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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
-Σωματείο
-Επιτροπή εράνων
-Εταιρία Αστικού Δικαίου

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
-Ομόρρυθμη Εταιρία
-Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρία
-Κατά Μετοχές Ετερόρρυθμη Εταιρία
-Η Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρία
- Ανώνυμη Εταιρία 
-Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
- Συνεταιρισμός ή Συνεργατική Εταιρία
-Συμπλοιοκτησία

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΤΣΙ:

Α.  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
Ή ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
-Στις Προσωπικές Εταιρίες (αμιγώς είναι μόνο η Ομόρρυθμη Εταιρία)
-Στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες ή Κατά Μετοχές Εταιρίες (αμιγώς είναι μόνο η 
Ανώνυμη Εταιρία)

Β.  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ  Ή ΜΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ:
-Εταιρίες  που  έχουν  Νομική  Προσωπικότητα  (Ομόρρυθμη,   Απλή,   Κατά  
Μετοχές   Ετερόρρυθμη,  Εταιρία  Περιορισμένης  Ευθύνης,  Ανώνυμη Εταιρία  
και ο Συνεταιρισμός) 
-Εταιρίες χωρίς Νομική Προσωπικότητα (Αφανής και η Συμπλοιοκτησία)

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Εξαιρέσεις της ελευθερίας εκλογής: 
-που θέτει ο ίδιος ο νόμος
-παράγοντες ξένοι προς τις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων 
(όπως π.χ. ο φορολογικός)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΑ  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 
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ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
Ν.Δ.  3323/55: ρυθμίζει την φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων
Φορολογικά Τεκμήρια(Δαπανών διαβίωσης-«Πόθεν Έσχες»)
Ν.Δ. 3843/53: ρυθμίζει την φορολογία των νομικών προσώπων

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
-Ρύθμιση με το Ν.2190/1920
-Τα βιβλία της Α.Ε.
-Τα όργανα της Α.Ε

.
ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
-ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ  ( Νομικό , Δημοσιονομικό)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
-Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία «Α»
-Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «Β»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε «ΠΡΟΜΙΛ Α.Ε.»

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

Η υπό ευρεία έννοια η εταιρία κατατάσσεται από τους νομικούς μεταξύ των 

κοινωνιών σκοπού.  Ειδικότερα ως εταιρία υπό ευρεία έννοια θεωρείται  η  ένωση 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου που συγκροτείται με δικαιοπραξία για την επιδίωξη 

σκοπού  κοινού  για  όλα  τα  μέλη  της  ενώσεως  και  καθοριζόμενου  από  την 

δικαιοπραξία αυτή.

Τέτοιες εταιρίες αποτελούν:

– σωματείο

– η επιτροπή εράνων 

– η εταιρεία του αστικού δικαίου 

–  οι εταιρείες του εμπορικού δικαίου.

Το σωματείο και η επιτροπή εράνων και η αστική εταιρία ρυθμίζονται από 

τον Αστικό Κώδικα. 

Οι  εταιρίες  του  εμπορικού  δικαίου  ονομάζονται  έτσι,  διότι  προβλέπονται 

και ρυθμίζονται από το ελληνικό εμπορικό δίκαιο, είναι δε οι εξής: 

-ομόρρυθμη εταιρία 

-απλή ετερόρρυθμη εταιρία 

-η κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία 

-η συμμετοχική ή αφανής εταιρία

-η ανώνυμη εταιρία 

-η εταιρία περιορισμένης ευθύνης

-ο συνεταιρισμός ή συνεργατική εταιρία

-η συμπλοιοκτησία.

 Η εταιρία αποτελεί  σύμβαση και  επομένως για την έγκυρη σύσταση μιας 

εταιρίας του εμπορικού δικαίου, απαιτείται να υπάρχουν όλοι οι γενικοί όροι που 

απαιτούνται για την έγκυρη κατάρτιση οποιασδήποτε συμβάσεως.

-ικανότητα

-δήλωση βουλήσεως

-συμφωνία δηλώσεως και βουλήσεως

-περιεχόμενο σύννομο

-πρόταση και

-αποδοχή.
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H δήλωση πρέπει να περιβάλλεται τον απαιτούμενο τύπο, η δε βούληση να 

είναι  απαλλαγμένη ελαττωμάτων.  Η ανάπτυξη των γενικών αυτών όρων ανήκει,  

συστηματικά στο αστικό δίκαιο.

 

Εκτός  όμως  από  τους  παραπάνω  γενικούς  όρους  ειδικά  για  την  σύσταση 

εταιρίας απαιτείται να υπάρχουν επί πλέον και οι εξής ειδικοί όροι:

-κοινές εισφορές 

-συμμετοχή όλων των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας

-πρόθεση για εταιρική συνεργασία 

-έγγραφο

-δημοσιότητα 

Οι  δύο  τελευταίοι  όροι  απαιτούνται  μόνο  σε  εταιρίες  που  έχουν  νομική 

προσωπικότητα.

Το  έγγραφο  που  περιέχει  τους  όρους  συγκροτήσεως  και  λειτουργίας  της 

εταιρίας ονομάζεται Καταστατικό. Το είδος του εγγράφου που απαιτείται από το 

νόμο, δεν είναι το ίδιο για όλες τις εταιρίες. Για άλλες αρκεί η σύνταξη ιδιωτικού  

εγγράφου,  ενώ  για  ορισμένες  εταιρίες  απαιτείται  δημόσιο  (συμβολαιογραφικό) 

έγγραφο.

 Συμβολαιογραφικό έγγραφο απαιτείται  για  την  ανώνυμη εταιρεία  και  την 

Εταιρία  Περιορισμένης  Ευθύνης.  Η  διαφορετική  αυτή  ρύθμιση  οφείλεται  στην 

μεγαλύτερη οικονομική σημασία των εταιριών αυτών.

Η  δημοσιότητα  των  εταιρειών  απαιτείται  για  να  γνωστοποιούνται  κατά 

επίσημο  τρόπο  στους  τρίτους  η  ύπαρξη  και  τα  χαρακτηριστικά  της  εταιρίας, 

ενδεχόμενα  η  μεταβολή  του  νομικού  τύπου  της  εταιρίας  (μετασχηματισμός  – 

μεταμόρφωση) οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της εταιρικής συμφωνίας.

 Η  δημοσιότητα  αυτή  είναι  αναγκαία  όχι  μόνο  για  το  συμφέρον  των 

εταιριών, που κατ’ αυτόν τον τρόπο καθιστούν γνωστούς τους όρους λειτουργίας 

τους  κι  ενισχύουν  έτσι  την  πίστη  τους,  αλλά  βασικά  για  την  προάσπιση  των 

συμφερόντων  των  παντός  τρίτων  (δανειστών,  προσώπων  που  πρόκειται  να 

συνάψουν σχέσεις με την εταιρία, μελλοντικών αγοραστών μετόχων ή ομολογιών 

της εταιρίας, ακόμη και του κράτους).

Εξ’  άλλου  η  δημοσιότητα  των  εμπορικών  εταιριών  είναι  αναγκαία 

προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα.
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 Στις ανώνυμες εταιρίες η δημοσιότητα επιτυγχάνει με την δημοσίευση στην 

Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης  (Δελτίο  Ανωνύμων  Εταιριών  και  Εταιριών 

Περιορισμένης  Ευθύνης),  τόσο  του  καταστατικού  της  εταιρίας  όσο  και  της 

αποφάσεως του οικείου νομάρχη που παρέχει την άδεια συστάσεως και εγκρίνει το  

καταστατικό της.

Συνέπειες της εμπορικότητας των εταιριών.

 Όπως  και  στα  φυσικά  πρόσωπα,  η  εμπορική  ιδιότητα  επιφέρει  διάφορες 

συνέπειες,  που  επέρχονται  και  όταν  η  εμπορική  ιδιότητα  αφορά  εταιρία  –  νομικό 

πρόσωπο, εξαιρουμένων βέβαια εκείνων των συνεπειών που δεν μπορούν από την φύση 

τους να εφαρμοσθούν σε νομικό πρόσωπο (προσωποκράτηση κλπ).

 Ειδικότερα οι χαρακτηριστικότερες συνέπειες είναι οι εξής: 

α) Οι εμπορικές εταιρίες οφείλουν να τηρούν τα βιβλία που οφείλει να τηρεί κάθε 

έμπορος (Εμπ Ν. Άρθρο 8 & 9) :

-ημερολόγιο

-βιβλίο αντιγραφής απογραφών και 

-βιβλίο αντιγραφής επιστολών. 

Εκτός από τα βιβλία αυτά που είναι κοινά για όλους τους εμπόρους, (είτε είναι 

φυσικά  είτε  νομικά  πρόσωπα),  ορισμένες  εταιρίες  έχουν  υποχρέωση  τηρήσεως 

πρόσθετων βιβλίων που καθορίζονται από τους ειδικούς νόμους που τις διέπουν (πχ. 

άρθρο 8 β ν. 2190/20 για το βιβλίο ονομαστικών μετοχών  ανωνύμου εταιρίας κλπ.)

 Πρέπει να σημειωθεί, ότι τα βιβλία αυτά είναι διαφορετικά από τα λογιστικά 

βιβλία  που  επιβάλλονται  από  τους  προϊσχύσαντες  και  τον  ισχύοντα  Κώδικα 

Φορολογικών Στοιχείων και που σκοπό έχουν την διενέργεια του φοροτεχνικού ελέγχου 

για τον καθορισμό της φορολογητέας ύλης, ενώ άλλος είναι ο σκοπός των βιβλίων που 

επιβάλλονται από τον εμπορικό νόμο και τους ειδικούς για κάθε είδος εταιρίας νόμους.

β)  Οι εμπορικές εταιρίες, αν παύσουν τις πληρωμές των χρεών τους, κηρύσσονται 

σε πτώχευση. Είναι μία συνέπεια που επέρχεται μόνο σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) 

που έχουν την εμπορική ιδιότητα.

γ) Υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον ν. 184/14 «περί συστάσεως 

εμπορικών  και  βιομηχανικών  επιμελητηρίων»  δηλ.  οφείλουν  να  αναγγέλλουν  την 

άσκηση της εμπορίας στο οικείο επιμελητήριο.
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δ) «Πάσα  σύμβασης  μεταξύ  εμπόρου  και  εμπορικής  εταιρίας,  μεταξύ 

εμπορικών  εταιριών,  αφορώσα  αποκλειστικώς  εις  την  ασκουμένη  υπ’  αυτών 

εμπορίαν  και  μεταξύ  τρίτου  εν  γένει  και  ανωνύμου  εταιρίας  …  εφ’  όσον 

καταρτίζονται  εγγράφως»  υπόκειται  στο  ηπιότερο  (σε  σχέση  με  τις  αστικές 

συμβάσεις) τέλος χαρτοσήμου 2%.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ  ΣΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΤΣΙ:

Α) Με βάση την σημασία που έχει για κάθε εταιρικό 

τύπο η προσωπικότητα των εταίρων ή αντίθετα το κεφάλαιο 

που  εισφέρουν,  γίνεται  η  πρώτη  βασική  διάκριση  των  

εταιριών σε:

 1) Προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες μεριδίων και

 2) κεφαλαιουχικές εταιρίες ή εταιρίες κατά μετοχές.

 Στις  πρώτες  (προσωπικές),  το  πρόσωπο  των  εταίρων  έχει  βαρύνουσα 

σημασία  για  την  ζωή  της  εταιρίας.  Με  άλλα  λόγια,  εκείνοι  που  πρόκειται  να  

ιδρύσουν προσωπική εταιρία, δίδουν βασική σημασία στα συγκεκριμένα πρόσωπα 

με  τα  οποία  θα  συνεργασθούν  ως  εταίροι,  εξάλλου  οι  εταίροι  συμβάλλουν 

προσωπικά  στην  πραγματοποίηση  του  εταιρικού  σκοπού.  Συνέπεια  τούτου  είναι 

ότι η εταιρική ιδιότητα είναι συνδεδεμένη με την προσωπικότητα κάθε εταίρου, γι’ 

αυτό και  η ιδιότητα αυτή δεν μπορεί  να μεταβιβασθεί  χωρίς  την συναίνεση των 

υπολοίπων εταίρων,  η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει  σε όλους τους 

εταίρους,  για  την  έγκυρη  λήψη  αποφάσεων  που  αφορούν  την  συγκρότηση  και 

οργάνωση της εταιρίας απαιτείται συμφωνία όλων των εταίρων (ανεξάρτητα από 

την  κεφαλαιακή  μερίδα   καθενός)  για  όσα  θέματα  απαιτείται  πλειοψηφία  αυτή  
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υπολογίζεται επί των προσώπων και όχι επί των κεφαλαίων, και τέλος μεταβολές 

της  προσωπικής  καταστάσεως  των  εταίρων  (θάνατος  ή  ανικανότητα,  πτώχευση) 

επιφέρουν κατά κανόνα την λύσης της εταιρίας.

 Είναι εξ άλλου εμφανές από όσα είπαμε παραπάνω, αφ ενός ότι οι εταιρίες 

της μορφής αυτής παρουσιάζουν σχετική ευπάθεια, αφού η ύπαρξή τους συνδέεται 

στενά  με  τα  πρόσωπα  των  εταίρων,  αφ’  ετέρου  δε  ότι  για  να  συσταθεί  και  

προοδεύσει μία τέτοια εταιρία, απαιτείται να υπάρχει μεταξύ των εταίρων συνεχώς 

πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεδομένου και του γεγονότος ότι,  

όπως είπαμε, η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει κατά κανόνα σε όλους 

τους  εταίρους,  οι  εταιρίες  της  κατηγορίας  αυτής  δεν  μπορούν  παρά  να 

αποτελούνται από μικρό αριθμό εταίρων.

 Στις  (δεύτερες)  κεφαλαιουχικές  εταιρίες  βαρύνουσα  σημασία  για  την 

πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού έχει η περιουσιακή συμβολή των εταίρων,  

το κεφάλαιο που εισφέρουν και όχι τα πρόσωπα που απαρτίζουν τις εταιρίες αυτές.  

Αντίθετα προς ό,τι συμβαίνει με τις προσωπικές εταιρίες, οι εταίροι δεν μετέχουν 

ως εταίροι   στην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων (δεδομένου ότι η διοίκηση 

αυτή,  αν ανατεθεί  στους  εταίρους,  τούτο οφείλεται  στο ότι  εκλέχτηκαν από την 

συνέλευση των εταίρων).

 Για τις υποχρεώσεις της εταιρίας δεν ευθύνονται τα πρόσωπα των εταίρων,  

αλλά μόνον οι καταβολές τους, γι’ αυτό και οι τρίτοι που πρόκειται  να συναλαγούν 

με  την εταιρία  ενδιαφέρονται  να εξακριβώσουν την περιουσιακή κατάσταση της 

εταιρίας και όχι των εταίρων της, στην περιουσία των οποίων δεν έχουν (οι τρίτοι)  

δικαίωμα.

 Τα  δικαιώματα  του  εταίρου  στην  κεφαλαιουχική  εταιρεία  είναι  ανάλογα 

προς την περιουσιακή του συμβολή, δηλ. ανάλογα προς την σχέση του κεφαλαίου 

που  εισέφερε  προς  το  συνολικό  κεφάλαιο.   Έτσι  αν  η  κεφαλαιακή  μερίδα  ενός 

εταίρου είναι το 10%, το ποσοστό αυτό καθορίζει και τη συμμετοχή του εταίρου

στα  κέρδη  και  είναι  αδύνατο  να  ορισθεί  ό,τι  ο  εταίρος  θα  έχει  διαφορετικό 

ποσοστό στα κέρδη από ότι είχε στο κεφάλαιο.

 Τουναντίον  είναι  δυνατό,  αν  έχει  συμφωνηθεί  να  ισχύει  σε  προσωπικές 

εταιρίες  (αλλά  και  αν  δεν  έχει  συμφωνηθεί  οι  εταίροι  –  ελλείψει  εναντίας 

συμφωνίας  να  μετέχουν  στα  κέρδη  και  τις  ζημιές  κατ’ ίσα  μέρη  ανεξαρτήτως 

εισφοράς).
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 Δεδομένου,  ότι,  η  προσωπικότητα των  εταίρων  είναι  εντελώς  αδιάφορη, 

επιτρέπεται  η  ελεύθερη μεταβίβαση της  εταιρικής  ιδιότητας,  χωρίς  να επέρχεται  

λύση της εταιρίας.

 Αυτό, μαζί με το γεγονός ότι ο εταίρος όπως σημειώσαμε, ευθύνεται μέχρι  

σαφώς προσδιορισμένο ποσό, συντελεί ώστε ευκολότερα να δέχεται να μετάσχει  

κανείς  σε  κεφαλαιουχική  εταιρία,  δεδομένου  ότι  γνωρίζει,  ότι  αφ’  ενός  δεν 

διακινδυνεύει το σύνολο της περιουσίας του και αφ’ εταίρου μπορεί οποιαδήποτε 

στιγμή (υπό την προϋπόθεση υπάρξεως ενδιαφερόμενου αγοραστή) να μεταβιβάσει 

σε άλλον την μερίδα συμμετοχής του, χωρίς να εξαρτάται από την συναίνεση των 

υπολοίπων εταίρων.

 Ενώ,  υπάρχουν  διατάξεις  που  καθορίζουν  το  ελάχιστο  κεφάλαιο  που 

απαιτείται   για  να  ιδρυθεί  μια  κεφαλαιουχική  εταιρία,  δεν  υπάρχει  τέτοια 

πρόβλεψη προκειμένου για αμιγώς προσωπικές εταιρίες. 

Ο λόγος είναι προφανής: στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, το κεφάλαιο της εταιρίας  

είναι η μόνη εγγύηση για την ικανοποίηση των δανειστών της εταιρίας και γι’ αυτό  

ενδιαφέρεται ο νομοθέτης να υπάρχει ένα ελάχιστο μέγεθος κεφαλαίου κατά την 

ίδρυση της εταιρίας.

 Όχι  δε  μόνο  αυτό,  αλλά  ο  νομοθέτης  ενδιαφέρεται  το  κεφάλαιο  αυτό  να 

είναι  πραγματικό  γι’ αυτό  μεταξύ  άλλων,  προβλέπει  ότι  αν  υπάρχουν  εισφορές 

άλλες  εκτός  από  τα  χρήμα  (π.χ.  μηχανήματα,  εμπορεύματα,  γήπεδα,  οικοδομές  

κ.λ.π.) η αποτίμηση και εμφάνιση των εισφορών αυτών δεν μπορεί να γίνει με την 

αξία  που θα  καθαρίσουν οι  εταίροι,  αλλά με  την αξία  που θα  καθορίσει  ειδική 

επιτροπή που ορίζει ο νόμος (άρθρο για ΑΕ 9 Ν. 2190/20 άρθρο 5N 3190/55 για 

ΕΠΕ).

Υπάρχουν επίσης ειδικές διατάξεις που καθορίζουν τον τρόπο εμφανίσεως 

και  αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της  κεφαλαιουχικής  εταιρίας  στις 

μεταγενέστερες – μετά την ίδρυση – χρήσεις  (π.χ. άρθρα 42  α, 42 δ, 43 ν. 2190/20).

 Τέτοιες διατάξεις  είναι  ανύπαρκτες,  προκειμένου,  για  τις  αμιγώς προσωπικές 

εταιρίες,  στις  οποίες  επομένως η αποτίμηση γίνεται  ελεύθερα από τους  ίδιους  τους 

εταίρους.  Και  εδώ  ο  λόγος  της  διαφορετικής  ρυθμίσεως  είναι  προφανής:  ενώ  η 

υπερτίμηση  των  εισφορών  των  εταίρων  (και  επομένως  η  τεχνητή  διόγκωση  του 

εταιρικού κεφαλαίου), μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τους δανειστές της 

εταιρίας (αφού υπάρχουν και οι ατομικές περιουσίες των εταίρων), στις κεφαλαιουχικές 

εταιρίες  η  υπερτίμηση  των  εισφορών  (και  των  περιουσιακών  στοιχείων  που 
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μεταγενέστερα  αποκτά  η  εταιρία),  είναι  δυνατό  να  ζημιώσει  τους  δανειστές  αν  η 

πραγματική αξία των στοιχείων δεν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει όλους τους.

 Εκτός  από  τα  παραπάνω  και  για  να  υπάρχει  πρόσθετη  εγγύηση  για  την 

διατήρηση  του  κεφαλαίου  που  εμφανίζεται  στον  Ισολογισμό,  οι  κεφαλαιουχικές 

εταιρίες είναι υποχρεωμένες από το νόμο (άρθρο 44 ν. 2190/20) ένα ορισμένο ποσοστό 

από  τα  ετήσια  κέρδη  τους  να  μην  τα  διανέμουν  στους  εταίρους,  αλλά  να  το 

παρακρατούν για την σύσταση αποθεματικού, που μοναδικός προορισμός του είναι η 

εξάλειψη της ζημίας που εμφανίσθηκε σε μία χρήση (τακτικό αποθεματικό). Οι εταιρίες 

αυτές δημιουργούν συνήθως και άλλα αποθεματικά που δεν επιβάλλονται από το νόμο.

 Αν  δεν  υπήρχε  το  αποθεματικό  αυτό,  το  κεφάλαιο  που  εμφανίζεται  στον 

Ισολογισμό θα είχε υποστεί ουσιαστικά μείωση στην περίπτωση υπάρξεως ζημίας. Το 

κεφάλαιο ασφαλώς θα έχει ουσιαστικά μειωθεί και στην περίπτωση που το υπάρχον 

αποθεματικό δεν επαρκεί για να καλύψει την ζημία, δηλ. όταν η ζημία είναι μεγαλύτερη 

από το υπάρχον αποθεματικό.

 Υποχρέωση  δημιουργίας  τέτοιου  αποθεματικού  δεν  υπάρχει  στις  αμιγώς 

προσωπικές  εταιρίες,  αντίθετα  είναι  δικαίωμα  των  εταιριών  αυτών,  αν  θέλουν  να 

δημιουργήσουν αποθεματικό ή αποθεματικά.

 Η μείωση εξ’ άλλου του κεφαλαίου των κεφαλαιουχικών εταιριών, δεν είναι 

ελεύθερη, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του νόμου. Αποφάσεις της Γενικής 

Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δέον επί ποινή ακυρότητας να 

συνοδεύεται  από  έκθεση  ορκωτού  λογιστή  περί  της  ικανότητας  της  εταιρίας  να 

ικανοποιήσει τους δανειστές αυτής (άρθρο 4 § 1 ν. 2190/20).

 Άλλο  βέβαια  το  ζήτημα,  ότι  και  στις  προσωπικές  εταιρίες  επιβάλλεται  η 

δημοσιότητα  σε  περίπτωση  μειώσεως  του  κεφαλαίου.  Στις  προσωπικές  εταιρείες 

αντικείμενο εισφοράς, που να καθιστά τον εισφέροντα εταίρο, μπορεί να αποτελέσει 

οτιδήποτε όπως π.χ. η προσωπική εργασία ενός εταίρου (χωρίς να εισφέρεται καθόλου 

υλικό κεφάλαιο).

 Αντίθετα  στις  κεφαλαιουχικές  εταιρίες,  όπου  το  κεφάλαιο  είναι  η  μοναδική 

ασφάλεια των δανειστών της εταιρίας δεν είναι δεκτό οτιδήποτε ως εταιρική εισφορά, 

αλλά  μόνο  περιουσιακά  στοιχεία  που  έχουν  θετική  και  βέβαια  αξία  και  μπορούν 

ρευστοποιούμενα να χρησιμεύσουν για την ικανοποίηση των δανειστών της εταιρίας.

 Αμιγώς  προσωπική εταιρία  είναι  μόνο  η  ομόρρυθμη  εταιρία,  αμιγώς  δε 

κεφαλαιουχική μόνον η ανώνυμη εταιρία.
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Κατά βάση προσωπικές εταιρίες είναι: η απλή ετερόρρυθμη, η αφανής εταιρία 

και  ο  συνεταιρισμός,  αλλά  και  στις  τρείς  αυτές  εταιρίες  υπάρχουν  κεφαλαιουχικά 

στοιχεία.

 Κατά βάση κεφαλαιουχικές εταιρίες είναι η κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία 

ή  εταιρία  περιορισμένης  ευθύνης  και  η  συμπλοιοκτησία,  αλλά  αντίστοιχα  και  στις 

εταιρίες αυτές υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο.

Β) Διάκριση με βάση την ύπαρξη ή μη νομικής προσωπικότητας.

 Βάση της  διακρίσεως αποτελεί  το  αν η εταιρεία έχει  νομική  αυτοτέλεια και 

αυθυπαρξία έναντι των προσώπων που την απαρτίζουν.

 Έτσι διακρίνονται:

 α) Οι εταιρίες που έχουν νομική προσωπικότητα και 

 β) Εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα.

 Εταιρίες με νομική προσωπικότητα είναι: 

-η ομόρρυθμη, 

-η απλή και κατά μετοχές ετερόρρυθμη, 

-η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, 

-η ανώνυμη εταιρία και 

-ο συνεταιρισμός. 

Η νομική προσωπικότητα των εταιριών αυτών είτε αναφέρεται ρητά στο νόμο 

που τις διέπει (π.χ. άρθρο 9 § 1 ν. 3190/55 προκειμένου για την ΕΠΕ είτε συνάγεται από 

το γενικό πνεύμα της νομοθεσίας που διέπει.

 Εταιρίες εξ’ άλλου χωρίς νομική προσωπικότητα είναι: 

-η αφανής (ή συμμετοχική) και 

-η συμπλοιοκτησία.

  Συνέπειες νομικής προσωπικότητας της εμπορικής εταιρίας
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 Η απόκτηση νομικής προσωπικότητας από μια εταιρία έχει μεγάλη πρακτική 

σημασία,  ιδιαίτερα  δε  στον  τομέα  των  εμπορικών  εταιριών,  δεδομένου  ότι  στις 

εμπορικές συναλλαγές η ταχύτητα και η ασφάλεια θεωρούνται  προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη αυτών των συναλλαγών.

 Γενικά  η  απόκτηση  νομικής  προσωπικότητας  προσδίδει  στην  εταιρία  άνεση 

κινήσεως  και  δράσεως  καθώς  και  ευκαμψία,  αφού  η  εταιρία  δρα  αυτοτελώς,  ως 

ξεχωριστό  πρόσωπο  και  ανεξάρτητα  από  τη  δράση  των  φυσικών  (ή  και  νομικών) 

προσώπων που την απαρτίζουν. Ειδικότερα ως προς τις πιο χαρακτηριστικές συνέπειες 

της νομικής προσωπικότητας παρατηρούμε τα εξής:

i) Η εταιρία – νομικό πρόσωπο,  είναι νέο πρόσωπο αυτοτελές και ανεξάρτητο από 

τα  πρόσωπα  που  την  απαρτίζουν.  Για  τον  λόγο  αυτό  είναι  δυνατό  η  εταιρία  να 

συμμετάσχει ως εταίρος σε άλλη εταιρία, είτε κεφαλαιουχική είτε προσωπική. Επίσης η 

εταιρία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις και με τα απαρτίζοντα αυτή μέλη. Η θέληση και 

οι πράξεις  των οργάνων της εταιρίας, είναι θέληση και πράξεις  αυτής της ίδιας της 

εταιρείας.

ii) Η  εταιρία  –   νομικό  πρόσωπο  έχει  ικανότητα  δικαίου  και  ικανότητα  προς 

δικαιοπραξία και επομένως είναι η ίδια φορέας  δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και όχι 

το σύνολο των εταίρων. Όμως η εταιρία – νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να συνάπτει 

έννομες σχέσεις ή να αποκτά δικαιώματα κλπ. που προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού 

προσώπου (Α.Κ. 62) όπως να συντάσσει διαθήκη, να προσωποκρατείται κλπ. (υπάρχει 

όμως δυνατότητα να προσωποκρατηθούν οι διοικούντες την εταιρία).

iii) Η  εταιρία  έχει  δικιά  της  περιουσία  (ενεργητικό  και  παθητικό)  που  είναι 

ανεξάρτητη  από  την  προσωπική  περιουσία  των  εταίρων  και  που  διατίθεται 

αποκλειστικά για  την  επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και  για  την ικανοποίηση των 

δανειστών της  εταιρίας.  Η περιουσία  δηλ.  της  εταιρίας  είναι  αποκλειστικά  υπέγγυα 

στους δανειστές του νομικού προσώπου και στην περιουσία αυτή, κατά κανόνα, δεν 

έχουν κανένα δικαίωμα οι ατομικοί δανειστές των εταίρων.

Και αντίστροφα, οι δανειστές της εταιρίας δεν έχουν δικαίωμα να ικανοποιηθούν από 

την ατομική περιουσία των εταίρων (εξαίρεση όμως, όπως είδαμε, υφίσταται επί των 

ομορρύθμων εταίρων ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας).
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 Από την παραπάνω αρχή της αυτοτέλειας της εταιρικής περιουσίας προκύπτει 

επίσης, ότι δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός μεταξύ απαιτήσεων που έχει η εταιρία 

κατά τρίτων και απαιτήσεων που έχουν τρίτοι κατά εταίρων (και αντίστροφα).

iv) Η  εταιρία  έχει  δικό  της  όνομα  (επωνυμία)  με  το  οποίο  διακρίνεται  και 

συναλλάσσεται. 

v) H εταιρία έχει δική της κατοικία που ονομάζεται ειδικότερα έδρα.

vi) Η εταιρία έχει δική της ιθαγένεια. Η ιθαγένεια της εταιρίας κρίνεται από την 

έδρα της, έτσι όταν η εταιρία έχει την έδρα της στην Ελλάδα, θεωρείται ως «ημεδαπή» 

εταιρία,  με όλες τις παραπέρα συνέπειες (φορολογία κλπ.). Η κατ’ αυτόν τον τρόπο 

οριζόμενη ιθαγένεια,  δεν επηρεάζεται κατά κανόνα από το γεγονός ότι  τα μέλη της 

εταιρίας έχουν διαφορετική ιθαγένεια, η από το γεγονός ότι αλλού βρίσκεται η έδρα 

εκμεταλλεύσεως της εταιρίας ή από το γεγονός ότι το κεφάλαιο της εταιρίας προέρχεται 

από άλλη χώρα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατά κανόνα οι μέλλοντες να συνεργασθούν δια της ιδρύσεως εταιρίας είναι 

ελεύθεροι να εκλέξουν οποιονδήποτε τύπο εταιρίας αναγνωρίζει η ελληνική νομοθεσία, 

ανάλογα  με  τις  οικονομικές  τους  δυνατότητες,  την  σοβαρότητα  και  διάρκεια  του 

σκοπού που θα επιδιώξουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και εκτίμηση κλπ.

  Στον κανόνα όμως αυτόν της ελευθερίας εκλογής μεταξύ των αναγνωρισμένων 

τύπων εταιριών, υπάρχουν εξαιρέσεις: 

-που θέτει ο ίδιος νόμος

-παράγοντες ξένοι προς τις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων

 Οι βασικότερες εξαιρέσεις είναι οι παρακάτω:

► Ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση και τραπεζική εχείρηση αξιών, δεν μπορούν να 

ιδρυθούν και λειτουργήσουν παρά μόνο ως ανώνυμες εταιρίες.

► Εταιρίες  επενδύσεων  –  χαρτοφυλακίου  μόνο  ως  ανώνυμες  εταιρίες  μπορούν  να 

λειτουργήσουν (ν.δ. 608/70 αρ. 1 § 1).

►  Συνεταιρισμός  επιτρέπεται  να  συσταθεί  μόνο  για  την  προαγωγή  της  ιδιωτικής 

οικονομίας των μελών του διά της συνεργασίας. 
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►  Ως  περιορισμός  επίσης  (έμμεσης  μορφής)  κατά  επιλογή  του  εταιρικού  τύπου 

θεωρείται και το γεγονός ότι για να ιδρυθεί μία ανώνυμη εταιρία ΕΠΕ κλπ πρέπει να 

υπάρχει το ελάχιστο όριο του κεφαλαίου που ορίζει ο νόμος. Ομοίως το γεγονός ότι ο 

συνεταιρισμός δεν μπορεί να ιδρυθεί με πρόσωπα λιγότερα των επτά.

 Είναι όμως αλήθεια, ότι η επιλογή του εταιρικού τύπου δεν  γίνεται πάντοτε με 

κριτήριο  την  υιοθέτηση  του  εταιρικού  εκείνου  τύπου  που  ταιριάζει  καλλίτερα  στις 

ειδικές συνθήκες κάθε περιπτώσεως, διότι στην επιλογή αυτή πολλές φορές επιδρούν 

και  υπεισέρχονται  παράγοντες  που  είναι  ξένοι  προς  τις  πραγματικές  ανάγκες  των 

ενδιαφερομένων.

 Μεταξύ των κυριοτέρων από τους παράγοντες αυτούς, είναι και ο φορολογικός, 

οφειλόμενος στο γεγονός ότι ορισμένοι εταιρικοί τύποι ευνοούνται από την φορολογική 

νομοθεσία, υπό την έννοια παροχής προς αυτούς απαλλαγών ή διευκολύνσεων.

Όχι  σπάνια  άλλωστε,  η  σύσταση  εταιρίας  είναι  εικονική,  δηλ.  συνιστάται 

εταιρία  δια  προσλήψεως  εικονικού,  δηλ.  κατά  φαινόμενο  μόνον  εταίρου  (συνήθως 

συγγενικού προσώπου ή άλλου με το οποίο υπάρχει στενή σχέση εμπιστοσύνης), με 

αποκλειστικό σκοπό καταστρατηγήσεως του νόμου. 

Η τακτική αυτή ακολουθείται για να κατανεμηθεί το από την εικονική εταιρία 

εισόδημα σε όσο το δυνατό περισσότερα πρόσωπα και να μειωθεί έτσι ο φορολογικός 

συντελεστής  επί  του  συνολικού  εισοδήματος  δεδομένου,  ότι  το  σύστημα  που 

εφαρμόζεται στην χώρα μας, για την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, είναι 

προοδευτικό. 

Η  προσπάθεια  αυτή  μειώσεως  του  φορολογικού  βάρους  δια  συστάσεως 

εικονικής  εταιρίας  έχει  απασχολήσει  τον  φορολογικό  νομοθέτη  και  είναι  ανάγλυφη 

στην διοικητή και δικαστική (φορολογική) νομολογία.

Λόγοι που κατά την νομολογία κρίθηκαν ότι στοιχειοθετούν εικονικότητα της 

συνεργασίας που εμφανιζόταν υπό την μορφή της προσωπικής εταιρίας, είναι π.χ: 

Α) Το ασήμαντο του εταιρικού κεφαλαίου με σύγκριση με τον κύκλο εργασιών της 

επιχειρήσεως και ιδιαίτερα το ποσό της εισφοράς ενός από τους εταίρους. 

Β) Η  μη  προσφορά  προσωπικής  εργασίας  από  τον  υιό  στην  επιχείρηση  που 

φερόταν ότι λειτουργούσε ως εταιρία μεταξύ πατέρα και υιού και ιδιαίτερα η αδυναμία 

διαθέσεως της απαιτούμενης εισφοράς από τον υιό, λόγω ελλείψεως πόρων.

Γ) Η  μεγάλη  ηλικία  ενός  των  εταίρων,  ιδιαίτερα  σε  περίπτωση  που  υπάρχει 

συγγενικός  δεσμός  και  τα  πρόσωπα  αυτά  δεν  είχαν  ασχοληθεί  στο  παρελθόν  με 

παρόμοιες εργασίες. 
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Δ) Η συμμετοχή τέκνου, που σπουδάζει στο εξωτερικό σε εταιρία μεταξύ αυτού 

και του πατέρα του.

Ε) Η παροχή από το καταστατικό υπεραυξημένων εξουσιών σε έναν ή δύο από 

τους εταίρους κλπ.

 

Πρέπει  να  σημειωθεί,  ότι  τέτοιες  καταστρατηγήσεις  είναι  πολλές  φορές 

συμφυείς προς βασικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων εταιρικών τύπων, σε σημείο 

που να είναι σχεδόν αδύνατο να επέμβει ο νομοθέτης, χωρίς να καταστρέψει τα βασικά 

αυτά χαρακτηριστικά, ή να καταφέρει σοβαρά πλήγματα στην χρηματοδότηση κ.λ.π. 

της εταιρείας.

Ιδιαίτερα όμως προσφέρεται για τέτοιες καταστρατηγήσεις – λόγω της φύσεώς 

της – η ανώνυμη εταιρία, ιδίως όταν έχει εκδώσει ανώνυμες μετοχές. 

Μέτοχος  που  κατέχει  τέτοιες  μετοχές,  μεταβιβάζει  εικονικά  ένα  μέρος  των 

μετοχών  του σε  πρόσωπα της  εμπιστοσύνης  του και  επιτυγχάνει  έτσι  να  εμφανίσει 

μικρό  εισόδημα  από  μετοχές  και  συνεπώς  μικρό  φορολογικό  συντελεστή  επί  του 

συνολικού πραγματικού του εισοδήματος, σ’ ένα σύστημα προοδευτικής φορολογίας. 

Είναι επίσης δυνατό να αποφευχθεί η καταβολή φόρου κληρονομίας, όταν πεθάνει ο 

μέτοχος,  εάν  ενόσω  αυτός  ζει,  μεταβιβασθούν  εικονικά  οι  μετοχές  του  προς  του 

μελλοντικούς κληρονόμους του.

Μια άλλη μορφή φοροαποφυγής υπάρχει,  όταν ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με 

σκοπό την απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, στην περίπτωση αυτή, επιτυγχάνεται 

με τις εταιρίες αυτές η μετατροπή της ακίνητης περιουσίας σε κινητή, δεδομένου ότι με 

την  μεταβίβαση  των  μετοχών  συντελείται,  από  οικονομική  (όχι  νομική)  άποψη, 

μεταβίβαση  αυτών  τούτων  των  ακινήτων  χωρίς  όμως  καταβολή  του  φόρου 

μεταβιβάσεως ακινήτου.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Για  την  πάταξη  της  φοροδιαφυγής  των  παραπάνω  μορφών,  αφ’  ενός 

απαγορεύθηκε το 1950 με νόμο στη χώρα μας η εφεξής έκδοση ανωνύμων μετοχών (αν. 

ν.  1527/50  «περί  μετατροπής  των  ανωνύμων  μετοχών  των  ημεδαπών  ανωνύμων 

εταιριών εις ονομαστικές» και ν. 1644/51 που εκύρωσε, τροποποίησε και συμπλήρωσε 

τον παραπάνω), αφ’ ετέρου δε επιβλήθηκε η «ονομαστικοποίηση» των μετοχών  που 

μέχρι τότε ήταν τυχόν ανώνυμες.  Το μέτρο όμως αυτό είχε δυσμενή επίδραση στον 

θεσμό  της  Α.Ε.  και  έπληξε  κατά  καίριο  τρόπο  την  κεφαλαιαγορά.  Προκάλεσε 

σημαντική  μείωση  του  αριθμού  των  ιδρυομένων  νέων  ανωνύμων  εταιριών,  χωρίς 

ταυτόχρονα να ασκήσει ουσιώδη επίδραση την απόδοση του φόρου. 

Τελικά, εν όψει της αποτυχίας του μέτρου και των δυσμενών αντικτύπων που 

είχε,  καταργήθηκε  (με  το  ν.δ.  3330/55)  η  υποχρεωτική  «ονομαστικοποίηση»  των 

μετοχών  και  επανήλθε  το  προηγούμενο  καθεστώς   που  επέτρεπε  και  την  έκδοση 

ανωνύμων μετοχών. 

Εν  τούτοις  κατ’  εξαίρεση,  η  υποχρέωση  εκδόσεως  ονομαστικών  μετοχών 

διατηρήθηκε για ορισμένες εταιρίες  λόγω του είδους των επιχειρήσεων που ασκούν 

(τραπεζιτικές, ασφαλιστικές,  σιδηροδρομικές,  αεροπορικές ανώνυμες εταιρίες, καθώς 

και εταιρίες που ασκούν επιχείρηση παραγωγής φωταερίου, κατασκευής παντός είδους 

πολεμικού, υλικού κτλ. Ν.δ. 3330/55 άρθρο 3, κωδικ. Ν. 2190/20 αρθρ. 11α). Αργότερα 

η  ίδια  υποχρέωση  επιβλήθηκε  και  σε  ανώνυμες  εταιρίες,  που  ο  σκοπός  και  η 

δραστηριότητά τους είναι κυρίως η εκμίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση αστικών 

ακινήτων, εφ΄ όσον τα κεφάλαιά τους, περιλαμβανομένων και των αποθεματικών, είναι 

επενδεδυμένα σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό ανώτερο από το 60% (ν. 4459/65 άρθρ. 

13 παρ. 1) και αυτό για να αποτραπεί η φοροδιαφυγή.

Εκείνος που μελετά διαχρονικά την φορολογική νομοθεσία διαπιστώνει ότι ο 

νομοθέτης  κινείται  μεταξύ  των  δύο  αυτών  πόλων,  δηλ.  αφ’  ενός  προσπαθεί  να 

«κτυπήσει»  έμμεσα  ή  άμεσα  την  φοροδιαφυγή  που  γίνεται  μέσω  των  ανωνύμων 

μετοχών,  αφ’ ετέρου δε  προσέχει  ώστε  να  μην καταφέρει  καίριο  πλήγμα κατά του 

μηχανισμού της κεφαλαιαγοράς. 

Έτσι π.χ. σαν έμμεσο μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θεωρείται 

το  ότι  τα  μερίσματα,  προερχόμενα  από  ονομαστικές  μετοχές,  φορολογούνται  με 

17



μικρότερο συντελεστή, σε σχέση με μερίσματα προερχόμενα από ανώνυμες μετοχές 

(αρ. 10 αν.ν. 148/67).

Σαν άμεσο εξ΄ άλλου μέτρο θεωρείται η διάταξη του αρ. 30 ν.δ. 3323/55 κατά 

το  οποίο  «  Κομισταί  ανωνύμων  μετοχών  ή  εισηγμένων  στο  Χρηματιστήριο 

υποχρεούνται κατά την εξαργύρωση των μερισματαποδείξεων σε υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης του ν.δ. 105/69 ότι τυγχάνουν κύριοι ή επικαρπωτές των μετοχών. Ο ενεργών 

την εξαργύρωση των μερισματοαποδείξεων υποχρεούται να αρνηθεί ταύτην, εφ’ όσον 

δεν προσκομίζεται η ως άνω υπεύθυνος δήλωση. 

Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς και άλλα παραδείγματα τέτοιων καταστρατηγήσεων, 

στην  προσπάθεια  να  αποφευχθεί  ή  να  μειωθεί  η  φορολογία  του  εισοδήματος  του 

νομικού προσώπου ή των μετόχων, και των μέτρων που λαμβάνει ο νομοθέτης – άλλοτε 

περισσότερο και άλλοτε λιγότερο επιτυχών – για να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή 

της μορφής αυτής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ένα παράδειγμα  που  αφορά  μετάθεση  εισοδήματος,  από  χώρες  όπου  ισχύει 

βαριά  φορολογία  αυτού,  σε  χώρες  όπου  η  αντίστοιχη  φορολογία  είναι  σχετικά 

ελαφρότερη:

Η αλλοδαπή εταιρία  Α.  με έδρα σε χώρα του εξωτερικού, ιδρύει στην χώρα μας 

άλλη  εταιρία  Β.  η  συμμετέχει  στο  κεφάλαιό  της.  Αν  υποτεθεί  ότι  ο  συντελεστής 

φορολογίας εισοδήματος στην χώρα μας είναι υψηλότερος από τον συντελεστή που 

ισχύει στην χώρα της έδρας της Α. οι μεταξύ της Α και  Β συναλλαγές γίνονται σε 

εικονικές  τιμές  (δια  της  υπερτιμολογήσεως  ή  υποτιμολογήσεως  –  ανάλογα  με  την 

περίπτωση – των αγαθών και υπηρεσιών), με συνέπεια να επέρχεται μετάθεση κερδών 

στην χώρα με το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, στο παράδειγμά μας στην χώρα 

όπου  η  έδρα  της  Α.  Μεταπολεμικά  η  τακτική  αυτή  ήταν  πολύ  συνηθισμένη  στις 

συναλλαγές μεταξύ των λεγομένων εταιριών ελέγχου και των υποτελών εταιριών. 

Έτσι στο παράδειγμα ων δύο εταιριών, προκειμένου η Β (ημεδαπή) εταιρία να 

αγοράσει  από  την  Α (αλλοδαπή)  το  τίμημα  αγοράς  που  επιβάλλεται  στην  Β  είναι 

υψηλότερο από την τιμή που ισχύει στην αγορά, ή που θα ίσχυε, αν αγοραστής ήταν 

τρίτο πρόσωπο μη εξαρτώμενο ή κατευθυνόμενο από την Α. 

΄Η αντίστροφα, προκειμένου η Β να πουλήσει στην Α πρώτες ύλες, προϊόντα 

κτλ.  Ή να  της  προσφέρει  υπηρεσίες,  το  τίμημα  καθορίζεται  κατώτερο  από  ό,τι  θα 

καθοριζόταν εάν πελάτης ήταν τρίτο πρόσωπο. 
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Και  στις  δύο  περιπτώσεις  (υπερτιμολόγηση-υποτιμολόγηση)  το  αποτέλεσμα 

είναι το ίδιο: το κέρδος της Β (ημεδαπή) εταιρίας εμφανίζεται μικρότερο από ό,τι θα 

εμφανιζόταν εάν αντί των εικονικών τιμών είχαν γίνει πραγματικές τιμολογήσεις, ενώ 

το κέρδος της Α (αλλοδαπής) κατά το ίδιο ποσό μεγαλύτερο.

Εξ΄ άλλου  προκύπτει  και  πρόβλημα  παράνομης  εξαγωγής  ή  μειωμένης 

εισαγωγής συναλλάγματος. Άλλωστε η τακτική αυτή εφαρμόσθηκε σε τέτοια έκταση, 

ώστε  τα  διάφορα  κράτη  να  αναγκασθούν  να  λάβουν  μέτρα  για  την  περιστολή  ης 

φοροδιαφυγής αυτής.

Στην χώρα μας με ρητή διάταξη του φορολογικού νόμου (ν.δ. 3843/58 αρθ. 8 

παρ. 4), προβλεπόταν ότι σε συναλλαγές μεταξύ εταιριών του τύπου που αναφέραμε, 

εάν το τίμημα ή το αντάλλαγμα ορίζεται εις  ποσό καταφανώς ανώτερο ή κατώτερο 

κατά περίπτωση, εκείνου όπερ θα επραγματοποιείτο εάν η σύμβασις εγένετο μετ’ άλλου 

προσώπου  κατά  τας  εν  τη  αγορά  κρατούσας  συνθήκας,  η  εντεύθεν  προκύπτουσα 

διαφορά θεωρείται κατά τεκμήριο ως κέρδος της ημεδαπής εταιρίας.

Αλλά η παραπάνω ρύθμιση ήταν περιορισμένη, υπό την έννοια ότι  αφ’ ενός 

κάλυπτε  μόνο  την  φορολογία  εισοδήματος,  αφ’ ετέρου αφορούσε μόνο συναλλαγές 

μεταξύ αλλοδαπής και ημεδαπής εταιρίας που τελεί υπό τον έλεγχο της πρώτης.

Με  νομοθέτημα  που  ψηφίσθηκε  κατά  το  έτος  1980  (ν.  1041/80  ΦΕΚ 

75Α΄/2.4.80) διευρύνεται η προσπάθεια περιστολής της φοροδιαφυγής.  Κατά το άρθρο 

55 του παραπάνω νόμου, αν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων ή μεταξύ αλλοδαπής και 

ημεδαπής επιχειρήσεως συνάπτονται συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών, 

το δε τίμημα ή αντάλλαγμα ορίζεται σε ποσό αδικαιολόγητα ανώτερο ή κατώτερο από 

εκείνο που θα επραγματοποιείται αν η σύμβαση γινόταν με άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με 

τις  συνθήκες  που  κρατούν  στην  αγορά,  η  διαφορά  που  προκύπτει  θεωρείται,  κατά 

τεκμήριο,  ως  κέρδος  της  επιχειρήσεως  που  εισέπραξε  μικρότερο  ή  πλήρωσε 

μεγαλύτερο  τίμημα  ή  αντάλλαγμα.  Εξ  άλλου  με  άλλη  διάταξη  του  ίδιου  νόμου 

(1041/80)  ορίζεται  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  αφορά  όχι  μόνο  την  φορολογία 

εισοδήματος, αλλά και «τους πάσης φύσεως φόρους καταναλώσεως, τέλη χαρτοσήμου 

ή  άλλα  τέλη,  εισφορές  και  κρατήσεις  υπέρ  του  Δημοσίου  ή  τρίτων»  Κατά  των 

παραβατών επιβάλλονται όχι μόνο διοικητικές κυρώσεις, αλλά και ποινικές. 

Εξ άλλου με την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, η Ελλάδα καθιέρωσε από 

1.1.81 τους μηχανισμούς που προβλέπονται από την υπ’ αρ. 77/799/19.12.77 οδηγία της 

κοινότητας περί αμοιβαίας συνδρομής των κρατών-μελών για την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής  Παράλληλα στο διεθνές  πεδίο,  και  κυρίως  στο  πλαίσιο  του ΟΟΣΑ, 

καθόσον  αφορά  τον  τομέα  καταπολεμήσεως  της  φοροδιαφυγής  και  ειδικότερα  την 
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αντιμετώπιση του προβλήματος  των υπερτιμολογήσεων κατά την εισαγωγή και  των 

υποτιμολογήσεων κατά την εξαγωγή,  σε  τρόπο ώστε  να λαμβάνονται  εκάστοτε  τα 

κατάλληλα μέτρα για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας μας και της  πρακτικής προς τα 

διεθνώς κρατούντα.¨

 

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Η  φορολογία  εισοδήματος  στην  χώρα  μας  ρυθμίζεται  από  δύο  βασικά 

νομοθετήματα: το ν.δ. 3323/55 και το ν.δ. 3843/53 Από αυτά το πρώτο προβλέπει να 

ρυθμίζει  την  φορολογία  εισοδήματος  των  φυσικών  προσώπων,  και  το  δεύτερο  την 

φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. 

Ν.δ.  3323/55.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πριν  από  την  εισαγωγή  του  ν.δ  3323/55  κάθε  κατηγορία  εισοδήματος 

υποβάλλονταν σε φορολογία με διαφορετικό συντελεστή, γι’ αυτό και ο φόρος αυτός 

ήταν  γνωστός  ως  αναλυτικός  φόρος  εισοδήματος  (1640/19).  Επίσης  υποβάλλονταν 

τόσες δηλώσεις όσες οι πηγές του εισοδήματος.

 Με  το  ν.δ  3323/55  υποβάλλονταν  μία  ενιαία  δήλωση,  τα  εισοδήματα 

ανεξάρτητα από την πηγή προελεύσεως  τους  φορολογούνταν  με  ενιαίο  φορολογικό 

συντελεστή  γι’  αυτό  ο  φόρος  εισοδήματος  ήταν  γνωστός  και  ως  ενιαίος  φόρος 

εισοδήματος, ενώ αναγνωρίζονταν πριν από την άθροιση των επί μέρους εισοδημάτων 

μειώσεις  σε ορισμένα εισοδήματα που ευνοούνταν.  Ο συντελεστής  αυξάνονταν όσο 

αυξάνονταν  το  κλιμάκιο  εισοδήματος  και  συνεπώς  το  συνολικό  φορολογητέο 

εισόδημα.

Αντίθετα ο συντελεστής της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν 

και είναι σταθερός και ανεξάρτητος υπό το ύψος  του εισοδήματος. 
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Από το έτος 2014 δεν θα ενώνονται το εισοδήματα στο σύνολό τους αλλά θα 

φορολογούνται χωριστά σε κάθε πηγή. 

Πιο  συγκεκριμένα,  το  εισόδημα  από  μισθωτές  υπηρεσίες  και  συντάξεις  θα 

φορολογείται με συντελεστή 22% και έκπτωση φόρου μέχρι και 2100. 

Το εισόδημα από ενοίκια θα φορολογείται με συντελεστή 10% μέχρι το ποσό 

των 12.000 και με 33% από 12.001 ευρώ και μετά. 

Το εισόδημα από ατομικές επιχειρήσεις με συντελεστή 26% μέχρι το ποσό των 

50.000 και με 33% από 50001 και μετά, όταν τηρούν απλογραφικά βιβλία.

 Σημαντικό  επίσης  είναι  ότι  καταργείται  η  μεταφορά  ζημίας,  σε  ατομική 

επιχείρηση.

 Οι προσωπικές εταιρείες δεν θα έχουν πλέον επιχειρηματική αμοιβή οι εταίροι, 

αλλά το εισόδημα  θα φορολογείται στο όνομα της εταιρίας με συντελεστή 26% για 

κέρδη μέχρι 50.000 και εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία. Οι εταίροι θα δηλώσουν 

το  ποσοστό  κέρδους  που  τους  αναλογεί  μετά  το  φόρο  ως  εισόδημα  που  έχει  ήδη 

φορολογηθεί. 

Κατάργηση και μία σειρά αφορολόγητων δαπανών που μείωναν το φόρο.  

 Ορισμένα  εισοδήματα  που  θεωρούνται  ότι  προέρχονται  από  κεφάλαιο,  ή  εν 

πάση   περιπτώσει  ότι  αποκτώνται  ακοπώτερα,  υποβάλλονται  σε  πρόσθετο 

(συμπληρωματικό  φόρο).  Σ’ αυτή  την  κατηγορία  ανήκουν  εισοδήματα  από  κινητές 

αξίες ή από κέρδη μεριδίων ΕΠΕ ή Ε.Ε., από οικοδομές, από εκμίσθωση γαιών.

 Όταν μία επιχείρηση υποβάλλει μερίσματα, τόκους, μισθούς, ημερομίσθια κλπ 

υποχρεούται  να  παρακρατήσει  από  τον  δικαιούχο  τον  αντίστοιχο  φόρο  που  θα 

αποδώσει στην συνέχεια στην εφορία.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

  Είναι  γνωστό,  ότι  τόσο  στην  χώρα  μας  (γράφτηκε  ότι  στην  χώρα  μας  η 

φοροδιαφυγή αποτελεί… εθνικό άθλημα) όσο και  σε άλλες χώρες,  υπάρχουν άτομα 

που,  ενώ  έχουν  εισοδήματα,  δεν  τα  δηλώνουν  για  να  φορολογηθούν  ή  δηλώνουν 

μικρότερο από το πραγματικό ποσό. Το φαινόμενο  αυτό της φοροδιαφυγής προκαλεί 

διαστροφές  στο  φορολογικό  σύστημα  διότι  για  την  αναπλήρωση  των  φορολογικών 

εσόδων  που  διαφεύγουν,  επιβάλλονται  νέοι  φόροι,  ή  αυξάνονται  οι  φορολογικοί 

συντελεστές.
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 Με τον  τρόπο αυτό όμως δημιουργείται  φαύλος κύκλος  διότι  η αύξηση του 

φορολογικού  βάρους  δημιουργεί  πρόσφορο  κλίμα  για  παραπέρα  αύξηση  της 

φοροδιαφυγής. Η κατάσταση αυτή καταλήγει σε φορολογικές ανισότητες σε βάρος των 

ατόμων που είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν να αποφύγουν την καταβολή φόρου, 

όπως π.χ. συμβαίνει όταν ο φόρος παρακρατείται «στην πηγή» (περίπτωση φερ’ ειπείν 

εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες).  Δεν είναι  δύσκολο να καταλάβει κανείς  την 

χαλάρωση  της  φορολογικής  συνειδήσεως  και  το  δυσμενές  ψυχολογικό  κλίμα  που 

δημιουργείται μεταξύ ατόμων, που υφίστανται τον αντίκτυπο της φοροδιαφυγής.

 Για την περιστολή της φοροδιαφυγής και την σύλληψη της φορολογητέας ύλης, 

εδώ του φορολογητέου εισοδήματος είναι δυνατό:

 α) να ληφθούν μέτρα για την εξακρίβωση του κατά το στάδιο της γενέσεως του 

δηλ.  κατά  την  σύναψη  των  αντίστοιχων  συναλλαγών,  που  προϋποθέτει  την 

αστυνόμευση των συναλλαγών.

 β)  να  ληφθούν  μέτρα  διαπιστώσεως  του  εισοδήματος  κατά  το  στάδιο  της 

αναλώσεως του, δηλ. κατά το στάδιο της μετατροπής του σε περιουσιακά στοιχεία ή σε 

δαπάνες διαβιώσεως.

 Εκδήλωση αυτού  του  β΄  τρόπου  συλλήψεως  του  εισοδήματος  αποτελούν  τα 

λεγόμενα φορολογικά τεκμήρια.

 Τα τεκμήρια αυτά είναι δύο ειδών:

1) Τα τεκμήρια της αυξήσεως των περιουσιακών στοιχείων, που βασίζονται στην 

γνωστή αρχή του «πόθεν έσχες» δηλ στην αρχή, ότι κάθε αύξηση της περιουσίας του 

φορολογουμένου που αφορά ορισμένα πράγματα, π.χ. ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, 

κινητά  πράγματα  μεγάλης  αξίας,  κλπ,  που  δεν  καλύπτεται  από  το  δηλωθέν  ή  το 

απαλλασσόμενο εισόδημά του, ή από ανάλωση κεφαλαίου που φορολογήθηκε κατά τα 

προηγούμενα  έτη  ή  απαλλάχθηκε  νόμιμα,  ή  από  φορολογηθείσα  δωρεά  κλπ. 

τεκμαίρεται  ότι  προέρχεται  από  εισόδημα  που  δεν  δηλώθηκε  και  συνεπώς  δεν 

φορολογήθηκε.

2) Τα τεκμήρια εξ’ άλλου των δαπανών διαβίωσης βασίζονται στην αρχή, ότι οι 

δαπάνες διαβιώσεως είναι συνάρτηση των εισοδημάτων του ατόμου και επομένως, όταν 

δεν είναι δυνατός ο άμεσος προσδιορισμός των εισοδημάτων αυτών, πρέπει αυτά να 

προσδιορισθούν έμμεσα, με βάση τις  δαπάνες διαβιώσεως, π.χ.  με βάση τις  ετήσιες 

δαπάνες για την κίνηση αυτοκινήτου ή αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, ή την δαπάνη 

για ενοίκιο ή ενοίκια, για τον οδηγό αυτοκινήτου ή οικιακό βοηθό, κ.λ.π.

22



 Αντιπαρατηρείται ότι τα τεκμήρια αυτά «είναι ή πρέπει να είναι – το έσχατο 

μέσο στο οποίο καταφεύγει η φορολογική υπηρεσία μιας χώρας, όταν δεν καθιστάται 

δυνατός ο κατ’ άλλο τρόπο ακριβής προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος» 

και  ότι  η  εφαρμογή  των  τεκμηρίων  αυτών  είναι  ένδειξη  χαμηλής  φορολογικής 

συνειδήσεως.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  στην  Μ.  Βρετάνια  που  θεωρείται 

δημοσιονομικά προηγμένη χώρα, τα τεκμήρια δαπανών διαβιώσεως είναι άγνωστα (τα 

τεκμήρια  δε  κτήσεως  περιουσιακών  στοιχείων  αν  και  εφαρμόζονται,  δεν  είναι 

νομοθετημένα),  ενώ  στην  Γαλλία,  που  δεν  διακρίνεται  για  το  υψηλό  επίπεδο 

φορολογικής  συνειδήσεως  των  πολιτών  της  και  οι  δύο  κατηγορίες  των  τεκμηρίων 

αποτελούν βασικούς μηχανισμούς καθορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, έστω 

και  αν  η  προσφυγή  σ’ αυτά  γίνεται  μόνο  όταν  είναι  αδύνατος  ο  κατ’ άλλο  τρόπο 

προσδιορισμός του. Ειδικά για τα τεκμήρια των δαπανών διαβιώσεως, παρατηρείται ότι 

οι δαπάνες αυτές, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αξιόπιστη ή ασφαλής ένδειξη για το 

ύψος του εισοδήματος, το οποίο μπορεί να είναι δυσανάλογα μικρότερο ή μεγαλύτερο 

απ’ αυτές.

 Στην χώρα μας, τόσο υπό το καθεστώς του αναλυτικού φόρου εισοδήματος (ν. 

1640/19) όσο και υπό το σημερινό καθεστώς του ενιαίου φόρου (ν.δ. 33223/55 αριθ. 5) 

που αντικατέστησε το προηγούμενο, θεσπίσθηκαν διάφορα μέτρα που σκοπό είχαν τον 

τεκμαρτό  προσδιορισμό  του  εισοδήματος  όταν  οι  εξωτερικές  ενδείξεις  πλούτου 

δημιουργούσαν  δυσαναλογία  μεταξύ  του  δηλωθέντος  εισοδήματος  κι’ εκείνου  που 

δικαιολογούν  οι  ενδείξεις  αυτές.  Με  νομοθέτημα  στον  τομέα  αυτό  «περί  λήψεως 

μέτρων  για  την  περιστολή  της  φοροδιαφυγής  γίνεται  χρήση  και  των  δύο  ειδών 

τεκμηρίων (ν. 820/78).

 Ο  νόμος  αυτός  ορίζει,  ότι  το  συνολικό  καθαρό  εισόδημα  κάθε  φυσικού 

προσώπου απ’ όλες τις  πηγές θα προσδιορίζεται  κατ’ αρχήν με βάση τις  ισχύουσες 

διατάξεις του ν.δ. 3323/55, ο δε προσδιορισμός του με βάση τα τεκμήρια θα γίνεται 

μόνο όταν η διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και του προκύπτοντος με 

βάση τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερη από το 10% του δηλωθέντος εισοδήματος. Αλλά 

και  όταν  η  διαφορά  αυτή  είναι  μεγαλύτερη  από  το  10%  είναι  δυνατό  να  μην 

εφαρμοστούν τα  τεκμήρια  όταν ο  φορολογούμενος   στη  δήλωση του  αναφέρει  και 

αποδείξει «προσηκόντως» χρηματικά ποσά που καλύπτουν ή περιορίζουν την διαφορά.

Ν.δ.  3843/58   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΜΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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 Η φορολογία του εισοδήματος των νομικών προσώπων (που αποτελούν εταιρίες 

του εμπορικού δικαίου) δημιουργεί προβλήματα που η επίλυση τους δεν μπορεί μπορεί 

να γίνει  κατά τρόπο ικανοποιητικό,  με την εφαρμογή των αρχών που ισχύουν στην 

γενική  θεωρία  περί  νομικών  προσώπων  ή  στις  αντίστοιχες  θεωρίες  του  εμπορικού 

δικαίου. Από τα βασικότερα προβλήματα είναι τα εξής:

 α) Ποιες από τις  ενώσεις  προσώπων,  που αποτελούν εταιρίες  του εμπορικού 

δικαίου  θα  φορολογηθούν  ως  νομικά  πρόσωπα,  δηλ.  θα  θεωρηθούν  ως  αυτοτελή 

υποκείμενα φορολογικής υποχρεώσεως.

 β) Ποίος ο ειδικότερος τρόπος φορολογίας του εισοδήματος των νομικών αυτών 

προσώπων.

 Το πρώτο πρόβλημα αφορά στο αν και στον φορολογικό τομέα θα θεωρηθούν 

ως νομικά πρόσωπα (κι επομένως θα φορολογηθούν ως τέτοια) οι εταιρίες εκείνες που 

κατά  την  εμπορική  νομοθεσία  αναγνωρίζονται  ως  αυτοτελή  νομικά  πρόσωπα.  Το 

ζήτημα  έχει  πρακτική  σημασία  διότι,  η  φορολογία  είναι  διαφορετική  όταν  και 

φορολογικά αναγνωρισθεί η νομική προσωπικότητα της εμπορικής εταιρίας, οπότε η 

εταιρία θα γίνει αυτοτελές υποκείμενο φορολογικής υποχρεώσεως από εκείνη που θα 

ισχύει  εάν  φορολογικά  παραμερισθεί  η  νομική  προσωπικότητα  και  θεωρεί  ότι 

φορολογική υποχρέωση υπέχουν μόνο τα μέλη της εταιρίας (εταίροι).

 Το  σύστημα  που  ισχύει  στην  χώρα  μας,  είναι  ότι  ως  νομικά  πρόσωπα 

φορολογούνται (κατά το ν.δ. 3843/58 άρθρο 101):

 → οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες 

 → οι συνεταιρισμοί και ενώσεις των 

 → οι αλλοδαπές εταιρίες στο σύνολό τους δηλ ανεξάρτητα από τη νομική τους 

                μορφή

 Στο φόρο του ν.δ. 3843/58 υποβάλλονται επίσης:

 →  οι  δημόσιες,  δημοτικές  και  κοινοτικές  επιχειρήσεις  και  εκμεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε αποτελούν είτε όχι ίδια νομικά πρόσωπα.

 → τα  μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως ιδρυμάτων.
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 → οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή εταιρίας, 

καθώς και οι πάσης φύσεως αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 

οικονομικών ωφελημάτων.

 Επομένως από το σύνολο των ημεδαπών εταιριών μόνον η ανώνυμη εταιρία 

και ο συνεταιρισμός φορολογούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα.

 Για τις υπόλοιπες εταιρίες του εμπορικού δικαίου ισχύει το εξής καθεστώς:

 Οι  εταιρίες  είναι  υποχρεωμένες  να  υποβάλουν  κάθε  χρόνο  στον  οικονομικό 

έφορο της έδρας τους δήλωση για τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την λήξουσα 

διαχειριστική περίοδο και για την κατανομή των κερδών ή ζημιάς μεταξύ των εταίρων. 

Τα καθαρά κέρδη των εταιριών αυτών φορολογούνται  με βάση κλίμακα που 

προβλέπει το αρ. 16 του ν.δ 3323/55. Σε φόρο υποβάλλεται το σύνολο των κερδών των 

παραπάνω εταιριών, ανεξάρτητα από το αν δεν διανέμεται τίποτε στους εταίρους (δηλ. 

το σύνολο των κερδών παρακρατείται από την εταιρία σαν αποθεματικό κλπ), από το 

αν ένα μέρος διανέμεται και το υπόλοιπο παρακρατείται από την εταιρία, ή αντίθετα το 

σύνολο διανέμεται στους εταίρους.

 Ο φόρος βεβαιώνεται στο όνομα της εταιρίας και καταβάλλεται απ’ αυτήν. Τι 

γίνεται  όμως  με  τους  εταίρους;  Τα  καθαρά  κέρδη  που  αναλογούν  σε  κάθε  εταίρο 

συναθροίζονται στην δήλωσή του, στα λοιπά εισοδήματα του και φορολογούνται με την 

κλίμακα του αρ. 9 του ν.δ. 3323/55 μόνο όταν βάσει αυτής της κλίμακας αναλογών 

φόρος στα κέρδη αυτά είναι μεγαλύτερος από το φόρο που προκύπτει με βάση την 

κλίμακα του αρ. 16 α.

 Στην  περίπτωση  αυτή  εκπίπτει  ο  φόρος  που  βεβαιώθηκε  επ’  ονόματι  της 

εταιρίας για τα αναλογούντα στον εταίρο κέρδη.

 Συνεπώς εξαντλείται  η φορολογική υποχρέωση των προσώπων που μετέχουν 

στις παραπάνω εταιρίες, για τα εισοδήματα που αποκτούν απ’ αυτές, όταν ο φόρος που 

αναλογεί  στο  εισοδήματα  αυτά,  σύμφωνα  με  την  κλίμακα  του  άρθρου  9,  είναι 

μικρότερος από τον φόρο που καταβλήθηκε από την εταιρία για το αυτό ποσό κερδών.

 Αντίθετα δεν εξαντλείται  η φορολογική υποχρέωση όταν ο φόρος,  βάσει της 

κλίμακας του άρθρου 9, που αναλογεί στα κέρδη κάθε εταίρου από την συμμετοχή του 

στην εταιρία, είναι μεγαλύτερος από τον φόρο που έχει καταβληθεί γι’ αυτόν από την 

εταιρία.

 Ο  τρόπος  αυτός  φορολογίας  των  προσωπικών  εταιριών  και  των  Εταιριών 

Περιορισμένης Ευθύνης έγινε με σκοπό την «αποθάρρυνση της δημιουργίας εικονικών 

εταιριών ή κοινοπραξιών που συστύνονται από τους ενδιαφερόμενους με στόχο «την 
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διάσπαση των καθαρών κερδών του φορέα και την φορολόγηση τους με χαμηλότερο 

συντελεστή από εκείνον που λόγω της προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας 

του άρθρου 9, θ’ αναλογούσε στα κέρδη αυτά»

 Σαν χρόνος κτήσεως των εισοδημάτων από τους εταίρους των εταιριών αυτών 

θεωρείται:

 ►  προκειμένου  για  ομόρρυθμες  και  ετερόρρυθμες  εταιρίες,  η  ημέρα 

κλεισίματος του ισολογισμού (εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 

τρίτης ή τετάρτης κατηγορίας.

 ►  προκειμένου  για  ΕΠΕ,  η  ημέρα  εγκρίσεως  του  ισολογισμού  από  την 

συνέλευση των εταίρων.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 Στην ανώνυμη εταιρία, όλοι οι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, δηλ. μέχρι  

το  ποσό  που  ανέλαβαν  να  εισφέρουν,  δεν  έχουν  καμιά  παραπέρα  προσωπική 

ευθύνη,  αν  τα  περιουσιακά  στοιχεία  της  εταιρείας  δεν  επαρκούν  για  να 

ικανοποιηθούν οι δανειστές της.

 Αλλά βασικό χαρακτηριστικό της εταιρίας αυτής, είναι ότι το κεφάλαιο της 

(μετοχικό  κεφάλαιο)  διαιρείται  σε  ίσα  τμήματα  (μετοχές),  σε  κάθε  ένα  από  τα 

όποια  αντιστοιχεί  και  μία  Εταιρική  ιδιότητα.  Η  εταιρική  ιδιότητα  μπορεί  να 

ενσωματωθεί σε τίτλο (μετοχή) που μεταβιβάζεται εύκολα χωρίς από την αλλαγή 

αυτή  να  επέρχεται  λύση  της  εταιρίας,  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  όλες  οι 

μετοχές περιέλθουν σε ένα πρόσωπο.

Η ανώνυμη εταιρεία ρυθμίζεται με τον κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920  

«Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

 Τα άρθρα 1,5,6 και 8 αναφέρουν για το πεδίο εφαρμογής, την επωνυμία, την 

έδρα και το κεφάλαιο της Α.Ε.
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Α. Άρθρο  1.  Ορισμοί  –  Πεδίο  Εφαρμογής  –  Αριθμός  και  Ευθύνη  

μετόχων

1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα, 

για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.

2. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η 

άσκηση εμπορικής επιχείρησης.

2α. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται 

τόσο σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο όσο 

και σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο 

2β. Όπου στο νόμο αυτόν γίνεται αναφορά.

3. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να 

καταστεί  Μονοπρόσωπη  με  την  συγκέντρωση  όλων  των  μετόχων  σε  ένα  μόνο 

πρόσωπο. Η ίδρυση Α.Ε. ως μονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετόχων της 

σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται 

στις διατυπώσεις  της δημοσιότητας.

Β. Στο  άρθρο  2.  του  Ν.  2190/1920  ορίζεται  το  περιεχόμενο  του  

καταστατικού.

Γ. Στο άρθρο 5. ορίζονται τας της επωνυμίας και έχει ως εξής:

«1.  Η ανώνυμος εταιρεία λαμβάνει την επωνυμία αυτής εκ του είδους της επιχειρήσεως 

την ασκεί.

2.   Εν τη επωνυμία δύναται, πλην των ανωτέρω να περιέχηται και το ονοματεπώνυμο 

ιδρυτού τινός ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε η επωνυμία εμπορικής τινός εταιρείας.

3.   Εν τη επωνυμία δέον πάντως να περιέχωνται οι λέξεις «Ανώνυμος Εταιρεία»

4.  Σε  περίπτωση  που  ο  σκοπός  της  εταιρίας  εκτείνεται  σε  πολλά  αντικείμενα,  η 

επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά.

5.   Η τυχόν διεύρυνση του σκοπού δεν συνεπάγεται αναγκαίως και τη μεταβολή της 

εταιρικής Επωνυμίας με την οποία η εταιρία είναι ήδη γνωστή στις συναλλαγές.     

6.    Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται κα σε 

ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία»
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Δ) Στο άρθρο 6. ορίζεται ότι ως έδρα της εταιρείας πρέπει να ορίζεται 

δήμος ή κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας.

Ε) Άρθρο 8. § 1-3 ορίζεται το Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας.

1.  Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο 

καταστατικό, από έναν ή περισσότερους  ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση 

της εταιρείας, στο σύνολο του ή εν μέρει.

Στην δεύτερη περίπτωση, το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας 

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτερο όριο.

2.  Το κατώτατο  όριο  του μετοχικού  κεφαλαίου  Α.Ε.  ορίζεται  στο  ποσό των  είκοσι 

τεσσάρων χιλιάδων (24.000,000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση 

της εταιρείας.

3. Οι υφιστάμενες Α.Ε. που έχουν εταιρικό κεφάλαιο μικρότερο του οριζόμενου ορίου 

υποχρεούνται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αυξήσουν το 

κεφάλαιο  τους  μέχρι  του  ορίου  αυτού,  διαφορετικά  ανακαλείται  η  άδεια  σύστασης 

τους»

 Τα βιβλία της Α.Ε.

Δεδομένου  ότι  και  η  Α.Ε.,  όπως  και  η  Ε.Π.Ε.,  έχει  από  το  νόμο  εμπορική 

ιδιότητα, είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τα βιβλία που προβλέπονται για κάθε έμπορο. 

Υποχρέωση όμως της Α.Ε. για την τήρηση βιβλίων,  προβλέπεται  από διατάξεις  και 

άλλων νόμων.

 α) βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων

 β) βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου.

 γ) βιβλίο μετόχων.

 δ) μητρώου μετοχών

  Υποχρέωση  πρόσθετων  βιβλίων  και  στοιχείων  των  εταιρειών  που  είτε 

υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 Ο  επιτηδευματίας  που  τηρεί  τα  βιβλία  του  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  των 

Δ.Λ.Π. υποχρεούται:
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 α)  να  συντάσσει  Πίνακα  Συμφωνίας  Λογιστικής  –  Φορολογικής  Βάσης 

(Π.Σ.Λ.Φ.Β.).

 β) να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων.

γ) να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης Σχηματισμού 

Φορολογικών  Αποθεματικών  και  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Φορολογικών 

Αποθεματικών.

 Τα όργανα της Α.Ε.

 Τα όργανα τα οποία προβλέπει ο νόμος για την Α.Ε. είναι τρία:

        → η γενική συνέλευση των μετόχων 

        → το διοικητικό συμβούλιο 

         → οι ελεγκτές   

 Πως φορολογούνται οι ανώνυμες εταιρίες και οι συνεταιρισμοί  

που υπάγονται στο καθεστώς του ν.δ. 3843/58.

 Ο  καθορισμός  του  ειδικότερου  τρόπου  φορολογίας  του  εισοδήματος  των 

νομικών αυτών προσώπων, αποτελεί τουλάχιστον όσον αφορά την ανώνυμη εταιρία ένα 

από τα πιο ακανθώδη προβλήματα της δημοσιονομικής επιστήμης.

 Τα κυριότερα προβλήματα στην φορολογία των Α.Ε. (ανωνύμων εταιριών) είναι 

τα εξής:

 → η ανώνυμη εταιρία πρέπει να φορολογείται για το σύνολο των κερδών της 

(ανεξάρτητα αν διανέμεται ή όχι) και κατόπιν να φορολογείται στο όνομα κάθε μετόχου 

το τμήμα εκείνο των κερδών που διανέμεται υπό μορφή μερισμάτων κλπ.;

 →  η  εταιρία  δεν  πρέπει  να  φορολογείται,  αλλά  μόνο  οι  μέτοχοι  για  τα 

μερίσματα κλπ που τους καταβάλλονται.;
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 → η μεν ανώνυμη εταιρία πρέπει να φορολογείται αλλά μόνο για το τμήμα των 

κερδών που δεν διανέμεται, οι δε μέτοχοι για τα μερίσματα κλπ που τους καταβάλλει η 

εταιρία;

 Οι  θετικές  απαντήσεις  στα  ερωτήματα  αυτά,  αποτελούν  και  αντίστοιχα 

συστήματα  που  εφαρμόζονται  από  τις  διάφορες  χώρες  για  την  φορολογία  των 

ανωνύμων εταιριών.

 Οι  υιοθετούντες  το  πρώτο  σύστημα  (υπαγωγή  σε  φορολογία  του  συνολικού 

εισοδήματος της εταιρίας και κατόπιν – στο όνομα του μετόχου – φορολόγηση και του 

διανεμόμενου τμήματος των κερδών) επικαλούνται δύο κυρίως επιχειρήματα:

 -το νομικό και 

-το δημοσιονομικό

 Κατά το νομικό επιχείρημα, η ανώνυμη εταιρία είναι πρόσωπο αυτοτελές και 

ξεχωριστό από τον μέτοχο και επομένως το εισόδημα γεννάται σε δύο στάδια: πρώτα 

στο πρόσωπο της εταιρίας, και επομένως ως εισόδημα της πρέπει να φορολογηθεί, και 

κατόπιν στο πρόσωπο του μετόχου, για το τμήμα εκείνο του συνολικού εισοδήματος 

που μεταβιβάζεται σ’ αυτόν. 

 Το  δημοσιονομικό  επιχείρημα  συνιστάται  στο  ότι  ο  παραπάνω  τρόπος 

φορολογίας επιβάλλεται στις ανώνυμες εταιρίες, λόγω της μεγαλύτερης φοροδοτικής 

ικανότητας των εταιριών αυτών (σε σχέση με τις προσωπικές εταιρίες), που προέρχεται 

από  την  συνήθη  0εγαλύτερη  οικονομική  επιφάνειά  τους,  τον  μεγαλύτερο  κύκλο 

εργασιών. τα περισσότερα κέρδη κ.τ.λ.

 Επίσης, λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει ο τύπος αυτός 

της εταιρίας για τον μέτοχο, μεταξύ των  οποίων το κυριότερο θεωρείται ο περιορισμός 

του κινδύνου και της ευθύνης του στο ποσό που διέθεσε ως κεφάλαιο στην εταιρία, 

αλλά  και  όταν  ο  μετοχικός  τίτλος  (μετοχή)  είναι  ανώνυμος,  η  ιδιαίτερα  εύκολη 

μεταβίβασή  του  και  η  δυνατότητα  πραγματοποιήσεως  κέρδους  (από  τις 

χρηματιστηριακές διακυμάνσεις) χωρίς κόπο και χωρίς να είναι εύκολο το κέρδος αυτό 

να εξακριβωθεί από τη φορολογική αρχή.

 Οι  υπέρμαχοι  του  δεύτερου  συστήματος  (αντικείμενο  φορολογίας  πρέπει  να 

είναι μόνο ότι περιέρχεται στους μετόχους υπό μορφή μερισμάτων), ισχυρίζονται ότι 

δεν  είναι  νοητή  η  διάκριση  μεταξύ  του  νομικού  προσώπου  της  εταιρίας  και  των 

μετόχων. Διότι ανεξάρτητα από το ποια θεωρία δέχεται κανείς στο νομικό πεδίο, για την 

φύση  του  νομικού  προσώπου  (πλασματική  θεωρία,  οργανική  θεωρία,  θεωρία  του 

θεσμού, κ.τ.λ. ) από οικονομική άποψη η εταιρία δημιουργήθηκε για την επιδίωξη και 

πραγματοποίηση των οικονομικών σκοπών των μετόχων και επομένως η εταιρία δεν 
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είναι παρά το μέσο που χρησιμοποιούν οι μέτοχοι για την πραγματοποίηση αυτού του 

σκοπού. 

Στην  πραγματικότητα  δεν  υπάρχουν  παρά  οι  μέτοχοι,  επομένως  δημιουργία 

εισοδήματος (και πολύ περισσότερο φορολογία εισοδήματος)  στο  πρόσωπο  της 

εταιρίας, δεν είναι νοητή.  Το ότι η έννομη τάξη αναγνωρίζει ξεχωριστή προσωπικότητα 

στην εταιρία, οφείλεται στην πρόθεση του νομοθέτη να διευκολύνει τις συναλλαγές με 

το να δημιουργήσει ένα ιδεατό πρόσωπο, που να είναι φορέας των δικαιωμάτων και να 

υποβάλλεται  στις  υποχρεώσεις  που  δημιουργούνται  από  τις  συναλλαγές  αυτές,  να 

ενάγει, να ενάγεται κ.τ.λ. 

Η αναγνώριση της  προσωπικότητας  αυτής  για  τους  παραπάνω σκοπούς,  δεν 

είναι δυνατόν να καταλήγει σε διπλή φορολογία, πράγμα που συμβαίνει αν η εταιρία 

φορολογηθεί για τα συνολικά της κέρδη και κατόπιν και ο μέτοχος για το τμήμα των 

κερδών που του δίνεται ως μέρισμα.

 Τέλος η τρίτη άποψη, ότι  δηλ. η εταιρία  θα πρέπει να φορολογείται  για το 

τμήμα  των  κερδών  που  δεν  διανέμεται,  αλλά  παραμένει  σ’ αυτήν   (υπό  μορφή 

αποθεματικών,  υπολοίπου,  κερδών  εις  νέον  κ.τ.λ.),  ο  δε  μέτοχος  για  τα  ποσά  που 

λαμβάνει ως μέρισμα, εμφανίζεται ως μέση λύση μεταξύ των δύο άλλων απόψεων και 

παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι αποφεύγει τη διπλή φορολογία.

Ο  δικός  μας  φορολογικός  νόμος  για  την  φορολογία  των  Α.Ε.  και  των 

συνεταιρισμών ακολούθησε το τρίτο σύστημα.

 Για τις  ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες  αντικείμενο του φόρου εισοδήματος του 

νομικού προσώπου είναι το τμήμα των καθαρών κερδών που δεν διανέμεται είτε στους 

μετόχους,  είτε  στα  μέλη   του   Διοικητικού  Συμβουλίου  υπό  μορφή  ποσοστών  και 

αμοιβών κ.ο.κ. 

 Τα ποσά που διανέμονται στα παραπάνω πρόσωπα φορολογούνται στο όνομά 

τους ως εισόδημα Γ’ πηγής. Επομένως γίνεται διάκριση μεταξύ διανεμομένων και μη 

διανεμομένων κερδών και μόνο τα μη διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται ως εισόδημα 

της ανώνυμης εταιρίας. 

 Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από 

κάθε  πηγή που  αποκτάται  κατά  τη  διαχειριστική  περίοδο,  η  οποία  λήγει  μέσα  στο 

χρονικό  διάστημα  από  την  1η Αυγούστου  του  προηγούμενου  ημερολογιακού  έτους 

μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους (άρθρο 102)

 Ως χρονική περίοδος κατά την οποία προκύπτει  το εισόδημα, λαμβάνεται το 

διαχειριστικό έτος (άρθρο 104) 
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Για  τα  νομικά  πρόσωπα  που  έχουν  τεθεί  σε  εκκαθάριση,  ως  διαχειριστική 

περίοδος, λαμβάνεται η περίοδος μεταξύ του χρόνου που τέθηκαν αυτά σε εκκαθάριση 

και του χρόνου λήξης αυτής.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 Ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται (άρθρο 105):

α) το τμήμα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και οι 

αμοιβές     από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί.

β) το  εισόδημα  από  ακίνητα,  από  κινητές  αξίες,  από  συμμετοχή  σε  άλλες 

εμπορικές  επιχειρήσεις,  από γεωργικές επιχειρήσεις, καθώς και κάθε εισόδημα από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή (σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48) 

 Από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν:

 -οι δαπάνες απόκτησης εισοδήματος (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31) 

 -τα  έξοδα  μισθοδοσίας  εργαζόμενου  σε  Α.Ε.  (τα  έξοδα  μισθοδοσίας 

εργαζομένου σε Α.Ε. και συνδεομένου με διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αυτής με 

συγγενικό δεσμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εκπίπτουν 

μόνον  εφ’  όσον  καταβλήθηκαν  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  κύριας  η  επικουρικής 

υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς).

  -τα ποσά που καταβάλει ημεδαπή Α.Ε. για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων αυτής, 

καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων της, εφόσον οι 

τόκοι αυτοί, δεν προέρχονται από τα κέρδη της.

-οι τόκοι που καταβάλει ημεδαπή Α.Ε. στους κατόχους προνομιούχων μετοχών 

αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της.

-οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που βαρύνουν 

την ίδια την ανώνυμη εταιρία (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 

24 του Κ.Ν.  2190/1920).

Το ποσό που απομένει μετά τις εκπτώσεις αποτελεί το συνολικό καθαρό των 

A.E

 Ο φόρος, οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση 

κατά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.

 Αντικείμενο  φόρου  στις  ημεδαπές  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε  είναι  το  συνολικό  τους 

καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 
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Τα  κέρδη  που  διανέμουν,  λαμβάνονται  από  το  υπόλοιπο  των  κερδών,  που 

απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

 Επομένως προκειμένου για Α.Ε. τα μερίσματα που καταβάλλει στους μετόχους, 

οι εκτός μισθού αμοιβές που καταβάλλει στα μέλη του Δ.Σ. ή τους διευθυντές, τα κέρδη 

που καταβάλλει  με  τη μορφή μετρητών στο εργατουπαλληλικό προσωπικό τους,  τα 

κέρδη  που  καταβάλλει  στους  κατόχους  ιδρυτικών  τίτλων  λόγω  εξαγοράς  αυτών, 

λαμβάνονται από το υπόλοιπο των πραγματικών κερδών της που προκύπτει μετά την 

αφαίρεση  από  αυτά  του  φόρου  που  αναλογεί  στα  συνολικά  (προ  της  διανομής) 

φορολογητέα κέρδη.

 (άρθρο 106) Όταν  μεταξύ  των  εισοδημάτων  των  νομικών  προσώπων  της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101 του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται και μερίσματα ή 

κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες,  των οποίων  τα κέρδη έχουν φορολογηθεί 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος   ή  του  άρθρου  10,  τα  εισοδήματα  αυτά 

αφαιρούνται  από  τα  συνολικά  καθαρά  κέρδη  προκειμένου  υπολογισμού  των 

φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση όμως, που στα καθαρά 

κέρδη  ημεδαπής  ανώνυμης   εταιρίας,  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης   και 

συνεταιρισμού  ,  συμπεριλαμβάνονται,  εκτός  από  τα  μερίσματα  και  τα  κέρδη  από 

συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, και εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με 

εξάντληση  της  φορολογικής  υποχρέωσης  ή  αφορολόγητα  έσοδα  και  περεταίρω 

λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό  των διανεμόμενων κερδών που 

αναλογούν στα εισοδήματα που προβλέπουν  οι διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του 

παρόντος άρθρου, λαμβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη  που προκύπτουν από τους 

ισολογισμούς των νομικών αυτών προσώπων.

Στις  τραπεζικές  και  ασφαλιστικές  Α.Ε.  για  τις  οποίες  ως  αντικείμενο  φόρου 

ορίζεται  το  συνολικό  καθαρό  εισόδημα  ή  κέρδος  που  προκύπτει  στην  ημεδαπή  ή 

αλλοδαπή μετά  την αφαίρεση από αυτό του μέρους  των κερδών που αναλογεί  στα 

αφορολόγητα έσοδά τους ή στα εισοδήματά τους που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο 

με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι από καταθέσεις στην Τράπεζα 

της Ελλάδας, τόκοι εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες 

κ.τ.λ.). Το μέρος των κερδών, που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα 

τα φορολογούμενα κατά ειδικό  τρόπο  με  εξάντληση της  φορολογικής  υποχρέωσης 

εξευρίσκεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, με επιμερισμό των συνολικών καθαρών 

κερδών,  ανάλογα  με  το  ύψος  των  εσόδων  που  υπόκεινται  σε  φορολογία  και  των 
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αφορολογήτων ή των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο εσόδων με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης.

 Όταν η τραπεζική ή ασφαλιστική εταιρία διανέμει κέρδη (μερίσματα κ.λ.π.), στα 

προκύπτοντα φορολογούμενα κέρδη προστίθεται το μέρος των αφορολόγητων κερδών 

ή φορολογουμένων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που 

αναλογούν  στα  διανεμόμενα,  με  οποιοδήποτε  τρόπο  κέρδη,  μετά  την  αναγωγή  του 

εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε 

αυτό  φόρου.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 3 και 102) καθιερώνουν την 

αρχή του ετήσιου της φορολογίας και την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.

Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από 

τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων.

Άρα τα μεν ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και φορολογούνται 

στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν, ανεξάρτητα του χρόνου κατά 

τον  οποίο  εισπράχθηκαν,  οι  δε  δαπάνες  κατατάσσονται  στην  χρήση  την  οποία 

βαρύνουν. Επίσης τα ακαθάριστα έσοδα που προεισπράττονται σε κάποια χρήση δεν 

φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία εισπράττονται, αλλά στην επόμενη χρήση, 

στην οποία πραγματικώς ανήκουν.

 Ως χρονική περίοδος κατά την οποία προκύπτει  το εισόδημα λαμβάνεται η 

εταιρική χρήση ή το διαχειριστικό έτος  για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία 

τρίτης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

το ημερολογιακό έτος. 

 Για νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, ως διαχειριστική περίοδος, 

λαμβάνεται η περίοδος μεταξύ του χρόνου που τέθηκαν αυτά σε εκκαθάριση και του 

χρόνου λήξης αυτής.

 Τα έσοδα και  τα έξοδα των εταιρειών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα  που  προκύπτουν  κατά  την  αρχική  αναγνώριση  των  χρηματοοικονομικών 

μέσων  κατανέμονται  ανάλογα  με  την  χρονική  διάρκεια  των  αντίστοιχων  μέσων, 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από 
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την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 Για  την  εξεύρεση  του  συνολικού  καθαρού  φορολογητέου  εισοδήματος  των 

εταιρειών που  είτε  υποχρεωτικά  είτε  προαιρετικά  εφαρμόζουν  τα  Διεθνή  Λογιστικά 

Πρότυπα που υιοθετούνται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  όπως προβλέπεται  από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  της  19ης Ιουλίου  2002,  που  δημοσιεύτηκε  στην  Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L243) και των Κανονισμών  που εκδίδονται 

από  την  Επιτροπή  (Commission),  κατ’  εξουσιοδότηση  των  άρθρων  3  και  6  του 

Κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται τα εξής:

 Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους 

κανόνες  της  ισχύουσας φορολογικής  νομοθεσίας,  τα κέρδη (ή ζημιές)  της  εταιρείας 

προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία με βάση τους ισχύοντες κανόνες 

της φορολογικής νομοθεσίας.

 Για  την  εξεύρεση  του  συνολικού  καθαρού  φορολογητέου  εισοδήματος  των 

εταιρειών που  είτε  υποχρεωτικά  είτε  προαιρετικά  εφαρμόζουν  τα  Διεθνή  Λογιστικά 

Πρότυπα εφαρμόζονται τα εξής:

α) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους 

κανόνες  της  ισχύουσας φορολογικής  νομοθεσίας,  τα κέρδη (ή ζημιές)  της  εταιρείας 

προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία με βάση τους ισχύοντες κανόνες 

της φορολογικής νομοθεσίας. Τα κέρδη (ή ζημιές) της εταιρείας που προκύπτουν από 

τις Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν λαμβάνονται 

υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας.

β) Στην  περίπτωση  των  εταιρειών  που  τηρούν  τα  βιβλία  τους  σύμφωνα  με  τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη (ή 

ζημιές)  της  εταιρείας  προκύπτουν  αποκλειστικά  από  τον  Πίνακα  Φορολογικών 

Αποτελεσμάτων Χρήσης  της  παραγράφου 7 του άρθρου 7 του κώδικα βιβλίων και 

στοιχείων.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1)

‘Έστω ότι η ανώνυμη βιομηχανική εταιρία «Α» εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αξιών  Αθηνών  πραγματοποίησε  κατά  τη  διαχειριστική  χρήση  1.1.2011-31.12.2011 

καθαρά  κέρδη  3.600.000  από  τα  οποία  αποφάσισε  να  διανείμει  για  μερίσματα 
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1.200.000. Μεταξύ των δαπανών της, περιλαμβάνονται και δαπάνες 400.000, οι οποίες 

δεν αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθόριστα έσοδά της (κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 31 του ν.2238/1994).

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα και λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 

109  του  ν.  2238/94,  ο  συντελεστής  φορολογίας  είναι  20%  για  εισοδήματα  το 

οικονομικό έτος 2012, θα έχουμε τα εξής:

-Αντικείμενο φορολογίας (φορολογητέα κέρδη):

                                     3.600.000+400.000=4.000.000

-Αναλογών φόρος:    4.000.000x20%=800.000

-Τα διανεμόμενα κέρδη ύψους 1.200.000 συνολικά θα  ληφθούν από τα πραγματικά 

κέρδη, μετά την αφαίρεση από αυτά του αναλογούντος φόρου, ήτοι από το ποσό των 

2.800.000 (3.600.000-800.000).

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 1 του Κ.Φ.Ε. στα διανεμόμενα κέρδη 

που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά γίνεται 

παρακράτηση  φόρου  25%  .  Με  την  παρακράτηση  εξαντλείται  η  φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων.

 

 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2) 

 Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία «Α» κατά τη διαχειριστική χρήση 1.1.-31.12. 

πραγματοποίησε καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού 200.000.000.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα κατά τη χρήση αυτή  ανέρχονται  σε  2.000.000.000. 

Μεταξύ  των  ακαθαρίστων  εσόδων  της  συμπεριλαμβάνονται  αφορολόγητα  έσοδα 

800.000.000.

 Η γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε τη διανομή συνολικού ποσού 

100.000.000 (μερίσματα, αμοιβές μελών Δ.Σ. και διευθυντών).

Ο προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών της εταιρίας θα γίνει ως εξής:

Συνολικά καθαρά κέρδη                                                     200.000.000

Μείον μέρος των κερδών που αναλογεί

στα αφορολόγητα έσοδα

(200.000.000   x   800.000.000)                                                80.000.000
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        2.000.000.000      

                                                         

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στα

Φορολογητέα έσοδα                                                           120.000.000

Προστίθεται μέρος αφορολογήτων

Κερδών που αναλογεί στα διανεμόμενα

(100.000.000 διαν.   x   80.000.000 αφορ.)    =   40.000.000

            200.000.000 κ. κέρδη

Πλέον αναλογούν φόρος στο ποσό

αυτό (20/80 x 40.000.000)       =                   10.000.000

                                                                                              50.000.000

         Φορολογητέα κέρδη                                                    170.000.000

Ο  φόρος  που  αναλογεί  στα  αφορολόγητα  διανεμόμενα  κέρδη  βρίσκεται  με 

κλάσμα που έχει αριθμητή τον συντελεστή φορολογίας της συγκεκριμένης χρήσης και 

παρονομαστή το αποτέλεσμα 100 μείον του συντελεστή φορολογίας. Δηλαδή για το 

οικονομικό έτος 2012 το κλάσμα για τα διανεμόμενα κέρδη είναι 20/80.

Οφειλόμενος φόρος

170.000.000 x 20% = 34.000.000 (ο συντελεστής 20% ισχύει για το οικονομικό 

έτος 2012) και κατά συνέπεια, η διανομή των κερδών θα γίνει από τα καθαρά κέρδη 

που  μένουν  μετά  την  αφαίρεση  του  αναλογούντος  φόρου  εισοδήματος  από  αυτά, 

δηλαδή από το ποσό 166.000.000         (200.000.000-34.000.000).

 Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της τράπεζας, κατ’ αρχήν 

προσδιορίστηκε,  το  μέρος  των  συνολικών  καθαρών  κερδών  που  αναλογεί  στα 

αφορολόγητα  έσοδα  των  800.000.000,  το  οποίο  στη  συνέχεια,  αφαιρέθηκε  από  τα 

συνολικά  καθαρά  κέρδη  και  το  προκύπτον  υπόλοιπο  (120.000.000)  αποτελεί 

αντικείμενο φόρου εισοδήματος της τράπεζας.

 Επειδή  όμως  η  τράπεζα  διένειμε  και  κέρδη  (100.000.000  συνολικά),  στα 

ανωτέρω  φορολογούμενα  κέρδη  (120.000.000)  προστέθηκε  και  το  μέρος  των 

αφορολογήτων κερδών που αναλογεί στα διανεμόμενα, κατόπιν αναγωγής αυτού σε 

μικτό ποσό με την προσθήκη του φόρου που αναλογεί σε αυτό.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία «ΠΡΟΜΙΛ Α.Ε.» το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 1/1 – 31/12/2012) 

πραγματοποίησε καθαρά κέρδη ισολογισμού 3.000,000 ευρώ:

α)Μερίσματα από συμμετοχές σε άλλες Α.Ε. : 500.000 €

β) Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων      :  40.000 €

γ) Κέρδη από εξαγορά Μεριδίων 

    Αμοιβαίων Κεφαλαίων      : 100.000 €

δ) Έσοδα από Τόκους Καταθέσεων      :   80.000 €

     (μείον παρακράτηση 10%= 8.000)

ε) Κέρδη από πώληση Μετοχών Εισηγμένων    :   30.000 €

    στο Χρηματιστήριο Αξιών.

ζ) Κέρδη από πώληση Μετοχών μη Εισηγμένων :   20.000 €

     (μείον Φόρος Καταβληθείς 1.000)

η) Έσοδα από πωλήσεις στο δημόσιο              : 100.000 €

     (μείον Παρακρατηθείς Φόρος 4.000)    

     

 Λογιστικές  διαφορές  (είναι  μη  εκπιπτόμενες  δαπάνες  για  φορολογικούς 

σκοπούς)  και  είναι  στο  παράδειγμα:  120.000  €  για  τις  οποίες  γίνεται  φορολογική 

αναμόρφωση. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον σχηματισμό:

  α) Τακτικό Αποθεματικό. 

 β) Α΄ Μέρισμα Διανομή.

 γ) Υπόλοιπο κερδών να παραμείνει στην Α.Ε.

 

 Ζητείται:

 α) Να υπολογισθεί το Τακτικό Αποθεματικό.

 β) Να υπολογισθεί το ποσό του οφειλόμενου φόρου.

 γ) Να υπολογισθεί η προκαταβολή της τρέχουσας χρήσης.
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  δ) Να υπολογισθεί το χρεωστικό ποσό για βεβαίωση.

 ε) Να συνταχθεί ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

ΛΥΣΗ ΠΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.

 Φορολογική Αναμόρφωση:

 Καθαρά Κέρδη Ισολογισμού     3.000.000

 + δηλωθείσες (και όχι βάσει ελέγχου) λογιστικές διαφορές    +  120.000       

                  3.120.000

 

– Έσοδα από συμμετοχές (500.000)

– Κέρδη από εξαγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων (100.000ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

  _   Κέρδη εισηγμένων στο Χ.Α.   (30.000)       

(αυτά δεν φορολογούνται με τις Γενικές Διατάξεις:          - 630.00

 Κέρδη μετά την φορολογική Αναμόρφωση:                                            2.490,000

         

Α ΄ ΜΕΡΙΣΜΑ: (το μεγαλύτερο από τα δύο)  

  

35%  Καθαρών  Κερδών  (μετά  την  αφαίρεση  του  φόρου  και  του  Τακτικού   

Αποθεματικού)       ή

6%  του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου                        

                                                              

                                                                                                

Αναλογούν Φόρος εισοδήματος 3.000.000x20%=600.000

Τακτικό αποθεματικό =5% των Καθαρών Κερδών μετά την αφαίρεση του Αναλογούντα 

Φόρου Εισοδήματος (300.000x20%)= 5%x (300.000-600.000=2.400.000)

[T.A=120.00]

A΄ Μέρισμα=35%  (300.000-600.000-120.000=2.280.000) 

                                     «Καθαρά Κέρδη – Φόρος Εισοδήματος – Τακτικό Αποθεματικό» 
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[Α΄ Μέρισμα=798,0000]

 Το Τακτικό Αποθεματικό είναι το 5% των Καθαρών Κερδών μετά την αφαίρεση 

των αναλογούντα Φόρου από τα Καθαρά Κέρδη.

 Το  Α΄ μέρισμα είναι  το 35% των Καθαρών Κερδών μετά την αφαίρεση του 

φόρυ και του Τακτικού Αποθεματικού από τα Καθαρά Κέρδη. 

 Κέρδη μετά φορολογική αναμόρφωση: 2.490,000

         + διανεμόμενα κέρδη που αναλογούν στα αφορολόγητα       Α/Κ 

Στα 3.000.000 Κέρδη Ισολογισμού τα 798.000 Α΄ Μέρισμα

Στα    100.000           Αφορολόγητα τα      Χ;     Α΄ Μέρισμα

Χ=798.000 x 100 / 3.000.000 = 26.600 Καθαρό Ποσό

Καθαρό ποσό + Φόρος= Ακαθάριστο Ποσό →

Α.Π.= Κ.Π+20% Α.Π. → 

0,8 Α.Π.=Κ.Π. →

[Α.Π.=Κ.Π. / 0,80]

Επομένως: Α.Π =26.600/0,80 → Α.Π=33.250

Κέρδη μετά την  Φορολογική Αναμόρφωση: 2.490.000

+ διανεμόμενα Κέρδη που αναλογούν στα αφορολόγητα Κέρδη       33.250

Φορολογητέα Κέρδη: 2.523.250

–Τυχόν ζημιές Παρελθουσών χρήσεων:     –                ᴓ

Κέρδη που θα φορολογηθούν:                                  2.523.250

Υπολογισμός Οφειλόμενου Φόρου:

Κύριος Φόρος: (2.523.250 x 20%)=                                                         504650

+ Συμπληρωματικός Φόρος (3% x 40.000) =                                            +1.200

(δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Κύριου Φόρου)                               505.850

- Προκαταβολή Προηγούμενης Χρήσης ( – 160.000)

- Παρακρατηθείς Φόρος από Τόκους Καταθέσεως ( - 8.000) 
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- Καταβληθείς Φόρος μεταβίβασης μη Εισηγμένων ( - 1000) 

- Παρακρατηθείς Φόρος από Πωλήσεις στο Δημόσιο ( - 4.000)           – 173.000

 Οφειλόμενος Φόρος Τρέχουσας Χρήσης:                                                 332850

 Υπολογισμός Προκαταβολής Τρέχουσας Χρήσης:

Είναι το 80%  του αθροίσματος Κύριου και Συμπληρωματικού Φόρου 

Επομένως 80% x (504.650+1.200=505.850) =                                        404.680

Μείον:

- Παρακρατηθείς Φόρος από Τόκους Καταθέσεων  (- 8000)

- Καταβληθείς Φόρος μεταβίβασης μη Εισηγμένων (- 1000)

- Παρακρατηθείς Φόρος στο Δημόσιο                       (- 4000)                – 13.000

Προκαταβολή Τρέχουσας Χρήσης:                               391.680

Συνολικό ποσό για βεβαίωση:

 

Οφειλόμενος Φόρος Εισοδήματος +  Προκαταβολή Τρέχουσας Χρήσης

332.850 + 391.680= 724.530

Σε 8 μηνιαίες δόσεις ή μία εφάπαξ με έκπτωση 1,5%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως  3.000.000

Μείον Φόρος Εισοδήματος             –  505.805 (κύριος + συμπλ/κος)

                                                             2.494.150
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Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Τ.ΑΠ 120.000

Α΄ ΜΕΡΙΣΜΑ  798.000

Αποθεματικά απαλλασσόμενα της Φορολογίας 

(από πώληση Εισηγμένων)    30.000

Αφορολόγητα αποθεματικά (100.000-33.250) =           66.750

Κέρδη εις νέον            1.479.400

                                                                                    2.494.150

Με το Ν. 3697/2008 ο συντελεστής παρακράτησης στα διανεμόμενα είναι 10%: 

798.000 x 10%= 79.800

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται 30/06/2013

Ο  Φόρος  παρακράτησης  στα  διανεμόμενα  πρέπει  να  καταβληθεί  μέχρι 

30/08/2013

     Ο συντελεστής Φορολογίας για τα Φορολογητέα κέρδη  για το 2014 για τις Α.Ε. θα 

είναι 26%.

42



,

43



44



45



46



 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

vii) Αριστοκλή  Ι. Ιγνατιάδη
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Γ΄ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1984

viii) Δημήτρης  Σταματόπουλος   &  Αντώνης  Καραβοκύρης
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
Β΄ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ 2012

ix) Δημήτρης  Ι. Καραγιάννης
«ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ»
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Γ΄ΕΚΔΟΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  1990

x) Δημήτρης  Παρ. Σταματοπούλου
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»
ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ elforin
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΘΗΝΑ 2013 

47



48


