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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ενϊ οι προςωπικζσ εταιρίεσ νομοκετικθκαν ςτθ χϊρα μασ πολφ νωρίσ (λίγο μετά τθ 

ςφςταςθ του νεότερου ελλθνικοφ κράτουσ) και οι ανϊνυμεσ εταιρίεσ ζκαμαν τθ 

κριαμβευτικι εμφάνιςθ τουσ με το νόμο 2190/1920 (δθλαδι, ςε μια εποχι που 

μόλισ άρχιςε δειλά – δειλά θ βιομθχανικι ανάπτυξθ) οι εταιρίεσ περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ άργθςαν πολφ να κακιερωκοφν.  Ραρά τθν κακυςτερθμζνθ, όμωσ 

εμφάνιςθ θ Ε.Ρ.Ε. είχε ταχφτατθ και ευρεία εξάπλωςθ.  

Οι Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ ρυκμίηονται από τον Ν.3190/1955 ο οποίοσ 

εξακολουκεί να ιςχφει ςχεδόν αναλλοίωτοσ από το 1955, χωρίσ επικαιροποίθςθ 

(εκτόσ από οριςμζνεσ παρεμβάςεισ κατά τθν ενςωμάτωςθ οδθγιϊν), και, όπωσ είναι 

φυςιολογικό, ζχει υποςτεί τθ φκορά του χρόνου.   

Θζμα τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι « Θ Φορολογία Ειςοδιματοσ 

Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ Διαχρονικά (με δθμιουργία προγράμματοσ)». 

Στο πρϊτο μζροσ, ςτο πρϊτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά γενικά ςτισ εταιρίεσ και 

ατομικζσ επιχειριςεισ, τθ διάκριςθ των εταιριϊν, τθ νομικι τουσ μορφι και τα 

χαρακτθριςτικά τουσ. Στο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτθν κατθγορία τθν 

οποία ανικουν οι επιχειριςεισ και τα λογιςτικά βιβλία που τθροφν. 

Στο δεφτερο μζροσ, ςτο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά περί Εταιριϊν 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, για τα χαρακτθριςτικά τουσ και τθν ίδρυςι τουσ.  Στο 

δεφτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για το φορολογικό ζτοσ, τθ διαχειριςτικι 

περίοδο και τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Σο τρίτο μζροσ γίνεται αναφορά για τθν φορολογία ειςοδιματοσ των Εταιριϊν 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ διαχρονικά, για το φορολογθτζο ειςόδθμα, τουσ 

ςυντελεςτζσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και τισ καταργοφμενεσ διατάξεισ. 

Στο τζταρτο μζροσ, ςτο πρϊτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά για τθν φορολογία 

ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων ςφμφωνα με τον Ν.2238/1994. Στο δεφτερο 

κεφάλαιο ακολουκοφν παραδείγματα φορολογίασ ειςοδιματοσ Εταιριϊν 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ ςφμφωνα με τον Ν.2238/1994. 

Στο πζμπτο μζροσ, ςτο πρϊτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά για τθν φορολογία 

ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τον Ν.4172/2013.  Στο δεφτερο κεφάλαιο ακολουκοφν 

παραδείγματα φορολογία ειςοδιματοσ των Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 

ςφμφωνα με τον Ν.4172/2013. 

Στο ζκτο μζροσ, γίνεται ανακεφαλαίωςθ παραδειγμάτων ςφμφωνα με τον 

Ν.2238/1994 και Ν.4172/2013. 
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ABSTRACT 

This thesis presents the Limited Liability Company, one of the most important form 

of capital company in the Greek economy, with particular reference to the laws 

during the last 15 years.  It will be present the Limited Liability Company and its 

particular characteristics.  Then the interest will focus on the taxation of Limited 

Liability Company and the changes during the years.  Finally all of the above will be 

present with case studies in which analyze the determination of net profits and 

taxation with the latest changes. 

Keywords: Taxation Limited Liability Company, Income Tax 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΝΟΜΙΚΕ ΜΟΡΦΕ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 

1.  Ζννοια τησ εταιρίασ 

Εταιρία είναι θ ςφμβαςθ με τθν οποία δφο ι περιςςότερα  πρόςωπα 

υποχρεϊνονται αμοιβαία ςτθν επιδίωξθ, με κοινζσ ειςφορζσ, κοινοφ ςκοποφ, και 

ιδίωσ ςκοποφ οικονομικοφ.1 

Ο οριςμόσ αυτόσ δεν είναι ακριβισ αφοφ επιτρζπεται να καταςτεί    θ Εταιρία 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ ςε Μονοπρόςωπθ Εταιρία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ με τθν 

ςυγκζντρωςθ των μεριδίων ςε ζνα μόνο πρόςωπο.2 Θ Ανϊνυμθ εταιρία μπορεί να 

ιδρυκεί από ζνα ι περιςςότερα φυςικά ι νομικά πρόςωπα και να γίνει 

μονοπρόςωπθ με τθν ςυγκζντρωςθ όλων των μετοχϊν ς’ ζνα μόνο πρόςωπο.3 Θ 

Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι εταιρία μπορεί να ςυνίςταται από ζνα πρόςωπο ι να 

κακίςταται μονοπρόςωπθ.4 

2.  Προχποκζςεισ τθσ εταιρίασ  

 

 Ειςφορά των εταίρων 

 Κοινόσ ςκοπόσ 

 Εταιρικι Ρρόκεςθ 

Θ ειςφορά των εταίρων μπορεί να είναι εργαςία, χριματα, είτε άλλα αντικείμενα 

κινθτά ι ακίνθτα, δικαιϊματα, όπωσ και κάκε άλλθ  παροχι όπωσ πελατεία, πίςτθ 

ςτθν αγορά, κ.τ.λ. 

Αν ζνα από τα μζλθ τθσ εταιρίασ δεν ςυνειςφζρει τίποτε ςτθν εταιρία, θ ςχζςθ ωσ 

προσ αυτό αποτελεί δωρεά. 

Κοινόσ ςκοπόσ υπάρχει όταν θ εταιρία αποβλζπει ςτο ςυμφζρον όλων των εταίρων 

ι όταν εξυπθρετεί και γενικά ςυμφζροντα, ι και ςυμφζροντα τρίτων5. 

Ο ςκοπόσ μπορεί να είναι οικονομικόσ, κερδοςκοπικόσ ι όχι, καλλιτεχνικόσ, 

κοινωνικόσ ι επιςτθμονικόσ. 

Εταιρικι πρόκεςθ υπάρχει όταν οι εταίροι επιδιϊκουν από κοινοφ και με κοινζσ 

ειςφορζσ, τθν επίτευξθ του ίδιου κοινοφ ςκοποφ. 

                                                           
1
 Γιάννθσ Ε. Βελζντηασ -Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο- Ζκδοςθ 2012. 

2
 Άρκρο 43

Α
 & 1 Ν.3190/1955 

3
 Άρκρο 1 &3 Ν.2190/20 

4
 Άρκρο 43 & 4 Ν.4072/2012 

5
 ΑΚ 741 
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3. Είδθ εταιριϊν 

Οι  εταιρίεσ διακρίνονται ςε Αςτικζσ Εταιρίεσ και Εμπορικζσ Εταιρίεσ.  Αςτικζσ είναι 

οι εταιρίεσ που επιδιϊκουν με κοινζσ ειςφορζσ κοινό ςκοπό ιδίωσ οικονομικό6.   

Εμπορικζσ είναι οι εταιρίεσ, που ζχουν νομικι προςωπικότθτα και ο ςκοπόσ τουσ 

είναι κερδοςκοπικόσ7. 

 

4. Είδθ εμπορικϊν εταιριϊν 

Επιμζρουσ οι εμπορικζσ εταιρίεσ διακρίνονται: 

 Σε προςωπικζσ   

 Θ Ομόρρυκμθ Εταιρία (ΟΕ) 

 Θ Ετερόρρυκμθ Εταιρία (ΕΕ) 

 Θ Αφανισ Εταιρία 

 Σε κεφαλαιουχικζσ 

 Θ Ανϊνυμθ Εταιρία (ΑΕ) 

 Θ Εταιρία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) – Μονοπρόςωπθ Εταιρία 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 

 Θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ) 

 Ο Συνεταιριςμόσ 

‘’Στισ προςωπικζσ εταιρίεσ θ επιδίωξθ του ςκοποφ τουσ ςτθρίηεται ςτθν προςωπικι 

ςυμβολι των εταίρων, ςτισ κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ θ επιδίωξθ του ςκοποφ τουσ 

ςτθρίηεται ςτθ περιουςιακι ςυμβολι των εταίρων.’’8 

Θ προςωπικι εταιρία βαςίηεται κυρίωσ ςτθν προςωπικι ςυνεργαςία μεταξφ των 

εταίρων ενϊ θ κεφαλαιουχικι εταιρία βαςίηεται ςτο κεφάλαιο που ειςφζρεται ςε 

αυτιν από τουσ εταίρουσ. 

5.  Η εμπορικότθτα των εταιριϊν 

 Μια εταιρία είναι εμπορικι όταν υπάρχει ζνα από τα ακόλουκα κριτιρια: 

 Το ουςιαςτικό κριτιριο, ι 

 Το τυπικό κριτιριο. 

Στισ προςωπικζσ εταιρίεσ ιςχφει το ουςιαςτικό κριτιριο κακϊσ εμπορικι είναι θ 

προςωπικι εταιρία θ οποία αςκεί εμπορικζσ πράξεισ και ςκοπόσ τθσ είναι θ άςκθςθ 

εμπορικισ δραςτθριότθτασ (ΟΕ, ΕΕ).9 

                                                           
6
  ΑΚ 741 

7
  Γιάννθσ Ε. Βελζντηασ -Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο- Ζκδοςθ 2012 

8
  Γιάννθσ Ε. Βελζντηασ -Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο- Ζκδοςθ 2012 
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‘’Το τυπικό κριτιριο ιςχφει ςτισ κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ.  Ζτςι πχ ςτισ Ανϊνυμεσ 

Εταιρίεσ, μόλισ τθρθκοφν οι νόμιμεσ διατυπϊςεισ και ςυςτακεί εταιρία ζγκυρα, 

είναι αμζςωσ από το νόμο εμπορικι εταιρία ανεξάρτθτα από το ςκοπό τθσ, ακόμα 

και αν ο ςκοπόσ τθσ δεν είναι θ άςκθςθ εμπορικισ δραςτθριότθτασ.  Το ίδιο 

ςυμβαίνει και ςτθν ΕΡΕ , ςτθν ΙΚΕ και ςτο ςυνεταιριςμό.’’10  

6. Χαρακτθριςτικά Προςωπικϊν Εμπορικϊν  Εταιριϊν 

Τα άρκρα 249 – 270 του Ν.4072/2012, που αντικατζςτθςαν τα άρκρα 19 –64, του 

εμπορικοφ Νόμου, ρυκμίηουν με ςφγχρονθ αντίλθψθ, τθ ςφςταςθ, λειτουργία και 

λφςθ των προςωπικϊν εταιριϊν.  Τα άρκρα 741 -784 του Αςτικοφ Κϊδικα 

εφαρμόηονται επικουρικϊσ ςτισ προςωπικζσ εταιρίεσ.  11 

Είναι γνωςτό ότι οι προςωπικζσ εταιρίεσ, δθλαδι κατά βάςθ θ ομόρρυκμθ και θ 

ετερόρρυκμθ εταιρίασ αλλά εν μζρει, και θ αφανισ εταιρίασ, είναι φορείσ άςκθςθσ 

πολφ μικρϊν, μικρϊν και μικρομεςαίων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων.  

Δεδομζνου ότι οι μικρζσ και οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποτελοφν τθ 

ραχοκοκαλιά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, θ φπαρξθ λειτουργικοφ και 

αποτελεςματικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου είναι ςθμαντικόσ παράγων τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ.  12 

6.1 Ομόρρυκμθ Εταιρία 

Ομόρρυθμη εταιρία είναι θ εταιρία με νομικι προςωπικότθτα που επιδιϊκει 

εμπορικό ςκοπό και για τα χρζθ τθσ οποίασ ευκφνονται παράλλθλα όλοι οι εταίροι 

απεριόριςτα και εισ ολόκλθρον.13 

Θ επωνυμία τθσ ομόρρυκμθσ εταιρείασ ςχθματίηεται είτε από το όνομα ενόσ ι 

περιςςότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ είτε από άλλεσ 

ενδείξεισ με τθν προςκικθ των λζξεων «ομόρρυκμθ εταιρεία», ολογράφωσ ι με τθ 

ςφντμθςθ «Ο.Ε.»14 

Σε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ εταίρου, το όνομα του οποίου περιζχεται ςτθν εταιρικι 

επωνυμία, απαιτείται θ ςυγκατάκεςθ αυτοφ ι των κλθρονόμων του για τθ 

διατιρθςθ τθσ επωνυμίασ. 15 

                                                                                                                                                                      
9
  Γιάννθσ Ε. Βελζντηασ -Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο- Ζκδοςθ 2003 

10
 Γιάννθσ Ε. Βελζντηασ -Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο- Ζκδοςθ 2012 

11
 Μιλτιάδθσ Κ. Λεοντάρθσ – Εκδόςεισ Ράμιςοσ 2015 – Ρροςωπικζσ Εταιρίεσ –ΕΡΕ-ΙΚΕ-Κοινοπραξίεσ 

12
 Χριςτοσ Τότςθσ – Εκδόςεισ Ράμιςοσ 2014 – Κϊδικασ Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιριϊν και 

Ρροςωπικϊν Εμπορικϊν Εταιριϊν 
13

 Άρκρο 249 &1 Ν.4072/2012 
14

 Άρκρο 250 &1 Ν.4072/2012 
15

 Άρκρο 250 &2 Ν.4072/2012 
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Ρροβλζπεται ότι θ επωνυμία τθσ ομόρρυκμθσ εταιρίασ δεν είναι υποχρεωτικό να 

ςχθματίηεται από τα ονόματα των εταίρων, όπωσ ίςχυε , αλλά μπορεί να 

ςχθματιςκεί και από το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ ι από άλλεσ ενδείξεισ.  Θ 

πρόταςθ λαμβάνει υπόψθ τθν πραγματικότθτα των ςυναλλαγϊν, όπου είναι πολφ 

ςυχνό το φαινόμενο θ ομόρρυκμθ εταιρία να είναι περιςςότερο γνωςτι με τον 

διακριτικό τίτλο παρά με τθν επωνυμία τθσ.  16  

 Θ ομόρρυκμθ εταιρεία καταχωρίηεται ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) με τθ 

ςφμπραξθ όλων των εταίρων.  Στοιχεία που καταχωρίηονται είναι, κατϋ ελάχιςτον, το 

όνομα και θ κατοικία των εταίρων, θ εταιρικι επωνυμία, θ ζδρα και ο ςκοπόσ τθσ 

εταιρείασ, κακϊσ και ο εκπρόςωπόσ τθσ. Κάκε μεταβολι των ςτοιχείων αυτϊν 

καταχωρίηεται ςτο Γ.Ε.ΜΘ. 17 

Από τθν καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. θ ομόρρυκμθ εταιρεία αποκτά νομικι 

προςωπικότθτα. 18 

 

6.2  Ετερόρρυθμη Εταιρία 

Ετερόρρυκμθ εταιρία είναι θ εταιρεία με νομικι προςωπικότθτα, που επιδιϊκει 

εμπορικό ςκοπό και για τα χρζθ τθσ οποίασ ζνασ τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ 

ευκφνεται περιοριςμζνα (ετερόρρυκμοσ εταίροσ), ενϊ ζνασ άλλοσ τουλάχιςτον από 

τουσ εταίρουσ ευκφνεται απεριόριςτα (ομόρρυκμοσ εταίροσ). 19 

 Θ επωνυμία τθσ ετερόρρυκμθσ εταιρείασ ςχθματίηεται είτε από το όνομα ενόσ ι 

περιςςότερων ομόρρυκμων εταίρων είτε από το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ είτε 

από άλλεσ ενδείξεισ, με τθν προςκικθ των λζξεων «ετερόρρυκμθ εταιρεία», 

ολογράφωσ ι με τθ ςφντμθςθ «Ε.Ε.». 20 

Αν ςτθν επωνυμία ετερόρρυκμθσ εταιρείασ περιλθφκεί το όνομα ετερόρρυκμου 

εταίρου, τοφτο ζχει ωσ ςυνζπεια τθν απεριόριςτθ ευκφνθ του, εκτόσ αν ο τρίτοσ που 

ςυναλλάχκθκε με τθν εταιρεία γνϊριηε ότι είναι ετερόρρυκμοσ εταίροσ. 21 

Θ ευκφνθ των ομορρφκμων εταίρων απζναντι ςτουσ πιςτωτζσ τθσ εταιρίασ είναι 

όπωσ και ςτθν ομόρρυκμθ εταιρία – αλλθλζγγυα και απεριόριςτθ.   Κάκε 

ομόρρυκμοσ εταίροσ ευκφνεται μαηί με τθν εταιρία και τουσ άλλουσ ομόρρυκμουσ 

εταίρουσ «εισ ολόκλθρον» για τα χρζθ τθσ εταιρίασ.  Αντίκετα, ο κάκε ετερόρρυκμοσ 
                                                           
16

 Χριςτοσ Τότςθσ – Εκδόςεισ Ράμιςοσ 2014 – Κϊδικασ Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιριϊν και 
Ρροςωπικϊν Εμπορικϊν Εταιριϊν 
17

 Άρκρο 251 &1 Ν.4072/2012 
18

 Άρκρο 251 &2 Ν.4072/2012 
19

 Άρκρο 271 &1 Ν.4072/2012 
20

 Άρκρο 272 &1 Ν.4072/2012 
21

 Άρκρο 272 &2 Ν.4072/2012 
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εταίροσ ζχει περιοριςμζνθ ευκφνθ απζναντι ςτουσ πιςτωτζσ τθσ εταιρίασ, που δεν 

μπορεί να υπερβεί το ποςό τθσ ειςφοράσ του ςτθν εταιρία.  22  

Θ ετερόρρυκμθ εταιρεία εγγράφεται ςτο Γ.Ε.ΜΘ. Στοιχεία που καταχωροφνται είναι 

κατ’ ελάχιςτον, το όνομα και θ κατοικία όλων των εταίρων, θ εταιρικι επωνυμία, θ 

ζδρα και ο ςκοπόσ τθσ εταιρίασ και ο εκπρόςωπόσ τθσ.  Επίςθσ και  θ αξία τθσ 

ειςφοράσ των ετερόρρυκμων εταίρων. 23 Στο Γ.Ε.ΜΘ. καταχωρίηεται και κάκε 

μεταβολι των ςτοιχείων αυτϊν. 

Θ ετερόρρυκμθ εταιρία, όπωσ είναι γνωςτό, δεν είναι ακραιφνϊσ προςωπικι 

εταιρία όπωσ θ ομόρρυκμθ εταιρία, κακϊσ ςε αυτιν ςυμμετζχουν δυο ειδϊν 

εταίροι, εκτόσ δθλαδι από τουσ ομόρρυκμουσ και οι ετερόρρυκμοι.  Ρρζπει να 

ξεκινιςει κανείσ από το δεδομζνο ότι οι βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο ειδϊν 

εταίρων, ομορρφκμων και ετερορρφκμων, ςυνίςταται, πρϊτον, ςτισ διαφορετικζσ, 

δθλαδι ςτισ μειωμζνεσ, εξουςίεσ που ζχουν οι ετερόρρυκμοι εταίροι ςε ςφγκριςθ 

με εκείνεσ των ομορρφκμων και δεφτερον, που αποτελεί και τθ λογικι ςυνζπεια, 

ςτθν υπό προχποκζςεισ περιοριςμζνθ ευκφνθ τουσ. 24  

6.3  Αφανισ Εταιρία  

Με τθ ςφμβαςθ τθσ αφανοφσ εταιρείασ ο ζνασ από τουσ εταίρουσ (εμφανισ 

εταίροσ) παραχωρεί ςε άλλον ι άλλουσ εταίρουσ (αφανείσ εταίρουσ) δικαίωμα 

ςυμμετοχισ ςτα αποτελζςματα μιασ ι περιςςότερων εμπορικϊν πράξεων ι 

εμπορικισ επιχείρθςθσ, που διενεργεί ςτο όνομά του, αλλά προσ το κοινό 

ςυμφζρον των εταίρων. 25 

Στθν αφανι εταιρία υπάρχουν δφο ειδϊν εταίροι, ο εμφανισ και οι αφανείσ.  

Συνικωσ, ζνασ είναι εμφανισ και ζνασ αφανισ.  Πλεσ οι πράξεισ τθσ αφανοφσ 

εταιρίασ γίνονται από τον εμφανι εταίρο.  Ο εμφανισ εταίροσ μπορεί να είναι 

φυςικό πρόςωπο ι εταιρία.  Το ίδιο και ο αφανισ. 26  

Θ αφανισ εταιρία πιρε το όνομά τθσ από το γεγονόσ ότι θ εταιρικι ςχζςθ μεταξφ 

των μελϊν τθσ δεν είναι εξωτερικϊσ εμφανισ.  Αυτό ακριβϊσ είναι το ςτοιχείο που 

τθ διακρίνει από κάκε άλλθ μορφι εταιρίασ.  Θ αφανισ εταιρία υφίςταται μόνο ςτισ 

μεταξφ των εταίρων ςχζςεισ, το δε αντικείμενο τθσ μπορεί να είναι μία θ 

περιςςότερεσ εμπορικζσ πράξεισ. 27  

                                                           
22

 Μιλτιάδθσ Κ. Λεοντάρθσ – Εκδόςεισ Ράμιςοσ 2015 – Ρροςωπικζσ Εταιρίεσ –ΕΡΕ-ΙΚΕ- Κοινοπραξίεσ 
23
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Στθν αφανι εταιρία, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των εταίρων εξαρτϊνται 

από τισ ςυμφωνίεσ τουσ. 28  

Θ αφανισ εταιρεία δεν ζχει νομικι προςωπικότθτα και δεν καταχωρίηεται ςτο 

ΓΕ.Μ.Θ. Οι όροι τθσ εταιρικισ ςυμφωνίασ αποδεικνφονται μόνο με ζγγραφθ 

ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν. Για τθ ςυμφωνία αυτι εφαρμόηεται θ 

διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 393 Κ.Ρολ.Δ. 29 

6.4  Η Κοινοπραξία 

Θ Κοινοπραξία είναι εταιρία χωρίσ νομικι προςωπικότθτα.  Εφόςον 

καταχωριςκεί ςτο Γ.Ε.ΜΘ. ι εμφανίηεται προσ τα ζξω, αποκτά, ωσ ζνωςθ 

προςϊπων, ικανότθτα δικαίου και πτωχευτικι ικανότθτα.30 

 

7.  Χαρακτθριςτικά Κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν 

7.1 Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ 

Ο νόμοσ που ρυκμίηει τισ ανϊνυμεσ εταιρίεσ είναι ο νόμοσ 2190/1920.   

Θ ανϊνυμθ εταιρία είναι κεφαλαιουχικι εταιρία με νομικι προςωπικότθτα, για τα 

χρζθ τθσ οποίασ ευκφνεται μόνο θ ίδια με τθν περιουςία τθσ.31 

 Κάκε ανϊνυμθ εταιρία είναι εμπορικι, ζςτω και αν ο ςκοπόσ τθσ δεν είναι 

εμπορικι επιχείρθςθ.32 

Με τθν επιφφλαξθ τυχόν ειδικότερων ρυκμίςεων, ο νόμοσ αυτόσ εφαρμόηεται τόςο 

ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ με μετοχζσ που δεν είναι ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο όςο 

και ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ με μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο.33 

Θ ανϊνυμθ εταιρία μπορεί να ιδρυκεί από ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα ι να 

καταςτεί μονοπρόςωπθ με τθ ςυγκζντρωςθ όλων των μετοχϊν ςε ζνα πρόςωπο. Θ 

ίδρυςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ ωσ μονοπρόςωπθσ ι θ ςυγκζντρωςθ όλων των μετοχϊν 

τθσ ςε ζνα μόνο πρόςωπο, κακϊσ και τα ςτοιχεία του μοναδικοφ μετόχου τθσ, 

υπόκεινται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β.34 
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 Θ κατά το νόμο εκάςτοτε αρμόδια Αρχι, υποχρεοφνται να εγκρίνουν με απόφαςι 

τουσ τθ ςφςταςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ και το καταςτατικό τθσ, εφόςον αυτό ζχει 

καταρτιςκεί με δθμόςιο ζγγραφο και ζχουν τθρθκεί οι ςχετικζσ διατάξεισ.35 

‘’Το καταςτατικό τροποποιείται με απόφαςθ τθσ Γ.Σ που εγκρίνεται από τθν 

αρμόδια αρχι, που ελζγχει μόνο τθν τιρθςθ του νόμου.  Για τθν τροποποίθςθ του 

καταςτατικοφ δεν απαιτείται δθμόςιο ζγγραφο.  Ολόκλθρο το κείμενο του νζου 

καταςτατικοφ, όπωσ διαμορφϊνεται μετά από κάκε τροποποίθςθ του, μπορεί να 

ςυντάςςεται  με ευκφνθ του Δ.Σ., χωρίσ απόφαςθ τθσ Γ.Σ και ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ 

Αρχισ.  Για τθ ςφνταξθ του νζου κειμζνου του καταςτατικοφ δεν απαιτείται δθμόςιο 

ζγγραφο.’’36 

‘’Θ εταιρία αποκτά νομικι προςωπικότθτα με τθν καταχϊρθςθ ςτο οικείο Μθτρϊο 

Ανωνφμων Εταιριϊν (ΜΑΕ) τθσ ιδρυτικισ πράξθσ με το καταςτατικό, μαηί με τθ 

διοικθτικι απόφαςθ για τθ ςφςταςθ τθσ εταιρίασ και τθν ζγκριςθ του καταςτατικοφ 

τθσ, όπου απαιτείται.’’37 

Ζδρα τθσ εταιρίασ  ορίηεται ζνασ διμοσ ι μια Κοινότθτα τθσ Ελλθνικισ 

Επικράτειασ.38 

Το κεφάλαιο τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ καλφπτεται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

καταςτατικό, από ζναν ι περιςςότερουσ ιδρυτζσ και καταβάλλεται, κατά τθ 

ςφςταςθ τθσ εταιρίασ, ςτο ςφνολό του ι μερικά. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, το μζροσ 

που καταβάλλεται κατά τθ ςφςταςθ τθσ εταιρίασ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςο με 

το κατϊτατο όριο που ορίηεται ςτο νόμο.  Το κατϊτατο όριο του μετοχικοφ 

κεφαλαίου ΑΕ είναι 24.000,00 ευρϊ39 και πρζπει να ζχει καταβλθκεί ολοκλθρωτικά 

κατά τθ ςφςταςθ τθσ εταιρίασ.40 

Οι μετοχζσ μποροφν να είναι ονομαςτικζσ ι ανϊνυμεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

καταςτατικό.41 

Θ Α.Ε. εκπροςωπείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο που ενεργεί ςυλλογικά.  Ο 

αρικμόσ των μελϊν του Δ.Σ ορίηεται από το καταςτατικό ι από τθν Γενικι 

Συνζλευςθ και αποτελείται τουλάχιςτον από τρία μζλθ.  Στο καταςτατικό μπορεί να 

προβλζπεται ότι μπορεί να είναι μζλοσ του Δ.Σ και νομικό πρόςωπο. 
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‘’Θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται υποχρεωτικά ςτθν ζδρα τθσ εταιρίασ ι ςτθν 

περιφζρεια άλλου διμου εντόσ του νομοφ τθσ ζδρασ ι άλλου διμου γειτονικοφ τθσ 

ζδρασ, τουλάχιςτον μια φορά κάκε εταιρικι χριςθ και μζςα ςε 6 μινεσ, το πολφ, 

από τθ λιξθ αυτισ τθσ χριςθσ.  Επί εταιριϊν των οποίων οι μετοχζσ είναι 

ειςθγμζνεσ ςε οργανωμζνθ αγορά, που εδρεφει  ςτθν Ελλάδα, θ Γ.Σ μπορεί να 

ςυνζρχεται και ςτθν περιφζρεια του διμου, όπου βρίςκεται θ ζδρα τθσ 

οργανωμζνθσ αγοράσ. Επί εταιριϊν των οποίων οι μετοχζσ δεν είναι ειςθγμζνεσ ςε 

οργανωμζνθ αγορά ι δεν ζχουν αποτελζςει  αντικείμενο δθμόςιασ προςφοράσ, είτε 

ςτο πλαίςιο κάλυψθσ μετοχικοφ κεφαλαίου είτε ςτο πλαίςιο διάκεςθσ υπαρχουςϊν 

μετοχϊν, το καταςτατικό μπορεί να επιτρζπει ςτθ Γ.Σ να ςυνζρχεται και ςε άλλο 

τόπο κείμενο ςτθν Ελλάδα ι τθν αλλοδαπι.42  

Θ Γενικι Συνζλευςθ, εκτόσ από τισ επαναλθπτικζσ Συνελεφςεισ, πρζπει να καλείται 

20 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν οριηόμενθ θμζρα για τθ ςυνεδρίαςθ με 

πρόςκλθςθ, θ οποία τοιχοκολλάται ςε εμφανι κζςθ του καταςτιματοσ τθσ εταιρίασ 

και δθμοςιεφεται. 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τον Ιςολογιςμό, τθν Κατάςταςθ 

Αποτελεςμάτων Χριςθσ, τον Ρίνακα Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων και το Ρροςάρτθμα. 

7.2 Εταιρία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ 

Θ ΕΡΕ ρυκμίηεται  με τον Ν. 3190/1955 και αποτελεί  ζναν ιδιόμορφο εταιρικό τφπο 

που διευκολφνει τα πρόςωπα που κζλουν να εργαςτοφν με οριςμζνο κεφάλαιο 

χωρίσ να κινδυνεφει θ υπόλοιπθ περιουςία τουσ.  Πλοι οι εταίροι ευκφνονται μζχρι 

το ποςό τθσ ειςφοράσ τουσ για τισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ, που ονομάηεται 

μερίδα ςυμμετοχισ.43 

Αναλυτικά κα αναφερκοφμε για τισ ΕΡΕ ςτο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

7.3 Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία 

 Με τον Ν. 4072/2012 ειςάγεται νζα εταιρικι μορφι, θ ιδιωτικι κεφαλαιουχικι 

εταιρεία. Θ εταιρεία αυτι ζχει νομικι προςωπικότθτα και είναι εμπορικι, ακόμθ 

και αν ο ςκοπόσ τθσ δεν είναι εμπορικι επιχείρθςθ. Απαγορεφεται ςτθν ιδιωτικι 
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εταιρεία θ άςκθςθ επιχείρθςθσ για τθν οποία ζχει οριςτεί από το νόμο 

αποκλειςτικά άλλθ εταιρικι μορφι.44 

Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 79, για τισ εταιρικζσ υποχρεϊςεισ ευκφνεται μόνο θ 

εταιρεία με τθν περιουςία τθσ.  45 

Το κεφάλαιο τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ κακορίηεται από τουσ 

εταίρουσ χωρίσ περιοριςμό, μπορεί δε να είναι και μθδενικό. Οι εταίροι 

ςυμμετζχουν ςτθν εταιρεία με κεφαλαιακζσ, με εξωκεφαλαιακζσ ι με εγγυθτικζσ 

ειςφορζσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 77 ζωσ 79. 46 

Θ ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία μπορεί να ςυνιςτάται από ζνα πρόςωπο ι να 

κακίςταται μονοπρόςωπθ. Το όνομα του μοναδικοφ εταίρου υποβάλλεται ςε 

δθμοςιότθτα δια του Γ.Ε.ΜΘ.47 

Το καταςτατικό τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ και οι τροποποιιςεισ του, 

εφόςον είναι ιδιωτικά ζγγραφα, κακϊσ και οι αποφάςεισ των εταίρων τθσ και τα 

πρακτικά μποροφν να ςυντάςςονται και ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ εφαρμόηεται το άρκρο 14 του Ν. 

3419/2005 (Αϋ 297). Στισ ςχζςεισ τθσ εταιρείασ και των εταίρων με τουσ τρίτουσ 

υπεριςχφει το κείμενο ςτθν ελλθνικι.48 

Για τθν ονομαςία τθσ νζασ εταιρικισ μορφισ κατάλλθλοσ κρίνεται ο τίτλοσ «Ιδιωτικι 

Κεφαλαιουχικι Εταιρία» «ΙΚΕ».  Ο όροσ αυτόσ ζχει το πλεονζκτθμα ότι 

διαφοροποιείται επαρκϊσ από τθν ΕΡΕ, αντιςτοιχεί τον διεκνι όρο «private 

company» και παραπζμπει ςτθ ςχεδιαηόμενθ από τθν Ε.Ε. «Societas Privata 

Europaea» (ευρωπαϊκι ιδιωτικι εταιρία), ενϊ ταυτόχρονα τονίηει το χαρακτιρα τθσ 

νζασ εταιρικισ μορφισ ωσ κεφαλαιουχικισ.  49 

Θ Ι.Κ.Ε εντάςςεται ςτισ κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ, εκείνεσ δθλαδι που από τθ μια 

μεριά διακζτουν κεφάλαιο, από τθν άλλθ δε περιοριςμζνθ ευκφνθ των εταίρων για 

τα χρζθ τθσ εταιρίασ. 50 

Θ επωνυμία τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ ςχθματίηεται είτε από το 

όνομα ενόσ ι περιςςότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ που 

αςκεί. Φανταςτικι επωνυμία είναι επίςθσ επιτρεπτι. 51 
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Στθν επωνυμία τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ πρζπει να περιζχονται ςε 

κάκε περίπτωςθ ολογράφωσ οι λζξεισ «Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία» ι θ 

ςυντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».52 

Ενόςω θ εταιρεία είναι μονοπρόςωπθ, ςτθν επωνυμία τθσ ςυμπεριλαμβάνονται οι 

λζξεισ «Μονοπρόςωπθ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία» ι «Μονοπρόςωπθ Ι.Κ.Ε.». 

Θ ζνδειξθ αυτι προςτίκεται ι αφαιρείται με καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ., με μζριμνα 

του διαχειριςτι, χωρίσ τροποποίθςθ του καταςτατικοφ. 53 

 Θ επωνυμία τθσ εταιρείασ μπορεί να αποδίδεται ολόκλθρθ με λατινικοφσ 

χαρακτιρεσ ι ςε ξζνθ γλϊςςα. Αν αποδίδεται ςτθν αγγλικι γλϊςςα κα πρζπει να 

περιζχει ολογράφωσ τισ λζξεισ «Private Company» ι τθν ζνδειξθ «P.C.» και αν είναι 

μονοπρόςωπθ τισ λζξεισ «Single Member Private Company» ι «Single Member 

P.C.». 54 

Θ ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία ςυνιςτάται από ζνα ι περιςςότερα φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα (ιδρυτζσ). 55 

Θ πράξθ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ καταρτίηεται με ζγγραφο που πρζπει να περιζχει 

το καταςτατικό. Το ζγγραφο αυτό είναι ςυμβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδικι 

διάταξθ νόμου αν ειςφζρονται ςτθν εταιρεία περιουςιακά ςτοιχεία, για τθ 

μεταβίβαςθ των οποίων απαιτείται ο τφποσ αυτόσ, ι αν επιλζγεται από τα μζρθ.56 

Θ ςφςταςθ τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ γίνεται με εγγραφι τθσ 

εταιρείασ ςτο Γ.Ε.ΜΘ.57 

Πργανα τθσ ΙΚΕ είναι θ ςυνζλευςθ των εταίρων και ζνασ ι περιςςότεροι 

διαχειριςτζσ. 

7.4 υνεταιριςμόσ 

Οι ςυνεταιριςμοί ςτθ χϊρα μασ διακρίνονται ςε δφο μεγάλεσ ομάδεσ με χωριςτι θ 

κάκε μία νομοκεςία. 

 Στουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ που διζπονται από το Ν.1541/85. 

 Στουσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ που διζπονται από τισ διατάξεισ του 

Ν.1667/86. 
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Μια ιδιαίτερθ μεγάλθ κατθγορία είναι οι οικοδομικοί ςυνεταιριςμοί (Ρ.Δ.93/1987), 

που αποβλζπουν αποκλειςτικά ςτθν απόκτθςθ οικοδομιςιμθσ γθσ ι κατοικίασ από 

τα μζλθ τουσ.  58 

8.  Γενικά περί επιχειριςεων 

Από νομικι άποψθ επιχείρθςθ είναι το ςφνολο των περιουςιακϊν ζννομων ι 

πραγματικϊν ςχζςεων που ο επιχειρθματίασ ι ο ζμποροσ οργανϊνει παραγωγικά, 

προκειμζνου να επιδιϊξει κζρδοσ από τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα του.  

Δθλαδι , επιχείρθςθ είναι θ οικονομικι μονάδα που με τθν οργάνωςθ των 

ςυντελεςτϊν παραγωγισ που διακζτει, επιδιϊκει ζνα οικονομικό αποτζλεςμα.  Θ 

επιχείρθςθ είναι μια ιδιαίτερθ ομάδα περιουςίασ, που περιλαμβάνει ενςϊματα και 

αςϊματα αγακά, πραγματικζσ καταςτάςεισ, ςχζςεισ και ιδιότθτεσ, όπωσ, π.χ. το 

δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, το εμπορικό ςιμα, το διακριτικό τίτλο τθσ επιχείρθςθσ, τθ 

φιμθ, τθ πελατεία, τθ κζςθ του καταςτιματοσ, τθν καλι οργάνωςθ και τθ 

διαφιμιςθ τθσ.  Ο επιχειρθματίασ ι ο ζμποροσ είναι ο δανειςτισ των απαιτιςεων 

και ο οφειλζτθσ των χρεϊν που δθμιουργοφνται από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ.  
59 

Ωσ ατομικι επιχείρθςθ κεωρείται το φυςικό πρόςωπο που αποκτά ειςόδθμα από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 21 του 

Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Ν.4172/2013).  60 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

1.  Ζνταξθ επιτθδευματιϊν ςε κατθγορία τιρθςθσ βιβλίων ςφμφωνα με τον 

Κϊδικα Βιβλίων και τοιχείων  61 

Ο επιτθδευματίασ εντάςςεται ςε κατθγορία βιβλίων όπωσ ορίηεται ςτισ 
παραγράφουσ 2 ζωσ 6 του άρκρου αυτοφ ι απαλλάςςεται από τθν τιρθςθ βιβλίων 
όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 2 του Κϊδικα αυτοφ από τθν ζναρξθ 
κάκε διαχειριςτικισ του περιόδου. 
 Στθν τρίτθ κατθγορία: 
 

 Οι θμεδαπζσ και αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ και περιοριςμζνθσ ευκφνθσ εταιρίεσ. 
 Τα πρόςωπα των περιπτϊςεων β`, γ` και δ` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

101 του Κϊδικα φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151 Α`) που 
αςχολοφνται με τθν ανζγερςθ και πϊλθςθ οικοδομϊν ι τθν καταςκευι 
δθμόςιων ι ιδιωτικϊν τεχνικϊν ζργων, κακϊσ και οι κοινοπραξίεσ που ζχουν 
το ίδιο αντικείμενο εργαςιϊν, εφόςον ςε αυτζσ ςυμμετζχει τουλάχιςτον ζνα 
από τα πρόςωπα τθσ παροφςασ περίπτωςθσ ι θμεδαπι ανϊνυμθ ι 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ εταιρία. 

 Οι ομόρρυκμεσ και οι ετερόρρυκμεσ εταιρίεσ, οι κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου 
και οι αςτικζσ εταιρίεσ που αςχολοφνται με τθν ανζγερςθ και πϊλθςθ 
οικοδομϊν για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τουσ, εφόςον ςε αυτζσ ςυμμετζχει 
τουλάχιςτον ζνα από τα πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 101 του 
Κϊδικα φορολογίασ Ειςοδιματοσ. 

  Οι κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ειςφζρεται θ καταςκευι τμιματοσ ι ολόκλθρου 
δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τεχνικοφ ζργου από τισ κοινοπραξίεσ τθσ περίπτωςθσ 
β`. 
 

Κατ` εξαίρεςθ, μποροφν να τθριςουν  βιβλία  δεφτερθσ  κατθγορίασ  οι αλλοδαπζσ  
γενικά  επιχειριςεισ  που εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα με βάςθ  τισ διατάξεισ των α.ν. 
89/1967 (ΦΕΚ Α` 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α`  82),  κακϊσ και τα υποκαταςτιματα 
των αλλοδαπϊν αεροπορικϊν επιχειριςεων που  λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα και 
απαλλάςςονται από τθ φορολογία ειςοδιματοσ  με τον όρο τθσ αμοιβαιότθτασ. 
 Στθ δεφτερθ κατθγορία, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου αυτοφ: 

 Ο εκμεταλλευτισ πλοίου δεφτερθσ κατθγορίασ του άρκρου 3 του ν. 27/1975, 
κακϊσ και ο επιτθδευματίασ του οποίου τα κακαρά κζρδθ προςδιορίηονται 
με ειδικό τρόπο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί φορολογίασ ειςοδιματοσ, με 
εξαίρεςθ τον επιτθδευματία που αςχολείται με τθν καταςκευι δθμόςιων ι 
ιδιωτικϊν τεχνικϊν ζργων. 

 Ο πράκτορασ εφθμερίδων και περιοδικϊν, κακϊσ και ο πρατθριοφχοσ 
χονδρικισ πϊλθςθσ καπνοβιομθχανιϊν προϊόντων. 

 Πποιοσ από τουσ παραπάνω επιτθδευματίεσ διατθρεί και κλάδο                            
παροχισ άλλων υπθρεςιϊν ι πϊλθςθσ αγακϊν τθρεί, για όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ 
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του τα βιβλία τθσ κατθγορίασ που αντιςτοιχεί ςτο ςφνολο των ετιςιων 
ακακάριςτων εςόδων του όχι όμωσ κατθγορίασ κατϊτερθσ τθσ δεφτερθσ. 

 Ο πρατθριοφχοσ υγρϊν καυςίμων για τθν εμπορία βενηίνθσ και πετρελαίου, 
ο εκμεταλλευτισ περιπτζρου, ο πωλθτισ οπωρολαχανικϊν, νωπϊν 
αλιευμάτων και λοιπϊν αγροτικϊν προϊόντων αποκλειςτικά ςτισ κινθτζσ 
λαϊκζσ αγορζσ ι πλανοδίωσ, ο επιτθδευματίασ του μθτρϊου ΔΙ.ΡΕ.ΘΕ. για 
τθν εμπορία πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL) κζρμανςθσ και ο 
εκμεταλλευτισ κινθτισ καντίνασ. 

Πποιοσ διατθρεί και κλάδο πϊλθςθσ άλλων αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν τθρεί για 
τον κλάδο αυτόν τα βιβλία τθσ κατθγορίασ που αντιςτοιχεί ςτα ετιςια ακακάριςτα 
ζςοδα του κλάδου αυτοφ όχι όμωσ κατθγορίασ κατϊτερθσ τθσ δεφτερθσ με τθν 
επιφφλαξθ των παραγράφων 4 και 6 του άρκρου αυτοφ. 
Στθν κατθγορία που αντιςτοιχεί ςτα ετιςια ακακάριςτα ζςοδα τουσ, όχι όμωσ ςε 
κατθγορία κατϊτερθ τθσ δεφτερθσ, οι λοιποί επιτθδευματίεσ, φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται ζνταξθ με βάςθ τισ διατάξεισ των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρκρου αυτοφ, οι νζοι επιτθδευματίεσ κατά τθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν τουσ, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται ειδικι ζνταξθ, κακϊσ και οι 
αςτικζσ επαγγελματικζσ εταιρείεσ δικθγόρων που προεδρικοφ διατάγματοσ 
518/1989 (ΦΕΚ 220 Α`). 
Κατ` εξαίρεςθ τα πρόςωπα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2, ςε περίπτωςθ 
υποχρζωςθσ τιρθςθσ βιβλίων τρίτθσ κατθγορίασ, μπορεί να τθριςουν βιβλία 
δεφτερθσ κατθγορίασ. 
Για τθν εφαρμογι των διατάξεων των προθγοφμενων παραγράφων 3 και 5 τα  
όρια για τθν κατθγορία τιρθςθσ βιβλίων, ορίηονται με βάςθ το φψοσ των ετιςιων 
ακακάριςτων εςόδων τθσ προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου, ωσ ακολοφκωσ( 
ζναρξθ ιςχφοσ 01/01/2011): 
 

Κατθγορίεσ βιβλίων Πρια ακακάριςτων εςόδων 

 
Δεφτερθ 
Τρίτθ 

 

 
 μζχρι και 1.500.000 ευρϊ 
 άνω των 1.500.000 ευρϊ 
 

 
Ειδικά οι ομόρρυκμεσ και οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ, οι κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, 
οι αςτικζσ εταιρείεσ και οι κοινοπραξίεσ, οι οποίεσ αςχολοφνται με τθν ανζγερςθ και 
πϊλθςθ οικοδομϊν και ςτισ οποίεσ δεν ςυμμετζχει πρόςωπο τθσ παραγράφου 1 
του άρκρου 101 του Κϊδικα φορολογίασ Ειςοδιματοσ, κακϊσ και οι επιτθδευματίεσ 
φυςικά πρόςωπα που αςχολοφνται με το ίδιο αντικείμενο εργαςιϊν για τισ 
διαχειριςτικζσ περιόδουσ που αρχίηουν από 1.1.2008 και μετά εντάςςονται ςτθν 
τρίτθ κατθγορία βιβλίων για τθ δραςτθριότθτα αυτι, εφόςον τα ετιςια ακακάριςτα 
ζςοδα τθσ προθγοφμενθσ κάκε φορά διαχειριςτικισ περιόδου υπερβαίνουν τα 
πζντε εκατομμφρια (5.000.000) ευρϊ. Πποιοσ από τουσ επιτθδευματίεσ αυτοφσ 
αςχολείται και με τθν καταςκευι δθμόςιων ι ιδιωτικϊν τεχνικϊν ζργων, για τθν 
ζνταξθ ςε κατθγορία βιβλίων ο κλάδοσ αυτόσ κρίνεται αυτοτελϊσ με βάςθ τα όρια 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου. Στθν περίπτωςθ που ζχει 
παράλλθλα και άλλο κλάδο πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν, τθρεί για όλεσ 
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τισ δραςτθριότθτεσ του τα βιβλία τθσ κατθγορίασ που αντιςτοιχεί ςτο ςφνολο των 
ετιςιων ακακάριςτων εςόδων του, με βάςθ τα όρια του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παροφςασ παραγράφου. 
Αν θ προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδοσ είναι μικρότερθ ι μεγαλφτερθ του 
12μινου τα ετιςια ακακάριςτα ζςοδα για τθν εφαρμογι των διατάξεων  του 
Κϊδικα αυτοφ βρίςκονται με αναγωγι. Πταν  πωλοφνται  αγακά για λογαριαςμό 
τρίτου ωσ ακακάριςτο ζςοδο για τθν τιρθςθ βιβλίων κεωρείται θ αξία των αγακϊν 
που πωλικθκαν. 
Για τθν υποχρζωςθ ςφνταξθσ απογραφισ από τον επιτθδευματία τθσ δεφτερθσ 
κατθγορίασ κατά τθν πρϊτθ διαχειριςτικι του περίοδο τα ακακάριςτα ζςοδα αυτισ 
δεν ανάγονται ςε ετιςια. 
 Ο επιτθδευματίεσ, από τθν ζναρξθ τθσ διαχειριςτικισ του περιόδου, μπορεί να 
τθριςει βιβλία ανϊτερθσ κατθγορίασ  από  εκείνθ  ςτθν  οποία εντάςςεται,  με  τθν  
προχπόκεςθ  τθσ τιρθςθσ όλων των βιβλίων και των ςτοιχείων, που ορίηονται για 
τθν κατθγορία αυτι,  επιφυλαςςομζνων  των διατάξεων τθσ παραγράφου 9 του 
άρκρου 32 του ν. 1642/1986. Σε περιπτϊςεισ μεταςχθματιςμοφ επιχειριςεων, θ νζα 
εταιρεία ζχει όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ για τθν εφαρμογι των 
διατάξεων του Κϊδικα αυτοφ, που είχε οποιαδιποτε από τισ επιχειριςεισ ι 
κλάδουσ που μεταςχθματίςτθκαν. 
 
Τα όρια τιρθςθσ βιβλίων που είχαν τεκεί με το άρκρο 28&6 του Ν.3522/2006 και 
ίςχυαν για διαχειριςτικζσ περιόδουσ που άρχιηαν μετά τθν 21/12/2006 ιταν: 
 
 
 

Κατθγορίεσ βιβλίων Όρια Ακακαρίςτων Εςόδων 

Ρρϊτθ Κατθγορία μζχρι και 150.000€ 

Δεφτερθ Κατθγορία μζχρι και 1.500.000€ 

Τρίτθ Κατθγορία άνω των 1.500.000€ 

 

2. Σιρθςθ Απλογραφικϊν ι Διπλογραφικϊν Βιβλίων ςφμφωνα με τον 

Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ υναλλαγϊν 62 

Ο υπόχρεοσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν τθρεί απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία 
όπωσ ορίηεται ςτισ παραγράφουσ 2 ζωσ 5 του άρκρου αυτοφ ι απαλλάςςεται από 
τθν τιρθςθ βιβλίων όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 3 από τθν ζναρξθ 
κάκε διαχειριςτικισ του περιόδου. 
Στθν τιρθςθ διπλογραφικϊν βιβλίων εντάςςονται οι θμεδαπζσ και αλλοδαπζσ 
ανϊνυμεσ και περιοριςμζνθσ ευκφνθσ εταιρίεσ, κακϊσ και οι ιδιωτικζσ 
κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ. Κατ` εξαίρεςθ, μποροφν να τθριςουν απλογραφικά βιβλία 
οι αλλοδαπζσ γενικά επιχειριςεισ που εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα με βάςθ τισ 
διατάξεισ των αναγκαςτικϊν νόμων 89/1967 (Α` 132) και 378/1968 (Α` 82), τα 
υποκαταςτιματα των αλλοδαπϊν αεροπορικϊν επιχειριςεων που λειτουργοφν 
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ςτθν Ελλάδα και απαλλάςςονται από τθ φορολογία ειςοδιματοσ με τον όρο τθσ 
αμοιβαιότθτασ, κακϊσ και οι αλλοδαπζσ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. του δευτζρου εδαφίου τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 1. 
Σε απλογραφικά βιβλία εντάςςονται με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ: 
 

 Ο πράκτορασ εφθμερίδων και περιοδικϊν, κακϊσ και ο πρατθριοφχοσ 
χονδρικισ πϊλθςθσ καπνοβιομθχανιϊν προϊόντων.  Πποιοσ από τουσ 
παραπάνω υπόχρεουσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν διατθρεί και κλάδο 
παροχισ άλλων υπθρεςιϊν ι πϊλθςθσ αγακϊν τθρεί, για όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ του τα βιβλία τθσ κατθγορίασ που αντιςτοιχεί ςτο ςφνολο 
των ετιςιων ακακάριςτων εςόδων του. 

 Ο εκμεταλλευτισ πλοίου δεφτερθσ κατθγορίασ του άρκρου 3 του ν. 27/1975. 
 Ο πρατθριοφχοσ υγρϊν καυςίμων για τθν εμπορία βενηίνθσ και πετρελαίου 

και ο πωλθτισ πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL) κζρμανςθσ.  
 Πποιοσ από τουσ παραπάνω υπόχρεουσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν των 
περιπτϊςεων β` και γ` διατθρεί και κλάδο πϊλθςθσ άλλων αγακϊν ι παροχισ 
υπθρεςιϊν τθρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία τθσ κατθγορίασ που αντιςτοιχεί ςτα 
ετιςια ακακάριςτα ζςοδα του. 

 Ο νζοσ υπόχρεοσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν κατά τθν ζναρξθ εργαςιϊν του. 
 Τα πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3, ςε περίπτωςθ υποχρζωςθσ 

τιρθςθσ διπλογραφικϊν βιβλίων. 
 Στθν κατθγορία που αντιςτοιχεί ςτα ετιςια ακακάριςτα ζςοδα τουσ, οι λοιποί 
υπόχρεοι απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των αςτικϊν επαγγελματικϊν εταιρειϊν δικθγόρων των 
προεδρικϊν διαταγμάτων 518/1989 (Α` 220) και 81/2005 (Α` 120), για τουσ οποίουσ 
δεν προβλζπεται ζνταξθ με βάςθ τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 
αυτοφ. 
 Για τθν εφαρμογι των διατάξεων των προθγοφμενων παραγράφων τα όρια για τθν 
ζνταξθ ςε  τιρθςθ απλογραφικϊν ι διπλογραφικϊν βιβλίων, ορίηονται με βάςθ το 
φψοσ των ετιςιων ακακάριςτων εςόδων τθσ προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ 
περιόδου, ωσ ακολοφκωσ: 
 
Βιβλία                                                όρια ακακάριςτων εςόδων 
Απλογραφικά (Β` Κατθγορίασ)            μζχρι και 1.500.000 ευρϊ 
Διπλογραφικά (Γ` Κατθγορίασ)            Άνω των 1.500.000 ευρϊ 
 
 Αν θ προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδοσ είναι μικρότερθ ι μεγαλφτερθ του 
12μινου τα ετιςια ακακάριςτα ζςοδα για τθν ζνταξθ ςε κατθγορία βιβλίων 
βρίςκονται με αναγωγι. 
 Πταν πωλοφνται αγακά για λογαριαςμό τρίτου ωσ ακακάριςτο ζςοδο για τθν 
τιρθςθ βιβλίων κεωρείται θ αξία των αγακϊν που πωλικθκαν. 
Ο υπόχρεοσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν από τθν ζναρξθ τθσ διαχειριςτικισ του 
περιόδου, μπορεί να τθριςει βιβλία ανϊτερθσ κατθγορίασ από εκείνθ ςτθν οποία 
εντάςςεται, με τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ όλων των βιβλίων και των ςτοιχείων, 
που ορίηονται για τθν κατθγορία αυτι. 
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Ο υπόχρεοσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν που εντάςςεται ςε τιρθςθ διπλογραφικϊν 
βιβλίων για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του, τθρεί λογιςτικά βιβλία κατά τθ 
διπλογραφικι μζκοδο με οποιοδιποτε λογιςτικό ςφςτθμα, ςφμφωνα με τισ γενικά 
παραδεκτζσ αρχζσ τθσ λογιςτικισ. 
Με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 13 και 14 του παρόντοσ άρκρου, για τθν 
τιρθςθ των θμερολογίων και κακολικϊν εφαρμόηεται υποχρεωτικά το Ελλθνικό 
Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο (π.δ. 1123/1980, Α` 283), μόνο ωσ προσ τθν δομι, τθν 
ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβακμίων, δευτεροβακμίων και των 
υπογραμμιςμζνων τριτοβακμίων λογαριαςμϊν, και από τουσ λογαριαςμοφσ τθσ 
ομάδασ 9 μόνο ο λογαριαςμόσ 94, εφόςον τα ακακάριςτα ζςοδα από πωλιςεισ 
αγακϊν (λογαριαςμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πζντε εκατομμφρια ευρϊ ανά 
λογαριαςμό. Θ ανάπτυξθ των δευτεροβακμίων λογαριαςμϊν, ςε μθ 
κεςμοκετθμζνουσ από τισ διατάξεισ του Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου τριτοβακμίουσ 
λογαριαςμοφσ, κακϊσ και θ ανάπτυξθ των τριτοβακμίων λογαριαςμϊν ςε επίπεδο 
τεταρτοβακμίων, γίνεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ λογιςτικισ και τισ ανάγκεσ του 
υπόχρεου απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν. 
 
Διατάξεισ που επιβάλλουν τθν τιρθςθ κλαδικϊν λογιςτικϊν ςχεδίων κατιςχφουν 
των διατάξεων των προθγοφμενων εδαφίων. 
Από τουσ λογαριαςμοφσ του γενικοφ και των αναλυτικϊν κακολικϊν πρζπει να 
προκφπτουν ςυγκεντρωτικά και αναλυτικά ςτοιχεία των καταχωριςεων, ϊςτε να 
είναι ευχερισ θ πλθροφόρθςθ ι θ επαλικευςθ από το φορολογικό ζλεγχο, για τισ 
ανάγκεσ όλων των φορολογικϊν αντικειμζνων. 
Το πρϊτο, το δεφτερο και τα δφο τελευταία εδάφια τθσ παραγράφου 21 του άρκρου 
αυτοφ ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και επί τιρθςθσ διπλογραφικϊν βιβλίων. 
Ο υπόχρεοσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν που τθρεί διπλογραφικά βιβλία τθρεί επίςθσ: 

 Μθτρϊο παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων κατά τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.2.103 του Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου. Τα ζπιπλα και 
ςκεφθ μπορεί να παρακολουκοφνται ςτο μθτρϊο παγίων ανά ςυντελεςτι 
απόςβεςθσ. 

 Βιβλίο απογραφϊν ςτο οποίο μετά από καταμζτρθςθ καταγράφονται και 
αποτιμϊνται όλα τα ςτοιχεία τθσ επαγγελματικισ του περιουςίασ που 
κατζχει κατά τθ λιξθ τθσ διαχειριςτικισ του περιόδου. Τθν ίδια υποχρζωςθ 
ζχουν ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ και τα νομικά πρόςωπα του άρκρου 101 του ν. 
2238/1994 που ζχουν τεκεί ςε εκκακάριςθ που διαρκεί πζραν του ζτουσ. Για 
τθν αποτίμθςθ των ςτοιχείων τθσ απογραφισ εφαρμόηονται υποχρεωτικά οι 
κανόνεσ αποτίμθςθσ του π.δ. 1123/1980.  

 Πταν τα λογιςτικά βιβλία τθροφνται ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα 
(Δ.Λ.Ρ.), θ αξία των μενόντων αποκεμάτων των ιδιοπαραχκζντων ζτοιμων 
προϊόντων και τθσ παραγωγισ ςε εξζλιξθ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται με βάςθ τα 
Δ.Λ.Ρ. δεν αναπροςαρμόηεται με τισ διαφοροποιιςεισ ςτοιχείων κόςτουσ μεταξφ 
λογιςτικισ και φορολογικισ βάςθσ. Οι διαφορζσ αυτζσ, εφόςον υπάρχουν, 
ποςοτικοποιοφνται ςε ετιςια ςυνολικι βάςθ, ανεξάρτθτα αν αποτελοφν ςτοιχεία 
κόςτουσ των πωλθκζντων ι των μενόντων προϊόντων και καταχωροφνται ςτον 
Ρίνακα των Φορολογικϊν Αποτελεςμάτων Χριςθσ και ςτον Ρίνακα Συμφωνίασ 
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Λογιςτικισ Φορολογικισ Βάςθσ (Ρ.Σ.Λ.Φ.Β.), που ορίηονται από τισ διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 14 του άρκρου αυτοφ.  
Στο βιβλίο απογραφϊν καταχωροφνται:  

 Τα αποκζματα τα οποία καταγράφονται ςτο βιβλίο ι ςε καταςτάςεισ 
διακεκριμζνα για κάκε αποκθκευτικό χϊρο. Τα αποκζματα που βρίςκονται 
ςε τρίτουσ καταχωροφνται ανά τρίτο χωρίσ να απαιτείται καταχϊρθςθ και 
κατά αποκθκευτικό χϊρο τρίτου. Θ καταχϊρθςθ, θ οποία περιλαμβάνει το 
είδοσ, τθ μονάδα μζτρθςθσ, τθν ποςότθτα, τθν κατά μονάδα αξία, ςτθν 
οποία αποτιμικθκε κάκε είδοσ, κακϊσ και τθ ςυνολικι του αξία, γίνεται με 
μία εγγραφι για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα κάκε είδουσ αγακοφ, για κάκε 
αποκθκευτικό χϊρο. Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγακά που βρίςκονται ςε 
υποκατάςτθμα ι ςε αποκθκευτικό χϊρο καταχωροφνται διακεκριμζνα ςτο 
βιβλίο απογραφϊν τθσ ζδρασ και τα δεδομζνα των αγακϊν αυτϊν δίνονται 
άμεςα ςτον ζλεγχο που διενεργείται ςτο υποκατάςτθμα ι ςτον 
αποκθκευτικό χϊρο. 

  Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία αναγράφονται κατά ομοειδείσ 
κατθγορίεσ τουλάχιςτον με τθν αξία κτιςθσ ι κόςτοσ ιδιοκαταςκευισ, 
προςαυξθμζνο με τισ δαπάνεσ επεκτάςεων ι προςκθκϊν και βελτιϊςεων, 
τισ αποςβζςεισ τουσ και τθν αναπόςβεςτθ αξία τουσ.  Σε περίπτωςθ 
ολοςχεροφσ απόςβεςθσ παγίου περιουςιακοφ ςτοιχείου διατθρείται ςτο 
μθτρϊο παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων αναπόςβεςτθ αξία ενόσ λεπτοφ του 
ευρϊ, όταν το περιουςιακό αυτό ςτοιχείο εξακολουκεί να παραμζνει ςτθν 
κυριότθτα του υπόχρεου απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν.  

 Κατ` εξαίρεςθ, τα ζπιπλα και ςκεφθ μπορεί να καταχωροφνται ςτο βιβλίο 
απογραφϊν, κατά ςυντελεςτι αποςβζςεων, με το ςυνολικό ποςό τθσ αξίασ κτιςθσ 
τουσ, τισ αποςβζςεισ και τθν αναπόςβεςτθ αξία τουσ. 

 Τα λοιπά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τα οποία μπορεί να 
καταχωροφνται ςτο βιβλίο απογραφϊν με τα υπόλοιπα μόνο των 
πρωτοβάκμιων λογαριαςμϊν, εφόςον ανάλυςθ κακενόσ λογαριαςμοφ 
δίνεται ςτον ζλεγχο. Ειδικά για τισ μετοχζσ, τισ ομολογίεσ και τα λοιπά 
χρεόγραφα καταχωρείται για κάκε είδοσ θ ποςότθτα, θ αξία κτιςθσ κι θ 
τρζχουςα αξία. 

 Τα αποκζματα κυριότθτασ άλλου υπόχρεου απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν που 
βρίςκονται κατά τθ λιξθ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
κατ` είδοσ και ποςότθτα, εφόςον τα δεδομζνα αυτά δεν προκφπτουν από 
άλλα βιβλία. 

 Ο νόμιμα ςυνταχκείσ ιςολογιςμόσ και λογαριαςμόσ αποτελεςμάτων χριςθσ, 
ο πίνακασ διάκεςθσ αποτελεςμάτων, θ κατάςταςθ του λογαριαςμοφ γενικισ 
εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τα υποδείγματα των παραγράφων 4.1.202, 
4.1.302 και 4.1.402 του άρκρου 1 του π.δ. 1123/1980, κακϊσ και οι πίνακεσ 
που ορίηονται από τισ περιπτϊςεισ α` και γ` τθσ παραγράφου 15 του άρκρου 
αυτοφ. Ειδικά τα νομικά πρόςωπα του άρκρου 101 του ν. 2238/1994 που 
τελοφν υπό εκκακάριςθ που διαρκεί πζραν του ζτουσ ςυντάςςουν και 
καταχωροφν ςτο βιβλίο απογραφϊν προςωρινό ιςολογιςμό λογαριαςμό 
αποτελεςμάτων χριςθσ και κατάςταςθ του λογαριαςμοφ γενικισ 
εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τα υποδείγματα του προθγοφμενου εδαφίου. 
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Ο υπόχρεοσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν που τθρεί διπλογραφικά βιβλία, υποχρεοφται 
να τθρεί θλεκτρονικό φάκελο ελζγχου ανά διαχειριςτικι περίοδο, ο οποίοσ 
ενθμερϊνεται μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ με τα αναλυτικά δεδομζνα του 
τελευταίου προςωρινοφ και του οριςτικοφ ιςοηυγίου των λογαριαςμϊν όλων των 
βακμίδων, των θμερολογίων, του βιβλίου απογραφϊν και ιςολογιςμοφ, των 
πλθροφοριϊν τθσ παραγράφου 23 του άρκρου αυτοφ, και του μθτρϊου παγίων, 
εφόςον αυτά τθροφνται μθχανογραφικά. 
Ο υπόχρεοσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν που ςυντάςςει τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ του 
Καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα (Δ.Λ.Ρ.) τθρεί τα λογιςτικά 
του βιβλία ι με βάςθ τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ των Δ.Λ.Ρ. ι με βάςθ τισ αρχζσ και 
τουσ κανόνεσ τθσ ιςχφουςασ φορολογικισ νομοκεςίασ. 
 
Ο υπόχρεοσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν που τθρεί τα βιβλία του ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ των Δ.Λ.Ρ. υποχρεοφται: 
 
 Α. Να ςυντάςςει Ρίνακα Συμφωνίασ Λογιςτικισ - Φορολογικισ Βάςθσ (Ρ.Σ.Λ.Φ.Β.). 
 Στον Ρίνακα αυτόν καταχωροφνται ςε χωριςτζσ ςτιλεσ για κάκε πρωτοβάκμιο 
διαφοροποιθμζνο λογαριαςμό ςε χρζωςθ ι πίςτωςθ: 

 Θ αξία όπωσ προκφπτει από τα τθροφμενα βιβλία (Λογιςτικι βάςθ). 
 Θ αξία όπωσ προςδιορίηεται με βάςθ τουσ κανόνεσ τθσ φορολογικισ 

νομοκεςίασ (Φορολογικι βάςθ). 
 Θ διαφορά μεταξφ Λογιςτικισ και Φορολογικισ βάςθσ. 

 
 Β. Να τθρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μθτρϊο Ράγιων Ρεριουςιακϊν Στοιχείων, το 
οποίο μπορεί να είναι ενςωματωμζνο ςτο κφριο Μθτρϊο Ράγιων Ρεριουςιακϊν 
Στοιχείων τθσ εταιρείασ και χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ του ποςοτικοφ 
προςδιοριςμοφ των αναγκαίων καταχωριςεων ςτον Ρ.Σ.Λ.Φ.Β. και ςτον Ρίνακα 
Φορολογικϊν Αποτελεςμάτων, ςτο βακμό που, κατά τθν εφαρμογι των Δ.Λ.Ρ., 
προκφπτουν διαφορζσ ςτθν αποτίμθςθ πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων είτε λόγω 
τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ προ των αποςβζςεων αξίασ τουσ είτε λόγω τθσ 
διαφοροποίθςθσ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων. 
 
Γ. Να ςυντάςςει Ρίνακεσ Φορολογικϊν Αποτελεςμάτων Χριςθσ, Σχθματιςμοφ 
Φορολογικϊν Αποκεματικϊν και Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Φορολογικϊν 
Αποκεματικϊν, των οποίων τα δεδομζνα προκφπτουν από λογαριαςμοφσ που 
τθροφνται με τθ διπλογραφικι μζκοδο. 
 
Ο υπόχρεοσ απεικόνιςθσ ςυναλλαγϊν που εντάςςεται ςε τιρθςθ απλογραφικϊν 
βιβλίων τθρεί: 
 

 Βιβλίο εςόδων - εξόδων. 
 Βιβλίο απογραφϊν ι καταςτάςεισ απογραφισ, εφόςον τα ετιςια 

ακακάριςτα ζςοδα του από τθν πϊλθςθ αγακϊν υπερζβθςαν το όριο των 
εκατόν πενιντα χιλιάδων (150.000) ευρϊ. Τα ζςοδα τθσ πρϊτθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου δεν ανάγονται ςε ετιςια βάςθ. 
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3. Κατθγορίεσ τιρθςθσ βιβλίων ςφμφωνα με τα  Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα  
63 

 
Οι  κατθγορίεσ τιρθςθσ βιβλίων είναι δφο: 
 

 Διπλογραφικά Βιβλία 
 Απλογραφικά Βιβλία 

 
Υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία πρζπει να τθροφν, ανεξαρτιτωσ τηίρου (κφκλου 
εργαςιϊν) και μεγζκουσ: 
 

 ΑΕ, ΕΡΕ, ΙΚΕ,ΕΕ κατά μετοχζσ εταιρίασ. 
 ΟΕ, ΕΕ όταν όλοι οι εταίροι είναι ΑΕ, ΕΡΕ, ΙΚΕ, και γενικά τζτοιου τφπου 

πρόςωπα ι άλλου νομικοφ τφπου ςυγκρίςιμου με τα νομικά πρόςωπα τθσ 
περίπτωςθσ αυτισ με περιοριςμζνθ ευκφνθ. 

 
Απλογραφικά βιβλία ( Εςόδων – Εξόδων) τθροφν οι: 
 

 OE, απλζσ EE, ατομικζσ και κοινωνίεσ, Κοινοπραξίεσ, αςτικζσ, δικθγορικζσ, 
ςυμβολαιογραφικζσ κ.λ.π με μοναδικι προχπόκεςθ ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν 
τουσ δεν υπερβαίνει το ποςό του 1.500.000€. 

Ειδικά: 
 

 Οι επιχειριςεισ εμπορίασ υγρϊν καυςίμων (ΟΕ, ΕΕ, ατομικι επιχείρθςθ) με 
κφκλο εργαςιϊν μζχρι και 8.000.000€. 

 Οι επιχειριςεισ χονδρικισ πϊλθςθσ καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων, ειδικά 
για το φορολογικό ζτοσ 2015. 

 Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ που εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα με βάςθ τουσ 
Ν.89/1967 και 378/1968. 

 Τα υποκαταςτιματα των αλλοδαπϊν αεροπορικϊν επιχειριςεων που 
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα και απαλλάςςονται φόρου ειςοδιματοσ με τον 
όρο τθσ αμοιβαιότθτασ. 

 Ο εκμεταλλευτισ πλοίου δεφτερθσ κατθγορίασ του Ν.27/1975. 
 

4. Λογιςτικό ςφςτθμα και βαςικά λογιςτικά  αρχεία ςφμφωνα με τα Ελλθνικά 
Λογιςτικά Πρότυπα.  64 

 
Θ οντότθτα τθρεί, ωσ μζροσ του λογιςτικοφ ςυςτιματόσ τθσ, αρχείο κάκε 
ςυναλλαγισ και γεγονότοσ αυτισ που πραγματοποιείται ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσ, κακϊσ και των προκυπτόντων πάςθσ φφςεωσ εςόδων, κερδϊν, εξόδων, 
ηθμιϊν, αγορϊν και πωλιςεων περιουςιακϊν ςτοιχείων, εκπτϊςεων και 
επιςτροφϊν, φόρων, τελϊν και των πάςθσ φφςεωσ  
ειςφορϊν ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. 65 

                                                           
63

 Άρκρο 2 Ν.4308/2014 - Δθμιτρθσ Σταματόπουλοσ – Ακινα Νοζμβριοσ 2015 – Ελλθνικά Λογιςτικά 
Ρρότυπα 
64
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 Το λογιςτικό ςφςτθμα τθσ οντότθτασ παρακολουκεί ςε αρχείο κάκε ςτοιχείο του 
ιςολογιςμοφ, κακϊσ και κάκε μεταβολι αυτοφ. 66 
 
 Θ τιρθςθ των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου γίνεται με 
τρόπο ανάλογο του μεγζκουσ και τθσ φφςθσ τθσ οντότθτασ και ςφμφωνα με τον 
παρόντα νόμο. 67 
 
 Για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ τιρθςθσ των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 
του παρόντοσ άρκρου, το κριτιριο τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ παρ. 5 του άρκρου 17 
του παρόντοσ νόμου δεν ζχει εφαρμογι. 68 
 
Το λογιςτικό ςφςτθμα τθσ οντότθτασ απαιτείται να παρακολουκεί τθ λογιςτικι βάςθ 
των ςτοιχείων των εςόδων, εξόδων, περιουςιακϊν ςτοιχείων, υποχρεϊςεων και 
κακαρισ κζςθσ, κατά περίπτωςθ, με ςκοπό τθν κατάρτιςθ των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων τθσ οντότθτασ, ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιςτικό ςφςτθμα 
τθσ οντότθτασ απαιτείται να παρακολουκεί και τθ φορολογικι βάςθ των ςτοιχείων 
των εςόδων, εξόδων, περιουςιακϊν ςτοιχείων, υποχρεϊςεων και κακαρισ κζςθσ, 
κατά περίπτωςθ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τθ φορολογικι νομοκεςία και τθν 
υποβολι φορολογικϊν δθλϊςεων. 69 
 
Τα λογιςτικά αρχεία τθροφνται με θλεκτρονικό ι χειρόγραφο τρόπο. Πταν ςτθν 
τιρθςθ των αρχείων χρθςιμοποιοφνται ςυντομεφςεισ ι ςφμβολα, το νόθμά τουσ 
ορίηεται με ςαφινεια. 70 
 
Τα λογιςτικά ςτοιχεία (παραςτατικά), ςυμπεριλαμβανομζνων των τιμολογίων 
πϊλθςθσ, επιτρζπεται να ςυντάςςονται ςε γλϊςςα άλλθ από τθν Ελλθνικι. Τα 
λογιςτικά βιβλία (αρχεία) τθροφνται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 71 
 
Το ςχζδιο των λογαριαςμϊν του Ραραρτιματοσ Γ` χρθςιμοποιείται ωσ μζροσ του 
λογιςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ οντότθτασ, ςε ότι αφορά ςτθν ονοματολογία, ςτο βακμό 
ανάλυςθσ και ςυγκζντρωςθσ των λογαριαςμϊν, κακϊσ και ςτο περιεχόμενό τουσ, 
όπωσ αυτό κακορίηεται ςε ςυνδυαςμό με τουσ οριςμοφσ του Ραραρτιματοσ Α` και 
τα υποδείγματα των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων του Ραραρτιματοσ Β`. Θ 
περαιτζρω ανάπτυξθ του ςχεδίου λογαριαςμϊν για τθν κάλυψθ των 
πλθροφοριακϊν αναγκϊν τθσ οντότθτασ και τθν ευχερι εφαρμογι του παρόντοσ 
νόμου είναι ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ τθσ οντότθτασ, λαμβάνοντασ ιδιαίτερα υπόψθ 
τθν ανάγκθ κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ παρ. 10 του άρκρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι 
των λογαριαςμϊν δφναται να προςαρμόηονται, ςφμφωνα με τισ κακιερωμζνεσ 
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ονοματολογίεσ ευρφτερων κλάδων δραςτθριότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν 
παρ. 12 του άρκρου 16.  72 
 
Εναλλακτικά του ςχεδίου λογαριαςμϊν του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 8 
του παρόντοσ άρκρου, κάκε οντότθτα που υπόκειται ςε αυτόν το νόμο ζχει τθ 
δυνατότθτα να εφαρμόηει το ςχζδιο λογαριαςμϊν, όπωσ ιςχφει κατά τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2014. 73 
 
Πταν θ οντότθτα ςυντάςςει ιςολογιςμό, χρθςιμοποιεί ζνα κατάλλθλο διπλογραφικό 
ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ των ςτοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του 
παρόντοσ άρκρου και τθρεί: 74 
 
 α) Αρχείο ςτο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάκε ςυναλλαγι και γεγονόσ 
(θμερολόγιο). 
 
 β) Αρχείο με τισ μεταβολζσ κάκε τθροφμενου λογαριαςμοφ (αναλυτικό κακολικό). 
 
 γ) Σφςτθμα ςυγκζντρωςθσ του ακροίςματοσ των αυξιςεων και μειϊςεων 
(χρεϊςεων και πιςτϊςεων), κακϊσ και το υπόλοιπο κάκε τθροφμενου λογαριαςμοφ 
(ιςοηφγιο). 
 
Θ οντότθτα τθσ παρ. 2(γ) του άρκρου 1 που εμπίπτει ςτθν κατθγορία των πολφ 
μικρϊν οντοτιτων και επιλζγει, ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο, να καταρτίςει τισ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 16 δφναται να μθν τθριςει 
τα αρχεία τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου.  75 
 
Πταν, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ αυτοφ του νόμου, θ οντότθτα δεν ςυντάςςει 
ιςολογιςμό, δφναται, αντί του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ παραγράφου 10, να 
χρθςιμοποιεί ζνα κατάλλθλο απλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα (βιβλία εςόδων - 
εξόδων) για τθν παρακολοφκθςθ των ςτοιχείων τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ 
άρκρου, τα οποία ςυμπεριλαμβάνουν:  76 
 
 α) Τα πάςθσ φφςεωσ ζςοδα διακεκριμζνα ςε ζςοδα από πϊλθςθ εμπορευμάτων, 
από πϊλθςθ προϊόντων, από παροχι υπθρεςιϊν και λοιπά ζςοδα. 
 
 β) Τα πάςθσ φφςεωσ κζρδθ. 
 
 γ) Τισ πάςθσ φφςεωσ αγορζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, διακεκριμζνα ςε αγορζσ 
εμπορευμάτων, υλικϊν (πρϊτων ι βοθκθτικϊν υλϊν), παγίων και αγορζσ λοιπϊν 
περιουςιακϊν ςτοιχείων. 
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 δ) Τα πάςθσ φφςεωσ ζξοδα, διακεκριμζνα ςε αμοιβζσ προςωπικοφ 
ςυμπεριλαμβανομζνων ειςφορϊν ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, αποςβζςεισ, 
ζξοδα από τθ λιψθ λοιπϊν υπθρεςιϊν και λοιπά  
ζξοδα. 
 
 ε) Τισ πάςθσ φφςεωσ ηθμίεσ. 
 
 ςτ) Τουσ πάςθσ φφςεωσ φόρουσ και τζλθ, ξεχωριςτά κατά είδοσ. 
 
 

5. Διπλογραφικά βιβλία. Πλιρεσ λογιςτικό ςφςτθμα  ςφμφωνα με τα 
Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα 77 

 
Πταν θ οντότθτα ςυντάςςει ιςολογιςμό, χρθςιμοποιεί ζνα κατάλλθλο διπλογραφικό 
ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ όλων των λογιςτικϊν δεδομζνων και τθρεί: 
Βαςικά λογιςτικά αρχεία – βιβλία: 
 

 Αρχείο ςτο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάκε ςυναλλαγι και γεγονόσ 
(θμερολόγιο). 

 Αρχείο με τισ μεταβολζσ κάκε τθροφμενου λογαριαςμοφ (αναλυτικό 
κακολικό). 

 Σφςτθμα ςυγκζντρωςθσ του ακροίςματοσ των αυξιςεων και μειϊςεων 
(χρεϊςεων και πιςτϊςεων), κακϊσ και το υπόλοιπο κάκε τθροφμενου 
λογαριαςμοφ (ιςοηφγιο). 

Άλλα βιβλία αρχεία 
 

 Ακόμα τθρεί αρχεία – βιβλία όπου παρακολουκεί τα πάγια, επενδφςεισ και 
τθν απογραφι ςτο τζλοσ τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ (φορολογικό ι 
λογιςτικό ζτοσ). 

Τα βιβλία αρχεία αυτά, τα οποία μποροφν να ςυνενωκοφν ςε ζνα, ςφμφωνα με τα 
Ε.Λ.Ρ., είναι τα ακόλουκα: 
 

 Αρχείο ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων. Μθτρϊο Ραγίων. 
 

 Αρχείο επενδφςεων ςε χρεωςτικοφσ τίτλουσ, τίτλουσ κακαρισ κζςθσ και 
λοιποφσ τίτλουσ. Βιβλίο Επενδφςεων. 

 

 Αρχεία απογραφισ ιδιόκτθτων αποκεμάτων, αποκεμάτων τρίτων, λοιπϊν 
περιουςιακϊν ςτοιχείων, λογαριαςμϊν κακαρισ κζςθσ, λογαριαςμϊν 
υποχρεϊςεων και αρχείο περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςε 
ξζνο νόμιςμα 
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Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.  Πλεσ οι ςυναλλαγζσ και όλα τα γεγονότα που 
καταχωροφνται ςτα λογιςτικά αρχεία ενςωματϊνονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ περιόδου. 
Από τισ διατάξεισ των Ε.Λ.Ρ. δεν υπάρχει πλζον νομικι υποχρζωςθ τιρθςθσ του 
βιβλίου αποκικθσ που επζβαλαν καταργοφμενεσ ι καταργθκείςεσ διατάξεισ ςτο 
παρελκόν. 
Δεν υπάρχει υποχρζωςθσ τιρθςθσ βιβλίου τεχνικϊν προδιαγραφϊν ι βιβλίου 
τιρθςθσ κοςτολογίου.  
 
5.1  Διοικθτικά Βιβλία ΕΠΕ 
 
Τα Διοικθτικά βιβλία των ΕΡΕ είναι τα ακόλουκα: 
 

 Το βιβλίο των εταίρων ςτο οποίο καταχωρίηονται το όνομα του εταίρου θ 
ικαγζνεια και θ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ του, οι ειςφορζσ του κάκε εταίρου 
κακϊσ και οι μεταβολζσ των προςϊπων των εταίρων. 

 Το βιβλίο πρακτικϊν ςυνελεφςεων ςτο οποίο καταχωρίηονται οι αποφάςεισ 
των εταίρων. 

 Το βιβλίο πρακτικϊν διαχειρίςεωσ ςτο οποίο καταχωρίηονται οι αποφάςεισ 
των διαχειριςτϊν. 

 
 

6.  υνοπτικι παρουςίαςθ του ςχεδίου λογαριαςμϊν των Ε.Λ.Π.   
 
Σφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ. ορίηονται οι ακόλουκεσ ομάδεσ λογαριαςμϊν: 78 
 
Ομάδα 1: Ενςϊματα και άυλα μθ κυκλοφοροφντα (πάγια) περιουςιακά ςτοιχεία. 
Ομάδα 2: Αποκζματα. 
Ομάδα 3: Χρθματοοικονομικά και λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία.  
Ομάδα 4: Κακαρι Θζςθ. 
Ομάδα 5: Υποχρεϊςεισ. 
Ομάδα 6: Ζξοδα και ηθμίεσ. 
Ομάδα 7: Ζςοδα και κζρδθ. 
Ομάδα 8: Ιδιοπαραγωγι, υποκαταςτιματα και αποτελζςματα περιόδου. 
 
Δεν υπάρχει πρόβλεψθ, οφτε υποχρζωςθ τιρθςθσ λογαριαςμϊν ομάδασ 9 
(Αναλυτικι λογιςτικι εκμετάλλευςθσ) και ομάδασ 10 (λογαριαςμοί τάξεωσ) 
ςφμφωνα με το  Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο. 
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7.  Διαρκζσ και μεταβατικό κακεςτϊσ εφαρμογισ του ςχεδίου λογαριαςμϊν 
του Ε.Γ.Λ..  Επιλογζσ τθσ επιχείρθςθσ.  79 

 
Για όςουσ το επικυμοφν, κεςπίςτθκε διαρκζσ μεταβατικό κακεςτϊσ εφαρμογισ του 
ςχεδίου των λογαριαςμϊν του Ε.Γ.Λ.Σ.  
Θ δυνατότθτα αυτι ιςχφει και για τισ λειτουργοφςεσ επιχειριςεισ τθν 31-12-2014, 
αλλά και για τισ επιχειριςεισ που κα ςυςτακοφν από τθν 1-1-2015 και μετά.  Το 
ςχζδιο λογαριαςμϊν του Ε.Γ.Λ.Σ., εξακολουκεί να ιςχφει για όποιον επιλζγει και 
ςυνεχίηει να το εφαρμόςει. 
Θ επιλογι μεταξφ τθσ τιρθςθσ του ςχεδίου των λογαριαςμϊν που προζβλεπε το 
Ε.Γ.Λ.Σ. και του ςχεδίου λογαριαςμϊν που προβλζπει το νζο νομοκζτθμα των 
Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων, είναι υπόκεςθ – επιλογι τθσ οντότθτασ , δθλαδι 
τθσ κάκε επιχείρθςθσ. 
 
 

8.  Ζγγραφζσ ςφςταςθσ Εταιριϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ ςφμφωνα με το 
Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα. 

 
Οι λογιςτικζσ εγγραφζσ που πρζπει να διενεργοφνται για τθν καταβολι του 
κεφαλαίου τθσ Ε.Ρ.Ε. κατά τθ ςφςταςι τθσ είναι οι ακόλουκεσ: 
 
 
 

1.  Κάλυψθ εταιρικοφ κεφαλαίου 
33 Λοιπζσ Απαιτιςεισ    
33.03. Άλλεσ Απαιτιςεισ από μθ 

ςυνδεδεμζνεσ οντότθτεσ 
   

33.03.01.550 Εταίροσ Α’  50.000  
33.03.01.551 Εταίροσ Β’  30.000  
33.03.01.552 Εταίροσ Γ’  20.000  
εισ 40 Κεφάλαιο   
 40.03 Οφειλόμενο 

Κεφάλαιο 
 100.000 

 
2. Καταβολι Εταιρικοφ Κεφαλαίου 

38 Ταμειακά 
διακζςιμα 

   

38.01 Ταμείο  100.000  
εισ 33  Λοιπζσ Απαιτιςεισ   
 33.03 Άλλεσ Απαιτιςεισ από μθ 

ςυνδεδεμζνεσ οντότθτεσ 
  

 33.03.01.550 Εταίροσ Α’  50.000 
 33.03.01.551 Εταίροσ Β’  30.000 
 33.03.01.552 Εταίροσ Γ’  20.000 
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3. Ιςόποςθ μεταφορά των 40.03 ςε 40.07 Καταβλθμζνο Εταιρικό  

Κεφάλαιο 
40 Κεφάλαιο    
40.03 Οφειλόμενο 

Κεφάλαιο 
 100.000  

εισ 40 Κεφάλαιο   
 40.07 Καταβλθμζνο Εταιρικό 

Κεφάλαιο 
 100.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

  ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ 

1.  Ιςτορική Αναδρομή 

Ενϊ οι προςωπικζσ εταιρίεσ νομοκετικθκαν ςτθ χϊρα μασ πολφ νωρίσ (λίγο μετά τθ 

ςφςταςθ του νεότερου ελλθνικοφ κράτουσ) και οι ανϊνυμεσ εταιρίεσ ζκαμαν τθ 

κριαμβευτικι εμφάνιςθ τουσ με το νόμο 2190/1920 (δθλαδι, ςε μια εποχι που 

μόλισ άρχιςε δειλά – δειλά θ βιομθχανικι ανάπτυξθ) οι εταιρίεσ περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ άργθςαν πολφ να κακιερωκοφν.  Ραρά τθν κακυςτερθμζνθ, όμωσ 

εμφάνιςθ θ Ε.Ρ.Ε. είχε ταχφτατθ και ευρεία εξάπλωςθ. 80 

Οι Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ ρυκμίηονται από τον Ν.3190/1955 ο οποίοσ 

εξακολουκεί να ιςχφει ςχεδόν αναλλοίωτοσ από το 1955, χωρίσ επικαιροποίθςθ 

(εκτόσ από οριςμζνεσ παρεμβάςεισ κατά τθν ενςωμάτωςθ οδθγιϊν), και, όπωσ είναι 

φυςιολογικό, ζχει υποςτεί τθ φκορά του χρόνου.  81 

 

2. Οριςμόσ ΕΠΕ – Ευθφνη Εταίρων 

Ρρόκειται για κεφαλαιουχικι εταιρία θ οποία αποτελεί ιδιόμορφο εταιρικό τφπο.  

Είναι μια εταιρία, που διευκολφνει τα πρόςωπα που κζλουν να εργαςτοφν με 

οριςμζνο κεφάλαιο, χωρίσ να κινδυνεφει θ υπόλοιπθ περιουςία τουσ. 82 

Στθν εταιρία αυτι όλοι οι εταίροι ευκφνονται μζχρι το ποςό τθσ ειςφοράσ τουσ, για 

τισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ, ενϊ ςυγχρόνωσ, βρίςκονται ςε άμεςθ επαφι με τουσ 

ςυναλλαςςόμενουσ μαηί τουσ και ςυμμετζχουν άμεςα και προςωπικά ςτθ διοίκθςθ 

των εταιρικϊν υποκζςεων. 83 

Στθν Ε.Ρ.Ε. για τισ εταιρικζσ υποχρεϊςεισ ευκφνεται μόνο θ εταιρία και θ ευκφνθ 

τθσ είναι απεριόριςτθ, δθλαδι θ εταιρία ευκφνεται με όλθ τθσ τθν περιουςία (Εφ. 

Ακθνϊν 480/2009).  84 

Σθμειϊνεται ότι θ ευκφνθ των εταίρων τθσ Ε.Ρ.Ε. είναι απεριόριςτθ για χρζθ τθσ 

εταιρίασ προσ το Δθμόςιο (Άρκρο 69 του Ν.Δ. 356/74) και για αδικιματα 

φοροδιαφυγισ.  Το ίδιο ιςχφει και για τα χρζθ τθσ Ε.Ρ.Ε. προσ το Ι.Κ.Α. 85 
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Θ Εταιρία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ μπορεί να ςυςτακεί από ζνα ι περιςςότερα 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 86 

3.  Μονοπρόςωπη Εταιρία Περιοριςμζνησ Ευθφνησ 

Σφμφωνα με το άρκρο 43α του Ν.3190/1955, μπορεί να ςυςτακεί εταιρίασ 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ από ζνα μόνο πρόςωπο  (φυςικό ι νομικό) ι να καταςτεί 

μετά τθ ςφςταςι τθσ μονοπρόςωπθ, με τθ ςυγκζντρωςθ όλων των εταιρικϊν 

μεριδίων ςε ζνα πρόςωπο (φυςικό ι νομικό).  87 

Για τθν ςφςταςθ τθσ Μονοπρόςωπθσ Ε.Ρ.Ε πρζπει να ιςχφουν οι παρακάτω 

περιοριςμοί: 

 Στθν επωνυμία τθσ πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ολογράφωσ οι λζξεισ « 

ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΕΤΑΙΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ» 

 Φυςικό ι νομικό πρόςωπο δεν μπορεί, με ποινι ακυρότθτασ, να είναι 

μοναδικόσ εταίροσ ςε περιςςότερεσ από μία εταιρίεσ περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ 

 Εταιρία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ δεν μπορεί, με ποινι ακυρότθτασ, να ζχει 

μοναδικό εταίρο Μονοπρόςωπθ Εταιρία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ. 

 Οι εξουςίεσ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων, αςκοφνται από τον μοναδικό 

εταίρο.  88 

 Με τισ νζεσ διατάξεισ των παραγράφων 1-3 του άρκρου 4 του Ν.3190/1955, 

όπωσ αυτζσ αντικαταςτάκθκαν με τθν παράγραφο 9 του άρκρου 3 του 

Ν.4156/2013, θ Ε.Ρ.Ε. , εάν είναι μονοπρόςωπθ, μπορεί να ζχει κεφάλαιο 

μόλισ 30,00 ευρϊ, όςο είναι δθλαδι ζνα εταιρικό μερίδιο.  89 

 

 

4. Χαρακτθριςτικά τθσ Εταιρίασ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ 

 

 Για το κεφάλαιο τθσ Ε.Ρ.Ε. υπιρχε ανζκακεν κατϊτατο όριο ςτθ διάταξθ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 4 του Ν.3190/1955.  Με το άρκρο 6&3β τθσ 

Ρράξεωσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 2012, που 

κυρϊκθκε με το άρκρο 48 του Ν.4111/2013, το κατϊτατο όριο του 

κεφαλαίου τθσ Ε.Ρ.Ε. είχε οριςτεί ςτο ποςό των 2.400,00 ευρϊ.  Πμωσ με τθν 

παράγραφο 9 του άρκρου 3 του Ν.4156/2013, που αντικατζςτθςε τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 4 του Ν.3190/55, ορίςκθκε ότι το κεφάλαιο τθσ 
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Ε.Ρ.Ε. κακορίηεται από τουσ  εταίρουσ  χωρίσ περιοριςμό και κάκε διάταξθ 

περί ελάχιςτου καταβεβλθμζνου κεφαλαίου τθσ εταιρείασ καταργείται.  Εάν 

θ εταιρία είναι διπρόςωπθ το κεφάλαιο μπορεί να είναι 60,00 ευρϊ (κάκε 

εταίροσ ζνα εταιρικό μερίδιο των 30,00 ευρϊ) κ.ο.κ. 90 

 Κάκε εταίροσ μετζχει ςτθν εταιρεία μόνον με μία μερίδα ςυμμετοχισ και με 

περιςςότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελοφν τθν μερίδα ςυμμετοχισ 

του, αν θ ειςφορά του είναι πολλαπλάςια του ελάχιςτου ποςοφ τθσ μερίδασ 

ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το καταςτατικό. 91 

 Θ απαγόρευςθ τθσ ζκδοςθσ μετοχϊν, δθλαδι θ μετατροπι των εταιρικϊν 

μερίδων ςε μετοχζσ.  Αυτό επιτρζπεται μόνο ςτισ Α.Ε. και όχι ςτισ Ε.Ρ.Ε. 

 Ο προςωπικόσ χαρακτιρασ τθσ εταιρίασ.  Δθλαδι, θ ςυμμετοχι όλων των 

εταίρων ςτισ εργαςίεσ τθσ εταιρίασ. 

 Ρροςτατεφονται οι δανειςτζσ τθσ εταιρίασ αυτισ με τισ ευρείεσ 

δθμοςιεφςεισ τθσ ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ, αςτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ 

κατά των διαχειριςτϊν. 

 Οι εταίροι, με κατάλλθλουσ όρουσ ςτο καταςτατικό τουσ, μποροφν να 

εξυπθρετοφν καλφτερα τα ςυμφζροντά τουσ, υπάρχει δθλαδι, ςτο νόμο 

αρχι για τθν ελαςτικότθτα του τφπου αυτϊν των εταιριϊν. 

 Θ εταιρία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ είναι από το νόμο εμπορικι εταιρία, 

ανεξάρτθτα από το ςκοπό που επιδιϊκει.  92 

 

5. φςταςθ τθσ εταιρίασ 

Για τθ ςφςταςθ τθσ εταιρίασ χρειάηεται ςυςτατικό ζγγραφο, που ονομάηεται 

καταςτατικό και πρζπει να γίνει με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, ζτςι ϊςτε ν’ 

αποκτά θ ςφςταςθ τθσ εταιρίασ μεγαλφτερεσ εγγυιςεισ.  Επίςθσ πρζπει να 

υποβλθκεί ςε διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ, που ορίηει ο νόμοσ.  93 

6. Βαςικά ςτοιχεία του Καταςτατικοφ 

Το καταςτατικό τθσ Εταιρίασ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ πρζπει να περιζχει οριςμζνα 

ςτοιχεία, εκ των οποίων μερικά είναι υποχρεωτικά και άλλα προαιρετικά. 

Τα υποχρεωτικά ςτοιχεία του καταςτατικοφ είναι τα ακόλουκα ςφμφωνα με το 

άρκρο 6 παρ.1 του Ν.3190/1955: 

 Το όνομα, το επϊνυμο, το επάγγελμα, θ κατοικία και θ ικαγζνεια των 

εταίρων.  Στθν Ε.Ρ.Ε. μποροφν να είναι εταίροι και αλλοδαποί. 
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 Θ εταιρικι επωνυμία.  Θ επωνυμία απαρτίηεται είτε από το όνομα του ενόσ ι 

περιςςοτζρων εταίρων είτε από το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ. 

 Θ ζδρα τθσ εταιρίασ και ο ςκοπόσ αυτισ.  Ωσ ζδρα πρζπει να ορίηεται ζνασ 

Διμοσ ι μια Κοινότθτα τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ.  Ο ςκοπόσ πρζπει να είναι 

κεμιτόσ. 

 Θ ιδιότθτα τθσ εταιρίασ ωσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

 Το κεφάλαιο τθσ εταιρίασ, θ μερίδα ςυμμετοχισ και τα τυχόν περιςςότερα 

εταιρικά μερίδια εκάςτου εταίρου ωσ και βεβαίωςθ των ιδρυτϊν περί 

καταβολισ του κεφαλαίου. 

 Το αντικείμενο των εισ είδοσ ειςφορϊν, θ αποτίμθςθ αυτϊν και το όνομα 

του ειςφζροντοσ εταίρου ωσ και το ςφνολο τθσ αξίασ των εισ είδοσ 

ειςφορϊν. 

 Θ διάρκεια τθσ εταιρίασ.94 

Τα προαιρετικά ςτοιχεία του καταςτατικοφ κακορίηονται ςτον άρκρο 6 παρ.3 του 

Ν.3190/1955 και είναι τα ακόλουκα: 

 Ρερί ςυμπλθρωματικϊν ειςφορϊν των εταίρων 

 Ρερί άλλων παρεπόμενων παροχϊν των εταίρων που δεν αποτελοφν 

ειςφορζσ ςε χριμα ι ςε είδοσ κατά το άρκρο 5 του Ν.3190/1955. 

 Για τθν απαγόρευςθ του ανταγωνιςμοφ  ανάμεςα ςτουσ εταίρουσ 

 Για τθν απαγόρευςθ τθσ μεταβίβαςθσ ι τθσ μεταβίβαςθσ με οριςμζνεσ 

προχποκζςεισ του εταιρικοφ μεριδίου. 

 Για τθν ζξοδο των εταίρων. 

 Ρερί λφςεωσ τθσ εταιρίασ για λόγο που δεν προβλζπεται από τον νόμο.  

 Ρερί ελζγχου τθσ διαχείριςθσ. 95 

 

7. Δθμοςιότθτα τθσ εταιρίασ 

Θ δθμοςιότθτα τθσ εταιρίασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ πραγματοποιείται, ςφμφωνα 

με το άρκρο 16 του Ν.3419/2005, ωσ ακολοφκωσ: 

 Με τθν καταχϊρθςθ τθσ ςυςτατικισ πράξεωσ (ςυμβολαίου) ςτο Γ.Ε.ΜΘ, με 

τθ φροντίδα του ςυμβολαιογράφου, που ενεργεί ωσ «Υπθρεςία Μιασ 

Στάςθσ» 

 Με τθ δθμοςίευςθ ςτο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΘ. τθσ άνω ςυςτατικισ 

πράξεωσ. 

 Με τθ δθμοςίευςθ περιλιψεωσ τθσ ςυςτατικισ πράξεωσ τθσ Ε.Ρ.Ε. ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, τεφχοσ Α.Ε. – Ε.Ρ.Ε – Γ.Ε.ΜΘ, θ οποία γίνεται 

ατελϊσ. 
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Θ Ε.Ρ.Ε. αποκτά νομικι προςωπικότθτα με τθν καταχϊρθςθ αυτισ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. 

(άρκρο 15 παράγραφοσ 1 Ν.3419/2005), θ αρμόδια υπθρεςία του οποίου 

αποςτζλλει και ςχετικι ανακοίνωςθ ςτο Εκνικό Τυπογραφείο για δθμοςίευςθ ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ατελϊσ. 

8.  φςταςθ και παρακολοφκθςθ Ε.Π.Ε.  

Θ ςφςταςθ τθσ Εταιρίασ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ και όλεσ οι τροποποιιςεισ του 

καταςτατικοφ αυτισ γίνονται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, ο οποίοσ ενεργεί ωσ 

«Υπθρεςία μιασ Στάςθσ», ακολουκϊντασ τθν ακόλουκθ διαδικαςία.  Θ καταχϊρθςθ 

του ςυςτατικοφ ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου (καταςτατικοφ) τθσ Ε.Ρ.Ε. κα γίνεται 

ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ., κακϊσ και των πράξεων τροποποίθςθσ του 

καταςτατικοφ τθσ.  Θ υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ., μζχρι τθν πλιρθ λειτουργία του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ αυτοφ, κα ενθμερϊνει ςχετικά και τα κατά τόπουσ 

Ρρωτοδικεία.  

Τπογραφι ςφμβαςθσ ςφςταςθσ τθσ Ε.Π.Ε. 

Θ ςφμβαςι ςφςταςθσ τθσ Ε.Ρ.Ε. καταρτίηεται μόνο με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο.  

Εταίροι τθσ Ε.Ρ.Ε., μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα και αλλοδαποί.  Τα 

φυςικά πρόςωπα πρζπει να ζχουν δικαιοπρακτικι ικανότθτα, δθλαδι να ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

Επίςθσ ο Συμβολαιογράφοσ: 

 Ελζγχει τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τθ 

ςφςταςθ τθσ Ε.Ρ.Ε.. Ελζγχει πριν τθ ςφνταξθ τθσ ςυμβολαιογραφικισ 

πράξθσ, μζςω του Γ.Ε.ΜΘ., τθ δυνατότθτα χριςθσ τθσ επωνυμίασ και του 

διακριτικοφ τίτλου τθσ εταιρίασ. 

 Ειςπράττει τα παρακάτω ποςά, εκδίδοντασ τα ανάλογα γραμμάτια 

ειςπράξεωσ για:  

1. Κόςτοσ ςφςταςθσ εταιρίασ  

2. Τζλοσ καταχϊρθςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. 

3. Κόςτοσ εγγραφισ ςτο επιμελθτιριο. 

 Ελζγχει τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα και τθν τυχόν απαιτοφμενθ εγγραφι 

μελϊν τθσ εταιρίασ ςτον Ο.Α.Ε.Ε.  Σε καταφατικι περίπτωςθ προβαίνει ςτισ 

ενζργειεσ εγγραφισ ςτο αρμόδιο Ρεριφερειακό Τμιμα του Ο.Α.Ε.Ε. και 

απόδοςθσ του Α.Μ.Κ.Α. 

 Αιτείται και λαμβάνει φορολογικι ενθμερότθτα για όςουσ ιδρυτζσ τθσ 

εταιρίασ απαιτείται αυτό.  Το ίδιο και για τον εφοδιαςμό με Α.Φ.Μ. κάποιου 

ιδρυτι τθσ εταιρίασ που ςτερείται. 

 Καταχϊρθςθ τθσ εταιρίασ ςτο Γ.Ε.ΜΘ.  Αυτι γίνεται θλεκτρονικά με 

ανακοίνωςθ που ςυντάςςει ο ςυμβολαιογράφοσ, ο οποίοσ εντόσ 15 
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εργάςιμων θμερϊν διαβιβάηει ςτο Γ.Ε.ΜΘ. τον πλιρθ φάκελο τθσ εταιρίασ.  

Θ Ε.Ρ.Ε. λαμβάνει Αρικμό Μθτρϊου Γ.Ε.ΜΘ. 

 Δθμοςίευςθ ανακοίνωςθσ ςφςταςθσ εταιρίασ ςτο ΦΕΚ.  Τθν ανακοίνωςθ 

ςυντάςςει και αποςτζλλει θλεκτρονικά το Εκνικό Τυπογραφείο ο 

ςυμβολαιογράφοσ. 

 Διλωςθ Ζναρξθσ, λιψθ Α.Φ.Μ. τθσ εταιρίασ.  Ο ςυμβολαιογράφοσ 

διαβιβάηει θλεκτρονικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ τθ διλωςθ ζναρξθσ κακϊσ και 

τα ςχετικά ζντυπα.  Θ Δ.Ο.Υ. χορθγεί άμεςα Α.Φ.Μ. ςτθ ςυςτακείςα εταιρία 

και τον αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθν «Υπθρεςία μιασ Στάςθσ». 96 

 

9.  Ζξοδα ςυςτάςεωσ ΕΠΕ 97 

Τα απαιτοφμενα ζξοδα το 2015 για τθ ςφςταςθ μιασ εταιρίασ περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ, ανεξαρτιτωσ φψουσ κεφαλαίου, είναι: 

 Φόροσ Συγκζντρωςθσ Κεφαλαίου 1% (καταργικθκε από 7/4/2014 με τον 

Ν.4252/2014 - Ρολ.1133/2014) 

 Επιμελθτιριο ζλεγχοσ Επωνυμίασ + καταχϊρθςθ ΓΕΜΘ            60,00€ 

 Δικαιϊματα ςυμβολαιογράφου                                                     480,00€ 

 Δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ (ατελϊσ)                  _ 

Σφνολο                                                                                                540,00€ 

Θ παράςταςθ δικθγόρου που κα προςυπογράψει τθ ςυμβολαιογραφικι πράξθ 

ςυςτάςεωσ ι ςυγχωνεφςεωσ Ε.Ρ.Ε., είναι προαιρετικι (ζπαυςε να είναι 

υποχρεωτικι μετά το Ν.4093/2012) 

Ειςφορά υπζρ Ταμείου Νομικϊν δεν οφείλεται (καταργικθκε με το άρκρο 13 & 14 

του Ν.3050/2002) οφτε υπζρ του Ταμείου Ρρονοίασ Δικθγόρων. 

10. Όργανα διοίκθςθσ τθσ εταιρίασ 

Ο νόμοσ κακορίηει τα ακόλουκα εταιρικά όργανα: 

 Τθ ςυνζλευςθ των εταίρων 

 Το διαχειριςτι ι τουσ διαχειριςτζσ 

Συνζλευςθ είναι θ ςυνάκροιςθ των εταίρων ςε κακοριςμζνο χρόνο και τόπο, 

προκειμζνου να πάρουν από κοινοφ απόφαςθ για  κζματα που αφοροφν τθν 

εταιρία.  Τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ςυνζλευςθσ, τα είδθ τθσ, τον τρόπο ςφγκλθςθσ και 
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απαρτίασ τθσ, το δικαίωμα ψιφου των εταίρων και τον τρόπο που παίρνονται οι 

αποφάςεισ ρυκμίηουν τα άρκρα 10 -15 Ν.3190/1955.98 

Θ διαχείριςθ των εταιρικϊν υποκζςεων και θ εκπροςϊπθςθ τθσ Ε.Ρ.Ε., ςφμφωνα με 

το άρκρο 16 του Ν.3190/1955, ανικει εάν δεν ςυμφωνικθκε διαφορετικά, ςε όλουσ 

τουσ εταίρουσ οι οποίοι δρουν ςυλλογικά. 99 

Εκπρόςωποι και διαχειριςτζσ τθσ εταιρίασ διορίηονται με το καταςτατικό, ι και 

μεταγενζςτερα με απόφαςθ των εταίρων, που παίρνεται ςε ςυνζλευςθ.  

Εκπρόςωποι και διαχειριςτζσ μπορεί να διοριςτοφν ζνασ ι περιςςότεροι εταίροι, ι 

και άλλοσ ι άλλοι, που δεν είναι εταίροι.  Ο νόμοσ δεν κακορίηει τον αρικμό των 

διαχειριςτϊν. 100 

Απαγορεφεται να είναι διαχειριςτζσ ι εταίροι ςε Ε.Ρ.Ε. : 

 Δθμόςιοι Υπάλλθλοι 

 Κακθγθτζσ Ρανεπιςτθμίων, που μόνο ςτθ διοίκθςθ Α.Ε. μποροφν να 

ςυμμετζχουν.101 

 

11. Σροποποίθςθ καταςτατικοφ 

Τροποποίθςθ τθσ εταιρικισ ςυμβάςεωσ (που είναι διατυπωμζνθ ςτο καταςτατικό 

τθσ εταιρίασ) μπορεί να γίνει μόνο με απόφαςθ τθσ ςυνελεφςεωσ των εταίρων.  Θ 

απόφαςθ τθσ ςυνελεφςεωσ λαμβάνεται με πλειοψθφία τουλάχιςτον των τριϊν 

τετάρτων του όλου αρικμοφ των εταίρων, που εκπροςωποφν τα τρία τζταρτα του 

όλου εταιρικοφ κεφαλαίου (άρκρο 38&1 Ν.3190/1955).  Τροποποίθςθ τθσ εταιρικισ 

ςυμβάςεωσ είναι και θ προςκικθ ι αφαίρεςθ οποιαςδιποτε διατάξεωσ ςτο 

καταςτατικό.  102 

Θ τροποποίθςθ του καταςτατικοφ πρζπει να περιβλθκεί τον τφπο 

ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου, αλλιϊσ είναι άκυρθ. 103 

Κάκε τροποποίθςθ τθσ εταιρικισ ςυμβάςεωσ υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ 

δθμοςιότθτασ που ορίηει το άρκρο 8 του Ν.3190/1955 και προςκομίηεται ςτο 

Γ.Ε.ΜΘ. για καταχϊρθςθ.  Το Γ.Ε.ΜΘ. εκδίδει τθ ςχετικι ανακοίνωςθ και φροντίηει 

για τθν ανάρτθςθ αυτισ ςτο διαδικτυακό τόπο αυτοφ και ζτςι ςυντελείται θ κατά 

νόμο δθμοςιότθτα. 
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12. Εταιρικά Μερίδια 

Από τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του Ν.3190/1955 προκφπτει ότι το κεφάλαιο τθσ 

Ε.Ρ.Ε. διαιρείται ςε εταιρικά μερίδια, που το κακζνα τουσ πρζπει να ζχει 

ονομαςτικι αξία τριάντα ευρϊ ι πολλαπλάςιο του ποςοφ αυτοφ (δθλαδι 60, 90 

ευρϊ κ.ο.κ.).  Το ςφνολο των εταιρικϊν μεριδίων ενόσ εταίρου αποτελεί τθν 

εταιρικι μερίδα αυτοφ.  104 

Τα εταιρικά μερίδια δεν μποροφν να παραςτακοφν με αξιόγραφα.  Μόνο για 

ολόκλθρθ τθ μερίδα ςυμμετοχισ του εταίρου ςτθν Ε.Ρ.Ε. μπορεί να εκδοκεί 

ζγγραφο από τθν εταιρία, που αποτελεί απλϊσ απόδειξθ τθσ εταιρικισ ιδιότθτασ και 

πρζπει να αναγράφει τθν ζνδειξθ «ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΜΘ ΦΕΟΥΣΑ ΧΑΑΚΤΘΑ 

ΑΞΙΟΓΑΦΟΥ».  105 

 

13. Διάλυςθ και εκκακάριςθ τθσ Ε.Π.Ε. 

Σφμφωνα με το άρκρο 44 του Ν.3190/1955, θ Ε.Ρ.Ε. λφεται: 

 Σε κάκε περίπτωςθ που προβλζπεται από το νόμο ι το καταςτατικό.  Θ 

πάροδοσ του χρόνου διάρκειασ τθσ Ε.Ρ.Ε. ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αυτόματθ 

λφςθ τθσ εταιρίασ χωρίσ να απαιτείται δθμοςίευςθ. 

 Με απόφαςθ τθσ ςυνελεφςεωσ των εταίρων.  Θ απόφαςθ αυτι λαμβάνεται, 

αν δεν ορίηεται αλλιϊσ ςτο καταςτατικό, από πλειοψθφία των τριϊν 

τετάρτων του όλου αρικμοφ των εταίρων, που να εκπροςωποφν τα τρία 

τζταρτα του όλου εταιρικοφ κεφαλαίου. 

 Με δικαςτικι απόφαςθ για ςπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτιςεωσ κάποιου ι 

κάποιων εταίρων που εκπροςωποφν τουλάχιςτον το ζνα δζκατο του 

εταιρικοφ κεφαλαίου. 

 Με τθν κιρυξθ τθσ εταιρίασ ςε πτϊχευςθ. 

Μζχρι τθν κακιζρωςθ τθσ μονοπρόςωπθσ Ε.Ρ.Ε. προβλζπονταν θ λφςθ τθσ εταιρίασ 

με δικαςτικι απόφαςθ και ςε περίπτωςθ ςυγκεντρϊςεωσ όλων των εταιρικϊν 

μεριδίων ςε ζνα πρόςωπο.  Μετά τθν ειςαγωγι του κεςμοφ τθσ μονοπρόςωπθσ 

Ε.Ρ.Ε. ο λόγοσ αυτόσ δεν ιςχφει πλζον. 106 

Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 44 του Ν.3190/1955, θ λφςθ τθσ εταιρίασ 

υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 8 του ίδιου νόμου.  Από 

τθν θμερομθνία ενάρξεωσ λειτουργίασ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου, κάκε 
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μεταβολι καταχωρείται ςτο Γ.Ε.ΜΘ.  Θ καταχϊρθςθ γίνεται με τθ φροντίδα των 

εκκακαριςτϊν, που υποβάλλουν αντίγραφο του πρακτικοφ τθσ ςυνελεφςεωσ των 

εταίρων, ςυμπλθρϊνοντασ και το κατάλλθλο ζντυπο αιτιςεωσ.  Το Γ.Ε.ΜΘ. εκδίδει 

ςχετικι ανακοίνωςθ,  οποία αναρτάται και ςτο διαδικτυακό τόπο αυτοφ.  107 

14. Εκκακάριςθ και εκκακαριςτζσ Ε.Π.Ε. 

Κατά το άρκρο 46 του Ν.3190/1955 άμα λυκεί θ Ε.Ρ.Ε. για οποιαδιποτε λόγο, εκτόσ 

από τθν κιρυξθ αυτισ ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ακολουκεί το ςτάδιο τθσ 

εκκακαρίςεωσ.  Ϊςπου να περατωκεί θ εκκακάριςθ και θ διανομι τθσ 

απομζνουςασ μετά τθν εκκακάριςθ περιουςία τθσ εταιρίασ, θ Ε.Ρ.Ε.  κεωρείται ότι 

εξακολουκεί να λειτουργεί για τισ ανάγκεσ τθσ εκκακάριςθσ.  Τισ ανάγκεσ τισ 

εκκακαρίςεωσ προςδιορίηει ο ςκοπόσ αυτισ που είναι θ ρευςτοποίθςθ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρίασ, θ εξόφλθςθ όλων των υποχρεϊςεων αυτισ 

και θ διανομι ςτουσ εταίρουσ του τυχόν απομζνοντοσ υπολοίπου.  108  

Θ Ε.Ρ.Ε., που βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ εκκακαρίςεωσ, διατθρεί τθν επωνυμία τθσ, 

ςτθν οποία, όμωσ προςτίκενται οι λζξεισ «Υπό εκκακάριςθ».  Θ εξουςία των 

οργάνων τθσ Ε.Ρ.Ε., ςτο ςτάδιο τθσ εκκακάριςθσ, περιορίηεται ςτισ αναγκαίεσ για 

τθν εκκακάριςθ τθσ εταιρικισ περιουςίασ πράξεισ ςφμφωνα με το άρκρο 46&2 του 

Ν.3190/1955.  Θ ςυνζλευςθ των εταίρων κατά το ςτάδιο τθσ εκκακαρίςεωσ διατθρεί 

όλα τα δικαιϊματά τθσ. 

Μετά τθν περάτωςθ τθσ εκκακαρίςεωσ, οι εκκακαριςτζσ ςυντάςςουν τον τελικό 

ιςολογιςμό εκκακαρίςεωσ, τον οποίον δθμοςιεφουν κατά νόμον και υποβάλλουν 

ςτθν ςυνζλευςθ των εταίρων για ζγκριςθ.  109 

Κατά το άρκρο 47&1 του Ν.3190/1955, θ εκκακάριςθ ενεργείται από τουσ 

διαχειριςτζσ, εκτόσ αν αλλιϊσ ορίηεται ςτο καταςτατικό ι αν αλλιϊσ αποφάςιςε θ 

ςυνζλευςθ των εταίρων.  Από τθν διάταξθ αυτι προκφπτει ότι οι εκκακαριςτζσ 

μπορεί: 

 Να ορίηονται ςτο καταςτατικό 

 Να διορίηονται με απόφαςθ τθσ ςυνελεφςεωσ των εταίρων 

 Να είναι οι ίδιοι οι διαχειριςτζσ τθσ Ε.Ρ.Ε.   

Οι ενζργειεσ που γίνονται ςτο ςτάδιο τθσ εκκακαρίςεωσ είναι κατά ςειρά οι εξισ: 

 Απόφαςθ λφςεωσ τθσ εταιρίασ 

 Καταχϊρθςθ τθσ μεταβολισ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. 
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 Ιςολογιςμόσ τζλουσ χριςεωσ και αρχικόσ ιςολογιςμόσ εκκακαρίςεωσ 

 Τελικόσ ιςολογιςμόσ εκκακαρίςεωσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

1. Φορολογικό Ζτοσ 

Το φορολογικό ζτοσ ταυτίηεται με το θμερολογιακό ζτοσ. Για τα νομικά πρόςωπα ι 

τισ νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό ζτοσ μπορεί 

να λιγει ςτισ 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωςθ το φορολογικό ζτοσ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 110 

Κατά παρζκκλιςθ των ανωτζρω ζνα νομικό πρόςωπο ι μια νομικι οντότθτα που 

είναι φορολογικόσ κάτοικοσ ςτθν θμεδαπι και ανικει κατά ποςοςτό που 

υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) ςε αλλοδαπό νομικό πρόςωπο ι νομικι 

οντότθτα μπορεί να χρθςιμοποιιςει ωσ φορολογικό ζτοσ το φορολογικό ζτοσ του 

αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ. 111 

Ο φόροσ που επιβάλλεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ αφορά ςε 

ειςόδθμα που αποκτικθκε το αμζςωσ προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ. 112 

Σε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ προβαίνει ςε ζναρξθ ι παφςθ εργαςιϊν ι 

δραςτθριοτιτων ςτθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ, το πρϊτο φορολογικό ζτοσ 

λιγει ςτισ 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ 

Ιανουαρίου, με τθν επιφφλαξθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παραγράφου 1. 113 

Με το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου ορίηεται θ ζννοια του φορολογικοφ ζτουσ θ 

οποία ταυτίηεται με το θμερολογιακό (01/01 ζωσ 31/12 κάκε ζτουσ).  Ο νζοσ όροσ 

φορολογικό ζτοσ αντικατζςτθςε τισ ζννοιεσ διαχειριςτικι περίοδοσ και οικονομικό 

ζτοσ τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφςε ο παλαιόσ Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/94).  114 

Ωσ ζναρξθ φορολογικοφ ζτουσ κεωρείται ο χρόνοσ απόκτθςθσ νομικισ 

προςωπικότθτασ για τα νομικά πρόςωπα .  Τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ 

οντότθτεσ, που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό ζτοσ  μπορεί να λιγει 

ςτισ 30/06.  Σε καμία περίπτωςθ, το φορολογικό ζτοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τουσ 12 μινεσ, ςε αντίκεςθ με τον προθγοφμενο Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/94).  Δεν ζχουμε 

πλζον υπερδωδεκάμθνθ χριςθ.  115 
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Θμερολογιακό, φορολογικό και διαχειριςτικό ζτοσ κατά κανόνα ςυμπίπτουν και 

είναι το ζτοσ μζςα ςτο οποίο λαμβάνουν χϊρα οι οικονομικζσ πράξεισ.  116 

Σφμφωνα με τθν αρχι τθσ αυτοτζλειασ των χριςεων, κάκε φορολογικι περίοδοσ 

είναι ανεξάρτθτθ και αυτοτελισ από τισ άλλεσ χριςεισ και δεν επιτρζπεται ο 

ςυμψθφιςμόσ των αποτελεςμάτων μιασ χριςθσ με τισ προθγοφμενεσ ι τισ 

επόμενεσ.  Θ αρχι αυτι τθσ αυτοτζλειασ των χριςεων κάμπτεται και με τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του νζου Κ.Φ.Ε. όπου προβλζπεται θ μεταφορά 

ηθμιϊν.  Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουμε τθν αρχι τθσ αλλθλεγγφθσ των χριςεων, 

ςφμφωνα με τθν οποία οι ηθμίεσ που ζχουν προκφψει ςε κάποια χριςθ (με 

προχποκζςεισ) δεν χάνονται, αλλά μεταφζρονται για ςυμψθφιςμό ςτισ επόμενεσ 

χριςεισ.  117 

Σφμφωνα με τθν Ρολ 1223/2014 όπου κοινοποιοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 8 

του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), αναφορικά µε τθν ζννοια του φορολογικοφ ζτουσ και 

τον χρόνο κτιςθσ του ειςοδιματοσ και ςασ παρζχουμε τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ για 

τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι τουσ: 1. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 8 του ν.4172/2013 κακορίηεται ότι το φορολογικό ζτοσ ταυτίηεται µε το 

θμερολογιακό ζτοσ. Ειδικά για τα νοµικά πρόςωπα ι τισ νοµικζσ οντότθτεσ που 

τθροφν διπλογραφικά βιβλία ορίηεται ότι το φορολογικό ζτοσ µπορεί να λιγει ςτισ 

30 Ιουνίου. Επιπλζον, καταργείται θ υπερδωδεκάμθνθ περίοδοσ, δθλαδι ςε καµία 

περίπτωςθ το φορολογικό ζτοσ δεν µπορεί να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) µινεσ, 

οφτε για τθν πρϊτθ χριςθ. Για παράδειγμα, θμεδαπι ανϊνυµθ εταιρεία µε ζναρξθ 

εργαςιϊν τον Μάρτιο του ζτουσ 2015 µπορεί να ορίςει ότι το φορολογικό τθσ ζτοσ 

λιγει ςτισ 30 Ιουνίου ι ςτισ 31 Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ, οπότε το πρϊτο 

φορολογικό τθσ ζτοσ λιγει ςτισ 30 Ιουνίου 2015 ι ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015, 

αντίςτοιχα. Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τα νοµικά πρόςωπα ι τισ νοµικζσ οντότθτεσ 

που µμεταςχθματίηονται µε τισ διατάξεισ του Κ.Φ.Ε. ι µε ειδικζσ διατάξεισ νόµων 

(ν.2166/1993, ν.δ.1297/1972, κ.λπ.). Ειδικά για τα νοµικά πρόςωπα που 

µμεταςχθματίηονται µε τισ διατάξεισ του ν.2166/1993 και δεδομζνου, ότι το 

προερχόμενο από το µμεταςχθματιςμό νοµικό πρόςωπο υποβάλει διλωςθ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ για το χρονικό διάςτθµα από τθν εποµζνθ τθσ 

θμερομθνίασ ςφνταξθσ του ιςολογιςμοφ µμεταςχθματιςμοφ και µετά, το οποίο 

δφναται να περιλαμβάνει υπερδωδεκάμθνθ περίοδο, το πρϊτο φορολογικό ζτοσ 

των εν λόγω νοµικϊν προςϊπων που προζρχονται από το μεταςχθματιςμό µε τισ 

πιο πάνω ευεργετικζσ διατάξεισ µπορεί να λιγει και ςε οποιαδιποτε άλλθ 

θμερομθνία πζραν τθσ 30ισ Ιουνίου ι τθσ 31θσ Δεκεμβρίου, αλλά ςε καµία 
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περίπτωςθ δεν δφναται να ξεπερνάει τουσ δϊδεκα (12) µινεσ (ςχετ. το ∆ΕΑΦ Β 

1107932 ΕΞ 2015/7.8.2015 ζγγραφό µασ). Για παράδειγμα, το πρϊτο φορολογικό 

ζτοσ θμεδαπισ Α.Ε. που προιλκε από μετατροπι θμεδαπισ Ε.Ρ.Ε. µε βάςθ τισ 

διατάξεισ του ν.2166/1993, µε θμερομθνία ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ τθν 

30.9.2015 και µε θμερομθνία καταχϊρθςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. τθσ απόφαςθσ για τθ 

ςφςταςθ τθσ Α.Ε. και τθν ζγκριςθ του καταςτατικοφ τθσ τθν 15.7.2016, αρχίηει τθν 

1.10.2015 και µπορεί να λιγει ςε οποιαδιποτε θμερομθνία µζςα ςτο ζτοσ 2016, 

αλλά ςε κάκε περίπτωςθ µετά τισ 15.7.2016, µε τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι 

δεν κα ξεπερνάει τουσ δϊδεκα (12) µινεσ.  Επιςθμαίνεται ότι ςτισ ατοµικζσ 

επιχειριςεισ (φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα) οι 

οποίεσ τθροφν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό ζτοσ πρζπει να λιγει 31 

Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ, κακόςον υποχρεωτικά το φορολογικό ζτοσ ταυτίηεται 

µε το θμερολογιακό. 2. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του ίδιου ωσ άνω 

άρκρου και νόµου ορίηεται, όπωσ και µε τισ διατάξεισ του προϊςχφςαντοσ Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), ότι ειδικά για το νοµικό πρόςωπο ι τθ νοµικι οντότθτα που είναι 

φορολογικόσ κάτοικοσ ςτθν θµεδαπι και ανικει κατά ποςοςτό που υπερβαίνει το 

πενιντα τοισ εκατό (50%) ςε αλλοδαπό νοµικό πρόςωπο ι νοµικι οντότθτα, µπορεί 

να χρθςιµοποιιςει ωσ φορολογικό ζτοσ το φορολογικό ζτοσ του αλλοδαποφ 

νοµικοφ προςϊπου ι τθσ νοµικισ οντότθτασ, ανεξάρτθτα αν τθρεί απλογραφικά ι 

διπλογραφικά βιβλία, µε τον περιοριςµό ότι το φορολογικό ζτοσ δεν κα ξεπερνά 

τουσ δϊδεκα (12) µινεσ. Θ αλλαγι του φορολογικοφ ζτουσ του θµεδαποφ νοµικοφ 

προςϊπου ι τθσ νοµικισ οντότθτασ, αντίςτοιχα, δθλϊνεται ςτθ ∆.Ο.Υ. ςτθ χωρικι 

αρµοδιότθτα τθσ οποίασ βρίςκεται θ ζδρα του, ςφµφωνα µε τθν αρικ.∆6Α 1036682 

ΕΞ 2014/25.2.2014 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραµµατζα ∆θµοςίων Εςόδων, όπωσ 

ιςχφει, εντόσ δζκα (10) θµερϊν από τθ νζα θµεροµθνία λιξθσ του φορολογικοφ 

ζτουσ, µε τθν υποβολι του εντφπου Μ3 «∆ιλωςθ Ζναρξθσ/Μεταβολισ Εργαςιϊν µθ 

Φυςικοφ Ρροςϊπου» (άρκρο 10 παρ. 4 Κ.Φ.∆.). Κατά ςυνζπεια, θµεδαπό νοµικό 

πρόςωπο ι νοµικι οντότθτα µε φορολογικό ζτοσ που λιγει ςτισ 31 Δεκεμβρίου του 

ζτουσ 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016), µπορεί να χρθςιµοποιιςει ωσ φορολογικό ζτοσ 

αυτό τθσ αλλοδαπισ εταιρείασ, που λιγει ςτισ 30 Ιουνίου κάκε ζτουσ, 

υποβάλλοντασ ςτθ ∆.Ο.Υ. διλωςθ µεταβολισ εντόσ δζκα (10) θµερϊν από τισ 

30/6/2016, προκειµζνου να δθλϊςει τθ νζα θμερομθνία λιξθσ του φορολογικοφ 

ζτουσ (δθλαδι τθν 30/6/2016). Σε περίπτωςθ που το φορολογικό ζτοσ του 

θμεδαποφ νοµικοφ προςϊπου/ νοµικισ οντότθτασ λιγει ςτισ 30 Ιουνίου του ζτουσ 

2016 (1/7/2015 - 30/6/2016) και τθσ αλλοδαπισ εταιρείασ ςτισ 31 Δεκεμβρίου του 

ζτουσ 2015, υποβάλλει ςτθ ∆.Ο.Υ. εντόσ δζκα (10) θµερϊν από τισ 31/12/2015, τθ 

ςχετικι διλωςθ, προκειμζνου να δθλϊςει τθ νζα θμερομθνία λιξθσ του 

φορολογικοφ ζτουσ (δθλαδι τθν 31/12/2015). Εξυπακοφεται, ότι τα ανωτζρω 

ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που το φορολογικό ζτοσ τθσ αλλοδαπισ εταιρείασ 

λιγει ςε διαφορετικι θμερομθνία πζραν τθσ 30ισ Ιουνίου ι τθσ 31θσ Δεκεμβρίου. 
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Διευκρινίηεται, ότι προκειμζνου το θμεδαπό νοµικό πρόςωπο ι θ νοµικι οντότθτα 

να προβεί ςτθν αλλαγι του φορολογικοφ του ζτουσ, κα πρζπει να ζχει υποβάλει ςτθ 

∆.Ο.Υ. τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ. 

Επιςθμαίνεται, ότι θμεδαπό νοµικό πρόςωπο ι νοµικι οντότθτα, ανεξαρτιτωσ τθσ 

ςυμμετοχισ άλλου θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νοµικοφ προςϊπου/ νοµικισ οντότθτασ 

ςτο κεφάλαιό του, δφναται να προβεί ςτθν αλλαγι του φορολογικοφ του ζτουσ, 

ιτοι, από 30 Ιουνίου να λιγει ςτισ 31 Δεκεμβρίου και αντίςτροφα, µε τθν ίδια ωσ 

άνω διαδικαςία. Ακόµθ, διευκρινίηεται ότι υποκατάςτθµα ι άλλθ εγκατάςταςθ ςτθν 

Ελλάδα αλλοδαπισ επιχείρθςθσ δφναται να χρθςιμοποιιςει ωσ φορολογικό ζτοσ 

αυτό του κεντρικοφ καταςτιματοσ ςτθν αλλοδαπι. ∆εδοµζνθσ τθσ γενικισ 

διατφπωςθσ των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 του ν. 4172/2013, παρζχεται θ 

δυνατότθτα θμεδαπι επιχείρθςθ ςτο κεφάλαιο τθσ οποίασ ςυμμετζχει άλλθ 

θμεδαπι επιχείρθςθ (ςυνδεδεμζνα πρόςωπα), βάςει των ελάχιςτων ποςοςτϊν και 

τθσ ςχζςθσ ςυμμετοχισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ περ. η’ του άρκρου 

2 του ν.4172/2013, ςτθν οποία µμετζχει αλλοδαπι επιχείρθςθ µε µμεγαλφτερο του 

50% ποςοςτό, να χρθςιμοποιιςει ωσ φορολογικό ζτοσ το φορολογικό ζτοσ τθσ 

αλλοδαπισ επιχείρθςθσ που χρθςιμοποιεί και θ ςυμμετζχουςα θμεδαπι (για 

παράδειγμα, ςε περίπτωςθ που αλλοδαπι επιχείρθςθ µε φορολογικό ζτοσ που 

λιγει ςτισ 30/6 ςυμμετζχει µε ποςοςτό άνω του 50% ςε θμεδαπι επιχείρθςθ µε 

φορολογικό ζτοσ που λιγει ςτισ 31/12, τότε θ ςυνδεδεμζνθ εταιρεία τθσ θμεδαπισ 

επιχείρθςθσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιιςει ωσ φορολογικό ζτοσ αυτό τθσ 

αλλοδαπισ επιχείρθςθσ).  

 

2. Κακοριςμόσ μεγζκουσ οντοτιτων ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά 

Πρότυπα 

Οι οντότθτεσ κατατάςςονται με βάςθ το μζγεκόσ τουσ ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ 

των παραγράφων 2 ζωσ 6 του παρόντοσ άρκρου. 

Πολφ μικρζσ οντότθτεσ.  
Ρολφ μικρζσ οντότθτεσ είναι οι οντότθτεσ οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία του 
ιςολογιςμοφ τουσ δεν υπερβαίνουν τα όρια δφο τουλάχιςτον από τα ακόλουκα τρία 
κριτιρια: 118 
 
 α) Σφνολο ενεργθτικοφ (περιουςιακϊν ςτοιχείων): 350.000 ευρϊ. 
 
 β) Κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν: 700.000 ευρϊ. 
 
 γ) Μζςοσ όροσ απαςχολουμζνων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου: 10 άτομα. 
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Ειδικά οι οντότθτεσ τθσ παραγράφου 2(γ) του άρκρου 1 εντάςςονται ςτθν 
κατθγορία των πολφ μικρϊν οντοτιτων με μόνθ προχπόκεςθ ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν 
τουσ δεν υπερβαίνει το ποςό του 1.500.000 ευρϊ. 119 
 
Μικρζσ οντότθτεσ.  
Μικρζσ οντότθτεσ είναι οι οντότθτεσ οι οποίεσ δεν είναι πολφ μικρζσ οντότθτεσ και 
κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ τουσ δεν υπερβαίνουν τα όρια δφο 
τουλάχιςτον από τα ακόλουκα τρία κριτιρια: 120 
 
 α) Σφνολο ενεργθτικοφ: 4.000.000 ευρϊ. 
 
 β) Κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν: 8.000.000 ευρϊ. 
 
 γ) Μζςοσ όροσ απαςχολουμζνων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου: 50 άτομα. 
 
Μεςαίεσ οντότθτεσ.  
Μεςαίεσ οντότθτεσ είναι οι οντότθτεσ οι οποίεσ δεν είναι πολφ μικρζσ ι μικρζσ 
οντότθτεσ και οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ τουσ δεν 
υπερβαίνουν τα όρια δφο τουλάχιςτον από τα ακόλουκα τρία κριτιρια: 121 
 
 α) Σφνολο ενεργθτικοφ: 20.000.000 ευρϊ. 
 
 β) Κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν: 40.000.000 ευρϊ. 
 
 γ) Μζςοσ όροσ απαςχολουμζνων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου: 250 άτομα. 
 
Μεγάλεσ οντότθτεσ.  
Μεγάλεσ οντότθτεσ είναι οι οντότθτεσ οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ 
του ιςολογιςμοφ τουσ υπερβαίνουν τα όρια δφο τουλάχιςτον από τα ακόλουκα τρία 
κριτιρια: 122 
 
 α) Σφνολο ενεργθτικοφ: 20.000.000 ευρϊ. 
 
 β) Κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν: 40.000.000 ευρϊ. 
 
 γ) Μζςοσ όροσ απαςχολουμζνων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου: 250 άτομα. 
 
Το ποςό του κονδυλίου «Σφνολο ενεργθτικοφ» και το κακαρό ποςό του κονδυλίου 
«Κφκλοσ εργαςιϊν» που αναφζρονται ςε αυτό το άρκρο είναι εκείνα των 
αντίςτοιχων κονδυλίων των υποδειγμάτων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, ωσ 
εξισ: 123 
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 α) «Σφνολο ενεργθτικοφ» είναι το ποςό του κονδυλίου «Σφνολο Ενεργθτικοφ» του 
υποδείγματοσ ιςολογιςμοφ, αναλόγωσ. 
 
 β) «Κφκλοσ εργαςιϊν» είναι το ποςό του κονδυλίου «Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ)» 
του υποδείγματοσ τθσ Κατάςταςθσ αποτελεςμάτων, αναλόγωσ. 
 
 Σε περίπτωςθ περιόδου διαφορετικισ του δωδεκάμθνου, ο κφκλοσ εργαςιϊν για 
τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου υπολογίηεται κατ’ αναλογία ςε ετιςια βάςθ. 
124 
 
 Πταν θ οντότθτα υπερβαίνει ι παφει να υπερβαίνει τα όρια δφο εκ των τριϊν 
κριτθρίων των παραγράφων 2 και 4 ζωσ 6 ι το κριτιριο τθσ παραγράφου 3 του 
παρόντοσ άρκρου για δφο διαδοχικζσ περιόδουσ, για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ των 
ρυκμίςεων αυτοφ του νόμου θ αλλαγι κατθγορίασ μεγζκουσ ενεργοποιείται από 
τθν περίοδο που ζπεται των δφο εν λόγω διαδοχικϊν  
περιόδων. 125 
 

3. Ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των Ε.Π.Ε. και τρόποσ δθμοςιότθτασ τουσ 

ωσ 31/12/2014 

Σφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 22 του Ν.3190/1955 ορίηεται ότι για τθν 

κατάρτιςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων εφαρμόηονται αναλόγωσ οι 

διατάξεισ των άρκρων  42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Ν. 2190/1920.  Θ 

παρ.2 του άρκρου 22 του Ν.3190 ίςχυε ωσ 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν: 

 Τον Ιςολογιςμό 

 Το λογαριαςμό Αποτελζςματα Χριςεωσ 

 Τον πίνακα διακζςεωσ αποτελεςμάτων 

 Το προςάρτθμα126 

Από αυτά τα τζςςερα ζγγραφα, το βαςικό και κφριο ζγγραφο είναι ο Ιςολογιςμόσ 

και τα άλλα τρία είναι παρακολουκιματά του.  Ο Ιςολογιςμόσ, ο λογαριαςμόσ 

Αποτελζςματα Χριςεωσ και  ο Ρίνακασ Διακζςεωσ Αποτελεςμάτων, καταρτίηονται 

ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ελλθνικοφ Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου.  Στο 

Ρροςάρτθμα καταχωροφνται τόςεσ πολλζσ αναλφςεισ, επεξθγιςεισ και 

πλθροφορίεσ, ϊςτε ο τρίτοσ, μελετϊντασ τον Ιςολογιςμό και το λογαριαςμό 

αποτελζςματα χριςθσ ςε ςυνδυαςμό με το προςάρτθμα, να πλθροφορείται όλα, 

ςχεδόν, όςα γνωρίηουν τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ εταιρίασ που κατάρτιςαν τισ 
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οικονομικζσ καταςτάςεισ.  Θ πλιρθ διαφάνεια αυτι αποτελεί ζνα μθχανιςμό, ο 

οποίοσ ςυμβάλλει ςοβαρά ςτθν ομαλοποίθςθ των ςυναλλαγϊν και ςτθν προςταςία 

των βιϊςιμων και υγιϊν εταιριϊν από τισ αφερζγγυεσ, μθ υγιείσ και μθ βιϊςιμεσ 

επιχειριςεισ. 

Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ςφμφωνα με το Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο Νο 1 

«Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων»  περιλαμβάνουν: 

 Τον Ιςολογιςμό 

 Τθν Κατάςταςθ του Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων 

 Τθν κατάςταςθ μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων 

 Τθν Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν 

 Τισ ςθμειϊςεισ που περιλαμβάνουν περίλθψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν 

πολιτικϊν και άλλεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ.  127 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 καταρτίηονταν 

υποχρεωτικά με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 42α παρ.2 του Ν.2190/1920, κακϊσ 

και των άρκρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α και εμφάνιηαν  με απόλυτθ ςαφινεια 

τθν πραγματικι εικόνα τθσ περιουςιακισ διαρκρϊςεωσ, τθσ χρθματοοικονομικισ 

κζςεωσ και των αποτελεςμάτων χριςεωσ τθσ εταιρίασ.  Με τθ διάταξθ αυτι 

ειςάγονταν δφο κεμελιϊδεισ αρχζσ, τθσ «πραγματικισ εικόνασ» και τθσ «απόλυτθσ 

ςαφινειασ», οι οποίεσ κεςπίηονταν ωσ αρχζσ πρωταρχικισ επιδιϊξεωσ, ωσ βαςικόσ 

και κυρίαρχοσ ςκοπόσ, ιδίωσ θ αρχι τθσ πραγματικισ εικόνασ.  128 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των  Ε.Ρ.Ε. καταρτίηονται από το λογιςτιριο τθσ 

εταιρίασ με ευκφνθ  των διαχειριςτϊν και υπογράφονται από τουσ διαχειριςτζσ και 

τον υπεφκυνο του λογιςτθρίου. 

 Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (ιςολογιςμόσ, αποτελζςματα χριςεωσ, πίνακασ 

διακζςεωσ αποτελεςμάτων και προςάρτθμα) και οι ςχετικζσ εκκζςεισ των 

διαχειριςτϊν και των ελεγκτϊν τθσ Εταιρίασ, υποβάλλονται, με επιμζλεια κάκε 

εταίρου ι διαχειριςτι, ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 33 παρ.4 

Ν.3190/1955. Θ καταχϊρθςθ ςτο Μθτρϊο των αρχικϊν και των τροποποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων πρζπει να γίνεται ςε χρόνο που να επιτρζπει τθν τιρθςθ 

των προκεςμιϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 8. 

Οι διατάξεισ των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρκρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτισ Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ.129 
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Θ δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί τουλάχιςτον 20 θμζρεσ 

προ τθσ τακτικισ ςυνελεφςεωσ των εταίρων, θ οποία ςφμφωνα με το άρκρο 10&3 

του Ν.3190/1955, ςυγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιςτον μία φορά το ζτοσ και 

εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ λιξθ τθσ εταιρικισ χριςθσ και είναι θ μόνθ αρμόδια να 

αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ του Ιςολογιςμοφ και τθσ Διάκεςθσ των Κερδϊν.  

Από τισ διατάξεισ αυτζσ προκφπτει ότι, το ανϊτατο χρονικό όριο, από τθσ λιξεωσ τθσ 

χριςεωσ, μζςα το οποίο πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ ςφνταξθ του Ιςολογιςμοφ 

τθσ Ε.Ρ.Ε. είναι 2 μινεσ και 10 θμζρεσ.  Το καταςτατικό δφναται να μειϊςει τθν 

προκεςμία αυτι όχι όμωσ και να τθν επιμθκφνει. 130 

Οι μικροφ μεγζκουσ εταιρίεσ (αυτζσ που δεν ελζγχονται από νόμιμουσ ελεγκτζσ ι 

ελεγκτικά γραφεία)  δικαιοφνται να δθμοςιεφουν ςυνοπτικό ιςολογιςμό, ο οποίοσ 

κα περιλαμβάνει μόνο τουσ λογαριαςμοφσ του υποδείγματοσ ιςολογιςμοφ του 

άρκρου 42γ του Ν.2190/1920 που χαρακτθρίηονται με γράμματα και λατινικοφσ 

αρικμοφσ, με τον όρο του διαχωριςμοφ των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςε 

μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ.  Οι εταιρίεσ αυτζσ κα καταρτίηουν κανονικά 

τον Ιςολογιςμό τουσ, αλλά δικαιοφνται να δθμοςιεφουν ςτο τεφχοσ Α.Ε και Ε.Ρ.Ε. 

τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ τθ ςυνοπτικι μορφι του. 

Ο Ιςολογιςμόσ υποβάλλεται ςτο Γ.Ε.ΜΘ. προσ καταχϊρθςθ 20 θμζρεσ πριν τθν 

θμζρα τθσ ςυνελεφςεωσ που κα τον εγκρίνει.  Το Γ.Ε.ΜΘ. μεριμνά και για τθν 

αποςτολι του Ιςολογιςμοφ ςτο Εκνικό Τυπογραφείο προσ δθμοςίευςθ ςτο Φ.Ε.Κ., θ 

οποία από 20/07/2014 γίνεται ατελϊσ (άρκρο 2 Ν.4250/2014) και από 1θσ 

Ιανουαρίου 2015 προβλζπεται θ κατάργθςθ τθσ υποχρεϊςεωσ αυτισ.  Το άρκρο 2 

του Ν.4250/2014 προβλζπει, επίςθσ, τθν ανάρτθςθ του Ιςολογιςμοφ ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΘ.  131  

Θ δθμοςίευςθ του Ιςολογιςμοφ με τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χριςθσ τα 
οποία δθμοςιεφονται ςτο Φ.Ε.Κ. και ςτο Γ.Ε.ΜΘ., αναρτάται ςυγχρόνωσ και ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ εταιρίασ εφόςον θ διεφκυνςθ αυτισ ζχει καταχωριςκεί ςτθν Μερίδα 
τθσ εταιρείασ  (άρκρο 232 Ν.4072/12).  Αν θ εταιρία δεν διατθρεί ιςτοςελίδα ι δεν 
ζχει καταχωριςει αυτιν ςτθν Μερίδα τθσ τότε εκτόσ από τθ δθμοςίευςθ ςτο Φ.Ε.Κ 
και ςτο Γ.Ε.ΜΘ., ο παραπάνω ιςολογιςμόσ και τα λοιπά ςτοιχεία δθμοςιεφονται και 
ςε μια θμεριςια οικονομικι εφθμερίδα πανελλαδικισ κυκλοφορίασ (άρκρο 232 
Ν.4072/12).  132 
Ο Ιςολογιςμόσ και οι λοιπζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Ε.Ρ.Ε.  πρζπει να 

υπογράφονται από Λογιςτι – Φοροτεχνικό κάτοχο άδειασ Αϋ τάξεωσ.  Αλλά και οι 

                                                           
130

 Θεόδωροσ Γρθγοράκοσ – Ανάλυςθ –Ερμθνεία του Ε.Γ.Λ.Σ. – Εκδόςεισ Σάκκουλα - 15
θ
 Ζκδοςθ 2011 

131
 Μιλτιάδθσ Κ. Λεοντάρθσ – Εκδόςεισ Ράμιςοσ 2015 – Ρροςωπικζσ Εταιρίεσ –ΕΡΕ-ΙΚΕ- Κοινοπραξίεσ 

132
 Δθμιτριοσ Καραγιάννθσ – 16 Ζκδοςθ 2013 – Φορολογικά – Φοροτεχνικά – Υπολογιςμόσ Φόρου 

Ειςοδιματοσ – Φορολογικζσ Δθλϊςεισ (ΟΕ-ΕΕ-ΕΡΕ-ΑΕ-Ατομικζσ) 



Θ Φορολογία Ειςοδιματοσ Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 
Διαχρονικά 

 

55 
 

φορολογικζσ δθλϊςεισ τθσ Ε.Ρ.Ε. πρζπει να υπογράφονται από Λογιςτι Αϋ τάξεωσ.  
133 

Οι διαχειριςτζσ τθσ Ε.Ρ.Ε. ζχουν υποχρζωςθ να ςυντάξουν ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ 

τθν ζκκεςθ διαχειρίςεωσ, που αναφζρεται ςτα πεπραγμζνα τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ 

και ςε οριςμζνεσ πλθροφορίεσ τθσ αρξαμζνθσ νζασ χριςεωσ.  Θ ζκκεςθ αυτι 

υποβάλλεται ςτθ ςυνζλευςθ των εταίρων, που κα εγκρίνει τον ιςολογιςμό. 134 

4. Οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα  135 

Πλεσ οι ςυναλλαγζσ και όλα τα γεγονότα που καταχωροφνται ςτα λογιςτικά αρχεία 
ενςωματϊνονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου, βάςει των 
διατάξεων του παρόντοσ νόμου. 
 
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αποτελοφν ενιαίο ςφνολο και παρουςιάηουν 
εφλογα (εφλογθ παρουςίαςθ), τα αναγνωριηόμενα περιουςιακά ςτοιχεία (ςτοιχεία 
του ενεργθτικοφ), τισ υποχρεϊςεισ, τθν κακαρι κζςθ, τα ςτοιχεία εςόδων, εξόδων, 
κερδϊν και ηθμιϊν, κακϊσ και τισ  
χρθματοροζσ τθσ εκάςτοτε περιόδου, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του παρόντοσ νόμου. 
 
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των μεγάλων οντοτιτων του άρκρου 2, 
περιλαμβάνουν: 

 Τον Ιςολογιςμό ι Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ (Ρίνακασ). 
  Τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων (Ρίνακασ). 
  Τθν Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ (Ρίνακασ). 
  Τθν Κατάςταςθ Χρθματοροϊν (Ρίνακασ). 
  Το Ρροςάρτθμα (Σθμειϊςεισ). 
 

Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των μεςαίων οντοτιτων του άρκρου 2, 
περιλαμβάνουν: 

 Τον Ιςολογιςμό ι Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ (Ρίνακασ). 
 Τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων (Ρίνακασ). 
 Τθν Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ (Ρίνακασ). 
 Το Ρροςάρτθμα (Σθμειϊςεισ). 
 

 Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των πολφ μικρϊν και μικρϊν οντοτιτων του 
άρκρου 2, περιλαμβάνουν: 
 

 Τον Ιςολογιςμό ι Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ (Ρίνακασ). 
 Τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων (Ρίνακασ). 
 Το Ρροςάρτθμα (Σθμειϊςεισ). 
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Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των οντοτιτων καταρτίηονται, κατά 
περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ Β: υπόδειγμα Β.1.1 ι 
Β.1.2 (Ιςολογιςμόσ), Β.2 (Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων, Β.2.1 ι Β.2.2), Β.3 (Κατάςταςθ 
Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ) και Β.4 (Κατάςταςθ Χρθματοροϊν). 
 
 Οι πολφ μικρζσ οντότθτεσ δφνανται, εναλλακτικά τθσ παραγράφου 6 του παρόντοσ 
άρκρου, να καταρτίηουν ςυνοπτικό Ιςολογιςμό του υποδείγματοσ Β.5 και ςυνοπτικι 
Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων του υποδείγματοσ Β.6, εφόςον δεν προβλζπεται 
διαφορετικά από άλλθ νομοκεςία. 
 
 Οι πολφ μικρζσ οντότθτεσ τθσ παρ. 2(γ) του άρκρου 1 του παρόντοσ νόμου 
δφνανται, εναλλακτικά τθσ παραγράφου 7, να καταρτίηουν μόνο τθν Κατάςταςθ 
Αποτελεςμάτων του υποδείγματοσ Β.6, εφόςον δεν προβλζπεται διαφορετικά από 
άλλθ νομοκεςία. 
 
Τα κονδφλια των υποδειγμάτων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςτο παράρτθμα 
Β του νόμου παρουςιάηονται διακεκριμζνα χωρίσ ςυμψθφιςμοφσ. 
 
 Θ δομι και το περιεχόμενο των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων δεν 
μεταβάλλεται από περίοδο ςε περίοδο, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ. 
1β του άρκρου 17 του παρόντοσ νόμου. 
 
Απόκλιςθ από τθ δομι και το περιεχόμενο των υποδειγμάτων του Ραραρτιματοσ Β` 
επιτρζπεται μόνο ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

  Ρεραιτζρω ανάλυςθ των κονδυλίων των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 
υπό τον όρο ότι κα τθρείται θ διάρκρωςθ των υποδειγμάτων. 

 Νζα κονδφλια μποροφν να προςτίκενται, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενό 
τουσ δεν περιλαμβάνεται ςε άλλο κονδφλι προβλεπόμενο ςτα υποδείγματα. 

 Τα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων μποροφν να 
ςυγχωνεφονται όταν: 
 τα ποςά τουσ είναι αςιμαντα ςε ςχζςθ με τουσ ςκοποφσ τθσ εφλογθσ 

παρουςίαςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 16 ι και 
 θ ςυγχϊνευςθ παρζχει μεγαλφτερθ ςαφινεια. 

 
Θ μορφι, το περιεχόμενο και θ ονοματολογία των κονδυλίων και των λογαριαςμϊν 
των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων προςαρμόηονται εάν απαιτείται από τθν 
ιδιαίτερθ φφςθ του κλάδου δραςτθριότθτασ τθσ οντότθτασ. 
 
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αποτελοφν τθ δομθμζνθ απεικόνιςθ τθσ 
οικονομικισ κζςθσ και τθσ επίδοςθσ μιασ επιχείρθςθσ.  Ρεριλαμβάνουν το ςφνολο 
των ςυναλλαγϊν και των γεγονότων που καταχωροφνται ςτο λογιςτικά αρχεία και 
αποςκοποφν ςτθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν οικονομικι κζςθ, τθν 
επίδοςθ, τα αποτελζςματα και τισ ταμειακζσ ροζσ τθσ επιχείρθςθσ. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ είναι χριςιμεσ για τισ οικονομικζσ αποφάςεισ των χρθςτϊν των καταςτάςεων 
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αυτϊν (μζτοχοι, πιςτωτζσ, προμθκευτζσ, δθμόςιο, πελάτεσ, εργαηόμενοι, κοινό 
κ.λ.π).  136 
 
Για να επιτφχουν το ςκοπό αυτό, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ενςωματϊνουν και 
παρουςιάηουν όλεσ τισ ςυναλλαγζσ και όλα τα γεγονότα που καταχωροφνται ςτα 
λογιςτικά βιβλία παρζχοντασ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα ακόλουκα ςτοιχεία τθσ 
επιχείρθςθσ:  137 
 

 τα αναγνωριηόμενα περιουςιακά ςτοιχεία (ςτοιχεία του ενεργθτικοφ), 
 τισ υποχρεϊςεισ, 
 τθν κακαρι κζςθ, 
 τα ζςοδα και τα ζξοδα, ςυμπεριλαμβανομζνων των κερδϊν και ηθμιϊν, 
 τισ ταμειακζσ ροζσ (χρθματοροζσ) 

 

5. Σακτικόσ ζλεγχοσ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

 Υπόκεινται ςε τακτικό ζλεγχο από ζναν ι περιςςότερουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ ι 
ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 : 

α) Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των οντοτιτων των περιπτϊςεων αϋ και 
βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), όταν βάςει των κριτθρίων 
μεγζκουσ του άρκρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτθρίηονται ωσ μεςαίεσ και μεγάλεσ 
οντότθτεσ. 

β) Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των οντοτιτων τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ 
παροφςασ παραγράφου ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ, όταν οι οντότθτεσ 
αυτζσ χαρακτθρίηονται ωσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ (ςυμφζροντοσ), κατά τθν 
ζννοια του οριςμοφ του Ραραρτιματοσ Αϋ του ν. 4308/2014. 

γ) Οι ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ που ςυντάςςουν οι όμιλοι οι 
οποίοι βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτθρίηονται 
ωσ «μεγάλοι». 

δ) Οι ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ που ςυντάςςουν οι όμιλοι 
ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτθρίηονται ωσ δθμοςίου 
ενδιαφζροντοσ (ςυμφζροντοσ), κατά τθν ζννοια του οριςμοφ του Ραραρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4308/2014. 

Εξακολουκοφν να ιςχφουν διατάξεισ ειδικισ νομοκεςίασ που υπαγάγουν ςε ζλεγχο 
από νόμιμο ελεγκτι ειδικζσ κατθγορίεσ οντοτιτων.138 

Θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ υποπαραγράφου ορίηεται από 1θ Ιανουαρίου 2016. 
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6. Προαιρετικόσ τακτικόσ ζλεγχοσ 

Μικρζσ οντότθτεσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 του ν. 4308/2014 (Αϋ 251) μποροφν 
να προβλζπουν ςτο καταςτατικό τουσ ι, εάν δεν προβλζπεται ςε αυτό, να 
αποφαςίηουν δια τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι τθσ ςυνζλευςθσ των 
εταίρων, τθν υποβολι των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςε ζλεγχο, 
ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ελεγκτικά πρότυπα. 139 

Θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ υποπαραγράφου ορίηεται από 1θ Ιανουαρίου 2016. 

 

      7.    φνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων βάςει των Ε.Λ.Π. όπωσ αυτά     
προβλζπονται από τον Ν.4308/2014 ι βάςει των Διεκνϊν Προτφπων 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 140 
 
Θ ψιφιςθ του Ν.4308/2014 το Νοζμβριο του 2014 υποχρεϊνει όλεσ τισ 
επιχειριςεισ, για τισ χριςεισ που ξεκινοφν μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2015, να 
ςυντάςςουν τισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ βάςει των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων. Θ εμφάνιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ ορολογία και οι 
λογιςτικοί κανόνεσ των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (Ε.Λ.Ρ. εφεξισ για λόγουσ 
ςυντομίασ) ζχουν προκαλζςει τθν αίςκθςθ ότι τα Ε.Λ.Ρ. και τα Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α. εφεξισ) ζχουν μεταξφ τουσ μικρζσ 
διαφορζσ και είναι ουςιαςτικά πανομοιότυπα λογιςτικά πρότυπα. Σκοπόσ του 
άρκρου είναι να παρακζςει ζνα ςυγκριτικό κατάλογο μεταξφ των δφο λογιςτικϊν 
προτφπων ϊςτε να γίνουν κατανοθτζσ οι βαςικζσ διαφορζσ και να αποτελζςει 
βοικθμα ςε ςτελζχθ λογιςτθρίων και Διοικιςεισ επιχειριςεων, που κατάρτιηαν τισ 
οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ βάςει του Ελλθνικοφ Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου και 
που ίςωσ αυτι τθ ςτιγμι βρίςκονται ςτο εξισ δίλθμμα: "Μετάβαςθ ςτα Ε.Λ.Ρ. ι ςτα 
Δ.Ρ.Χ.Α.;". Θ απάντθςθ ςτο ανωτζρω δίλθμμα δεν μπορεί να είναι κοινι για όλεσ τισ 
επιχειριςεισ κακϊσ οι ανάγκεσ, οι οικονομικζσ δυνατότθτεσ, το μζγεκοσ αλλά και το 
οικονομικό περιβάλλον ςτο οποίο λειτουργεί κάκε επιχείρθςθ αποτελοφν 
παράγοντεσ που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ϊςτε τελικά να λθφκεί θ βζλτιςτθ 
απόφαςθ για τθν κάκε επιχείρθςθ επιτυγχάνοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ςχζςθ 
κόςτουσ οφζλουσ.  

Ωσ ςθμαντικό όφελοσ των Δ.Ρ.Χ.Α. για μια επιχείρθςθ κεωρείται θ βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςε κεφαλαιαγορζσ και χρθματαγορζσ ϊςτε να 
αναηθτθκοφν με μεγαλφτερθ ευκολία κεφάλαια από τράπεηεσ και επενδυτζσ του 
εξωτερικοφ. Αυτό κα επιτευχκεί αφενόσ γιατί οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κα είναι 
κατανοθτζσ από τουσ χριςτεσ ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ και αφετζρου διότι κα είναι 
και ςυγκρίςιμεσ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ άλλων εταιρειϊν εξωτερικοφ. 
Επιπλζον, θ χρθματοοικονομικι κζςθ και οι οικονομικζσ επιδόςεισ τθσ επιχείρθςθσ 
κα μποροφν να παρουςιαςτοφν και να γίνουν κατανοθτζσ από πελάτεσ και 
προμθκευτζσ εξωτερικοφ. 
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Για να επιτευχκοφν βζβαια τα ανωτζρω οφζλθ απαιτείται και ζνα επιπλζον κόςτοσ, 
το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ζχει προχπολογιςτεί πριν να λθφκοφν οι 
ςχετικζσ αποφάςεισ. Στο ερϊτθμα εάν υπάρχουν επιπλζον επιβαρφνςεισ ςε χρόνο 
και χριμα για μια επιχείρθςθ για τθν μετάβαςθ από το Ελλθνικό Λογιςτικό Σχζδιο 
ςε Δ.Ρ.Χ.Α. αντί ςε Ε.Λ.Ρ., θ απάντθςθ είναι καταφατικι, αλλά πάντα το μζγεκοσ τθσ 
επιχείρθςθσ είναι αυτό που κακορίηει το φψοσ τθσ επιβάρυνςθσ.  
 
Στο ςθμείο αυτό κρίνεται απαραίτθτθ θ κατανόθςθ των βαςικϊν διαφορϊν μεταξφ 
Ε.Λ.Ρ. και Δ.Ρ.Χ.Α ϊςτε  να γίνει μία αρχικι αποτίμθςθ των επιβαρφνςεων που 
ςχετίηονται  με τθν επιλογι των Δ.Ρ.Χ.Α ςε ςχζςθ με τα Ε.Λ.Ρ.: 

Ε.Λ.Π. Δ.Π.Χ.Α. 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ   

Ρροοδευτικότθτα  βάςει του μεγζκουσ 
τθσ οντότθτασ ςτισ απαιτιςεισ του 
Ν.4308/2014  όςον αφορά τθν ςειρά 
(πλικοσ) των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων 

Ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ επιχείρθςθσ 
απαιτείται να καταρτίηεται πλιρθσ ςειρά 
οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Στθν κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων 
κεφαλαίων παρουςιάηονται 
ςυναλλαγζσ με τουσ μετόχουσ κακϊσ 
και ςειρά ςυναλλαγϊν μεταγενζςτερθσ 
επιμζτρθςθσ (π.χ επιμζτρθςθ 
Διακεςίμων προσ πϊλθςθ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων). 

Στθν κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων 
κεφαλαίων παρακολουκοφνται μόνο οι 
ςυναλλαγζσ με τουσ ιδιοκτιτεσ - μετόχουσ 
τθσ οντότθτασ. Οι λοιπζσ μεταβολζσ ιδίων 
κεφαλαίων πρζπει να παρουςιάηονται είτε 
ςε μια μεμονωμζνθ κατάςταςθ Λοιποφ 
Συνολικοφ Ειςοδιματοσ, είτε ςτα πλαίςια 
μιασ ενιαίασ κατάςταςθσ Συνολικοφ 
Ειςοδιματοσ. 

Πςον αφορά τθν Κατάςταςθ 
Ταμειακϊν οϊν (Χρθματοροϊν), 
λαμβάνοντασ υπόψθ το Ραράρτθμα 
των υποδειγμάτων, προκφπτει ότι δεν 
επιτρζπεται θ κατάρτιςθ  αυτισ με τθν 
άμεςθ μζκοδο.  

Στα Δ.Ρ.Χ.Α. θ κατάρτιςθ τθσ Κατάςταςθσ 
Ταμειακϊν οϊν μπορεί να γίνει είτε με 
τθν άμεςθ είτε με τθν ζμμεςθ μζκοδο. 

Ενςϊματα και άυλα περιουςιακά 
ςτοιχεία 

  

Δίνεται επιλογι ςχετικά με τθν 
επιβάρυνςθ ι μθ ιδιοπαραγόμενων 
παγίων με μακρά περίοδο καταςκευισ 
με τόκουσ ζντοκων υποχρεϊςεων. 

Οι τόκοι ζντοκων υποχρεϊςεων 
προςαυξάνουν τθν αξία κτιςθσ ενόσ 
ιδιοπαραγόμενου παγίου με μακρά 
περίοδο καταςκευισ. 

Οι δαπάνεσ ανάπτυξθσ εςωτερικά 
δθμιουργοφμενων άυλων 
περιουςιακϊν ςτοιχείων εμφανίηονται 
διακεκριμζνα ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ και αποςβζνονται ςε δζκα 
ζτθ. 

Οι δαπάνεσ ανάπτυξθσ καταχωροφνται ωσ 
άυλο περιουςιακό ςτοιχείο το οποίο 
αποςβζνεται ςε ςυςτθματικι βάςθ κατά 
τα ζτθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του 
περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Πταν δεν μπορεί να προςδιοριςτεί Πταν δεν μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα θ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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αξιόπιςτα θ ωφζλιμθ ηωι ενόσ άυλου 
περιουςιακοφ ςτοιχείου τότε υπόκειται 
ςε απόςβεςθ με περίοδο απόςβεςθσ 
τα δζκα ζτθ. 

ωφζλιμθ ηωι του άυλου περιουςιακοφ 
ςτοιχείου τότε το περιουςιακό ςτοιχείο 
δεν αποςβζνεται. 

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

μεταγενζςτερα επιμετροφνται μόνο 

ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ κτιςεωσ. 

Για τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία υπάρχει 

επιλογι λογιςτικισ πολιτικισ 

μεταγενζςτερθσ επιμζτρθςθσ ςτθν εφλογθ 

αξία. 

Στθν περίπτωςθ επιλογισ τθσ 

λογιςτικισ πολιτικισ μεταγενζςτερθσ 

επιμζτρθςθσ ςε εφλογθ αξία για τα 

ιδιοχρθςιμοποιοφμενα και τα 

επενδυτικά ακίνθτα προβλζπεται 

επαναπροςδιοριςμόσ τθσ εφλογθσ 

αξίασ τουλάχιςτον ανά τετραετία και 

διετία αντίςτοιχα. 

Στθν περίπτωςθ επιλογισ τθσ λογιςτικισ 

πολιτικισ μεταγενζςτερθσ επιμζτρθςθσ ςε 

εφλογθ αξία για τα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα 

και τα επενδυτικά ακίνθτα ο 

επαναπροςδιοριςμόσ τθσ εφλογθσ αξίασ 

ορίηεται ότι πρζπει να γίνονται τακτικά 

δίχωσ να προςδιορίηεται χρονικι 

περίοδοσ. 

Απομείωςθ   

Θ ηθμιά απομείωςθσ αναγνωρίηεται 

όταν εκτιμάται ότι θ ηθμιά αυτι είναι 

μόνιμου χαρακτιρα. 

Θ ηθμιά απομείωςθσ αναγνωρίηεται 

άμεςα όταν το ανακτιςιμο ποςό ενόσ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι μικρότερο 

από τθ λογιςτικι του αξία χωρίσ να 

εξετάηεται εάν θ ηθμιά ζχει μόνιμο 

χαρακτιρα. 

υμβάςεισ πϊλθςθσ και 

επαναμίςκωςθσ 
  

Σε περίπτωςθ πϊλθςθσ και 

επαναμίςκωςθσ με λειτουργικι 

μίςκωςθ αναγνωρίηεται το 

αποτζλεςμα από τθν πϊλθςθ. 

Σε περίπτωςθ πϊλθςθσ και 

επαναμίςκωςθσ με λειτουργικι μίςκωςθ 

εξετάηεται περαιτζρω θ ουςία τθσ 

ςυναλλαγισ (ςχζςθ λογιςτικισ αξίασ-

εφλογθσ αξίασ-τιμισ πϊλθςθσ-φψοσ 

μιςκϊματοσ ςε ςχζςθ με τα ιςχφοντα ςτθν 

αγορά) και υπό προχποκζςεισ 

αναγνωρίηεται το αποτζλεςμα από τθν 

πϊλθςθ. 

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 

ςτοιχεία κατεχόμενα προσ πϊλθςθ 
  

Μόνο οι μεγάλου μεγζκουσ οντότθτεσ 

ζχουν τθν υποχρζωςθ να 

περιλαμβάνουν ςτισ Σθμειϊςεισ 

Οι ομάδεσ εκποίθςθσ (ομάδεσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και υποχρεϊςεων, 
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πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ λογιςτικι 

αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 

των υποχρεϊςεων, τα οποία θ 

Διοίκθςθ τθσ οντότθτασ ζχει ιδθ λάβει 

απόφαςθ να διακζςει ςτο προςεχζσ 

διάςτθμα. 

τα οποία προορίηονται για εκποίθςθ)  

κατατάςςονται και εμφανίηονται διακριτά 

ςτον Ιςολογιςμό επιμετροφμενεσ ςτθ 

χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ λογιςτικισ 

τουσ αξίασ και τθσ εφλογθσ μείον τα άμεςα 

κόςτθ πϊλθςθσ. 

Χρθματοοικονομικά Περιουςιακά 

τοιχεία και Τποχρεϊςεισ 
  

Υπάρχει δυνατότθτα μεταγενζςτερα 

τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ να 

επιμετροφνται τα Χρθματοοικονομικά 

Ρεριουςιακά Στοιχεία ςτο κόςτοσ 

κτιςθσ μείον τισ τυχοφςεσ ηθμιζσ 

απομείωςθσ. Εναλλακτικά, μπορεί να 

επιλεχκεί λογιςτικι πολιτικι που 

ομοιάηει με αυτι των Δ.Ρ.Χ.Α. 

Τα Χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία κατά τθν απόκτθςι τουσ 

κατατάςςονται ςε μία εκ των κατθγοριϊν 

ανάλογα με το είδοσ τουσ και τισ 

προκζςεισ τθσ Διοίκθςθσ και δεν υπάρχει 

θ δυνατότθτα επιμζτρθςθσ ςτο κόςτοσ 

κτιςθσ παρά μόνο ςε ςπάνιεσ 

περιπτϊςεισ (μθ ειςθγμζνοι ςυμμετοχικοί 

τίτλοι που δεν μποροφν να αποτιμθκοφν 

αξιόπιςτα). 

Θ μεταφορά από τα "Μθ παράγωγα 
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 
διακρατοφμενα μζχρι τθ λιξθ" προσ 
τθν κατθγορία "Διακζςιμα προσ 
πϊλθςθ" επιτρζπεται αρκεί να αλλάξει 
θ πρόκεςθ τθσ Διοίκθςθσ. 

Σε περίπτωςθ αναταξινόμθςθσ θ 
κατθγορία "Διακρατοφμενα μζχρι τθ λιξθ" 
κθλιδϊνεται, αφοφ δεν 
πραγματοποιικθκε θ δζςμευςθ τθσ 
επιχείρθςθσ να διατθριςει μζχρι τθ λιξθ 
τα χρθματοοικονομικά μζςα. Οι ςυνζπειεσ 
τθσ κθλίδωςθσ είναι θ υποχρεωτικι 
μεταφορά όλων των χρθματοοικονομικϊν 
περιουςιακϊν ςτοιχείων που είναι 
ταξινομθμζνα ωσ "διακρατοφμενα ωσ τθ 
λιξθ" ςε άλλθ κατθγορία και θ 
απαγόρευςθ χριςθσ τθσ κατθγορίασ για 
τα επόμενα 2 ζτθ. 

Χρθματοοικονομικά Περιουςιακά 
τοιχεία και Τποχρεϊςεισ (υνζχεια)  

Θ μεταγενζςτερθ επιμζτρθςθ ςτο 
αποςβζςιμο κόςτοσ των ζντοκων 
Χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων και υποχρεϊςεων και θ 
χριςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ 
επιτοκίου (εναλλακτικά επιτρζπεται και 
θ ςτακερι μζκοδοσ) κρίνεται από τθν 
ςθμαντικότθτα των ποςϊν. Σε 
περίπτωςθ που τα ποςά δεν είναι 

Τα "Δάνεια και απαιτιςεισ", οι 
"διακρατοφμενεσ ζωσ τθ λιξθ επενδφςεισ" 
και οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 
που δεν επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία 
επιμετροφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ και 
οι τόκοι υπολογίηονται βάςει τθ μεκόδου 
του πραγματικοφ επιτοκίου. 
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ςθμαντικά τα ζντοκα 
χρθματοοικονομικά μζςα 
επιμετροφνται ςτο κόςτοσ ι ςτο 
οφειλόμενο ποςό.  

Για τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του 
μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ  οι 
ηθμιζσ απομείωςθσ αναγνωρίηονται 
όταν εκτιμάται ότι θ απομείωςθ είναι 
μόνιμου χαρακτιρα και 
γνωςτοποιείται θ φφςθ των ενδείξεων 
που τεκμθριωμζνα κα οδθγιςουν ςτθν 
αναςτροφι . 

Αν ζχει λάβει χϊρα ηθμιογόνο γεγονόσ και 
το περιουςιακό ςτοιχείο ζχει υποςτεί 
απομείωςθ τότε άμεςα αναγνωρίηεται θ 
απομείωςθ. Μοναδικι περίπτωςθ όπου 
εξετάηεται ο μόνιμοσ χαρακτιρασ 
απομείωςθσ είναι όταν εξετάηονται για 
απομείωςθ τα "Διακζςιμα προσ πϊλθςθ". 

Οι ηθμιζσ απομείωςθσ από τίτλουσ 
κακαρισ κζςθσ (ςυμμετοχικοφσ 
τίτλουσ) αναςτρζφονται κατευκείαν 
ςτθν Κακαρι Θζςθ και όχι μζςω 
αποτελεςμάτων. 

Θ ηθμιά απομείωςθσ μθ ειςθγμζνου 
ςυμμετοχικοφ τίτλου που δεν αποτιμάται 
ςε εφλογθ αξία, επειδι αυτι δεν μπορεί 
να κακοριςτεί αξιόπιςτα, δεν επιτρζπεται 
να αναςτραφεί. 

Τα παράγωγα δφναται να μθν 
αναγνωριςτοφν ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ οντότθτασ και αντί 
αυτοφ να παραςχεκοφν 
γνωςτοποιιςεισ. 

Τα παράγωγα με τα αποτελζςματά τουσ 
αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ και αν δεν προορίηονται για 
αντιςτάκμιςθ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ 
αξία με τισ μεταβολζσ να καταχωροφνται 
ςτα αποτελζςματα χριςθσ. 

Αποκζματα   

Οι προκαταβολζσ για αγορζσ 
αποκεμάτων εμφανίηονται ςτον 
ιςολογιςμό μαηί με τα αποκζματα. 

Οι προκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 
δεν ταξινομοφνται ςτο κονδφλι 
"Αποκζματα". 

Δίνεται επιλογι ςχετικά με τθν 
επιβάρυνςθ ι μθ αποκεμάτων με 
μακρά περίοδο καταςκευισ με τόκουσ 
ζντοκων υποχρεϊςεων. 

Οι τόκοι ζντοκων υποχρεϊςεων 
προςαυξάνουν τθν αξία αποκεμάτων με 
μακρά περίοδο καταςκευισ. 

Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ   

Οι προβλζψεισ για παροχζσ ςε 
εργαηομζνουσ μετά τθν ζξοδο από τθν 
υπθρεςία αναγνωρίηονται και 
αποτιμϊνται είτε ςτα προκφπτοντα 
από τθ νομοκεςία ονομαςτικά ποςά, 
είτε με βάςθ αποδεκτι αναλογιςτικι 
μζκοδο εάν θ αναλογιςτικι μζκοδοσ 
ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Θ χριςθ αναλογιςτικισ μεκόδου για τον 
υπολογιςμό του υπολοίπου τθσ 
πρόβλεψθσ ςε κάκε θμερομθνία 
αναφοράσ απαιτείται. 

Πλεσ οι διαφορζσ που προκφπτουν 
κατά τθν επανεκτίμθςθ των 
προβλζψεων για παροχζσ ςε 
εργαηομζνουσ μετά τθν ζξοδο από τθν 

Τα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμιζσ δεν 
αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα 
χριςθσ, αλλά ωσ Λοιπά Συνολικά 
Ειςοδιματα που κινοφν τθν κακαρι κζςθ. 



Θ Φορολογία Ειςοδιματοσ Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 
Διαχρονικά 

 

63 
 

Ε.Λ.Π. Δ.Π.Χ.Α. 

υπθρεςία αναγνωρίηονται ωσ κζρδθ ι 
ηθμιζσ ςτθν περίοδο ςτθν οποία 
προκφπτουν. 

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ   

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ 
αναγνωρίηονται ωσ υποχρεϊςεισ. 

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ 
αναγνωρίηονται είτε ωσ υποχρεϊςεισ είτε 
εναλλακτικά, μειωτικά ςτθν αξία κτιςθσ 
επιχορθγοφμενων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων 

Αναβαλλόμενοσ φόροσ   
Θ αναγνϊριςθ ι μθ αναβαλλόμενου 
φόρου αποτελεί επιλογι λογιςτικισ 
πολιτικισ. 

Θ αναγνϊριςθ αναβαλλόμενου φόρου 
είναι υποχρεωτικι. 

Κακαρι Θζςθ   

Κόςτθ που ςχετίηονται άμεςα με 
ςτοιχείο κακαρισ κζςθσ 
παρακολουκοφνται αφαιρετικά του 
ςτοιχείου αυτοφ τθσ κακαρισ κζςθσ, 
εφόςον είναι ςθμαντικά. 

Οποιοδιποτε αντάλλαγμα που ςχετίηεται 
με ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ λαμβάνεται ι 
καταβάλλεται, προςτίκεται ι αφαιρείται 
απευκείασ από τθν Κακαρι κζςθ 
ανεξαρτιτωσ τθσ ςθμαντικότθτασ του 
ποςοφ. 

Προςάρτθμα   
Ρροοδευτικότθτα  βάςει του μεγζκουσ 
τθσ οντότθτασ ςτισ απαιτιςεισ του 
Ν.4308/2014,  όςον αφορά το πλικοσ 
των γνωςτοποιιςεων. Πςο το μζγεκοσ 
τθσ οντότθτασ μικραίνει τόςο 
αυξάνονται και οι απαλλαγζσ από 
γνωςτοποιιςεισ. 

Με εξαίρεςθ κάποιεσ γνωςτοποιιςεισ που 
αφοροφν οντότθτεσ των οποίων οι 
μετοχζσ είναι διαπραγματεφςιμεσ ςε 
οργανωμζνθ αγορά, δεν υπάρχουν 
απαλλαγζσ ςτισ απαιτοφμενεσ από τα 
Δ.Ρ.Χ.Α. γνωςτοποιιςεισ ανάλογα με το 
μζγεκόσ τθσ οντότθτασ. 

Δεν υπάρχει απαίτθςθ γνωςτοποίθςθσ 
διαχείριςθσ κινδφνων όπωσ αυτι 
ορίηεται από το ΔΡΧΑ 7. 

Το ΔΡΧΑ 7 απαιτεί μία ςειρά 
γνωςτοποιιςεων ςχετικά με τθ φφςθ και 
τθν ζκταςθ των κινδφνων από τα 
χρθματοοικονομικά μζςα που κατζχει θ 
οντότθτα και τον τρόπο με τον οποίο θ 
οντότθτα διαχειρίηεται τουσ κινδφνουσ. 

Τποχρζωςθ κατάρτιςθσ ενοποιθμζνων 
οικονομικϊν καταςτάςεων 

  

Μικροί και μεςαίοι όμιλοι 
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
ςφνταξθσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν 
καταςτάςεων, εκτόσ και εάν κάποια 
από τισ οντότθτεσ του ομίλου είναι 
δθμοςίου ενδιαφζροντοσ. 

Δεν υπάρχει απαλλαγι από τθν 
υποχρζωςθ ενοποίθςθσ ανάλογα με το 
μζγεκοσ του ομίλου. 

Υπάρχουν απαλλαγζσ όςον αφορά τισ 
οντότθτεσ που μποροφν να μθν 
ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ενοποίθςθ.  

Υπάρχει υποχρζωςθ να ενοποιοφνται όλεσ 
οι επενδφςεισ μίασ οντότθτασ. Οι 
απαλλαγζσ που δίνονται είναι πολφ 
λιγότερεσ. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17733
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Ε.Λ.Π. Δ.Π.Χ.Α. 
Πρϊτθ εφαρμογι   
Ραρά το γεγονόσ ότι απαιτείται 
αναδρομικι εφαρμογι των λογιςτικϊν 
πολιτικϊν ςτθν πρϊτθ εφαρμογι, με 
ςτόχο τθν εφκολθ μετάβαςθ από το 
ζνα πλαίςιο ςτο άλλο, ο Ν.4308/2014 
παρζχει πολλζσ δυνατότθτεσ αποφυγισ 
τθσ αναδρομικισ εφαρμογισ. Ειδικά 
για τισ μικρζσ επιχειριςεισ δεν 
απαιτείται ουςιαςτικά μετάβαςθ αφοφ 
τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να 
ενςωματϊνουν τα ποςά τθσ χριςθσ 
2014 με τθν καλφτερθ δυνατι 
προςζγγιςθ ςτα νζα υποδείγματα. 

Οι απαλλαγζσ που δίνονται κατά τθν 
μετάβαςθ είναι πολφ λιγότερεσ και άρα θ 
όλθ διαδικαςία είναι περιςςότερο 
απαιτθτικι ςε πόρουσ τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 

Συμπεραςματικά, εάν τελικά επιλεχκεί θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων 

βάςει των Δ.Ρ.Χ.Α.: 

• θ μετάβαςθ κα είναι περιςςότερο απαιτθτικι άρα και θ ανάγκθ για 

ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ μεγαλφτερθ ςτθν περίπτωςθ που το λογιςτιριο τθσ 

επιχείρθςθσ δεν είναι επαρκϊσ καταρτιςμζνο, 

• δεν κα είναι διακζςιμεσ προσ επιλογι από τισ επιχειριςεισ οι λογιςτικζσ πολιτικζσ 

που επιτρζπονται από τα Ε.Λ.Ρ. και απλοποιοφν λογιςτικοφσ χειριςμοφσ με 

καλφτερα παραδείγματα αυτά των χρθματοοικονομικϊν μζςων που ςτα Ε.Λ.Ρ. 

μποροφν να επιμετροφνται ςτο κόςτοσ και τθσ δυνατότθτασ μθ αναγνϊριςθσ του 

αναβαλλόμενου φόρου ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, 

• ο όγκοσ των γνωςτοποιιςεων κα είναι ςθμαντικά αυξθμζνοσ ςε ςχζςθ με τισ 

απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων των Ε.Λ.Ρ., μθ λαμβανομζνων υπόψθ των απαλλαγϊν 

του άρκρου 30 του Ν.4308/2014 και επιπλζον,   

• δεν κα είναι διακζςιμεσ και οι απαλλαγζσ των Ε.Λ.Ρ. όςον αφορά τισ 

γνωςτοποιιςεισ ανάλογα με το μζγεκοσ μίασ οντότθτασ βάςει του άρκρου 30 του 

Ν.4308/2014, 

• δεν κα είναι διακζςιμεσ οι απαλλαγζσ των Ε.Λ.Ρ. οι οποίεσ είναι ςχετικζσ με τθν 

υποχρζωςθ κατάρτιςθσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων και 

 

• κα είναι υποχρεωτικι θ ςφνταξθ αναλογιςτικισ μελζτθσ ετθςίωσ.  

 

Γίνεται λοιπόν κατανοθτό ότι θ ςχζςθ μεγζκουσ οντότθτασ και επιβάρυνςθσ από τθν 

κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων με τα Δ.Ρ.Χ.Α. ςε ςχζςθ με τα Ε.Λ.Ρ. είναι 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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αντιςτρόφωσ ανάλογθ. Πςο μικραίνει το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ τόςο αυξάνεται 

το επιπλζον κόςτοσ από τθ μετάβαςθ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α., ςε ςχζςθ με τα Ε.Λ.Ρ.. 

 

Κλείνοντασ, θ προςωπικι μου άποψθ επί του παραπάνω διλιμματοσ είναι ότι τα 

Δ.Ρ.Χ.Α αποτελοφν λογικι επιλογι μόνο για εξωςτρεφείσ μεγάλεσ και μεςαίεσ 

επιχειριςεισ, οι οποίεσ μποροφν και κζλουν να επωμιςτοφν το αυξθμζνο κόςτοσ τθσ 

επιλογι τουσ. 
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΠΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΠΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 

1.   Ιςτορικι Αναδρομι 

Στθν χϊρα μασ δεν υπιρχε ζνα φορολογικό ςφςτθμα που να ιςχφει πολλά χρόνια.  

Το φορολογικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα τροποποιικθκε πολλζσ φορζσ. Ρρϊτθ φορά 

που κεςπίςτθκε διάταγμα για τα νομικά πρόςωπα ιταν το Νομοκετικό Διάταγμα 

3842/1958  Ρερί Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων .   Το ςυγκεκριμζνο 

νομοκετικό διάταγμα  δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ςτισ 30 

Σεπτεμβρίου 1958. 

Ζπειτα κυρϊκθκε ο Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ν.2238/1994, ο οποίοσ είχε 

ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 6 και 7  του άρκρου 76 του 

Συντάγματοσ, από τθν ειδικι επιτροπι που ςυγκροτικθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ των 

διατάξεων των άρκρων 105 του Ν.1892/1990 και 34 του Ν.1914/1990,  με τθν 

1156657/1341/0006 από 31 Δεκεμβρίου 1993 (ΦΕΚ 13Βϋ/1994)  απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν. 141 

Στισ 23/07/2013 δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ Α’ 167/23-07-

2013)  ο Νζοσ Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ν.4172/2013 ο οποίοσ ιςχφει 

κυρίωσ από 01/01/2014 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι ςιμερα.   

2. Προςδιοριςμόσ και χρόνοσ κτιςεωσ του ειςοδιματοσ τθσ Ε.Π.Ε. 

Στο ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα από κάκε πθγι που αποκτάται από τισ Ε.Ρ.Ε. 

καταβάλλεται φόροσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 44-47 

του Ν.4172/2013 (ιςχφσ για ειςοδιματα που αποκτϊνται από 1/1/2014).  142 

Θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 8 του Ν.4172/2013 ορίηει ότι χρόνοσ κτιςεωσ του 

ειςοδιματοσ κεωρείται ο χρόνοσ που ο δικαιοφχοσ απζκτθςε το δικαίωμα 

ειςπράξεϊσ του.  143 

3. Κακαρό ειςόδθμα (κζρδοσ) Ε.Π.Ε. 

Ωσ κζρδοσ από τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Ε.Ρ.Ε. κεωρείται το ςφνολο 

των εςόδων από τισ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ μετά τθν αφαίρεςθ των 

επιχειρθματικϊν δαπανϊν, των φορολογικϊν αποςβζςεων και των προβλζψεων για 

επιςφαλείσ απαιτιςεισ (άρκρο 21 Ν.4172/2013).  Το άρκρο 22 του ίδιου νόμου 

ορίηει τισ προχποκζςεισ για τθν ζκπτωςθ των επιχειρθματικϊν δαπανϊν, το άρκρο 
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23 απαρικμεί τισ μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ, το άρκρο 24 αναφζρεται ςτουσ νζουσ 

ςυντελεςτζσ αποςβζςεων και το άρκρο 26 ςτισ αποςβζςεισ επιςφαλϊν 

απαιτιςεων.  144 

4.  Φορολογθτζο ειςόδθμα Ε.Π.Ε.  υντελεςτζσ φορολογίασ. 

Α)  Οι ςυντελεςτζσ φορολογίασ ειςοδιματοσ των Ε.Ρ.Ε. από τθν χριςθ 2000 ζωσ 

ςιμερα  είναι οι ακόλουκοι: 

ΧΡΗΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΚΕΡΔΩΝ 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙ-
ΚΟ ΦΟΡΟ ΣΑ 

ΑΚΙΝΗΣΑ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΡΔΩΝ 

ΧΑΡΣΟ- 
ΗΜΟ 

ΚΕΡΔΩΝ 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ 
ΦΟΡΟΤ ΣΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

2015 29% - 10% - - 

2014 26% - 10% - - 

2013 26% 3% 10% - - 

2012 20% 3% 25% - - 

2011 20% 3% 25% - - 

2010 24% 3% 21% - - 

2009 25% 3% - - - 

2008 25% 3% - - - 

2007 25% 3% - - - 

2006 29% 3% - - - 

2005 32% 3% - - - 

2004 35% 3% - 1,20% - 

2003 35% 3% - 1,20% - 

2002 35% 3% - 1,20% 20% +1,2% χαρτ. 

2001 35% 3% - 1,20% 20% +1,2% χαρτ. 

2000 35% 3% - 1,20% 20% +1,2% χαρτ. 

 145  

Β)  Με το Ν.2238/1994 μζχρι τθ χριςθ 2013 (οικ. Ζτοσ 2014) 

Το τελευταίο ζτοσ ιςχφοσ του Ν.2238/1994 (χριςθ 2013 – οικ. Ζτοσ 2014) και 

ςφμφωνα με το άρκρο 109&1 αυτοφ, όπωσ είχε τροποποιθκεί με το άρκρο 9&30 

του Ν.4110/2013, τα νομικά πρόςωπα (μεταξφ των οποίων και οι  Ε.Ρ.Ε.) 

φορολογοφνται ωσ εξισ: 

 Στο ςφνολο των φορολογθτζων κερδϊν τθσ Ε.Ρ.Ε. επιβάλλεται φόροσ ςτθν 

πθγι με ςυντελεςτι 26%. 

 Επί πλζον, ςτο μζροσ των κερδϊν που διανζμουν οι Ε.Ρ.Ε. γίνεται 

παρακράτθςθ φόρου 10%, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ’ τθσ παραγράφου 

1 του άρκρου 55 του Ν.2238/1994, όπωσ αυτι είχε αντικαταςτακεί με τα 
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άρκρο 6&7 του Ν.4110/2013.  Με τθν παρακράτθςθ αυτι εξαντλείται θ 

φορολογικι υποχρζωςθ των δικαιοφχων των εν λόγω ειςοδθμάτων.  146   

Γ)  Με το Ν.4172/2013 (από το φορολογικό ζτοσ 2014 και μετά) 

Ο νζοσ Κ.Φ.Ε., του οποίου οι διατάξεισ εφαρμόηονται για τα ειςοδιματα που 

αποκτϊνται από 1θσ Ιανουαρίου 2014 και μετά, δεν χρθςιμοποιεί τον όρο 

«διαχειριςτικι περίοδοσ», κακϊσ και τον όρο «οικονομικό ζτοσ», που 

χρθςιμοποιοφςε ο Ν.2238/1994.  Στο νζο Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013 χρθςιμοποιείται ο 

νζοσ όροσ «Φορολογικό Ζτοσ», που ταυτίηεται με το θμερολογιακό ζτοσ. 

Σφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4172/2013, που αναφζρονται ςτθν 

ςυνζχεια, οι Ε.Ρ.Ε. φορολογοφνται ωσ εξισ: 

 Φορολογία του ςυνόλου των κερδϊν τθσ Ε.Ρ.Ε. ςτθν πθγι με ςυντελεςτι 

26%.  Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 58 του Ν. 4172/2013 ορίηει ότι τα 

ςυνολικά κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτοφν τα 

νομικά πρόςωπα, τα οποία τθροφν διπλογραφικά βιβλία φορολογοφνται με 

ςυντελεςτι 26%.  Ο αναλογϊν φόροσ αποδίδεται από τθν εταιρία ςτθν 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τθν ετιςια φορολογικι διλωςθ τθσ Ε.Ρ.Ε., θ οποία 

υποβάλλεται θλεκτρονικά μζχρι και τθν τελευταία θμζρα του ζκτου μινα 

από το τζλοσ του φορολογικοφ ζτουσ.  Με βάςθ τθ διλωςθ που υποβάλλει 

το νομικό πρόςωπο, βεβαιϊνεται ποςό ίςο με ογδόντα τοισ εκατό (80%) του 

φόρου που προκφπτει ςτθ διλωςθ, για το φόρο που αναλογεί ςτο ειςόδθμα 

του διανυόμενου ζτουσ ωσ προκαταβολι φόρου. 

 Τα φορολογθκζντα, κατά τα άνω, ςτθν πθγι ςυνολικά κακαρά κζρδθ τθσ 

Ε.Ρ.Ε. με ςυντελεςτι 26%, τα οποία διανζμονται ςτουσ εταίρουσ ωσ 

μζριςμα, ζχουν, επιπροςκζτωσ, παρακράτθςθ φόρου 10%, που βαρφνει 

τουσ εταίρουσ.  Με τθν παρακράτθςθ του φόρου αυτοφ εξαντλείται θ 

φορολογικι υποχρζωςθ του δικαιοφχου του μερίςματοσ.  Απόδοςθ φόρου 

10% το αργότερο μζχρι το τζλοσ του δεφτερου μινα από τθν θμερομθνία 

καταβολισ τθσ υποκείμενθσ ςε παρακράτθςθ πλθρωμισ (άρκρο 64&7 

Ν.4172/2013). 147 

 

 

5. Μεταφορά ηθμιϊν προσ ςυμψθφιςμό 

Εάν με τον προςδιοριςμό των επιχειρθματικϊν κερδϊν το αποτζλεςμα είναι ηθμία 

εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ, θ ηθμία αυτι μεταφζρεται για να ςυμψθφιςκεί με τα 

επιχειρθματικά κζρδθ διαδοχικά ςτα επόμενα πζντε (5) φορολογικά ζτθ. Θ ηθμία 
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του προγενζςτερου ζτουσ ςυμψθφίηεται κατά προτεραιότθτα ζναντι τθσ ηθμίασ 

μεταγενζςτερου ζτουσ. 148 

Ηθμίεσ που προκφπτουν ςτθν αλλοδαπι δεν δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για τον 

υπολογιςμό των κερδϊν του ίδιου φορολογικοφ ζτουσ οφτε να ςυμψθφιςτοφν με 

μελλοντικά κζρδθ.  149 

6. Αμοιβζσ εταίρων Ε.Π.Ε. 

Α)  Σι ίςχυςε μζχρι τθ δθμοςίευςθ του Ν.4110/2013 

Ο μιςκόσ και οι κάκε είδουσ απολαβζσ που καταβάλλονται από εταιρίεσ 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ εταίρουσ τθσ για υπθρεςίεσ που παρζχουν ς’ αυτιν, 

εφόςον οι εταίροι είναι αςφαλιςμζνοι για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ςε οποιοδιποτε 

αςφαλιςτικό οργανιςμό ι ταμείο εκτόσ του Ι.Κ.Α. φορολογοφνταν μζχρι τθν ιςχφ του 

Ν. 3842/2010 με ςυντελεςτι 25%.  Από τθσ ιςχφοσ του Ν.3842/2010, ο ςυντελεςτισ 

φορολογίασ των ανωτζρω αμοιβϊν αυξικθκε ςε 35%.  Με τθν παρακράτθςθ του 

φόρου εξαντλοφνταν θ φορολογικι υποχρζωςθ των δικαιοφχων για τα ειςοδιματα 

αυτά.  150 

Β)  Σι ίςχυςε μετά τθ δθμοςίευςθ του Ν.4110/2013 μζχρι 31/12/1013. 

Σφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ περ. ςτ’ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 28 του 

Ν. 2238/1994, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 3 τθσ περ. ςτ’ παρ. 4 του 

Ν.4110/2013, ο μιςκόσ και οι κάκε είδουσ απολαβζσ που καταβάλλονται από Ε.Ρ.Ε. 

ςε εταίρουσ ι διαχειριςτζσ αυτισ, κεωροφνται ωσ ειςόδθμα από εμπορικζσ 

επιχειριςεισ και κατά τθν καταβολι τουσ διενεργείται παρακράτθςθ φόρου με 

ςυντελεςτι ςαράντα τοισ εκατό, εξαντλοφμενθσ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ των 

δικαιοφχων για τισ αποδοχζσ αυτζσ που λαμβάνουν.  Ο ςυντελεςτισ 40% 

εφαρμόηεται ςτο ποςό που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν, που καταβάλλει ο δικαιοφχοσ, ςτο αςφαλιςτικό του ταμείο και των 

αναλογοφντων τελϊν χαρτοςιμου.  151 

Θ παρακράτθςθ τον άνω φόρο Ε.Ρ.Ε. υποχρεοφται να τον αποδϊςει τθν οικεία 

Δ.Ο.Υ. εφάπαξ με διλωςθ που υποβάλλεται μζχρι τθν 20θ θμζρα των μθνϊν 

Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάκε ζτουσ θ 

οποία περιλαμβάνει τα ακακάριςτα ποςά που ζχουν καταβλθκεί  ςτο προθγοφμενο 

θμερολογιακό δίμθνο και το φόρο που παρακρατικθκε.  152 
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Με χαρτόςθμο με ςυντελεςτι 1,2%, βαρφνονται, επίςθσ, οι άνω αμοιβζσ που 

υπολογίηεται ςτο μικτό ποςό αυτϊν και παρακρατείται κατά τθν καταβολι τουσ. 153 

Γ)  Σι ιςχφει από 1/1/2014 με το Ν.4172/2013 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 περ. δ’ του άρκρου 12 του Ν.4172/2013, για τουσ 

ςκοποφσ και μόνο τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, κεωρείται ότι υπάρχει εργαςιακι 

ςχζςθ όταν ζνα φυςικό πρόςωπο παρζχει υπθρεςίεσ ωσ Διευκυντισ ι μζλοσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου εταιρίασ ι κάκε άλλου  νομικοφ προςϊπου. Θ Ε.Ρ.Ε. 

βεβαίωσ δεν ζχει Διοικθτικό Συμβοφλιο, αλλά διαχειριςτι ο οποίοσ αςκεί τα 

κακικοντα εκπροςϊπθςθσ και διοίκθςθσ τθσ εταιρίασ.  Συνεπϊσ, οι αμοιβζσ που 

καταβάλλει θ Ε.Ρ.Ε. ςτον διαχειριςτι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του 

φορολογοφνται με τθν κλίμακα των μιςκωτϊν του άρκρου 15 του Ν.4172/2013.  

Επίςθσ, παρακρατείται τζλοσ χαρτοςιμου 1,2% το οποίο αποδίδεται με διλωςθ 

ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντόσ πζντε θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ 

εξοφλθτικισ απόδειξθσ ι τθσ ςχετικισ πιςτωτικισ εγγραφισ με βάςθ τισ διατάξεισ 

του άρκρου 3 παρ.1 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου. 154 

7. Διατάξεισ που ζχουν καταργθκεί  

α)  Επιχειρθματικι αμοιβι 

Θ περίπτωςθ ε’ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 28 του Ν.2238/94 προζβλεπε τθν 

αφαίρεςθ από τα κακαρά κζρδθ τθσ Ε.Ρ.Ε. του ποςοφ τθσ επιχειρθματικισ αμοιβισ 

για φυςικά πρόςωπα διαχειριςτζσ εταίρουσ (και μζχρι τρεισ) και επί του υπολοίπου 

αυτϊν (των κερδϊν) τθν εφαρμογι του ςυντελεςτι φορολογίασ που ίςχυε κάκε 

φορά.  Θ επιχειρθματικι αμοιβι καταργικθκε από 1/1/2003 με το άρκρο 8&1 του 

Ν.3091/2002. 155 

β)  Χαρτόςθμο κερδϊν Ε.Π.Ε. 

Τα κακαρά κζρδθ τθσ εταιρίασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ χαρτοςθμαίνονταν με 

ςυντελεςτι 1,20%.  Το τζλοσ αυτό χαρτοςιμου καταργικθκε για τα κζρδθ 

διαχειριςτικϊν περιόδων που αρχίηουν από 1/1/2005  και μετά. 156  

γ)  υμπλθρωματικόσ φόροσ 3% 

Επιπλζον του κφριου φόρου ειςοδιματοσ, επιβάλλονταν και ςυμπλθρωματικόσ 

φόροσ  ςτο ειςόδθμα από ακίνθτα, που αποκτοφςαν τα νομικά πρόςωπα, με 
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ςυντελεςτι 3% (άρκρο 109&3 Ν.2238/94).  Από 1/1/2014 δεν υπάρχει ο φόροσ 

αυτόσ, ωσ μθ προβλεπόμενοσ από το νζο Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). 157 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

1. Επιβολι του φόρου 158  

Επιβάλλεται φόροσ ςτο ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα από κάκε πθγι, που αποκτάται 

από κάκε νομικό πρόςωπο από αυτά που αναφζρονται ςτο άρκρο 101. 

2. Αντικείμενο του φόρου 159  

Αντικείμενο του φόρου είναι:  
«α) Σε θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και 
ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ το ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα ι κζρδοσ που 
προκφπτει ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι. Τα διανεμόμενα κζρδθ λαμβάνονται από το 
υπόλοιπο των κερδϊν, που απομζνει μετά τθν αφαίρεςθ του αναλογοφντοσ φόρου 
ειςοδιματοσ. Επίςθσ, επί θμεδαπϊν ανϊνυμων εταιρειϊν ι εταιρειϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ι ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, οι οποίεσ 
απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ βάςει ειδικϊν διατάξεων νόμων, 
αντικείμενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιοφμενα ι διανεμόμενα με οποιαδιποτε 
μορφι κζρδθ, μετά τθν αναγωγι αυτϊν ςε μικτό ποςό με τθν προςκικθ του 
αναλογοφντοσ ςε αυτά φόρου ειςοδιματοσ. Οι διατάξεισ του προθγοφμενου 
εδαφίου ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ 
κεφαλαιοποίθςθσ ι διανομισ κερδϊν για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ 
ειςοδιματοσ. 
Ρζραν του φόρου ειςοδιματοσ που οφείλεται ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτα δφο προθγοφμενα εδάφια, ςτα κζρδθ που διανζμονται από τθν ανϊνυμθ 
εταιρεία ι εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ι ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία 
ενεργείται και παρακράτθςθ φόρου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 54 
ι τθν περίπτωςθ δ` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 55, κατά περίπτωςθ. 
 Κατ` εξαίρεςθ, το ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα ι κζρδοσ των εταιρειϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, που ςυςτικθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 
του ν. 588/1977 (Α` 148), δεν υπόκειται ςε φόρο ςτο όνομα του νομικοφ προςϊπου, 
αλλά ςτο όνομα κάκε εταίρου αυτϊν για το ποςοςτό των κερδϊν που του αναλογεί 
από τθ ςυμμετοχι του ςτθν εταιρεία. 
 

3. Τποκείμενο του φόρου 160  
 
Στο φόρο υπόκεινται: 
 
  α) Οι θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ. 
 
  «β) Οι δθμόςιεσ και δθμοτικζσ επιχειριςεισ και εκμεταλλεφςεισ κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα.» 
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  γ) Οι ςυνεταιριςμοί που ζχουν ςυςτακεί νόμιμα και οι ενϊςεισ τουσ. 
 
  δ) Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ που λειτουργοφν με οποιονδιποτε τφπο εταιρίασ, 
κακϊσ και οι κάκε είδουσ αλλοδαποί οργανιςμοί που αποβλζπουν ςτθν απόκτθςθ 
οικονομικϊν ωφελθμάτων. 
 
  ε) Οι θμεδαπζσ εταιρίεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ.  
 
«ςτ) Οι ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ». 
 
 
 Επίςθσ, ςτο φόρο αυτόν υπόκεινται και τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα θμεδαπά 
ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα δθμόςιου ι ιδιωτικοφ δικαίου, ςτα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κάκε είδουσ ιδρφματα. 
 

4. Χρόνοσ επιβολισ του φόρου 161  
 
Ο φόροσ επιβάλλεται κάκε οικονομικό ζτοσ ςτο ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα 
από κάκε πθγι που αποκτάται: 
α) Για τα νομικά πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 του προθγοφμενου άρκρου, κατά τθ 
διαχειριςτικι περίοδο θ οποία λιγει μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν 1θ 
Αυγοφςτου του προθγοφμενου θμερολογιακοφ ζτουσ μζχρι τισ 31 Ιουλίου του 
οικείου οικονομικοφ ζτουσ. 
 β) Για τουσ υπόχρεουσ τθσ παραγράφου 2 του προθγοφμενου άρκρου κατά 
το αμζςωσ προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ. 
 

5. Χρονικι περίοδοσ που προκφπτει το ειςόδθμα  162 
 
Ωσ  χρονικι περίοδοσ κατά τθν οποία προκφπτει το ειςόδθμα, λαμβάνεται: 
 
  α)«Θ διαχειριςτικι περίοδοσ, για τα νομικά πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 101 που τθροφν βιβλία με τθ διπλογραφικι μζκοδο.» Οι διατάξεισ του 
άρκρου 29 εφαρμόηονται και για τα νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 101. 
 
 
  β) Το θμερολογιακό ζτοσ ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ. 
 
 Για νομικά πρόςωπα που ζχουν τεκεί ςε εκκακάριςθ, ωσ διαχειριςτικι περίοδοσ, 
για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ, λαμβάνεται θ περίοδοσ μεταξφ του 
χρόνου που τζκθκαν αυτά ςε εκκακάριςθ και του χρόνου λιξθσ αυτισ. 
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6. Προςδιοριςμόσ ακακάριςτου και κακαροφ ειςοδιματοσ Νομικϊν 
Προςϊπων 163  

 
 Ωσ ακακάριςτα ζςοδα των νομικϊν προςϊπων τθσ παρ. 1 του άρκρου 101 
λαμβάνονται: 
  α) το τίμθμα των οριςτικϊν πωλιςεων που ζχουν πραγματοποιθκεί, κακϊσ και οι 
αμοιβζσ από παροχι υπθρεςιϊν που ζχουν αποκτθκεί.  
«β) Το ειςόδθμα από ακίνθτα, από κινθτζσ αξίεσ, από ςυμμετοχι ςε άλλεσ  
εμπορικζσ επιχειριςεισ, από γεωργικζσ επιχειριςεισ, όπωσ αυτό προκφπτει από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 13 παράγραφοσ 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παράγραφοι 1, 2, 3 
και 4, 30, 37, 40, 41, κακϊσ και κάκε ειςόδθμα από οποιαδιποτε άλλθ πθγι 
ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 48.» 
 
 Από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, εκπίπτουν οι δαπάνεσ 
απόκτθςθσ ειςοδιματοσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 31. Τα ζξοδα μιςκοδοςίασ 
εργαηομζνου ςε ανϊνυμθ εταιρία και ςυνδεομζνου με διοικθτικό ςφμβουλο τθσ 
εταιρίασ αυτισ με ςυγγενικό δεςμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι και τον τζταρτο 
βακμό εκπίπτουν μόνον εφόςον  καταβλικθκαν οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κφριασ ι 
επικουρικισ υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ ςτο Ι.Κ.Α. ι άλλουσ αςφαλιςτικοφσ 
οργανιςμοφσ. 
 

7. Λογιςτικόσ προςδιοριςμόσ του κακαροφ ειςοδιματοσ 164 
 
Το κακαρό ειςόδθμα των επιχειριςεων που τθροφν «βιβλία με τθν απλογραφικι ι 
διπλογραφικι μζκοδο»  εξευρίςκεται λογιςτικϊσ με ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα 
ζςοδα, όπωσ αυτά ορίηονται, των ακόλουκων εξόδων," με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων των άρκρων 51Α και 51Β του παρόντοσ"      
 
α) των γενικϊν εξόδων διαχείριςθσ, ςτα οποία περιλαμβάνονται,  
 
  αα) Τα ζξοδα μιςκοδοςίασ και αμοιβισ του προςωπικοφ, εφόςον ζχουν 
καταβλθκεί ι βεβαιωκεί οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ υπζρ του Ι.Κ.Α. ι άλλου 
αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, «μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ που προβλζπεται από τθν παράγραφο 3 
του άρκρου 38 του ν. 2873/2000.» εκτόσ αν από τθν κείμενθ νομοκεςία 
προβλζπεται μερικι ι ολικι απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ για τθν καταβολι 
ειςφορϊν.  Θ μζςα ςε « » πιο πάνω φράςθ τθσ υποπερ.ααϋ προςτζκθκε με   τθν 
παρ.13 άρκρου 3  Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013.  Ιςχφσ για  τα ειςοδιματα που 
αποκτϊνται από το οικον.ζτοσ 2014  (χριςθ 2013) και μετά. 
 
"Θ υπθρεςία που διενεργεί το φορολογικό ζλεγχο, τακτικό ι προςωρινό, 
υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του, να ενθμερϊςει τον αρμόδιο 
αςφαλιςτικό οργανιςμό ςχετικά με τθν απόδοςθ ι μθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.  
Θ παραβίαςθ τθσ υποχρζωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςυνιςτά πεικαρχικό 
                                                           
163

 Άρκρο 105 Ν.2238/1994 
164

 Άρκρο 31 Ν.2238/1994 



Θ Φορολογία Ειςοδιματοσ Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 
Διαχρονικά 

 

77 
 

αδίκθμα που τιμωρείται κατά τισ οικείεσ διατάξεισ του πεικαρχικοφ δικαίου. Οι 
δαπάνεσ μιςκοδοςίασ δεν αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ αν δεν ζχουν εξοφλθκεί 
μζςω επαγγελματικϊν τραπεηικϊν λογαριαςμϊν ι επιταγϊν που εξοφλοφνται μζςω 
των ίδιων λογαριαςμϊν.  
 Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηεται θ  *ςταδιακι+  εφαρμογι των 
διατάξεων των προθγοφμενων εδαφίων, θ διαδικαςία τθσ εξόφλθςθσ των δαπανϊν 
μιςκοδοςίασ, και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των 
διατάξεων του τελευταίου εδαφίου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου." 
 
 
  "Επίςθσ, οι μιςκοί και οι κάκε είδουσ απολαβζσ των εταίρων των εταιριϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ «και των ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν», εφόςον τα 
πρόςωπα αυτά για τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν  ςτισ εταιρίεσ ζχουν αςφαλιςτεί ςε 
οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό ι ταμείο. 
 
Από τα ακακάριςτα ζςοδα των υπόχρεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 δεν 
εκπίπτουν οι μιςκοί και οι κάκε είδουσ απολαβζσ των εταίρων ι μελϊν τουσ. 
 
  ββ) Το τεκμαρτό ενοίκιο των ακινιτων που ανικουν ςτον επιχειρθματία και 
χρθςιμοποιοφνται από τθν επιχείρθςθ, εφόςον αυτό υπολογίςτθκε ςτο ειςόδθμα 
από ακίνθτα. 
 
 "γγ) Τα ποςά που καταβάλλονται λόγω δωρεάσ ςτο Δθμόςιο, τουσ οργανιςμοφσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, "το Εκνικό Ταμείο Κοινωνικισ Συνοχισ  (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.)"  τα 
θμεδαπά ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα, τα κρατικά και δθμοτικά νοςθλευτικά 
ιδρφματα και τα νοςοκομεία που είναι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου και 
επιχορθγοφνται από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό,  κακϊσ και το Ταμείο 
Αρχαιολογικϊν Ρόρων. 
 
 "Θ αξία των ειδϊν διατροφισ που δωρίηονται από επιχειριςεισ, οι οποίεσ 
παράγουν ι εμπορεφονται τζτοια αγακά, προσ το κοινωφελζσ ίδρυμα με τθν 
επωνυμία "ΤΑΡΕΗΑ ΤΟΦΙΜΩΝ - ΙΔΥΜΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΤΘΣ ΡΕΙΝΑΣ" 
(ΦΕΚ 540 Β`/1995).  Για τθν εφαρμογι του προθγοφμενθ εδαφίου, ωσ αξία των 
δωριηομζνων ειδϊν διατροφισ λαμβάνεται το κόςτοσ απόκτθςθσ ι παραγωγισ 
τουσ, κατά περίπτωςθ και είναι απαραίτθτθ θ ζκδοςθ του «προβλεπόμενου» 
ςτοιχείου".  
 
"Θ αξία των κινθτϊν μνθμείων, όπωσ αυτά ορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, 
που μεταβιβάηονται λόγω δωρεάσ ςτο Δθμόςιο ι ςε μουςεία αναγνωριςμζνα από 
τον Υπουργό  «Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ»  
ςφμφωνα με τθν ίδια νομοκεςία.  
 
Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ ςτο Δθμόςιο θ αποδοχι τθσ δωρεάσ γίνεται με κοινι 
απόφαςθ των Υπουργϊν *Οικονομίασ και + Οικονομικϊν και  φςτερα από γνϊμθ του 
αρμόδιου γνωμοδοτικοφ Συμβουλίου του Υπουργείου «Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ»  και μετά από χρθματικι αποτίμθςθ 
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τθσ αξίασ των μνθμείων από ειδικι εκτιμθτικι επιτροπι και αποδοχι τθσ αξίασ από 
τον δωρθτι.  Θ απόφαςθ αυτι περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του δωρθτι, τθν 
περιγραφι και τθ χρθματικι αποτίμθςθ του μνθμείου. Τα μνθμεία κατατίκενται ςε 
κρατικά  μουςεία. Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ λόγω δωρεάσ ςε μουςεία που δεν 
ανικουν ςτο Δθμόςιο θ αποδοχι τθσ δωρεάσ γίνεται μετά από χρθματικι 
αποτίμθςθ των μνθμείων από τθν ειδικι εκτιμθτικι επιτροπι του ζκτου εδαφίου 
του παρόντοσ. Το ποςό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποςοςτό 15% του 
ςυνολικοφ κακαροφ ειςοδιματοσ ι κερδϊν που προκφπτουν από τον ιςολογιςμό 
τθσ διαχειριςτικισ περιόδου από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ οποίασ εκπίπτει.  Σε 
περίπτωςθ που θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ειδικισ εκτιμθτικισ επιτροπισ γίνεται 
ςε μεταγενζςτερθ χριςθ από αυτι τθσ δωρεάσ, το ποςό του προθγοφμενου 
εδαφίου εκπίπτει από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ διαχειριςτικισ περιόδου μζςα ςτθν 
οποία εκδίδεται θ απόφαςθ αυτι." 
 
  Θ αξία των ιατρικϊν μθχανθμάτων και των αςκενοφόρων αυτοκινιτων, που 
μεταβιβάηονται λόγω δωρεάσ ςτα κρατικά και δθμοτικά νοςθλευτικά ιδρφματα και 
τα νοςοκομεία που αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου και 
επιχορθγοφνται από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό. 
 
"Θ αξία των κινθτϊν πραγμάτων, εφόςον υπερβαίνει τα πεντακόςια (500) ευρϊ 
ςυνολικά ανά ζτοσ, των κατοικιϊν και των κάκε είδουσ εγκαταςτάςεων που 
δωρίηουν οι επιχειριςεισ από 1.1.2008 ζωσ 31.12.2009 ςτο Ειδικό Ταμείο 
Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων Αναγκϊν (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), που ςυςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 
του άρκρου 2 τθσ από 29.8.2007 Ρράξεωσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, που 
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α`).   Οι διατάξεισ του 
προθγοφμενου εδαφίου εφαρμόηονται και για δωρεζσ που πραγματοποιοφνται 
προσ τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και μόνιμουσ κατοίκουσ των 
περιοχϊν που επλιγθςαν από τισ πυρκαγιζσ που εκδθλϊκθκαν κατά το ζτοσ 2007.  
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν κακορίηονται ο τρόποσ 
υπολογιςμοφ τθσ αξίασ των κινθτϊν πραγμάτων, των κατοικιϊν και των κάκε είδουσ 
εγκαταςτάςεων που δωρίηονται, τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία και κάκε 
άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια." 
 
"Τα χρθματικά ποςά που καταβάλλονται μζχρι ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) του 
ςυνολικοφ κακαροφ ειςοδιματοσ ι των κερδϊν που προκφπτουν από 
ιςολογιςμοφσ, λόγω δωρεάσ προσ τα κοινωφελι ιδρφματα, τα ςωματεία μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που παρζχουν υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και χορθγοφν 
υποτροφίεσ, τουσ ιεροφσ ναοφσ, τισ ιερζσ μονζσ του Αγίου Προυσ, το Οικουμενικό 
Ρατριαρχείο Κωνςταντινουπόλεωσ, τα Ρατριαρχεία Αλεξανδρείασ και Ιεροςολφμων, 
τθν Ιερά Μονι Σινά, τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία τθσ Αλβανίασ, τα θμεδαπά νομικά 
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που 
νόμιμα ζχουν ςυςτακεί ι ςυνιςτϊνται και τα οποία επιδιϊκουν κοινωφελείσ 
ςκοποφσ, τουσ ερευνθτικοφσ και τεχνολογικοφσ φορείσ που ςυςτάκθκαν και 
διζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α) και του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 
49 Α),  κακϊσ και τα ερευνθτικά κζντρα που αποτελοφν θμεδαπά νομικά πρόςωπα 
ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και ζχουν ςυςτακεί νόμιμα." 
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 «Οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηονται για δωρεζσ  
χρθματικϊν ποςϊν προσ ακλθτικά ςωματεία.» 
  
"δδ) Τα αςφάλιςτρα που καταβάλλουν οι επιχειριςεισ για ομαδικι αςφάλιςθ ηωισ 
του εργατοχπαλλθλικοφ προςωπικοφ τουσ, ςτθν ζννοια τθσ οποίασ 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ χοριγθςθ εφάπαξ ποςοφ ι περιοδικά καταβαλλόμενθσ 
παροχισ ςε χριμα μετά το χρόνο τθσ πρόωρθσ ι κανονικισ ςυνταξιοδότθςθσ του 
ανωτζρω προςωπικοφ, κακϊσ και θ κάλυψθ κανάτου ι κατά κινδφνων τυχαίων 
ςυμβεβθκότων. «Το ποςό τθσ ζκπτωςθσ αυτισ δεν μπορεί να υπερβεί για κακζναν 
από τουσ αςφαλιηόμενουσ τα χίλια πεντακόςια (1.500) ευρϊ.»    Τα αςφαλιςτιρια 
ςυμβόλαια τθσ διάταξθσ αυτισ δεν παρζχουν δικαίωμα λιψθσ δανείου τθσ 
επιχείρθςθσ ι των αςφαλιηομζνων". 
 
 «εε. Του ποςοφ τθσ δαπάνθσ των ειςφορϊν που καταβάλλονται ςε ταμεία 
αςφάλιςθσ, εφόςον θ καταβολι τουσ είναι υποχρεωτικι από το νόμο, κακϊσ και το 
ποςό των καταβαλλόμενων ειςφορϊν ςτισ περιπτϊςεισ προαιρετικισ αςφάλιςθσ ςε 
ταμεία που ζχουν ςυςτακεί με νόμο.».  Θ υποπερίπτωςθ εε` προςτζκθκε με το 
άρκρο 3 παρ.45 .4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013. Ιςχφσ για  τισ δαπάνεσ που 
πραγματοποιοφνται από το οικονομικό ζτοσ 2014 (χριςθ 2013) και μετά. 
 
  β) Των δαπανϊν για τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι των επαγγελματικϊν γενικά 
εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και αυτοκινιτων οχθμάτων. "Ειδικά για επιβατικά 
αυτοκίνθτα ιδιωτικισ χριςθσ με κυλινδριςμό μζχρι χίλια εξακόςια (1.600) κυβικά 
εκατοςτά, εκπίπτουν οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, κυκλοφορίασ και 
αποςβζςεων και τα μιςκϊματα που καταβάλλονται ςε εταιρεία χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ ι οποιονδιποτε τρίτο, ςε ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του 
φψουσ αυτϊν, εφόςον τα αυτοκίνθτα αυτά χρθςιμοποιοφνται για τισ ανάγκεσ τθσ 
επιχείρθςθσ. Για αυτοκίνθτα μεγαλφτερου κυβιςμοφ εκπίπτει, με τισ ίδιεσ 
προχποκζςεισ, ποςοςτό τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανϊν." Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ δεν εφαρμόηεται ςτισ επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθν 
εκμίςκωςθ επιβατικϊν  αυτοκινιτων ιδιωτικισ χριςθσ, κακϊσ και ςτισ επιχειριςεισ 
που χρθςιμοποιοφν τα αυτοκίνθτά τουσ αποκλειςτικά για τθν εκπαίδευςθ 
υποψθφίων οδθγϊν. 
 
  γ) τθσ αξίασ των πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν που χρθςιμοποιικθκαν, κακϊσ και 
των άλλων εμπορεφςιμων αγακϊν, ςτθν οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικζσ  
δαπάνεσ επεξεργαςίασ, αποκικευςθσ, μεταφοράσ, αςφάλειασ κ.λπ. "Ειδικά για τισ 
επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία «με τθν απλογραφικι μζκοδο», όταν δεν 
διενεργοφν απογραφι, ωσ απογραφι λιξθσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου 
λαμβάνεται ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) επί των αγορϊν τθσ περιόδου αυτισ και 
ωσ απογραφι ζναρξθσ  ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) επί των αγορϊν τθσ 
προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου.  
  
Αν προαιρετικά ζχει διενεργθκεί απογραφι ζναρξθσ και λιξθσ, για τον 
προςδιοριςμό του κακαροφ ειςοδιματοσ λαμβάνονται υπόψθ τα δεδομζνα αυτϊν, 
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με τθν προχπόκεςθ ότι κα ςυνεχιςκεί θ ςφνταξθ των απογραφϊν για μία τριετία 
από τθ ςφνταξθ τθσ πρϊτθσ προαιρετικισ απογραφισ λιξθσ. Αν δεν τθρθκεί θ 
υποχρζωςθ αυτι, επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ του Ν. 
2523/1997 κυρϊςεισ για τθ μθ ςφνταξθ απογραφισ.". 
"Οι δαπάνεσ τθσ περίπτωςθσ αυτισ δεν αναγνωρίηονται όταν καταβάλλονται ι 
οφείλονται ςε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα τθσ οποίασ θ 
δραςτθριότθτα ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι εξαντλικθκε ςτθν τιμολόγθςθ τθσ και 
θ παράδοςθ των αγακϊν ι θ παροχι των υπθρεςιϊν διενεργικθκε από τρίτο 
πρόςωπο." 
 
«εκτόσ εάν πρόκειται για πραγματικζσ και ςυνικεισ ςυναλλαγζσ κατά το μζροσ που 
αντιςτοιχοφν ςε τιμζσ εντόσ του εφρουσ των τιμϊν τθσ θμζρασ ςυναλλαγισ, οι 
οποίεσ τιμζσ διαμορφϊνονται ςε χρθματιςτιρια εμπορευμάτων ι ςε οργανωμζνεσ 
χρθματιςτθριακζσ αγορζσ». 
 
"δ) Των δεδουλευμζνων κάκε είδουσ τόκων δανείων ι πιςτϊςεων, γενικά, τθσ 
επιχείρθςθσ. Εξαιροφνται: 
 
 αα) οι τόκοι υπερθμερίασ λόγω οφειλισ φόρων, τελϊν, ειςφορϊν και προςτίμων 
προσ το Δθμόςιο ι άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, 
 
 ββ) οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για τθν αγορά μετοχϊν θμεδαπϊν ι 
αλλοδαπϊν εταιρειϊν, εταιρικϊν μερίδων και γενικά επιχειριςεων, όταν οι πιο 
πάνω ςυμμετοχζσ μεταβιβάηονται εντόσ δφο (2) ετϊν από το χρόνο απόκτθςθσ τουσ, 
 
 γγ) οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για τθν αγορά μετοχϊν ι μερίδων ςε 
οποιοδιποτε νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα, που είναι κάτοικοσ ι ζχει τθν 
καταςτατικι ι πραγματικι ζδρα ι είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε κράτοσ που 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 
51Α ι ςε κράτοσ με προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ όπωσ ορίηεται ςτθν 
παράγραφο 7 του ίδιου άρκρου, κακϊσ και οι τόκοι που καταβάλλονται ςτισ 
εταιρείεσ αυτζσ, 
 
* δδ) οι δεδουλευμζνοι τόκοι δανείου που καταβάλλονται ι πιςτϊνονται ςε 
ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 39 κατά 
το μζροσ που το ςυνολικό φψοσ δανείων από τισ εν λόγω επιχειριςεισ υπερβαίνει 
κατά μζςο όρο και κατά διαχειριςτικι περίοδο το τριπλάςιο των ιδίων κεφαλαίων 
τθσ.  
 Στθν ζννοια των τόκων του προθγοφμενου εδαφίου εμπίπτουν και οι τόκοι 
ομολογιακϊν δανείων που καταβάλλονται ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ. Στο 
ςυνολικό φψοσ δανείων από ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ προςτίκενται και τα 
ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται προσ αυτζσ, κακϊσ και τα δάνεια που ζχουν 
λθφκεί από τρίτεσ επιχειριςεισ για τα οποία ζχει χορθγθκεί οποιαςδιποτε μορφισ 
εγγφθςθ από τισ πιο πάνω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ. «Οι διατάξεισ τθσ 
υποπερίπτωςθσ αυτισ δεν εφαρμόηονται για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 183 Α`), τισ εταιρείεσ 
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πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων του ν. 1905/ 1990 (ΦΕΚ 147 Α`), τισ 
εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α`) και του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 
178 Α`) με ζδρα ςτθν Ελλάδα, τισ εταιρείεσ παροχισ πιςτϊςεων του ν. 2937/2001 
(ΦΕΚ 169 Α`), τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ Ραροχισ Επενδυτικϊν Υπθρεςιϊν (Α.Ε.Ρ.Ε.Υ.) 
του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α`), κακϊσ και για τα πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα.»+ 
 
  ε) Των ποςϊν των κάκε είδουσ φόρων ,τελϊν και δικαιωμάτων, που βαρφνουν τθν 
επιχείρθςθ. Ωσ χρόνοσ ζκπτωςθσ λογίηεται ο χρόνοσ τθσ καταβολισ αυτϊν υπζρ του 
Δθμοςίου ι τρίτων.  "Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από τθν επιχείρθςθ 
κάκε είδουσ φόροι που  βαρφνουν τρίτουσ, με εξαίρεςθ τον ειδικό φόρο τραπεηικϊν 
εργαςιϊν που επιβάλλεται επί  των πάςθσ φφςεωσ ωφελειϊν από μετοχικοφ 
τίτλουσ".  Το τρίτο εδάφιο τθσ περ.ε`αντικαταςτάκθκε ωσ άνω  τθν παρ.12 άρκρ.4 
Ν.2753/1999,  ΦΕΚ Α 249/17.11.1999. Ιςχφει για  κζρδθ που προκφπτουν από 
ιςολογιςμοφσ που κλείνουν       από 31 Δεκεμβρίου 1999 και μετά.    
«Επίςθσ, δεν εκπίπτουν οι ακόλουκοι φόροι, τζλθ και ειςφορζσ που βαρφνουν τθν 
επιχείρθςθ: 
 αα) ο φόροσ υπεραξίασ λόγω αναπροςαρμογισ τθσ αξίασ των ακινιτων που 
προβλζπεται από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 24 του ν. 2065/1992 (ΑΚ13), ββ) ο 
φόροσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 50 του ν. 3842/2010 (Α` 
58),  
γγ) το ενιαίο τζλοσ ακινιτων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 15 του ν. 3634/2008 (Α` 
9), 
δδ) το τζλοσ επιτθδεφματοσ του άρκρου 31 του ν. 3986/ 2011 (Α`152),  
εε) το ζκτακτο ειδικό τζλοσ θλεκτροδοτοφμενων δομθμζνων επιφανειϊν του 
άρκρου 53 του ν. 4021/2011 (Α` 218),  
ηη) θ ζκτακτθ ειςφορά του πζμπτου άρκρου του ν. 3845/2010 (Α` 65), 
θθ) θ ζκτακτθ ειςφορά του άρκρου 2 του ν. 3808/2009 (Α` 227) και  
κκ) θ ζκτακτθ ειςφορά ακινιτων του άρκρου 3 του ν. 3808/ 2009.» 
«ιι) ο φόροσ του παρόντοσ.» 
Το πιο πάνω εδάφιο προςτζκθκε  με τθν παρ. 4 άρκρου 321 Ν.4072/2012, 
ΦΕΚ Α 86/11.4.2012 (ιςχφσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των αντίςτοιχων αναφερόμενων   
διατάξεων) θ δε υποπερ.ιι προςτζκθκε με  τθν παρ.20 άρκρου 3  Ν.4110/2013,ΦΕΚ 
Α 17/23.1.2013. 
«Στθν περίπτωςθ που οι ανωτζρω φόροι επαναχρεϊνονται ςτθν αντιςυμβαλλόμενθ 
επιχείρθςθ, εκπίπτουν ωσ δαπάνθ τθσ επιχείρθςθσ που τουσ επαναχρεϊνει εφόςον 
ζχουν αποτελζςει ζςοδο φορολογθτζο για αυτιν. Ειδικά θ ζκτακτθ ειδικι ειςφορά 
αλλθλεγγφθσ του ν. 4093/2012 (Α` 222) εκπίπτει ιςόποςα μζςα ςε μία πενταετία. Οι 
διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου ιςχφουν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 
4093/2012.» 
Το τελευταίο εδάφιο τθσ περ.εϋπροςτζκθκε με  τθν παρ.21 άρκρου 3 Ν.4110/2013,  
ΦΕΚ Α 17/23.1.2013.Ιςχφσ για τισ  δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται από το 
οικονομικό ζτοσ 2014 (χριςθ 2013) και μετά. 
 
«ςτ) Τα ποςά των αποςβζςεων για τα ενςϊματα ι άυλα πάγια περιουςιακά 
ςτοιχεία τθσ οικονομικισ μονάδασ. 
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 αα) Αποςβζςιμο πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο είναι το λειτουργικό ι μθ λειτουργικό, 
ενςϊματο ι άυλο ςτοιχείο, που αποκτάται από τθν οικονομικι μονάδα και ζχει 
ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ περιοριςμζνθ, αλλά μεγαλφτερθ από ζνα ζτοσ. 
 
 ββ) Θ διενζργεια των αποςβζςεων είναι υποχρεωτικι. Υπόχρεεσ είναι οικονομικζσ 
μονάδεσ, οι οποίεσ ζχουν ςτθν κυριότθτα τουσ πάγια περιουςιακά ςτοιχεία, 
ανεξαρτιτωσ αν τα χρθςιμοποιοφν, τα εκμιςκϊνουν ι τα εκμεταλλεφονται με 
οποιοδιποτε τρόπο. 
 
«γγ) Οι αποςβζςεισ διενεργοφνται με τθ μζκοδο ςτακερισ απόςβεςθσ επί τθσ αξίασ 
κτιςθσ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων, προςαυξθμζνθσ με τισ δαπάνεσ 
προςκθκϊν και βελτιϊςεων. 
  
 δδ) Ο υπολογιςμόσ των αποςβζςεων γίνεται ςε ετιςια βάςθ. Δεν επιτρζπεται θ 
μεταφορά αποςβενόμενων ποςϊν μεταξφ οικονομικϊν χριςεων. Για τα νζα πάγια 
περιουςιακά ςτοιχεία θ απόςβεςθ αρχίηει από το μινα κατά τον οποίο αυτά 
άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται ι τζκθκαν ςε λειτουργία και υπολογίηεται ςε τόςα 
δωδζκατα, όςοι και οι μινεσ μζχρι το τζλοσ τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ. 
 
 εε) Οι αποςβζςεισ που διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ δεν 
δφνανται να υπερβοφν τθν αξία κτιςθσ ι τθν αναπροςαρμοςμζνθ αξία του αποςβε-
ςτζου πάγιου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Ράγια ςτοιχεία των οποίων θ αξία κτιςθσ 
του κακενόσ είναι μζχρι χίλια πεντακόςια (1.500) ευρϊ, μποροφν να αποςβεςκοφν 
εξ ολοκλιρου μζςα ςτθ χριςθ κατά τθν οποία αυτά χρθςιμοποιικθκαν ι τζκθκαν 
ςε λειτουργία. Θ ωσ άνω αξία δφναται να αναπροςαρμόηεται ανά πενταετία από τθν 
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ διάταξθσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και 
ςε ποςοςτό που δεν κα υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ για τθν ίδια περίοδο μεταβολι 
του Δείκτθ Τιμϊν Ραραγωγοφ ςτθ Βιομθχανία (Κλάδοσ 055 - «Ενδιάμεςα και 
Κεφαλαιουχικά Αγακά»), όπωσ ανακοινϊνεται από τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 ςτ) Ειδικά οι επιχειριςεισ που μζχρι 31.12.2012 χρθςιμοποιοφςαν τθ μζκοδο 
φκίνουςασ απόςβεςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο π.δ. 299/2003 (Α 255) και κατά τθν 
ωσ άνω θμερομθνία είχαν αποςβζςει περιςςότερο από 50% τθσ αρχικισ αξίασ του 
πάγιου περιουςιακοφ ςτοιχείου, υποχρεοφνται να μεταβοφν ςτο νζο ςφςτθμα που 
ορίηεται ςτον παρόντα νόμο. Στισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ οι επιχειριςεισ δφνανται 
να επιλζξουν τθ διατιρθςθ του τρζχοντοσ κακεςτϊτοσ, μζχρι τθ χριςθ που θ 
απόςβεςθ κα υπερβεί το 50% τθσ αξίασ του πάγιου περιουςιακοφ ςτοιχείου, οπότε 
και αυτζσ μεταβαίνουν ςτθ μζκοδο του εδαφίου (iii). Κατά τθ διάρκεια τθσ 
μεταβατικισ αυτισ περιόδου, οι επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν τουσ ςυντελεςτζσ 
απόςβεςθσ του εδαφίου (iii), πολλαπλαςιαηόμενουσ με ςυντελεςτι δφο (2). 
 
 ηη) Ειδικά οι νζεσ επιχειριςεισ, δφνανται για τισ τρεισ (3) πρϊτεσ διαχειριςτικζσ 
περιόδουσ να διενεργοφν αποςβζςεισ με μθδενικό ςυντελεςτι για όλα τα πάγια 
περιουςιακά ςτοιχεία. Τα παραπάνω εφαρμόηονται και για τθ δαπάνθ που 
καταβάλλει επιχείρθςθ, για τθν καταςκευι μθ ιδιόκτθτου δικτφου ςφνδεςθσ του 
ςτακμοφ αυτοπαραγωγισ ι ανεξάρτθτθσ παραγωγισ μζχρι το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ.. 
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 θθ) Ειδικά οι επιχειριςεισ που εκμιςκϊνουν κτίριο που ζχει ανεγερκεί ςε ζδαφοσ 
τουσ αποκλειςτικά με δαπάνεσ του μιςκωτι εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα 
τουσ τισ αποςβζςεισ που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ αυτι.» 
 Θ περίπτωςθ  ςτ` ,όπωσ είχε τροποποιθκεί, αντικαταςτάκθκε ωσ άνω   με  τθν 
παρ.22 άρκρου 3  Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013.  Ιςχφσ  για πάγια περιουςιακά 
ςτοιχεία που αποκτϊνται από τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 και μετά. 
 
«κκ. Τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα, κακϊσ και οι δθμόςιοι ερευνθτικοί και 
τεχνολογικοί φορείσ τθσ χϊρασ διενεργοφν το ςφνολο των αποςβζςεων επί του 
εξοπλιςμοφ, των οργάνων και των λοιπϊν παγίων ςτοιχείων, που αποκτϊνται και 
χρθςιμοποιοφνται για τθν επιδίωξθ εκπλιρωςθσ του ςκοποφ τουσ, με τθ ςτακερι 
μζκοδο απόςβεςθσ και εντόσ τριϊν ετϊν από τθν απόκτθςθ τουσ ι εφόςον 
αποκτϊνται για τθν υλοποίθςθ xρθματοδοτοφμενου από δθμόςιουσ ι κοινοτικοφσ 
πόρουσ ερευνθτικοφ ζργου ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ διάρκειασ αποςβζνονται κατά 
τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ερευνθτικοφ ζργου και μζχρι τθ λιξθ αυτοφ.» 
 
Θ υποπερίπτωςθ κκϋ τθσ περ. ςτϋπροςτζκθκε  με το άρκρο 65 Ν.4146/2013, ΦΕΚ Α 
90/18.4.2013. 
 
 η) Των μακθματικϊν αποκεμάτων των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν, κακϊσ και των 
αποκεματικϊν για τθν αποκατάςταςθ του ενεργθτικοφ που, με βάςθ ςφμβαςθ, κα 
περιζλκει μετά τθν πάροδο οριςμζνου χρόνου ςτο  Δθμόςιο ι ςε τρίτουσ.                           
 
 θ) Τθσ ηθμίασ που πραγματοποιικθκε από φκορά, Απϊλεια ι υποτίμθςθ 
κεφαλαίου. Ρροκειμζνου για ακίνθτα, για τον υπολογιςμό τθσ ηθμίασ αυτϊν, ωσ 
τιμι πϊλθςθσ δεν δφναται να λθφκεί ποςό μικρότερο τθσ αξίασ όπωσ αυτι 
προςδιορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί φορολογίασ μεταβιβάςεωσ 
ακινιτων.    Ειδικά, θ αναπόςβεςτθ αξία κατεδαφιςκζντων κτθρίων τθσ επιχείρθςθσ 
δεν εκπίπτει από τα ακακάριςτα ζςοδα αυτισ.                    
            
«κ) Του ποςοφ των προβλζψεων για απόςβεςθ επιςφαλϊν απαιτιςεων. Το ποςό 
τθσ πρόβλεψθσ αυτισ υπολογίηεται ςε ποςοςτό " ζνα " τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
αναγραφόμενθσ αξίασ ςτα τιμολόγια πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν προσ 
«επιχειριςεισ», μετά τθν αφαίρεςθ:  
αα) των επιςτροφϊν ι εκπτϊςεων,  
ββ) τθσ αξίασ των πωλιςεων ι παροχισ υπθρεςιϊν προσ το Δθμόςιο, διμουσ και 
κοινότθτεσ, δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ 
και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και 
 γγ) του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ πετρελαιοειδϊν, του φόρου κατανάλωςθσ 
καπνοφ και λοιπϊν φόρων που εμπεριζχονται ςτθν τιμι πϊλθςθσ. 
"Οι ανϊνυμεσ χρθματιςτθριακζσ εταιρείεσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν  
υπολογίηουν τθν πρόβλεψθ επί τθσ αξίασ τθσ προμικειασ που αναγράφεται ςτα 
πινακίδια, τα οποία εκδίδουν προσ «επιχειριςεισ» ι ιδιϊτεσ, και με τθν  
προχπόκεςθ ότι ςε αυτά αναγράφονται τα ςτοιχεία, που ορίηονται από τισ  
διατάξεισ του «Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν»." 
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Το άνω " " εντόσ εδάφιο προςτζκθκε  με τθν παρ.2 άρκρου 8     Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.  Ιςχφει για δαπάνεσ που     πραγματοποιοφν οι επιχειριςεισ από 
διαχειριςτικζσ περιόδουσ που αρχίηουν  από τθν 1θ Ιανουαρίου 2006 και μετά. 
"Ειδικά για τισ επιχειριςεισ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ, τισ επιχειριςεισ 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ, τισ επιχειριςεισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, τισ 
επιχειριςεισ εκμετάλλευςθσ ςυνδρομθτικϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, κακϊσ και τισ 
επιχειριςεισ διανομισ και παροχισ φυςικοφ αερίου, το ποςό τθσ πρόβλεψθσ 
υπολογίηεται με ποςοςτό ζνα  και μιςό τοισ εκατό (1,5%) επί τθσ αξίασ των αγακϊν 
ι υπθρεςιϊν ι ςυνδρομθτικϊν που αναγράφεται ςτα εκδιδόμενα, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του «Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν», ςτοιχεία προσ 
«επιχειριςεισ» ι ιδιϊτεσ, με εξαίρεςθ αυτά που εκδίδονται προσ το Δθμόςιο, 
διμουσ *και κοινότθτεσ+, δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ κοινισ 
ωφζλειασ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου" 
 
Ομοίωσ, υπολογίηεται πρόβλεψθ με ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
αναγραφόμενθσ ςτισ αποδείξεισ λιανικισ πϊλθςθσ αξίασ, θ οποία προκφπτει από 
λιανικζσ πωλιςεισ διαρκϊν καταναλωτικϊν αγακϊν με πίςτωςθ που 
περιλαμβάνονται ςτουσ με αρικμό 501 503, 521 528 και 721 726 κωδικοφσ ειδϊν 
και υπθρεςιϊν τθσ ζρευνασ οικογενειακϊν προχπολογιςμϊν των ετϊν 1993 1994 
τθσ Ε.Σ.Υ.Ε., με τθν προχπόκεςθ ότι ςτισ αποδείξεισ αυτζσ αναγράφεται 
διακεκριμζνα το είδοσ, θ ποςότθτα και θ αξία των ςυγκεκριμζνων αγακϊν. 
 Το ποςό των ωσ άνω προβλζψεων για κάκε διαχειριςτικι χριςθ, ςυνακροιηόμενο 
με το ποςό τθσ πρόβλεψθσ που ζγινε ςε προγενζςτερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ και θ 
οποία εμφανίηεται ςτα τθροφμενα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ, δεν μπορεί να υπερβεί 
το ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ χρεωςτικοφ υπολοίπου του 
λογαριαςμοφ «Ρελάτεσ», όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτθν απογραφι τζλουσ χριςθσ. 
Για τον υπολογιςμό του χρεωςτικοφ υπολοίπου των πελατϊν δεν περιλαμβάνονται 
τυχόν υπόλοιπα που αφοροφν το Δθμόςιο, διμουσ *ι κοινότθτεσ+, δθμόςιεσ 
επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ και νομικά πρόςωπα 
δθμοςίου δικαίου. 
 Θ ζκπτωςθ τθσ δαπάνθσ αυτισ από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων 
εμφανίηεται ςτα τθροφμενα βιβλία αυτϊν ςε ειδικό λογαριαςμό Ρροβλζψεισ για 
απόςβεςθ επιςφαλϊν απαιτιςεων». 
 Θ ςχθματιηόμενθ ωσ άνω πρόβλεψθ χρθςιμοποιείται για τθν απόςβεςθ (διαγραφι) 
πελατϊν οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είςπραξθσ. 
 Για τουσ πελάτεσ που διαγράφονται και για τουσ οποίουσ δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα 
μζςα, θ επιχείρθςθ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςε αυτοφσ ότι διζγραψε τθν 
επιςφαλι απαίτθςι τθσ, εφόςον το ποςό τθσ επιςφαλοφσ απαίτθςθσ, ανά πελάτθ, 
υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρϊ. 
 
 Επίςθσ, για τουσ πελάτεσ των οποίων οι απαιτιςεισ διεγράφθςαν ςφμφωνα με τα 
πιο πάνω, θ επιχείρθςθ ςυντάςςει ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με πλιρθ ςτοιχεία για 
τον κακζνα, ςτθν οποία αναγράφονται το ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία, το 
επάγγελμα, θ διεφκυνςθ, θ δθμόςια οικονομικι υπθρεςία και ο αρικμόσ 
φορολογικοφ μθτρϊου του πελάτθ, κακϊσ και το διαγραφζν ποςό. Θ πιο πάνω 
κατάςταςθ υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία τθσ επιχείρθςθσ Δ.Ο.Υ. ςε 
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τρία (3) αντίγραφα, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, θ οποία ορίηεται από το άρκρο 
«10 του Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν». 
 
 Ρζραν τθσ ςχθματιηόμενθσ κατά τα ανωτζρω πρόβλεψθσ, κανζνα άλλο ποςό δεν 
αναγνωρίηεται προσ ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα για απόςβεςθ επιςφαλϊν 
απαιτιςεων. Εξαιρετικά, αν ςε κάποια διαχειριςτικι χριςθ το ποςό των πράγματι 
επιςφαλϊν απαιτιςεων, για τισ οποίεσ ζχουν εξαντλθκεί όλα τα ζνδικα μζςα, είναι 
μεγαλφτερο εκείνου που προκφπτει από τθν εφαρμογι του αντίςτοιχου ποςοςτοφ 
πρόβλεψθσ, το επιπλζον ποςό που δεν καλφπτεται από τθ ςχθματιςκείςα 
πρόβλεψθ, μπορεί να αποςβεςκεί ςτθ διαχειριςτικι αυτι χριςθ με οριςτικζσ 
εγγραφζσ. 
«Με τθν εξάντλθςθ των ζνδικων μζςων εξομοιοφται θ διαγραφι απαίτθςθσ 
ςφμφωνα με ςυμφωνία εξυγίανςθσ που επικυρϊνεται από το πτωχευτικό 
δικαςτιριο ςφμφωνα με το ζκτο κεφάλαιο του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα.» 
 Το ποςό τθσ πρόβλεψθσ που εμφανίηεται ςτο λογαριαςμό 44.11 «Ρροβλζψεισ για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ» δεν υπόκειται ςε φορολογία ειςοδιματοσ, εκτόσ και αν ςτο 
τζλοσ κάκε πενταετίασ, αρχισ γενομζνθσ από τθ διαχειριςτικι περίοδο 2005 
υφίςταται ςτον ωσ άνω λογαριαςμό υπόλοιπο λόγω μθ επαλθκεφςεωσ των 
προβλζψεων με επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Το υπόλοιπο αυτό ποςό μεταφζρεται ςτα 
ακακάριςτα ζςοδα τθσ επόμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου, υποκείμενο ςε 
φορολογία με τισ γενικζσ διατάξεισ.» 
Τα δφο πρϊτα εδάφια τθσ περ.κϋ, όπωσ αυτι είχε τροποποιθκεί    με τθν παρ.8 
άρκρ.5 Ν.3091/2002,ΦΕΚ Α 330,αντικαταςτάκθκαν  ωσ άνω με τθν παρ.3 άρκρ.9 
Ν.3296/2004,ΦΕΚ Α 253/14.12.2004.    Ιςχφσ  για δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται 
από διαχειριςτικζσ   περιόδουσ που αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2005 και μετά. 
"Ειδικά για τον υπολογιςμό των κακαρϊν κερδϊν των επιχειριςεων που 
εκμεταλλεφονται επιβατικά αυτοκίνθτα δθμόςιασ χριςθσ επιτρζπεται για τθν 
κάλυψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων πελατϊν τουσ να ενεργείται ζκπτωςθ δφο τοισ 
εκατό (2%) επί των ακακάριςτων εςόδων τουσ." 
 
«Ο ςυντελεςτισ του πρϊτου εδαφίου τθσ περίπτωςθσ αυτισ εφαρμόηεται και για 
τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 48 ανεξάρτθτα από 
τθν κατθγορία τιρθςθσ βιβλίων του Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ 
Συναλλαγϊν.» Το τελευταίο εδάφιο τθσ περ.κϋ προςτζκθκε με  τθν παρ.28 άρκρου 3   
Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013.Ιςχφσ από το οικον. ζτοσ 2014 (χριςθ 2013)  και 
μετά. 
ι) Των δικαιωμάτων ι αποηθμιϊςεων όπου καταβάλλονται ςε επιχειριςεισ και 
οργανιςμοφσ για τθ χρθςιμοποίθςθ τεχνικισ βοικειασ, ευρεςιτεχνιϊν, ςθμάτων 
ςχεδίων, μυςτικϊν βιομθχανικϊν μεκόδων και τφπων, πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και 
άλλων ςυναφϊν δικαιωμάτων.     
"Πταν οι πιο πάνω αποηθμιϊςεισ ι δικαιϊματα καταβάλλονται ςε αλλοδαποφσ 
οργανιςμοφσ ι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, "με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων «των 
άρκρων 39, 39Α και 51 Β», του παρόντοσ Κϊδικα"  εκπίπτουν με τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 
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αα) Θ υποχρζωςθ καταβολισ να προκφπτει από ζγγραφθ ςφμβαςθ και από  
αντίςτοιχο τιμολόγιο του αντιςυμβαλλομζνου. 
 
ββ) Να ζχει αποδοκεί ςτο Δθμόςιο ο φόροσ που ορίηεται από τισ διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 6 του άρκρου 13 ι τθσ οικείασ διμεροφσ ςφμβαςθσ περί αποφυγισ τθσ 
διπλισ φορολογίασ. 
 
γγ) Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ποςοφ εντόσ τθσ οικείασ διαχειριςτικισ 
περιόδου, αρκεί θ πίςτωςθ ςτο όνομα του αλλοδαποφ δικαιοφχου μζχρι τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ κλειςίματοσ ιςολογιςμοφ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου ςτθν οποία 
αναφζρονται οι αποηθμιϊςεισ ι τα δικαιϊματα. 
 
δδ) Σε περίπτωςθ που τα υπόψθ ποςά καταβάλλονται από εμπορικζσ επιχειριςεισ 
και αφοροφν ςε ςιματα, μεκόδουσ εμπορίασ ι διανομισ και άλλα ςυναφι 
δικαιϊματα, αυτά να μθν ζχουν ενςωματωκεί ςτθν τιμι πϊλθςθσ. Τα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και για τον κλάδο εμπορίασ των μικτϊν επιχειριςεων. 
 
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν κακορίηονται τα 
δικαιολογθτικά και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των 
διατάξεων τθσ περίπτωςθσ αυτισ." 
 
 Τα αναγνωριηόμενα ςε κάκε περίπτωςθ ποςοςτά που καταβάλλονται δεν μπορεί 
να είναι ανϊτερα από το μζςο όρο των ποςοςτϊν που καταβάλλονται από 
επιχειριςεισ του ίδιου ομίλου άλλων χωρϊν προσ εταιρία του αυτοφ ομίλου.» 
 
Τo δεφτερο ζωσ και το προτελευταίο εδάφια τθσ περ.ι`,όπωσ αυτι είχε 
τροποποιθκεί  με τθν παρ.10 άρκρ.9 Ν.3296/2004,ΦΕΚ Α 253/14.12.2004. 
αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με το άρκρο 19 Ν.3756/2009,ΦΕΚ Α 53/31.1.2009. 
Εφαρμογι για δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται από τθν 1θ Ιανουαρίου 2009 και 
μετά. 
 
 «ια) Οι δαπάνεσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ κατά το χρόνο τθσ 
πραγματοποίθςθσ τουσ, προςαυξθμζνεσ κατά ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%). 
Ειδικά οι δαπάνεσ που αφοροφν πάγιο εξοπλιςμό, προκειμζνου να προςαυξθκοφν 
ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, κατανζμονται ιςόποςα ςτα επόμενα τρία (3) 
ζτθ. Τα κριτιρια χαρακτθριςμοφ των πιο πάνω  δαπανϊν κακορίηονται με 
προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ραιδείασ 
και κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι διατάξεισ 
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 ζχουν εφαρμογι για το υπόλοιπο ηθμιϊν που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ άνω ποςοςτοφ. 
 
 Συγχρόνωσ, με τθν υποβολι τθσ φορολογικισ τθσ διλωςθσ, θ επιχείρθςθ 
υποβάλλει ςτθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ του Υπουργείου 
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά για τισ δαπάνεσ ζρευνασ και τεχνολογίασ που πραγματοποίθςε. Ο 
ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ των δαπανϊν αυτϊν διενεργοφνται εντόσ χρονικοφ 
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διαςτιματοσ ζξι (6) μθνϊν. Μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ 
κεωρείται ότι οι ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν εγκρικεί. Σε κάκε περίπτωςθ, το Υπουργείο 
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ενθμερϊνει ςχετικά το 
Υπουργείο Οικονομικϊν, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κακορίηεται ςτο 
προεδρικό διάταγμα.» 
Θ περίπτωςθ ια, όπωσ είχε ςυμπλθρωκεί και τροποποιθκεί με τθν παρ.8 άρκρ.9 
Ν.3296/2004,ΦΕΚ Α 253,άρκρο 6 Ν.3775/2009,ΦΕΚ Α 122, άρκρο 17 παρ.7  
Ν.3943/2011,ΦΕΚ Α 66 και τθν παρ.29 άρκρου 3 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17, 
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 64 παρ.2 Ν.4170/2013,ΦΕΚ Α  163/12.7.2013. 
ιβ) *Των ποςϊν των εξόδων πρϊτθσ εγκατάςταςθσ και κτιςθσ ακινιτων 
αποςβζνονται, είτε εφάπαξ κατά το ζτοσ πραγματοποίθςθσ τουσ, είτε τμθματικά και 
ιςόποςα μζςα ςε μία πενταετία. 
  "Οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου εφαρμόηονται και για τισ δαπάνεσ 
μετάβαςθσ ςτο ευρϊ, οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν κατά τα οικονομικά ζτθ 
2001, 2002 και 2003 (χριςεισ 2000, 2001 και 2002).+.  Tα δφο πρϊτα εδάφια τθσ 
περ.ιβϋ(εκ των οποίων το δεφτερο είχε προςτεκεί  με τθν παρ.3 άρκρου 6 
Ν.2842/2000,ΦΕΚ Α 207) ΚΑΤΑΓΘΘΘΚΑΝ  με  τθν παρ.30 άρκρου 3   
Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013 θ οποία ιςχφει από το οικον. ζτοσ 2014 (χριςθ 
2013) και μετά. 
"Ειδικά τα ζξοδα που πραγματοποιοφν οι εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ του 
ν.1665/1986 (ΦEK 194 A) για τθν αγορά ακινιτων, τα οποία κα αποτελζςουν 
αντικείμενο ςφμβαςθσ του ίδιου νόμου, μποροφν να αποςβζνονται και ιςόποςα, 
ανάλογα με τα ζτθ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ". 
Το δεφτερο εδάφιο τθσ περ.ιβ` προςτζκθκε με τθν παρ.18  άρκρ.4 Ν.2753/1999 ΦΕΚ 
Α 249/17.11.1999 και ιςχφει για  ακίνθτα που αποκτοφν οι εταιρείεσ 
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ  μζςα ςτθ χριςθ 1999 και εφεξισ. 
 «Οι εταιρείεσ που για πρϊτθ φορά εφαρμόηουν τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα 
μποροφν να εκπίπτουν τα ζξοδα τθσ περίπτωςθσ αυτισ, κακϊσ και τα ζξοδα τθσ 
περίπτωςθσ ιαϋ, ι αντίςτοιχων εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ που αναγνωρίηονται 
ωσ τζτοια βάςει νόμου, ανάλογα με τον υπολειπόμενο χρόνο από τθν αρχικι 
καταχϊρθςι τουσ.» 
Το τελευταίο εδάφιο τθσ περϋιβϋ προςτζκθκε με τθν παρ.1   άρκρ.13 
Ν.3301/2004,ΦΕΚ Α 263/23.12.2004. 
 
 ιγ) Των δαπανϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθσ που πραγματοποιοφνται ςε 
μιςκοφμενα ακίνθτα, κατά το χρόνο τθσ πραγματοποίθςθσ τουσ.  
 
 "Τα ποςά των δαπανϊν για βελτιϊςεισ και προςκικεσ ςε μιςκωμζνα ακίνθτα 
εκπίπτουν  ιςόποςα από τα ακακάριςτα ζςοδα των χριςεων που διαρκεί θ 
μίςκωςθ. 
Το δεφτερο εδάφιο τθσ περ.ιγ` αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.4 άρκρ.4 
Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999 και ιςχφει για κζρδθ      που προκφπτουν από 
ιςολογιςμοφσ που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 1999   και μετά, ανεξάρτθτα από το 
χρόνο  πραγματοποίθςθσ των βελτιϊςεων    και προκθκϊν. 
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 *"Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ετιςιοσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ που προκφπτει 
με τον τρόπο αυτόν είναι μικρότεροσ από το ςυντελεςτι που ορίηεται από το π.δ. 
299/2003 (ΦΕΚ 255 Α`) για το ίδιο πάγιο ςτοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτθτο, 
εφαρμόηονται τα οριηόμενα από το προεδρικό διάταγμα".+ 
Το τελευταίο εδάφιο τθσ περ.ιγϋτο οποίο είχε αντικαταςτακεί ωσ άνω  με το άρκρο 
5  Ν.3763/2009,ΦΕΚ Α 80,ΚΑΤΑΓΘΘΘΚΕ    με  τθν παρ.31 άρκρου 3 
Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013, 
 
ιδ) Των ποςϊν των δαπανϊν διαφθμίςεων που βαρφνουν τθν επιχείρθςθ κατά το 
ζτοσ τθσ ζκδοςθσ του προβλεπόμενου φορολογικοφ ςτοιχεία. Ειδικά τα ποςά των 
δαπανϊν, που υπόκεινται ςε τζλοσ διαφθμίςεων υπζρ διμων και κοινοτιτων, δεν 
αναγνωρίηονται ωσ δαπάνθ τθσ διαφθμιηόμενθσ επιχείρθςθσ, αν δεν αποδεικνφεται 
θ καταβολι του τζλουσ που αναλογεί με τριπλότυπο είςπραξθσ του οικείου διμου ι 
κοινότθτασ. 
 
[ιε) Των ποςϊν των προβλζψεων για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από 
τθν υπθρεςία, που ςχθματίηονται ςτο τζλοσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ και 
καλφπτουν τισ αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ του κατά το 
επόμενο ζτοσ+. 
Θ περίπτωςθ ιεϋ ΚΑΤΑΓΘΘΘΚΕ με  τθν παρ.32 άρκρου 3 Ν.4110/2013,        ΦΕΚ Α 
17/23.1.2013,θ οποία ιςχφει από το οικον. ζτοσ 2014 (χριςθ 2013)  και μετά. 
 
 ιςτ` «Των μιςκωμάτων που καταβάλλει ο μιςκωτισ ςτισ εταιρείεσ του Ν. 1665/1986 
(ΦΕΚ 194 Αϋ) ι ςε αλλοδαπζσ εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, για τθν 
εκπλιρωςθ υποχρεϊςεϊν του από ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ.» 
"Εξαιροφνται τα μιςκϊματα που καταβάλλονται για ακίνθτα κατά μζροσ που 
αναλογοφν ςτθν  αξία του οικοπζδου". 
Το δεφτερο εδάφιο τθσ περ.ιςτ` προςτζκθκε με τθν παρ.5     άρκρ.4 Ν.2753/1999 
ΦΕΚ Α 249/17.11.1999.(Ιςχφσ για   κζρδθ που προκφπτουν από ιςολογιςμοφσ που 
κλείνουν     με 31 Δεκεμβρίου 1999 και μετά. 
 
Το πρϊτο εδάφιο τθσ περ. ιςτ` αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με  τθν παρ.13 άρκρ.9 
Ν.3296/2004,ΦΕΚ Α 253/14.12.2004. 
 
 "ιη. Των ηθμιϊν που προκφπτουν από ςυμβάςεισ ι πράξεισ επί παραγϊγων 
χρθματοοικονομικϊν προϊόντων, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται για κάλυψθ 
κινδφνων". 
Θ περ.ιη` προςτζκθκε με τθν παρ.8 άρκρ.16α Ν.2459/1997. 
 
"ιθ) Των εξόδων για διοικθτικι υποςτιριξθ, οργάνωςθ, αναδιοργάνωςθ και για 
υπθρεςίεσ γενικά που παρζχονται ςτθν επιχείρθςθ από επιχειριςεισ που ανικουν 
ςτον ίδιο θμεδαπό ι αλλοδαπό όμιλο ι και από τρίτουσ για ςκοποφσ που 
ςχετίηονται με τα γενικότερα ςυμφζροντα του ομίλου  «με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων των άρκρων 39 και 39Α». 
Οι μζςα ςε «  » πιο πάνω λζξεισ προςτζκθκαν με τθν  παρ.11 άρκρου 11   
Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013. 
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 «Τα ζξοδα αυτά εκπίπτουν εφόςον και ςτο βακμό που θ πραγματοποίθςι τουσ 
ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ειςοδιματοσ για τθν επιχείρθςθ. 
( Πταν τα πιο πάνω ποςά καταβάλλονται ςε αλλοδαποφσ οργανιςμοφσ ι αλλοδαπζσ 
επιχειριςεισ, με εξαίρεςθ αυτζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 14 του άρκρου 
αυτοφ και εφόςον τα ποςά αυτά υπερβαίνουν το πζντε τοισ εκατό (5%) των 
αντίςτοιχων δαπανϊν τθσ επιχείρθςθσ και μζχρι εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ, 
απαιτείται προζγκριςθ από τθν Επιτροπι που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ 
περίπτωςθσ ιϋ). 
Οι διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ περίπτωςθσ ιϋ εφαρμόηονται ανάλογα.» 
Τα δεφτερο και τρίτο εδάφια τθσ περ. ιθ αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με  τθν παρ.11 
άρκρ.9 Ν.3296/2004,ΦΕΚ Α 253/14.12.2004.   Ιςχφσ για  τα ποςά των εξόδων 
διοικθτικισ υποςτιριξθσ που καταβάλλονται από τθν 1θ Ιανουαρίου 2005 και μετά. 
 Με τισ παρ.4 και 5 άρκρ.8 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006,     ορίηεται ότι: 
" Για τθν ζκπτωςθ των δαπανϊν των περιπτϊςεων ι` και ιθ` τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 31 του Κ.Φ.Ε. που πραγματοποιοφνται από τθν 1θ Ιανουαρίου 2005 μζχρι 
και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2008, δεν απαιτείται προζγκριςθ από τθν  
επιτροπι θ οποία προβλζπεται από τθν περίπτωςθ ι`. Ο ζλεγχοσ των δαπανϊν 
αυτϊν, χωρίσ προθγοφμενθ προζγκριςθ, ανικει ςτθν αρμοδιότθτα των ειδικϊν 
επιτροπϊν, που ςυςτάκθκαν ςτα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κζντρα (Δ.Ε.Κ.) και 
ςτα Ρεριφερειακά Ελεγκτικά Κζντρα (Ρ.Ε.Κ.) με τθν αρικμ. 1028199/10456/ 
Β0012/ΡΟΛ.1051/21.3.2005 (ΦΕΚ 392 Β`) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν, κατ` εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ γ` τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 66 του ν.2238/1994. 
Ρροςφυγζσ οι οποίεσ ζχουν αςκθκεί μζχρι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του 
παρόντοσ, ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων των περιπτϊςεων ι` και ιθ` τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 31 του ν.2238/1994, κεωροφνται ωσ μθ αςκθκείςεσ και 
δεν εξετάηονται". 
"ικ) Των ποςϊν για τθν αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και του λογιςμικοφ 
(SOFTWARE)  που παρζχονται ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ επιχείρθςθσ για τθν 
τθλεργαςία". 
Θ περ.ικ` προςτζκθκε με τθν παρ.5 άρκρ.4 Ν.2753/1999,ΦΕΚ  Α   
249/17.11.1999.(Ιςχφσ για  κζρδθ που προκφπτουν από ιςολογιςμοφσ που κλείνουν 
με 31 Δεκεμβρίου 1999 και μετά. 
   
"κ) Των ποςϊν που καταβάλλουν εφάπαξ ι περιοδικά οι επιχειριςεισ ςε άγαμα 
τζκνα του προςωπικοφ τουσ και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του εικοςτοφ πζμπτου ζτουσ 
τθσ θλικίασ τουσ, λόγω κανάτου του γονζα -εργαηομζνου και με τθν προχπόκεςθ ότι 
αυτόσ επιλκε λόγω ςειςμοφ ι άλλου λόγου ανϊτερθσ βίασ, κατά τθ διάρκεια 
εργαςίασ του κανόντοσ και εντόσ των εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ. Το πιο πάνω 
εκπιπτόμενο ποςό δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά θμερολογιακό ζτοσ, τα τρεισ 
χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ για κάκε δικαιοφχο -τζκνο. Ειδικά, για τα ποςά που 
καταβάλλονται μζχρι και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2001, ωσ ανϊτατο όριο εκπιπτόμενθσ 
δαπάνθσ ορίηεται το ποςό του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμϊν." 



Θ Φορολογία Ειςοδιματοσ Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 
Διαχρονικά 

 

90 
 

 Θ υποπερ. κ` προςτζκθκε με τθν παρ.10 άρκρ.1 Ν.2954/2001,   ΦΕΚ Α 
255/2.11.2001 και ζχει εφαρμογι  για ποςά    που βαρφνουν ιςολογιςμοφσ που 
κλείνουν μετά τισ 30 Δεκεμβρίου 2000. 
 
"λ) Των παροχϊν ςε είδοσ ι ςε χριμα που πραγματοποιοφν οι επιχειριςεισ τθσ 
παραγράφου 19 του άρκρου 2 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) για τουσ ςκοποφσ του 
ίδιου νόμου, προσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) ι άλλουσ 
αρμόδιουσ φορείσ διαχείριςθσ αποβλιτων που αναφζρονται ςτθν 69728/824/1996 
(ΦΕΚ 358 Β) υπουργικι απόφαςθ ι άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ, κακϊσ και των 
ςχετικϊν με αυτζσ δαπανϊν που πραγματοποιοφνται". 
Θ περ. λ` προςτζκθκε με το  άρκρο 5 παρ.3 Ν.3220/2004,     ΦΕΚ Α 15/28.1.2004 και 
ιςχφει για διαχειριςτικζσ περιόδουσ που   κλείνουν μετά τθν 30ι Δεκεμβρίου 2003. 
 
«μ) Των εξόδων διανυκτζρευςθσ ςε ξενοδοχείο, αλλοδαπϊν πελατϊν, 
αντιπροςϊπων και διευκυντικϊν ςτελεχϊν θμεδαπϊν ι αλλοδαπϊν επιχειριςεων, 
κακϊσ και ειδικϊν επιςτθμόνων, που προκφπτει από τα εκδοκζντα φορολογικά 
ςτοιχεία.  
 
"Τα ανωτζρω ιςχφουν με τθν προχπόκεςθ ότι το ξενοδοχείο ευρίςκεται εντόσ του 
νομοφ, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου είναι εγκατεςτθμζνθ θ ζδρα ι 
υποκατάςτθμα τθσ επιχείρθςθσ που επιβαρφνεται με τα πιο πάνω ζξοδα." 
Θ αξία των δϊρων που γίνονται προσ τα ανωτζρω πρόςωπα και μζχρι είκοςι (20) 
ευρϊ για κάκε δωρεοδόχο. 
 
 Λοιπά ζξοδα φιλοξενίασ και διανυκτζρευςθσ δεν αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ. Τα 
δεφτερο και τρίτο εδάφια τθσ περ. μ` αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με τθν παρ.1 
άρκρου 8 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Θ ιςχφσ αρχίηει για δαπάνεσ που 
πραγματοποιοφν οι επιχειριςεισ από  διαχειριςτικζσ περιόδουσ που αρχίηουν από 
τθν 1θ Ιανουαρίου 2006 και μετά. 
 
 ν) Των ποςϊν που καταβάλλει θ επιχείρθςθ για επιμόρφωςθ του προςωπικοφ τθσ 
με τθν προχπόκεςθ ότι θ επιμόρφωςθ ζχει ςχζςθ με το αντικείμενο εργαςιϊν τθσ 
επιχείρθςθσ ι το αντικείμενο εργαςιϊν του προςωπικοφ *μζςα ςτθν επιχείρθςθ+ ι 
τζλοσ, με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι των προγραμμάτων αυτϊν που 
χρθςιμοποιοφνται για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. 
 Οι λζξεισ  «μζςα ςτθν επιχείρθςθ» τθσ περ.νϋ διαγράφθκαν με  τθν παρ.33 άρκρου 
3 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013, θ οποία ιςχφει από το οικον. ζτοσ 2014 (χριςθ 
2013) και μετά. 
 
 ξ) Των ποςϊν που καταβάλλει θ επιχείρθςθ για τθν κάλυψθ του ενοικίου κατοικίασ 
των εργαηομζνων ςε αυτιν, με τθν προχπόκεςθ, ότι τα ποςά αυτά υπόκεινται ςε 
φορολογία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 45. 
 
 ο) Των ποςϊν που καταβάλλει θ επιχείρθςθ ςε παιδικοφσ και βρεφονθπιακοφσ 
ςτακμοφσ «εφόςον τα παραςτατικά εκδίδονται ςτο όνομα τθσ επιχείρθςθσ και ςτθν 
αιτιολογία αναγράφονται τα ςτοιχεία του τζκνου». 
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Οι μζςα ςε « » πιο πάνω λζξεισ προςτζκθκαν ςτθν περ.ο` με  τθν παρ.34 άρκρου 3 
Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013. 
 
 π) Των χρθματικϊν βραβείων που καταβάλλει επιχείρθςθ ςε εργαηομζνουσ τθσ 
λόγω των εξαιρετικϊν επιδόςεων που ζχουν επιτφχει αποδεδειγμζνα ςτα Ανϊτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα που ςπουδάηουν και μζχρι τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ για 
κάκε εργαηόμενο. 
 
"ρ) των ποςϊν που καταβάλλει θ επιχείρθςθ για τθν αγορά ειδικισ ενδυμαςίασ του 
προςωπικοφ, θ οποία επιβάλλεται για λόγουσ υγιεινισ, αςφάλειασ και 
ομοιόμορφθσ εμφάνιςθσ, ωσ απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του." 
 
Θ περ. ρ’ αντικαταςτάκθκε  ωσ άνω με τθν παρ.3 άρκρ.24         Ν.3427/2005,ΦΕΚ Α 
312/27.12.2005 και ζχει εφαρμογι για    ιςολογιςμοφσ που κλείνουν μετά τθν 30ι 
Δεκεμβρίου 2005. 
Οι περ. μ`,ν`,ξ`,ο`,π`και ρ` προςτζκθκαν με τθν παρ.14   άρκρ.9 Ν.3296/2004,ΦΕΚ Α 
253/14.12.2004. 
 
"ς) Των ποςϊν που καταβάλλει θ επιχείρθςθ για δαπάνεσ ταξιδιϊν που 
πραγματοποιοφν ςτθν αλλοδαπι διευκυντικά και άλλα ςτελζχθ τθσ που εργάηονται 
ςε αυτιν, κακϊσ και αντιπρόςωποι ι ειδικοί επιςτιμονεσ που εκπροςωποφν τθν 
επιχείρθςθ ςτθν αλλοδαπι και αφοροφν ζξοδα ξενοδοχείων, ειςιτιρια και ζξοδα 
διατροφισ. Τα ζξοδα διατροφισ αναγνωρίηονται μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί 
ςτο κόςτοσ διαμονισ. 
 
 Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ ιςχφουν με τθν προχπόκεςθ ότι ο ςκοπόσ του 
ταξιδιοφ ςυνδζεται με τθν αςκοφμενθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ. 
 
 τ) Των ενοικίων που καταβάλλει θ επιχείρθςθ για τθ διαμονι εργαηομζνων τθσ ςε 
ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια ι οικίεσ που βρίςκονται ςε διαφορετικό μζροσ 
από τον τόπο τθσ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ, λόγω εκτόσ ζδρασ εργαςίασ τουσ.  Στθν 
περίπτωςθ αυτι, θ απόςταςθ του τόπου εργαςίασ και προςωρινισ διαμονισ πρζπει 
να απζχει από τθ μόνιμθ κατοικία του εργαηομζνου εκατό (100) χιλιόμετρα και άνω 
και επιπλζον τα δικαιολογθτικά να ζχουν εκδοκεί ςτο όνομα τθσ επιχείρθςθσ 
 
 υ) Του ανταποδοτικοφ τζλουσ που καταβάλει επιχείρθςθ λόγω τθσ ςυμμετοχισ τθσ 
ςε ςυλλογικό ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α`) κατά το χρόνο καταβολισ 
 
 φ) Των δϊρων τθσ επιχείρθςθσ προσ πελάτεσ, επιχειριςεισ ι μθ, εφόςον φζρουν 
τθν επωνυμία τθσ και ζχει καταβλθκεί το αναλογοφν δθμοτικό τζλοσ για τθ 
ςυνολικι αξία των δϊρων αυτϊν. Το ποςό τθσ δαπάνθσ που εκπίπτει με βάςθ τισ 
διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπζντε (15) ευρϊ 
για κάκε δϊρο χωριςτά. 
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«χ) Οι παροχζσ ςε χριμα ι ςε είδοσ προσ τουσ εργαηομζνουσ για επιβράβευςθ τθσ 
απόδοςθσ τουσ εφόςον ζχουν καταβλθκεί ι βεβαιωκεί οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 
μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ 
αναμόρφωςθσ που προβλζπεται από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 38 του ν. 
2873/2000 (Α` 285) και εφόςον φορολογοφνται ωσ ειςόδθμα από μιςκωτζσ 
υπθρεςίεσ.» 
 Θ περίπτωςθ χϋ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω  με  τθν παρ.35 άρκρου 3 Ν.4110/2013,    
ΦΕΚ Α 17/23.1.2013,θ οποία ιςχφει από το οικον. ζτοσ 2014 (χριςθ 2013) και μετά. 
 
ψ) Των ποςϊν που καταβάλλει θ επιχείρθςθ για ζξοδα κινθτισ τθλεφωνίασ  «και 
πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο» για λογαριαςμοφσ που ανικουν ςτθν επιχείρθςθ και με 
τθν προχπόκεςθ ότι οι λογαριαςμοί αυτοί δεν κα υπερβαίνουν τον αρικμό των 
απαςχολοφμενων ςτθν επιχείρθςθ υπαλλιλων αυτισ. Από το ςυνολικό ποςό αυτισ 
τθσ δαπάνθσ ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) αναγνωρίηεται προσ ζκπτωςθ από 
τα ακακάριςτα ζςοδα. 
Οι λζξεισ «και πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο» προςτζκθκαν ςτθν περ.ψ` με  τθν παρ.36 
άρκρου 3 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013,θ οποία ιςχφει από το οικον. ζτοσ 2014 
(χριςθ 2013) και μετά. 
 
«ω) Οι δαπάνεσ οργάνωςθσ ενθμερωτικϊν θμερίδων και ςυναντιςεων για τουσ 
εργαηομζνουσ ι πελάτεσ τθσ. Ειδικά για αυτζσ που πραγματοποιοφνται εκτόσ του 
νομοφ που εδρεφει θ επιχείρθςθ ι λειτουργεί υποκατάςτθμα τθσ οι δαπάνεσ αυτζσ 
εκπίπτουν μζχρι του ποςοφ των τριακοςίων (300) ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα ςτθν 
εκδιλωςθ.» 
Θ περίπτωςθ ωϋ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω  με  τθν παρ.37 άρκρου 3 Ν.4110/2013,  
ΦΕΚ Α 17/23.1.2013.,θ οποία ιςχφει από το οικον. ζτοσ 2014 (χριςθ 2013) και μετά. 
 Οι περιπτϊςεισ ς,τ,υ,φ,χ,ψ, και ω προςτζκθκαν με τθν παρ.1 άρκρ.24 
Ν.3427/2005,ΦΕΚ Α 312/27.12.2005 και ζχουν εφαρμογι για    ιςολογιςμοφσ που 
κλείνουν μετά τθν 30ι Δεκεμβρίου 2005. 
 
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρκρου 31 ΚΑΤΑΓΘΘΘΚΑΝ  με τθν παρ.11 άρκρ.11 
Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/23.4.2010.   Εναρξθ ιςχφοσ από 1.1.2010. 
 
  ("2. Στισ επιχειριςεισ των πιο κάτω περπτϊςεων β`, γ`, δ` και ςτ` αναγνωρίηεται, 
από τθν 1θ Ιανουαρίου 1997 ζωσ και τθν 31 Δεκεμβρίου 1999,ζκπτωςθ χωρίσ 
δικαιολογθτικά, από τα ακακάριςτα ζςοδα αυτϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν 
δαπανϊν για τισ οποίεσ, λόγω τθσ φφςεϊσ τουσ, δεν είναι εφικτι θ λιψθ 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων, υπολογιηόμενθ ςτα αναφερόμενα πιο κάτω ακακάριςτα 
ζςοδα με βάςθ τθν ακόλουκθ κλίμακα:  
Σε ακακάριςτα ζςοδα μζχρι τρία διςεκατομμφρια δραχμζσ, ποςοςτό ζκπτωςθσ ζνα 
τοισ εκατό (1%) και δε ακακάριςτα ζςοδα πάνω από τρία διςεκατομμφρια δραχμζσ, 
ποςοςτό ζκπτωςθσ  μιςό τοισ εκατό (0,5%).  
 Για τισ επιχειριςεισ των πιο κάτω περιπτϊςεων α` και ε` θ ωσ άνω ζκπτωςθ 
υπολογίηεται με βάςθ τθν ακόλουκθ κλίμακα: 
Σε ακακάριςτα ζςοδα μζχρι εφτακόςια πενιντα εκατομμφρια δραχμζσ ποςοςτό 
ζκπτωςθσ δφο τοισ εκατό (2%)" πάνω από εφτακόςια πενιντα εκατομμφρια και 



Θ Φορολογία Ειςοδιματοσ Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 
Διαχρονικά 

 

93 
 

μζχρι τρία διςεκατομμφρια δραχμζσ ποςοςτό ζκπτωςθσ ζνα τοισ εκατό (1%) και ςε 
ακακάριςτα ζςοδα πάνω από τρία διςεκατομμφρια δραχμζσ ποςοςτό ζκπτωςθσ 
μιςό τοισ εκατό (0,5%)". 
Τα δφο πρϊτα εδάφια τθσ παρ.2 αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με τθν      παρ.7 
άρκρ.14 Ν.2459/1997 (Α 17) 
Ωσ ακακάριςτα ζςοδα, επί των οποίων υπολογίηεται θ ζκπτωςθ χωρίσ 
δικαιολογθτικά, λαμβάνονται τα εξισ: 
 α) Για τισ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ, τα ακακάριςτα ζςοδα αυτϊν που προζρχονται 
από εξαγωγζσ κάκε είδουσ προϊόντων. 
  β) Για τισ επιχειριςεισ που παρζχουν υπθρεςίεσ και εργαςίεσ ςτθν αλλοδαπι, ςτα 
ακακάριςτα ζςοδά τουσ από τισ υπθρεςίεσ και εργαςίεσ αυτζσ, από τισ οποίεσ 
ειςάγεται ςυνάλλαγμα. 
  γ) Για τισ επιχειριςεισ ζκδοςθσ θμεριςιων, εβδομαδιαίων, δεκαπενκιμερων, 
μθνιαίων πολιτικϊν, ακλθτικϊν και οικονομικϊν εφθμερίδων και περιοδικϊν 
γενικά, τα ακακάριςτα ζςοδα αυτϊν από τθν πϊλθςθ των εντφπων και από 
καταχωριςεισ γενικά ςε αυτά. 
  δ) Για τισ επιχειριςεισ ραδιοφωνίασ - τθλεόραςθσ, τα προερχόμενα μόνο από 
διαφθμίςεισ ακακάριςτα ζςοδα. 
ΡΑΑΤΘΘΣΘ: Σφμφωνα με τθν παρ.6 του άρκρου 32 του Ν. 3229/2004   (ΦΕΚ Α 38) 
ορίηεται ότι: 
"Θ ιςχφσ των διατάξεων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 31 του Κϊδικα Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ παρατείνεται για τισ επιχειριςεισ των περιπτϊςεων γ` και δ` τθσ ίδιασ 
παραγράφου μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2008." 
  ε) Για τισ θμεδαπζσ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ και καταςκθνωτικά κζντρα, τα 
προερχόμενα από αλλοδαποφσ πελάτεσ ζςοδα τουσ, ςτα οποία, εκτόσ των εςόδων 
από διανυκτερεφςεισ, περιλαμβάνονται και αυτά του κυλικείου και εςτιατορίου 
από αλλοδαποφσ πελάτεσ. 
  ςτ) Για τα γραφεία γενικοφ τουριςμοφ του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α`), τα 
προερχόμενα από αλλοδαποφσ πελάτεσ ζςοδα. 
"Εξαιρετικά, για τισ επιχειριςεισ εξαγωγισ πετρελαιοειδϊν προϊόντων και για τισ 
μεταφορικζσ επιχειριςεισ διεκνϊν οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν του 
ν.383/1976 (ΦΕΚ 182 Α`) αναγνωρίηεται ζκπτωςθ χωρίσ δικαιολογθτικά που 
υπολογίηεται ςε ποςοςτά μιςό τοισ εκατό (0,5%) ςτα ζςοδά τουσ από εξαγωγζσ 
πετρελαιοειδϊν προϊόντων και δε ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%) ςτα ζςοδά τουσ από 
τθ διενζργεια διεκνϊν οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν. Ειδικά για τισ 
επιχειριςεισ ζκδοςθσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων πολιτικϊν, ακλθτικϊν και 
οικονομικϊν εφθμερίδων και περιοδικϊν, αναγνωρίηεται ζκπτωςθ χωρίσ 
δικαιολογθτικά που υπολογίηεται δε ποςοςτά δφο τοισ εκατό (2%) επί των 
ακακάριςτων εςόδων που ορίηονται από τισ ίδιεσ διατάξεισ και ανεξάρτθτα από το 
φψοσ τουσ." 
Τα δφο τελευταία εδάφια τθσ παρ.2 αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με τθν παρ.8 
άρκρ.14 Ν.2459/1997 (Α 17) 
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρκρου 31 ΚΑΤΑΓΘΘΘΚΑΝ με τθν παρ.11 άρκρ.11 
Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/23.4.2010.     Ζναρξθ ιςχφοσ από 1.1.2010. 
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  (3. Επί μικτϊν επιχειριςεων ι επιχειριςεων με παρεπόμενα ζςοδα, θ ηθμία που 
τυχόν προκφπτει μετά τθ διενζργεια τθσ ζκπτωςθσ, που προβλζπει θ προθγοφμενθ 
παράγραφοσ, δεν ςυμψθφίηεται με τα κζρδθ άλλων κλάδων τθσ επιχείρθςθσ ι τα 
ειςοδιματα αυτισ από άλλεσ πθγζσ. Θ ηθμία αυτι μεταφζρεται για ςυμψθφιςμό με 
τα κζρδθ του ίδιου κλάδου ςτισ επόμενεσ πζντε ςυνεχείσ χριςεισ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι και ςτισ χριςεισ αυτζσ θ επιχείρθςθ τθρεί επαρκι και ακριβι 
βιβλία τρίτθσ κατθγορίασ του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων.   Σε περίπτωςθ 
αδυναμίασ λογιςτικοφ διαχωριςμοφ των κακαρϊν κερδϊν που προκφπτουν από 
κάκε κλάδο, τα κζρδθ αυτά υπολογίηονται με επιμεριςμό του ςυνόλου των 
κακαρϊν κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ με βάςθ τα ακακάριςτα ζςοδα κάκε κλάδου). 
 
Οι παρ.2 και 3 ΚΑΤΑΓΘΘΘΚΑΝ με τθν παρ.11 άρκρ.11 Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α  
58/23.4.2010.Εναρξθ ιςχφοσ από 1.1.2010. 
 
 Σε εμπορικζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ςε ςυνεργαςία με αλλοδαποφσ οίκουσ 
εξάγουν βιομθχανικά, βιοτεχνικά, χειροτεχνικά, γεωργικά, κτθνοτροφικά, 
οπωροκθπευτικά, μεταλλευτικά και λατομικά προϊόντα, κακϊσ και προϊόντα αλιείασ 
με ανταλλαγι αγακϊν από το εξωτερικό μετά από ζγκριςθ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου, όταν απαιτείται αυτι, αναγνωρίηεται χωρίσ δικαιολογθτικά ζκπτωςθ από 
τα ακακάριςτα ζςοδα, που υπολογίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) ςτο 
ποςό τθσ προμικειασ που παίρνουν. 
 
 Στισ βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ενεργοφν για λογαριαςμό 
των αλλοδαπϊν οίκων βιομθχανοποίθςθ ι επεξεργαςία πρϊτων υλϊν που 
ειςάγονται από τθν αλλοδαπι και επανεξάγονται με τθ μορφι ετοίμων ι 
θμιζτοιμων προϊόντων, αναγνωρίηεται δικαίωμα ζκπτωςθσ, χωρίσ δικαιολογθτικά, 
ποςοςτοφ πζντε τοισ εκατό (5%) ςτο ποςό των ακακάριςτων εςόδων τουσ, τα οποία 
προζρχονται από τθν αμοιβι που παίρνουν για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ. 
Με τθν παρ.9 άρκρ.14 Ν.2459/1997 (Α 17) ορίηεται ότι: 
"Το προβλεπόμενο ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 31 του 
ν.2238/1994 ποςοςτό ζκπτωςθσ δαπανϊν χωρίσ δικαιολογθτικά πζντε τοισ εκατό 
(5%), μειϊνεται ςε τρία τοισ εκατό (3%)". 
ΡΑΑΤΘΘΣΘ: Κατά τθν παρ.10 άρκρ.4 Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999:           
"10. H ιςχφσ των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρκρου 31 του ν. 
2238/1994 παρατείνεται ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2001".  
 Θ ηθμία των επιχειριςεων, οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 4 και 5, που 
τυχόν προκφπτει μετά τθ διενζργεια των εκπτϊςεων που ορίηονται ςτισ 
παραγράφουσ 2,3,4 και 5, δεν ςυμψθφίηεται με τα κζρδθ άλλων κλάδων τθσ 
επιχείρθςθσ ι με τα κζρδθ από τθ ςυμμετοχι τθσ ςε άλλεσ επιχειριςεισ ι με τα 
ειςοδιματα από άλλεσ πθγζσ. Θ ηθμία αυτι μπορεί να μεταφζρεται για 
ςυμψθφιςμό με τα κζρδθ των πιο πάνω κλάδων τθσ επιχείρθςθσ ςτισ πζντε (5) 
επόμενεσ ςυνεχείσ χριςεισ, με τθν προχπόκεςθ ότι και ςε αυτζσ τισ χριςεισ θ 
επιχείρθςθ τθρεί επαρκι και ακριβι βιβλία τρίτθσ κατθγορίασ του Κϊδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων. Στθν περίπτωςθ των μικτϊν επιχειριςεων, ο ςυμψθφιςμόσ 
ενεργείται με τα κζρδθ των κλάδων αυτϊν. Αν υπάρχει αδυναμία λογιςτικοφ 
διαχωριςμοφ των κερδϊν που προκφπτουν από κάκε κλάδο, αυτά υπολογίηονται με 
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επιμεριςμό του ςυνόλου των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ με βάςθ τα ακακάριςτα 
ζςοδα από κάκε κλάδο. 
    
Για τον προςδιοριςμό του κόςτουσ των μενόντων προϊόντων ςτισ βιομθχανικζσ και 
βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ, ςυνυπολογίηεται ςτθν αξία των υλικϊν που 
χρθςιμοποιικθκαν και ανάλογο ποςοςτό εξόδων  παραγωγισ ςτα οποία 
περιλαμβάνονται και οι τακτικζσ αποςβζςεισ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων. 
    
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτα ακακάριςτα ζςοδα περιλαμβάνονται και ζςοδα 
που απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ ι φορολογοφνται κατά ειδικό τρόπο 
με εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ ι ζςοδα από μερίςματα και κζρδθ από 
ςυμμετοχι ςε θμεδαπζσ εταιρίεσ, για τον υπολογιςμό του κακαροφ κζρδουσ τθσ 
επιχείρθςθσ που υπόκειται ςε φορολογία, το ςυνολικό ποςό των δαπανϊν που 
πρόκειται να εκπεςκεί μειϊνεται κατά τα εξισ ποςά δαπανϊν, που βαρφνουν τα πιο 
πάνω ακακάριςτα ζςοδα: 
 
  α) Ροςό των χρεωςτικϊν τόκων που εξευρίςκεται με επιμεριςμό των τόκων αυτϊν 
μεταξφ των υποκείμενων ςτθ φορολογία ακακάριςτων εςόδων και αυτϊν που 
αναφζρονται πιο πάνω, 
 
  β) Ροςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) των εςόδων που απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ    
* ι φορολογοφνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ +  
ι των εςόδων από μερίςματα και κζρδθ από ςυμμετοχι ςε άλλεσ θμεδαπζσ 
επιχειριςεισ, ωσ λοιπζσ δαπάνεσ. Το ποςό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοςι 
τοισ εκατό (20%) των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν τθσ επιχείρθςθσ. 
Οι  μζςα ςε * + λζξεισ τθσ περ. βϋ διαγράφθκαν με  τθν παρ.38 άρκρου 3 
Ν.4110/2013,  ΦΕΚ Α 17/23.1.2013. 
 
 "Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ α` δεν εφαρμόηονται για τραπεηικζσ επιχειριςεισ, 
ανεξάρτθτα από τθ νομικι μορφι που λειτουργοφν. Επίςθσ, ειδικά για τισ πιο πάνω 
τράπεηεσ, οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ β` ιςχφουν μόνο για ζςοδα από μερίςματα 
και κζρδθ από ςυμμετοχι ςε άλλεσ θμεδαπζσ επιχειριςεισ." 
Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.8 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω     με τθν παρ.8 άρκρ.11 
Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. 
 
 Αποηθμιϊςεισ, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ, που οφείλονται από  
επιχειριςεισ ι επιτθδευματίεσ ςε οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, με βάςθ 
δικαςτικι ι διαιτθτικι απόφαςθ ι οποιαδιποτε αναγνϊριςθ ι ςυμβιβαςμό, δεν 
αναγνωρίηονται ωσ δαπάνθ για τον προςδιοριςμό των κακαρϊν κερδϊν, που 
υπάγονται ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ του οφειλζτθ, εάν μζςα ςε ζνα μινα από τθ 
λιξθ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου εντόσ τθσ οποίασ πραγματοποιείται θ καταβολι ι 
θ πίςτωςθ αυτϊν, δεν υποβλθκεί ςτθν αρμόδια δθμόςια οικονομικι υπθρεςία 
φορολογίασ του δικαιοφχου αντίγραφο τθσ απόφαςθσ ι του εγγράφου και 
κεωρθκεί από αυτι, θ απόφαςθ ι το ζγγραφο, βάςει του οποίου καταβάλλεται ι 
πιςτϊνεται θ αποηθμίωςθ ι θ αμοιβι ςτον δικαιοφχο." 
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Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ.9 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω  με τθν παρ.9 άρκρ.11 
Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/23.4.2010, οι δε λζξεισ «ι επιτθδευματίεσ» διαγράφθκαν  με  
τθν παρ.39 άρκρου 3 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013. 
 
"Τα οριηόμενα ςτο προθγοφμενο εδάφιο δεν ιςχφουν προκειμζνου για 
αποηθμιϊςεισ που καταβάλλονται ι πιςτϊνονται από αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ." 
Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.9 προςτζκθκε με τθν παρ.1 άρκρ.30    
Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004. Με τθν παρ.2 του αυτοφ άρκρου  και νόμου 
ορίηεται ότι: 
 Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζχουν εφαρμογι και για 
αποηθμιϊςεισ που ζχουν καταβλθκεί ι πιςτωκεί μζχρι τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ του νόμου αυτοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και αφοροφν 
υποκζςεισ για τισ οποίεσ μζχρι τθν παραπάνω θμερομθνία δεν ζχουν εκδοκεί 
πράξεισ προςδιοριςμοφ αποτελεςμάτων ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ ι εφόςον 
εκδόκθκαν δεν ζχουν οριςτικοποιθκεί κακ` οιονδιποτε τρόπο ι εκκρεμοφν ενϊπιον 
των διοικθτικϊν δικαςτθρίων ι του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ". 
 
Οι αποηθμιϊςεισ που καταβάλλονται από αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ ςε δικαιοφχουσ 
αςφαλιςμζνων αυτοκινιτων, για ηθμίεσ που προξενικθκαν ςτα αυτοκίνθτα αυτά, 
δεν αναγνωρίηονται για ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα των αςφαλιςτικϊν 
επιχειριςεων, προκειμζνου να υπολογιςτοφν τα κακαρά κζρδθ για τθ φορολογία 
του ειςοδιματοσ, αν δεν καλφπτονται από νόμιμα δικαιολογθτικά που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Τα πρόςωπα 
που παραβαίνουν τθ διάταξθ αυτισ τθσ παραγράφου ι δθλϊνουν ανακριβι 
ςτοιχεία υπόκεινται για κάκε παράβαςθ ςε πρόςτιμο που ορίηεται ςτο άρκρο 87 
αυτοφ του νόμου. 
 
Στθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ απαςχολεί λογιςτι και θ διλωςθ φόρου 
ειςοδιματοσ δεν υπογράφεται από αυτόν, οι αποδοχζσ αυτοφ δεν αναγνωρίηονται 
για ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ και επιβάλλεται πρόςτιμο 
ςε βάροσ του λογιςτι μζχρι το ζνα τζταρτο (1/4) των ετθςίων αποδοχϊν του. 
 
 " Θ εταιρία χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ του ν. 1665/1986 ενεργεί αποςβζςεισ ςτα 
μίςκια ςε ίςα μζρθ ανάλογα με τα ζτθ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ". 
 
 " Για τον υπολογιςμό των κακαρϊν κερδϊν των εταιριϊν του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 
194 Α`) επιτρζπεται να ενεργείται για τθν κάλυψθ επιςφαλϊν απαιτιςεϊν τουσ, 
ζκπτωςθ ζωσ και δφο τοισ εκατό (2%) επί του ςυνολικοφ φψουσ μιςκωμάτων, τα 
οποία προκφπτουν από τισ ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, που ζχουν 
ςυναφκεί μζςα ςτθν οικεία διαχειριςτικά χριςθ. Το ποςό αυτό τθσ πρόβλεψθσ για 
κάκε διαχειριςτικι χριςθ, ςυνακροιηόμενο με το ποςό τθσ πρόβλεψθσ, θ οποία 
διενεργικθκε δε προγενζςτερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ και εμφανίηεται ςτα 
τθροφμενα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοςι πζντε τοισ 
εκατό (25%) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, όπωσ αυτό εμφανίηεται 
ςτθν απογραφι τζλουσ χριςθσ. Θ ζκπτωςθ αυτι εμφανίηεται ςτα τθροφμενα βιβλία 
ςε ειδικό λογαριαςμό "Ρροβλζψεισ για απόςβεςθ επιςφαλϊν απαιτιςεων". Ρζραν 
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τθσ πρόβλεψθσ αυτισ, κανζνα άλλο ποςό  δεν αναγνωρίηεται για ζκπτωςθ από τα 
ακακάριςτα ζςοδα των εταιριϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ για απόςβεςθ 
επιςφαλϊν απαιτιςεων." 
 
Οι εκπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων ενεργοφνται με τθν  προχπόκεςθ ότι 
τα ποςά αυτϊν ζχουν αναγραφεί ςτα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ.  
  
 Ροςά που καταβάλλουν οι επιχειριςεισ οικειοκελϊσ ςε εργαηομζνουσ τθσ  *ι ςε 
τρίτουσ+, πλθν των περιπτϊςεων που περιλαμβάνονται ςτο άρκρο αυτό, και δεν 
αφοροφν αμοιβζσ ι αποηθμιϊςεισ αυτϊν για άμεςθ ανταπόδοςθ παρεχόμενθσ 
υπθρεςίασ ι δεν προκφπτει από διάταξθ νόμου ο υποχρεωτικόσ χαρακτιρασ τουσ, 
δεν αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα." 
Οι λζξεισ «ι ςε τρίτουσ»  τθσ παρ. 15 ΔΙΑΓΑΦΘΚΑΝ με  το άρκρο 3 παρ.40 
Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013. Ιςχφσ για  τισ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται  
από το οικονομικό ζτοσ 2014 (χριςθ 2013) και μετά. 
 
 Αμοιβζσ ςε χριμα ι ςε είδοσ δεν αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ από τα 
ακακάριςτα ζςοδα, όταν θ παροχι ι θ λιψθ αυτισ ςυνιςτά ποινικό αδίκθμα ακόμα 
και αν θ καταβολι αυτϊν πραγματοποιείται ςτο εξωτερικό. 
 
Οι ποινικζσ ριτρεσ, τα Ρρόςτιμα «, οι πρόςκετοι φόροι, οι προςαυξιςεισ» και οι 
χρθματικζσ ποινζσ που επιβάλλονται για οποιονδιποτε λόγο ςε βάροσ επιχείρθςθσ 
δεν αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ." 
Οι λζξεισ «, οι πρόςκετοι φόροι, οι προςαυξιςεισ» προςτζκθκαν ςτθν παρ.17   με  
το άρκρο 3 παρ.40 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013. 
 
Το ποςό που απομζνει μετά τισ εκπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου αποτελεί το 
κακαρό Ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ. 
 
Με απόφαςθ του Υπουργοφ *Οικονομίασ και+ Οικονομικϊν ρυκμίηονται κζματα 
καταχϊριςθσ οριςμζνων δαπανϊν του άρκρου αυτοφ ςτα βιβλία «με τθν 
απλογραφικι μζκοδο». 
 
 Δαπάνεσ που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ εκείνων που 
ρθτά μνθμονεφονται ςε αυτό, για τισ οποίεσ ζχει γίνει δεκτό με διοικθτικζσ λφςεισ 
και με τθ δικαςτθριακι νομολογία ότι εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα βάςει 
των διατάξεων του άρκρου αυτοφ, περιλαμβάνονται ςε απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν. Θ αναγνϊριςθ των οριηόμενων ςτθν απόφαςθ αυτι 
δαπανϊν είναι δεςμευτικι για τισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ. Για τθν υλοποίθςθ των 
ανωτζρω, εντόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παραγράφου αυτισ εκδίδεται θ 
οριηόμενθ από το πρϊτο εδάφιο απόφαςθ. 
 Για οποιαδιποτε προςκικθ ι αφαίρεςθ περίπτωςθσ από τον κατάλογο αυτόν, θ 
ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ ι θ επαγγελματικι ζνωςθ ςτθν οποία ανικει ι θ 
ελεγκτικι υπθρεςία δικαιοφται να υποβάλει ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία 
ειςοδιματοσ υπθρεςία του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν αίτθςθ, εντόσ 
δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παραγράφου αυτισ, προκειμζνου να 
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εξεταςκεί θ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ από ειδικι γνωμοδοτικι επιτροπι θ οποία 
ςυνιςτάται για το ςκοπό αυτόν ςτο πιο πάνω Υπουργείο. Μζχρι τθν 30ι Ιουνίου 
2005 εκδίδεται νζα απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με τθν 
οποία επιφζρονται οι μεταβολζσ για τισ οποίεσ γνωμοδότθςε, ςφμφωνα με τα πιο  
πάνω, θ επιτροπι, κατόπιν τθσ άνω αίτθςθσ ι ειςιγθςθσ τθσ υπθρεςίασ ι και 
αυτεπαγγζλτωσ. Θ αναγνϊριςθ των τυχόν επιπλζον αναγνωριηόμενων περιπτϊςεων 
δαπανϊν είναι δεςμευτικι και για προθγοφμενεσ διαχειριςτικζσ περιόδουσ, εφόςον 
είναι εκκρεμείσ. Τυχόν αφαίρεςθ αναγνωριηόμενων περιπτϊςεων δαπανϊν κα 
ιςχφει από τθν επόμενθ διαχειριςτικι χριςθ. Με τθν ίδια διαδικαςία κα ορίηονται 
κάκε χρόνο οι μεταβολζσ ςτισ περιπτϊςεισ δαπανϊν που εκπίπτουν από τα 
ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων. 
 
 Θ επιτροπι τθσ παραγράφου αυτισ αποτελείται από ζναν ςφμβουλο ι πάρεδρο 
του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, τουσ προϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων 
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και Ελζγχου, ζναν εκπρόςωπο τθσ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων 
Ελλάδοσ, κακϊσ και ζναν κακθγθτι Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ςυναφοφσ 
αντικειμζνου. Ο Ρρόεδροσ, τα μζλθ και ο γραμματζασ αυτισ ωσ και οι αναπλθρωτζσ 
αυτϊν, ο τρόποσ λειτουργίασ και λιψθσ απόφαςθσ, κακϊσ και λοιπζσ λεπτομζρειεσ 
ορίηονται με Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν.» 
 "Επίςθσ και για τισ δαπάνεσ οι οποίεσ δεν αναγνωρίηονται από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα προσ ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων 
αποφαίνεται θ επιτροπι τθσ παραγράφου αυτισ και περιλαμβάνονται ςε ιδιαίτερθ 
απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν, που εκδίδεται κάκε χρόνο, 
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ακολουκείται και για τισ δαπάνεσ που 
αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων." 
 "Στον επόμενο μινα μετά τθν ζκδοςθ των αποφάςεων του Υπουργοφ Οικονομίασ 
και Οικονομικϊν που ορίηονται από τθν παράγραφο αυτι, εκδίδεται νζα απόφαςθ 
του ίδιου Υπουργοφ θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεντρωτικά και κατά κατθγορία όλεσ 
τισ δαπάνεσ των οποίων θ αναγνϊριςθ ι μθ από το φορολογικό ζλεγχο είναι 
υποχρεωτικι, κακϊσ και τισ διαχειριςτικζσ περιόδουσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται, 
όπωσ αυτζσ ζχουν οριςκεί με όλεσ τισ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί από το ζτοσ 2005 μζχρι τον ωσ άνω 
οριηόμενο χρόνο."+ 
 

8. Τπολογιςμόσ φορολογθτζου ειςοδιματοσ 165  
 
 Πταν μεταξφ των ειςοδθμάτων των νομικϊν  προςϊπων τθσ παρ. 1 του άρκρου 101 
του παρόντοσ, ςυμπεριλαμβάνονται και μερίςματα ι κζρδθ από ςυμμετοχι ςε 
άλλεσ εταιρίεσ, των οποίων τα κζρδθ ζχουν φορολογθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του παρόντοσ ι του άρκρου 10, τα ειςοδιματα αυτά αφαιροφνται από τα ςυνολικά 
κακαρά κζρδθ προκειμζνου υπολογιςμοφ των φορολογθτζων κερδϊν του νομικοφ 
προςϊπου. 
 

                                                           
165

 Άρκρο 106 Ν.2238/1994 
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 «Σε περίπτωςθ όμωσ, που ςτα κακαρά κζρδθ θμεδαπισ ανϊνυμθσ εταιρίασ, 
εταιρίασ  περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρίασ και 
ςυνεταιριςμοφ, ςυμπεριλαμβάνονται, εκτόσ από τα μερίςματα και τα κζρδθ από 
ςυμμετοχι ςε άλλεσ εταιρίεσ, που αναφζρονται πιο πάνω, και αφορολόγθτα ζςοδα 
και περαιτζρω λαμβάνει χϊρα διανομι κερδϊν, για τον προςδιοριςμό των 
διανεμόμενων κερδϊν, που αναλογοφν ςτα ειςοδιματα, που προβλζπουν οι 
διατάξεισ τθσ παραγράφου 2, λαμβάνονται τα ςυνολικά κακαρά κζρδθ, που 
προκφπτουν από τουσ ιςολογιςμοφσ των νομικϊν αυτϊν προςϊπων.» 
 
 Αν ςτα κακαρά κζρδθ, που προκφπτουν από ιςολογιςμοφσ ςυνεταιριςμϊν, 
εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ «,ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν και 
θμεδαπϊν ανϊνυμων εταιρειϊν»,  ςυμπεριλαμβάνονται και ζςοδα αφορολόγθτα, 
για τον προςδιοριςμό των φορολογθτζων κερδϊν του νομικοφ προςϊπου 
προςτίκεται ςε αυτά το μζροσ των αφορολόγθτων εςόδων, που αναλογεί ςτα 
διανεμόμενα κζρδθ με οποιαδιποτε μορφι μετά τθν αναγωγι του  εξευριςκομζνου 
αυτοφ ποςοφ ςε μικτό ποςό με τθν προςκικθ του αναλογοφντοσ ςε αυτό φόρου. 
 
Αν όμωσ τα αφορολόγθτα ζςοδα του νομικοφ προςϊπου είναι μεγαλφτερα από τα 
προκφψαντα, βάςει ιςολογιςμοφ, κακαρά κζρδθ και περαιτζρω λαμβάνει χϊρα 
διανομι κερδϊν με οποιαδιποτε μορφι, το μζροσ των κερδϊν που διανζμεται 
φορολογείται ςτο όνομα του νομικοφ προςϊπου κατά τθν αναγωγι αυτοφ ςε μικτό 
ποςό με τθν προςκικθ του αναλογοφντοσ ςε αυτό φόρου. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
επί τθσ ηθμίασ που προκφπτει μετά τθ λογιςτικι αναμόρφωςθ των προκυψάντων 
αποτελεςμάτων, θ οποία λαμβάνει χϊρα με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ του άρκρου 
107, δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 4. 
 
Αφορολόγθτα αποκεματικά ανϊνυμων εταιριϊν, εταιριϊν περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ, 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν  ι ςυνεταιριςμϊν, ανεξάρτθτα του χρόνου 
ςχθματιςμοφ τουσ, διανεμόμενα ι κεφαλαιοποιοφμενα οποτεδιποτε, 
φορολογοφνται κατά το χρόνο τθσ διανομισ ι κεφαλαιοποίθςθσ με βάςθ τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ ςτο όνομα του νομικοφ προςϊπου, μετά τθν αναγωγι 
αυτϊν ςε μικτό ποςό με τθν προςκικθ του αναλογοφντοσ φόρου. 
 
Τα ωσ άνω διανεμόμενα ι κεφαλαιοποιοφμενα αποκεματικά φορολογοφνται 
αυτοτελϊσ, μθ ςυνακροιηομζνων των ποςϊν αυτϊν με το προκφπτον αποτζλεςμα 
του ιςολογιςμοφ, κατά το χρόνο που γίνεται θ διανομι ι κεφαλαιοποίθςθ. 
 
Ρροσ τοφτο, το νομικό πρόςωπο υποχρεοφται να υποβάλλει  διλωςθ του άρκρου 
107 μζςα ςτο πρϊτο δεκαπενκιμερο του επόμενου μινα από το μινα που 
λαμβάνεται θ απόφαςθ από το αρμόδιο όργανο για διανομι ι κεφαλαιοποίθςθ των 
αποκεματικϊν. Ο προκφπτων φόροσ καταβάλλεται  ςε τρεισ ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ, 
από τισ οποίεσ, θ πρϊτθ ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, οι δε υπόλοιπεσ 
δφο τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των δφο (2) επόμενων, από τθν υποβολι τθσ 
διλωςθσ, μθνϊν. 
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Με τθν καταβολι του ωσ άνω φόρου εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ των 
δικαιοφχων για τα διανεμόμενα ι κεφαλαιοποιοφμενα αποκεματικά. 
 
Τα ανωτζρω δεν ζχουν εφαρμογι: α) ςε αφορολόγθτα αποκεματικά, για τθν 
κεφαλαιοποίθςθ των οποίων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 13 του ν.1473/1984 
(ΦΕΚ 127 Α) και του άρκρου 101 του ν.1892/1990, β) ςε περίπτωςθ διανομισ ι 
κεφαλαιοποίθςθσ αφορολόγθτων  αποκεματικϊν που ζχουν ςχθματίςει μζχρι του 
χρόνου ζναρξθσ ιςχφοσ του ν.2065/1992 οι εταιρίεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, με 
εξαίρεςθ τα ςχθματιςκζντα βάςει αναπτυξιακϊν νόμων αποκεματικά. 
 
Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ εφαρμόηονται ανάλογα και για τισ επιχειριςεισ 
τθσ περίπτωςθσ δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 101, ςε περίπτωςθ πίςτωςθσ του 
κεντρικοφ καταςτιματοσ ι ανάλθψθσ ι εξαγωγισ ςτο εξωτερικό κερδϊν ι 
αποκεματικϊν που δεν ζχουν φορολογθκεί ςτο όνομα του νομικοφ προςϊπου, 
ανεξάρτθτα του χρόνου ςχθματιςμοφ τουσ. 
 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ διλωςθ του άρκρου 107, για τθν καταβολι του 
οφειλόμενου φόρου υποβάλλεται μζςα ςτο πρϊτο δεκαπενκιμερο του επόμενου 
μινα από το μινα που γίνεται θ πίςτωςθ ι θ ανάλθψθ ι θ εξαγωγι ςτο εξωτερικό 
των κερδϊν ι αποκεματικϊν και ο οφειλόμενοσ φόροσ καταβάλλεται μζςα ςτθν 
προκεςμία, που ορίηεται από τθν παράγραφο αυτι. 
 
 «Ρζραν του φόρου ειςοδιματοσ που οφείλεται με βάςθ τα πιο πάνω, ςτο κακαρό 
ποςό των μεριςμάτων που λαμβάνουν οι μζτοχοι ι τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ ι 
των κερδϊν που λαμβάνουν τα μζλθ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ενεργείται 
και παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 
54 ι τθν περίπτωςθ δ` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 55, κατά περίπτωςθ.» 
 
Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εφαρμόηονται ανάλογα και επί 
διανομισ ι κεφαλαιοποίθςθσ αποκεματικϊν, προερχόμενων από ειςοδιματα που 
ζχουν φορολογθκεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ. 
"Στθν περίπτωςθ αυτιν ο παρακρατθκείσ ι καταβλθκείσ, κατά περίπτωςθ, ςτα 
ανωτζρω ειςοδιματα φόροσ ςυμψθφίηεται με αυτόν που αναλογεί ςτο νομικό 
πρόςωπο για τα ειςοδιματα αυτά." 
 
 Εξαιρετικά, κατά τθν  κεφαλαιοποίθςθ ι διανομι αποκεματικϊν που ζχουν  
ςχθματιςκεί μζχρι το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ από μερίςματα, 
προερχόμενα από ςυμμετοχι ςε άλλεσ θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, αυτά δεν 
υπόκεινται ςε φορολογία και οφτε επιςτρζφεται ο παρακρατθκείσ φόροσ  
μεριςμάτων. 
 
  Τα ανωτζρω ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και επί των επιχειριςεων τθσ περίπτωςθσ 
δ` τθσ παρ. 1 του άρκρου 101, ςε περίπτωςθ πίςτωςθσ του κεντρικοφ καταςτιματοσ 
ι ανάλθψθσ ι εξαγωγισ ςτο εξωτερικό κερδϊν ι αποκεματικϊν, που ζχουν 
φορολογθκεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ, 
ανεξάρτθτα του χρόνου ςχθματιςμοφ τουσ. 
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Σε περίπτωςθ διάλυςθσ θμεδαπισ ανϊνυμθσ εταιρίασ κεωρείται ωσ κζρδοσ, 
φορολογοφμενο ςτο όνομα του νομικοφ προςϊπου, το ποςό που λαμβάνουν οι 
μζτοχοι πζραν του πράγματι καταβλθκζντοσ και μθ επιςτραφζντοσ ςε αυτοφσ 
μετοχικοφ κεφαλαίου και των κερδϊν που ζχουν υπαχκεί ςε φορολογία με βάςθ τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ. 
 
Ωσ πράγματι καταβλθκζν από τουσ μετόχουσ ποςό κεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ εταιρίασ, προςαυξθμζνο κατά τα αποκεματικά τα ςχθματιςκζντα από καταβολι 
των μετόχων κατά τθν τυχόν υπζρ το άρτιον ζκδοςθ των μετοχϊν. 
 
  Οι διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ, ζχουν ανάλογθ 
εφαρμογι και ςε περίπτωςθ διάλυςθσ εταιρίασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ  «ι 
ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρίασ». 
 
Σε περίπτωςθ εξαγοράσ ι με οποιονδιποτε τρόπο απόκτθςθσ από θμεδαπι 
ανϊνυμθ εταιρία ιδίων αυτισ μετοχϊν με ςκοπό τθν απόςβεςθ ι μείωςθ του 
κεφαλαίου τθσ, το ποςό που καταβάλλεται ςτουσ μετόχουσ πζραν του πράγματι 
καταβλθκζντοσ από αυτοφσ αντίτιμου μετοχϊν και μθ επιςτραφζντοσ ςε αυτοφσ, 
προζρχεται από το υπόλοιπο των κερδϊν που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του 
αναλογοφντοσ, με βάςθ το άρκρο 109 του παρόντοσ, φόρου, από τα ςυνολικά 
κζρδθ. 
 
Ωσ πράγματι καταβλθκζν από τουσ μετόχουσ ποςό κεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ εταιρίασ, προςαυξθμζνο κατά τα αποκεματικά τα ςχθματιςκζντα από τθν τυχόν 
υπζρ το άρτιον ζκδοςθ των μετοχϊν. 
 
  «Το ανωτζρω ποςό που λαμβάνουν οι μζτοχοι υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 
με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 54. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που 
το νομικό πρόςωπο ζχει, μζςα ςτθ διαχειριςτικι περίοδο που λαμβάνει χϊρα θ 
απόςβεςθ ι μείωςθ του κεφαλαίου, ειςοδιματα απαλλαςςόμενα τθσ φορολογίασ, 
ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου.» 
Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κα κακοριςτοφν θ λογιςτικι εμφάνιςθ 
και ο τρόποσ παρακολοφκθςθσ των αποκεματικϊν, που ςχθματίηουν οι επιχειριςεισ 
από τα κζρδθ κάκε χριςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν 
εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου. 
 
Επί θμεδαπϊν ανϊνυμων εταιριϊν, εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και  
ςυνεταιριςμϊν, των οποίων τα κζρδθ προςδιορίηονται τεκμαρτϊσ με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 34, ςε περίπτωςθ που μετά τθν ζγκριςθ του ιςολογιςμοφ και τθ 
διάκεςθ των κερδϊν τθσ οικείασ διαχειριςτικισ χριςθσ από τθ γενικι ςυνζλευςθ 
και τθν εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντοσ, απομζνει 
υπόλοιπο κερδϊν που δεν φορολογικθκε ςτο νομικό πρόςωπο και εμφανίηεται ςτο 
λογαριαςμό "Αφορολόγθτα κζρδθ τεχνικϊν και οικοδομικϊν επιχειριςεων, το 
ςαράντα τοισ εκατό (40%) αυτοφ φορολογείται ςτο νομικό πρόςωπο με τουσ 
ςυντελεςτζσ φορολογίασ που προβλζπονται από το άρκρο 109 κατά περίπτωςθ. 
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Ρροσ τοφτο, το νομικό πρόςωπο υποχρεοφται για τα κζρδθ αυτά να υποβάλλει 
ιδιαίτερθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ μζχρι το τζλοσ του ζνατου μινα από τθ 
λιξθ τθσ οικείασ διαχειριςτικισ χριςθσ και να καταβάλλει το φόρο που προκφπτει 
ςε τρεισ (3) ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ καταβάλλεται με τθν 
υποβολι τθσ εμπρόκεςμθσ διλωςθσ και οι υπόλοιπεσ δφο τθν τελευταία εργάςιμθ 
θμζρα των δφο επόμενων μθνϊν. Επί του φόρου που προκφπτει από τθ διλωςθ 
αυτι δεν ενεργείται βεβαίωςθ προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ. Διλωςθ που 
υποβάλλεται χωρίσ τθν καταβολι του οφειλόμενου φόρου κεωρείται απαράδεκτθ 
και δεν παράγει κανζνα ζννομο αποτζλεςμα. Με τθν Καταβολι του φόρου αυτοφ 
για το μζροσ των φορολογθκζντων κερδϊν εξαντλείται κάκε φορολογικι 
υποχρζωςθ του νομικοφ προςϊπου και των μετόχων ι εταίρων ι μελϊν, κατά 
περίπτωςθ. Τα φορολογθκζντα αυτά κζρδθ, μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου που 
καταβάλλεται, εμφανίηονται ςε ειδικοφσ λογαριαςμοφσ ςτα τθροφμενα βιβλία τθσ 
επιχείρθςθσ και δφνανται οποτεδιποτε να διανεμθκοφν ι να κεφαλαιοποιθκοφν, 
χωρίσ περαιτζρω φορολογικι επιβάρυνςθ. 
 
Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και ςτισ 
επιχειριςεισ των περιπτϊςεων β` και δ` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 101 για τα 
πζραν των τεκμαρτϊν κζρδθ τθσ οικείασ διαχειριςτικισ χριςθσ που δεν 
φορολογικθκαν κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του 
άρκρου 107. 
 

9.  Τπολογιςμόσ του Φόρου 166 
 
Για τα νομικά πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 101, ο φόροσ υπολογίηεται 
με ςυντελεςτι είκοςι ζξι τοισ εκατό (26%) ςτο ςυνολικό φορολογθτζο ειςόδθμα 
τουσ.» Με το ςυντελεςτι αυτόν φορολογοφνται και τα κζρδθ που δθλϊνονται με 
τθν οριςτικι διλωςθ που υποβάλλουν τα υπό εκκακάριςθ νομικά πρόςωπα τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 101 με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γ` τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 107, ανεξάρτθτα από το χρόνο που τζκθκαν ςε 
εκκακάριςθ. Ειδικά για τα υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν ομόρρυκμων ι 
ετερόρρυκμων εταιρειϊν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 10. Το ειςόδθμα από επιχειρθματικι αμοιβι υπόκειται ςε φορολογία με τισ 
γενικζσ διατάξεισ, ανεξάρτθτα αν ο δικαιοφχοσ τθσ αμοιβισ αυτισ είναι κάτοικοσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. Οι διατάξεισ των δφο προθγοφμενων εδαφίων ζχουν 
εφαρμογι, εφόςον οι ομόρρυκμοι εταίροι ευκφνονται απεριορίςτωσ και εισ 
ολόκλθρον με βάςθ τθ νομοκεςία του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο ζχει τθν ζδρα τθσ 
θ προςωπικι εταιρεία.» 
 
Για τα θμεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ο 
φόροσ υπολογίηεται με ςυντελεςτι είκοςι ζξι τοισ εκατό (26%). 
 
Εππλζον του οριηόμενου ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ όρου, επιβάλλεται και 
ςυμπλθρωματικόσ φόροσ ςτο ειςόδθμα από ακίνθτα που αποκτοφν τα νομικά 
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πρόςωπα. Ο φόροσ αυτόσ υπολογίηεται με ςυντελεςτι τρία τοισ εκατό (3%) ςτο 
ςυνολικό Ακακάριςτο ειςόδθμα που προζρχεται από ακίνθτα, μθ δυνάμενοσ να 
υπερβεί το ποςό του φόρου ειςοδιματοσ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ 
άρκρου. Ο φόροσ τθσ παραγράφου αυτισ δεν επιβάλλεται ςτα ειςοδιματα από 
ακίνθτα των νομικϊν προςϊπων, τα οποία απαλλάςςονται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 103 του παρόντοσ, του φόρου ειςοδιματοσ για τα 
ειςοδιματα αυτά. 
 
Από το ςυνολικό ποςό του φόρου που αναλογεί ςτο φορολογοφμενο ειςόδθμα και 
του ςυμπλθρωματικοφ φόρου εκπίπτουν: 
 
 α) Ο φόροσ που προκαταβλικθκε, παρακρατικθκε ι καταβλικθκε, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ των άρκρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντοσ, 
ςτο ειςόδθμα που υπόκειται ςε φόρο. 
 
 β) Ο φόροσ που αποδεδειγμζνα καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι για το ειςόδθμα που 
προζκυψε ςε αυτιν και υπόκειται ςε φορολογία. Ο φόροσ αυτόσ ςε καμία 
περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι ανϊτεροσ από το ποςό του φόρου που αναλογεί για 
το ειςόδθμα αυτό ςτθν Ελλάδα. Για τθν απόδειξθ του φψουσ του φόρου που ζχει 
καταβλθκεί εκτόσ Ελλάδασ απαιτείται βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ 
ςφμφωνα με τισ Σ.Α.Δ.Φ.. Ειδικά για τα μερίςματα ι κζρδθ που ειςπράττει θμεδαπι 
μθτρικι εταιρεία από αλλοδαπι κυγατρικι τθσ με ζδρα ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όταν δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 11 του ν. 
2578/1998 εκπίπτει το άκροιςμα των ποςϊν του φόρου που τυχόν καταβλικθκε ωσ 
φόροσ ειςοδιματοσ νομικοφ προςϊπου, κακϊσ και του φόρου που παρακρατικθκε 
ωσ φόροσ επί του μερίςματοσ. 
 
Πταν το ποςό του φόρου που προκαταβλικθκε ι παρακρατικθκε είναι μεγαλφτερο 
από το φόρο που αναλογεί θ επιπλζον διαφορά ςυμψθφίηεται ςτο υπόλοιπο ποςό 
που προκφπτει για βεβαίωςθ. 
 
Πταν μετατρζπεται ανϊνυμθ εταιρεία ςε προςωπικι εταιρεία, ςτα ιδθ 
φορολογθκζντα κζρδθ που υφίςτανται κατά το χρόνο τθσ μετατροπισ επιβάλλεται 
ςε βάροσ του νομικοφ προςϊπου ο οριηόμενοσ από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 
του άρκρου 54 του Κ.Φ.Ε. φόροσ. Επίςθσ, όταν θ μετατροπι εταιρείασ 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ςε προςωπικι εταιρεία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ, επιβάλλεται ο οριηόμενοσ από τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δ` τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 55 φόροσ. Το οφειλόμενο ποςό φόρου αποδίδεται 
εφάπαξ, μζςα ςτον επόμενο από τθν ολοκλιρωςθ τθσ μετατροπισ μινα, με τα 
ζντυπα απόδοςθσ του παρακρατοφμενου ςφμφωνα με τισ πάνω διατάξεισ φόρου. 
Οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου ζχουν εφαρμογι και για τα αφορολόγθτα 
αποκεματικά που ζχουν ςχθματιςτεί λόγω πραγματοποίθςθσ παραγωγικϊν 
επενδφςεων με βάςθ αναπτυξιακό νόμο, κακϊσ και από αφορολόγθτα ζςοδα ι 
αυτοτελϊσ φορολογθκζντα ειςοδιματα. Τα ανωτζρω δεν ζχουν εφαρμογι για τα 
φορολογθκζντα κζρδθ παρελκουςϊν χριςεων που ζχουν ςχθματιςκεί από 
εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. 
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10.  Προκαταβολι του Φόρου  167 
 
Με βάςθ τθν οριςτικι διλωςθ του νομικοφ προςϊπου ι τον οριςτικό τίτλο, ο 
προϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ δθμόςιασ οικονομικισ υπθρεςίασ βεβαιϊνει ποςό ίςο 
με το ογδόντα τοισ εκατό (80%) του φόρου που αναλογεί ςτα ειςοδιματα τθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου ι του θμερολογιακοφ ζτουσ, κατά περίπτωςθ, που ζλθξε. 
  
Το ωσ άνω ποςοςτό αυξάνεται ςε εκατό τοισ εκατό (100%) ειδικά για τισ τραπεηικζσ 
θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και τα υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν τραπεηϊν που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 
 
Ειδικά για τα νομικά πρόςωπα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 101 του Κϊδικα 
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, το ωσ άνω ποςοςτό ορίηεται ςε πενιντα πζντε τοισ εκατό 
(55%). 
 
Τα ανωτζρω ποςοςτά μειϊνονται κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) για τα νζα νομικά 
πρόςωπα κατά τα τρία (3) πρϊτα οικονομικά ζτθ από τθ διλωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν 
τουσ, που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 36 του Ν. 2859/ 2000 (ΦΕΚ 248 Αϋ). Θ μείωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται για τα 
νομικά πρόςωπα που προζρχονται από μετατροπι ι ςυγχϊνευςθ άλλων 
επιχειριςεων με βάςθ τισ διατάξεισ οποιουδιποτε νόμου.» 
 
Θ βεβαίωςθ αυτι γίνεται ζναντι του φόρου που αναλογεί ςτο ειςόδθμα τθσ 
διανυόμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου ι του θμερολογιακοφ ζτουσ κατά περίπτωςθ. 
 Πταν δεν υπάρχει διλωςθ ι οριςτικόσ τίτλοσ, ο καταβλθτζοσ φόροσ υπολογίηεται 
με βάςθ το φόρο που προκφπτει από ςτοιχεία του εγγφτερου οικονομικοφ ζτουσ.                       
 
Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εφαρμόηονται και επί των 
προςωρινϊν δθλϊςεων που υποβάλλουν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
περίπτωςθσ γ` τθσ παρ. 2 του άρκρου 107, τα νομικά πρόςωπα που ζχουν τεκεί υπό 
εκκακάριςθ. 
 
Από το ποςό που βεβαιϊνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ 
εκπίπτει ο φόροσ που παρακρατείται από πθγι Ελλάδοσ, εφόςον ςυντρζχει 
περίπτωςθ, κακϊσ και ο φόροσ που καταβάλλεται με βάςθ τισ διατάξεισ των 
παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 13. 
 
Αν μειωκεί το φορολογθτζο ειςόδθμα, εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του 
άρκρου 53. Θ εννεάμθνθ προκεςμία για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μείωςθσ του 
προκαταβλθτζου ποςοφ φόρου αρχίηει από τθν θμζρα ζναρξθσ τθσ νζασ 
διαχειριςτικισ περιόδου ι του θμερολογιακοφ ζτουσ κατά περίπτωςθ. 
  
Οι διατάξεισ των παρ.4 και 5 του άρκρου 52 εφαρμόηονται και ςτα νομικά πρόςωπα 
που φορολογοφνται με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 101. Αν το προκαταβλθτζο 
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ποςό φόρου ειςοδιματοσ που υπολογίηεται με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 
αυτισ είναι μικρότερο τθσ προκαταβολισ φόρου που οφείλεται με βάςθ τισ 
διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2, θ διαφορά που προκφπτει βεβαιϊνεται ςτο 
όνομα του νομικοφ προςϊπου ωσ προκαταβολι φόρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ Ν.2238/1994 

1. Παράδειγμα φορολογίασ ΕΠΕ για το οικονομικό ζτοσ 2003 

Στθν εταιρία «ΑΛΦΑ ΕΡΕ», με ακακάριςτα ζςοδα 1.500.000,00 ευρϊ, κατά το 

κλείςιμο των λογιςτικϊν βιβλίων με 31.12.2002, δίνονται τα εξισ ςτοιχεία: 

Ρραγματικά κακαρά κζρδθ βάςει ιςολογιςμοφ 342.544,65 ευρϊ. 

Για τθν διαμόρφωςθ των κερδϊν που κα φορολογθκοφν, λαμβάνονται υπόψθ και 

τα εξισ ςτοιχεία: 

α) Ο λογιςτισ, με τθν υποβολι τθσ εμπρόκεςμθσ διλωςθσ, δεν προςδιόριςε 

λογιςτικζσ διαφορζσ. 

β) Ραρακρατικθκε φόροσ 30,65 ευρϊ 

γ) Θ προκαταβολι φόρου τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 2001 ανιλκε ςτο ποςό των 

8.466,29 ευρϊ. 

Στθν εταιρία ςυμμετζχουν οι εξισ εταίροι: 

Εταίροσ – διαχειριςτισ Α με ποςοςτό ςυμμετοχισ   50% 

Εταίροσ – διαχειριςτισ Β με ποςοςτό ςυμμετοχισ   50% 

Σφνολο                                                                              100%  

Ο ιςολογιςμόσ εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των εταίρων ςτισ 31.03.2003.  

Με βάςθ τα πιο πάνω δεδομζνα ηθτείται να υπολογιςτεί ο φόροσ ειςοδιματοσ τθσ 

ΕΡΕ. 

Τπολογιςμόσ του φόρου ειςοδιματοσ  τθσ ΕΠΕ . 

 Αναμόρφωςθ των κερδϊν του ιςολογιςμοφ ςε φορολογθτζα κζρδθ 

Κακαρά κζρδθ βάςει ιςολογιςμοφ 342.544,65 

Ρλζον λογιςτικζσ διαφορζσ 0 

Σφνολο κερδϊν  342.544,65 

Μείον Επιχειρθματικι Αμοιβι 171.272,32 

Σφνολο κερδϊν που φορολογοφνται  171.272,33 
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 Τπολογιςμόσ του φόρου που οφείλει να καταβάλλει θ ΕΠΕ 

Τα κζρδθ που φορολογοφνται είναι 171.272,33 € και ο ςυντελεςτισ φόρου 35%.  

Ζτςι ζχουμε: 

Κφριοσ φόροσ (171.272,33 Χ 35%) 59.945,32  

Ρροκαταβολι φόρου προθγοφμενθσ 
χριςθσ  

8.466,29  

Φόροσ που παρακρατικθκε 30,65  

Φόροσ  51.448,38 

Ρροκαταβολι φόρου για τθν τρζχουςα 
χριςθ (59.945,32 Χ 55%) – 30,65= 

 32.939,28 

Σφνολο φόρου για καταβολι  για τθν 
τρζχουςα χριςθ 

 84.387,66 

 

 Χαρτόςθμο και ΟΓΑ ςτα κζρδθ τθσ Ε.Π.Ε. 

Χαρτόςθμο κερδϊν (171.272,33 Χ 1%=1.712,72) 1.712,72 

ΟΓΑ τελϊν χαρτοςιμου (171.272,33 Χ 0,20%=342,54) 342,54 

Σφνολο Χαρτοςιμου και ΟΓΑ 2.055,26 

 

 Πίνακασ κατανομισ κερδϊν ςτουσ εταίρουσ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΘΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΜΑ
ΤΙΚΘ 
ΑΜΟΙΒΘ 
(ςτθν 
φορολογικι 
διλωςθ των 
εταίρων) 

ΚΕΔΘ ΣΤΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΤΘΣ 
ΕΤΑΙΙΑΣ 

ΚΥΙΟΣ 
ΦΟΟΣ 
ΕΤΑΙΙΑΣ 

ΚΑΘΑΟ 
ΡΟΣΟ 
ΚΕΔΩΝ 

ΕΤΑΙΟΣ Α 50% 85.636,16 85.636,17 29.972,66 55.663,51 

ΕΤΑΙΟΣ Β 50% 85.636,16 85.636,17 29.972,66 55.663,51 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 171.272,32 171.272,33 59.945,32 111.327,02 

 

 Διλωςθ απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου επί επιχειρθματικισ αμοιβισ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘ 
ΑΜΟΙΒΘ 

ΦΟΟΣ 
20% 

ΤΕΛΘ 
ΧΑ/ΜΟΥ 
1% 

ΕΙΣΦΟΑ 
ΥΡΕ 
ΟΓΑ 
0,20% 

ΕΤΑΙΟΣ Α 50% 85.636,16 17.127,23 856,36 171,27 

ΕΤΑΙΟΣ Β 50% 85.636,16 17.127,23 856,36 171,27 

  171.272,32 34.254,66 1.712,72 342,54 
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Ο φόροσ ειςοδιματοσ και θ προκαταβολι που είναι ςυνολικά 84.387,66 € 

καταβάλλεται ςε 8 ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. Θ πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται τθν θμζρα 

που υποβάλλεται θ διλωςθ. Αν καταβλθκεί ολόκλθροσ ο φόροσ και θ προκαταβολι 

εφάπαξ γίνεται ζκπτωςθ 2,5% πάνω ςτο καταβαλλόμενο ποςό.  Το χαρτόςθμο 

κερδϊν και θ ειςφορά ΟΓΑ που είναι ςυνολικά 2.055,26€ καταβάλλεται εφάπαξ τθν 

θμζρα που υποβάλλεται θ διλωςθ, χωρίσ να γίνεται καμία ζκπτωςθ. 

2. Παράδειγμα φορολογίασ ΕΠΕ για το οικονομικό ζτοσ 2004 

Στθν εταιρία «ΒΘΤΑ ΕΡΕ», με ακακάριςτα ζςοδα 2.000.000 ευρϊ, κατά το κλείςιμο 

των λογιςτικϊν βιβλίων με 31.12.2003, δίνονται τα εξισ ςτοιχεία: 

Ρραγματικά κακαρά κζρδθ βάςει ιςολογιςμοφ 380.000 ευρϊ. 

Για τθν διαμόρφωςθ των κερδϊν που κα φορολογθκοφν, λαμβάνονται υπόψθ και 

τα εξισ ςτοιχεία: 

α) Ο λογιςτισ, με τθν υποβολι τθσ εμπρόκεςμθσ διλωςθσ, προςδιόριςε λογιςτικζσ 

διαφορζσ 60.000,00 ευρϊ ( ζξοδα αυτοκινιτων 20.000,00 ευρϊ, πρόςτιμα και 

προςαυξιςεισ 35.000,00, τόκοι χρεωςτικοί και λοιπζσ δαπάνεσ που αναλογοφν ςτα 

αφορολόγθτα ζςοδα 5.000,00 ευρϊ, ςφνολο 60.000,00 ευρϊ). 

β) Επίςθσ, ςτα ακακάριςτα ζςοδα ςυμπεριλαμβάνονται και ζςοδα από εκμίςκωςθ 

καταςτιματοσ 22.000,00 ευρϊ και τεκμαρτό μίςκωμα από ιδιόχρθςθ των γραφείων 

τθσ  8.000,00 ευρϊ. 

γ) Θ προκαταβολι φόρου τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 2002 ανιλκε ςτο ποςό των 

10.000,00 ευρϊ. 

Στθν εταιρία ςυμμετζχουν οι εξισ εταίροι: 

Εταίροσ – διαχειριςτισ Α με ποςοςτό ςυμμετοχισ   40% 

Εταίροσ – διαχειριςτισ Β με ποςοςτό ςυμμετοχισ   30% 

Εταίροσ – διαχειριςτισ Γ με ποςοςτό ςυμμετοχισ   20% 

Εταίροσ – απλόσ Δ με ποςοςτό ςυμμετοχισ              10% 

Σφνολο                                                                              100%  

Από τουσ εταίρουσ και διαχειριςτζσ εταίρουσ κανζνασ δεν αμείβεται με μιςκό.  Ο 

ιςολογιςμόσ εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των εταίρων ςτισ 27.03.2004 και 

αποφαςίςτθκε να μθν διανεμθκοφν κζρδθ ςτουσ εταίρουσ.  Με βάςθ τα πιο πάνω 

δεδομζνα ηθτείται να υπολογιςτεί ο φόροσ ειςοδιματοσ τθσ ΕΡΕ. 
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Τπολογιςμόσ του φόρου ειςοδιματοσ  τθσ ΕΠΕ όταν δεν γίνεται καμία διανομι 

κερδϊν. 

 Αναμόρφωςθ των κερδϊν του ιςολογιςμοφ ςε φορολογθτζα κζρδθ 

Κακαρά κζρδθ βάςει ιςολογιςμοφ 380.000,00 

Ρλζον λογιςτικζσ διαφορζσ 60,000,00 

Σφνολο κερδϊν που φορολογοφνται 440.000,00 

 

 Τπολογιςμόσ του φόρου που οφείλει να καταβάλλει θ ΕΠΕ 

Τα κζρδθ που φορολογοφνται είναι 440.000,00 € και ο ςυντελεςτισ φόρου 35%.  

Ζτςι ζχουμε: 

Κφριοσ φόροσ (440.000,00 Χ 35%) 154.000,00  

Συμπλθρωματικόσ φόροσ 
22.000,00+8.000,00=30.000,00 
30.000,00Χ3%=900,00 

900,00  

Σφνολο Κφριου και Συμπλθρωματικοφ 
Φόρου 

 154.900,00 

Τζλθ χαρτοςιμου από εκμίςκωςθ 
ακινιτων 22.000 Χ 3% = 660,00 

 660,00 

ΟΓΑ τελϊν χαρτοςιμου  
22.000,00 Χ 0,6% = 132,00 

 132,00 

Ρροκαταβολι φόρου προθγοφμενθσ 
χριςθσ  

 -10.000,00 

Φόροσ  145.692,00 

Ρροκαταβολι φόρου για τθν τρζχουςα 
χριςθ (154.900 Χ55%) 

 85.195,00 

Σφνολο φόρου για καταβολι  για τθν 
τρζχουςα χριςθ 

 230.887,00 

 

 Χαρτόςθμο και ΟΓΑ ςτα κζρδθ τθσ Ε.Π.Ε. 

Χαρτόςθμο κερδϊν (440.000,00 Χ 1%)=4.400,00 
4.400,00 

ΟΓΑ τελϊν χαρτοςιμου (440.000,00Χ 0,20%=880,00 880,00 

Σφνολο Χαρτοςιμου και ΟΓΑ 5.280,00 

 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ θ προκαταβολι και το χαρτόςθμο ακινιτων που είναι 

ςυνολικά 230.887,00 € καταβάλλεται ςε 8 ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. Θ πρϊτθ δόςθ 
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καταβάλλεται τθν θμζρα που υποβάλλεται θ διλωςθ. Αν καταβλθκεί ολόκλθροσ ο 

φόροσ και θ προκαταβολι εφάπαξ γίνεται ζκπτωςθ 2,5% πάνω ςτο καταβαλλόμενο 

ποςό.  Το χαρτόςθμο κερδϊν και θ ειςφορά ΟΓΑ που είναι ςυνολικά 5.280,00€ 

καταβάλλεται εφάπαξ τθν θμζρα που υποβάλλεται θ διλωςθ, χωρίσ να γίνεται 

καμία ζκπτωςθ. 

 

3. Παράδειγμα φορολογίασ ΕΠΕ για το οικονομικό ζτοσ 2011 

Στθν εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΕΡΕ», με ακακάριςτα ζςοδα 1.800.000 ευρϊ, κατά το κλείςιμο 

των λογιςτικϊν βιβλίων με 31.12.2010, δίνονται τα εξισ ςτοιχεία: 

Ρραγματικά κακαρά κζρδθ βάςει ιςολογιςμοφ 200.000 ευρϊ. 

Για τθν διαμόρφωςθ των κερδϊν που κα φορολογθκοφν, λαμβάνονται υπόψθ και 

τα εξισ ςτοιχεία: 

α) Ο λογιςτισ, με τθν υποβολι τθσ εμπρόκεςμθσ διλωςθσ, προςδιόριςε λογιςτικζσ 

διαφορζσ 40.000,00 ευρϊ ( ζξοδα αυτοκινιτων 20.000,00 ευρϊ, πρόςτιμα και 

προςαυξιςεισ 15.000,00, τόκοι χρεωςτικοί και λοιπζσ δαπάνεσ που αναλογοφν ςτα 

αφορολόγθτα ζςοδα 5.000,00 ευρϊ, ςφνολο 40.000,00 ευρϊ). 

β) Επίςθσ, ςτα ακακάριςτα ζςοδα ςυμπεριλαμβάνονται και ζςοδα από εκμίςκωςθ 

καταςτιματοσ 22.000,00 ευρϊ και τεκμαρτό μίςκωμα από ιδιόχρθςθ των γραφείων 

τθσ  8.000,00 ευρϊ. 

γ) Θ προκαταβολι φόρου τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 2009 ανιλκε ςτο ποςό των 

10.000,00 ευρϊ. 

Στθν εταιρία ςυμμετζχουν οι εξισ εταίροι: 

Εταίροσ – διαχειριςτισ Α με ποςοςτό ςυμμετοχισ   50% 

Εταίροσ – διαχειριςτισ Β με ποςοςτό ςυμμετοχισ   20% 

Εταίροσ – διαχειριςτισ Γ με ποςοςτό ςυμμετοχισ   20% 

Εταίροσ – απλόσ Δ με ποςοςτό ςυμμετοχισ              10% 

Σφνολο                                                                              100%  

Από τουσ εταίρουσ και διαχειριςτζσ εταίρουσ κανζνασ δεν αμείβεται με μιςκό.  Ο 

ιςολογιςμόσ εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των εταίρων ςτισ 27.03.2004 και 

αποφαςίςτθκε να  διανεμθκοφν κζρδθ ςτουσ εταίρουσ 50.000,00 ευρϊ.  Με βάςθ 

τα πιο πάνω δεδομζνα ηθτείται να υπολογιςτεί ο φόροσ ειςοδιματοσ τθσ ΕΡΕ. 
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Τπολογιςμόσ του φόρου ειςοδιματοσ  τθσ ΕΠΕ όταν δεν γίνεται καμία διανομι 

κερδϊν. 

 Αναμόρφωςθ των κερδϊν του ιςολογιςμοφ ςε φορολογθτζα κζρδθ 

Κακαρά κζρδθ βάςει ιςολογιςμοφ 200.000,00 

Ρλζον λογιςτικζσ διαφορζσ 40,000,00 

Σφνολο κερδϊν που φορολογοφνται 240.000,00 

 

 Τπολογιςμόσ του φόρου που οφείλει να καταβάλλει θ ΕΠΕ 

Τα κζρδθ που φορολογοφνται είναι 240.000,00 € και ο ςυντελεςτισ φόρου 24%.  

Ζτςι ζχουμε: 

Κφριοσ φόροσ (240.000,00 Χ 24%) 57.600,00  

Συμπλθρωματικόσ φόροσ 
22.000,00+8.000,00=30.000,00 
30.000,00Χ3%=900,00 

900,00  

Κφριοσ και Συμπλθρωματικόσ Φόροσ  58.500,00 

Τζλθ χαρτοςιμου από εκμίςκωςθ 
ακινιτων 22.000 Χ 3% = 660,00 

 660,00 

ΟΓΑ τελϊν χαρτοςιμου  
22.000,00 Χ 0,6% = 132,00 

 132,00 

Ρροκαταβολι φόρου προθγοφμενθσ 
χριςθσ  

 -10.000,00 

Φόροσ  49.292,00 

Ρροκαταβολι φόρου για τθν τρζχουςα 
χριςθ (58.500 Χ 80%) 

 46.800,00 

Σφνολο φόρου για τθν τρζχουςα χριςθ  96.092,00 

 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ θ προκαταβολι και το χαρτόςθμο ακινιτων που είναι 

ςυνολικά 96.092,00 € καταβάλλεται ςε 8 ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. Θ πρϊτθ δόςθ 

καταβάλλεται τθν θμζρα που υποβάλλεται θ διλωςθ. Αν καταβλθκεί ολόκλθροσ ο 

φόροσ και θ προκαταβολι εφάπαξ γίνεται ζκπτωςθ 1,5% πάνω ςτο καταβαλλόμενο 

ποςό. 
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 Πίνακασ κατανομισ των κερδϊν ςτουσ εταίρουσ 168 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΚΕΔΘ ΡΟΥ 
ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 

ΦΟΟΣ 21% ΚΑΘΑΟ 
ΡΟΣΟ 
ΚΕΔΩΝ 
ΣΟΥΣ 
ΕΤΑΙΟΥΣ 

ΕΤΑΙΟΣ Α 50% 25.000 5.250 19.750 

ΕΤΑΙΟΣ Β 20% 10.000 2.100 7.900 

ΕΤΑΙΟΣ  Γ 20% 10.000 2.100 7.900 

ΕΤΑΙΟΣ Δ 10% 5.000 1.050 3.950 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 50.000 10.500 39.500 

 

Ο ιςολογιςμόσ εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των εταίρων ςτισ 30.03.2011. 

Μζχρι το τζλοσ του μεκεπόμενου μινα, δθλαδι μζχρι τζλοσ Μαΐου του 2011, θ ΕΡΕ 

κα πρζπει να υποβάλλει διλωςθ ςτθν ΔΟΥ και να καταβάλλει εφάπαξ τον 

παρακρατοφμενο φόρο των 10.500,00 €. 
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 Ιωάννθσ Καραγιάννθσ – Φορολογικά Φοροτεχνικά Υπολογιςμόσ του φόρου ειςοδιματοσ –
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ΜΕΡΟ ΠΕΜΠΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΣΟΝ Ν.4172/2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

1. Πεδίο Εφαρμογισ  

Ο Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Κ.Φ.Ε.) ρυκμίηει τθ φορολογία του 

ειςοδιματοσ: 

α) των φυςικϊν προςϊπων, 

β) των νομικϊν προςϊπων και των κάκε είδουσ νομικϊν οντοτιτων. 169 

Ο  Κ.Φ.Ε. ρυκμίηει τον τρόπο φορολόγθςθσ για τισ κατθγορίεσ ειςοδθμάτων, όπωσ 

ορίηονται ςτον Κ.Φ.Ε., κακϊσ και τον τρόπο απόδοςθσ των φόρων με τθν υποβολι 

τθσ διλωςθσ, τθν προκαταβολι του φόρου και τθν παρακράτθςι του. 170 

2.  Οριςμοί 

Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ του Κ.Φ.Ε. ζχουν τθν ζννοια που 

προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίηει διαφορετικά. Για τουσ 

ςκοποφσ του παρόντοσ νοοφνται ωσ  

α) «φορολογοφμενοσ»: κάκε πρόςωπο που υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ, 

ςφμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., 

β) «πρόςωπο»: κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κάκε είδουσ νομικι οντότθτα, 

γ) «νομικό πρόςωπο»: κάκε επιχείρθςθ ι εταιρεία με νομικι προςωπικότθτα ι 

ζνωςθ επιχειριςεων ι εταιρειϊν με νομικι προςωπικότθτα,  

δ) «νομικι οντότθτα»: κάκε μόρφωμα εταιρικισ ι μθ οργάνωςθσ ανεξαρτιτωσ 

νομικισ προςωπικότθτασ και κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα που δεν είναι φυςικό 

ι νομικό πρόςωπο, όπωσ ιδίωσ ςυνεταιριςμόσ, οργανιςμόσ, υπεράκτια ι εξωχϊρια 

εταιρεία, κάκε μορφισ εταιρεία ιδιωτικϊν επενδφςεων, κάκε μορφισ 

καταπίςτευμα ι εμπίςτευμα ι οποιοδιποτε μόρφωμα παρόμοιασ φφςθσ, κάκε 

μορφισ ίδρυμα ι ςωματείο ι οποιοδιποτε μόρφωμα παρόμοιασ φφςθσ, κάκε 

μορφι προςωπικισ επιχείρθςθσ ι οποιαδιποτε οντότθτα προςωπικοφ χαρακτιρα, 

κάκε μορφισ κοινι επιχείρθςθ, κάκε μορφισ εταιρείασ διαχείριςθσ κεφαλαίου ι 

περιουςίασ ι διακικθσ ι κλθρονομίασ ι κλθροδοςίασ ι δωρεάσ, κάκε φφςθσ 

κοινοπραξία, κάκε μορφισ εταιρεία αςτικοφ δικαίου, ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ 

εταιρείεσ, κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου. 171 

3.  Τποκείμενα του Φόρου 

Ο φορολογοφμενοσ που ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα υπόκειται ςε 

φόρο για το φορολογθτζο ειςόδθμά του που προκφπτει ςτθν θμεδαπι και τθν 

                                                           
169

 Άρκρο 1&1 Ν.4172/2013 
170

 Άρκρο 1&2 Ν.4172/2013 
171

 Άρκρο 2 Ν.4172/2013 



Θ Φορολογία Ειςοδιματοσ Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 
Διαχρονικά 

 

115 
 

αλλοδαπι, ιτοι το παγκόςμιο ειςόδθμά του που αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο 

φορολογικό ζτοσ. Κατ' εξαίρεςθ ο φορολογοφμενοσ που είναι αλλοδαπό προςωπικό 

των εγκατεςτθμζνων ςτθν Ελλάδα γραφείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του α. ν. 

89/1967 (Α' 132), όπωσ ιςχφει, υπόκειται ςε φόρο ςτθν Ελλάδα μόνο για το 

ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν Ελλάδα. 172 

Ο φορολογοφμενοσ που δεν ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα 

υπόκειται ςε φόρο για το φορολογθτζο ειςόδθμά του που προκφπτει ςτθν Ελλάδα 

και αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο φορολογικό ζτοσ. 173 

4.  Φορολογικι Κατοικία 

 Ζνα νομικό πρόςωπο ι μία νομικι οντότθτα είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ 

για οποιοδιποτε φορολογικό ζτοσ, εφόςον: 

α) ςυςτάκθκε ι ιδρφκθκε, ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο, 

β) ζχει τθν καταςτατικι ζδρα του ςτθν Ελλάδα ι  

γ) ο τόποσ άςκθςθσ πραγματικισ διοίκθςθσ είναι ςτθν Ελλάδα οποιαδιποτε 

περίοδο ςτθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ. 174 

Ο «τόποσ άςκθςθσ πραγματικισ διοίκθςθσ» είναι ςτθν Ελλάδα με βάςθ τα 

πραγματικά περιςτατικά και τισ ςυνκικεσ λαμβάνοντασ υπόψθ ιδίωσ τα εξισ: 

α) τον τόπο άςκθςθσ κακθμερινισ διοίκθςθσ,  

β) τον τόπο λιψθσ ςτρατθγικϊν αποφάςεων,  

γ) τον τόπο ετιςιασ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι εταίρων,  

δ) τον τόπο τιρθςθσ βιβλίων και ςτοιχείων,  

ε) τον τόπο ςυνεδριάςεων του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι όποιου άλλου 

εκτελεςτικοφ οργάνου διοίκθςθσ,  

ςτ) τθν κατοικία των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι όποιου άλλου 

εκτελεςτικοφ οργάνου διοίκθςθσ. 

Σε ςυνδυαςμό με τθ ςυνδρομι των παραπάνω περιςτατικϊν και ςυνκθκϊν είναι 

δυνατόν να ςυνεκτιμάται και θ κατοικία τθσ πλειοψθφίασ των μετόχων ι εταίρων. 
175 

5.  Φορολογθτζο Ειςόδθμα 

Φορολογθτζο ειςόδθμα είναι το ειςόδθμα που απομζνει μετά τθν αφαίρεςθ των 

δαπανϊν που εκπίπτουν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Φ.Ε. από το ακακάριςτο 

ειςόδθμα. 176 

Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ ακακάριςτων ειςοδθμάτων: 
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α) ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ, 

β) ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, 

γ) ειςόδθμα από κεφάλαιο και 

δ) ειςόδθμα από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. 177 

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ - ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

6.  Κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

Ωσ κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κεωρείται το ςφνολο των εςόδων 

από τισ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ μετά τθν αφαίρεςθ των επιχειρθματικϊν 

δαπανϊν, των αποςβζςεων και των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Στα 

ζςοδα από τισ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ περιλαμβάνονται και τα ζςοδα από τθν 

πϊλθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και το προϊόν τθσ 

εκκακάριςισ τθσ, όπωσ αυτά προκφπτουν ςτθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ. 

Ειδικά, για τον προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ από αγροτικι επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα ςτα ζςοδα από επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ περιλαμβάνονται τα 

ζςοδα από τθν παραγωγι γεωργικϊν, πτθνοτροφικϊν, κτθνοτροφικϊν, 

δαςοκομικϊν, υλοτομικϊν και αλιευτικϊν προϊόντων.  178 

Το κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προςδιορίηεται για κάκε φορολογικό 

ζτοσ με βάςθ το λογαριαςμό αποτελεςμάτων χριςθσ, ο οποίοσ ςυντάςςεται 

ςφμφωνα με το Ελλθνικό Λογιςτικό Σχζδιο και τον Κϊδικα Φορολογικισ 

Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν (Κ.Φ.Α.Σ.), όπωσ ιςχφει. Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ 

εφαρμόηει Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, το κζρδοσ προςδιορίηεται αποκλειςτικά, 

ςφμφωνα με τον πίνακα φορολογικϊν αποτελεςμάτων χριςθσ. 179 

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου ωσ «επιχειρθματικι ςυναλλαγι» κεωρείται 

κάκε μεμονωμζνθ ι ςυμπτωματικι πράξθ με τθν οποία πραγματοποιείται 

ςυναλλαγι ι και θ ςυςτθματικι διενζργεια πράξεων ςτθν οικονομικι αγορά με 

ςκοπό τθν επίτευξθ κζρδουσ. Κάκε τρεισ ομοειδείσ ςυναλλαγζσ που λαμβάνουν 

χϊρα εντόσ ενόσ εξαμινου κεωροφνται ςυςτθματικι διενζργεια πράξεων.  Θ 

διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται για τουσ τίτλουσ του άρκρου 

42 που αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε οργανωμζνθ αγορά ι 

πολυμελι μθχανιςμό διαπραγμάτευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

Εναλλακτικισ Αγοράσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, ι για τα ομόλογα που 

εκδίδονται από ειςθγμζνεσ εταιρίεσ, κακϊσ και για τα κρατικά ομόλογα.  Με 

απόφαςθ του  Υπουργοφ Οικονομικϊν μπορεί να προβλζπεται θ εφαρμογι του 

προθγοφμενου εδαφίου και ςε κάκε άλλθ ρυκμιηόμενθ αγορά ι άλλουσ τίτλουσ.  Σε 
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περίπτωςθ ςυναλλαγϊν που αφοροφν ακίνθτα, θ περίοδοσ του προθγοφμενου 

εδαφίου είναι δφο (2) ζτθ.  180 

 Κάκε προςαφξθςθ περιουςίασ που προζρχεται από παράνομθ ι αδικαιολόγθτθ ι 

άγνωςτθ πθγι ι αιτία κεωρείται κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα υπό τισ 

προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 181 

7.    Εκπιπτόμενεσ επιχειρθματικζσ δαπάνεσ 

Κατά τον προςδιοριςμό του κζρδουσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, 

επιτρζπεται θ ζκπτωςθ όλων των δαπανϊν, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του 

επόμενου άρκρου του Κ.Φ.Ε., οι οποίεσ: 

α) πραγματοποιοφνται προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ ι κατά τισ ςυνικεισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τθσ, 

β) αντιςτοιχοφν ςε πραγματικι ςυναλλαγι και θ αξία τθσ ςυναλλαγισ δεν κρίνεται 

κατϊτερθ ι ανϊτερθ τθσ αγοραίασ, ςτθ βάςθ των ςτοιχείων που διακζτει θ 

Φορολογικι Διοίκθςθ, 

γ) εγγράφονται ςτα τθροφμενα βιβλία απεικόνιςθσ των ςυναλλαγϊν τθσ περιόδου 

κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται και αποδεικνφονται με κατάλλθλα 

δικαιολογθτικά. 182 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, κεςπίςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτο φορολογικό 

δίκαιο τθσ χϊρασ μασ ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ επιχειρθματικζσ δαπάνεσ, που 

εκπίπτονται από τα ακακάριςτα ζςοδα για τον προςδιοριςμό του κζρδουσ που 

προκφπτει από τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  Με το ίδιο άρκρο τζκθκε ο 

γενικόσ κανόνασ ότι, καταρχιν εκπίπτουν όλεσ οι δαπάνεσ οι οποίεσ 

πραγματοποιοφνται προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ και πλθροφν τα λοιπά 

κριτιρια που αναγράφονται ςτο άρκρο αυτό. Το άρκρο αυτό πρζπει να 

ςυνεξετάηεται ςυςτθματικά με το άρκρο 23 (μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ), δεδομζνου 

ότι ο κανόνασ είναι ότι όποια δαπάνθ πλθροί τα κριτιρια του άρκρου 22 και 

ςυγχρόνωσ δεν περιλαμβάνεται ςτον περιοριςτικό κατάλογο των δαπανϊν του 

άρκρου 23, εκπίπτεται από τα ακακάριςτα ζςοδα.  Κατά τθν άποψι μασ οι νζεσ 

διατάξεισ του άρκρου αυτοφ είναι ςωςτζσ και εξυπθρετοφν τόςο το φορολογοφμενο 

όςο και τθ φορολογικι διοίκθςθ, δεδομζνου ότι κζτουν το πλαίςιο το οποίο είναι 

απαραίτθτο προκειμζνου να αναγνωριςκεί μια δαπάνθ ωσ εκπεςτζα από τα 

ακακάριςτα ζςοδα μιασ επιχείρθςθσ.  Αποφεφγεται θ καταγραφι ςτο κείμενο του 

νζου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) θ πλθκϊρα των δαπανϊν εκείνων που εκπίπτονται από 
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τα ακακάριςτα ζςοδα, όπωσ αναφζρει το άρκρο 31 του Ν.2238/94 που 

καταργικθκε από 01/01/2014 και μετά. 183 

Το άρκρο 22 του Ν.4172/2014 ιςχφει από 31/12/2013 μετά τισ τροποποιιςεισ που 

ζγιναν και ιςχφουν μζχρι ςιμερα. 

8.    Δαπάνεσ Επιςτθμονικισ και Σεχνολογικισ Ζρευνασ 

Οι  δαπάνεσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ εκπίπτουν από τα ακακάριςτα 

ζςοδα των επιχειριςεων κατά το χρόνο τθσ πραγματοποίθςισ τουσ προςαυξθμζνεσ 

κατά ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%).  Ειδικά οι δαπάνεσ που αφοροφν πάγιο 

εξοπλιςμό, προκειμζνου να προςαυξθκοφν ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, 

κατανζμονται ιςόποςα ςτα επόμενα τρία (3) ζτθ.  Τα κριτιρια χαρακτθριςμοφ των 

πιο πάνω δαπανϊν κακορίηονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ. Αν προκφψουν ηθμίεσ μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ άνω ποςοςτοφ 

μεταφζρονται με βάςθ το άρκρο 27 του παρόντοσ. 184 

Συγχρόνωσ με τθν υποβολι τθσ φορολογικισ τθσ διλωςθσ, θ επιχείρθςθ υποβάλλει 

ςτθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τισ δαπάνεσ ζρευνασ και 

τεχνολογίασ που πραγματοποίθςε. Ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ των δαπανϊν 

αυτϊν διενεργοφνται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι (6) μθνϊν. Μετά τθν άπρακτθ 

παρζλευςθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ κεωρείται ότι οι ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν 

εγκρικεί. Σε κάκε περίπτωςθ, το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων 

ενθμερϊνει ςχετικά το Υπουργείο Οικονομικϊν ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

κακορίηεται ςτο προεδρικό διάταγμα.» 185 

Με τισ διατάξεισ τθσ παρ.8 του άρκρου 22 του Ν.4223/2013 προςτζκθκε νζο άρκρο 

22Α ςτον Ν.4172/2013.  Το άρκρο αυτό είναι θ διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ια τθσ παρ. 1 

του Ν.2238/1994, όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.2 του άρκρου 64 του 

Ν.4170/2013 και ιςχφει από 12/07/2013, ςφμφωνα με το άρκρο 82 του ίδιου νόμου.  
186 

9.  Μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ 187 

Οι ακόλουκεσ δαπάνεσ δεν εκπίπτουν:  
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α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει θ επιχείρθςθ από τρίτουσ, εκτόσ από τα 

τραπεηικά δάνεια, διατραπεηικά δάνεια, κακϊσ και τα ομολογιακά δάνεια  που 

εκδίδουν ανϊνυμεσ εταιρίεσ  κατά το μζτρο που υπερβαίνουν τουσ τόκουσ που κα 

προζκυπταν εάν το επιτόκιο ιταν ίςο με το επιτόκιο των δανείων αλλθλόχρεων 

λογαριαςμϊν προσ μθ χρθματοπιςτωτικζσ επιχειριςεισ, όπωσ αυτό αναφζρεται ςτο 

ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για τθν 

πλθςιζςτερθ χρονικι περίοδο πριν τθν θμερομθνία δανειςμοφ, 

β) κάκε είδουσ δαπάνθ που αφορά ςε αγορά αγακϊν ι λιψθ υπθρεςιϊν αξίασ άνω 

των πεντακοςίων (500) ευρϊ, εφόςον θ τμθματικι ι ολικι εξόφλθςθ δεν ζγινε με 

τθ χριςθ τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ, 

γ) οι μθ καταβλθκείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ,  

δ) προβλζψεισ εκτόσ των οριηομζνων ςτο άρκρο 26, 

ε) πρόςτιμα και ποινζσ, περιλαμβανομζνων των προςαυξιςεων, 

ςτ) θ παροχι ι λιψθ αμοιβϊν ςε χριμα ι είδοσ που ςυνιςτοφν ποινικό αδίκθμα, 

η) ο φόροσ ειςοδιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του τζλουσ επιτθδεφματοσ και των 

ζκτακτων ειςφορϊν, που επιβάλλεται για τα κζρδθ από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ςφμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., κακϊσ και ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

(Φ. Ρ. Α.) που αναλογεί ςε μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ, εφόςον δεν είναι εκπεςτζοσ 

ωσ Φ. Ρ. Α. ειςροϊν, 

θ) το τεκμαρτό μίςκωμα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 39 ςε περίπτωςθ 

ιδιόχρθςθσ κατά το μζτρο που υπερβαίνει το τρία τοισ εκατό (3%) επί τθσ 

αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου, 

κ) οι δαπάνεσ για τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι ενθμερωτικϊν θμερίδων και 

ςυναντιςεων που αφοροφν ςτθ ςίτιςθ και διαμονι πελατϊν ι εργαηομζνων τθσ 

κατά το μζτρο που υπερβαίνουν το ποςό των τριακοςίων (300) ευρϊ ανά 

ςυμμετζχοντα και κατά το μζτρο που θ ςυνολικι ετιςια δαπάνθ υπερβαίνει το μιςό 

τοισ εκατό (0,5%) επί του ετιςιου ακακάριςτου ειςοδιματοσ τθσ επιχείρθςθσ, 

ι) οι δαπάνεσ για τθ διεξαγωγι εορταςτικϊν εκδθλϊςεων, ςίτιςθσ και διαμονισ 

φιλοξενοφμενων προςϊπων κατά το μζτρο που υπερβαίνουν το ποςό των 

τριακοςίων (300) ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα και κατά το μζτρο που θ ςυνολικι ετιςια 

δαπάνθ υπερβαίνει το μιςό τοισ εκατό (0,5%) επί του ετιςιου ακακάριςτου 

ειςοδιματοσ τθσ επιχείρθςθσ,  

ια) οι δαπάνεσ ψυχαγωγίασ. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν 

εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του 
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φορολογοφμενου ζχει ωσ κφριο αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν ψυχαγωγίασ και 

οι δαπάνεσ αυτζσ πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ,  

ιβ) προςωπικζσ καταναλωτικζσ δαπάνεσ και 

ιγ) το ςφνολο των δαπανϊν που καταβάλλονται προσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι 

νομικι οντότθτα που είναι φορολογικόσ κάτοικοσ ςε κράτοσ μθ ςυνεργάςιμο ι που 

υπόκειται ςε προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτόσ εάν ο φορολογοφμενοσ αποδείξει ότι οι δαπάνεσ αυτζσ 

αφοροφν πραγματικζσ και ςυνικεισ ςυναλλαγζσ και δεν ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ 

μεταφορά κερδϊν ι ειςοδθμάτων ι κεφαλαίων με ςκοπό τθ φοροαποφυγι ι τθ 

φοροδιαφυγι. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποκλείει τθν ζκπτωςθ 

των δαπανϊν που καταβάλλονται προσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι 

οντότθτα που είναι φορολογικόσ κάτοικοσ ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ., 

εφόςον υπάρχει θ νομικι βάςθ για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ τθσ 

Ελλάδασ και αυτοφ του κράτουσ - μζλουσ. 188 

10.    Φορολογικζσ Αποςβζςεισ 

 Κατά τον προςδιοριςμό των κερδϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, οι 

φορολογικζσ αποςβζςεισ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ εκπίπτουν από: 

α) τον κφριο των παγίων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ εκτόσ τθσ περίπτωςθσ β' , 

β) τον μιςκωτι, ςε περίπτωςθ χρθματοοικονομικισ μίςκωςθσ. 189 

 

 Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διάταξθσ, ο όροσ «χρθματοοικονομικι μίςκωςθ» 

ςθμαίνει οποιαδιποτε προφορικι ι ζγγραφθ ςφμβαςθ με τθν οποία ο εκμιςκωτισ 

(κφριοσ) υποχρεοφται ζναντι μιςκϊματοσ να παραχωρεί ςτον μιςκωτι (χριςτθ) τθ 

χριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, εφόςον πλθροφνται ζνα ι περιςςότερα από τα 

ακόλουκα κριτιρια: 

α) θ κυριότθτα του περιουςιακοφ ςτοιχείου περιζρχεται ςτον μιςκωτι με τθ λιξθ 

του χρόνου τθσ μίςκωςθσ, 

β) θ ςφμβαςθ τθσ μίςκωςθσ περιλαμβάνει όρο ςυμφζρουςασ προςφοράσ για τθν 

εξαγορά του εξοπλιςμοφ ςε τιμι κατϊτερθ τθσ αγοραίασ αξίασ, 

γ) θ περίοδοσ τθσ μίςκωςθσ καλφπτει τουλάχιςτον το ενενιντα τοισ εκατό (90%) τθσ 

οικονομικισ διάρκειασ ηωισ του περιουςιακοφ ςτοιχείου όπωσ αυτι προκφπτει από 
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τον πίνακα τθσ παραγράφου 4 ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που ο τίτλοσ δεν 

μεταβιβάηεται κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, 

δ) κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ μίςκωςθσ, θ παροφςα αξία των μιςκωμάτων 

ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο ενενιντα τοισ εκατό (90%) τθσ αγοραίασ αξίασ του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου που εκμιςκϊνεται, 

ε) τα περιουςιακά ςτοιχεία που εκμιςκϊνονται είναι τζτοιασ ειδικισ φφςθσ που 

μόνον ο μιςκωτισ δφναται να τα μεταχειριςτεί δίχωσ να προβεί ςε ςθμαντικζσ 

αλλοιϊςεισ. 190 

Στθν περίπτωςθ τθσ μίςκωςθσ οχθμάτων ςτθν ζννοια του μιςκϊματοσ ςφμφωνα με 

τθν περίπτωςθ δ’  δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα κόςτθ λειτουργίασ και κυκλοφορίασ 

του οχιματοσ.191 

Εδαφικζσ εκτάςεισ, ζργα τζχνθσ, αντίκεσ, κοςμιματα και άλλα πάγια ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ επιχειριςεων που δεν υπόκεινται ςε φκορά και αχριςτευςθ λόγω 

παλαιότθτασ, δεν υπόκεινται ςε φορολογικι απόςβεςθ. 192 

 

Κόςτοσ κτιςθσ ι καταςκευισ, περιλαμβανομζνου και του κόςτουσ βελτίωςθσ, 

ανανζωςθσ και ανακαταςκευισ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ αποςβζνονται, 

ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Κατθγορία ενεργθτικοφ επιχείρθςθσ 

Συντελεςτισ 

απόςβεςθσ (% ανά 

φορολογικό ζτοσ) 

Κτίρια, καταςκευζσ, εγκαταςτάςεισ, βιομθχανικζσ και ειδικζσ 

εγκαταςτάςεισ, μθ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, αποκικεσ και 

ςτακμοί, περιλαμβανομζνων των παραρτθμάτων τουσ (και 

ειδικϊν οχθμάτων φορτοεκφόρτωςθσ) 

4 

Εδαφικζσ εκτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςε εξόρυξθ και 

λατομεία, εκτόσ αν χρθςιμοποιοφνται για τισ υποςτθρικτικζσ 

δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ 

5 

Μζςα μαηικισ μεταφοράσ, περιλαμβανομζνων αεροςκαφϊν, 

ςιδθροδρομικϊν ςυρμϊν, πλοίων και ςκαφϊν 
5 
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Μθχανιματα, εξοπλιςμόσ εκτόσ Θ/Υ και λογιςμικοφ 10 

Μζςα μεταφοράσ ατόμων 16 

Μζςα μεταφοράσ εμπορευμάτων («εςωτερικζσ 

εμπορευματικζσ μεταφορζσ» ) 
12 

Άυλα ςτοιχεία και δικαιϊματα και ζξοδα πολυετοφσ 

απόςβεςθσ 
10 

Εξοπλιςμόσ Θ/Υ, κφριοσ και περιφερειακόσ και λογιςμικό 20 

Λοιπά πάγια ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ 10 

 

Ο ςυντελεςτισ φορολογικισ απόςβεςθσ του προθγοφμενου πίνακα για τα άυλα 

ςτοιχεία και δικαιϊματα ιςχφει, εφόςον δεν προκφπτει ςυμβατικά από τθν αρχικι 

ςυμφωνία διαφορετικι των δζκα (10) ετϊν οικονομικι διάρκεια ηωισ, οπότε και ο 

ςυντελεςτισ διαμορφϊνεται ωσ το πθλίκο «1 διά ζτθ διάρκειασ ηωισ δικαιϊματοσ». 

Σε περίπτωςθ δικαιωμάτων που κεμελιϊκθκαν πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ διάταξθσ, για τθν αναπόςβεςτθ αξία (εναπομείναςα αξία) ωσ διάρκεια 

δικαιϊματοσ λαμβάνεται θ υπολειπόμενθ διάρκεια του δικαιϊματοσ. 193 

 

 

Ο υπολογιςμόσ των φορολογικϊν αποςβζςεων είναι υποχρεωτικόσ, γίνεται ςε 

ετιςια βάςθ και δεν επιτρζπεται θ μεταφορά αποςβενόμενων ποςϊν μεταξφ 

οικονομικϊν χριςεων. 194 

 

Θ φορολογικι απόςβεςθ ενόσ πάγιου περιουςιακοφ ςτοιχείου αρχίηει από τον 

επόμενο μινα εντόσ του οποίου χρθςιμοποιείται ι τίκεται ςε υπθρεςία από τον 

φορολογοφμενο κατ' αναλογία με τουσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγράφου 4. 195 

 

Το ποςό τθσ φορολογικισ απόςβεςθσ δεν δφναται να υπερβεί το κόςτοσ κτιςθσ ι 

καταςκευισ, περιλαμβανομζνου του κόςτουσ βελτίωςθσ, ανανζωςθσ και 

ανακαταςκευισ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ. Εάν θ αποςβζςιμθ 

αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου τθσ επιχείρθςθσ είναι μικρότερθ από χίλια 

πεντακόςια (1.500) ευρϊ, το εν λόγω ςτοιχείο μπορεί να αποςβεςτεί εξ ολοκλιρου 

μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ που αποκτικθκε το περιουςιακό ςτοιχείο. Με απόφαςθ 
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του Υπουργοφ Οικονομικϊν μπορεί να αναπροςαρμόηεται το ποςό που ορίηεται ςτο 

προθγοφμενο εδάφιο μία φορά ανά πζντε ζτθ, με βάςθ τα κατάλλθλα ςτοιχεία που 

δθμοςιεφονται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 196 

 

Οι νζεσ επιχειριςεισ δφνανται να αναβάλουν τθν φορολογικι απόςβεςθ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ κατά τα πρϊτα τρία (3) φορολογικά ζτθ. 
197 

Ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ κτιςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 41 και 42 γίνεται με βάςθ 

τισ φορολογικζσ αποςβζςεισ. 198 

11.    Αποτίμθςθ αποκεμάτων και θμικατεργαςμζνων προϊόντων 

Τα αποκζματα και τα θμικατεργαςμζνα προϊόντα αποτιμϊνται ςφμφωνα με τουσ 

ιςχφοντεσ κανόνεσ λογιςτικισ. Ωςτόςο, ο φορολογοφμενοσ δεν επιτρζπεται να 

χρθςιμοποιιςει διαφορετικι μζκοδο αποτίμθςθσ κατά τα τζςςερα (4) ζτθ μετά το 

φορολογικό ζτοσ κατά το οποίο χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά θ μζκοδοσ 

αποτίμθςθσ που εφάρμοςε θ επιχείρθςθ. 199 

12.    Επιςφαλείσ απαιτιςεισ 

Τα ποςά των προβλζψεων για απόςβεςθ επιςφαλϊν απαιτιςεων και οι διαγραφζσ 

αυτϊν, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτισ παραγράφουσ 5 ζωσ 7 του παρόντοσ 

άρκρου, εκπίπτουν για φορολογικοφσ ςκοποφσ, ωσ εξισ: 

α) για λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ μζχρι το ποςό των χιλίων (1.000) ευρϊ που δεν 

ζχουν ειςπραχκεί για διάςτθμα άνω των δϊδεκα (12) μθνϊν, ο φορολογοφμενοσ 

δφναται να ςχθματίςει πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων ςε ποςοςτό εκατό τοισ 

εκατό (100%) τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, εφόςον ζχουν αναλθφκεί οι κατάλλθλεσ 

ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ είςπραξθσ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, 

β) για λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ άνω του ποςοφ των χιλίων (1.000) ευρϊ που δεν 

ζχουν ειςπραχκεί για διάςτθμα άνω των δϊδεκα (12) μθνϊν, ο φορολογοφμενοσ 

δφναται να ςχθματίςει πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων, εφόςον ζχουν 

αναλθφκεί οι κατάλλθλεσ ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ είςπραξθσ 

τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: 

Χρόνοσ υπερθμερίασ (ςε μινεσ) Ρροβλζψεισ (ςε ποςοςτό %) 

> 12 50 
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> 18 75 

> 24 100 

200 

 

 

Ανεξάρτθτα από τθν παράγραφο 1, ο ςχθματιςμόσ προβλζψεων επιςφαλϊν 

απαιτιςεων δεν επιτρζπεται ςτισ περιπτϊςεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων κατά των 

μετόχων ι εταίρων τθσ επιχείρθςθσ με ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ δζκα τοισ 

εκατό (10%) και των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ επιχείρθςθσ με ελάχιςτο ποςοςτό 

ςυμμετοχισ δζκα τοισ εκατό (10%), εκτόσ αν για τθν αξίωςθ που αφορά αυτζσ τισ 

οφειλζσ υπάρχει εκκρεμοδικία ενϊπιον δικαςτθρίου ι διαιτθτικοφ δικαςτθρίου, ι 

εάν ο οφειλζτθσ ζχει υποβάλει αίτθμα κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπαγωγισ ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ςε βάροσ του ζχει εκκινιςει θ διαδικαςία αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται ο ςχθματιςμόσ προβλζψεων για επιςφαλείσ 

απαιτιςεισ που καλφπτονται από αςφάλιςθ ι οποιαδιποτε εγγυοδοςία ι άλλθ 

ενοχικι ι εμπράγματθ αςφάλεια ι για οφειλζσ του Δθμοςίου ι των Ο.Τ.Α. ι για 

εκείνεσ που ζχουν δοκεί με τθν εγγφθςθ αυτϊν των φορζων. 201 

 

Θ πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, ανακτάται 

άμεςα με τθ μεταφορά αυτισ τθσ πρόβλεψθσ ςτα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον θ 

απαίτθςθ: 

α) καταςτεί ειςπράξιμθ ι  

β) διαγραφεί. 202 

Απαίτθςθ δφναται να διαγραφεί για φορολογικοφσ ςκοποφσ μόνον εφόςον 

πλθροφνται ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ: 

α) ζχει προθγουμζνωσ εγγραφεί ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν οφειλι ωσ ζςοδο, 

β) ζχει προθγουμζνωσ διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογοφμενου και 

γ) ζχουν αναλθφκεί όλεσ οι κατά νόμο ενζργειεσ για τθν είςπραξθ τθσ απαίτθςθσ. 
203 

 

Οι τράπεηεσ μποροφν να εκπίπτουν προβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων ςε 

ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%) επί του ποςοφ του ετιςιου μζςου όρου των 

πραγματικϊν χορθγιςεων, όπωσ αυτό προκφπτει από τισ μθνιαίεσ λογιςτικζσ 
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καταςτάςεισ τουσ. Τζτοιεσ χορθγιςεισ ςυνιςτοφν οι απαιτιςεισ κεφαλαίου και οι 

απαιτιςεισ των εγγεγραμμζνων τόκων, όχι όμωσ και επιςφαλϊν ι μθ ειςπράξιμων 

τόκων των επιςφαλϊν απαιτιςεων ι απαιτιςεων μθ παραγωγικϊν, τουσ οποίουσ οι 

τράπεηεσ δικαιοφνται να μθν εμφανίηουν ι εγγράφουν ςτα βιβλία τουσ, 

υποχρεοφμενεσ να αποδεικνφουν ότι πρόκειται για τζτοιουσ τόκουσ, κακϊσ και θ 

κάλυψθ ςτο ςφνολό του ι εν μζρει ομολογιακοφ δανείου ιδιωτικϊν επιχειριςεων ι 

θ απόκτθςθ μετοχϊν κατά τθ ςφςταςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ ι αφξθςθ του 

κεφαλαίου τθσ, για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο οι τίτλοι των ομολογιϊν ι 

μετοχϊν παραμζνουν ςτο χαρτοφυλάκιο τθσ τράπεηασ. Στισ χορθγιςεισ αυτζσ δεν 

περιλαμβάνονται τα δάνεια γενικά προσ το Δθμόςιο και τα νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόκθκε εγγφθςθ του Δθμοςίου και 

οι κατακζςεισ ςε άλλεσ τράπεηεσ. Ρζρα από το ποςοςτό ζκπτωςθσ που προβλζπεται 

ςτο προθγοφμενο εδάφιο οι τράπεηεσ μποροφν να εκπίπτουν από το ειςόδθμά τουσ, 

για τον προςδιοριςμό των αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ πρόςκετεσ ειδικζσ κατά 

περίπτωςθ προβλζψεισ για τθν απόςβεςθ απαιτιςεων κατά πελατϊν τουσ, για τισ 

οποίεσ ζχει διακοπεί ο λογιςμόσ τόκων. 204 

 

Οι εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ μποροφν να εκπίπτουν προβλζψεισ 

επιςφαλϊν απαιτιςεων ςε ποςοςτό μζχρι δφο τοισ εκατό (2%) επί του ςυνολικοφ 

φψουσ μιςκωμάτων, τα οποία προκφπτουν από τισ ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ, που ζχουν ςυναφκεί μζςα ςτθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ. Το 

ποςό αυτό τθσ πρόβλεψθσ για κάκε φορολογικό ζτοσ, ςυνακροιηόμενο με το ποςό 

τθσ πρόβλεψθσ, θ οποία διενεργικθκε ςε προγενζςτερα φορολογικά ζτθ και 

εμφανίηεται ςτα τθροφμενα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ, δεν μπορεί να υπερβεί το 

είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. 205 

 

Οι εταιρείεσ πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (factoring) μποροφν να 

εκπίπτουν μζχρι ενάμιςθ τοισ εκατό (1,5%) επί του μζςου ετιςιου φψουσ των 

ποςϊν που ο φορζασ ζχει προεξοφλιςει ζναντι απαιτιςεων που ζχει αναλάβει να 

ειςπράξει από εξαγωγικι δραςτθριότθτα χωρίσ δικαίωμα αναγωγισ, κακϊσ και 

μζχρι ζνα τοισ εκατό (1%) επί του μζςου ετιςιου φψουσ των ποςϊν των 

προεξοφλιςεων ζναντι απαιτιςεων με δικαίωμα αναγωγισ. 206 

13.   Μεταφορά ηθμιϊν  

Εάν με τον προςδιοριςμό των επιχειρθματικϊν κερδϊν το αποτζλεςμα είναι ηθμία 

εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ, θ ηθμία αυτι μεταφζρεται για να ςυμψθφιςκεί με τα 

επιχειρθματικά κζρδθ διαδοχικά ςτα επόμενα πζντε (5) φορολογικά ζτθ. Θ ηθμία 
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του προγενζςτερου ζτουσ ςυμψθφίηεται κατά προτεραιότθτα ζναντι τθσ ηθμίασ 

μεταγενζςτερου ζτουσ. 207 

14.   Μζκοδοσ προςδιοριςμοφ εςόδων 

Το ειςόδθμα των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων που 

αςκοφν ι προκφπτει ότι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προςδιορίηεται με 

ζμμεςεσ μεκόδουσ ελζγχου κατά τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του Κϊδικα 

Φορολογικισ Διαδικαςίασ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν δεν τθροφνται τα προβλεπόμενα βιβλία ι τθροφνται βιβλία απλογραφικά 

αντί διπλογραφικά, δεν τθροφνται τα φορολογικά ςτοιχεία και τα λοιπά 

προβλεπόμενα δικαιολογθτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία 

ςυναλλαγϊν και κακίςτανται αδφνατεσ οι ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ. 

β) Πταν δεν διαφυλάςςονται ι δεν προςκομίηονται μετά από δφο τουλάχιςτον 

προςκλιςεισ τακτικοφ φορολογικοφ ελζγχου τα τθροφμενα βιβλία, τα φορολογικά 

ςτοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογθτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα 

ςυνοδευτικά ςτοιχεία ςυναλλαγϊν, εκτόσ εάν υπάρχει θ δυνατότθτα 

αναπαραγωγισ αυτϊν με αξιόπιςτο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ι/και από τισ 

διαςταυρϊςεισ του ελζγχου. 208 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

15.  Αντικείμενο τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και 

νομικϊν οντοτιτων 

« Φόροσ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων» είναι ο φόροσ 

που επιβάλλεται ετθςίωσ ςτα κζρδθ που πραγματοποιοφν τα νομικά πρόςωπα και 

οι νομικζσ οντότθτεσ.  209 

16.  Τποκείμενα του φόρου 

Σε φόρο ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων υπόκεινται: 

α) οι κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, 

β) οι προςωπικζσ εταιρείεσ που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, 

γ) τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου 

που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι και ςτα οποία περιλαμβάνονται και 

τα κάκε είδουσ ςωματεία και ιδρφματα, με εξαίρεςθ μόνο τα κάκε είδουσ ζςοδα 

που πραγματοποιοφνται κατά τθν επιδίωξθ τθσ εκπλιρωςθσ του ςκοποφ τουσ, τα 
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οποία δεν αποτελοφν αντικείμενο φόρου,  

δ) ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ αυτϊν,  

ε) κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, 

ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ εφόςον αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα,  

ςτ) κοινοπραξίεσ, 

η) οι νομικζσ οντότθτεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν 

περιλαμβάνονται ςε μια από τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ.  210 

17.    Απαλλαςςόμενα νομικά πρόςωπα 

Από το φόρο ειςοδιματοσ απαλλάςςονται:  

α) οι φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ με εξαίρεςθ το ειςόδθμα που αποκτοφν από 

κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου.  Για τουσ ςκοποφσ του 

προθγοφμενου εδαφίου ςτουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ δεν περιλαμβάνονται οι 

κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ, εκτόσ από αυτζσ  ςτισ οποίεσ το κράτοσ ι νομικό πρόςωπο 

δθμοςίου δικαίου ςυμμετζχει με ποςοςτό εκατό τοισ εκατό. 

β) θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

γ) οι εταιρείεσ επενδφςεων χαρτοφυλακίου και οι οργανιςμοί ςυλλογικϊν 

επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν θμεδαπι ι ςε 

άλλο κράτοσ – μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου, 

δ) οι διεκνείσ οργανιςμοί, υπό τον όρο ότι θ απαλλαγι από το φόρο προβλζπεται 

βάςει διεκνοφσ ςυμβάςεωσ που ζχει κυρωκεί ςτθν θμεδαπι ι τελεί υπό τον όρο 

τθσ αμοιβαιότθτασ, 

ε) το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Α. Ε. ςφμφωνα με τθ 

νομοκεςία που το διζπει. 211 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΟ ΕΙΟΔΗΜΑ 

18.   Κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

Το κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προςδιορίηεται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ  του «Φόροσ Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων» του Κ.Φ.Ε., εκτόσ από τισ 

περιπτϊςεισ όπου ορίηεται διαφορετικά ςτο παρόν κεφάλαιο. 212 

                                                           
210

 Άρκρο 45 Ν.4172/2013 
211

 Άρκρο 46 Ν.4172/2013 
212

 Άρκρο 47&1 Ν.4172/2013 



Θ Φορολογία Ειςοδιματοσ Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 
Διαχρονικά 

 

128 
 

Στθν ζννοια του κζρδουσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςφμφωνα με το 

προθγοφμενο εδάφιο εμπίπτει και θ κεφαλαιοποίθςθ ι διανομι κερδϊν για τα 

οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν 

οντοτιτων. 213 

Πλα τα ζςοδα που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που 

αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 45 κεωροφνται ζςοδα από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  214 

Τα ζςοδα και τα ζξοδα των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων που 

εφαρμόηουν τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, που προκφπτουν κατά τθν αρχικι 

αναγνϊριςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, κατανζμονται ανάλογα με τθ χρονικι 

διάρκεια των αντίςτοιχων μζςων, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα από τα Διεκνι 

Λογιςτικά Ρρότυπα.  Τα χρθματοοικονομικά μζςα νοοφνται τα οριηόμενα από τα 

Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, όπωσ αυτά υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

κατ’ εφαρμογι του Κανονιςμοφ 1606/2002, του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 215 

Για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν απλογραφικά βιβλία 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 21 ζωσ και 28 του Ν.4172/2013. 216 

19.  Φορολογικόσ υντελεςτισ 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ ορίηεται ότι τα κζρδθ από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ 

οντότθτεσ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα τθσ 

περίπτωςθσ γ’ του άρκρου 45 (μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Ι.Δ. που 

ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, τα κάκε είδουσ ςωματεία και 

ιδρφματα) που τθροφν απλογραφικά βιβλία, φορολογοφνται με ςυντελεςτι είκοςι 

ζξι τοισ εκατό (26%). Πταν οι υπόχρεοι των περιπτϊςεων β’ (προςωπικζσ εταιρείεσ 

που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι), δ’ (ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ 

αυτϊν), ε’ (κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ 

εταιρείεσ, ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ που αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα), ςτ’ 

(κοινοπραξίεσ) και η’ (νομικζσ οντότθτεσ του άρκρου 2 που δεν περιλαμβάνονται 

ςτισ περιπτϊςεισ γ’ ζωσ ςτ’ του άρκρου 45) του άρκρου 45 τθροφν απλογραφικά 
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βιβλία, τα κζρδθ που αποκτοφν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα φορολογοφνται 

ςφμφωνα με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 29, δθλαδι με τθν 

ακόλουκθ κλίμακα:  

Φορολογθτζο ειςόδθμα 

(ευρϊ) 

υντελεςτισ (%) 

≤ 50.000 26% 

> 50.000 33% 

 

Για παράδειγμα, ομόρρυκμθ εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απζκτθςε μζςα ςτο 

φορολογικό ζτοσ 2014 κζρδθ 54.000€. Ο φόροσ που οφείλεται ανζρχεται ςτο ποςό 

των 14.320€, το οποίο προκφπτει ωσ εξισ: (26% x 50.000) + (33% x 4.000). 217 

Σφμφωνα με τθν απόφαςθ ΡΟΛ.1159/17.7.2015 ιςχφουν τα εξισ για τθν μεταβολι 

ςχετικά με το ςυντελεςτι φορολογίασ νομικϊν προςϊπων. 218 

1. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου αυτοφ αυξάνεται από 26% ςε 

29% ο ςυντελεςτισ φορολογίασ ειςοδιματοσ των κερδϊν από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58 του ν.4172/2013 που αποκτοφν 

τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, 

κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα τθσ περίπτωςθσ γ' του 

άρκρου 45 του ν.4172/2013 που τθροφν απλογραφικά βιβλία. 

 

Οι διατάξεισ αυτζσ ιςχφουν για τα κζρδθ που προκφπτουν ςτα φορολογικά ζτθ που 

αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2015 και μετά, ελλείψει ρθτισ πρόβλεψθσ ςτο 

νόμο περί αναδρομικισ εφαρμογισ τουσ για ειςοδιματα φορολογικοφ ζτουσ 2014.  
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Ασ δοφμε ζναν χρθςτικό πίνακα: 219 

 Φορολογικά ζτθ που 

αρχίηουν τθν 1.1.2014 ζωσ 

τθν 31θ.12.2014 

Φορολογικά ζτθ που 

αρχίηουν τθν 1.1.2015 

 Τιρθςθ 

απλογραφικοφ 

λογιςτικοφ 

ςυςτιματοσ 

Τιρθςθ 

Διπλογραφικοφ 

λογιςτικοφ 

ςυςτ. 

Τιρθςθ 

απλογραφικοφ 

λογιςτικοφ 

ςυςτιματοσ 

Τιρθςθ 

Διπλογραφικοφ 

λογιςτικοφ 

ςυςτ. 

Α.Ε., Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. 

(εκτόσ τραπεηϊν) 
-- 26 -- 29 

Τράπεηεσ -- 26 -- 29 

Ρροςωπικζσ εταιρείεσ 

(Ο.Ε., Ε.Ε.,) 
26/33 26 26/33 29 

Μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα νομικά 

πρόςωπα, ςωματεία 

και ιδρφματα 

26 26 29 29 

Συνεταιριςμοί και 

ενϊςεισ αυτϊν 
26/33 26 26/33 29 

Κοινωνίεσ αςτικοφ 

δικαίου, αςτικζσ 

κερδοςκοπικζσ ι μθ 

κερδοςκοπικζσ 

εταιρείεσ, 

ςυμμετοχικζσ ι 

αφανείσ 

26/33 26 26/33 29 

Κοινοπραξίεσ 

προςωπικϊν 

εταιρειϊν 

26/33 26 26/33 29 
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Λοιπζσ κοινοπραξίεσ 

(ςτισ οποίεσ δεν 

ςυμμετζχουν μόνο 

προςωπικζσ εταιρείεσ) 

26/33 26 26/33 29 

Λοιπζσ νομικζσ 

οντότθτεσ που δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται 

ανωτζρω 

26/33 26 26/33 29 

θμειϊςεισ :  

 Για απλογραφικά βιβλία ιςχφει ςυντελεςτισ 26% για φορολογθτζο ειςόδθμα 

<= 50.000 και 33% για φορ. ειςόδθμα > 50.000  

 Μζχρι 31/12/2015 ιςχφει θ μείωςθ 40% για νθςιά με κατοίκουσ <3.100 

 Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί και ομάδεσ παραγωγϊν φορολογοφνται με 

ςυντελεςτι 13%.  

 Ο ςυντελεςτισ παρακράτθςθσ φόρου ςτα μερίςματα των νομικϊν 

προςϊπων με διπλογραφικό ςφςτθμα είναι 10% 

  

Σφμφωνα με τθν ΡΟΛ.1217/24.9.2015 οι μεταβολζσ ςχετικά με τθν προκαταβολι 

φόρου βάςει του νόμου 4336/2015 είναι οι ακόλουκεσ: 220  

1. Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παραγράφου 11 τθσ υποπαραγράφου Δ.1 

τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν.4336/2015 καταργείται το τελευταίο εδάφιο 

τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 71 του ν.4172/2013, κακϊσ το ποςοςτό τθσ 

προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ, όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε από 80% ςε 100% 

με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 1 του 

ν.4334/2015, δεν διαφζρει πλζον για τισ τραπεηικζσ θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 

και τα υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν τραπεηϊν που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
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Ελλάδα ςε ςχζςθ με τα λοιπά νομικά πρόςωπα. 

 

2. Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ β' τθσ παραγράφου 11 τθσ υποπαραγράφου Δ.1 

τθσ παραγράφου Δ του ίδιου ωσ άνω άρκρου και νόμου τροποποιείται θ 

παράγραφοσ 2 του άρκρου 71 του ν.4172/2013, ϊςτε το ποςοςτό τθσ 

προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ τθσ παραγράφου 1 (100%) να ιςχφει και για τα 

κζρδθ που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ των 

περιπτϊςεων β' (προςωπικζσ εταιρείεσ), γ' (μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα κάκε 

είδουσ ςωματεία και ιδρφματα), ε' (κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, αςτικζσ 

κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ εφόςον 

αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα) και ςτ' μόνο για τισ κοινοπραξίεσ των προςωπικϊν 

εταιρειϊν του άρκρου 45. 

3. Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γ' τθσ παραγράφου 11 τθσ υποπαραγράφου Δ.1 

τθσ παραγράφου Δ του ίδιου ωσ άνω άρκρου και νόμου τροποποιείται θ 

παράγραφοσ 36 του άρκρου 72 του ν.4172/2013, όπωσ αυτι προςτζκθκε με τθν 

περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 1 του ν.4334/2015 και ςυγκεκριμζνα, 

ορίηεται ότι το ποςοςτό τθσ προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ για τα νομικά 

πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 71 (ιτοι, κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν 

αλλοδαπι, ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ αυτϊν, κοινοπραξίεσ, νομικζσ οντότθτεσ του 

άρκρου 2 του Κ.Φ.Ε. πλθν εκείνων που ορίηονται ρθτά ςτθν παρ.2 του άρκρου 71, 

τραπεηικζσ θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και τα υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν 

τραπεηϊν που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα) είναι εκατό τοισ εκατό (100%) για 

τα κζρδθ που προκφπτουν ςε φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 

2014 και μετά. Ειδικά, για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 71 (ιτοι, νομικά πρόςωπα και νομικζσ 

οντότθτεσ των περ.β', γ', ε' και ςτ' μόνο για τισ κοινοπραξίεσ των προςωπικϊν 

εταιρειϊν του άρκρου 45) το ποςοςτό τθσ προκαταβολισ ορίηεται ςε πενιντα πζντε 

τοισ εκατό (55%) για τα κζρδθ που προκφπτουν ςε φορολογικά ζτθ που αρχίηουν 

από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ, ςε 
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http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4336/year/2015/article/2/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72/paragraph/37
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εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) για τα κζρδθ που προκφπτουν ςε φορολογικά ζτθ 

που αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου του ίδιου 

ζτουσ. Για τα κζρδθ που προκφπτουν ςε φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2016 και μετά το ποςοςτό τθσ προκαταβολισ που βεβαιϊνεται μετά τθν 

ςταδιακι αφξθςθ είναι 100%. 

 Με βάςθ τα ανωτζρω ιςχφει ο ακόλουκοσ πίνακασ: 221 

 
Νομικά πρόςωπα - οντότθτεσ Φορολογικά ζτθ 

  

Φορολογικά 

ζτθ που 

αρχίηουν τθν 

1.1.2014 

ζωσ τθν 

31.12.2014 

Φορολογικά 

ζτθ που 

αρχίηουν τθν 

1.1.2015 

ζωσ τθν 

31.12.2015 

Φορολογικά 

ζτθ που 

αρχίηουν τθν 

1.1.2016 

α1 Α.Ε., Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτόσ τραπεηϊν) 100 % 100% 100% 

α2 Τράπεηεσ 100% 100% 100% 

β Ρροςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε., Ε.Ε.,) 55% 75% 100% 

γ 
Μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά 

πρόςωπα, ςωματεία και ιδρφματα 
55% 75% 100% 

δ Συνεταιριςμοί και ενϊςεισ αυτϊν 100% 100% 100% 

ε 

Κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, αςτικζσ 

κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ 

εταιρείεσ, ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ 

55% 75% 100% 

ςτ1 Κοινοπραξίεσ προςωπικϊν εταιρειϊν 55% 75% 100% 

ςτ2 

Λοιπζσ κοινοπραξίεσ (ςτισ οποίεσ δεν 

ςυμμετζχουν μόνο προςωπικζσ 

εταιρείεσ) 

100% 100% 100% 
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Νομικά πρόςωπα - οντότθτεσ Φορολογικά ζτθ 

Η 
Λοιπζσ νομικζσ οντότθτεσ που δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ανωτζρω 
100% 100% 100% 

 Συνοπτικά ςε ζνα πίνακα οι φορολογικοί ςυντελεςτζσ νομικϊν προςϊπων και 

νομικϊν οντοτιτων μαηί με τα ποςοςτά προκαταβολισ παρατίκενται κατωτζρω. 222 

 

 
Νομικά Πρόςωπα - 

Οντότθτεσ 

Φορολογικά Ζτθ 

2014 2015 2016 

Απλ. Διπλ. Προκ. Απλ. Διπλ. Προκ. Απλ. Διπλ. Προκ. 

α1 Α.Ε., Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτόσ 

τραπεηϊν) 
--- 26 100 --- 29 100 --- 29 100 

α2 Τράπεηεσ --- 26 100 --- 29 100 --- 29 100 

β Ρροςωπικζσ εταιρείεσ 

(Ο.Ε., Ε.Ε.,) 
26/33 26 55 26/33 29 75 26/33 29 100 

γ Μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα νομικά 

πρόςωπα, ςωματεία και 

ιδρφματα 

26 26 55 29 29 75 29 29 100 

δ Συνεταιριςμοί και 

ενϊςεισ αυτϊν 
26/33 26 100 26/33 29 100 26/33 29 100 

ε Κοινωνίεσ αςτικοφ 

δικαίου, αςτικζσ 

κερδοςκοπικζσ ι μθ 

κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, 

ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ 

26/33 26 55 26/33 29 75 26/33 29 100 

ςτ1 Κοινοπραξίεσ 

προςωπικϊν εταιρειϊν 
26/33 26 55 26/33 29 75 26/33 29 100 
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ςτ2 Λοιπζσ κοινοπραξίεσ (ςτισ 

οποίεσ δεν ςυμμετζχουν 

μόνο προςωπικζσ 

εταιρείεσ) 

26/33 26 100 26/33 29 100 26/33 29 100 

η Λοιπζσ νομικζσ οντότθτεσ 

που δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται 

ανωτζρω 

26/33 26 100 26/33 29 100 26/33 29 100 

  

θμείωςθ: Οι ατομικζσ επιχειριςεισ και οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ 

φορολογοφνται με 26% για φορολογθτζο ειςόδθμα <= 50.000 και με 33% για φορ. 

ειςόδθμα > 50.000. Θ προκαταβολι φόρου για τθν κατθγορία αυτι των 

επαγγελματιϊν είναι 75% για το φορ. ζτοσ 2015 και 100% για το φορ. ζτοσ 2016.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

1. Παράδειγμα φορολογίασ ειςοδιματοσ Ε.Π.Ε. ςφμφωνα με τον 

Ν.4172/2013 Φορολογικοφ ζτουσ 2014. 

Σε μια Ε.Ρ.Ε. υπάρχουν δφο εταίροι ο Α και ο Β με ποςοςτό ςτα κζρδθ 50% ο 

κακζνασ.  Διαχειριςτζσ είναι και οι δφο εταίροι.  Τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2014 είναι 

200.000,00€ και δεν υπάρχουν λογιςτικζσ διαφορζσ, οφτε διανζμονται κζρδθ.  Θ 

προκαταβολι φόρου τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ είναι 5.000,00€. 

Με βάςθ τα ανωτζρω δεδομζνα ο φόροσ ειςοδιματοσ που οφείλει να καταβάλλει θ 

Ε.Ρ.Ε. είναι: 

Τα κζρδθ τθσ χριςθσ που φορολογοφνται είναι 200.000,00€ και το ποςοςτό φόρου 

26%.  Θ προκαταβολι φόρου είναι το 100% του κφριου φόρου. 

Κφριοσ φόροσ (200.000,00 Χ 26%) 52.000,00 

Ρροκαταβολι φόρου προθγοφμενθσ χριςθσ  5.000,00 

Ρροκαταβολι φόρου για τθν τρζχουςα χριςθ 
(52.000,00 Χ100%) 

52.000,00 

Σφνολο φόρου για καταβολι για τθν τρζχουςα χριςθ 99.000,00 

 

Θ διλωςθ υποβλικθκε θλεκτρονικά ςτισ 28/05/2015.  Ο φόροσ κα καταβλθκεί από 

τθν ΕΡΕ ςτθ ΔΟΥ ςε 8 ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ και θ προκαταβολι φόρου επίςθσ ςε 8 

ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ δόςθ με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, οι 

δε υπόλοιπεσ 7 αντίςτοιχα, μζχρι τθν τελευταία θμζρα των 7 επόμενων μθνϊν και 

ωσ 31/12/2015. 

2. Δικαιολογθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία που ςυνυποβάλλονται θ 

φυλάςςονται και επιβεβαιϊνουν τθ διλωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 

των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του 

Ν.4172/2013 (Πολ. 1074/1.4.2014). 

α. Αντίγραφο του ιςολογιςμοφ, τθσ κατάςταςθσ λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων 

Χριςθσ και τθσ κατάςταςθσ λογαριαςμοφ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ, νόμιμα 

υπογεγραμμζνα. 

 β. Δφο (2) αντίτυπα του εντφπου Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΟ 

ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ». Ειδικά για τα νομικά πρόςωπα μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, το ζντυπο αυτό υποβάλλεται εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ. γ. Ζνα (1) αντίτυπο του εντφπου Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ».  
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δ. Απόςπαςμα πρακτικϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Α.Ε ι τθσ ςυνζλευςθσ 

των εταίρων ΕΡΕ ι τθσ απόφαςθσ των αρμόδιων οργάνων των λοιπϊν νομικϊν 

προςϊπων ι οντοτιτων, ςχετικά με τθν πρόταςθ διανομισ των κερδϊν. 

 ε. Απόςπαςμα πρακτικϊν τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ τθσ Α.Ε ι τθσ ςυνζλευςθσ των 

εταίρων ΕΡΕ ι τθσ απόφαςθσ των αρμόδιων οργάνων των λοιπϊν νομικϊν 

προςϊπων ι οντοτιτων, ςχετικά με τθν πρόταςθ διανομισ των προμεριςμάτων ι 

προςωρινϊν απολιψεων κερδϊν.  

ςτ. Απόςπαςμα πρακτικϊν τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των αρμόδιων οργάνων, ςχετικά 

με τθν πρόταςθ διανομισ ι κεφαλαιοποίθςθσ αποκεματικϊν ι κερδϊν 

προθγοφμενων χριςεων.  

η. Βεβαιϊςεισ για τα ποςά των φόρων που ζχουν παρακρατθκεί ςε βάροσ του 

νομικοφ προςϊπου. 

 θ. Ζγγραφο εκπροςϊπθςθσ, προκειμζνου για αλλοδαπζσ επιχειριςεισ.  

κ. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, για το φψοσ των τόκων από ζντοκα 

γραμμάτια του Δθμοςίου που ζχει αποκτιςει το νομικό πρόςωπο ι νομικι 

οντότθτα μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2014 και το ποςό του φόρου 15% που 

αναλογεί ςε αυτοφσ. 

 ι. Τρία (3) αντίτυπα δθλϊςεων των πραγματοποιοφμενων ςε κάκε διαχειριςτικι 

περίοδο επενδφςεων και αφορολογιτων εκπτϊςεων των διαφόρων αναπτυξιακϊν 

νόμων (Ν.1892/1990, Ν.1262/1982, κ.λπ). 

 ια. Τθν οριηόμενθ από τθν ΡΟΛ.1130/9.11.2006 Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν (ΦΕΚ Β'1860), θ οποία εκδόκθκε κατ' εξουςιοδότθςθ 

των διατάξεων τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 7 του Ν.3299/2004, «Διλωςθ 

Φορολογικισ Απαλλαγισ», για επενδυτικά ςχζδια που ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ 

τθσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ του νόμου αυτοφ. 

 ιβ. Τισ οριηόμενεσ ςτθν περίπτωςθ ΣΤ' τθσ παραγράφου 26 του άρκρου 5 του 

Ν.3299/2004 γνωμοδοτιςεισ, χαρακτθριςμοφσ ι εγκρίςεισ των επενδυτικϊν 

ςχεδίων από τισ Ειδικζσ Επιτροπζσ ι άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, τισ 

οποίεσ οι φορείσ που επζλεξαν τθν ενίςχυςθ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ, 

υποχρεοφνται να εφοδιαςτοφν με ιδία πρωτοβουλία.  

ιγ. Απόφαςθ ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ 

επζνδυςθσ βάςει του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ Α'8). 

 ιδ. Για τθν εφαρμογι του κινιτρου τθσ ζκπτωςθσ του διπλάςιου μιςκϊματοσ που 

καταβάλλεται από το φόρο ειςοδιματοσ των επιχειριςεων τριτογενοφσ τομζα που 
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μιςκϊνουν τθν εγκατάςταςι τουσ ςτισ περιοχζσ Γεράνι και Μεταξουργείο του 

Ιςτορικοφ Κζντρου τθσ Ακινασ, με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ.Β2 του άρκρου 43 και 

τθσ παρ.Β2 του άρκρου 44 του Ν.4030/2011, ςυνυποβάλλονται τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν ΡΟΛ.1096/3.4.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'1162): 

 αα. Βεβαίωςθ του τμιματοσ μθτρϊου τθσ αρμόδιασ ΔΟΥ, από τθν οποία να 

προκφπτει το είδοσ τθσ αςκοφμενθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ τθσ 

επιχείρθςθσ και θ εγκατάςταςι τθσ από τθν 25θ Νοεμβρίου 2011 και μετά ςτισ πιο 

πάνω οριηόμενεσ περιοχζσ Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιςτορικοφ Κζντρου τθσ 

Ακινασ.  

ββ. Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ του ακινιτου κεωρθμζνο από τθ ΔΟΥ ι το 

ςυμβολαιογραφικό μιςκωτιριο (για το οποίο δεν απαιτείται κεϊρθςθ από τθ ΔΟΥ), 

από το οποίο να προκφπτει θ ζναρξθ και θ λιξθ τθσ οικείασ μίςκωςθσ, θ διάρκεια 

αυτισ, το είδοσ και θ κζςθ του μιςκωμζνου ακινιτου και το ποςό του 

ςυμφωνθμζνου μιςκϊματοσ. Στθν περίπτωςθ υπεκμίςκωςθσ υποβάλλονται και τα 

δφο μιςκωτιρια των δικαιοφχων. γγ. Τα αποδεικτικά καταβολισ του μιςκϊματοσ 

για τθν περίοδο που αιτείται.  

δδ. Βεβαίωςθ τθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ του Διμου Ακθναίων, ότι το προσ υπαγωγι 

κτίριο ι χϊροσ ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ υφίςταται νομίμωσ, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ.  

εε. Βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Αρχιτεκτονικισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, από τθν οποία να προκφπτει ότι θ εγκατάςταςθ 

τθσ χριςθσ τθσ αςκοφμενθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ πιο πάνω 

περιοχζσ, επιτρζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των π. δ/των τθσ 2/13.7.1994 

(Δ'704) και 23.7/19.8.1998 (Δ'616) και είναι μεταξφ των περιλαμβανομζνων ςτθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ 

. ιε. Οι εταιρείεσ που πραγματοποίθςαν μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2014 δαπάνεσ 

επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ, υπεφκυνθ διλωςθ για τθν υποβολι των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ του 

Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων για τισ δαπάνεσ ζρευνασ και 

τεχνολογίασ που πραγματοποίθςαν. 

 ιςτ. Για τισ επιχειριςεισ που υπάγονται ςτο άρκρο 71 του Ν.3842/2010, περί 

φορολογικϊν κινιτρων ευρεςιτεχνιϊν, απόφαςθ Υπαγωγισ του Υπουργοφ Ραιδείασ 

και Θρθςκευμάτων, όπωσ αναφζρεται ςτθν ΡΟΛ.1203/6.12.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 

Β'2147). 

 ιη. Τθν οριηόμενθ από τθν παράγραφο 3 τθσ ΡΟΛ.1088/11.6.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 

Β'947) διλωςθ του νομικοφ προςϊπου, όταν το νομικό πρόςωπο επικαλείται τθν 
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εφαρμογι του μειωμζνου ςυντελεςτι φορολογίασ, κατά τα οριηόμενα ςτισ 

διατάξεισ των παραγράφων 1-6 του άρκρου 73 του Ν.3842/2010. Στθ διλωςθ αυτι 

εμφανίηεται ο αρικμόσ των εργαηομζνων με πλιρθ απαςχόλθςθ για κάκε μινα, 

κακϊσ και του μζςου όρου που προκφπτει, για κάκε μία από τισ τρείσ ι δφο, κατά 

περίπτωςθ, διαχειριςτικζσ περιόδουσ. Με τθν ίδια διλωςθ δθλϊνονται και τα 

ακακάριςτα ζςοδα που προζρχονται αποκλειςτικά από τθ δραςτθριότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 ιθ. Για τισ επιχειριςεισ που επικυμοφν να επωφελθκοφν των κινιτρων για τθν 

ενίςχυςθ τθσ κινθματογραφικισ παραγωγικισ, ζχουν εφαρμογι οι όροι και οι 

προχποκζςεισ που ορίηονται με τθν ΡΟΛ.1132/6.6.2011 κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν και Τουριςμοφ (ΦΕΚ Β'1392), θ οποία εκδόκθκε κατ' 

εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 73 του 

Ν.3842/2010. 

 ικ. Οι οικοδομικζσ επιχειριςεισ, για τα ακίνθτα των οποίων θ άδεια καταςκευισ 

ζχει εκδοκεί πριν από τθν 1.1.2006 και τα οποία πωλικθκαν πριν τθν αποπεράτωςι 

τουσ (προκειμζνου για πρϊθν νομικά πρόςωπα του άρκρου 101 του Ν.2238/1994) ι 

πωλικθκαν αποπερατωμζνα (προκειμζνου για πρϊθν νομικά πρόςωπα τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν.2238/1994) μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2014, 

υποβάλλουν αναλυτικι κατάςταςθ των οικοδομϊν αυτϊν, προκειμζνου να 

προςδιοριςτεί το φορολογθτζο ειςόδθμά τουσ, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 26 του Ν.4223/2013 με τισ οποίεσ 

προςτζκθκε παράγραφοσ ςτο άρκρο 72 του Ν.4172/2013. Στθν κατάςταςθ αυτι κα 

εμφανίηονται τα ακόλουκα: 

 αα. ςτοιχεία, ανά διεφκυνςθ, οικοδομϊν, των οποίων θ ανζγερςθ άρχιςε πριν από 

τθν 1.1.2006 και δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ ανζγερςθ ι θ πϊλθςι τουσ, 

 ββ. τα ακακάριςτα ζςοδα όπωσ προςδιορίςκθκαν με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 34 του Ν.2238/1994, που προζκυψαν μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2014 

από τθν πϊλθςθ κάκε μίασ χωριςτά οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ ι άλλου κτιρίου, που 

ανικει ςε οικοδομι, θ άδεια καταςκευισ τθσ οποίασ ζχει εκδοκεί πριν από τθν 

1.1.2006.  

κ. Τθ διλωςθ «ΔΘΛΩΣΘ ΚΑΤΟΧΘΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΓΩΝ» (Ε16) ςε δφο (2) 

αντίτυπα, όταν το νομικό πρόςωπο ζχει ςτθν κυριότθτά του τζτοια μθχανιματα, για 

τα οποία οφείλεται τζλοσ χριςθσ του άρκρου 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ Α'94).  

κα. Τα νομικά πρόςωπα για κάκε άτομο που απαςχόλθςαν από 1.1.2014 με 

ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 

του άρκρου 4 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α'276), υποβάλλουν τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά:  
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αα. κατάςταςθ ςτθν οποία κα εμφανίηονται τα ςτοιχεία των πιο πάνω ατόμων που 

απαςχόλθςαν, 

 ββ. γνωμάτευςθ τθσ αρμόδιασ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ του ΚΕΡΑ ι 

τθσ ΑΣΥΕ, με τθν οποία διαπιςτϊνεται και βεβαιϊνεται το ποςοςτό αναπθρίασ των 

πιο πάνω προςϊπων, 

 γγ. υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 με τθν οποία να δθλϊνουν ότι 

απαςχόλθςαν τα πιο πάνω πρόςωπα κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα τθσ 

απαςχόλθςισ τουσ.  

κβ. Τα γραφεία αλλοδαπϊν επιχειριςεων που ζχουν εγκαταςτακεί, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Α.Ν. 89/1967 και του Ν.3427/2005, φωτοτυπία τθσ απόφαςθσ τθσ 

Δ/νςθσ Κεφαλαίων Εξωτερικοφ του Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ 

και Τουριςμοφ με τθν οποία ζχει κακοριςκεί το ετιςιο ποςοςτό κζρδουσ επί των 

δαπανϊν (cost-plus), κακϊσ και κατάςταςθ δαπανϊν επί των οποίων εφαρμόηεται ο 

παραπάνω ςυντελεςτισ. Θ αναμόρφωςθ των αποτελεςμάτων αφορά μόνο ςτισ 

δαπάνεσ που δεν καλφπτονται με τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τον 

Κ.Φ.Α.Σ.  

κγ. Κατάςταςθ, όπωσ το ςυνθμμζνο παράρτθμα «Β», θ οποία περιλαμβάνει:  

α) Κατάςταςθ με τα ποςά τθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ κατά κατθγορία 

δαπανϊν, 

 β) Κατάςταςθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται τα επιβατικά αυτοκίνθτα Ι.Χ. τθσ 

επιχείρθςθσ με τον αρικμό κυκλοφορίασ και τον κυβιςμό τουσ, αντίςτοιχα,  

γ) Κατάςταςθ Αποδοκζντων και Οφειλόμενων Φόρων. Ειδικά οι ναυτικζσ εταιρείεσ 

του Ν. 959/1979 και τα γραφεία αλλοδαπϊν ναυτιλιακϊν επιχειριςεων που 

εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα βάςει των διατάξεων του άρκρου 25 του Ν. 27/1975 

δεν υποβάλλουν κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ. Τα γραφεία αλλοδαπϊν 

εμποροβιομθχανικϊν επιχειριςεων του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005) υποχρεοφνται 

ςε υποβολι τθσ εν λόγω κατάςταςθσ, όμωσ μόνο για τισ δαπάνεσ που δεν 

καλφπτονται από τα δικαιολογθτικά που προβλζπει ο Κ.Φ.Α.Σ. κακϊσ και ςτθν 

υποβολι τθσ «Κατάςταςθσ Αποδοκζντων και Οφειλόμενων Φόρων Ειςοδιματοσ και 

Ζμμεςων Φόρων» (ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).  

Τζλοσ, τα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα υποχρεοφνται για το 

φορολογικό ζτοσ 2014 ςτθν υποβολι τθσ «Κατάςταςθσ με τα ποςά τθσ φορολογικισ 

αναμόρφωςθσ κατά κατθγορία δαπανϊν» (ΡΙΝΑΚΑΣ Ι), κακϊσ και τθσ «Κατάςταςθσ 

Αποδοκζντων και Οφειλόμενων Φόρων Ειςοδιματοσ και Ζμμεςων Φόρων» 

(ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).  
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4. Τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που ςυντάςςουν ετιςιεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα (Δ.Λ.Ρ.) υποβάλλουν, πζραν των 

ανωτζρω, τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ: 

 Α. ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΡΟΥ ΤΘΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Ρ. 

 α. Δθμοςιευμζνα ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ των 

ενοποιθμζνων και μθ ενοποιθμζνων ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων 

φορολογικοφ ζτουσ 2014 (Δ.Λ.Ρ.), που ορίηονται από τθν παράγραφο 1 τθσ Κ2-

11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β'27) κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ. 

 β. Ρίνακα Συμφωνίασ Λογιςτικισ-Φορολογικισ Βάςθσ (Ρ.Σ.Λ.Φ.Β.) βάςει του 

Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν και ανάλυςι του (προζλευςθ 

ποςϊν).  

γ. Ρίνακα ςχθματιςμοφ φορολογικϊν αποκεματικϊν.  

Β. ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΡΟΥ ΤΘΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ.  

α. Δθμοςιευμζνα ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ των 

ενοποιθμζνων και μθ ενοποιθμζνων ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων 

φορολογικοφ ζτουσ 2014 (Δ.Λ.Ρ.), που ορίηονται από τθν παράγραφο 1 τθσ Κ2-

11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β' 27) κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ.  

β. Αντίγραφο του φορολογικοφ ιςολογιςμοφ και του λογαριαςμοφ φορολογικϊν 

αποτελεςμάτων χριςθσ.  

5. Τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

που ςυςτάκθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι υποβάλλουν, πζραν των ανωτζρω, 

και αναλυτικι κατάςταςθ των δαπανϊν επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, ανακαίνιςθσ και 

ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ των πάγιων και λειτουργικϊν δαπανϊν που αφοροφν τα 

ακίνθτα και εκπίπτουν με βάςθ τισ διατάξεισ των περιπτϊςεων Β' και Γ' τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 39 του Ν.4172/2013. 
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ΜΕΡΟ ΕΚΣΟ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ Ν.2238/1994 ΚΑΙ 

Ν.4172/2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

1. Παράδειγμα φορολογίασ ειςοδιματοσ Ε.Π.Ε. ςφμφωνα με τον 

Ν.2238/1994 Οικονομικοφ  ζτουσ 2013. (Χριςθ 2012) 

Θ εταιρία «ΕΨΙΛΟΝ ΕΡΕ»  ζχει αντικείμενο εργαςιϊν εςτιατόριο – καφζ  μπαρ.  Τα 

εταιρικά μερίδια τθσ εταιρίασ είναι 100, που κατανζμονται ςτου εταίρουσ οι οποίοι 

ςυγχρόνωσ είναι και διαχειριςτζσ, ωσ εξισ: 

Εταίροσ διαχειριςτισ Α, 60 μερίδια δθλαδι ποςοςτό ςυμμετοχισ 60%. 

Εταίροσ διαχειριςτισ Β, 40 μερίδια δθλαδι ποςοςτό ςυμμετοχισ 40%. 

Μζςα ςτθ χριςθ 2012, θ ΕΡΕ πραγματοποίθςε πωλιςεισ 2.500.000,00€ και κακαρά 

κζρδθ 300.000,00€.  Ο λογιςτισ προςδιόριςε και λογιςτικζσ διαφορζσ 30.000,00€, οι 

οποίεσ προζρχονται από δαπάνεσ αυτοκινιτων που δεν αναγνωρίηονται για 

ζκπτωςθ. 

Επίςθσ, μζςα ςτα ακακάριςτα ζςοδα και τα κακαρά κζρδθ περιλαμβάνονται και 

ενοίκια από εκμίςκωςθ καταςτιματοσ 15.000€ και τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιόχρθςθ 

των γραφείων τθσ 15.000€. 

Θ προκαταβολι φόρου τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ ιταν 10.000€. 

Στθ γενικι ςυνζλευςθ των εταίρων, που ζγινε με θμερομθνία 30.03.2013 εγκρίκθκε 

ο ιςολογιςμόσ και αποφαςίςτθκε να διανεμθκοφν τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2012 ωσ 

εξισ: 

 Να υπολογιςτεί Τακτικό αποκεματικό 5% πάνω ςτα κακαρά κζρδθ 

 Να υπολογιςτεί ο φόροσ και θ προκαταβολι φόρου τθσ τρζχουςασ χριςθσ 

 Να διανεμθκεί ςτουσ εταίρουσ ςυνολικά το ποςό 50.000€ από τα κζρδθ τθσ 

χριςθσ 2012 

 Από το υπόλοιπο των κερδϊν, ότι ποςό είναι από 1.000 € και πάνω να γίνει 

ζκτακτο αποκεματικό και ότι ποςό είναι κάτω από 1.000€ να παραμείνει ςτο 

λογαριαςμό «υπόλοιπο κερδϊν εισ νζο». 

Από τα δεδομζνα του παραδείγματοσ προκφπτουν: 

 

Κακαρά κζρδθ βάςει ιςολογιςμοφ 300.000,00 

Ρλζον λογιςτικζσ διαφορζσ 30,000,00 

Σφνολο κερδϊν που φορολογοφνται 330.000,00 

 

Διανεμόμενα κζρδθ 50.000,00€. 
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Ο ςυντελεςτισ φόρου για τα ςυνολικά κζρδθ είναι 20% και ο παρακρατοφμενοσ 

φόροσ για τα διανεμόμενα 25%. 

Με βάςθ τα δεδομζνα αυτά, ο πίνακασ διανομισ διάκεςθσ των κερδϊν ςυντάςςεται 

ωσ εξισ: 

Πίνακασ διανομισ – διάκεςθσ των κερδϊν τθσ ΕΠΕ με 31.12.2012 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΦΟΡΟ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

Κφριοσ Φόροσ 
330.000 Χ 20% 

66.000,00  

Συμπλθρωματικόσ Φόροσ 
30.000,00 Χ 3% 

900,00  

Σφνολο Κφριου και  Συμπλθρωματικοφ 
Φόρου 

66.900,00  

Τακτικό Αποκεματικό 
Κζρδθ (300.000-66.900,00)Χ5% 

 11.655,00 

Διανεμόμενα κζρδθ  50.000,00 

Ζκτακτο Αποκεματικό 
(300.000-66.900-11.655-50.000) 

 171.000,00 

Υπόλοιπο κερδϊν εισ νζο  445,00 

Σφνολο 66.900,00 233.100,00 

 

 

 

Συντάςςεται ο πίνακασ με τα διανεμόμενα κζρδθ. 

 

Πίνακασ με τα διανεμόμενα κζρδθ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΚΕΔΘ ΡΟΥ 
ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 

ΦΟΟΣ 25% ΚΑΘΑΟ ΡΟΣΟ 
ΚΕΔΩΝ ΣΟΥΣ 
ΕΤΑΙΟΥΣ 

ΕΤΑΙΟΣ Α 60% 30.000,00 7.500,00 22.500,00 

ΕΤΑΙΟΣ Β 40% 20.000,00 5.000,00 15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 50.000,00 12.500,00 37.500,00 

 

 Τπολογιςμόσ του φόρου που οφείλει να καταβάλλει θ ΕΠΕ 

Τα κζρδθ που φορολογοφνται είναι 330.000,00 € και ο ςυντελεςτισ φόρου 20%.  

Ζτςι ζχουμε: 
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Κφριοσ φόροσ (330.000,00 Χ 20%) 66.000,00  

Συμπλθρωματικόσ φόροσ (30.000 Χ 3%) 900,00  

Συνολικόσ Κφριοσ και Συμπλθρωματικόσ 
Φόροσ 

66.900,00  

Τζλθ χαρτοςιμου από εκμίςκωςθ 
ακινιτων 15.000 Χ 3% = 450,00 

 450,00 

ΟΓΑ τελϊν χαρτοςιμου  
15.000,00 Χ 0,6% = 90,00 

 90,00 

Ρροκαταβολι φόρου προθγοφμενθσ 
χριςθσ  

 -10.000,00 

Φόροσ  57.440,00 

Ρροκαταβολι φόρου για τθν τρζχουςα 

χριςθ (66.900 Χ 80%) 

 53.520,00 

Σφνολο φόρου για καταβολι για τθν 
τρζχουςα χριςθ 

 110.960,00 

 

Θ διλωςθ υποβλικθκε  θλεκτρονικά ςτισ 10/05/2013.  Μαηί με τθ διλωςθ 

καταβάλλεται και το 1/8 του φόρου και των τελϊν και το 1/8 τθσ προκαταβολισ 

φόρου τρζχουςασ χριςθσ, που είναι ςυνολικά 13.870,00€.  Το υπόλοιπο ποςό του 

φόρου και τθσ προκαταβολισ κα καταβλθκεί ςτουσ επόμενουσ 7 μινεσ και μζχρι 

31/12/2013. 

2. Παράδειγμα φορολογίασ ειςοδιματοσ Ε.Π.Ε. ςφμφωνα με τον 

Ν.4172/2013 Φορολογικοφ ζτουσ 2014. (Χριςθ 2014) 

Θ εταιρία «ΕΨΙΛΟΝ ΕΡΕ»  ζχει αντικείμενο εργαςιϊν εςτιατόριο – καφζ  μπαρ.  Τα 

εταιρικά μερίδια τθσ εταιρίασ είναι 100, που κατανζμονται ςτου εταίρουσ οι οποίοι 

ςυγχρόνωσ είναι και διαχειριςτζσ, ωσ εξισ: 

Εταίροσ διαχειριςτισ Α, 60 μερίδια δθλαδι ποςοςτό ςυμμετοχισ 60%. 

Εταίροσ διαχειριςτισ Β, 40 μερίδια δθλαδι ποςοςτό ςυμμετοχισ 40%. 

Μζςα ςτθ χριςθ 2014, θ ΕΡΕ πραγματοποίθςε πωλιςεισ 2.500.000,00€ και κακαρά 

κζρδθ 300.000,00€.  Ο λογιςτισ προςδιόριςε και λογιςτικζσ διαφορζσ 30.000,00€, οι 

οποίεσ προζρχονται από δαπάνεσ για αγορά αγακϊν ι λιψθ υπθρεςιϊν πάνω από 

500€ που δεν εξοφλικθκαν μζςω τραπζηθσ (άρκρο 23 περ.β Ν.4172/2013). 

Επίςθσ, μζςα ςτα ακακάριςτα ζςοδα και τα κακαρά κζρδθ περιλαμβάνονται και 

ενοίκια από εκμίςκωςθ καταςτιματοσ 15.000€  και τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιόχρθςθ 

γραφείων τθσ 15.000€. 

Θ προκαταβολι φόρου τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ ιταν 10.000€. 
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Στθ γενικι ςυνζλευςθ των εταίρων, που ζγινε με θμερομθνία 30.03.2015 εγκρίκθκε 

ο ιςολογιςμόσ και αποφαςίςτθκε να διανεμθκοφν τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2014 ωσ 

εξισ: 

 Να υπολογιςτεί Τακτικό αποκεματικό 5% πάνω ςτα κακαρά κζρδθ 

 Να υπολογιςτεί ο φόροσ και θ προκαταβολι φόρου τθσ τρζχουςασ χριςθσ 

 Να διανεμθκεί ςτουσ εταίρουσ ςυνολικά το ποςό 50.000€ από τα κζρδθ τθσ 

χριςθσ 2014 

 Από το υπόλοιπο των κερδϊν, ότι ποςό είναι από 1.000 € και πάνω να γίνει 

ζκτακτο αποκεματικό και ότι ποςό είναι κάτω από 1.000€ να παραμείνει ςτο 

λογαριαςμό «υπόλοιπο κερδϊν εισ νζο». 

Από τα δεδομζνα του παραδείγματοσ προκφπτουν: 

 

Κακαρά κζρδθ βάςει ιςολογιςμοφ 300.000,00 

Ρλζον λογιςτικζσ διαφορζσ 30,000,00 

Σφνολο κερδϊν που φορολογοφνται 330.000,00 

 

Διανεμόμενα κζρδθ 50.000,00€. 

Ο ςυντελεςτισ φόρου για τα ςυνολικά κζρδθ είναι 26% και ο παρακρατοφμενοσ 

φόροσ για τα διανεμόμενα 10%. 

Με βάςθ τα δεδομζνα αυτά, ο πίνακασ διανομισ διάκεςθσ των κερδϊν ςυντάςςεται 

ωσ εξισ: 

Πίνακασ διανομισ – διάκεςθσ των κερδϊν τθσ ΕΠΕ με 31.12.2014 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΦΟΡΟ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

Κφριοσ Φόροσ 
330.000 Χ 26% 

85.800,00  

Τακτικό Αποκεματικό 
Κζρδθ (300.000-85.800)Χ5% 

 10.710,00 

Διανεμόμενα κζρδθ  50.000,00 

Ζκτακτο Αποκεματικό 
(300.000-85.800-10.710-50.000) 

 153.000,00 

Υπόλοιπο κερδϊν εισ νζο  490,00 

Σφνολο 85.800,00 214.200,00 

 

Συντάςςεται ο πίνακασ με τα διανεμόμενα κζρδθ. 
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Πίνακασ με τα διανεμόμενα κζρδθ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΚΕΔΘ ΡΟΥ 
ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 

ΦΟΟΣ 10% ΚΑΘΑΟ ΡΟΣΟ 
ΚΕΔΩΝ ΣΟΥΣ 
ΕΤΑΙΟΥΣ 

ΕΤΑΙΟΣ Α 60% 30.000,00 3.000,00 27.000,00 

ΕΤΑΙΟΣ Β 40% 20.000,00 2.000,00 18.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 50.000,00 5.000,00 45.000,00 

 

 Τπολογιςμόσ του φόρου που οφείλει να καταβάλλει θ ΕΠΕ 

Τα κζρδθ που φορολογοφνται είναι 330.000,00 € και ο ςυντελεςτισ φόρου 26%.  

Ζτςι ζχουμε: 

Κφριοσ φόροσ (330.000,00 Χ 26%) 85.800,00  

Τζλθ χαρτοςιμου από εκμίςκωςθ 
ακινιτων 15.000 Χ 3% = 450,00 

 450,00 

ΟΓΑ τελϊν χαρτοςιμου  
15.000,00 Χ 0,6% = 90,00 

 90,00 

Ρροκαταβολι φόρου προθγοφμενθσ 
χριςθσ  

 -10.000,00 

Φόροσ  76.340,00 

Ρροκαταβολι φόρου για τθν τρζχουςα 
χριςθ (85.800,00 Χ 100%) 

 85.800,00 

Σφνολο φόρου για καταβολι για τθν 
τρζχουςα χριςθ 

 162.140,00 

 

Θ διλωςθ υποβλικθκε  θλεκτρονικά ςτισ 30/06/2015.  Μαηί με τθ διλωςθ 

καταβάλλεται και το 1/7 του φόρου και των τελϊν και το 1/7 τθσ προκαταβολισ 

φόρου τρζχουςασ χριςθσ, που είναι ςυνολικά 23.162,86€.  Το υπόλοιπο ποςό του 

φόρου και τθσ προκαταβολισ κα καταβλθκεί ςτουσ επόμενουσ 6 μινεσ και μζχρι 

31/12/2015. 
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3.  υμπεράςματα 

Πίνακασ Φόρων και Σελϊν 

 ΧΡΗΗ 2012 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΟ 
2014 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

Κφριοσ Φόροσ 66.000,00 85.800,00 +30% 

Συμπλθρωματικόσ 
Φόροσ 

900,00 - -100% 

Τζλθ Χαρτοςιμου 
και ΟΓΑ 
Χαρτοςιμου ςτα 
ενοίκια 

540,00 540,00 - 

Ρροκαταβολι 
Φόρου 
Τρζχουςασ 
χριςθσ 

53.520,00 85.800,00 +60,4% 

Σφνολο Φόρου 
για καταβολι 

110.960,00 162.140,00 +46% 

 

Πίνακασ Διανεμόμενων Κερδϊν 

 ΧΡΗΗ 2012 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΣΟ 2014 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

Φόροσ 12.500,00 5.000,00 -60% 

 

Πίνακασ Κερδϊν προσ Διάκεςθ 

 ΧΡΗΗ 2012 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΣΟ 2014 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

Τακτικό 
Αποκεματικό 

11.655,00 10.710,00 -9% 

Ζκτακτο 
Αποκεματικό 

171.000,00 153.000,00 -10,5% 

Υπόλοιπο Κερδϊν 
εισ νζο 

445,00 490,00 +10% 

 

 

Συγκρίνοντασ τθν χριςθ 2012 με τθν χριςθ 2014 βλζπουμε μία αφξθςθ του 

ςυντελεςτι φορολογίασ ειςοδιματοσ από το 20% ςτο 26%.  Ο  κφριοσ φόροσ 

ειςοδιματοσ για τθν χριςθ 2012 είναι 66.000,00€ και για τθν χριςθ 2014 

85.800,00€.  Στθν χριςθ 2012 αναλογεί ςυμπλθρωματικόσ φόροσ για τα ειςοδιματα 
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από ενοίκια ποςοφ 900,00€ ενϊ ςτθν χριςθ 2014 ο ςυμπλθρωματικόσ φόροσ ζχει 

καταργθκεί.  Τα τζλθ χαρτοςιμου από εκμίςκωςθ ακινιτων ζχουν παραμείνει τα 

ίδια ςτο ποςό των 540,00€ ςυνολικά, δεν υπάρχει αφξθςθ ι μείωςθ.  Θ 

προκαταβολι φόρου για τθν χριςθ 2012 είναι 53.520,00€ ενϊ για τθν χριςθ 2014 

ανζρχεται ςτο ποςό των 85.800,00€.  Το ςφνολο φόρου για καταβολι ςτθν χριςθ 

2012 είναι 110.960,00€, ενϊ ςτθν χριςθ 2014 162.140,00€.  Συγκρίνοντασ τισ δφο 

χριςεισ 2012 και 2014 βλζπουμε μία αφξθςθ του φόρου κατά 46%. 

Πςον αφορά τα διανεμόμενα κζρδθ τουσ εταίρουσ βλζπουμε ότι τθν χριςθ 2012 ο 

ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ είναι 25% ενϊ τθν χριςθ 2014 είναι 10%.  Ο φόροσ για 

τθν χριςθ 2012 είναι 12.500,00€ ενϊ για τθν χριςθ 2014 ο φόροσ ανζρχεται ςτα 

5.000,00€. Υπάρχει μία μείωςθ 60% του φόρου ςτα διανεμόμενα κζρδθ από τθν 

χριςθ 2012 ζωσ τθν χριςθ 2014. 

Συγκρίνοντάσ τα κζρδθ προσ διάκεςθ βλζπουμε ότι το τακτικό και ζκτακτο  

αποκεματικό είναι μεγαλφτερα τθν χριςθ 2012 από τθν χριςθ 2014. Τθν χριςθ 

2012 το τακτικό αποκεματικό ανζρχεται ςτο ποςό των 11.655,00€ και το ζκτακτο 

αποκεματικό ςτα 171.000,00€ ενϊ ςτθν χριςθ 2014 το τακτικό αποκεματικό 

ανζρχεται ςτο ποςό των 10.710,00€ και το ζκτακτο αποκεματικό ςτα 153.000,00€. 
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