το έσοδο από µερίσµατα από αλλοδαπή ΑΕ ή κέρδη από αλλοδαπή 

ΕΠΕ που εισπράττει ηµεδαπό φυσικό πρόσωπο. 

•  Υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% το ποσό που 

καταβάλλεται στους µετόχους σε περίπτωση εξαγοράς ή µε οποιονδήποτε τρόπο 

απόκτησης από ηµεδαπή  Α.Ε.  ιδίων  αυτής  µετοχών  µε  σκοπό  την  απόσβεση  ή  

µείωση  του 

κεφαλαίου της. 

•  Προβλέπεται ρητά στο νόµο η επιστροφή στις επιχειρήσεις τυχόν 

παρακρατούµενου φόρου κατά το µέρος που αναλογεί σε µερίσµατα που διανέµονται στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

Αµοιβές µελών ∆.Σ. 

 

Αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου: 
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-   για τις αµοιβές µελών ∆.Σ., που χαρακτηρίζονται ως εισόδηµα από κινητές αξίες 

(έξοδα παράστασης), 

-   στις αµοιβές µελών ∆.Σ., οι οποίες προέρχονται από τα κέρδη της επιχείρησης 

-   στις αµοιβές, εκτός µισθού, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. 

-  στις  αµοιβές  µελών  ∆.Σ.,   που  χαρακτηρίζονται  ως   εισόδηµα  από   εµπορικές 

επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆.Λ.Π. 

 

1.1 Οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π. 

Όταν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) εφαρµόζονται στη χώρα µας, τότε 

καταρτίζονται οι παρακάτω οικονοµικές καταστάσεις (άρθρο 42απαρ. 1 Κ.Ν. 2190/20, 

Γ.Λ.Σ. 4.1.100 - 4.1.500, άρθρο 1 Ν. 3487/06):  

α) τον ισολογισµό, 

β) την κατάσταση µε τα αποτελέσµατα χρήσης,  

γ) την κατάσταση µε τις µεταβολές στα ίδια κεφάλαια,  

δ) την κατάσταση µε τις ταµειακές ροές 

ε) τις σηµειώσεις πάνω στις οικονοµικές καταστάσεις ("προσάρτηµα").  

στ) την γενική εκµετάλλευση και  

ζ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία είναι οι εξής: 

α) ο ισολογισµός, 

β) η γενική Εκµετάλλευση, 

γ) η κατάσταση µε τα αποτελέσµατα χρήσης, 

δ) ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων, 

ε) το προσάρτηµα (όταν τηρούνται τα ∆.Λ.Π., το προσάρτηµα συµπληρώνεται µόνο µε 

βάση τα ∆.Λ. Π). 

Με τις οικονοµικές καταστάσεις εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα τόσο µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάζει η ίδια η επιχείρηση στα προηγούµενα χρόνια, 

όσο και µε τις οικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάζουν οι λοιπές οµοειδείς 

επιχειρήσεις. 

 

1.2 Επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. 

Τα ∆.Λ.Π. εφαρµόζονται υποχρεωτικά, για ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

από 1.1.05 και µετά, από τις Ανώνυµες Εταιρίες (Α.Ε.) που έχουν τις µετοχές τους 

εισαγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά (άρθρο 134 Ν. 2190/20, άρθρο 11 Ν. 

3301/ 04). Επίσης, και οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ή ακόµα 
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και όταν δεν είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα (αλλά στην περίπτωση αυτή όµως να 

παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ∆.Λ.Π. στη χώρα εγκατάστασής 

τους) είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση 

τα ∆.Λ.Π. εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν αθροιστικά (όλες µαζί) 

ποσοστό µεγαλύτερο από το 5% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών ή του ενοποιηµένου 

ενεργητικού ή των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων µετά φυσικά την αφαίρεση της 

αναλογίας που έχουν οι µετοχές της µειοψηφίας (άρθρο 134 παρ. 1β Κ.Ν. 2190/20. 

άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 3301/94, γνωµ. 418/3.8.05 ΣΛΟΤ). 

Πάντως, οι µη εισαγµένες συγγενείς επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωµένες να 

εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τις δικές τους οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι επιχειρήσεις αυτές όµως είναι υποχρεωµένες να παρέχουν όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία στην επενδύουσα επιχείρηση, προκειµένου αυτή να τροποποιήσει τις 

οικονοµικές καταστάσεις των συγγενών επιχειρήσεων και να εφαρµόσει στη συνέχεια 

την προβλεπόµενη από το ∆.Λ.Π. No 28  µέθοδο της καθαρής θέσης. Όποια συγγενής 

επιχείρηση δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά στην επενδύουσα επιχείρηση παραβαίνει σαφώς 

τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 (γνωµ. 418/3.8.05 ΣΛΟΤ). 

Προαιρετικό µπορούν επίσης να εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. και οι Α.Ε. που οι 

µετοχές τους δεν είναι εισαγµένες στο χρηµατιστήριο, καθώς και οι Ε.Π.Ε., εφόσον 

πρώτα το εγκρίνει αυτό µε απόφασή της η Γενική Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων µε 

πλειοψηφία που καθορίζεται στα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 ή 31 παρ. 1 του Ν. 2190/20 ή στο 

άρθρο 13 του Ν. 3190/55, και που θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η σχετική αυτή 

απόφαση για 5 τουλάχιστον συνεχόµενες χρήσεις (άρθρο 13 Ν. 3229/04, άρθρο 134 παρ. 

2 Κ.Ν. 2190/20). 

Όταν πρόκειται για µητρικές εταιρίες και για οµίλους εταιριών, τότε στις 

παραπάνω καταστάσεις α, β, γ, δ, ε, στ και ζ, περιλαµβάνονται τόσο οι ατοµικές 

καταστάσεις των "µητρικών" εταιριών όσο και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

των "οµίλων" εταιριών που συντάσσονται µε ευθύνη των "µητρικών" εταιριών των 

"οµίλων" αυτών. 

 

1.3. Λοιπές γενικές διευκρινίσεις για τις οικονοµικές καταστάσεις 

Οι οικονοµικές καταστάσεις α έως και δ είναι πίνακες στους οποίους 

εµφανίζονται τα στοιχεία από τον ισολογισµό και από ορισµένους άλλους λογαριασµούς 
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της επιχείρησης που έχουν κεφαλαιώδη σηµασία. Για τις οικονοµικές αυτές καταστάσεις 

δίνει πρόσθετες και συµπληρωµατικές πληροφορίες ο λογιστής στο "προσάρτηµα". 

∆ηλαδή, στο προσάρτηµα εµφανίζονται επεξηγηµατικές και άλλες σηµαντικές 

πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην αναγκαία και 

πλήρη ενηµέρωσή τους. 

 

1.4  Οικονοµικές καταστάσεις από τα ∆.Λ.Π. πού δηµοσιεύονται  

(άρθρο 135 παρ. 1 Ν.2190/20) 

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις των Α.Ε., καθώς και η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το 

Πιστοποιητικό Ελέγχου του άρθρου 43β παρ. 4, τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν από τη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους. µέσα σε 20 

µέρες από την τροποποίηση, καταχωρούνται και δηµοσιεύονται, ως εξής (άρθρο 13 Ν. 

3229/04, άρθρο 135 Ν. 2190/20): 

α. Καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών και η ανακοίνωση για την 

καταχώρησή τους αυτή δηµοσιεύεται, µε φροντίδα της αρµόδιας υπηρεσίας και µε 

δαπάνες της εταιρίας στο ΦΕΚ της Κυβέρνησης. 

β. Αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος χώρος είναι προσπελάσιµος στο 

ευρύ κοινό και παραµένει προσπελάσιµος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 2 ετών από 

την πρώτη δηµοσίευση τους και 

γ. Εφόσον πρόκειται για εταιρίες µε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε 

οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

Οικονοµικές Καταστάσεις που δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες 

(άρθρο 135 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/20) 

Οι Α. Ε. και οι Ε. Π. Ε. που τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα ∆. Α. Π. 

δηµοσιεύουν υποχρεωτικά στις εφηµερίδες (και στο ΦΕΚ) τις εξής οικονοµικές 

καταστάσεις που είναι ο ισολογισµός, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης και οι 

λοιπές καταστάσεις που συντάσσονται µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. 

(Εγκ.πολ. 1025/05), µε την επιφύλαξη φυσικά να δηµοσιεύουν και τα πρόσθετα 

οικονοµικά ή πρόσθετα λογιστικά στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από άλλες 
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κανονιστικές αρχές για τις εταιρίες που είναι εισαγµένες σε χρηµατιστήρια εκτός της Ε. 

Ε. (άρθρα 43β παρ. 5 και 135 παρ. 5 του Ν. 2190/20, άρθρο 22 παρ. 4 Ν. 3190/55). 

 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) ή των ∆ιαχειριστών 

(άρθρο 136 Ν. 2190 20, άρθρο 13 Ν. 3229 04) 

  1. Οι εταιρίες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π.., 

είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν έκθεση (µέσω του ∆.Σ. ή των ∆ιαχειριστών), µε 

περιεχόµενο αυτό που προβλέπεται από τα ∆.Λ.Π. (αντί εκείνου που συντάσσεται µε 

βάση τα άρθρα 43α παρ. 3α & β και 107 παρ. 3 του Ν. 2190/20 και άρθρο 22 παρ. 3 του 

Ν. 3190/55). 

  2. Όταν συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η Έκθεση του 

∆.Σ. ή των ∆ιαχειριστών µπορεί να είναι ενιαία µε αναφορά στα ενοποιηµένα και στα 

επιµέρους µη ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα, όπου κρίνεται σκόπιµο για καλύτερη 

κατανόηση του περιεχοµένου της. 

 3. Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών θα πρέπει να έχει 

περιεχόµενο ουσιαστικό και όπου χρειάζεται µπορεί να γίνονται παραποµπές σε στοιχεία 

και σε πληροφορίες που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 4. Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών υπόκειται στους 

κανόνες δηµοσιότητας που αναφέρονται πιο πάνω και αφορούν τις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

1.5.Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου  

(άρθρο 137 Ν. 2190/20, άρθρο N παρ. 5 Ν. 3301/94) 

 1. Οι εταιρίες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, Ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση 

τα ∆.Λ.Π., υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές σε έλεγχο Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών (άρθρο 137 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20). 

 2. Οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών θα πρέπει να είναι µέσα στα πλαίσια των κανόνων που προδιαγράφονται από 

τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (άρθρο 137 παρ. 2 

Κ.Ν. 2190/20). 
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3. Όταν η εταιρία εφαρµόζει (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) τα ∆.Λ.Π., τότε τα 

λογιστικά µεγέθη που θα απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις θα πρέπει να 

είναι εκείνα που προκύπτουν από τους κανόνες που εφαρµόζονται στα ∆.Λ.Π. (άρθρο 

138 Κ.Ν. 2190/20). 

3. Πως αποτιµούνται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π. 

α) Οι εταιρίες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π., 

έχουν δικαίωµα ν' αποκλίνουν από την πιστή εφαρµογή του Γ.Λ.Σ. ή των αντίστοιχων 

κλαδικών, αφού δικαιολογήσει η διοίκηση της εταιρίας ότι η απόκλιση που έγινε 

θεωρείται αναγκαία για να εφαρµοστούν τα ∆.Λ.Π. Όταν εφαρµόζονται οι παραπάνω 

αποκλίσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται οι υποχρεωτικοί λογαριασµοί του 

Γ.Λ.Σ. ή των κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων για πράξεις που έχουν διαφορετικό 

περιεχόµενο από το περιεχόµενο των λογαριασµών αυτών. Για ειδικές ανάγκες των 

∆.Λ.Π. χρησιµοποιούνται νέοι λογαριασµοί, κατά την κρίση των εταιριών (άρθρο 139 

παρ. 1 Κ Ν. 2190/20). ∆ηλαδή, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

αποτιµούνται στο εξής µε βάση τους κανόνες που εµφανίζονται για τα ∆.Λ.Π. και 

εποµένως, όσοι κανόνες αποτίµησης εφαρµόζονται µε βάση το Γ.Λ.Σ. και το Ν. 2190/20 

και δεν ταιριάζουν µε τους κανόνες αποτίµησης µε βάση τα ∆.Λ.Π. δεν λαµβάνονται 

υπόψη στα ∆.Λ.Π. (άρθρο 139 Ν. 2190/20). 

Έτσι, δεν εφαρµόζονται στα ∆.Λ.Π. από το Ν. 2190/20 τα άρθρα: 42α 

(οικονοµικές καταστάσεις), 42β, 42γ, 42δ και 42ε (που αναφέρονται στη δοµή του 

ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης), 43 (κανόνες αποτίµησης), 43α 

(προσάρτηµα και έκθεση του ∆.Σ.), 105 (αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων) και 107 

(προσάρτηµα και έκθεση διαχείρισης) και κάθε άλλη αντίθετη µε τα ∆.Λ.Π. διάταξη 

(άρθρο 139 παρ. 1 Ν.2190/ 20). 

β) Όταν λοιπόν πρόκειται να συνταχθούν οι οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα 

∆.Λ. Π., τότε η ακίνητη περιουσία των συγκεκριµένων επιχειρήσεων αποτιµάται πάντα 

µε βάση αυτά τα ∆.Λ.Π. Αν όµως στην αποτίµηση προκύψει αξία µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη αντικειµενική αξία των ίδιων ακινήτων, τότε η µεγαλύτερη αυτή αξία θα 

πρέπει να αποδεικνύεται και να τεκµηριώνεται από εκτιµητές που έχουν αδιαµφισβήτητο 

κύρος και οι σχετικές εκθέσεις των εκτιµητών θα πρέπει να τίθενται υπόψη στους 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, που ελέγχουν τις οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες 

αντικατοπτρίζονται οι αξίες των ακινήτων (άρθρο 139παρ. 2 Ν. 2190/20, Ν. 3229/04). 
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1.6.  Πρώτη εφαρµογή των ∆.Λ.Π. (άρθρο 142 κ ν. 2190/20) 

Αν κάποια επιχείρηση αρχίσε να εφαρµόζει για πρώτη φορά τα ∆.Λ.Π. π.χ. µε 

ηµεροµηνία 1.1.13, τότε η ηµεροµηνία αυτή λέγεται και "ηµεροµηνία πρώτης 

εφαρµογής". Στην περίπτωση αυτή, η ηµεροµηνία 1.1.12 λέγεται και "ηµεροµηνία 

µετάβασης". Έτσι, θα συνταχθεί πρώτα µε βάση τα ∆.Λ.Π. ο ισολογισµός έναρξης και οι 

οικονοµικές καταστάσεις έναρξης µε ηµεροµηνία 31.12.23, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα 

από την ηµεροµηνία του ισολογισµού της πρώτης εφαρµογής που στην περίπτωσή µας 

είναι η 31.12.13, χωρίς όµως να δηµοσιευθούν. Στη συνέχεια, µε 31.12.13 θα συνταχθεί ο 

πρώτος ισολογισµός και οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις από την έναρξη εφαρµογής 

των ∆.Λ. Π. 

Είναι λοιπόν ενδεχόµενο, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Λ.Π., να προκύψουν 

διαφορές αποτίµησης στα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις, επειδή 

ακολουθούνται διαφορετικοί κανόνες αποτίµησης µε τα ∆.Λ. Π. (άρθρο 142 παρ. 3 Κ.Ν. 

2190/20). Έτσι, αν η επιχείρηση αρχίζει να εφαρµόζει για πρώτη φορά τα ∆.Λ. Π. από 

1.1.12 και µετά, τότε θα πρέπει, µέσα στη χρήση 2013 και προτού ακόµα συνταχθούν και 

δηµοσιευτούν για πρώτη φορά οι οικονοµικές καταστάσεις (περιοδικές κλπ.) µε βάση τα 

∆.Λ.Π., να γίνουν µε τις διαφορές αυτές της αποτίµησης κλπ. οι αναγκαίες λογιστικές 

εγγραφές. Θα γίνουν δηλαδή πρώτα οι λογιστικές εγγραφές µε τα δεδοµένα (ισολογισµό 

και καταστάσεις) της 31.12.11, που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των προγενέστερων 

χρήσεων (άρθρο 142 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/20). Στη συνέχεια, θα γίνουν οι εγγραφές 

αποτίµησης κλπ. µε τα δεδοµένα (ισολογισµό και καταστάσεις) της 31.12.12, για να γίνει 

έτσι η αναµόρφωση στις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης (ή 

περιόδου της αµέσως προηγούµενης χρήσης) µε βάση τα ∆.Λ.Π. οπότε τα συγκριτικά 

αυτά στοιχεία της προηγούµενης χρήσης να µπορούν να παρατίθενται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης ή περιόδου του 2013 που θα απεικονίζονται πάντα µε 

βάση τα ∆.Λ. Π., και θα είναι έτσι πράγµατι συγκρίσιµα µεταξύ τους (άρθρο 142 παρ. 3 

Κ.Ν. 2190/20). Φυσικά, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Λ.Π., για τον τρόπο της 

πρώτης εφαρµογής τους, εφαρµόζονται και οι σχετικές διατάξεις από τα ίδια τα ∆.Λ. Π., 

όπως αυτά αναλύονται πιο κάτω (άρθρο 142 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20). 

ΣΗΜ.: Οι ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιοποιούνται 

για πρώτη φορά µε τα ∆.Λ.Π. µπορούν να είναι συνοπτικές, αλλά οι ουσιώδεις όµως 
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πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των συνοπτικών αυτών 

καταστάσεων θα πρέπει τότε να περιέχονται: 

α) σε δηµοσιοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα ή 

β) σε οποιοδήποτε άλλο δηµοσιοποιηµένο εταιρικό έγγραφο. 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, εφόσον στις δηµοσιοποιηµένες συνοπτικές 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις γίνεται σαφής παραποµπή σε µια ή και στις δύο από 

τις παραπάνω πηγές, από τις οποίες µπορούν να αντληθούν οι απαραίτητες πληροφορίες 

για την πληρέστερη κατανόηση των συνοπτικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Φυσικά, θα πρέπει να έχουν παρασχεθεί και οι απαιτούµενες συµφωνίες αποτελεσµάτων 

και καθαρής θέσης µεταξύ των προηγούµενων λογιστικών αρχών και των ∆.Λ.Π., 

σύµφωνα µε την παρ. 45 του ∆Π Χ Π1 (Γνωµ. 580/23.9.05 ΣΛΟΤ). 

 

1.7. Τρόπος τήρησης των βιβλίων µε την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 

Η επιχείρηση που εφαρµόζει υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα ∆.Λ.Π. οφείλει να 

επιλέξει τον τρόπο µε τον οποίο θα τηρεί στο εξής τα λογιστικά της βιβλία κατά τη 

διάρκεια της χρήσης (Εγκ. Υπ. Οικ. 1017162/πολ. 1025/16.2.05, άρθρο 12 Ν. 3301/04, 

άρθρο 7 παρ. 6 Κ. Β.Σ.). ∆ηλαδή, µπορεί η επιχείρηση να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία 

κατά τη διάρκεια της χρήσης ή µε βάση τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής 

νοµοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά (δηλαδή όπως τα τηρούσε πριν εφαρµόσει τα ∆.Λ. 

Π.) ή µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. Πάντως, δεν αλλάζει ο τρόπος, ο 

χρόνος, η θεώρηση κλπ. των λογιστικών βιβλίων, ανεξάρτητα αν τα βιβλία αυτά θα 

τηρούνται στο εξής µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία ή µε βάση τα ∆.Λ.Π. (Εγκ. πολ. 

1025/16.2.05). 

 

1.8. Έξοδα α' εγκατάστασης για την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 

Οι εταιρίες που για πρώτη φορά εφαρµόζουν τα ∆.Λ. Π. µπορούν να εκπίπτουν τα 

ήδη καταχωρηµένα έξοδα της α' εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων, τις δαπάνες 

επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και τα αντίστοιχα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, 

που αναγνωρίζονται ως τέτοια βάσει νόµου, ανάλογα µε τον υπολειπόµενο χρόνο από 

την αρχική καταχώρησή τους (άρθρο 31 παρ. 1 ίβ Ν. 2238/94), σε αντίθεση µε ότι 

προβλέπεται από τα ∆.Λ. Π. τα οποία δεν επιτρέπουν την πολυετή απόσβεση των άυλων 
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στοιχείων του Ενεργητικού, µε αποτέλεσµα να µη χάσουν τη δυνατότητα έκπτωσης από 

το φορολογητέο εισόδηµα του αναπόσβεστου υπολοίπου των εξόδων αυτών που υπάρχει 

κατά την 31.12.12 (εφόσον η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. αρχίζει µε ηµεροµηνία από 1.1.13 

και µετά). 

 

1.9. Έσοδα και έξοδα για τις εταιρίες που αρχίζουν να εφαρµόζουν τα 

∆.Λ.Π. 

Τα έσοδα και τα έξοδα των εταιριών που εφαρµόζουν τα ∆.Λ. Π.. τα οποία 

προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, 

κατανέµονται ανάλογα µε την χρονική διάρκεια των αντίστοιχων µέσων, σύµφωνα µε 

όσα ορίζονται από τα ∆.Λ.Π. (άρθρο 105 παρ. 16 Ν. 2238/94). ∆ηλαδή, τα έσοδα και 

έξοδα από τις συναλλαγές των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων (χορήγηση δανείου, 

έκδοση οµολογιακού δανείου κλπ.) δεν επηρεάζουν απευθείας τα αποτελέσµατα αλλά 

κατανέµονται ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων µέσων σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στα ∆.Λ.Π. 

 

1.10 Αφορολόγητο αποθεµατικό για τις εταιρίες που εφαρµόζουν τα 

∆.Λ.Π. 

Οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα µπορούν να σχηµατίζουν αφορολόγητο αποθεµατικό ισόποσο µε το 

"κόστος" προσαρµογής στα ∆.Λ.Π. κατά την πρώτη χρήση που θα τα εφαρµόσουν 

(άρθρο 1 παρ. 5 Ν. 2992/02). 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ∆.Λ.Π. 

2.1 ∆ιαχωρισµός λογιστικών και φορολογητέων κερδών 

α) Όταν δεν εφαρµόζονται τα ∆.Λ.Π. (ΕΛΤΕ. Αρ. Πρ. 110/27.2.06). 

Λογιστικά αποτελέσµατα είναι εκείνα που προκύπτουν µε την εφαρµογή του 

Γ.Λ.Σ. (µε την αποτίµηση κλπ., λογ. 86.99) και φορολογικά αποτελέσµατα είναι εκείνα 

που προκύπτουν µε την εφαρµογή των φορολογικών κανόνων (µετά από τις λογιστικές 

διαφορές κλπ.). 
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β) Όταν εφαρµόζονται τα ∆.Λ.Π. (ΕΛΤΕ Αρ. Πρ. 110/27.2.06). 

Λογιστικά αποτελέσµατα είναι εκείνα που προκύπτουν µε την εφαρµογή των 

∆.Λ.Π (µε την αρχή του δεδουλευµένου αποτελέσµατος, µε τη διαφορά της εύλογης 

αξίας κλπ.) και φορολογικά αποτελέσµατα είναι εκείνα που προκύπτουν µε την 

εφαρµογή των φορολογικών κανόνων (µετά από τις λογιστικές διαφορές κλπ.). 

 

2.2. Φορολογητέα κέρδη ή ζηµίες µε τα ∆.Λ.Π. 

Τα ∆.Λ.Π. είναι φορολογικά "ουδέτερα". ∆ηλαδή, µε την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 

δεν πρόκειται να προκύψουν περισσότεροι ή λιγότεροι φόροι (άρθρο 140 παρ. 1 Κ.Ν. 

2190/20). ∆εν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων της επιχείρησης από πλευράς 

φορολογικής, όταν γίνεται αναδροµική διόρθωση για λάθη θεµελιώδη σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στα ∆.Λ.Π. (άρθρο 140 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20). Φυσικά, ο χρόνος έκδοσης του 

σχετικού τιµολογίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις για το Φ. Π .Α. παραµένει ο ίδιος (ένας 

µήνας κλπ.), ότι δηλαδή ισχύει και για τις άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι υποχρεωµένες 

να εφαρµόσουν τα ∆.Λ.Σ. (άρθρο 140 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/20).. 

∆ηλαδή: α) για τις εταιρίες που εφαρµόζουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά 

τα ∆.Λ.Π. και τηρούν τα βιβλία τους µε βάση τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, 

τα κέρδη (ή οι ζηµίες) που προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία είναι αυτά που 

αναγνωρίζονται φορολογικά, ενώ τα κέρδη (ή οι ζηµίες) που προκύπτουν από τις 

Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση τα ∆.Λ. Π. δεν λαµβάνονται καθόλου υπόψη για τους 

σκοπούς της φορολογίας (άρθρο 105 παρ. 17Ν. 2238/94). β) για τις εταιρίες που τηρούν 

τα βιβλία τους µε βάση τους κανόνες των ∆.Λ.Π., τα κέρδη (ή οι ζηµίες) που 

αναγνωρίζονται φορολογικά είναι αυτά που προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο από τον 

Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης  (άρθρο 105 παρ. 17 Ν. 2238/ 94). 

 

2.3. Τακτικό αποθεµατικό µε τα ∆.Λ.Π. 

Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται από τα λογιστικά (πραγµατικά) κέρδη, 

δηλαδή από τα κέρδη εκείνα που προκύπτουν µε βάση τα ∆.Λ.Π., πάνω στα οποία 

υπολογίζεται και το ελάχιστο µέρισµα (ΕΛΤΕ. 110/27.2.06). Με άλλα λόγια, από τα 

συνολικά λογιστικά καθαρά κέρδη της χρήσης αφαιρούνται πρώτα οι τυχόν ζηµίες από 

τις προηγούµενες χρήσεις και µετά ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα κέρδη αυτά. 

Στη συνέχεια, το υπόλοιπο που αποµένει πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 5% και 
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αυτό που προκύπτει αποτελείτο ποσό από τακτικό αποθεµατικό που σχηµατίζεται τη 

χρονιά αυτή. 

Το τακτικό αποθεµατικό είναι υποχρεωτικό µέχρι να φτάσει το 1/3 του συνολικού 

κεφαλαίου (καταβληµένου και οφειλόµενου, Ν. 2190/20). 

 

Πότε δεν υπολογίζεται τακτικό αποθεµατικό: 

α) Όταν η κλειόµενη χρήση παρουσιάζει λογιστικές ζηµίες, τότε δεν υπολογίζεται 

τακτικό αποθεµατικό. 

β) Όταν η εταιρία παρουσιάζει λογιστικές ζηµίες και µε τη φορολογική 

αναµόρφωση προκύπτουν φορολογητέα κέρδη, τότε δεν υπολογίζεται τακτικό 

αποθεµατικό επειδή δεν υπάρχουν πραγµατικά (λογιστικά) κέρδη. 

γ) Όταν υπάρχουν λογιστικά κέρδη στην κλειόµενη χρήση, αλλά οι ζηµιές (όλες 

οι ζηµιές) που µεταφέρονται από προηγούµενες χρήσεις είναι µεγαλύτερες από τα κέρδη 

αυτά, τότε δεν υπολογίζεται τακτικό αποθεµατικό γιατί δεν αποµένουν λογιστικά κέρδη. 

δ) Όταν ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη είναι 

µεγαλύτερος από τα λογιστικά (πραγµατικά) κέρδη, τότε δεν υπολογίζεται τακτικό 

αποθεµατικό γιατί δεν αποµένουν λογιστικά κέρδη (ΕΣΥΛ γν. 57/1353/90). ∆ηλαδή, αν 

τα λογιστικά κέρδη είναι 10.000 ευρώ, οι λογιστικές διαφορές 35.000 ευρώ και ο 

συντελεστής φόρου 25%, τότε έχουµε: φορολογητέα κέρδη (10.000 + 35.000) -45.000 Χ 

25% = 11.250 ευρώ φόρος. Επειδή 11.250 > 10.000 δεν υπολογίζεται τακτικό 

αποθεµατικό. 

ε) Αν στο ενεργητικό (λογ. 16 κλπ.) υπάρχει ζηµιά από αποτίµηση µετοχών 

µεγαλύτερη από τα λογιστικά κέρδη, τότε δεν σχηµατίζεται τακτικό αποθεµατικό 

(ΕΣΥΛ. γνωµ. 288/2352/ 97). 

 

Α' µέρισµα (ελάχιστο όριο 35%) 

Για να υπολογιστεί το α' µέρισµα, που το ελάχιστο ποσό είναι το 35% των κερδών 

που αποµένουν µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού, του φόρου κλπ., 

λαµβάνονται υπόψη τα λογιστικά (πραγµατικά) κέρδη που προκύπτουν µε την εφαρµογή 

των ∆.Λ.Π.. έχοντας υπόψη και τα κέρδη που δεν µπορούν να διανεµηθούν (ΕΛΤΕ. 

110/27.2.06). 
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Παράδειγµα: Υπολογισµός α' µερίσµατος σε εταιρία µε κέρδη που δεν µπορούν 

να διανεµηθούν 

∆ίδονται: Λογιστικά κέρδη µετά το φόρο 1.000.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό 

περιλαµβάνεται και καθαρό κέρδος από επιµέτρηση επενδύσεων σε ακίνητα 150.000 

ευρώ (200.000 - φόρος 25% 50.000 = 150.000 ευρώ) που δεν επιτρέπεται η διανοµή του . 

Λύση - αποτέλεσµα: Το ελάχιστο µέρισµα ανέρχεται στο ποσό 297.500 ευρώ 

(1.000.000 - 150.000) Χ 35% = 297.500 ευρώ). 

 

2.4. Αφορολόγητα αποθεµατικά του Ν. 3299/04 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά του Ν. 3299/04 (και οποιουδήποτε άλλου 

αναπτυξιακού νόµου), υπολογίζονται πάντα µε βάση τα λογιστικά κέρδη που 

προκύπτουν από τα ∆.Λ.Π. (Ε.Λ.Τ.Ε. 110/27.2.06, Εγκ. Υπ. Οικ. 1041972/πολ. 1068/ 

2.5.06). ∆ηλαδή, από τα λογιστικά κέρδη του ισολογισµού µε βάση τα ∆.Λ. Π., 

αφαιρούνται πρώτα το τακτικό αποθεµατικό, το α' µέρισµα, οι αµοιβές µελών ∆.Σ. και 

ότι άλλο ποσό διανέµεται καθώς και ο φόρος που αναλογεί στα διανεµόµενα αυτά κέρδη 

(λαµβάνοντας φυσικά υπόψη και τα τυχόν µερίσµατα κλπ. από άλλες εταιρίες). και το 

ποσό που αποµένει παίρνεται υπόψη για να σχηµατιστεί το αφορολόγητο αποθεµατικό 

του Ν. 3299/04 κλπ. 

 

2.5 Κέρδη εις νέο - διανοµή κερδών 

Σύµφωνα µε τα ∆.Λ. Π., ως "κέρδη εις νέο" νοούνται και τα αποθεµατικά εκείνα 

που επιτρέπεται να διανεµηθούν (έκτακτα αποθεµατικά, αφορολόγητα αποθεµατικά 

κλπ.). τα οποία εφόσον φορολογηθούν όταν αυτά δεν είχαν φορολογηθεί, µπορούν στη 

συνέχεια να διανεµηθούν (ΕΛΤΕ. Αρ. Πρ. 110/27.2.06). 

Παράδειγµα: ∆ιανοµή "κερδών εις νέο" που δεν είχαν φορολογηθεί 

∆ίδονται: Υπόλοιπο "κερδών εις νέο" 150.000 ευρώ στο οποίο περιλαµβάνονται 

αφορολόγητα αποθεµατικά 30.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό 120.000 ευρώ από κέρδη 

που έχουν ήδη φορολογηθεί στα προηγούµενα χρόνια. Ο συντελεστής φόρου είναι 25%. 

Ζητείται η διανοµή του ποσού αυτού. 

 

Λύση 

Από τα κέρδη αυτά µπορεί να διανεµηθεί το εξής ποσό: 
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Υπόλοιπο κερδών εις νέο (αποθεµατικά κλπ.) που έχουν ήδη φορολογηθεί      120.000 

Αφορολόγητο αποθεµατικό µετά το φόρο (30.000 - 30.000Χ25%=22.500)          22.500 

Συνολικό ποσό που µπορεί να διανεµηθεί (σε ευρώ)           142.500 

 

∆ιανοµή κερδών, όταν από τη φορολογική δήλωση προκύπτουν ζηµίες 

Όταν από τη φορολογική δήλωση προκύπτει ζηµία που δηλώνεται στον κωδ. 448 

και η εταιρία προβαίνει σε διανοµή κερδών από αυτά που προκύπτουν µε βάση τα ∆.Λ. 

Π., τότε τα κέρδη αυτά φορολογούνται στο σύνολο τους και δηλώνονται στους κωδ. 148 

και 248 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Εγκ. Υπ. Οικ. 1041972/πολ. 1068/ 

2.5.06). 

 

Έσοδα αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 

Σε περίπτωση που η εταιρία (κυρίως τραπεζική κλπ.) έχει έσοδα αφορολόγητα ή 

έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, 

τότε, αν η επιχείρηση αυτή επιδιώκει τη διανοµή κερδών, για να εφαρµοστεί το άρθρο 

106 παρ. 3 και 4 του Ν. 2238/94 ως κέρδη ισολογισµού παίρνονται υπόψη αυτά που 

προκύπτουν µε βάση τα ∆.Λ.Π. (Εγκ. 1041972/πολ. 1068/2.5.06). 

 

∆ιανοµή κερδών που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη 

Όταν διανέµονται κέρδη µεγαλύτερα από τα φορολογητέα, τότε το µέρος από τα 

διανεµόµενα κέρδη (µικτό ποσό) που προκύπτει µε βάση τα ∆.Λ.Π. και υπερβαίνει τα 

φορολογητέα κέρδη υπόκειται σε φορολογία (άρθρο 99 παρ. 1α' Ν. 2238/94, Εγκ. 

1041972/πολ. 1068/2.5.06).  
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