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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία, ηελ ζεκαληηθφηεξε κνξθή 

θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην θνξνινγηθφ 

θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηελ πεξηθιείεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. πγθεθξηκέλα ζα γίλεη 

κία εηζαγσγηθή πεξηήγεζε ζηηο έλλνηεο ηεο θνξνινγίαο θαη ζηηο δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ φπσο 

θαη ζηελ έληνλε αλάγθε επηβνιήο ηεο θνξνινγίαο. ηελ πνξεία ζα παξνπζηαζηεί ε Αλψλπκε 

Δηαηξεία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Θα γίλεη αλάπηπμε ηνπ γεληθνχ λνκνζεηηθνχ 

θαη θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ δηαρξνληθά. ηελ ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ ζα εζηηαζηεί ζηελ 

θνξνινγία ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη ζηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ηα ηειεπηαία έηε. Θα γίλεη  

ηδηαίηεξε  αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή δηάζεζεο ησλ θεξδψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Σέινο γηα 

ηελ πην πξαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ αλσηέξσ ζα παξαηεζνχλ παξαδείγκαηα-κειέηε 

πεξηπηψζεσλ, ζηα νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη ζα γίλεηαη ε 

εθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ησλ 

πην πξφζθαησλ αιιαγψλ ζηνλ θνξνινγηθφ λφκν κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εθθαζάξηζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

πλνςίδνληαο ζα παξνπζηαζηεί ε κεγαιχηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ 

Αλψλπκε Δηαηξία ζπγθξηηηθά, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο  2011 θαη  ην θνξνινγηθφ έηνο 2014. 
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ABSTRACT 

  

This paper presents the SA , the most important form of capital company in the Greek 

economy, with particular reference to the fiscal and legal framework that surrounds the last 

five years. Specifically, it will make an introductory tour of the concepts of taxation and tax 

discrimination as to the strong need to impose taxes. Then will present the S.A and its 

particular characteristics. It will be the development of the general legislative and fiscal 

framework over time. Then the interest will focus on the taxation of S.A and the changes 

made in recent years. It made particular reference to the policy of profit of S.A. Finally all of 

the above will be presented with case studies in which analyze profits before taxation and 

calculate income tax of S.A with the latest changes using appropriate software. Summing up, 

the largest tax burden will occur resulting in S.A comparison, for the financial year 2011 and 

the fiscal year 2014 . 
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«Όπσο ε γε, όζν γόληκε θη αλ είλαη δελ κπνξεί λα θάκεη ηίπνηα ρσξίο 

θαιιηέξγεηα, έηζη θαη ν λνπο, ρσξίο εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα δώζεη θαιό θαξπό.» 

 Πινύηαξρνο 

 

«Η παηδεία είλαη παλεγύξη ηεο ςπρήο, γηαηί ζ” απηήλ ππάξρνπλ πνιιά ζεάκαηα 

θαη αθνύζκαηα ηεο ςπρήο.»  σθξάηεο 

 

«Η εθπαίδεπζε είλαη δύλακε πνπ γηαηξεύεη ηελ ςπρή.»  Πιάησλ 

 

«Η επηπρία ηνπ αλζξώπνπ ζπλίζηαηαη ζηε κόξθσζε θαη ζηελ παηδεία, θαη όρη ζηα 

αγαζά πνπ δίλεη θαη παίξλεη ε ηύρε.»  Πινύηαξρνο 
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Δ.Γ.Λ.. Δληαίν Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

Δ.Π.Δ. Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

ΔηΚ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

ΗΓ.Κ. Ίδηα  Κεθάιαηα 

Κ.Β.. Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

Κ.Ν. Κσδηθνπνηεκέλνο Νφκνο 

Μ.Α.Δ. Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

Μ.Κ Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

Ν. Νφκνο 

λ.δ. Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 

λ.π. Ννκηθφ πξφζσπν 

Παξ.  Παξάγξαθνο 

Πεξ. Πεξίπησζε 

.Ο.Δ.Λ ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ- Λνγηζηψλ 

Σ.Α.Δ. Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

ΤπΑλ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

ΤπΟηθ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ  

Φ.Δ.Κ.  Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβέξλεζεο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Ζ ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηελ 

πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηεί ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη πξνο απνθπγή  ησλ  θηλδχλσλ  πνπ ζα 

επηθέξεη ε καθξνρξφληα παξακνλή ζε απηήλ, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. 

Ζ έξεπλα καο ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλάιπζε ησλ θνξνινγηθψλ αιιαγψλ ησλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ  πνπ επήιζαλ ζηελ ρψξα καο ηα ηειεπηαία πέληε έηε, απφ ην 2010 έσο ην 2014.  

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία είλαη εκπνξηθή θαη θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία, κε ηελ επξεία έλλνηα. Ζ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο απνηειεί πφιν έιμεο πνιιψλ επηρεηξεκαηηψλ  

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

αλάπηπμε ηεο νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο ηεο ειεχζεξεο κεηαβίβαζεο ηεο εηαηξηθήο 

ηδηφηεηαο θαη φηη έρεη απηνηειείο  λνκηθή πξνζσπηθφηεηα επζπλφκελε γηα ηα ρξέε ηεο κφλν ε 

ίδηα κε ηελ πεξηνπζία ηεο. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλάιπζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία. 

θνπφο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε παξνπζίαζε κε απιφ ηξφπν ηνπ δαηδαιψδνπο θαη πνιχπινθνπ 

θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα Ζ αλάιπζε ηεο 

θνξνινγίαο πνπ επηβάιιεηαη ζηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηή ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ. 

Σίζεηαη ην εξψηεκα γηαηί θάπνηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ θνξνινγία ρξεηάδεηαη λα έρεη γλψζεηο Γηθαίνπ; Τπάξρεη αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ. θνπφο ηνπ 

Γηθαίνπ είλαη λα εμεηάδεη ηελ επηξξνή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ ζηελ νηθνλνκηθή δσή. Σν 

ζίγνπξν είλαη φηη ην λνκηθφ πιαίζην εληζρχεη θαη δηαζθαιίδεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ο 

λφκνο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα θαη ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο. 

ηελ πξώηε ελόηεηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο αλαιχεηαη  ε αλάγθε επηβνιήο θφξσλ  θαη  

γίλεηαη κία αλαθνξά ζηηο δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ηνπο δηέπνπλ. ηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη γεληθέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο άιια λνκηθά πξφζσπα. 

ηελ δεύηεξε ελόηεηα γίλεηαη αλάιπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Αλψλπκεο εηαηξείαο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ν Κ.Ν.2190/1920 θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επήιζαλ έσο 

ζήκεξα κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνψζεζε ν λένο Ν.4308/14. Αλαιχνληαο ηα άξζξα  γηα ην 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο  Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηεο Α.Δ. 

θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπκπιεξψλεη θαλείο ηελ κειέηε ηνπ γχξσ απφ  

ηελ πιήξε εηθφλα κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο . 
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ηελ ηξίηε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηελ θνξνινγία ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε ηνλ Ν.2238/1994. Γίλεηαη αλάιπζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη 

ζθηαγξαθείηαη ην θνξνινγηθφ πξνθίι ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ απφ 

ην 2010 έσο  θαη ην 2013. 

ηελ ηέηαξηε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ν λένο θνξνινγηθφο λφκνο 4172/2013. Αλαιχνληαη ηα 

άξζξα ηνπ Ν.4172/13 πνπ εηζάγνπλ λέεο έλλνηεο ζηελ θνξνινγία ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

θαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. 

ηελ πέκπηε ελόηεηα  αλαιχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επήιζαλ κε ηνλ λέν 

θνξνινγηθφ λφκν θάλνληαο κλεία ζηνλ 2238/94. πγθξίλνληαο ηη ίζρπε θαη ηη ηζρχεη κπνξεί λα 

ζθηαγξαθεζεί ην λέν θνξνινγηθφ ηνπίν. 

ηελ έθηε ελόηεηα δίλνληαη παξαδείγκαηα θνξνιφγεζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ –κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ηα ηειεπηαία 

έηε.  

ηελ έβδνκή ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εθθαζάξηζε 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο  ηεο Α.Δ. 

ηελ όγδνε ελόηεηα είλαη ν επίινγνο ηεο εξγαζίαο. Γίλεηαη κία γεληθφηεξε ζχλνςε φισλ ησλ 

αλσηέξσ. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΧΣΖ  

1.ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

1.1.Ζ αλάγθε επηβνιήο ησλ  θόξσλ θαη ε  έλλνηα ηεο θνξνινγίαο 

ε κία απφπεηξα εξκελείαο ηνπ αξ.4 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο φπνπ νη «Οη Έιιελεο πνιίηεο 

ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα δεκόζηα βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο» ν θφξνο 

απνηειεί κέξνο απφ ηα αλσηέξσ δεκφζηα βάξε , είλαη έλαο ηξφπνο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

ζην δεκφζην θαζήθνλ ηνπο.  

«ηελ ζεκεξηλή επνρή φια ηα θξάηε, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη κε βάζε 

δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο παξεκβαίλνπλ ζηελ νηθνλνκία.. Ζ νηθνλνκία έγηλε ειεγρφκελε θα 

θαηεπζπλφκελε εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο. Ζ ειεγρφκελε νηθνλνκία αξλείηαη ηελ πίζηε ζηα 

γεληθά επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο αδέζκεπηεο νηθνλνκηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ειεπζεξίαο 

θα δηαθεξχζζεη ηελ αξρή ηεο θξαηηθήο επέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία πξνο εμαζθάιηζε 

δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλεο θα θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ παξαγσγήο θα 

δηάζεζεο ησλ αγαζψλ. Καηά ζπλέπεηα, ν κεραληζκφο ηεο αγνξάο έπαςε πιένλ λα είλαη ν 

θπξίαξρνο ξπζκηζηήο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θα ν έληνλνο παξεκβαηηζκφο ζηελ 

νηθνλνκία πξνο ξχζκηζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαηέζηε πάγηα πνιηηηθή ηνπ ζχγρξνλνπ 

θξάηνπο.»(Βειέληδαο Δ. Γηάλλεο, 2004,ζει 27). 

«Ζ νηθνλνκία απνηειεί κέξνο ηεο χπαξμεο ηνπ θξάηνπο. Γειαδή casio specialis ηνπ θξαηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ παξεκβαηηζκνχ απνηειεί ν θξαηηθφο δεκνζηνλνκηθφο παξεκβαηηζκφο, θπξηφηεξν 

ηκήκα ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν θξαηηθφο θνξνινγηθφο επεκβαηηζκφο δεκηνπξγψληαο ην 

Οηθνλνκηθφ Φνξνινγηθφ Γίθαην.»(Βειέληδαο Δ. Γηάλλεο, 2004, ζε 30).  «Ζ κειέηε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζεζκψλ είλαη πξνέθηαζε θαη ζπκπιήξσκα ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, ε δε 

ζρέζε κεηαμχ δεκνθξαηίαο θαη θφξνπ είλαη ζρέζε παξάιιειεο αλάπηπμήο ησλ δχν απηψλ 

ελλνηψλ».(Λενλάξδνο Αξ. Κνληφο –Μάλαιεο , 2002, ζει. 2). 

Ζ αλάγθε επηβνιήο ηεο θνξνινγίαο γελλάηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην βαζηθφηεξν έζνδν ηνπ 

θξάηνπο είλαη ν Φφξνο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε Φνξνινγηθή Πνιηηηθή. Ζ θνξνινγία  απνηειεί 

φξγαλν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. «Αλέθαζελ ε άζθεζε θξαηηθήο εμνπζίαο 

είρε ζπλδεζεί κε ηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ βαξψλ, ηα νπνία ππφ πνηθίιεο νλνκαζίεο , 

απνηεινχζαλ ηνλ αλαγθαίν ‘ηξνθνδφηε’ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Μεηαμχ ησλ πεγψλ άληιεζεο εζφδσλ γηα ην θξάηνο θεληξηθή ζέζε έρεη ε θνξνινγία.» 

(Φηλνθαιηψηεο Κσλζηαληίλνο, 1999, ζει 1). 
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Καηαιήγνπκε ζηνλ νξηζκφ ηεο θνξνινγίαο ν νπνίνο είλαη: «Φνξνινγία είλαη ε εθ κέξνπο 

ηνπ θξάηνπο επηβνιή ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο ζηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ 

ππάγνληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ ρσξίο ε εηζθνξά απηή λα ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε νθέιε 

πνπ παξέρνληαη ζ’ απηά.»(Βειέληδαο Δ. Γηάλλεο, 2004, ζε 41). 

1.2.Οη δηαθξίζεηο ησλ θόξσλ θαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηνπο δηέπνπλ  

 «Ο θφξνο είλαη νηθνλνκηθφ θαηλφκελν, ζπληζηά φκσο ζπγρξφλσο ζεζκφ ηνπ δηθαίνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ απνηέιεζε θαη απνηειεί αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο φζν θαη 

ηεο λνκηθήο επηζηήκεο. Απφ νηθνλνκηθή άπνςε ν θφξνο ζπληζηά αλαγθαζηηθφ κέζν 

κεηάζεζεο αγνξαζηηθήο δχλακεο απφ ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο ζην Γεκφζην.» (Φηλνθαιηψηεο 

Κσλζηαληίλνο, 1999 ζει 2). (Βειέληδαο, 2004,ζει 50) «Ο θφξνο απνηειεί παξνρή: 

 Υξεκαηηθή 

 Οξηζηηθή  

 Τπνρξεσηηθή  

 Υσξίο εηδηθφ αληάιιαγκα 

 Σσλ ηδησηψλ πξνο ην θξάηνο ή άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

 Πξνο εθπιήξσζε δεκνζίσλ ζθνπψλ». (Η.Γ.Αλαζηαζφπνπινο-Θ.Π. Φνξηζάθεο, 2003, 

ζει 35).  

 

Ζ θαηάηαμε ησλ θφξσλ ζε θαηεγνξίεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή βάζε. 

ΓΙΑΚΡΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ: 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο, Φφξνο ηδηνθηεζίαο ,Φφξνο θαηαλάισζεο 

 Άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη 

 Πξαγκαηηθνί θαη πξνζσπηθνί θφξνη 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο , πεξηνπζίαο θαη δαπάλεο  

ΓΙΑΚΡΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ ΤΛΗ : 

 Δηδηθνί θφξνη θαη θφξνη θαη’ αμίαλ 

 Πξαγκαηηθή θαη ηεθκαξηή θνξνινγία 

 Γηαλεκεηνί θα πνζνζηηαίνη θφξνη 

ΓΙΑΚΡΙΗ  ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΔΙΠΡΑΞΗ: 

 Άκεζα θαηαβαιιφκελνη  

 Βεβαηνχκελνη  
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«Οη γεληθέο  αξρέο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ είλαη νη βαζηθνί θαλφλεο 

λνκηκφηεηαο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο θνξνινγηθήο εμνπζίαο. Γειαδή ε ηήξεζε 

ηνπο εμαζθαιίδεη ηηο βάζεηο ηεο λφκηκεο επηβνιήο ησλ θφξσλ»(Βειέληδαο, 2004,ζει 57).  

 

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ(Βειέληδαο,2004,ζει 58) 

 Η αξρή ηεο λνκηκόηεηαο ηνπ θόξνπ 

 Η αξρή ηεο θνξνινγηθήο ηζόηεηαο  

 Η αξρή ηεο κε αλαδξνκηθήο ηζρύνο ησλ θνξνινγηθώλ λόκσλ 

 Η αξρή ηεο ηνπηθήο ηζρύνο ησλ θνξνινγηθώλ λόκσλ 

 Η αξρή ηεο ρξεζηήο θνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

1.3.Κπξηόηεξεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ  

Ζ κνξθή κηαο επηρείξεζεο  είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη εμαξηάηαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θαη ην κέγεζνο ηεο θαζψο θαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο πνπ ηελ δηέπεη. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

κνξθέο επηρεηξήζεσλ είλαη νη εμήο: 

ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 Οκφξξπζκε Δηαηξεία 

 Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία 

 Αθαλείο-πκκεηνρηθή 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 Αλψλπκε Δηαηξεία 

 Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) 

 Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία (Η.Κ.Δ) (Βειέληδαο,2004) 

 

1.4.Λνγηζηηθά Βηβιία επηρεηξήζεσλ(βάζε ηνπ Κ.Β. ,Κ.Φ.Α.  ,Δ.Λ.Π) 

Βάζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Β. (Π.Γ.186/92) νη επηηεδεπκαηίεο εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία 

βηβιίσλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Οη θαηεγνξίεο βηβιίσλ πνπ αλαθέξνληαη είλαη: 

 Πξψηε θαηεγνξία βηβιίσλ (έπαςε λα ηζρχεη απηή ε θαηεγνξία απφ 01/01/2011 κε ην 

άξζξν 19 ηνπ Ν.3842/2010) 

 Γεχηεξε θαηεγνξία βηβιίσλ: Δληάζζνληαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ φπσο 

νη πξάθηνξεο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ν εθκεηαιιεπηήο πεξηπηέξνπ, νη 

πξαηεξηνχρνη πγξψλ θαπζίκσλ  θαη γεληθφηεξα φζνη  κε βάζε ην χςνο ησλ 
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αθαζάξηζησλ εζφδσλ  ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ είλαη έσο 1.500.000 

επξψ. 

 ηελ ηξίηε θαηεγνξία βηβιίσλ αλήθνπλ νη αλψλπκεο εηαηξείεο θαη νη Δ.Π.Δ απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπο θαζψο  θαη φζνη κε βάζε ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ  ηεο 

πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ είλαη άλσ ηνπ 1.500.000 επξψ. 

 

Βάζε ηνπ άξζξνπ 4 ππνπαξάγξαθνο Δ1 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.. ν 

ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηεξεί απφ 01/01/2013 (εκεξνκελία ηζρχο ηνπ λφκνπ 

4093/2012): 

 Απινγξαθηθά βηβιία : ηα απινγξαθηθά βηβιία εληάζζνληαη νη πξάθηνξεο 

εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, νη πξαηεξηνχρνη πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εκπνξία 

βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θαζψο θαη νη λένη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ θαηά 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 Γηπινγξαθηθά βηβιία : ηα δηπινγξαθηθά βηβιία εληάζζνληαη νη εκεδαπέο  θαη 

αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο,  νη ΔΠΔ  θαη νη ΗΚΔ. 

Σα  φξηα αθαζάξηζησλ εζφδσλ κε βάζε ηνλ Κ.Φ.Α.. είλαη: 

Απινγξαθηθά (Β' Καηεγνξίαο)     κέρξη θαη 1.500.000 επξψ 

Γηπινγξαθηθά (Γ' Καηεγνξίαο)     άλσ ησλ 1.500.000 επξψ 

 

Βάζεη ηνπ Ν.4308/2014 γηα ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα νη νληφηεηεο (νη πνιχ κηθξέο, νη 

κηθξέο νη κεζαίεο  θαη νη κεγάιεο νληφηεηεο φπσο θαηεγνξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο  κε 

βάζε ην κέγεζνο ηνπο  ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4308/14) ηεξνχλ ηα αξρεία κε ηξφπν 

αλάινγν κε ην κέγεζνο θαη ηεο θχζεο ηεο νληφηεηαο σο εμήο: 

 Όηαλ ε νληφηεηα ζπληάζζεη Ηζνινγηζκφ ρξεζηκνπνηεί έλα θαηάιιειν δηπινγξαθηθφ 

ζχζηεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξν 3 ηεο  ΠΟΛ 1003/31.12.2014 ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη  φηη 

ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα εθαξκφδνπλ: 

α)ΑΔ,ΔΠΔ,ΗΚΔ θαη νη Δηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείεο 

β) ΟΔ θαη Δ.Δ ησλ νπνίσλ φια ηα άκεζα ή έκκεζα κέιε είλαη είηε νληφηεηεο ηεο παξ.2
α
 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4309/2014 (Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο, ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηεο εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείαο 

θαη ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο) είηε άιιεο νληφηεηεο ζπγθξίζηκνπ λνκηθνχ 

ηχπνπ κε ηηο νληφηεηεο ηεο πεξίπησζεο απηήο δειαδή έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε 

γ) Οη νληφηεηεο ηεο παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4308/2014 δειαδή νη ΟΔ, ΔΔ , νη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, νη αζηηθέο εηαηξείεο θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, νη θνηλσλίεο αζηηθνχ 
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δηθαίνπ, νη δηθεγνξηθέο εηαηξείεο, νη θνηλνπξαμίεο κε θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν απφ 

1.500.000 επξψ  

 Όηαλ ε νληφηεηα δελ ζπληάζζεη Ηζνινγηζκφ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί έλα θαηάιιειν 

απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα (βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ) γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ ζηνηρείσλ.  

χκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξν 3 ηεο  ΠΟΛ 1003/31.12.2014 αλαθέξεηαη  φηη ε πνιχ 

κηθξή νληφηεηα (θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ κέρξη 1.500.000 επξψ) ηεο παξ.2γ ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ Ν.4308/2014 ε νπνία επηιέγεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν λα ζπληάζζεη κφλν (ζπλνπηηθή) 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ δχλαηαη λα κελ παξαθνινπζεί (απαιιαγή) ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη κεηαβνιέο απηψλ αιιά κφλν ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 

Οπφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ νληφηεηα πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπληάζζεη κφλν 

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ απαιιαζζφκελε απφ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο θαη Ηζνινγηζκνχ 

λα ρξεζηκνπνηεί έλα θαηάιιειν απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα γηα λα παξαθνινπζεί ηα 

ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ (βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ). 

1.5.Λνγηζηηθέο εγγξαθέο ζύζηαζεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο 

ΛΟΓ/ΜΟΗ ΒΟΖΘ. 

ΣΖΛΖ 

ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

1 εγγξαθή ΤΣΑΖ Α.Δ. ΜΔ ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ  

33.ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ  60.000  

33.03 ΜΔΣΟΥΟΗ –ΛΟΓ. 

ΚΑΛΤΦΖ ΚΔΦ. 

   

33.03.00 ΜΔΣΟΥΟ Α 20.000   

33.03.01 ΜΔΣΟΥΟ Β 20.000   

33.03.02 ΜΔΣΟΥΟ Γ 20.000   

40.ΚΔΦΑΛΑΗΟ    

40.03  

ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

  60.000 

40.03.00  

ΜΔΡΗΓΗΟ ΜΔΣΟΥΟΤ Α 

20.000   

40.03.01  

ΜΔΡΗΓΗΟ ΜΔΣΟΥΟΤ Β 

20.000   
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40.03.02  

ΜΔΡΗΓΗΟ ΜΔΣΟΥΟΤ Γ  

20.000   

 

 

ΛΟΓ/ΜΟΗ ΒΟΖΘ. 

ΣΖΛΖ 

ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

3 εγγξαθή ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

38.ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

   

38.00 ΣΑΜΔΗΟ  60.000  

33.ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ    

33.03  

ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

  60.000 

33.03.00  

ΟΦΔΗΛΖ ΜΔΣΟΥΟΤ Α 

20.000   

33.03.01  

ΟΦΔΗΛΖ ΜΔΣΟΥΟΤ Β 

20.000   

33.03.02  

ΟΦΔΗΛΖ ΜΔΣΟΥΟΤ Γ 

20.000   

 

ΛΟΓ/ΜΟΗ ΒΟΖΘ. 

ΣΖΛΖ 

ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

4 εγγξαθή ΔΜΦΑΝΗΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Χ ΚΑΣΑΒΛΖΜΔΝΟΤ 

40.ΚΔΦΑΛΑΗΟ    

40.03  

ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 60.000  

40.03.00  

ΜΔΡΗΓΗΟ 

ΜΔΣΟΥΟΤ Α 

 

20.000   
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40.03.01  

ΜΔΡΗΓΗΟ 

ΜΔΣΟΥΟΤ Β 

20.000   

40.03.02  

ΜΔΡΗΓΗΟ 

ΜΔΣΟΥΟΤ Γ  

20.000   

40. ΚΔΦΑΛΑΗΟ    

40.00 

ΚΑΣΑΒΛΖΜΔΝΟ 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

  60.000 

 

1.6.Ο θόξνο εηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

«Σνκή ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξα απνηέιεζε ε θνξνινγία επί ησλ θαζαξψλ 

πξνζφδσλ (Ν.1640/1919), κε ηελ νπνία εθαξκνδφηαλ ‘κηθηφ ζχζηεκα’ θνξνινγίαο ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ν θφξνο απηφο επηβαιιφηαλ θαηαξράο, ρσξηζηά ζηηο επηά επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ (πεγέο), (αλαιπηηθνί θφξνη), ζηε ζπλέρεηα δε, θαη ππφ ηνλ φξν φηη ην 

ζπλνιηθφ εηζφδεκα ππεξέβαηλε ην πξνβιεπφκελν , εθάζηνηε, ζην λφκν πνζφ, ην εηζφδεκα 

ππέθεηην  ζε πξννδεπηηθή θνξνινγία (ζπλζεηηθφο θφξνο).» (Κσλζηαληίλνο Γ. Φηλνθαιηψηεο, 

1999, ζει 199).   

«Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ζεζπίζηεθε κε ην ΝΓ 3843/1958, ζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο κέρξη ηφηε ηζρχνπζαο θνξνινγίαο θαζαξψλ πξνζφδσλ ηνπ Ν.1640/1919. 

ηελ ζπλέρεηα βξίζθεηαη ηαμηλνκεκέλε ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

(Ν.2238/1994) καδί κε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ.» 

(Η.Γ.Αλαζηαζφπνπινο-Θ.Π. Φνξηζάθεο, 2003, ζει 234).  

«ην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ππφθεηληαη (αξζξ. 101 Ν.2238/1994): 

 Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

 Οη δεκφζηεο, δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απνηεινχλ ή φρη λνκηθά πξφζσπα, 

 Οη ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί λφκηκα θαη νη ελψζεηο απηψλ, 

 Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ νπνηαδήπνηε εηαηξηθή κνξθή, θαζψο 

θαη νη αιινδαπνί νξγαληζκνί πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε νηθνλνκηθψλ 
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σθειεκάησλ. Γελ ζεσξνχληαη σο αιινδαπέο αιιά εκεδαπέο επηρεηξήζεηο νη 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή.  

 Τπφθεηληαη επίζεο ζην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ (άξζξν 101 παξ. 2 

ΚΦΔ) γηα εηζνδήκαηα απφ νξηζκέλεο κφλνλ πεγέο θαη ηα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα (θηιαλζξσπηθά θαη θνηλσθειή) εκεδαπά ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ.» 

(Η.Γ.Αλαζηαζφπνπινο-Θ.Π. Φνξηζάθεο, 2003, ζει 234 &235). 

εκείσζε:  

«Ννκηθά πξόζσπα θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα είλαη όζα έρνπλ ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα, είηε κε 

βάζε ην νπζηαζηηθό είηε κε βάζε ην ηππηθό θξηηήξην. 

Ννκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα είλαη εθείλα , πνπ δελ έρνπλ σο ζθνπό ηεο 

ύπαξμεο ηνπο ην θέξδνο. Ο ζθνπόο απηόο λα πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθό , αιιά θαη λα 

επηβεβαηώλεηαη θαη ζηελ πξάμε.» (Γηάλλεο Δ. Βειέληδαο, 2004, ζει 112 & 113) «ζύκθσλα κε 

ηε λνκνινγία ηνπ ηΔ.(ηΔ 3847/77,1286/85, 1145/98)» (Κσλζηαληίλνο Γ. Φηλνθαιηψηεο, 

1999, ζει 225).   

 

Σν αληηθείκελν ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ  πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 

99 ηνπ Ν.2238/94 «χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ην αληηθείκελν ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη γηα ηηο εκεδαπέο Α.Δ θαη Δ.Π.Δ ην ζπλνιηθφ ηνπο 

θαζαξφ εηζφδεκα ή θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. Σα θέξδε πνπ 

δηαλέκνπλ, ιακβάλνληαη απφ ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ, πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Δπνκέλσο πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ, ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιιεη ζηνπο κεηφρνπο, νη εθηφο 

κηζζνχ ακνηβέο πνπ θαηαβάιιεη ζηα κέιε ηνπ Γ. ή ζηνπο δηεπζπληέο, ηα θέξδε πνπ 

θαηαβάιιεη κε ηε κνξθή κεηξεηψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπο , ηα θέξδε πνπ 

θαηαβάιιεη ζηνπο θαηφρνπο ηδξπηηθψλ ηίηισλ ιφγσ εμαγνξάο απηψλ, ιακβάλνληαη απφ ην 

ππφινηπν ησλ πξαγκαηηθψλ θεξδψλ ηεο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ απηά ην θφξνπ 

πνπ αλαινγεί ζηα ζπλνιηθά (πξν ηεο δηαλνκήο) θνξνινγεηέα θέξδε.»(Γεκήηξεο 

ηακαηφπνπινο , 2005, ζει 2105). 

 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαιχζνπκε θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη πσο πξνζδηνξίδεηαη ην 

αληηθείκελν ηνπ θφξνπ: 

 Ζκεδαπέο Α.Δ νη νπνίεο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο : « Οξίδεηαη φηη 

αληηθείκελν θφξνπ γηα ηηο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, νη νπνίεο απαιιάζζνληαη ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ είλαη ηα θέξδε πνπ 
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θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ κε νπνηαδήπνηε  κνξθή, αθνχ πξνεγνπκέλσο αλαρζνχλ 

ζε κηθηά κε ηελ πξνζζήθε ζε απηά ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. Γειαδή, ην πνζφ ησλ 

θεξδψλ πνπ δηαλέκεηαη ( κεξίζκαηα , ακνηβέο κειψλ Γ.. θιπ) ή θεθαιαηνπνηείηαη, 

πξέπεη λα αλάγεηαη ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηά θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. Ζ αλαγσγή ησλ θεθαιαηνπνηνπκέλσλ ή δηαλεκνκέλσλ θαηά πεξίπησζε 

θεξδψλ ζε κηθηφ πνζφ πξνβιέπεηαη γηαηί απηά θαηαβάιινληαη ειεχζεξα θφξνπ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο. Σα πξναλαθεξζέληα  εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο θεξδψλ απφ αλψλπκε εηαηξία, γηα ηα νπνία 

δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο.» (Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο , 2005, ζει 

2110). 

 Σφθνη απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ εηζπξάηηεη Α.Δ ππφθεηληαη ζε 

θνξνινγία ζηελ Διιάδα: Δάλ κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ ΑΔ πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηφθνη απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία ζηελ 

Διιάδα. (Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο , 2005, ζει 2113). 

 Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξνινγνχληαη γηα ελνίθηα 

– θηλεηέο αμίεο: Σα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θνξνινγνχληαη γηα ην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη 

ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή κφλν απφ ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ θαζψο θαη απφ 

θηλεηέο αμίεο. Γελ απνηεινχλ αληηθείκελν θνξνινγίαο ηα ινηπά εηζνδήκαηα απηψλ 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο άιια έζνδα ηνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ απηνχ. (Γεκήηξεο 

ηακαηφπνπινο , 2005, ζει 2113). 

 Σα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα απφ 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο δελ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο. (Γεκήηξεο 

ηακαηφπνπινο , 2005, ζει 2113-2114). 

  «Σν εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα απφ δηαθήκηζε ηξίησλ κέζσ πεξηνδηθψλ πνπ εθδίδνπλ θαη δηαλέκνπλ ζηα 

κέιε ηνπο δελ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο.» (Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο , 2005, 

ζει 2115). 

 «Ννκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο γηα 

ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα απφ ηελ ηδηφρξεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε αθηλήησλ.» 

(Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο , 2005, ζει 2117). 

 Απφθηεζε αθηλήηνπ ζην εμσηεξηθφ απφ ειιεληθή εηαηξεία: «Διιεληθή εηαηξία πνπ 

απνθηά εηζφδεκα απφ ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ ζην εμσηεξηθφ θνξνινγείηαη γηα ην 

θαζαξφ εηζφδεκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ 99 παξ. 1
α
 θαη 105 παξ 1

α
 ηνπ 
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λ.2238/94 κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή πνπ ηζρχεη αλάινγα κε ηελ ρξήζε θαη απφ 

ηνλ αλαινγνχληα θφξν ζα εθπίπηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 παξ 

4γ ν θφξνο πνπ ζα έρεη θαηαβάιιεη ζηελ αιινδαπή γηα ην πην πάλσ θαζαξφ εηζφδεκα 

απφ ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ. εκεηψλνπκε φηη ε εκεδαπή Α.Δ δελ θνξνινγείηαη γηα 

ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ απνθηά ζηε αιινδαπή αιιά γηα ην θαζαξφ εηζφδεκα.» 

(Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο , 2005, ζει 2120). 

 Ακνηβέο θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ Α.Δ ή εθπξνζψπνπ: Σα έζνδα πνπ απνθηά 

αλψλπκε εηαηξεία απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο σο θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο ή 

εθπξφζσπνο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζα 

θνξνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ.» (Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο , 2005, ζει 2121). 

 

ήκεξα ηα αλσηέξα άξζξα αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 44 & 45 ηνπ Ν.4172/2013. 

πγθεθξηκέλα : 

«ην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ  ππφθεηληαη (αξζξ. 45 

Ν.4172/2013): 

 νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, 

 νη πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή  

 ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε 

είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα, κε εμαίξεζε κφλν ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ηα νπνία δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ, 

 ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ, 

 θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα 

 θνηλνπξαμίεο 

 νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο 

ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ηεξνχλ 

απινγξαθηθά βηβιία εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ 

Ν.4172/2013.(ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.4223/2013 

θαη ηζρχεη απφ 31/12/2013) (Αλδξέαο Γ. Κνςηάηεο, 2015, ζει 339) 
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Σν αληηθείκελν ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ  πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 

44 ηνπ Ν.4172/2013 σο εμήο: 

Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ είλαη ν θφξνο πνπ 

επηβάιιεηαη εηεζίσο ζηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο 

νληφηεηεο. (Αλδξέαο Γ. Κνςηαχηεο, 2015, ζει 337) 

1.7. Ζ Αλώλπκε Δηαηξεία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ε Αλψλπκε Δηαηξεία είλαη θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία 

κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα γηα ηα ρξέε ηεο νπνίαο επζχλεηαη κφλν ε ίδηα κε ηελ πεξηνπζία ηεο. 

ύκθσλα κε ην άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 θάζε Αλψλπκε Δηαηξεία είλαη εκπνξηθή έζησ 

θαη αλ ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη ε άζθεζε εκπνξηθήο επηρείξεζεο. Σν άξζξν 3 ηνπ ίδηνπ λόκνπ 

αλαθέξεη φηη  ε Αλψλπκε Δηαηξεία κπνξεί λα ηδξπζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ή λα 

θαηαζηεί κνλνπξφζσπε κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα κφλν πξφζσπν. Ζ 

ίδξπζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο σο κνλνπξφζσπεο ή ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο ζε 

έλα κφλν πξφζσπν, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κνλαδηθνχ κεηφρνπ ηεο,  ππφθεηληαη ζηηο 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. ηνπ Κ.Ν.2190/1920. (Σν άξζξν 1 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 3 Ν.3604/2007,ΦΔΚ Α 

189/8.8.2007). 

1.7.1.Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία είλαη : 

 Δηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθόηεηα: Έρεη θαζνιηθή απηνηέιεηα, αθνχ γηα ηα 

εηαηξηθά ρξέε επζχλεηαη κφλν απηή, σο λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ πεξηνπζία ηεο θαη φρη 

νη κέηνρνη. Πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν θαη κάιηζηα ηδησηηθνχ δηθαίνπ αθνχ 

ηδξχεηαη κε δηθαηνπξαμία. (Κσλζηαληίλνο Πεηαιάο, 2004, ζει 80) 

 Θεσξείηαη εκπνξηθή εηαηξεία: Αλεμάξηεηα εάλ ν ζθνπφο ηεο είλαη εκπνξηθφο ή φρη 

(π.ρ. αλ ε Α.Δ δηελεξγήζεη αζηηθή πξάμε, φπσο αγνξά αθηλήηνπ, απηή ζεσξείηαη φηη 

έγηλε  ράξε ηεο εκπνξίαο ηεο). Έηζη, ινηπφλ θαη αλ αθφκα ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη 

εκπνξηθφο, νχηε θαη νηθνλνκηθφο ζεσξείηαη εκπνξηθή εηαηξεία, νη δε πξάμεηο ηεο, θαηά 

ηελ επηθξαηνχζα άπνςε είλαη πάληνηε εκπνξηθέο θαη γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ Α.Δ 

έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη ζπλέπεηεο ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο(π.ρ. ππνρξέσζε ηήξεζεο 

εκπνξηθψλ βηβιίσλ, πηψρεπζε, πξνζσπνθξάηεζε εθπξνζψπσλ θιπ).Αληίζεηα φκσο, ν 

εκπνξηθφο ραξαθηήξαο ηεο Α.Δ δελ πξνζδίδεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα ζην κέηνρν. 

(Κσλζηαληίλνο Πεηαιάο, 2004, ζει 80) 
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 Υαξαθηεξίζηεθε σο αλώλπκε: Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο εηαηξείαο σο αλψλπκε 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην αλψηαην φξγαλν ηεο, δειαδή ε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ νη 

απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο, λα ζπγθξνηείηαη θαη λα απνθαζίδεη κε 

απαξηία θαη πιεηνςεθία ππνινγηδφκελε ζε πνζνζηφ επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

φρη ζε πνζνζηφ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηφρσλ κε απνβιέπνληαο δειαδή ζηα πξφζσπα 

ησλ κεηφρσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο είλαη αλεμάξηεηε απφ κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηα 

πξφζσπα ησλ κειψλ ηεο. (Κσλζηαληίλνο Πεηαιάο, 2004, ζει 81).  

 Σν λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη είλαη αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ ( θαη πξνο ηηο 

εζσηεξηθέο αιιά θαη πξνο ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο) : Απηή ε ηππνπνίεζε έρεη 

ζαλ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη αζθάιεηα δηθαίνπ, θπξίσο ζηνπο απνηακηεπηέο πνπ 

επελδχνπλ ζε κεηνρέο θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ζε φιεο 

ηηο Α.Δ ηζρχνπλ νη ίδηνη βαζηθνί θαλφλεο. Βαζηθήο ζεκαζίαο είλαη νη αθφινπζεο ηξεηο 

(3) αξρέο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αθνξνχλ ηε λνκηθή ζέζε ηνπ κεηφρνπ :  

α) νχηε κε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κπνξεί λα αλαρζεί ε εμνπζία δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ζην κεηνρηθφ δηθαίσκα 

β) ε αξρή ηεο ειεχζεξεο κεηαβίβαζεο ηεο κεηνρηθήο ζρέζεο  

γ) ε αξρή ηεο έιιεηςεο ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε κεηνρηθή ζρέζε. 

(Κσλζηαληίλνο Πεηαιάο, 2004, ζει 81-82). 

1.7.2.Ίδξπζε Αλώλπκεο εηαηξείαο  

Γηα ηελ ίδξπζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία: 

 χλαςε Καηαζηαηηθνχ 

 Αλάιεςε ησλ κεηνρψλ(Κάιπςε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ) 

 Έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηεο Άδεηαο χζηαζεο 

 Γεκνζηφηεηα ηεο χζηαζεο 

 Έμνδα ηεο χζηαζεο 

 Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

1.7.2.1. ύλαςε Καηαζηαηηθνύ 

 Σν Καηαζηαηηθφ είλαη ζχκβαζε (κεηαμχ ησλ ηδξπηψλ ηεο Α.Δ νη νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ε νπνία θαη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ν νπνίνο είλαη ζπζηαηηθνχ ραξαθηήξα.(Κσλζηαληίλνο 

Πεηαιάο, 2004, ζει 85).  
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Σν άξζξν 2  παξ.1 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 αλαθέξεη φηη ζην Καηαζηαηηθφ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο φπσο: 

 Γηα ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο 

 Γηα ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο 

 Γηα ηελ δηάξθεηα ηεο 

 Γηα ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

 Γηα ην είδνο ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ αξηζκφ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ 

έθδνζε ηνπο 

 Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε θαηεγνξίαο, εάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο κεηνρψλ 

 Γηα ηελ κεηαηξνπή νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζε αλψλπκεο ή αλσλχκσλ ζε 

νλνκαζηηθέο 

 Γηα ηε ζχγθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 Γηα ηε ζχγθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε , ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

Γεληθψλ πλειεχζεσλ  

 Γηα ηνπο ειεγθηέο  

 Γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ 

  Γηα ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ  

 Γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 2  παξ.2 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ην Καηαζηαηηθφ ηεο Α.Δ πξέπεη λα 

αλαθέξεη:  

 Σα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππέγξαςαλ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ έρεη 

ππνγξαθεί ην θαηαζηαηηθφ απηφ 

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ, ηνπιάρηζηνλ θαηά πξνζέγγηζε, φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ 

απαηηήζεθαλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη βαξχλνπλ απηή. 

1.7.2.2.Αλάιπςε ησλ Μεηνρώλ (Κάιπςε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ) 

Ο Κ.Ν.2190/1920 θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ αλαθέξεη φηη ην θεθάιαην ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο θαιχπηεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ, απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ηδξπηέο θαη θαηαβάιιεηαη, θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ζην ζχλνιν ηνπ ή 

ελ κέξεη. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην κέξνο πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο 
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πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην θαηψηαην φξην πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. (Ο ηίηινο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 Ν.3604/2007,ΦΔΚ Α 189/8.8.2007.) 

Σν άξζξν 2 ηνπ λφκνπ δηαηππψλεη φηη  ην θαηψηαην φξην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψλπκεο 

εηαηξείαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (24.000,00) επξψ, νινζρεξψο 

θαηαβεβιεκέλν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. (Ζ παξάγξαθνο 2,φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξ.38 Ν.2065/1992 κε ηελ παξ.1 άξζξνπ 11 Ν.2579/1998 θαη κε ην άξζξν 12   

Ν.2842/2000,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 3 εδάθ.α΄ηνπ άξζξνπ 6 ηεο απφ 

12.12.2012 ΠΝΠ,ΦΔΚ Α 240/12.12.2012.) 

ην ίδην άξζξν ηνλίδεηαη φηη νη πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξείεο,  πνπ  έρνπλ εηαηξηθφ  

θεθάιαην  κηθξφηεξν ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νξίνπ ππνρξενχληαη 

εληφο  δχν  εηψλ  απφ  ηελ  έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, λα απμήζνπλ ην θεθάιαηφ ηνπο κέρξη 

ηνπ νξίνπ απηνχ, δηαθνξεηηθά αλαθαιείηαη  ε  άδεηα  ζχζηαζεο ηνπο.(Ζ παξάγξαθνο 3 

αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξ.38 Ν.2065/1992 (Α 113)). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη   ην Μεηνρηθφ θεθάιαην  απνηειείηαη κφλν απφ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ρξεκαηηθήο  απνηίκεζεο.   Σα  ζηνηρεία  απηά  ηνπ ελεξγεηηθνχ  δελ  

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλάιεςε ππνρξέσζεο εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ. (άξζξν 8 παξ. 6 ηνπ Κ.Ν 2190/1920). 

 

1.7.2.3. Έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηεο Άδεηαο ύζηαζεο 

Ζ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ε άδεηα  ζχζηαζεο ηεο Α.Δ. κεηά θαη ην Ν.Γ.532/1970 «πεξί 

ζπκπιεξψζεσο ησλ δηαηάμεσλ πεξί δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο» αιιά θαη ην Β.Γ.191/1972 

παξέρνληαη απφ ηνλ αξκφδην θαηά ηφπν λνκάξρε. Πξνθεηκέλνπ φκσο γηα νξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο εηαηξείεο φπσο νη ηξαπεδηθέο, αζθαιηζηηθέο, επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο εηζαγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ Αζελψλ, ε έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ε άδεηα ζχζηαζεο 

ρνξεγνχληαη απεπζείαο απφ ηελ αξκφδηα θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ εκπνξίνπ. 

(Κσλζηαληίλνο Πεηαιάο, 2004, ζει 88).  

1.7.2.4.Γεκνζηόηεηα ηεο ύζηαζεο 

Ζ δεκνζηφηεηα είλαη επηβεβιεκέλε θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε  γηα ηελ ζχζηαζε ηεο Α.Δ. 

δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζηαηεχεηαη ηφζν ε ίδηα ε εηαηξεία φζν θα νη θαιφπηζηνη ηξίηνη. 

χκθσλα κε ηελ παξ.10 ηνπ άξζξνπ7β ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ε Α.Δ. απνθηά λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα κε ηελ θαηαρψξεζε ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ηδξπηηθήο 
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πξάμεο κε ην θαηαζηαηηθφ καδί κε ηε δηνηθεηηθή απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη 

ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο φπνπ απαηηείηαη. Αλαιπηηθά : 

Ζ παξ. 1α & 1β ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν.2190/1920 αλαθέξεη φηη ε δεκνζηφηεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαρψξεζε, χζηεξα απφ έιεγρν, ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ζην 

Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο 

λνκαξρίαο   φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία. Με ηε δεκνζίεπζε, κε επηκέιεηα  ηεο  

αξκφδηαο  ππεξεζίαο  θαη  κε δαπάλεο  ηεο  ελδηαθεξφκελεο εηαηξείαο, ζην ηεχρνο Αλψλπκσλ 

Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ  Πεξηνξηζκέλεο  Δπζχλεο   ηεο   Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, 

αλαθνίλσζεο  γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην νηθείν Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ ησλ Πξάμεσλ  

θαη   ησλ   ζηνηρείσλ   πνπ   ππνβάιινληαη   ζε   δεκνζηφηεηα, ηξνπνπνηνχκελεο  αλάινγα  ηεο  

παξ.  3  ηνπ  άξζξνπ  21  ηνπ Ν. 1599/86 "ρέζεηο Κξάηνπο - πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ  

ηαπηφηεηαο  θαη  άιιεο δηαηάμεηο"   (ΦΔΚ  Α`  75/1986. Βάζε ηεο παξ. 1γ ηνπ Κ.Ν.2190/1920 

θαη εηδηθά γηα ζπζηαηηθέο πξάμεηο, ε παξαπάλσ δεκνζίεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηκέιεηα 

θαη κε δαπάλεο ηεο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείαο. Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη πξνο ην 

Δζληθφ Σππνγξαθείν ππνγεγξακκέλε απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή θαη ζεσξεκέλε απφ ηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ ζρεηηθψλ ηειψλ. Απνδεηθηηθφ ηεο παξαπάλσ 

δεκνζίεπζεο πξνζθνκίδεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή εληφο κελφο απφ ηελ εγγξαθή ηεο 

εηαηξείαο ζην νηθείν κεηξψν, επί πνηλή δηαγξαθήο ηεο εηαηξείαο απφ ην κεηξψν. (Σν εδάθην 

γ` πξνζηέζεθε  κε ηελ παξ.13 άξζξ.1 Ν.2941/2001,ΦΔΚ Α 201/12.9.2001.) 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη 

δεκνζηφηεηα.(Παξ. 14 Άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν.2190/1920) 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΤΣΔΡΖ 

2.ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ  ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Κ.Ν.2190/1920 όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

2.1.Σν  Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ην θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαιχπηεηαη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ, απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηδξπηέο θαη 

θαηαβάιιεηαη, θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ζην ζχλνιφ ηνπ ή ελ κέξεη. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, ην κέξνο πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (24.000,00) επξψ, νινζρεξψο 

θαηαβεβιεκέλν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

Σν άξζξν 8
β 

νξίδεη φηη νη κεηνρέο κπνξεί λα είλαη νλνκαζηηθέο ή αλψλπκεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ. Δπίζεο ζην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη φηη νη κεηνρέο κεηαβηβάδνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ κεηαβίβαζε θηλεηψλ πξαγκάησλ. 

Σν άξζξν 11α ηνπ Κ.Ν.2190/1920 αλαθέξεη φηη  ην θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο 

δηαηξείηαη ζε κεηνρέο πνπ κπνξεί λα είλαη αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο θαη ελζσκαηψλνληαη ζε 

ηίηινπο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ. 

Ζ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ κεξηθή θαηαβνιή 

θεθαιαίνπ φηη ζεσξείηαη ε θαηαβνιή θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ε θαηαβνιή 

ζε θάζε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, ηκήκαηνο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο κε 

ηαπηφρξνλε αλάιεςε, απφ θάζε κέηνρν, ηεο ππνρξέσζεο γηα θαηαβνιή ηεο ππφινηπεο αμίαο 

ηεο κεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

Μεξηθή θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε εηζθνξάο ζε είδνο, 

θαζώο θαη επί εηαηξεηώλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην. 

2.2.Σα όξγαλα  ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο – Διεγθηέο  

2.2.1.Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην (άξζξν 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) 

Ζ Α.Δ. εθπξνζσπείηαη επί δηθαζηεξίνπ θαη εμσδίθσο απφ ην  Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην,  

ελεξγψληαο ζπιινγηθψο.  
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Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε, εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ. Σν δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία κέιε. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν. ηελ πεξίπησζε 

απηή ην λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ 

εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Σν άξζξν 22 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 νξίδεη φηη ην Γ. είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα φιεο ηηο 

πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη θάζε 

επηδίσμε πνπ γελλάηαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο. 

2.2.2.Γεληθή πλέιεπζε (άξζξν 33 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) 

1.Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο  ην νπνίν είλαη 

ζπιινγηθφ, αθνχ ζε απηφ ζπκκεηέρνπλ ή ηνπιάρηζην έρνπλ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φινη νη 

κέηνρνη. Οη απνθάζεηο ηεο εθθξάδνπλ ηε βνχιεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο θαηά 

θαλφλα φκσο πξνο ηηο εζσηεξηθέο  ζρέζεηο ηεο θαη φρη πξνο ηηο εμσηεξηθέο, δειαδή απέλαληη 

ζηνπο ηξίηνπ. (Κσλζηαληίλνο Πεηαιάο, 2004, ζει 293-294). 

Απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο (άξζξν 34 ηνπ Κ.Ν.2190/1920) 

Ζ γεληθή ζπλέιεπζε είλαη κφλε αξκνδία λ' απνθαζίδεη πεξί:  

α) ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ,  

β) εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ. 

 γ)εγθξίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο. 

δ) δηαζέζεσο ησλ εηεζίσλ θεξδψλ. 

ε) ζπγρψλεπζεο, δηάζπαζεο, κεηαηξνπήο, αλαβίσζεο, παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζεο 

ηεο εηαηξείαο θαη 

ζη) πεξί δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηψλ. 

 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη:  

α) απμήζεηο πνπ απνθαζίδνληαη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ Κ.Ν 

2190/20 απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο θαη απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο 

άιισλ λφκσλ,  

β) ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 11, ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ άξζξνπ 17β ηνπ Κ.Ν.2190/1920 

γ) ν δηνξηζκφο κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πξψηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,  
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δ) ε εθινγή θαηά ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Κ.Ν.2190/20, ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ 

ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν,  

ε) ε απνξξφθεζε θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Κ.Ν.2190/20 αλψλπκεο εηαηξείαο απφ άιιε αλψλπκε 

εηαηξεία πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη  

ζη) ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα 

εηαηξηθή ρξήζε κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

2.2.3.ΔΛΔΓΚΣΔ 

 Σαθηηθφο έιεγρνο ηεο εηαηξείαο απφ νξθσηνχο ειεγθηέο - ινγηζηέο (άξζξν 36 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920):1.Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 

δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α, 

ειέγρνληαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζρεηηθήο πεξί νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ λνκνζεζίαο. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 

8 ηνπ άξζξνπ 42α εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. ε θάζε πεξίπησζε, ην θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο 

πνπ ηδξχεηαη κε θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) επξψ πξέπεη λα 

πξνβιέπεη φηη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ειέγρνληαη 

απφ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή. 

2. Ο έιεγρνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ θχξνπο ηεο 

έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

3. Οη νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο δηνξίδνληαη απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ 

ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία. 

Σν θαηαζηαηηθφ ή έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ ζπγθαιείηαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, κπνξεί λα νξίδεη νξθσηνχο ειεγθηέο - ινγηζηέο γηα ηελ πξψηε 

εηαηξηθή ρξήζε. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ επζχλνληαη έλαληη ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

παξάιεηςε δηνξηζκνχ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλ δελ 

ζπγθάιεζαλ εγθαίξσο ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην δηνξηζκφ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ - ινγηζηψλ. Γηα ηελ παξάιεηςε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ επζχλνληαη θαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57. ε θάζε πεξίπησζε, ν 

δηνξηζκφο νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ απφ κεηαγελέζηεξε γεληθή ζπλέιεπζε δελ επεξεάδεη 

ην θχξνο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο. Οη ειεγθηέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα 

επαλαδηνξίδνληαη, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) ζπλερφκελεο εηαηξηθέο ρξήζεηο. 
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Μεηαγελέζηεξνο επαλαδηνξηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ιάβεη ρψξα, αλ δελ έρνπλ παξέιζεη δχν 

(2) πιήξεηο ρξήζεηο. 

Σν άξζξν 36α αλαθέξεη  ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ κε νξθσηνχο ειεγθηέο –

ινγηζηέο. πγθεθξηκέλα νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηα 

δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42
α
 ηνπ 

Κ.Ν.2190/20, ειέγρνληαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 36
α
 

ηνπ Κ.Ν 2190/20 (δηελεξγείηαη απφ ειεγθηέο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ, πνπ είλαη κέιε 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Ο.Δ.Δ.) θαη θάηνρνη άδεηαο επαγγέικαηνο Λνγηζηή 

- Φνξνηερληθνχ Α"" ηάμεσο ηνπ N. 2515/1997 (ΦΔΚ 154 Α""). Οη ειεγθηέο απηνί, καδί κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο) ή απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή.  

Όπσο ηα άξζξα 36 θαη 36α θαηαξγήζεθαλ κε ηελ πεξίπησζε 6α ηεο ππνπαξ. Α1 ηεο παξ. Α 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4336/2015 (ΦΔΚ Α΄ 94/14-08-2015) θαη ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν θαη 

ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ λφκνπ έπαςαλ λα ηζρχνπλ απφ 01/01/2016. Οπζηαζηηθά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην  Μέξνο Β΄ θαη ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4336/2015. Γειαδή ππφθεηληαη ζε 

ηαθηηθφ έιεγρν απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο λφκηκνπο  ειεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία  νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νληνηήησλ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4308/2014 , φηαλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ κεγέζνπο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κεζαίεο θαη κεγάιεο νληφηεηεο. Αληίζηνηρα πξναηξεηηθφο ηαθηηθφο 

έιεγρνο ππφθεηληαη νη κηθξέο νληφηεηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4308/2014 θαη  

κπνξνχλ λα ην πξνβιέπνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ή, εάλ δελ πξνβιέπεηαη ζε απηφ, λα 

απνθαζίδνπλ δηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, ηελ 

ππνβνιή ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ειεγθηηθά πξφηππα. 

2.3.Σεξνύκελα  βηβιία , Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 

Σεξνχκελα Βηβιία Α.Δ 

χκθσλα κε ην άξζξν 7,8 θαη 27  ηνπ Π.Γ. 186/92 Κ.Β.. ν επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο 

θαηεγνξίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαηά ηε 

δηπινγξαθηθή κέζνδν κε νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο 

αξρέο ηεο ινγηζηηθήο. πγθεθξηκέλα ν επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ 

εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά ην   Δ.Γ.Λ. (Π.Γ.123/80). Ο ππφρξενο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο ηεξεί : 
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 Γεληθφ  Ζκεξνιφγην, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φιεο νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο(ηακεηαθέο θαη 

ζπκςεθηζηηθέο) ηεο επηρείξεζεο. Δπηηξέπεηαη λα ηεξείηαη θαη έλα αθφκα εκεξνιφγην γηα ηηο 

πξάμεηο ηζνινγηζκνχ.  

 Γεληθφ Καζνιηθφ  

 Αλαιπηηθά Καζνιηθά 

 Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ ζην νπνίν κεηά απφ θαηακέηξεζε θαηαγξάθνληαη θαη 

απνηηκψληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πεξηνπζίαο πνπ θαηέρεη θαηά ηε ιήμε 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ ζην ηέινο θάζε έηνπο θαη ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 2238/1994 πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθθαζάξηζε πνπ 

δηαξθεί πέξαλ ηνπ έηνπο. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο εθαξκφδνληαη 

ππνρξεσηηθά νη θαλφλεο απνηίκεζεο ηνπ Π.Γ. 1123/1980. 

 Βηβιίν πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ  

 Βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  

 Βηβιίν κεηφρσλ  

 Μεηξψν Παγίσλ ζηνηρείσλ 

  Βηβιίν Απνζήθεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Β..Ο 

επηηεδεπκαηίαο πνπ είλαη ππφρξενο ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο ηεξεί γηα ηα ίδηα πξντφληα 

ζηελ έδξα ηνπ ή ζην ππνθαηάζηεκα πνπ εμάγεη απηνηειέο απνηέιεζκα α)Βηβιίν ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη’ είδνο πξντφληνο  θαη β) Βηβιίν παξαγσγήο 

θνζηνινγίνπ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη’ είδνο. 

 

Ο λφκνο 4093/2012 Κ.Φ.Α.. αληηθαηέζηεζε ηνλ Κ.Β. θαη ηζρχεη απφ 

01.01.2013.πγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 4 παξ.7 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ1 ηνπ 

Κ.Φ.Α.. ν ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ εληάζζεηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ 

βηβιίσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαηά ηελ δηπινγξαθηθή 

κέζνδν κε νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο 

ινγηζηηθήο. 

 Γεληθφ  Ζκεξνιφγην, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φιεο νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο(ηακεηαθέο θαη 

ζπκςεθηζηηθέο) ηεο επηρείξεζεο. Δπηηξέπεηαη λα ηεξείηαη θαη έλα αθφκα εκεξνιφγην γηα ηηο 

πξάμεηο ηζνινγηζκνχ.  

 Γεληθφ Καζνιηθφ  

 Αλαιπηηθά Καζνιηθά 

 Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ ζην νπνίν κεηά απφ θαηακέηξεζε θαηαγξάθνληαη θαη 

απνηηκψληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πεξηνπζίαο πνπ θαηέρεη θαηά ηε ιήμε 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ ζην ηέινο θάζε έηνπο θαη ηα 
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λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 2238/1994 πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθθαζάξηζε πνπ 

δηαξθεί πέξαλ ηνπ έηνπο. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο εθαξκφδνληαη 

ππνρξεσηηθά νη θαλφλεο απνηίκεζεο ηνπ Π.Γ. 1123/1980. 

 Βηβιίν πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ  

 Βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  

 Βηβιίν κεηφρσλ  

 Μεηξψν Παγίσλ ζηνηρείσλ 

 Τπνρξενχηαη λα ηεξεί ειεθηξνληθφ θάθειν ειέγρνπ αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ν νπνίνο 

ελεκεξψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα ηνπ ηειεπηαίνπ πξνζσξηλνχ θαη 

ηνπ νξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ησλ εκεξνινγίσλ, ηνπ 

βηβιίνπ απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ, ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ 23 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ λφκνπ απηνχ, θαη ηνπ κεηξψνπ παγίσλ, εθφζνλ απηά ηεξνχληαη κεραλνγξαθηθά. 

 Οη επηηεδεπκαηίεο είλαη ππφρξενη λα ηεξνχλ ηελ θίλεζε ησλ απνζεκάησλ ζην ινγαξηαζκφ 94 

ηεο νκάδαο 9 εθφζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη άλσ ησλ 5 εθ. €.  

Δηδηθφηεξα νη Α.Δ.είλαη ππνρξεσκέλεο ηφζν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

(αξ.7 Κ.Β..) φζν θαη απφ απηέο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο (αξζ. 8β,20 παξ 6 θαη 32 Ν2190/20) 

λα ηεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Ο Ν.4308/2014 Δ.Λ.Π αληηθαζηζηά ηνλ Κ.Φ.Α.. πνπ ίζρπε θαη’ επέθηαζε  ηνπ Κ.Β.. θαη ην 

Δ.Γ.Λ.. θαη ηζρχεη απφ 01.01.2015. Ζ Α.Δ. θαηαηάζζεηαη αλάινγα κε ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ), ην θαζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ θαη ην κέζν φξν 

απαζρνινχκελσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  πεξηφδνπ ζε: 

 Πνιχ κηθξέο νληφηεηεο 

 Μηθξέο νληφηεηεο 

 Μεζαίεο νληφηεηεο 

 Μεγάιεο νληφηεηεο  

 

Όηαλ ε νληφηεηα ζπληάζζεη ηζνινγηζκφ, ρξεζηκνπνηεί έλα θαηάιιειν δηπινγξαθηθφ 

ζχζηεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεξεί: 

 Αξρείν ζην νπνίν θαηαρσξεί αλαιπηηθά θάζε ζπλαιιαγή θαη γεγνλφο 

(εκεξνιφγην) 

 Αξρείν κε ηηο κεηαβνιέο θάζε ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ (αλαιπηηθφ θαζνιηθφ) 
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 χζηεκα ζπγθέληξσζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ απμήζεσλ θαη κεηψζεσλ (ρξεψζεσλ 

θαη πηζηψζεσλ) θαζψο θαη ην ππφινηπν θάζε ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ (ηζνδχγην). 

 Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Αξρείν επελδχζεσλ ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο, ηίηινπο θαζαξήο ζέζεο θαη ινηπνχο 

ηίηινπο. 

 Αξρείν ηδηφθηεησλ απνζεκάησλ 

 Αξρείν απνζεκάησλ ηξίησλ  

 Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Αξρείν ινγαξηαζκψλ θαζαξήο ζέζεο  

 Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ  

 Αξρείν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα 

 

Με ην άξζξν 42α νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ:  

 (α) ηνλ ηζνινγηζκφ, 

 (β) ην ινγαξηαζκφ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο», 

 (γ) ηνλ «πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ» θαη  

 (δ) ην πξνζάξηεκα. 

 Σα έγγξαθα απηά απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη ειέγρνληαη φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 36, 36α 

θαη 37 ηνπ Κ.Ν 2190/20. 

 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη νη ελνπνηνχκελεο ζε απηέο επηρεηξήζεηο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ Κ.Ν 2190/20, θαηαξηίδνπλ, επηπξνζζέησο, 

θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ. 

 Σηο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαηαξηίδνπλ θαη φζεο αλψλπκεο εηαηξείεο 

ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο 

αμίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη νη 

ελνπνηνχκελεο ζε απηέο επηρεηξήζεηο. 

 Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, 

θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο απηνχ 

ηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 θαη 43α θαη εκθαλίδνπλ κε 

απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 42β, 
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42γ, 42δ, 42ε, 43 θαη 43α, δελ επαξθεί γηα ηελ παξνπζία ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλα πνπ 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, παξέρνληαη φιεο νη 

αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Δάλ, ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εθαξκνγή κηαο απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ , επηβάιιεηαη παξέθθιηζε απφ απηή ηε δηάηαμε 

γηα λα απνδνζεί ε πξαγκαηηθή εηθφλα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πην πάλσ παξάγξαθν. Κάζε 

ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα καδί κε ηελ πιήξε αηηηνιφγεζή ηεο θαη κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο πάλσ ζηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο εηαηξίαο. 

Γηα λα ιεθζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε έγθπξε απφθαζε πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πξέπεη λα έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηξία 

δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ήηνη απφ:  

α) ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,  

β) ην δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο 

ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηα ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ θαη  

γ) ηνλ ππεχζπλν γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ ινγηζηεξίνπ.  

Οη παξαπάλσ ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε. 

Κάζε εηαηξία, ε νπνία, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ πξψηνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

απηνχ ηνπ Νφκνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, δελ ππεξβαίλεη ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ δχν απφ ηα 

παξαθάησ ηξία θξηηήξηα:  

α) ζχλνιν ηζνινγηζκνχ δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (2.500.000) επξψ, φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα 

ηζνινγηζκνχ πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ θαη 

 β) θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ.  

 γ. κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 50 άηνκα, 

κπνξεί λα δεκνζηεχεη ζπλνπηηθφ ηζνινγηζκφ, πνπ λα εκθαλίδεη κφλν ηνπο ινγαξηαζκνχο νη 

νπνίνη, ζην ππφδεηγκα πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ, ραξαθηεξίδνληαη κε γξάκκαηα θαη 

ιαηηληθνχο αξηζκνχο, κε ην φξν φηη νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζα δηαρσξίδνληαη ζε 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42ε. 

 Οη εηαηξείεο απηέο, εθφζνλ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 134 

ηνπ Ν.2190/20, κπνξνχλ λα κελ εθιέγνπλ ηνπο ειεγθηέο ηνπο απφ ην ψκα Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
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Σα αλσηέξσ θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 38 ηνπ Ν.4308/14 θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ 

31/12/2014. 

Με βάζε ην άξζξν 16 ηνπ Ν.4308/14  φιεο νη ζπλαιιαγέο θαη φια ηα γεγνλφηα πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία ελζσκαηψλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηφδνπ.  Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη 

παξνπζηάδνπλ εχινγα (εχινγε παξνπζίαζε), ηα αλαγλσξηδφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ), ηηο ππνρξεψζεηο, ηελ θαζαξή ζέζε, ηα ζηνηρεία εζφδσλ, εμφδσλ, 

θεξδψλ θαη δεκηψλ, θαζψο θαη ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ, θαηά πεξίπησζε. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κεγάισλ νληνηήησλ , πεξηιακβάλνπλ: 

α) Σνλ Ηζνινγηζκφ ή Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Πίλαθαο). 

β) Σελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Πίλαθαο). 

γ) Σελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο (Πίλαθαο). 

δ) Σελ Καηάζηαζε Υξεκαηνξνψλ (Πίλαθαο).  

ε) Σν Πξνζάξηεκα (εκεηψζεηο). 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κεζαίσλ νληνηήησλ πεξηιακβάλνπλ: 

α) Σνλ Ηζνινγηζκφ ή Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Πίλαθαο). 

β) Σελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Πίλαθαο). 

γ) Σελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο (Πίλαθαο). 

δ) Σν Πξνζάξηεκα (εκεηψζεηο). 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ νληνηήησλ 

πεξηιακβάλνπλ: 

α) Σνλ Ηζνινγηζκφ ή Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Πίλαθαο). 

β) Σελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Πίλαθαο).  

γ) Σν Πξνζάξηεκα (εκεηψζεηο). 

 2.4.Γεκνζηόηεηα ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκώλ (νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ)  

Βάζεη κε ην άξζξν 43β ηνπ Ν.2190/20  νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη 

ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ παξ. 1 θαη 5 ηνπ παξφληνο, κε ηε κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελν, κε βάζε ην νπνίν ν ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο έρνπλ ζπληάμεη ηελ 

έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Αλ νη ειεγθηέο έρνπλ παξαηεξήζεηο ή αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψκεο, 

ηφηε ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζηηο δεκνζηεπφκελεο 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπφκελν ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

Ο ηζνινγηζκφο εηαηξείαο, ν ινγαξηαζκφο «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» θαη ν «πίλαθαο δηαζέζεσο 

απνηειεζκάησλ», καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, φηαλ πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο απφ 

νξθσηνχο ειεγθηέο - ινγηζηέο, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, φηαλ θαηά πεξίπησζε ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Ν.2190/20, δεκνζηεχνληαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

επφκελε παξάγξαθν. 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο νθείιεη λα δεκνζηεχεη ηα έγγξαθα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζηα έληππα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 26. 

Μέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή 

γεληθή πλέιεπζε καδί κε ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26α  ηνπ Ν.2190/20 ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη 

αληίηππν ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

2.5.Γηάζεζε Κεξδώλ 

Γηα ηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία ζα παξαζέζνπκε βαζηθνχο θαλφλεο 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: 

 Άξζξν 43 παξ. 3δ θαη 4: Μέρξη ηελ πιήξε απφζβεζε φισλ ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο 

"πνιπεηνχο απφζβεζεο" απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηαλνκή θεξδψλ εθηφο αλ ην 

αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ απηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ 

πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ θαη ηνπ ππνινίπνπ ησλ θεξδψλ εηο λέν. 

Σα αλσηέξσ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4308/14 θαη παύνπλ λα ηζρύνπλ από 31/12/2014. 

 Παξ.1 ηνπ άξζξνπ 44
α 

ηνπ Ν.2190/20: Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε δηαλνκή ζηνπο 

κεηφρνπο εθφζνλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο, ην ζχλνιν ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγκα, ηζνινγηζκνχ 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ ηνπ Ν.2190/20  είλαη ε κεηά απφ ηε δηαλνκή απηή 

ζα γίλεη θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξνζαπμεκέλνπ κε ηα 

απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν ή ην 

θαηαζηαηηθφ. Σν πνζφ απηνχ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ 

δελ έρεη αθφκε θιεζεί λα θαηαβιεζεί. 
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 Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44
α
 ηνπ Ν.2190/20: Σν πνζφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο πνπ έρεη 

ιήμεη πξνζαπμεκέλν κε ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη ηα 

απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη θαη απνθαζίζηεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε 

δηαλνκή ηνπο θαη κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ηα 

πνζά πνπ επηβάιιεηαη λα δηαηεζνχλ γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ην 

λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ. Σν πξνο δηαλνκή πνζφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο κέζα 

ζε δπν κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ βάζεη ηνπ άξζξνπ 44  ηνπ Ν.2190/20 : Δηεζίσο αθαηξείηαη ην 

εηθνζηφ (δειαδή πνζνζηφ 5%)  ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξνο ζρεκαηηζκφ 

ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ο ζρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ παχεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθή  φηαλ ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ αλέιζεη ζην 1/3 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

Σν απνζεκαηηθφ ηνχην ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθψο πξνο εμίζσζε πξν πάζεο 

δηαλνκήο κεξίζκαηνο ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη 

δεκηψλ. 

 Γηαλνκή πξνκεξηζκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.2190/20: Δπηηξέπεηαη ε 

δηαλνκή πξνζσξηλψλ πξνκεξηζκάησλ ή πνζνζηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είθνζη 

κέξεο ηνπιάρηζην πξηλ απφ απηή ζα πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζε κία εθεκεξίδα 

εθδηδφκελεο ζηελ Αζήλα κε επξεία θπθινθνξία θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ φζν θαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο ινγηζηηθή θαηάζηαζε γηα ηελ 

εηαηξηθή πεξηνπζία ππνβαιιφκελε θαη ζην ππνπξγείν εκπνξίνπ. Ζ δηαλνκή απηή δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ην κηζφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ινγηζηηθή 

θαηάζηαζε.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ην άξζξν 45 ηνπ Κ.Ν.2190/20 πξνζδηνξίδεη ηελ δηάζεζε 

θεξδψλ κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο σο εμήο: 

Καζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη ηα πξνθύπηνληα κεηά ηελ αθαίξεζε εθ ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ αθαζαξίζησλ θεξδώλ παληόο εμόδνπ, πάζεο δεκίαο, ην θαηά ην λόκν 

απνζβέζεσλ θαη παληόο άιινπ εηαηξηθνύ βάξνπο. 

Σα θαζαξά θέξδε δηαλέκνληαη κε ηελ εμήο ζεηξά: 

α) αθαηξείηαη ε θαηά ηνλ παξφληα λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ θξάηεζε δηα ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ 

β) θξαηείηαη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ην άξζξν 3 ηνπ α.λ. 148/1967. 

γ) ην ππφινηπν δηαηίζεηαη θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=C526550E5A80F350.1F7114577C&version=1967/10/09
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΣΖ 

3.ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ  ΣΟΝ  Κ.Ν.2238/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη  

3.1.Πξνζδηνξηζκόο αθαζάξηζηνπ θαη θαζαξνύ εηζνδήκαηνο λνκηθώλ 

πξνζώπσλ. 

Χο αθαζάξηζηα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ  

Κ.Ν.2238/1994,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ  ιακβάλνληαη: 

 α)Σν ηίκεκα ησλ νξηζηηθψλ πσιήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο θαη νη 

ακνηβέο απφ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί. 

 β)Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηα, απφ θηλεηέο αμίεο, απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 13 παξ 

1,20,21,22,24,25,28 παξ. 1,2,3 θαη 4, ην άξζξν 30,37,40,41 θαζψο θαη θάζε εηζφδεκα απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 

Ν.2238/1994 (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Ν.2238/94). 

 

Από ηα αθαζάξηζηα έζνδα εθπίπηνπλ νη δαπάλεο απόθηεζεο εηζνδήκαηνο όπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 31 ηνπ Κ.Ν.2238/1994. .Σα έμνδα κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλνπ ζε 

αλψλπκε εηαηξία θαη ζπλδενκέλνπ κε δηνηθεηηθφ ζχκβνπιν ηεο εηαηξίαο απηήο κε ζπγγεληθφ 

δεζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνλ ηέηαξην βαζκφ εθπίπηνπλ κφλνλ εθφζνλ 

θαηαβιήζεθαλ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επηθνπξηθήο ή θχξηαο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ζην 

Η.Κ.Α. ή άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.(παξ2 άξζξν 105 ηνπ Ν.2238/94). 

Ζ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.2238/94 αλαθέξεη φηη πιένλ ησλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζην παξφλ άξζξν απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ εθπίπηνπλ 

θαη νη αθφινπζεο: 

 α)Σα πνζά πνπ θαηαβάιιεη εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία γηα ηελ εμαγνξά ηδξπηηθψλ 

ηίηισλ απηήο, θαζψο θαη νη ηφθνη πνπ θαηαβάιιεη ζηνπο θαηφρνπο ηδξπηηθψλ ηίηισλ 

ηεο, εθφζνλ νη ηφθνη απηνί δελ πξνέξρνληαη απφ ηα θέξδε ηεο 

 β)Οη ηφθνη πνπ θαηαβάιεη εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία ζηνπο θαηφρνπο πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ απηήο, εθφζνλ νη ηφθνη δελ πξνέξρνληαη απφ ηα θέξδε ηεο 
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 γ)Οη ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ βαξχλνπλ ηελ 

ίδηα ηελ αλψλπκε εηαηξία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ Κ.Ν.2190/1920. 

 

Αλαιπηηθά αλαθέξνπκε ηηο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ. Ν . 2238/94: 

α) Σα  γεληθά έμνδα δηαρείξηζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη : 

αα) Σα έμνδα κηζζνδνζίαο θαη ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ, εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί ή 

βεβαησζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Η.Κ.Α. ή άιινπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ 

κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2873/2000 , εθηφο αλ απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ 

θαηαβνιή εηζθνξψλ. Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε αλ δελ 

έρνπλ εμνθιεζεί κέζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή επηηαγψλ πνπ 

εμνθινχληαη κέζσ ησλ ίδησλ ινγαξηαζκψλ. 

 ββ) Σν ηεθκαξηφ ελνίθην ησλ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηία θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, εθφζνλ απηφ ππνινγίζηεθε ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα 

γγ) Σα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ιφγσ δσξεάο ζην Γεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ην Δζληθφ Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο (Δ.ΣΑ.Κ..), ηα εκεδαπά αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα λνζνθνκεία 

πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δίθαηνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ. Ζ αμία ησλ εηδψλ δηαηξνθήο 

πνπ δσξίδνληαη απφ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη ηέηνηα αγαζά, πξνο ην 

θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία "ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ - ΗΓΡΤΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΠΔΗΝΑ" (ΦΔΚ 540 Β/1995). Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, σο αμία ησλ δσξηδφκελσλ εηδψλ δηαηξνθήο ιακβάλεηαη ην θφζηνο 

απφθηεζεο ή παξαγσγήο ηνπο, θαηά πεξίπησζε θαη είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηνηρείνπ. Ζ αμία ησλ θηλεηψλ κλεκείσλ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, πνπ κεηαβηβάδνληαη ιφγσ δσξεάο ζην Γεκφζην ή ζε κνπζεία 

αλαγλσξηζκέλα απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

ζχκθσλα κε ηελ ίδηα λνκνζεζία. Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί πνζνζηφ 

15% ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο νπνίαο εθπίπηεη. ε πεξίπησζε πνπ ε 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο εηδηθήο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο γίλεηαη ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε απφ 

απηή ηεο δσξεάο, ην πνζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D65FB07A5D25F384.2BFACC9EFD70&version=2011/01/19
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δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία εθδίδεηαη ε απφθαζε απηή. Ζ αμία ησλ ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ αζζελνθφξσλ απηνθηλήησλ, πνπ κεηαβηβάδνληαη ιφγσ δσξεάο ζηα 

δεκνηηθά θαη θξαηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ απνηεινχλ λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Ζ αμία 

ησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, εθφζνλ ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηα (500) επξψ ζπλνιηθά αλά έηνο, 

ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ πνπ δσξίδνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ 

1.1.2008 έσο 31.12.2009 ζην Δηδηθφ Σακείν Αληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ Αλαγθψλ 

(Δ.Σ.Α.Δ.Α.), πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ 29.8.2007 Πξάμεσο 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 3624/2007 (ΦΔΚ 289 

Α΄). Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα δσξεέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κφληκνπο θαηνίθνπο 

ησλ πεξηνρψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηηο ππξθαγηέο πνπ εθδειψζεθαλ θαηά ην έηνο 2007. Σα 

ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη κέρξη πνζνζηφ 10% (δέθα ηνηο εθαηφ) ηνπ ζπλνιηθνχ 

θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο, ιφγσ δσξεάο πξνο 

ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα, ηα ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, ηνπο ηεξνχο λανχο, ηηο ηεξέο κνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, 

ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηα Παηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο θαη 

Ηεξνζνιχκσλ, ηελ Ηεξά Μνλή ηλά, ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα εκεδαπά 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

λφκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ή ζπληζηψληαη θαη ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο, ηνπο 

εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο πνπ ζπζηάζεθαλ θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 1514/1985 (ΦΔΚ 13 Α΄) θαη ηνπ Ν. 3653/2008 (ΦΔΚ 49 Α΄), θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά 

θέληξα πνπ απνηεινχλ εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζπζηαζεί λφκηκα. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ 

εθαξκφδνληαη γηα δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πξνο αζιεηηθά ζσκαηεία. Δπίζεο, ηα ρξεκαηηθά 

πνζά πνπ θαηαβάιινληαη κέρξη ην πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο, ιφγσ ρνξεγίαο πξνο ηα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα 

ππάξρνπλ ή ζπληζηψληαη, εθφζνλ επηδηψθνπλ ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο. Οη δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πξνο αζιεηηθά 

ζσκαηεία. Πνιηηηζηηθνί ζθνπνί είλαη ηδίσο, ε θαιιηέξγεηα, ε πξναγσγή θαη δηάδνζε ησλ 

γξακκάησλ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ρνξνχ, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο δσγξαθηθήο, 

ηεο γιππηηθήο θαη ησλ ηερλψλ γεληθφηεξα, θαζψο θαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ηδησηηθψλ κνπζείσλ, φπσο ηέρλεο, θπζηθήο ηζηνξίαο, εζλνινγηθψλ θαη 

ιανγξαθηθψλ. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο θαη 
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Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαζνξίδνληαη, κεηά απφ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

επηδηψθνπλ πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ δηαηάμεσλ. Σα πνζά ησλ 

δσξεψλ θαη ησλ ρνξεγηψλ απηήο ηεο ππνπεξίπησζεο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθφζνλ έρνπλ 

θαηαηεζεί ζε ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα. Σα 

ρξεκαηηθά πνζά απηψλ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ δελ πξέπεη λα έρνπλ εθπέζεη κε βάζε άιιε 

δηάηαμε ηνπ παξφληνο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ πνπ εθπίπηνπλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε απηψλ ησλ 

πνζψλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

δδ) Σα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο γηα νκαδηθή αζθάιηζε δσήο ηνπ 

εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ έλλνηα ηεο νπνίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ρνξήγεζε εθάπαμ πνζνχ ή πεξηνδηθά θαηαβαιιφκελεο παξνρήο ζε ρξήκα κεηά ην ρξφλν ηεο 

πξφσξεο ή θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ε θάιπςε 

ζαλάηνπ ή θαηά θηλδχλσλ ηπραίσλ ζπκβεβεθφησλ. Σν πνζφ ηεο έθπησζεο απηήο δελ κπνξεί 

λα ππεξβεί γηα θαζέλαλ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. Σα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηεο δηάηαμεο απηήο δελ παξέρνπλ δηθαίσκα ιήςεο δαλείνπ ηεο 

επηρείξεζεο ή ησλ αζθαιηδνκέλσλ. 

εε) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηακεία αζθάιηζεο, εθφζνλ 

ε θαηαβνιή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ 

εηζθνξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζε ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν. 

(εκ.Δ.Ο.Δ7: Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο εε΄ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.) 

β) Σσλ δαπαλψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ επαγγεικαηηθψλ γεληθά εγθαηαζηάζεσλ, 

κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ νρεκάησλ. Δηδηθά γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο 

κε θπιηλδξηζκφ κέρξη 1.600 (ρίιηα εμαθφζηα) θπβηθά εθαηνζηά, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο 

ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο θαη απνζβέζεσλ θαη ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη 

ζε εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζε πνζνζηφ 70% (εβδνκήληα 

ηνηο εθαηφ) ηνπ χςνπο απηψλ, εθφζνλ ηα απηνθίλεηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο. Γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ εθπίπηεη, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, 

πνζνζηφ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ησλ πην πάλσ δαπαλψλ. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ 

εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθκίζζσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

ηδησηηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απηνθίλεηα ηνπο 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ππνςήθησλ νδεγψλ. 
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γ) Σεο αμίαο ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ησλ 

άιισλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθέο δαπάλεο 

επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, αζθάιεηαο θ.ιπ.. Οη δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο 

δελ αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαηαβάιινληαη ή νθείινληαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 

νληφηεηα ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή εμαληιήζεθε ζηελ 

ηηκνιφγεζή ηεο θαη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηελεξγήζεθε απφ 

ηξίην πξφζσπν εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαηά ην κέξνο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο εληφο ηνπ εχξνπο ησλ ηηκψλ ηεο εκέξαο ζπλαιιαγήο, νη νπνίεο 

ηηκέο δηακνξθψλνληαη ζε ρξεκαηηζηήξηα εκπνξεπκάησλ ή ζε νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

αγνξέο.                                     Όπσο ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 31, ην νπνίν είρε θαηαξγεζεί κε ηελ παξ. 31 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4110/2013 (ΦΔΚ Α΄ 

17/23-01-2013), επαλήιζε ζε ηζρχ απφ ηφηε πνπ ίζρπζε, ήηνη γηα δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 θαη κεηά θαη κέρξη 31/12/2013 κε ηελ παξ. 

2α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74/26-3-2014).                                                                 

Όπσο ζην ηέινο ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζε γ΄ ηεο πξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 

πξνζηέζεθαλ νη ιέμεηο «εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαηά 

ην κέξνο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο εληφο ηνπ εχξνπο ησλ ηηκψλ ηεο εκέξαο ζπλαιιαγήο, νη 

νπνίεο ηηκέο δηακνξθψλνληαη ζε ρξεκαηηζηήξηα εκπνξεπκάησλ ή ζε νξγαλσκέλεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο» κε ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 50 Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α΄74/28-3-

2014) απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο, ήηνη γηα θέξδε ηζνινγηζκψλ πνπ 

θιείλνπλ κε εκεξνκελία 31/12/2010 θαη κεηά ( παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3842/2010 ). 

δ) Σσλ δεδνπιεπκέλσλ θάζε είδνπο ηφθσλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, γεληθά, ηεο επηρείξεζεο. 

Δμαηξνχληαη: 

αα) νη ηφθνη ππεξεκεξίαο ιφγσ νθεηιήο θφξσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ θαη πξνζηίκσλ πξνο ην 

Γεκφζην ή άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

ββ) νη ηφθνη δαλείνπ πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ 

εηαηξεηψλ, εηαηξηθψλ κεξίδσλ θαη γεληθά επηρεηξήζεσλ, φηαλ νη πην πάλσ ζπκκεηνρέο 

κεηαβηβάδνληαη εληφο δχν (2) εηψλ απφ ην ρξφλν απφθηεζήο ηνπο, 

γγ) νη ηφθνη δαλείνπ πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ ή κεξίδσλ ζε νπνηνδήπνηε 

λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή 

έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 51
Α
 ηνπ Κ.Ν 2238/94  ή ζε θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη νη ηφθνη πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηηο εηαηξείεο απηέο, 
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ε) Σσλ πνζψλ ησλ θάζε είδνπο θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, πνπ βαξχλνπλ ηελ 

επηρείξεζε. Χο ρξφλνο έθπησζεο ινγίδεηαη ν ρξφλνο ηεο θαηαβνιήο απηψλ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηξίησλ. Γελ εθπίπηνπλ νη ηπρφλ θαηαβαιιφκελνη απφ ηελ επηρείξεζε θάζε είδνπο 

θφξνη πνπ βαξχλνπλ ηξίηνπο, κε εμαίξεζε ηνλ εηδηθφ θφξν ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

επηβάιιεηαη επί ησλ πάζεο θχζεσο σθειεηψλ απφ κεηνρηθνχο ηίηινπο. 

 Δπίζεο, δελ εθπίπηνπλ νη αθφινπζνη θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο πνπ βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε:  

αα) ν θφξνο ππεξαμίαο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2065/1992 (ΦΔΚ Α΄113),  

ββ) ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 3842/2010 (ΦΔΚ 

Α΄ 58),  

γγ) ην εληαίν ηέινο αθηλήησλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3634/2008 (ΦΔΚ Α΄ 

9),  

δδ) ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3986/2011 (ΦΔΚ Α΄152),  

εε) ην έθηαθην εηδηθφ ηέινο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

Ν. 4021/2011 (ΦΔΚ Α΄ 218),  

δδ) ε έθηαθηε εηζθνξά ηνπ πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 3845/2010 (ΦΔΚ Α΄ 65),  

εε) ε έθηαθηε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3808/2009 (ΦΔΚ Α΄ 227),  

ζζ) ε έθηαθηε εηζθνξά αθηλήησλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3808/2009 θαη ηη) ν θφξνο ηνπ 

παξφληνο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ θφξνη επαλαρξεψλνληαη ζηελ αληηζπκβαιιφκελε 

επηρείξεζε, εθπίπηνπλ σο δαπάλε ηεο επηρείξεζεο πνπ ηνπο επαλαρξεψλεη εθφζνλ έρνπλ 

απνηειέζεη έζνδν θνξνινγεηέν γηα απηήλ. Δηδηθά ε έθηαθηε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ 

Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) εθπίπηεη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εδαθίνπ ηζρχνπλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4093/2012. (εκ.Δ.Ο.Δ7: Σα δχν ηειεπηαία 

εδάθηα ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.) 

ζη) Σα πνζά ησλ απνζβέζεσλ γηα ηα ελζψκαηα ή άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

αα) Απνζβέζηκν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ή κε ιεηηνπξγηθφ, 

ελζψκαην ή άπιν ζηνηρείν, πνπ απνθηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη έρεη σθέιηκε 

δηάξθεηα δσήο πεξηνξηζκέλε, αιιά κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο. 

ββ) Ζ δηελέξγεηα ησλ απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Τπφρξεεο είλαη νηθνλνκηθέο κνλάδεο, 

νη νπνίεο έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αλεμαξηήησο αλ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ, ηα εθκηζζψλνπλ ή ηα εθκεηαιιεχνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 
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γγ) Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε κέζνδν ζηαζεξήο απφζβεζεο επί ηεο αμίαο θηήζεο ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πξνζαπμεκέλεο κε ηηο δαπάλεο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ. 

δδ) Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά 

απνζβελφκελσλ πνζψλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. Γηα ηα λέα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ε απφζβεζε αξρίδεη απφ ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν απηά άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ή 

ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία θαη ππνινγίδεηαη ζε ηφζα δσδέθαηα, φζνη θαη νη κήλεο κέρξη ην ηέινο 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. 

εε) Οη απνζβέζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ δχλαληαη λα 

ππεξβνχλ ηελ αμία θηήζεο ή ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ απνζβεζηένπ πάγηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Πάγηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε αμία θηήζεο ηνπ θαζελφο είλαη κέρξη 

ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, κπνξνχλ λα απνζβεζζνχλ εμ νινθιήξνπ κέζα ζηε ρξήζε 

θαηά ηελ νπνία απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία. Ζ σο άλσ αμία δχλαηαη λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλά πεληαεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο δηάηαμεο, κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε 

γηα ηελ ίδηα πεξίνδν κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία (Κιάδνο 055 

«Δλδηάκεζα θαη Κεθαιαηνπρηθά Αγαζά»), φπσο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ.. ζηζη) 

Δηδηθά νη επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη 31.12.2012 ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κέζνδν θζίλνπζαο 

απφζβεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην Π.Γ. 299/2003 (Α΄ 255) θαη θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία 

είραλ απνζβέζεη πεξηζζφηεξν απφ 50% ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ππνρξενχληαη λα κεηαβνχλ ζην λέν ζχζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηνλ παξφληα λφκν. ηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα επηιέμνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ηξέρνληνο 

θαζεζηψηνο, κέρξη ηε ρξήζε πνπ ε απφζβεζε ζα ππεξβεί ην 50% ηεο αμίαο ηνπ πάγηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νπφηε θαη απηέο κεηαβαίλνπλ ζηε κέζνδν ηνπ εδαθίνπ (iii). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο απηήο πεξηφδνπ, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζπληειεζηέο 

απφζβεζεο ηνπ εδαθίνπ(iii), πνιιαπιαζηαδφκελνπο κε ζπληειεζηή δχν (2). 

δδ) Δηδηθά νη λέεο επηρεηξήζεηο, δχλαληαη γηα ηηο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο λα 

δηελεξγνχλ απνζβέζεηο κε κεδεληθφ ζπληειεζηή γηα φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα 

παξαπάλσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεη επηρείξεζε, γηα ηελ θαηαζθεπή 

κε ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ ζχλδεζεο ηνπ ζηαζκνχ απηνπαξαγσγήο ή αλεμάξηεηεο παξαγσγήο 

κέρξη ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ.. 

εε) Δηδηθά νη επηρεηξήζεηο πνπ εθκηζζψλνπλ θηίξην πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε έδαθφο ηνπο 

απνθιεηζηηθά κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο ηηο 

απνζβέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 
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ζζ) Σα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη νη δεκφζηνη εξεπλεηηθνί θαη ηερλνινγηθνί 

θνξείο ηεο ρψξαο δηελεξγνχλ ην ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ επί ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ νξγάλσλ 

θαη ησλ ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ, πνπ απνθηψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηδίσμε 

εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο θαη εληφο ηξηψλ εηψλ απφ 

ηελ απφθηεζή ηνπο ή εθφζνλ απνθηψληαη γηα ηελ πινπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ 

δεκφζηνπο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη κέρξη ηε ιήμε απηνχ. 

(εκ.Δ.Ο.Δ7: Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηζρχνπλ γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1/1/2013 θαη κεηά.) 

ε) Σεο δεκίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ θζνξά, απψιεηα ή ππνηίκεζε θεθαιαίνπ. 

πξνθεηκέλνπ γηα αθίλεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δεκίαο απηψλ, σο ηηκή πψιεζεο δελ 

δχλαηαη λα ιεθζεί πνζφ κηθξφηεξν ηεο αμίαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ. Δηδηθά, ε αλαπφζβεζηε αμία 

θαηεδαθηζζέλησλ θηηξίσλ ηεο επηρείξεζεο δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα απηήο 

ζ) Σνπ πνζνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Σν πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο απηήο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) επί ηεο αλαγξαθφκελεο 

αμίαο ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο, κεηά ηελ αθαίξεζε:  

αα) ησλ επηζηξνθψλ ή εθπηψζεσλ,  

ββ) ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην Γεκφζην, δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη  

γγ) ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαηνεηδψλ, ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο θαπλνχ θαη 

ινηπψλ θφξσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ ηηκή πψιεζεο. 

Οη αλψλπκεο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ππνινγίδνπλ ηελ 

πξφβιεςε επί ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηα πηλαθίδηα, ηα νπνία εθδίδνπλ 

πξνο επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε απηά αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία, 

πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ.  

Τπνινγίδεηαη πξφβιεςε κε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο αλαγξαθφκελεο ζηηο 

απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο αμίαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ιηαληθέο πσιήζεηο δηαξθψλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ κε πίζησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο κε αξηζκφ 501 - 503,521 - 

528 θαη 721 - 726 θσδηθνχο εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο έξεπλαο νηθνγελεηαθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 1993 - 1994 ηεο Δ..Τ.Δ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηηο απνδείμεηο 

απηέο αλαγξάθεηαη δηαθεθξηκέλα ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη ε αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αγαζψλ. 
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Σν πνζφ ησλ σο άλσ πξνβιέςεσλ γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ζπλαζξνηδφκελν κε ην πνζφ 

ηεο πξφβιεςεο πνπ έγηλε ζε πξνγελέζηεξεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο θαη ε νπνία εκθαλίδεηαη 

ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πειάηεο», φπσο απηφ 

εκθαλίδεηαη ζηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ 

ησλ πειαηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ ππφινηπα πνπ αθνξνχλ ην Γεκφζην, δήκνπο, 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ. Ζ έθπησζε ηεο δαπάλεο απηήο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απηψλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ «Πξνβιέςεηο 

γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ». Ζ ζρεκαηηδφκελε σο άλσ πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απφζβεζε (δηαγξαθή) πειαηψλ νη νπνίνη είλαη αλεπίδεθηνη είζπξαμεο. 

Πέξαλ ηεο ζρεκαηηδφκελεο θαηά ηα αλσηέξσ πξφβιεςεο, θαλέλα άιιν πνζφ δελ 

αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα απφζβεζε επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ. Δμαηξεηηθά, αλ ζε θάπνηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ην πνζφ ησλ πξάγκαηη επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εμαληιεζεί φια ηα έλδηθα κέζα, είλαη κεγαιχηεξν εθείλνπ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ πξφβιεςεο, ην επηπιένλ πνζφ 

πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε, κπνξεί λα απνζβεζζεί ζηε 

δηαρεηξηζηηθή απηή ρξήζε κε νξηζηηθέο εγγξαθέο. 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ 44.11 «Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο» δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, εθηφο θαη αλ ζην ηέινο θάζε 

πεληαεηίαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2005 πθίζηαηαη ζηνλ σο άλσ 

ινγαξηαζκφ ππφινηπν ιφγσ κε επαιεζεχζεσο ησλ πξνβιέςεσλ κε επηζθαιείο απαηηήζεηο. Σν 

ππφινηπν απηφ πνζφ κεηαθέξεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ, ππνθείκελν ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 

Δηδηθά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη 

επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο επηηξέπεηαη γηα ηελ θάιπςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

πειαηψλ ηνπο λα ελεξγείηαη έθπησζε δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο. 

η) Σσλ δηθαησκάησλ ή απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο 

γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο βνήζεηαο, επξεζηηερληψλ, ζεκάησλ ζρεδίσλ, κπζηηθψλ 

βηνκεραληθψλ κεζφδσλ θαη ηχπσλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ 

δηθαησκάησλ. Σα αλαγλσξηδφκελα ζε θάζε πεξίπησζε πνζνζηά πνπ θαηαβάιινληαη δελ 

κπνξεί λα είλαη αλψηεξα απφ ην κέζν φξν ησλ πνζνζηψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ νκίινπ άιισλ ρσξψλ πξνο εηαηξία ηνπ απηνχ νκίινπ. 
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ηα) Οη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Δηδηθά νη δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ πάγην εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαπμεζνχλ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

εδάθην, θαηαλέκνληαη ηζφπνζα ζηα επφκελα ηξία (3) έηε. Σα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ πην 

πάλσ δαπαλψλ θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. (εκ.Δ.Ο.Δ7: 

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηα΄ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη 

κεηά.) Δηδηθά ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ Νφκνπ 

1665/1986 (ΦΔΚ 194/Α΄) γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ζχκβαζεο ηνπ ίδηνπ λφκνπ, κπoξoχλ λα απνζβέλνληαη θαη ηζφπνζα, αλάινγα κε ηα έηε 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο.  

ηγ) Σσλ δαπαλψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηζζνχκελα αθίλεηα, 

θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Σα πνζά ησλ δαπαλψλ γηα βειηηψζεηο θαη 

πξνζζήθεο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα εθπίπηνπλ ηζφπνζα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ ρξήζεσλ 

πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε. 

ηδ) Σσλ πνζψλ ησλ δαπαλψλ δηαθεκίζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε θαηά ην έηνο ηεο 

έθδνζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. Δηδηθά ηα πνζά ησλ δαπαλψλ, πνπ 

ππφθεηληαη ζε ηέινο δηαθεκίζεσλ ππέξ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, δελ αλαγλσξίδνληαη σο 

δαπάλε ηεο δηαθεκηδφκελεο επηρείξεζεο, αλ δελ απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο πνπ 

αλαινγεί κε ηξηπιφηππν είζπξαμεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο. 

ηζη) Σσλ κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιιεη ν κηζζσηήο ζηηο εηαηξείεο ηνπ Ν. 1665/1986 (ΦΔΚ 194 

Α΄) ή ζε αιινδαπέο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ 

ηνπ απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Δμαηξνχληαη ηα κηζζψκαηα πνπ 

θαηαβάιινληαη γηα αθίλεηα θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ.  

ηδ) Σσλ δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ή πξάμεηο επί παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θάιπςε θηλδχλσλ. 

ηε) Σσλ εμφδσλ γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, νξγάλσζε, αλαδηνξγάλσζε θαη γηα ππεξεζίεο 

γεληθά πνπ παξέρνληαη ζηελ επηρείξεζε απφ επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην εκεδαπφ ή 

αιινδαπφ φκηιν ή θαη απφ ηξίηνπο γηα ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γεληθφηεξα ζπκθέξνληα 

ηνπ νκίινπ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 39 θαη 39Α. Σα έμνδα απηά 

εθπίπηνπλ εθφζνλ θαη ζην βαζκφ πνπ ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

εηζνδήκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο η΄ εθαξκφδνληαη αλάινγα. 
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ηζ) Σσλ πνζψλ γηα ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ (SOFTWARE) 

πνπ παξέρνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο γηα ηειεξγαζία. 

θ) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινπλ εθάπαμ ή πεξηνδηθά νη επηρεηξήζεηο ζε άγακα ηέθλα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηθνζηνχ πέκπηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, 

ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ γνλέα - εξγαδνκέλνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο επήιζε ιφγσ 

ζεηζκνχ ή άιινπ ιφγνπ αλψηεξεο βίαο, θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο ηνπ ζαλφληνο θαη εληφο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Σν πην πάλσ εθπηπηφκελν πνζφ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη, αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, ηα ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε δηθαηνχρν - 

ηέθλν. Δηδηθά, γηα ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2001, σο 

αλψηαην φξην εθπηπηφκελεο δαπάλεο νξίδεηαη ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) 

δξαρκψλ. 

κ) Σσλ εμφδσλ δηαλπθηέξεπζεο ζε μελνδνρείν, αιινδαπψλ πειαηψλ, αληηπξνζψπσλ θαη 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εθδνζέληα θνξνινγηθά ζηνηρεία. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ην μελνδνρείν επξίζθεηαη εληφο ηνπ λνκνχ, ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 

νπνίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο πνπ επηβαξχλεηαη κε ηα 

πην πάλσ έμνδα. Ζ αμία ησλ δψξσλ πνπ γίλνληαη πξνο ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη κέρξη είθνζη 

(20) επξψ γηα θάζε δσξενδφρν. Λνηπά έμνδα θηινμελίαο θαη δηαλπθηέξεπζεο δελ 

αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε. 

λ) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε επηκφξθσζε έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ή ην 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηέινο, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή 

ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

μ) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ ελνηθίνπ θαηνηθίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ηα πνζά απηά ππφθεηληαη ζε θνξνινγία 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Ν 2238/94. 

ν) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο 

εθφζνλ ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ αηηηνινγία 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηέθλνπ 

π) Σσλ ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ πνπ θαηαβάιιεη επηρείξεζε ζε εξγαδνκέλνπο ηεο ιφγσ ησλ 

εμαηξεηηθψλ επηδφζεσλ πνπ έρνπλ επηηχρεη απνδεδεηγκέλα ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα πνπ ζπνπδάδνπλ θαη κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε εξγαδφκελν. 

ξ) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα ηελ αγνξά εηδηθήο ελδπκαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε νπνία επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη νκνηφκνξθεο 

εκθάληζεο, σο απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
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ζ) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα δαπάλεο ηαμηδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηελ 

αιινδαπή δηεπζπληηθά θαη άιια ζηειέρε ηεο πνπ εξγάδνληαη ζε απηήλ, θαζψο θαη 

αληηπξφζσπνη ή εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ επηρείξεζε ζηελ αιινδαπή θαη 

αθνξνχλ έμνδα μελνδνρείσλ, εηζηηήξηα θαη έμνδα δηαηξνθήο. Σα έμνδα δηαηξνθήο 

αλαγλσξίδνληαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο δηακνλήο. Οη δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο απηήο ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ ζπλδέεηαη κε ηελ 

αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

η) Σσλ ελνηθίσλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηακνλή εξγαδνκέλσλ ηεο ζε 

μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή νηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ κέξνο απφ ηνλ 

ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, ιφγσ εθηφο έδξαο εξγαζίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

απφζηαζε ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο θαη πξνζσξηλήο δηακνλήο πξέπεη λα απέρεη απφ ηε κφληκε 

θαηνηθία ηνπ εξγαδνκέλνπ εθαηφ (100) ρηιηφκεηξα θαη άλσ θαη επηπιένλ, ηα δηθαηνινγεηηθά 

λα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο. 

π) Σνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο πνπ θαηαβάιεη επηρείξεζε ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε 

ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2939/2001 

(ΦΔΚ 179 Α΄) θαηά ην ρξφλν θαηαβνιήο 

θ) Σσλ δψξσλ ηεο επηρείξεζεο πξνο πειάηεο, επηρεηξήζεηο ή κε, εθφζνλ θέξνπλ ηελ 

επσλπκία ηεο θαη έρεη θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ δεκνηηθφ ηέινο γηα ηε ζπλνιηθή αμία ησλ 

δψξσλ απηψλ. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ εθπίπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 

απηήο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε (15) επξψ γηα θάζε δψξν ρσξηζηά. 

ρ) Οη παξνρέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα επηβξάβεπζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί ή βεβαησζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2873/2000 (Α΄ 285) θαη εθφζνλ θνξνινγνχληαη σο 

εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. (εκ.Δ.Ο.Δ7: Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ρ΄ ηζρχνπλ γηα 

ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.) 

ς) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν γηα ινγαξηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

ινγαξηαζκνί απηνί δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ επηρείξεζε 

ππαιιήισλ απηήο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ απηήο ηεο δαπάλεο πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. 

σ) Οη δαπάλεο νξγάλσζεο ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ή πειάηεο ηεο. Δηδηθά γηα απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ε 

επηρείξεζε ή ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκά ηεο νη δαπάλεο απηέο εθπίπηνπλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα ζηελ εθδήισζε. (εκ.Δ.Ο.Δ7: Οη δηαηάμεηο ηεο 
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πεξίπησζεο σ΄ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.)  

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ νη δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη ρσξίο λα ηζρύνπλ ηα 

αλσηέξσ:  

Όπσο  ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζε ζπλεξγαζία κε αιινδαπνχο νίθνπο εμάγνπλ 

βηνκεραληθά, βηνηερληθά, ρεηξνηερληθά, γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά, νπσξνθεπεπηηθά, 

κεηαιιεπηηθά θαη ιαηνκηθά πξντφληα, θαζψο θαη πξντφληα αιηείαο κε αληαιιαγή αγαζψλ απφ 

ην εμσηεξηθφ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φηαλ απαηηείηαη απηή, 

αλαγλσξίδεηαη ρσξίο δηθαηνινγεηηθά έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, πνπ ππνινγίδεηαη 

ζε πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζην πνζφ ηεο πξνκήζεηαο πνπ παίξλνπλ. 

Δπίζεο ζε  βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

αιινδαπψλ νίθσλ βηνκεραλνπνίεζε ή επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ 

αιινδαπή θαη επαλεμάγνληαη κε ηε κνξθή έηνηκσλ ή εκηέηνηκσλ πξντφλησλ, αλαγλσξίδεηαη 

δηθαίσκα έθπησζεο, ρσξίο δηθαηνινγεηηθά, πνζνζηνχ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζην πνζφ ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ακνηβή πνπ παίξλνπλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο απηέο. 

Ζ δεκία ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη κεηά ηε δηελέξγεηα 

ησλ εθπηψζεσλ, δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηα θέξδε άιισλ θιάδσλ ηεο επηρείξεζεο ή κε ηα θέξδε 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή κε ηα εηζνδήκαηα απφ άιιεο πεγέο. Ζ δεκία 

απηή κπνξεί λα κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα θέξδε ησλ πην πάλσ θιάδσλ ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο πέληε (5) επφκελεο ζπλερείο ρξήζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη ζε απηέο ηηο 

ρξήζεηο ε επηρείξεζε ηεξεί επαξθή θαη αθξηβή βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ 

θαη ηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ κηθηψλ επηρεηξήζεσλ, ν ζπκςεθηζκφο ελεξγείηαη κε ηα 

θέξδε ησλ θιάδσλ απηψλ. Αλ ππάξρεη αδπλακία ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ θεξδψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ θάζε θιάδν, απηά ππνινγίδνληαη κε επηκεξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ θάζε θιάδν. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ κελφλησλ πξντφλησλ ζηηο βηνηερληθέο θαη 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, ζπλππνινγίδεηαη ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη αλάινγν πνζνζηφ εμφδσλ παξαγσγήο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηαθηηθέο 

απνζβέζεηο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηα αθαζάξηζηα έζνδα πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα πνπ 

απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ή θνξνινγνχληαη θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε 

ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή έζνδα απφ κεξίζκαηα θαη θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε εκεδαπέο 

εηαηξίεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ ππφθεηηαη ζε 

θνξνινγία, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθπεζζεί κεηψλεηαη θαηά ηα 

εμήο πνζά δαπαλψλ, πνπ βαξχλνπλ ηα πην πάλσ αθαζάξηζηα έζνδα: 
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α) Πνζφ ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ πνπ εμεπξίζθεηαη κε επηκεξηζκφ ησλ ηφθσλ απηψλ κεηαμχ 

ησλ ππνθείκελσλ ζηε θνξνινγία αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη απηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. 

β) Πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ησλ εζφδσλ πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο  ή ησλ 

εζφδσλ απφ κεξίζκαηα θαη θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο, σο ινηπέο 

δαπάλεο. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ησλ πάζεο 

θχζεσο δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα 

απφ ηε λνκηθή κνξθή πνπ ιεηηνπξγνχλ. Δπίζεο, εηδηθά γηα ηηο πην πάλσ ηξάπεδεο, νη δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπησζεο β΄ ηζρχνπλ κφλν γηα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαη θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε 

άιιεο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο. 

Δπίζεο νη  απνδεκηψζεηο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ακνηβέο, πνπ νθείινληαη απφ επηρεηξήζεηο 

ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κε βάζε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή απφθαζε ή 

νπνηαδήπνηε αλαγλψξηζε ή ζπκβηβαζκφ, δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πνπ ππάγνληαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ 

νθεηιέηε, εάλ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ή ε πίζησζε απηψλ, δελ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθή ππεξεζία θνξνινγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ή ηνπ εγγξάθνπ 

θαη ζεσξεζεί απφ απηή, ε απφθαζε ή ην έγγξαθν, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαβάιιεηαη ή 

πηζηψλεηαη ε απνδεκίσζε ή ε ακνηβή ζηνλ δηθαηνχρν. Σα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην 

δελ ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ γηα απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηψλνληαη απφ 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απαζρνιεί ινγηζηή θαη ε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο δελ 

ππνγξάθεηαη απφ απηφλ, νη απνδνρέο απηνχ δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε βάξνο ηνπ ινγηζηή κέρξη ην 

έλα ηέηαξην (1/4) ησλ εηήζησλ απνδνρψλ ηνπ. 

Οη εθπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ελεξγνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πνζά 

απηψλ έρνπλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. 

Πνζά πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο νηθεηνζειψο ζε εξγαδνκέλνπο ηεο θαη δελ αθνξνχλ 

ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο απηψλ γηα άκεζε αληαπφδνζε παξερφκελεο ππεξεζίαο ή δελ 

πξνθχπηεη απφ δηάηαμε λφκνπ ν ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο, δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο 

έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. 

Ακνηβέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, 

φηαλ ε παξνρή ή ε ιήςε απηήο ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα αθφκα θαη αλ ε θαηαβνιή απηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ. 
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Οη πνηληθέο ξήηξεο, ηα πξφζηηκα, νη πξφζζεηνη θφξνη, νη πξνζαπμήζεηο θαη νη ρξεκαηηθέο 

πνηλέο πνπ επηβάιινληαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζε βάξνο επηρείξεζεο δελ αλαγλσξίδνληαη 

πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο. 

Σν πνζό πνπ απνκέλεη κεηά ηηο εθπηώζεηο απνηειεί ην ζπλνιηθό θαζαξό εηζόδεκα ησλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994. (παξ.7 άξζξν 

105 ηνπ Κ.Φ.Δ.). 

Σα θαζαξά θέξδε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο πξνζαπμάλνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 

όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεη ε παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Ν.2238/94. Δπίζεο νη ίδηεο 

δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο πνπ 

απνθηνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.2238/94 (έλλνηα κφληκεο εγθαηάζηαζεο 

ζηελ Διιάδα ησλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ) κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα φηαλ ε 

επηρείξεζε πνπ εδξεχεη ζηελ αιινδαπή επηβάιιεη ζην ππνθαηάζηεκα, πξαθηνξείν, 

εξγνζηάζην πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα φξνπο εκπνξηθήο ή νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο 

θαηαθαλψο επαρζέζηεξνπο εθείλσλ νη  νπνίνη ζα ζπλνκνινγνχλην αλ ε ζπλαιιαγή εγέλεην κε 

ηξίηνπο κε απνηέιεζκα λα επέξρεηαη κεηάζεζε ηνπ θέξδνπο ζηελ αιινδαπή. ηελ πεξίπησζε 

απηή ην θέξδνο απηφ ζεσξείηαη φηη πξνέθπςε ζηελ Διιάδα θαη επαπμάλεη ην θέξδνο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο, πξαθηνξείνπ, εξγνζηαζίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηελ 

Διιάδα. 

 πγθεθξηκέλα: 

Όηαλ κεηαμχ εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο 

νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ, ιφγσ ζπκκεηνρήο ηεο κηαο ζην 

θεθάιαην ή ηε δηνίθεζε ηεο άιιεο ή ιφγσ ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ πξνζψπσλ ζην θεθάιαην ή 

ζηε δηνίθεζε θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ, πξαγκαηνπνηνχληαη πσιήζεηο αγαζψλ ή παξέρνληαη 

ππεξεζίεο κε νηθνλνκηθνχο φξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο πνπ ζα είραλ ζπκθσλεζεί 

κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηα θέξδε ηα νπνία, ρσξίο ηνπο φξνπο απηνχο, ζα είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε αιιά ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ησλ 

αλσηέξσ φξσλ, ζεσξνύληαη θέξδνο ηεο επηρείξεζεο απηήο, κε ην νπνίν πξνζαπμάλνληαη 

ηα θαζαξά ηεο θέξδε, ρσξίο λα ζίγεηαη ην θύξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

Δπίζεο φηαλ κεηαμχ εκεδαπήο θαη αιινδαπήο επηρείξεζεο νη νπνίεο ζπλδένληαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε, πξαγκαηνπνηνχληαη πσιήζεηο αγαζψλ ή παξέρνληαη ππεξεζίεο κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο πνπ ζα είραλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηα θέξδε ηα νπνία, ρσξίο ηνπο όξνπο απηνύο, ζα είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εκεδαπή επηρείξεζε αιιά ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ 

9ησλ αλσηέξσ φξσλ, ζεσξνύληαη θέξδνο ηεο επηρείξεζεο απηήο, κε ην νπνίν 
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πξνζαπμάλνληαη ηα θαζαξά ηεο θέξδε, ρσξίο λα ζίγεηαη ην θύξνο ησλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ.  

 Ζ δηαθνξά θεξδώλ πνπ πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ , πξνζαπμάλεη ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ ηα έζνδα απηά λα 

ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ. 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο κεηαμχ εκεδαπήο θαη αιινδαπήο επηρείξεζεο πνπ ζπλδένληαη 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ , νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα 

ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδνηαζηηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 39Α ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο . 

 ε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Ν.2238/94 , επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ είθνζη 

ηνηο εθαηφ (20%) επί ησλ επηπιένλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. Σν πξφζηηκν απηφ επηβάιιεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ επηβνιή πξφζζεησλ 

θφξσλ, πξνζαπμήζεσλ θαη ινηπψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ε βεβαίσζε. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 , 70 , 71 θαη 74 , θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α) έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ην πξφζηηκν απηφ, κε εμαίξεζε ην 

πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2523/1997 . 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ή ηηο απνδεκηψζεηο 

πνπ θαηαβάιινληαη κεηαμχ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο, γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο βνήζεηαο, επξεζηηερληψλ, ζεκάησλ, ζρεδίσλ, 

κπζηηθψλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ θαη ηχπσλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ 

δηθαησκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη 

αλαδηνξγάλσζεο, θαη ηα κηζζψκαηα θηλεηψλ ή αθηλήησλ. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2238/94  έρνπλ εθαξκνγή αλαιφγσο θαη γηα ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα λα βξεζεί ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, αζξνίδνληαη ηα επηκέξνπο 

εηζνδήκαηα ησλ θαηεγνξηώλ Α΄ έσο Ε΄, αλάινγα κε ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηνπο, είηε θαηά 

ην νηθνλνκηθφ έηνο ην πξνεγνχκελν απφ ηε θνξνινγία, είηε θαηά ην εκεξνινγηαθφ ή 

δηαρεηξηζηηθφ ή γεσξγηθφ έηνο ην νπνίν έιεμε κέζα ζην πξνεγνχκελν απφ ηε θνξνινγία 

νηθνλνκηθφ έηνο. Καηά ηελ άζξνηζε απηή ζπκςεθίδνληαη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ 

επηκέξνπο εηζνδεκάησλ. Δηδηθά, ην αξλεηηθφ ζηνηρείν (δεκία) ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθέο 

θαη γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ πξνθχπηεη απφ βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) πνπ ηεξνχληαη επαξθψο θαη αθξηβψο, αλ δελ θαιχπηεηαη κε 

ζπκςεθηζκφ ζεηηθνχ ζηνηρείνπ εηζνδήκαηνο άιιεο πεγήο, είηε γηαηί δελ ππάξρεη ηέηνην 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2A23185ADA10&version=2013/09/10
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=8C01C0E5121A5DC0.231DE18648&version=2013/07/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=8C01C0E5121A5DC0.231DE18648&version=2013/07/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=8C01C0E5121A5DC0.277CF409B8&version=2013/07/23


 

 

54 

ζηνηρείν εηζνδήκαηνο είηε γηαηί απηφ πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθέο, κεηαθέξεηαη γηα λα 

ζπκςεθηζζεί νιφθιεξν ζηελ πξψηε πεξίπησζε ή θαηά ην ππφινηπν απηνχ ζηε δεχηεξε, 

δηαδνρηθψο ζηα πέληε (5) επφκελα νηθνλνκηθά έηε θαηά ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη θάζε θνξά, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηα έηε απηά ηα βηβιία ηνπ ππφρξενπ ηεξνχληαη επαξθψο θαη 

αθξηβψο. Αξλεηηθφ ζηνηρείν εηζνδήκαηνο απφ πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή 

ζπκςεθίδεηαη κφλν κε ζεηηθά εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ 

αιινδαπή. Δηζνδήκαηα απφ ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη απφ ηφθνπο δαλείσλ πνπ 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνθηεζεί θαη ηα νπνία απνδεδεηγκέλα δελ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ην 

δηθαηνχρν, επηηξέπεηαη λα κε ζπλππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκά ηνπ, εθφζνλ 

εθρσξεζνχλ ζην Γεκφζην ρσξίο αληάιιαγκα.  

Δηδηθά γηα ην πνζφ ηεο δεκίαο λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. πνπ 

απνζβέζηεθε κε εηδηθή πξνο ηνχην κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ή εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απηνχ, δελ 

κεηαθέξεηαη γηα λα ζπκςεθηζζεί νιφθιεξν ζηελ πξψηε πεξίπησζε ή θαηά ην ππφινηπν απηνχ 

ζηε δεχηεξε, δηαδνρηθψο ζηα πέληε (5) επφκελα νηθνλνκηθά έηε θαηά ην ππφινηπν πνπ 

απνκέλεη θάζε θνξά. 

Δπίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Κ.Φ.Δ. έρνπλ εθαξκνγή ζηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο 

δειαδή  ν εμσινγηζηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο. Σν θαζαξφ εηζφδεκα 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ηεξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία ή ηεξνχλ αλαθξηβή ή αλεπαξθή βηβιία 

θαη ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κ.Β.., πξνζδηνξίδεηαη 

εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο κε εηδηθνχο, 

θαηά γεληθέο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε εηδηθφ πίλαθα, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ζπληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ηα ηξία πέκπηα (3/5) 

ηνπ ζπληειεζηή κηθηνχ θέξδνπο, πνπ έρεη θαζνξίζεη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ. Όηαλ ην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, αληί γηα ζπληειεζηέο κηθηνχ θέξδνπο, έρεη θαζνξίζεη ζπληειεζηέο 

θαζαξνχ θέξδνπο, δελ εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο ηνπ πίλαθα, αιιά νη 

ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ηα βηβιία θαη ζηνηρεία θξίλνληαη αλαθξηβή ν ζπληειεζηήο πξνζαπμάλεηαη θαηά ζαξάληα ηνηο 

εθαηφ (40%). Δπίζεο, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) πξνζαπμάλεηαη ν ζπληειεζηήο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη γη΄ απηέο απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη πξσηνγελψο νη ζπλαιιαγέο ή ηεξνχλ βηβιία θαηψηεξεο 

θαηεγνξίαο απφ ηα νξηδφκελα απφ ηνλ ίδην Κψδηθα. Δηδηθά, ν ζπληειεζηήο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ δελ πξνζαπμάλεηαη φηαλ ε ηήξεζε βηβιίσλ πξνθχπηεη απφ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ην πξψην έηνο ηεο ππνρξέσζεο ηήξεζεο 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=6C3C3BD84FBD51A8.23834EA83CD0&version=2006/12/22
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βηβιίσλ απηήο. Δμαηξεηηθά, ην παξαπάλσ πνζνζηφ πξνζαχμεζεο δηπιαζηάδεηαη εθφζνλ ε 

αλαθξίβεηα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ νθείιεηαη ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο πην θάησ 

ιφγνπο: 

 α) ηελ έθδνζε πιαζηψλ ή εηθνληθψλ ή ζηε ιήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ή ζηε λφζεπζε απηψλ. 

 γ) ηε κε δηαθχιαμε ή κε επίδεημε ζηνλ ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ. 

ε απηά ηα αθαζάξηζηα έζνδα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα πνζά εζφδσλ 

 α) Οη ηφθνη απφ ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο, κε εμαίξεζε ηνπο ηφθνπο ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 25, πνπ απνηεινχλ εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

 β) Ζ απηφκαηε ππεξηίκεζε θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο 

 γ) Σα πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ απνζβεζηεί, 

εθφζνλ είραλ γίλεη δεθηέο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο. 

 δ) Σα πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ θφξνπο, εηζθνξέο θαη ηέιε ηεο επηρείξεζεο, 

εθφζνλ είραλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο θαη είραλ γίλεη δεθηά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

εηζνδήκαηνο. 

Σα πνζά ησλ πην πάλσ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο δ΄ πξνζηίζεληαη ζην θαζαξφ θέξδνο ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο. 

ε πεξίπησζε εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ επηρεηξήζεσλ, 

ζπγθξίλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο κε ην ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη κε ηα πξνεγνχκελα εδάθηα θαη εθαξκφδεηαη ν 

κεγαιχηεξνο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ νηθείνπ ζπληειεζηή ηνπ 

πίλαθα. Δθφζνλ ηα πξνθχπηνληα θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξά θέξδε ππνιείπνληαη ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ έιεγρν ινγηζηηθά, σο ηειηθά θαζαξά θέξδε 

ιακβάλνληαη ηα ινγηζηηθψο πξνζδηνξηδφκελα, αλεμάξηεηα αλ απηά αληηζηνηρνχλ ζε 

ζπληειεζηή αλψηεξν ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ νηθείνπ ζπληειεζηή ηνπ πίλαθα. 

ε θάζε πεξίπησζε ν ζπληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο πνπ ηειηθά εθαξκφδεηαη ή αληηζηνηρεί 

ζηα ηειηθά πξνζδηνξηδφκελα, θαη΄ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζαξά θέξδε, δελ 

κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%). 

Αλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ν θνξνινγνχκελνο πξνθχπηεη απνδεδεηγκέλα, φηη, απφ 

γεγνλφηα αλψηεξεο βίαο, ην πξαγκαηηθφ θέξδνο είλαη θαηψηεξν απφ απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη 
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κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνλαδηθνχ ζπληειεζηή, ην θέξδνο απηφ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κε ρξήζε 

θαηψηεξνπ ζπληειεζηή, φρη φκσο θαηψηεξνπ απφ ην κεδέλ. 

Δμαηξεηηθά, ζε πεξηπηψζεηο κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ βηβιίσλ 

θαη ζηνηρείσλ απφ ππξθαγηά, ζεηζκφ, πιεκκχξα ή ζενκελία, κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί 

αξλεηηθφο ζπληειεζηήο κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ 

ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ, 

ην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο επηρείξεζεο θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 

70, εθαξκνδνκέλσλ αλάινγα ησλ νξηδφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6, 7 θαη 8 ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο κνλαδηθνχο ζπληειεζηέο ζηηο αγνξέο 

ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε:  

 αα) απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία ζηελ ηξίηε θαηεγνξία, νη αγνξέο ηεο ηειεπηαίαο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πξηλ απφ ηελ αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ κεηψλνληαη 

θαηά ηελ αμία ηνπο, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ απνγξαθή έλαξμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία έγηλε ε αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ,  

 ββ) απφ ηε δεχηεξε ζηελ πξψηε θαηεγνξία, νη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 

ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ζηελ νπνία ηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά βηβιία πξψηεο 

θαηεγνξίαο, πξνζαπμάλνληαη κε ηελ αμία ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ πνπ 

απνδεδεηγκέλα δελ δηαηέζεθαλ ή δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο, ζηηο νπνίεο ηεξήζεθαλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο, γγ) απφ ηελ ηξίηε ζηελ 

πξψηε θαηεγνξία, νη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, 

ζηελ νπνία ηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά βηβιία πξψηεο θαηεγνξίαο, πξνζαπμάλνληαη 

κε ηελ αμία ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηειεπηαία απνγξαθή 

ιήμεο. 

Σέινο ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ή ακνηβήο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 31, κε βάζε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή απφθαζε ή νπνηαδήπνηε αλαγλψξηζε ή 

ζπκβηβαζκφ, δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πνπ 

ππάγνληαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ νθεηιέηε, εάλ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ή ε πίζησζε απηψλ, 

δελ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία θνξνινγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ 

αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ή ηνπ εγγξάθνπ θαη ζεσξεζεί απφ απηή, ε απφθαζε ή ην έγγξαθν, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαβάιιεηαη ή πηζηψλεηαη ε απνδεκίσζε ή ε ακνηβή ζηνλ δηθαηνχρν, ζε 

πεξίπησζε ηεθκαξηνχ ή εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπ νθεηιέηε, 
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εάλ, πξηλ απφ ηελ θαηαβνιή ή πίζησζε απηνχ, δελ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθή ππεξεζία θνξνινγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ, αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ή ηνπ εγγξάθνπ 

θαη ζεσξεζεί απφ απηή ε απφθαζε ή ην έγγξαθν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα θαηαβιεζεί ή πηζησζεί 

ε απνδεκίσζε ή ακνηβή ζην δηθαηνχρν, πξνζηίζεηαη νιφθιεξν ζηα εμσινγηζηηθά ή ηεθκαξηά 

πξνζδηνξηδφκελα θαζαξά θέξδε. Δμαηξνχληαη νη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ή 

πηζηψλνληαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Αληίζηνηρα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα θέξδε από ηελ πώιεζε κεηνρώλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζε ηηκή αλψηεξε ηεο ηηκήο απφθηεζήο ηνπο, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη 

απνθηψληαη απφ επηρεηξήζεηο απαιιάζζνληαη από ην θόξν. Ζ απαιιαγή παξέρεηαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα θέξδε εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ κε πξννξηζκφ 

ην ζπκςεθηζκφ δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ 

εηζεγκέλσλ ή φρη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ή δηάιπζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηα θέξδε απηά θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Αλ ζε κηα 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξνθχςεη δεκία απφ πψιεζε κεηνρψλ, ην ηπρφλ ππφινηπν ηεο δεκίαο, 

πνπ απνκέλεη κεηά ην ζπκςεθηζκφ κε ηα εκθαληδφκελα ζην εηδηθφ απνζεκαηηθφ θέξδε ή 

νιφθιεξν ην πνζφ ηεο δεκίαο, αλ δελ πθίζηαηαη εηδηθφο ινγαξηαζκφο απνζεκαηηθνχ, 

κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ θαη δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο 

επηρείξεζεο Σν πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη κε θέξδε πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ απφ 

πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

Ζ ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ αληαιιαγή 

νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ θαη’ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, εθπίπηεη ζε ίζεο δφζεηο απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ κεζνιαβνχλ κέρξη ηε ιήμε ησλ 

νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ δφζεθαλ ζε αληαιιαγή, αξρήο γελνκέλεο απφ απηή 

κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

δηαθξάηεζήο ηνπο. (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ  άξζξνπ 105 ηνπ Ν.2238/94  όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ Ν.4046/2012).  

Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, νη πξφζζεηνη θφξνη θαη ηα πξφζηηκα δελ 

αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο. (παξ. 16 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Ν.2238/94). 
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3.2.Τπνινγηζκόο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο  

Βάζε ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.2238/1994 φηαλ κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν.2238/94, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

κεξίζκαηα ή θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ηα θέξδε έρνπλ 

θνξνινγεζεί  ηα εηζνδήκαηα απηά αθαηξνχληαη απφ ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε πξνθεηκέλνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ.  

ε πεξίπησζε φκσο πνπ ζηα θαζαξά θέξδε εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξείαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη  εθηφο απφ ηα κεξίζκαηα θαη ηα θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξίεο 

θαη αθνξνιφγεηα έζνδα θαη πεξαηηέξσ ιακβάλεη ρψξα δηαλνκή θεξδψλ, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ πνπ αλαινγνχλ ζηα εηζνδήκαηα ιακβάλνληαη ηα 

ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ λνκηθψλ απηψλ 

πξνζψπσλ.(φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Ν.4110/2013 θαη ηζρχεη απφ 23/01/2013 θαη κεηά).  

Αλ ζηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο εκεδαπψλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα αθνξνιόγεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πξνζηίζεληαη ζε απηά ην κέξνο ησλ αθνξνιφγεησλ εζφδσλ 

πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε κε νπνηαδήπνηε κνξθή κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ 

εμεπξηζθνκέλνπ απηνχ πνζνχ κε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηφ 

θφξνπ.  

Αλ φκσο ηα αθνξνιφγεηα έζνδα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα 

πξνθχςαληα, βάζεη ηζνινγηζκνχ, θαζαξά θέξδε θα πεξαηηέξσ ιακβάλεη ρψξα δηαλνκή 

θεξδψλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή ην κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκεηαη θνξνινγείηαη ζην φλνκα 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηά ηελ αλαγσγή απηνχ ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

αλαινγνχληνο ζε απηφ θφξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, επί ηεο δεκηάο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ 

ινγηζηηθή αλακφξθσζε ησλ πξνθπςάλησλ απνηειεζκάησλ ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κε ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.2238/1994 δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ δειαδή γηα λα βξεζεί ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα δελ 

γίλεηαη άζξνηζε ησλ  επηκέξνπο εηζνδεκάησλ ησλ θαηεγνξηψλ Α-Ε κε βάζε ηελ πεγή 

πξνέιεπζεο ηνπο.  

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά αλσλχκσλ εηαηξεηψλ αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ ζρεκαηηζκνχ 

ηνπο, δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα νπνηεδήπνηε θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο 

δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κεηά ηελ αλαγσγή απηψλ ζε 

κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. 

Σα σο άλσ δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά θνξνινγνχληαη απηνηειψο, κε 

ζπλαζξνηδνκέλσλ ησλ πνζψλ απηψλ κε ην πξνθχπηνλ απνηέιεζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαηά ην 

ρξφλν πνπ γίλεηαη ε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε. 
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Πξνο ηνχην ην λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη δήισζε ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

Ν.2238/1994 κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα πνπ 

ιακβάλεηαη ε απφθαζε απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

απνζεκαηηθψλ. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά.  

Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή  γηα ηα αθφινπζα απνζεκαηηθά πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη :  

 Σα  αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά, γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.1473/1984 θαη ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν.1892/1990. 

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη επί δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ, 

πξνεξρφκελσλ απφ εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. ηελ πεξίπησζε απηήλ, ν παξαθξαηεζείο ή θαηαβιεζείο, θαηά 

πεξίπησζε, ζηα αλσηέξσ εηζνδήκαηα θφξνο ζπκςεθίδεηαη κε απηφλ πνπ αλαινγεί ζην λνκηθφ 

πξφζσπν γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. Δμαηξεηηθά θαηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ή δηαλνκή 

απνζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί κέρξη ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο απφ 

κεξίζκαηα, πξνεξρφκελα απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, απηά δελ 

ππφθεηληαη ζε θνξνινγία θαη νχηε επηζηξέθεηαη ν παξαθξαηεζείο θφξνο κεξηζκάησλ. 

ε πεξίπησζε δηάιπζεο εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξείαο ζεσξείηαη σο θέξδνο, θνξνινγνχκελν 

ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην πνζφ πνπ ιακβάλνπλ νη κέηνρνη πέξαλ ηνπ πξάγκαηη 

θαηαβιεζέληνο θαη κε επηζηξαθέληνο ζε απηνχο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ θεξδψλ πνπ 

έρνπλ ππαρζεί ζε θνξνινγία. Χο πξάγκαηη θαηαβιεζέλ απφ ηνπο κεηφρνπο πνζφ ζεσξείηαη ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, πξνζαπμεκέλν θαηά ηα απνζεκαηηθά ηα ζρεκαηηζζέληα απφ 

θαηαβνιή ησλ κεηφρσλ θαηά ηελ ηπρφλ ππέξ ην άξηηνλ έθδνζε ησλ κεηνρψλ. 

ε πεξίπησζε εμαγνξάο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφθηεζεο απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία 

ηδίσλ απηήο κεηνρψλ κε ζθνπφ ηελ απφζβεζε ή κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, ην πνζφ πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο πέξαλ ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο απφ απηνχο αληηηίκνπ 

κεηνρψλ θαη κε επηζηξαθέληνο απφ απηνχο, πξνέξρεηαη απφ ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ απφ ηα ζπλνιηθά θέξδε. Χο πξάγκαηη 

θαηαβιεζέλ απφ ηνπο κεηφρνπο πνζφ ζεσξείηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, 

πξνζαπμεκέλν θαηά ηα απνζεκαηηθά ηα ζρεκαηηζζέληα απφ ηελ ηπρφλ ππέξ ην άξηηνλ έθδνζε 

ησλ κεηνρψλ. Σν αλσηέξσ πνζφ πνπ ιακβάλνπλ νη κέηνρνη ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Ν.2238/94. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ 

ην λνκηθφ πξφζσπν έρεη, κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ ιακβάλεη ρψξα ε απφζβεζε ή 

κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, εηζνδήκαηα απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο, έρνπλ αλάινγε 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Ν.2238/94 δειαδή πξνζηίζεληαη ην 

κέξνο ησλ  απαιιαζζφκελσλ  εηζνδεκάησλ ηεο θνξνινγίαο κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ 
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εμεπξηζθφκελνπ απηνχ πνζνχ ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηφ 

θφξνπ.   

3.3.Τπνρξέσζε παξαθξάηεζεο θόξνπ (άξζξν 114 ηνπ Κ.Ν.2238/94 ζε 

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 54 ηνπ ίδηνπ λόκνπ) 

Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ θέξδε κε ηε κνξθή 

κεξηζκάησλ, πξνκεξηζκάησλ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ, εθηφο κηζζνχ, ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, θαζψο θαη ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ, πξνβαίλνπλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Ν.2238/94. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ  αλσηέξνπ 

άξζξνπ  ζηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο 

εηαηξείεο, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο 

πεξηνπζίαο, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Οη 

δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα θέξδε πνπ 

θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηε κνξθή πξνκεξηζκάησλ ζε 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, 

αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή 

εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. 

Όηαλ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ θαη ζηα έζνδά ηεο 

πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 101 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, γηα ηα 

νπνία έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο, απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κε ηε δήισζε 

πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ 

θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηελ ίδηα 

θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πάλσ ζπκκεηνρέο. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

δελ εθαξκφδνληαη φηαλ ηα θέξδε θαηαβάιινληαη ζε εηαηξεία άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο νπνίαο ε θαηαβάιινπζα ηα θέξδε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία είλαη 

ζπγαηξηθή, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2578/1998 . Ο θφξνο 

πνπ έρεη παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

επηζηξέθεηαη ζε απηφ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε πνπ δηαλέκεη ζε εηαηξεία άιινπ 

θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Δπίζεο, επηζηξέθεηαη ν θφξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη πξνο ην 

Γεκφζην. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα δηαλεκφκελα 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=CB6D1614241F26E0.22D62E26E720&version=2013/01/23
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ή θεθαιαηνπνηνχκελα θέξδε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Ν 2238/94  

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ 4110/2013 θαη ηζρχεη γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ 

εγθξίλνληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο απφ 01/01/2014 θαη κεηά). 

Αλαιπηηθά αλαθέξνπκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Ν.2238/94 πνπ έρνπλ εθαξκνγή 

θαη φηαλ ν θαηαβάιισλ  ην εηζφδεκα ή δηθαηνχρνο απηνχ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή επηρείξεζε 

ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Ν. 2238/94 (παξ. 2 άξζξν 114 ηνπ Κ.Ν.2238/94). πγθεθξηκέλα εθηφο 

απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 πνπ αλαιχνπκε παξαπάλσ ζηα εηζνδήκαηα απφ ζπκβάζεηο ή 

πξάμεηο επί παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο δελ είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Ν. 3371/2005 (Α΄ 178) ή 

ΟΔΚΑ ή πηζησηηθφ ή ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα  (πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

24) ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).  

ηα ινηπά εηζνδήκαηα ησλ άξζξσλ 24 & 25 ηνπ Κ.Ν.2238/94, φπσο εηζφδεκα απφ θηλεηέο 

αμίεο θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο απνζεκαηηθά πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη ή δηαλέκνληαη, 

ηδξπηηθνί ηίηινη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηφθνη ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη γξακκαηίσλ απφ εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο θιπ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε, έλαληη ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί, κε ζπληειεζηή 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Ν.2238/94. 

Δμαηξεηηθά, γηα ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηφθνπο απφ ηδξπηηθνχο ηίηινπο 

θαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, πνπ θαηαβάιινληαη απφ 1.1.2009 θαη κεηά θαη εθπίπηνπλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 105  ηνπ Κ.Φ.Δ 

απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, θαζψο θαη γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 

25 ηνπ Κ.Φ.Δ., ελεξγείηαη παξαθξάηεζε κε ζπληειεζηή ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). Οη 

δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ακνηβέο ή ηα πνζνζηά θεξδψλ 

πνπ δηαλέκνληαη απφ ηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο 

εηαηξείεο ζε κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ππφ 

νπνηαδήπνηε κνξθή (bonus). Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά.(φπσο ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

Κ.Ν.2238/94  ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4110/13). 

ηνπο ηφθνπο ηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεη εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία ή κφληκε εγθαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα εηαηξείαο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 

άιινπ θξάηνπο - κέινπο ή ζε κφληκε εγθαηάζηαζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο θξάηνπο - κέινπο 

επξηζθφκελε ζε άιιν θξάηνο - κέινο, δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο. Χο 

ηφθνη λννχληαη ηα εηζνδήκαηα απφ πάζεο θχζεσο απαηηήζεηο, αζθαιηζκέλεο ή κε κε ππνζήθε 

θαη παξέρνπζεο ή κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηνπ νθεηιέηε θαη ηδίσο εηζνδήκαηα απφ 

ηίηινπο, νκνινγίεο ή ρξεφγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδερφκελσλ πξφζζεησλ 

σθειεκάησλ θαη αληακνηβψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηίηινπο, νκνινγίεο ή άιια ρξεφγξαθα. Γηα 
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ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν απηή δηαηάμεσλ, κία εηαηξεία ζεσξείηαη 

«ζπλδεδεκέλε» κε άιιε εηαηξεία εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ ε πξψηε εηαηξεία θαηέρεη άκεζα 

ειάρηζηε ζπκκεηνρή είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο δεχηεξεο 

εηαηξείαο ή ε δεχηεξε εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ειάρηζηε ζπκκεηνρή κε ην ίδην πην πάλσ 

πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο πξψηεο εηαηξείαο ή κία ηξίηε εηαηξεία θαηέρεη άκεζα 

ειάρηζηε ζπκκεηνρή κε ην ίδην πην πάλσ πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηφζν ηεο πξψηεο 

φζν θαη ηεο δεχηεξεο εηαηξείαο, θαη ππφ ηνλ φξν φηη ζε φιεο ηηο αλαθεξφκελεο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο ε ζπκκεηνρή θαηέρεηαη ρσξίο δηαθνπή γηα δχν έηε. Ζ απαιιαγή απφ ηελ 

παξαθξάηεζε παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο ησλ ηφθσλ δέρεηαη ηηο 

πιεξσκέο γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη φρη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ θαη εθφζνλ 

πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ηζρχεη γηα δχν έηε απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηεο.  

Δμαηξεηηθά, θαηά ηε δηάξθεηα κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ νθηψ εηψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ 1ε 

Ηνπιίνπ 2005 , θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ ηφθσλ, ζα ελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαηά ηα πξψηα 

ηέζζεξα έηε θαη πέληε ηνηο εθαηφ (5%) θαηά ηα ηειεπηαία ηέζζεξα έηε, εθηφο εάλ απφ ηελ 

νηθεία δηκεξή ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξνβιέπεηαη 

επλντθφηεξε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ ελεξγείηαη απφ ηνλ 

ρξεψζηε θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ ηφθσλ ή ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα βηβιία ζε πίζησζε ηνπ 

αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ θαη απνδίδεηαη εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο κέζα ζην πξψην 

δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ απφ ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ κήλα. Με ηελ παξαθξάηεζε 

απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ. 

Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηφθνπο απφ πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο θαη ηδξπηηθνχο ηίηινπο, γηα ηφθνπο ππεξεκεξίαο, θαζψο θαη γηα ηφθνπο πνπ 

απνηεινχλ έκκεζε δηαλνκή θεξδψλ. Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ 

αλαθέξεηαη πην πάλσ, θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ ππφςε ηφθσλ, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ απνθπγήο 

δηπιήο θνξνινγίαο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, θαηά πεξίπησζε. 

Δπηπξφζζεηα νη δηαηάμεηο ησλ παξ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 13 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη φηαλ ν 

θαηαβάιισλ ην εηζφδεκα είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Ν.2238/94. Δηδηθά :   

ηηο απνδεκηψζεηο ή ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο πνπ δελ έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ή ζε θπζηθά πξφζσπα 

θαηνίθνπο αιινδαπήο πνπ δελ αζθνχλ επάγγεικα ή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ ζην αθαζάξηζην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ή ηνπ δηθαηψκαηνο ή ηεο 

ακνηβήο, : 
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 α) γηα ηε ρξήζε ή παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηερληθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηερληθήο ή 

ηερλνινγηθήο βνήζεηαο, δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, ζεκάησλ θαη πξνλνκίσλ, ζρεδίσλ 

ή πξνηχπσλ γεληθά, απνηειεζκάησλ εξεπλψλ, ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ηαηληψλ, καγλεηνηαηληψλ γηα ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, αλαπαξαγσγήο βηληενθαζεηψλ, 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αλαδεκνζίεπζεο άξζξσλ θαη κειεηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

δηθαησκάησλ, 

 β) γηα ηελ εθκίζζσζε κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά θηλεηψλ πξαγκάησλ, 

ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηελ νξγάλσζε 

επηρεηξήζεσλ, ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε 

ππεξεζίαο θαη θάζε είδνπο ζπκβνπιψλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζηηο ακνηβέο, πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε μέλα θαιιηηερληθά ζπγθξνηήκαηα ή κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο 

θαηνίθνπο μέλσλ ρσξψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο θαιιηηερληθέο 

εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα, ελεξγείηαη απφ ηνλ ππφρξεν γηα ηελ θαηαβνιή, 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ βαξχλεη ην δηθαηνχρν ηεο απνδεκίσζεο ή ηνπ 

δηθαηψκαηνο ή ηεο ακνηβήο  

Ο θφξνο απηφο ππνινγίδεηαη ζην αθαζάξηζην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ή ηνπ δηθαηψκαηνο ή ηεο 

ακνηβήο, αλεμάξηεηα αλ γηα ηελ θαηαβνιή απηήλ απαηηείηαη ή φρη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4171/1961 (ΦΔΚ 93 Α΄), 

φπσο ηζρχεη, κε ζπληειεζηή: 

 αα) Δίθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) γηα απνδεκηψζεηο ή δηθαηψκαηα πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα γηα ηε ρξήζε ή 

παξαρψξεζε ρξήζεο ζηελ Διιάδα θηλεκαηνγξαθηθψλ ή ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, 

καγλεηνηαηληψλ γηα ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή βηληενθαζεηψλ. 

 ββ) Δίθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) γηα απνδεκηψζεηο ή δηθαηψκαηα ή ακνηβέο 

 

Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ πνπ ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, εμαληιείηαη ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ απηά. ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηνλ αιινδαπφ δηθαηνχρν θαηαβάιιεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο, δηθαηψκαηνο ή ακνηβήο, πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαη ηνπ 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην πνζφ απηήο. 

Δπηπξφζζεηα ζηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη ηα νπνία θαηαβάιιεη εκεδαπή 

αλψλπκε εηαηξεία ή κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα εηαηξείαο θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία άιινπ θξάηνπο - κέινπο ή ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο θξάηνπο - κέινπο επξηζθφκελε ζε άιιν θξάηνο - κέινο, 
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δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. Χο δηθαηψκαηα λννχληαη νη πιεξσκέο 

πάζεο θχζεσο πνπ ιακβάλνληαη ζε αληάιιαγκα ηεο ρξήζεο ή ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί ινγνηερληθνχ, θαιιηηερληθνχ ή επηζηεκνληθνχ 

έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη ινγηζκηθνχ, δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο, εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ζρεδίσλ ή ππνδεηγκάησλ, ζρεδηαγξακκάησλ, απφξξεησλ 

ρεκηθψλ ηχπσλ ή κεζφδσλ θαηεξγαζίαο ή ζε αληάιιαγκα πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

βηνκεραληθή, εκπνξηθή ή επηζηεκνληθή πείξα, θαζψο θαη νη πιεξσκέο γηα ηε ρξήζε ή γηα ην 

δηθαίσκα ρξήζεο βηνκεραληθνχ, εκπνξηθνχ ή επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν απηή δηαηάμεσλ, κία εηαηξεία ζεσξείηαη «ζπλδεδεκέλε» 

κε άιιε εηαηξεία εθφζνλ, ηνπιάρηζηνλ ε πξψηε εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 

είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ(25%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο δεχηεξεο εηαηξείαο ή ε δεχηεξε 

εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ειάρηζηε ζπκκεηνρή κε ην ίδην πην πάλσ πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο πξψηεο εηαηξείαο ή κία ηξίηε εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ειάρηζηε ζπκκεηνρή κε ην 

ίδην πην πάλσ πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηφζν ηεο πξψηεο φζν θαη ηεο δεχηεξεο 

εηαηξείαο θαη ππφ ηνλ φξν φηη ζε φιεο ηηο αλαθεξφκελεο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ε ζπκκεηνρή 

θαηέρεηαη ρσξίο δηαθνπή γηα δχν έηε. Ζ απαιιαγή απφ ηελ παξαθξάηεζε παξέρεηαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο ησλ δηθαησκάησλ δέρεηαη ηηο πιεξσκέο γηα δηθφ ηνπ 

ινγαξηαζκφ θαη φρη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ θαη εθφζνλ πξνζθνκίζεη ζρεηηθή 

βεβαίσζε πνπ ηζρχεη γηα δχν έηε απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηεο. 

3.4.Τπνινγηζκόο θόξνπ 

Βάζε ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Ν.2238/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 4110/2013  

γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν.2238/1994 ν θφξνο 

ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 26% ζην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπο. Με ηνλ 

ζπληειεζηή απηφλ θνξνινγνχληαη θαη ηα θέξδε πνπ δειψλνληαη κε ηελ νξηζηηθή δήισζε πνπ 

ππνβάιινπλ ηα ππφ εθθαζάξηζε λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101  ηνπ Κ.Ν. 

2238/94, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κ.Ν. 2238/94, 

αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ ηέζεθαλ ζε εθθαζάξηζε. 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014( ρξήζε 2013) θαη κεηά.  

Δπηπιένλ επηβάιιεηαη θαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα πνπ απνθηνχλ 

ηα λνκηθά πξφζσπα. Ο θφξνο απηφο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζην 

ζπλνιηθφ αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ αθίλεηα, κε δπλάκελνο λα ππεξβεί ην 

πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο .Ο θφξνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ επηβάιιεηαη ζηα 
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εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο   γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ηα 

ηειεπηαία πέληε έηε έρνληαο αθεηεξία ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011(ρξήζε 2010). 

ΥΡΖΖ  Α.Δ. ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΠΑΡ/Ζ  

ΜΔΡΗΜΑΣΧΝ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ  

ΠΑΡ/Ζ 

ΑΜΟΗΒΧΝ Γ.. 

ΛΟΗΠΔ 

ΑΡΘ.109 

ΣΟΤ ΚΦΔ 

2010 24% 21% 35% 24% 

2011 20% 25% 35% 20% 

2012 20% 25% 35% 20% 

2013 26% 10% 40% 26% 

 

3.5.Πξνθαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο 

Σν άξζξν 111 ηνπ Ν.2238/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4110/2013 γηα 

δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009 θαη επφκελσλ, αλαθέξεη φηη κε 

βάζε ηελ νξηζηηθή δήισζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ νξηζηηθφ ηίηιν ν πξντζηάκελνο ηεο 

αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο  βεβαηψλεη πνζφ ίζν κε ην νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά πεξίπησζε, πνπ έιεμε. Σα αλσηέξσ πνζνζηά κεηψλνληαη θαηά 

50% γηα ηα λέα λνκηθά πξφζσπα θαηά ηα ηξία πξψηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηε δήισζε έλαξμεο 

εξγαζηψλ ηνπο πνπ  πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ36 ηνπ Ν.2859/2000. Ζ κείσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

πξνέξρνληαη νπνηνπδήπνηε λφκνπ. Ζ βεβαίσζε απηή γίλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί 

ζην εηζφδεκα ηεο δηαλπφκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά 

πεξίπησζε. Όηαλ δελ ππάξρεη δήισζε ή νξηζηηθφο ηίηινο, ν θαηαβιεηένο θφξνο ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ην θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ εγγχηεξνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σα αλσηέξσ 

εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ πξνζσξηλψλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 107, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηεζεί 

ππφ εθθαζάξηζε. Σα πνζά ηνπ θφξνπ πνπ εηζπξάηηνληαη ζηελ πεγή κε παξαθξάηεζε, εθφζνλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πνπ πξέπεη λα βεβαησζεί. Γελ εθπίπηνπλ ηα 

πνζά ηνπ θφξνπ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζε εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαηά εηδηθφ 

ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο.  ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ κεησζεί ην 
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εηζφδεκα θαηά πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη πάλσ, ν θνξνινγνχκελνο 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, κε αίηεζε ηνπ ηε κείσζε ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψζεθε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Ζ ελλεάκελε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

κείσζεο ηνπ πξνθαηαβιεηένπ πνζνχ θφξνπ αξρίδεη απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο λέαο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά πεξίπησζε. 

3.6.Έθπησζε από ην ζπλνιηθό πνζό θόξνπ εηζνδήκαηνο 

χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Ν.2238/1994 απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ 

(θχξην θαη ζπκπιεξσκαηηθφ)  πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα εθπίπηεη: 

 Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε, παξαθξαηήζεθε ή θαηαβιήζεθε ζην εηζφδεκα πνπ 

ππφθεηηαη ζε θφξν 

  Ο θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα πνπ 

πξνέθπςε ζε απηήλ θαη ππφθεηηαη ζε θνξνινγία. Ο θφξνο απηφο ζε θακία πεξίπησζε 

δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα 

απηφ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί εθηφο 

Διιάδαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηηο 

.Α.Γ.Φ. Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία 

απφ αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

φηαλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2578/1998 εθπίπηεη ην 

άζξνηζκα ησλ πνζψλ ηνπ θφξνπ πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ 

κεξίζκαηνο. 

Όηαλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

θφξν πνπ αλαινγεί ε επί πιένλ δηαθνξά ζπκςεθίδεηαη ζην ππφινηπν πνζφ πνπ πξνθχπηεη γηα 

βεβαίσζε. 

3.7.Σειηθό πνζό θόξνπ πξνο βεβαίσζε θαη ρξόλνο θαη ηξόπνο θαηαβνιήο 

ην άξζξν 110 ηνπ Ν.2238/1994 αλαθέξεη φηη ην ηειηθφ πξν θαηαβνιή πνζφ θφξνπ 

απνηειείηαη απφ : 

 Φφξν εηζνδήκαηνο 

 Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

 Σέιε ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ ( απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ) 

Ζ θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνο βεβαίσζε θφξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 8 ίζεο κεληαίεο δφζεηο 

απφ ηηο νπνίεο ε κελ πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο δήισζεο νη δε ππφινηπεο 7 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=CB6D1614241F26E0.22D62E26E720&version=2013/01/23
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κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ησλ 7 επφκελσλ κελψλ απφ 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

Αλ θαηαβιεζεί εθάπαμ ην ζπλνιηθφ πνζφ νθεηιήο κε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε παξέρεηαη 

έθπησζε 1,5% επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΔΣΑΡΣΖ 

4.ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ  ΣΟΝ  Ν.4172/2013  

4.1. Κέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4172/13 σο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

ηα έζνδα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα απφ ηελ 

πψιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην πξντφλ ηεο 

εθθαζάξηζήο ηεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Δηδηθά, γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα έζνδα 

απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ, 

πηελνηξνθηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, δαζνθνκηθψλ, πινηνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. 

Σν θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο κε 

βάζε ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν νπνίνο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ 

Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (ΚΦΑ), φπσο 

ηζρχεη. 

Χο «επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή» ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλε ή ζπκπησκαηηθή πξάμε κε ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγή ή θαη ε ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αγνξά κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Κάζε ηξεηο νκνεηδείο ζπλαιιαγέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ελφο εμακήλνπ ζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ. Ζ 

δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ηίηινπο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

Ν.4172/13 (Μεηαβίβαζε ηίηισλ) πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά ή πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Δλαιιαθηηθήο Αγνξάο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ή γηα ηα νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο, θαζψο θαη γηα ηα θξαηηθά νκφινγα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη ζε θάζε 

άιιε ξπζκηδφκελε αγνξά ή άιινπο ηίηινπο. 

ε πεξίπησζε ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ αθίλεηα, ε πεξίνδνο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ είλαη δχν 

(2) έηε. 
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Κάζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε 

πεγή ή αηηία ζεσξείηαη θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο. 

Ηζρύεη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. 

 4.2.Δθπηπηόκελεο θαη κε εθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο 

Απφ ηα αλσηέξσ θέξδε εθπίπηνπλ νη δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4172/13. Αλαιπηηθά : 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επηηξέπεηαη ε 

έθπησζε φισλ ησλ δαπαλψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ πνπ 

αλαιχνληαη παξαθάησ, νη νπνίεο: 

 πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο, 

 αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη 

θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, 

 εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια 

δηθαηνινγεηηθά. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα νη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο εθπίπηνπλ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο 

πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Δηδηθά νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

πάγην εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαπμεζνχλ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, 

θαηαλέκνληαη ηζφπνζα ζηα επφκελα ηξία (3) έηε.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο αλσηέξσ δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4172/2013 αλαθέξεη 

ηηο δαπάλεο πνπ δελ εθπίπηνπλ. Οη αθφινπζεο δαπάλεο δελ εθπίπηνπλ: 

 ηφθνη απφ δάλεηα πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηξίηνπο, εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά 

δάλεηα, δηαηξαπεδηθά δάλεηα, θαζψο θαη ηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνπλ αλψλπκεο 

εηαηξείεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ηφθνπο πνπ ζα πξνέθππηαλ εάλ ην 

επηηφθην ήηαλ ίζν κε ην επηηφθην ησλ δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην ζηαηηζηηθφ δειηίν 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ρξνληθή 

πεξίνδν πξηλ ηελ εκεξνκελία δαλεηζκνχ, 



 

 

70 

 θάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο άλσ ησλ 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ, εθφζνλ ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε δελ έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο, 

 νη κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

 πξνβιέςεηο εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 26 ηνπ Ν.4172/2013, 

 πξφζηηκα θαη πνηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζαπμήζεσλ, 

 ε παξνρή ή ιήςε ακνηβψλ ζε ρξήκα ή είδνο πνπ ζπληζηνχλ πνηληθφ αδίθεκα, 

 ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη ησλ 

έθηαθησλ εηζθνξψλ, πνπ επηβάιιεηαη γηα ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Φ.Δ., θαζψο θαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(Φ.Π.Α.) πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, εθφζνλ δελ είλαη εθπεζηένο σο 

Φ.Π.Α. εηζξνψλ, 

 ην ηεθκαξηφ κίζζσκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39, (δειαδή ην εηζφδεκα απφ 

ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεθκαίξεηαη φηη ζπλίζηαηαη ζην ηξία ηνηο 

εθαηφ (3%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ,) ζε πεξίπησζε ηδηφρξεζεο θαηά ην 

κέηξν πνπ ππεξβαίλεη ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ 

αθηλήηνπ, 

 νη δαπάλεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη 

ζπλαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο θαηά 

ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη 

θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) 

επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, 

 νη δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζίηηζεο θαη δηακνλήο 

θηινμελνχκελσλ πξνζψπσλ θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ 

(300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε 

ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο, 

 νη δαπάλεο ςπραγσγίαο. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ έρεη σο θχξην 

αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο θαη νη δαπάλεο απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, 

 πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαη 

 ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 

νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ή πνπ ππφθεηηαη 

ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.297BC7A3F6F8&version=1994/09/16
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Κ.Φ.Δ. , εθηφο εάλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη φηη νη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ 

πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά 

θεξδψλ ή εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή ηε θνξνδηαθπγή. Ζ 

δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνθιείεη ηελ έθπησζε ησλ δαπαλψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ., εθφζνλ ππάξρεη ε 

λνκηθή βάζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη απηνχ ηνπ 

θξάηνπο - κέινπο. ( εκείσζε: Όπσο ε αλσηέξσ πεξίπησζε ηγ΄ ηνπ άξζξνπ 23, ε 

νπνία είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4321/2015 , επαλήιζε 

κε ηελ πεξίπησζε 11δ΄ ηεο ππνπαξ. Γ1 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.4336/2015(ΦΔΚ Α΄ 94/14-08-2015) απφ ηφηε πνπ ίζρπζε, ήηνη απφ 21/3/2015). 

4.3.Φνξνινγηθέο Απνζβέζεηο 

Σν άξζξν 25 ηνπ Ν.4172/2013 αλαθέξεη φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

εθπίπηνπλ απφ: 

 α)ηνλ θχξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο πεξίπησζεο β΄, 

 β)ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε πξνθνξηθή ή έγγξαθε ζχκβαζε κε ηελ 

νπνία ν εθκηζζσηήο (θχξηνο) ππνρξενχηαη έλαληη κηζζψκαηνο λα παξαρσξεί ζηνλ κηζζσηή 

(ρξήζηε) ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 α) ε θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πεξηέξρεηαη ζηνλ κηζζσηή κε ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο, 

 β) ε ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο πεξηιακβάλεη φξν ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο γηα ηελ 

εμαγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ηηκή θαηψηεξε ηεο αγνξαίαο αμίαο, 

 γ) ε πεξίνδνο ηεο κίζζσζεο θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηεο 

νηθνλνκηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φπσο απηή πξνθχπηεη απφ 

ηoλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο δελ 

κεηαβηβάδεηαη θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=2F2FF6A0D9754000.2447DC1DC728&version=2015/08/14
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=88413F57FA96D800.1ED4477A5A&version=2015/08/14
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=88413F57FA96D800.1ED4477A5A&version=2015/08/14
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 δ) θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ 

αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ εθκηζζψλεηαη, 

 ε) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη είλαη ηέηνηαο εηδηθήο θχζεο πνπ κφλνλ 

ν κηζζσηήο δχλαηαη λα ηα κεηαρεηξηζηεί δίρσο λα πξνβεί ζε ζεκαληηθέο αιινηψζεηο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κίζζσζεο νρεκάησλ ζηελ έλλνηα ηνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε δ΄ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

(άξζξν 24 ηνπ Ν.4172/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4254/2014 θαη ηζρχεη 

απφ 01/01/2014). 

Δδαθηθέο εθηάζεηο, έξγα ηέρλεο, αληίθεο, θνζκήκαηα θαη άιια πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θζνξά θαη αρξήζηεπζε ιφγσ παιαηφηεηαο, δελ 

ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθή απφζβεζε. 

Κφζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο βειηίσζεο, αλαλέσζεο 

θαη αλαθαηαζθεπήο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απνζβέλνληαη. 

Ο ζπληειεζηήο θνξνινγηθήο απφζβεζεο  πνπ νξίδνληαη γηα ηα πιηθά ηζρχνπλ θαη γηα ηα άπια 

ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα , εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζπκβαηηθά απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία 

δηαθνξεηηθή ησλ δέθα (10) εηψλ νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο, νπφηε θαη ν ζπληειεζηήο 

δηακνξθψλεηαη σο ην πειίθν «1 δηά έηε δηάξθεηαο δσήο δηθαηψκαηνο». ε πεξίπησζε 

δηθαησκάησλ πνπ ζεκειηψζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, γηα ηελ 

αλαπφζβεζηε αμία (ελαπνκείλαζα αμία) σο δηάξθεηα δηθαηψκαηνο ιακβάλεηαη ε ππνιεηπφκελε 

δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθφο, γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε 

θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά απνζβελφκελσλ πνζψλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. 

Ζ θνξνινγηθή απφζβεζε ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αξρίδεη απφ ηνλ επφκελν κήλα 

εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηίζεηαη ζε ππεξεζία απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θαη΄ 

αλαινγία κε ηνπο αλάινγνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο νξίδνληαη. 

Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απφζβεζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην θφζηνο θηήζεο ή 

θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο βειηίσζεο, αλαλέσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο, 

θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δάλ ε απνζβέζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, ην ελ ιφγσ 

ζηνηρείν κπνξεί λα απνζβεζηεί εμ νινθιήξνπ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ απνθηήζεθε ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην κία θνξά αλά πέληε έηε, κε 

βάζε ηα θαηάιιεια ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛ.ΣΑΣ.). 
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Οη λέεο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα αλαβάινπλ ηελ θνξνινγηθή απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξψηα ηξία (3) θνξνινγηθά έηε. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο θηήζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 41 θαη 42  ηνπ Ν.4172/2013 γίλεηαη 

κε βάζε ηηο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο. 

4.4.Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαη εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ  

Σα απνζέκαηα θαη ηα εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλφλεο ινγηζηηθήο. Χζηφζν, ν θνξνινγνχκελνο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

δηαθνξεηηθή κέζνδν απνηίκεζεο θαηά ηα ηέζζεξα (4) έηε κεηά ην θνξνινγηθφ έηνο θαηά ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε κέζνδνο απνηίκεζεο πνπ εθάξκνζε ε επηρείξεζε. 

4.5.Δπηζθαιείο απαηηήζεηο 

Σα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη νη δηαγξαθέο απηψλ, 

εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, σο εμήο: 

 γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο κέρξη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πνπ δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα 

ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) 

ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, 

 γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πνπ δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα 

ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ 

απαίηεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Υξφλνο ππεξεκεξίαο (ζε κήλεο) Πξνβιέςεηο (ζε πνζνζηφ %) 

>12 50 

>18 75 

>24 100 

 

O ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δελ επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαηά ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο επηρείξεζεο κε ειάρηζην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο επηρείξεζεο κε 

ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δέθα ηνηο εθαηφ (10%), εθηφο αλ γηα ηελ αμίσζε πνπ αθνξά 
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απηέο ηηο νθεηιέο ππάξρεη εθθξεκνδηθία ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ή 

εάλ ν νθεηιέηεο έρεη ππνβάιεη αίηεκα θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή ζε βάξνο ηνπ έρεη εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Δπίζεο, δελ 

επηηξέπεηαη ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

αζθάιηζε ή νπνηαδήπνηε εγγπνδνζία ή άιιε ελνρηθή ή εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή γηα νθεηιέο 

ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α. ή γηα εθείλεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ εγγχεζε απηψλ ησλ 

θνξέσλ. 

Ζ πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, αλαθηάηαη άκεζα κε ηε 

κεηαθνξά απηήο ηεο πξφβιεςεο ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ ε απαίηεζε: 

 α) θαηαζηεί εηζπξάμηκε ή 

 β) δηαγξαθεί. 

Απαίηεζε δχλαηαη λα δηαγξαθεί γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο κφλνλ εθφζνλ πιεξνχληαη 

ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 α) έρεη πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή σο έζνδν, 

 β) έρεη πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί απφ ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη 

 γ) έρνπλ αλαιεθζεί φιεο νη θαηά λφκν ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο. 

4.6. Μεηαθνξά Εεκηώλ 

χκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4172/2013 εάλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ην απνηέιεζκα είλαη δεκία εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ε 

δεκία απηή κεηαθέξεηαη γηα λα ζπκςεθηζζεί κε ηα επηρεηξεκαηηθά θέξδε δηαδνρηθά ζηα 

επφκελα πέληε (5) θνξνινγηθά έηε. Ζ δεκία ηνπ πξνγελέζηεξνπ έηνπο ζπκςεθίδεηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο δεκίαο κεηαγελέζηεξνπ έηνπο. 

Ζ ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, 

γ΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 45  ηνπ Ν.4172/2013 απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη΄ εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, εθπίπηεη απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, αξρήο γελφκελεο απφ ηε ρξήζε 

κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, σο ρξεσζηηθή 

δηαθνξά ιακβάλεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ ζε 

αληαιιαγή θαη ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ησλ αξρηθψλ ηίηισλ. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ κεηά 

ηελ απφθηεζε ησλ αξρηθψλ ηίηισλ πξνέθπςε δεκία απφ ηελ απνηίκεζή ηνπο ε νπνία δελ έρεη 

ζπκςεθηζηεί κε απνζεκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ N. 2238/1994 , 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2966AC9C56D0&version=2013/07/23
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φπσο ηζρχεη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Κ.Φ.Δ. ιακβάλεηαη ην αξρηθφ θφζηνο απφθηεζεο. Σα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4046/2012. 

Εεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή δελ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο νχηε λα ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά 

θέξδε, κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ άιια θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ., 

ην νπνίν δελ απαιιάζζεηαη ζηε βάζε ζπλζήθεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη 

ζπλάςεη θαη εθαξκφδεη ε Διιάδα. 

Δάλ ζηε δηάξθεηα ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο ε άκεζε ή έκκεζε ηδηνθηεζία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ κηαο επηρείξεζεο κεηαβιεζνχλ ζε πνζνζηφ πνπ 

ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%) ηεο αμίαο ή ηνπ αξηζκνχ ηνπο, ε κεηαθνξά 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν παχεη λα έρεη εθαξκνγή ζηηο δεκίεο πνπ είρε ε επηρείξεζε απηή 

θαηά ην ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έηνο θαη ηα πξνεγνχκελα πέληε (5) έηε, εθηφο αλ ν 

θνξνινγνχκελνο απνδείμεη φηη ε κεηαβνιή ηεο ηδηνθηεζίαο έγηλε απνθιεηζηηθά γηα 

εκπνξηθνχο ή επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο θαη φρη κε ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή. 

4.7. Μέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ εζόδσλ 

Σν άξζξν 28 ηνπ Ν.4172/2013 αλαιχεη ην εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ αζθνχλ ή πξνθχπηεη φηη αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

λα  κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θάζε δηαζέζηκν ζηνηρείν ή κε έκκεζεο κεζφδνπο 

ειέγρνπ θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 α) φηαλ ηα ινγηζηηθά αξρεία δελ ηεξνχληαη ή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα, ή 

 β) φηαλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ή ηα ινηπά πξνβιεπφκελα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά δελ 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ή 

 γ) φηαλ ηα ινγηζηηθά αξρεία ή θνξνινγηθά ζηνηρεία δελ πξνζθνκίδνληαη ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Σν εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ, αλεμαξηήησο αλ πξνέξρεηαη απφ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θάζε δηαζέζηκν ζηνηρείν ή 

έκκεζεο κεζφδνπο ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο, φηαλ ην πνζφ ηνπ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξνζσπηθψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο ε 

νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ ην δεινχκελν εηζφδεκα. 
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4.8.Κέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ 

Ν.4172/2013 

ηελ έλλνηα ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη θαη ε θεθαιαηνπνίεζε 

ή δηαλνκή θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. 

Όια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013  ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Οη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), θαη΄ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο 

ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, έρνπλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε κε ηνπο 

ηφθνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδεη ην Διιεληθφ Γεκφζην ζηελ Διιάδα. Γηα 

ηνπο ηφθνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νκφινγα απηά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4172/2013 , δειαδή απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο νη ηφθνη νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ πνπ απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηα λνκηθά 

πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013. 

Δπίζεο ηα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε άιινπο ηίηινπο 

θαη΄ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ 

άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013. 

Γηα ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εηζθνξά ελεξγεηηθνχ, αληαιιαγή κεηνρψλ, ζπγρψλεπζε 

ή δηάζπαζε θαη΄ έθαξκνγή ησλ άξζξσλ 52, 53 θαη 54  ηνπ Ν.4172/2013 ηζρχνπλ νη εηδηθέο 

δηαηάμεηο απηψλ ησλ άξζξσλ. 

4.9. Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα 

Φνξνινγεηέν εηζφδεκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4172/2013 είλαη ην εηζφδεκα πνπ 

απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Φ.Δ. απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 12 & 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4172/2013 ηα κε 

δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα απνζεκαηηθά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 

Κ.Φ.Δ., φπσο απηά ζρεκαηίζηεθαλ κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, θαη ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ θέξδε πνπ δελ θνξνινγήζεθαλ θαηά ην ρξφλν πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ 



 

 

77 

απαιιαγήο απηψλ θαη΄ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2238/1994, φπσο ηζρχεη κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ Κ.Φ.Δ. ή εγθπθιίσλ ή απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηνχ, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο - κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, 

θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). Με ηελ θαηαβνιή ηνπ 

θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ησλ 

κεηφρσλ ή εηαίξσλ απηνχ. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη εμήο, ηα κε δηαλεκεζέληα ή 

θεθαιαηνπνηεζέληα απνζεκαηηθά ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ζπκςεθίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο 

θάζε θνξνινγηθνχ έηνπο κε δεισζείζεο θνξνινγηθέο δεκίεο ηεο επηρείξεζεο απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε κέρξη εμαληιήζεψο ηνπο, 

εθηφο αλ δηαλεκεζνχλ ή θεθαιαηνπνηεζνχλ νπφηε ππφθεηληαη ζε απηνηειή θνξνιφγεζε κε 

ζπληειεζηή δεθαελλέα ηνηο εθαηφ (19%). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδάθηνπ σο 

ζπκςεθηζκφο λνείηαη ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα θαη ην νπνίν απμνκεηψλεη ην θνξνινγηθφ 

απνηέιεζκα (θέξδε ή δεκίεο) ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ 

εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ 

απηνχ. Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο γίλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ 

κήλα απφ ηελ απφθαζε δηαλνκήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

Γηα ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ κε εκεξνκελία 31.12.2014 θαη κεηά δελ επηηξέπεηαη ε ηήξεζε 

ινγαξηαζκψλ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, πιελ ησλ επελδπηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 

2238/1994 , φπσο ηζρχεη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Κ.Φ.Δ., θαζψο θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

λφκσλ. 

4.10.Πιεξσκέο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε 

Σν άξζξν 62 ηνπ Ν.4172/2013 αλαθέξεη φηη νη αθφινπζεο πιεξσκέο ππφθεηηαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ: 

α) κεξίζκαηα, 

β) ηφθνη, 

γ) δηθαηψκαηα (royalties), 

δ) ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ παξαζρεζεί ζηελ 

Διιάδα, φηαλ ν ιήπηεο ηεο ακνηβήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, 

ε) ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή κε ηε κνξθή πεξηνδηθά θαηαβαιιφκελεο 

παξνρήο ζην πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπκβνιαίσλ, 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2B1F78D7BCA8&version=2013/01/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2B1F78D7BCA8&version=2013/01/23
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ζη) ε ππεξαμία πνπ απνθηά θπζηθφ πξφζσπν απφ κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 41 ηνπ Ν.4172/2013 εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4172/2013. 

4.11.Παξαθξάηεζε Φόξνπ - πληειεζηέο παξαθξάηεζεο θόξνπ  

χκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ Ν.4172/2013 ππφρξενη ζε παξαθξάηεζε είλαη  θάζε λνκηθφ 

πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα, νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο ή θάζε 

θνξνινγνχκελνο πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα, αιιά 

δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, θαη πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 62 ηνπ Ν.4172/2013 ππνρξενχηαη ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013. 

Σν άξζξν 64 νξίδεη φηη νη ζπληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ είλαη νη εμήο: 

α) γηα κεξίζκαηα δέθα ηνηο εθαηφ (10%), 

β) γηα ηφθνπο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), 

γ) γηα δηθαηψκαηα (royalties) θαη ινηπέο πιεξσκέο είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), 

δ) γηα ακνηβέο γηα ηερληθά έξγα, ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ή παξφκνηεο 

ππεξεζίεο είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Καη΄ εμαίξεζε, γηα ηηο ακνηβέο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ 

εξγνιήπηεο θαηαζθεπήο θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ θαη ελνηθηαζηψλ δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ 

θαη θνηλνηηθψλ ή ιηκεληθψλ πξνζφδσλ ν ζπληειεζηήο είλαη ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αμίαο 

ηνπ ππφ θαηαζθεπή έξγνπ ή ηνπ κηζζψκαηνο, αλεμαξηήησο αλ ν ιήπηεο ηεο ακνηβήο είλαη 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, 

ε) γηα ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη κε ηε κνξθή πεξηνδηθά θαηαβαιιφκελεο παξνρήο 

δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). Γηα ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη γηα ηα πνζά πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Οη ζπληειεζηέο 

ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο απμάλνληαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ζε πεξίπησζε είζπξαμεο απφ ηνλ δηθαηνχρν πνζνχ πξφσξεο εμαγνξάο. Γελ ζεσξείηαη 

πξφσξε εμαγνξά θάζε θαηαβνιή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξγαδφκελν ν νπνίνο έρεη 

ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ή έρεη ππεξβεί ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαζψο θαη 

θάζε θαηαβνιή πνπ γίλεηαη ρσξίο ηε βνχιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο ζε πεξίπησζε 

απφιπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ή πηψρεπζεο ηνπ εξγνδφηε, 

ζη) γηα ηελ ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ απνθηά θπζηθφ πξφζσπν 

δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 
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ε πεξίπησζε πνπ ε παξαθξάηεζε θφξνπ δελ εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ν 

παξαθξαηεζείο θφξνο πηζηψλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξέπεη λα βεβαησζεί 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ, θαηά πεξίπησζε. 

4.12.Πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο Ν.Π. θαη ησλ λνκηθώλ 

νληνηήησλ  

χκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Ν.4172/2013 κε βάζε ηε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ην λνκηθφ 

πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα θαη ηνπο ινηπνχο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο βεβαηψλεηαη πνζφ ίζν κε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ 

θφξνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4336/2015.Σα πνζνζηά ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ κεηψλνληαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα ηα λέα λνκηθά πξφζσπα θαηά ηα 

ηξία (3) πξψηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηε δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπο. Ζ κείσζε απηή δελ 

εθαξκφδεηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ 

επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ. 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1217/24.9.2015 νη κεηαβνιέο ζρεηηθά κε ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ 

βάζεη ηνπ λφκνπ 4336/2015 είλαη νη αθφινπζεο: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 11 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο 

παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015 θαηαξγείηαη ην ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ.4172/2013, θαζψο ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ 80% ζε 100% κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4334/2015, δελ δηαθέξεη πιένλ γηα ηηο 

ηξαπεδηθέο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ ηξαπεδψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα. 

Ζ βεβαίσζε απηή γίλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δήισζε ή νξηζηηθφο ηίηινο, ν 

θαηαβιεηένο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ 

εγγχηεξνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ πξνζσξηλψλ 

δειψζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 11 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο 

παξαγξάθνπ Γ ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 36 ηνπ 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21936
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/705
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4336/year/2015/article/2/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4336/year/2015/article/2/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/705
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/71/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4334/year/2015/article/1/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/700
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4336/year/2015/article/2/paragraph/4
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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άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 5 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4334/2015 θαη ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 71 (ήηνη, θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ 

εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ, θνηλνπξαμίεο, λνκηθέο νληφηεηεο 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πιελ εθείλσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 71, 

ηξαπεδηθέο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ ηξαπεδψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα) είλαη εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) γηα ηα θέξδε πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Δηδηθά, 

γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 71 (ήηνη, λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ησλ πεξ.β', γ', ε' θαη ζη' κφλν γηα ηηο 

θνηλνπξαμίεο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 45) ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο 

νξίδεηαη ζε πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζε θνξνινγηθά έηε 

πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζε 

εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζε θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Γηα ηα 

θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη 

κεηά ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ βεβαηψλεηαη κεηά ηελ ζηαδηαθή αχμεζε είλαη 

100%.Με βάζε ηα αλσηέξσ ηζρχεη ν αθφινπζνο πίλαθαο:  

 Ννκηθά πξφζσπα – νληφηεηεο Φνξνινγηθά έηε 

  

Φνξνινγηθά 

έηε πνπ αξρίδνπλ 

ηελ 1.1.2014 έσο 

ηελ 31.12.2014 

Φνξνινγηθά 

έηε πνπ αξρίδνπλ 

ηελ 1.1.2015 έσο 

ηελ 31.12.2015 

Φνξνινγηθά έηε 

πνπ αξρίδνπλ ηελ 

1.1.2016 

α1 
Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ. (εθηφο 

ηξαπεδψλ) 
100 % 100% 100% 

α2 Σξάπεδεο 100% 100% 100% 

γ. 

Με θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

λνκηθά πξφζσπα, ζσκαηεία θαη 

ηδξχκαηα 

55% 75% 100% 

δ πλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ 100% 100% 100% 

Δ 

Κνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο 

θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο 

εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο 

55% 75% 100% 

η. 
Λνηπέο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη αλσηέξσ 
100% 100% 100% 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4334/year/2015/article/1/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4334/year/2015/article/1/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/700
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/71/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/71/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/71/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/71/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/45
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Απφ ην πνζφ πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθπίπηεη ν θφξνο 

πνπ παξαθξαηείηαη απφ πεγή Διιάδνο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

Αλ κεησζεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ 

Ν.4172/2013. Ζ ελλεάκελε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κείσζεο ηνπ 

πξνθαηαβιεηένπ πνζνχ θφξνπ αξρίδεη απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή: 

 γηα ηηο εηαηξείεο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52 θαη 

54 ηνπ Ν.4172/2013, ηνπ Ν.Γ.1297/1972 θαη ηνπ Ν.2166/1993 θαηά πεξίπησζε, 

 γηα ηηο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε αλψλπκε εηαηξεία ή 

δηαζπψληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68, 80 θαη 81, θαηά πεξίπησζε, 

ηνπ θ.λ. 2190/1920 (Α΄ 37), 

 γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη, ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, 

 γηα ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα θέξδε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, πνπ 

απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ. 

4.13.Φνξνινγηθόο πληειεζηήο 

Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη 

λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξ.γ 

ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/13 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 26% 

φπσο ηζρχεη απφ 31/12/2013.  

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ηζρχνπλ ηα εμήο γηα ηελ κεηαβνιή ζρεηηθά 

κε ην ζπληειεζηή θνξνινγίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ απμάλεηαη απφ 26% ζε 29% ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ 

θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ 

λ.4172/2013 πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ 

δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

πεξίπησζεο γ' ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία. 

Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ 

απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά, ειιείςεη ξεηήο πξφβιεςεο ζην λφκν πεξί αλαδξνκηθήο 

εθαξκνγήο ηνπο γηα εηζνδήκαηα θνξνινγηθνχ έηνπο 2014. 

(http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27056) 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21375
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4334/year/2015/article/1/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/58/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/45
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27056
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Φνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ ηελ 

1.1.2014 έσο ηελ 31ε.12.2014 
Φνξνινγηθά έηε πνπ αρχίζουν την 

1.1.2015 

 Σήξεζε Γηπινγξαθηθνύ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Σήξεζε Γηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ. (εθηφο 

ηξαπεδψλ) 
26 29 

Σξάπεδεο 26 29 

Με θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα λνκηθά 

πξφζσπα, ζσκαηεία θαη 

ηδξχκαηα 

26 29 

πλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο 

απηψλ 
26 29 

Κνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, 

αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή 

κε θεξδνζθνπηθέο 

εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή 

αθαλείο 

26 29 

Λνηπέο λνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη 

αλσηέξσ 

26 29 

 

χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4172/2013 ν θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θαη ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 31 

θαη 32 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, θαηφπηλ έθπησζεο: 

 α) ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, 

β) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε, 

γ) ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.4172/2013. 

Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ εκεδαπή ή αιινδαπή 

ζπγαηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηαλ δελ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4172/2013, απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη 

ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ, θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη. 
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Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη ζε νθηψ (8), θαη΄ αλψηαην φξην, ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο απφ 

ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο επηά (7) 

κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο 

λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη εθάπαμ κε 

ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΜΠΣΖ 

5.1. ΟΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΔ ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΤ ΔΠΖΛΘΑΝ ΜΔ ΣΟΝ 

ΝΔΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ 4172/2013 

Με ηνλ λέν θνξνινγηθφ λφκν 4172/2013  πνπ ςεθίζηεθε ην 2013 ζηελ Βνπιή  θαη ηέζεθε ζε 

ηζρχ απφ 01/01/2014, πνπ νπζηαζηηθά θαηήξγεζε ην  θνξνινγηθφ λφκν πνπ ίζρπε ηνλ 

Ν.2238/94,επέξρνληαη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζηελ θνξνινγία ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο είλαη νη εμήο: 

 Καηαξρήλ εηζάγνληαη λέεο έλλνηεο φπσο ην θνξνινγηθφ έηνο (αξ 8 4172/13) 

πγθεθξηκέλα ην  θνξνινγηθφ έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο δειαδή 01/01 έσο 

31/12. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ή ηεο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία ην 

θνξνινγηθφ έηνο κπνξεί λα ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ. Οη έλλνηεο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο θαη 

νηθνλνκηθφ έηνο αληηθαηαζηάζεθαλ νπζηαζηηθά  κε ηνλ φξν  θνξνινγηθφ έηνο. ε θακία 

πεξίπησζε ην θνξνινγηθφ έηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. Οπφηε ε 

ππεξδσδεθάκελε ρξήζε θαηαξγείηαη.  

 Μία λέα αθφκα έλλνηα είλαη απηήο ηεο λνκηθήο νληφηεηαο (άξζξν 2 ηνπ Ν.4172/2013). 

Οξηζκόο: Ννκηθή Οληόηεηα είλαη θάζε κφξθσκα εηαηξηθήο ή κε νξγάλσζεο θαη 

θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, φπσο ηδίσο 

ζπλεηαηξηζκφο, νξγαληζκφο, ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξεία, θάζε κνξθήο εηαηξεία ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ, θάζε κνξθήο θαηαπίζηεπκα ή εκπίζηεπκα ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο 

θχζεο, θάζε κνξθήο ίδξπκα ή ζσκαηείν ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε 

κνξθή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο ή νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θάζε 

κνξθήο θνηλή επηρείξεζε, θάζε κνξθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο ή 

δηαζήθεο ή θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θάζε θχζεο θνηλνπξαμία, θάζε κνξθήο 

εηαηξεία αζηηθνχ δηθαίνπ, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξείεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ. 

 Δπηπξφζζεηα εηζάγεηαη θαη ε έλλνηα ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ησλ Ν.Π ή Ν.Ο 

(άξζξν 3 ηνπ Ν.4172/2013). Έλα Ν.Π. ή κία Ν.Ο. φηη είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο 

γηα νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ έηνο εθφζνλ : 

I. ζπζηάζεθε ή ηδξχζεθε  ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ δίθαην  

II. έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα. 

III. ν ηφπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο είλαη ε Διιάδα  
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 Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη 

λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 26% ( 

παξ.1 άξζξν 58 Ν.4172/13). 

 εκαληηθφ είλαη φηη θαηαξγείηαη ν ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο ζηελ εθκίζζσζε 

αθηλήησλ.  

 Με βάζε ηεο δήισζε πνπ ππνβάιιεη ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα θαη ηνπο 

ινηπνχο  ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο 

βεβαηψλεηαη πνζφ ίζν κε ην 100% ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην 

εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο(άξζξν 71 Ν.4172/2013). 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κεηαβίβαζε ηίηισλ πνπ 

απνθηνχλ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 

Ν.4172/2013 θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.9 ηεο  ΠΟΛ 1032/2015 ιακβάλεηαη ππφςε ην 

εηζφδεκα (ππεξαμία) πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο επηρείξεζεο θαη ηα 

αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, θαζφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα ελ ιφγσ 

λνκηθά πξφζσπα ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θνξνινγνχληαη 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.4172/2013. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ έρνπλ 

εθαξκνγή θαη γηα ηηο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ θαη άιισλ θηλεηψλ αμηψλ εηζεγκέλσλ ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ απφθηεζεο ηνπο θαη ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο   

 Αιιάδεη άξδελ ην ηνπίν ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηφκελεο θαη κε εθπηπηφκελεο 

δαπάλεο.(άξζξν 22,23 ηνπ Ν.4172/2013) Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ε πεξηγξαθή γηα ηηο 

δαπάλεο επηρεηξήζεσλ είλαη αζαθήο θαη γεληθή. ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4172/2013 αλαθέξεηαη 

φηη εθπηπηφκελεο δαπάλεο είλαη νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε 

αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δπίζεο είλαη νη δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ. 

 Οη ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ έρνπλ αιιάμεη βάζε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4172/2013. 

Απνζβέζεηο δηελεξγεί ν θχξηνο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ εθηφο ηεο πεξίπησζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο. Ζ απφζβεζε ηζρχεη απφ ηνλ επφκελν κήλα πνπ 

ηέζεθε ην πάγην ζε ιεηηνπξγία. Απφ 01/01/2014, νη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αξρίδνπλ απφ ηνλ επφκελν κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηίζεηαη ζε 

ρξήζε. 

 χκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4172/2013 ηα κε δηαλεκεζέληα ή 

θεθαινπνηεζέληα απνζεκαηηθά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013, 
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φπσο απηά ζρεκαηίζηεθαλ κέρξη θαη ηελ 31/12/2013, θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θέξδε 

πνπ δελ θνξνινγήζεθαλ θαηά ην ρξφλν πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ απαιιαγήο απηψλ θαη’ 

εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2238/94 θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή 15%.Με ηελ 

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

θαη ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ απηνχ. Απφ 01/01/2014 θαη εμήο ηα κε δηαλεκεζέληα ή 

θεθαιαηνπνηεζέληα απνζεκαηηθά ζπκςεθίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε θνξνινγηθνχ 

έηνπο κε δεισζείζεο  δεκίεο ηεο επηρείξεζεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ  

ηειεπηαία πέληε έηε κέρξη εμαληιήζεσο ηνπο, εθηφο αλ δηαλεκεζνχλ ή θεθαιαηνπνηεζνχλ 

νπφηε ππφθεηληαη ζε απηνηειή θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 19%.Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

απηνχ εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ησλ κεηφρσλ ή 

εηαίξσλ απηνχ. Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα απφ ηελ 

απφθαζε δηαλνκήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 Ζ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4172/2013 αλαθέξεη φηη  γηα Ηζνινγηζκνχο πνπ 

θιείλνπλ κε εκεξνκελία 31/12/2014 θαη κεηά δελ επηηξέπεηαη ε ηήξεζε ινγαξηαζκψλ 

αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, πιελ ησλ επελδπηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ηνπ 

αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.2238/94 θαζψο θαη 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ. 

 Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ. θαη ησλ Γηεπζπληψλ ηνπ Γ. ζεσξείηαη εηζφδεκα απφ 

κηζζσηή εξγαζία θαη θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

Ν.4172/2013. ε αληίζεζε κε ηνλ Ν.2238/94 έσο 31/12/2013 νη αλσηέξσ ακνηβέο ππφθεηληαη 

ζε θφξν παξαθξάηεζεο 35% κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. εκείσζε: Οη 

ακνηβέο κειψλ ηνπ Γ. πνπ πξνθχπηεη απφ θέξδε Α.Δ απνηειεί κέξηζκα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.4172/2013 θαη ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

κε ζπληειεζηή 10% κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο ππνρξέσζεο.   

 Καζηεξψλεηαη λένο ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ θαη δηαγξαθήο Πξνβιέςεσλ Δπηζθαιψλ 

Απαηηήζεσλ αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο θαη ηνλ ρξφλν πνπ παξακέλνπλ αλείζπξαθηεο.(άξζξν 

26 ηνπ Ν.4172/13). Γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο έσο 1.000,00 επξψ πνπ δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί γηα πάλσ απφ 12 κήλεο, δηθαηνχηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε 100%. Γηα 

ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο άλσ ησλ 1.000,00 επξψ, απφ 12 έσο 18 κήλεο δηθαηνχηαη λα 

ζρεκαηίζεη πξφβιεςε έσο 50%. Γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο άλσ ησλ 1.000,00 επξψ, απφ 

18 έσο 24 κήλεο δχλαηαη λα ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε 75%, ελψ γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

άλσ ησλ 1.000,00 επξψ θαη πάλσ απφ 24 κήλεο, δχλαηαη λα ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε 100%. 

Πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχζνπλ φια ηα παξαπάλσ αλά πεξίπησζε • λα έρεη πξνεγεζεί εγγξαθή 

πνζνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή σο έζνδν, • λα έρεη πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί απφ ηα 
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βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη ηέινο • λα έρνπλ αλαιεθζεί, φιεο, νη θαηά ηνλ λφκν, 

ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο, 

 Δπαλέξρεηαη ην πφζελ έζρεο γηα αγνξά αθηλήησλ θαη επηπιένλ, ε ζχζηαζε ή αχμεζε 

Κεθαιαίνπ απφ 01/01/2014, 

 Αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ παξνρψλ ζε είδνο, θπξίσο ησλ εηαηξηθψλ 

απηνθηλήησλ, ελψ παξνρέο ζε είδνο ζπληζηνχλ πιένλ θαη ηα δάλεηα πξνο εξγαδνκέλνπο, 

εηαίξνπο ή κεηφρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ κηζζψλ άλσ ησλ 3 κελψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.4172/2013 (Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ ησλ εηζνδεκάησλ 

πνπ ζεσξνχληαη παξνρέο ζε είδνο ζα ηζρχζεη απφ 1.1.2015 βάζεη ηνπ  άξζξνπ 72 παξ 22 

Ν.4172/2013. 

 Παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2238/1994 (Α’ 151), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

απηνχ ηνπ λφκνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 25 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4172/2013. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΚΣΖ 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΜΔ ΣΟΝ λ.2238/94 ΚΑΗ ΜΔ ΣΟΝ λ.4172/2013 (ηζρύο από 01.01.2014) 

6.1.ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ   ΑΝΧΝΤΜΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ  

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΡΧΣΖ 

α)ΜΔ ΣΟΝ λ.2238/94 

Δκπνξηθή εηαηξεία κε Μεηνρηθφ  Κεθάιαην 2.000.000€(20.000κηρ*100€) ζηηο 31/12/2010  

πξαγκαηνπνίεζε θαζαξά θέξδε 400.000€. Οη κεηνρέο είλαη αλψλπκεο κε εηζεγκέλεο ζην 

Υ.Α.Α. Με βάζε ην ηειεπηαίν πξνζσξηλφ ηζνδχγην:  

I. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξη 31/12/2010 250.000€ 

II. Σν Αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ 31/12/2010 

θαιχπηεηαη απφ ηα πξναηξεηηθά απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί κέρξη ηελ 

31/12/2010.  

III. Ο θχθινο εξγαζηψλ(πσιήζεηο) αλέξρνληαη ζε πνζφ 6.000.000 € 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ε δηαλνκή ζα γίλεη σο εμήο: 

 Γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 5% 

 Γηα πξψην κέξηζκα φπσο νξίδεη ν λφκνο  

 Γηα ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 30.000€ 

 Γηα ζρεκαηηζκφ έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ φηη απνκείλεη, εθηφο απφ ην πνζφ ησλ 

5.000 επξψ πνπ ζα παξακείλεη ζηελ εηαηξεία ζαλ ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ. 

 Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2009 είλαη 80.000 επξψ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί κέρξη ηελ 30/06/2011 ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 2010 λα 

δηαλεκεζνχλ φπσο νξίδεη ν Ν.2190/1920. 

Να γίλεη ε δηαλνκή ησλ θεξδώλ θαη ε εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ 

Κέξδε ρξήζεσο  400.000 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο  24% (=400.000*24%) 96.000 

Τπφινηπν  304.000 

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 5% (304.000*5%) 
 

15.200 

Τπφινηπν  288.800 

Α Μέξηζκα 35% (288.800*35%)
(1) 

101.080 

Ακνηβέο Μειψλ Γ.. 
(2) 

30.000 

Έθηαθην Απνζεκαηηθφ 152.720 

Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λένλ 5.000 

(1): Γηα ηα κεξίζκαηα γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 21% ήηνη πνζφ 

21.378€(=101.800*21%). 

Ζ παξαθξάηεζε απηή ηνπ θφξνπ γίλεηαη κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ 

απφ ηε Γ. ησλ κεηφρσλ. Σν πνζφ ησλ 21.378 € θαηαβάιιεηαη ζηελ Γ.Ο.Τ κε δήισζε κέζα 

ζηνλ επφκελν κήλα απφ εθείλνλ πνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε (άξ. 54 παξ. 6 Ν.2238/94). 

(2): Όηαλ θαηαβάιινληαη νη πην πάλσ ακνηβέο ζην Γ.. γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε 

ζπληειεζηή 21% ήηνη πνζφ 6.300€(=30.000*21%). Σν πνζφ ησλ  6.300€ θαηαβάιιεηαη κε 

δήισζε ζηε Γ.Ο.Τ κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ εθείλνλ πνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε (αξ. 54 

παξ. 6 Ν.2238/94). 

Δπίζεο νη ακνηβέο κειψλ Γ.. ππφθεηληαη θαη ζε ραξηφζεκν 1,2%. Οπφηε ην ραξηφζεκν ησλ 

ακνηβψλ Γ.. είλαη 30.000*1%=300 θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 30.000*0,2%=60, ζπλνιηθά 360€. 

Σν πνζφ ηνπ ραξηνζήκνπ θαη ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ θαηαβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ   

Καζαξά Κέξδε  400.000 

Κχξηνο θφξνο εηζνδήκαηνο (400.000*24%) 96.000 

Πιένλ: Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο (96.000*80%) 

76.800 

Μείνλ: Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

80.000 

χλνιν θφξνπ εηζνδήκαηνο 92.800 
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β)ΜΔ ΣΟΝ λ.4172/13 

Δκπνξηθή εηαηξεία κε  Μεηνρηθφ  Κεθάιαην 2.000.000€(20.000κηρ*100€) ζηηο 31/12/2014 

πξαγκαηνπνίεζε θαζαξά θέξδε 400.000€. Με βάζε ην ηειεπηαίν πξνζσξηλφ ηζνδχγην:  

I. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξη 31/12/2014 250.000€ 

II. Σν Αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ 31/12/2014 

θαιχπηεηαη απφ ηα πξναηξεηηθά απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί κέρξη ηελ 

31/12/2014.  

III. Ο θχθινο εξγαζηψλ(πσιήζεηο) αλέξρνληαη ζε πνζφ 6.000.000 € 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ε δηαλνκή ζα γίλεη σο εμήο: 

 Γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 5% 

 Γηα πξψην κέξηζκα φπσο νξίδεη ν λφκνο  

 Γηα ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 30.000€ 

 Γηα ζρεκαηηζκφ έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ φηη απνκείλεη εθηφο απφ ην πνζφ ησλ 

5.000 επξψ πνπ ζα παξακείλεη ζηελ εηαηξεία ζαλ ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ. 

 Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2009 είλαη 80.000 επξψ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί κέρξη ηελ 30/06/2015 ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 2014 λα 

δηαλεκεζνχλ φπσο νξίδεη ν Ν.2190/1920. 

Να γίλεη ε δηαλνκή ησλ θεξδώλ θαη ε εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ 

Κέξδε ρξήζεσο  400.000 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 26% (=400.000*26%) 104.000 

Τπφινηπν 296.000 

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 

5% (296.000*5%) 
 

14.800 

Τπφινηπν 281.200 

Α Μέξηζκα 35% (281.200*35%)
(1) 

98.420 

Ακνηβέο Μειψλ Γ.. 
(2) 

30.000 

Έθηαθην Απνζεκαηηθφ 147.780 

Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λένλ 5.000 

 

(1): Γηα ηα κεξίζκαηα γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 10% πνπ είλαη 9.842€(=98.420*10%). 
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Ζ παξαθξάηεζε απηή ηνπ θφξνπ γίλεηαη κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ 

απφ ηε Γ. ησλ κεηφρσλ. Σν πνζφ ησλ 9.842 € απνδίδεηαη ζηελ Γ.Ο.Τ ην αξγφηεξν κέρξη ην 

ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ πιεξσκήο (άξ. 64 παξ. 7  Ν.4172/13). 

(2): Όηαλ θαηαβάιινληαη νη πην πάλσ ακνηβέο ζην Γ..(νη ακνηβέο ηνπ Γ.. πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ θέξδε ηεο Α.Δ. απνηειεί κέξηζκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ.36 ηνπ 

Ν.4172/13) γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 10% πνπ είλαη 3.000€(=30.000*10%). Σν πνζφ 

3.000€ απνδίδεηαη ζηε Γ.Ο.Τ κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξσκήο  (αξ. 64 παξ. 7 Ν.4172/13). 

Δπίζεο νη ακνηβέο κειψλ Γ.. ππφθεηληαη θαη ζε ραξηφζεκν 1,2%. Οπφηε ην ραξηφζεκν ησλ 

ακνηβψλ Γ.. είλαη 30.000*1%=300 θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 30.000*0,2%=60, ζπλνιηθά 360€. 

Σν πνζφ ηνπ ραξηνζήκνπ θαη ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ θαηαβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

Καζαξά Κέξδε  400.000 

Κχξηνο θφξνο εηζνδήκαηνο(400.000*26%) 104.000 

Πιένλ: Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο  (104.000*100%) 

104.000 

Μείνλ: Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο  

80.000 

χλνιν θφξνπ εηζνδήκαηνο 128.000 

 

Παξαηεξήζεηο:  Ζ αλσηέξσ Δηαηξεία  παξνπζηάδεη ηελ ίδηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

ηα ίδηα νηθνλνκηθά κεγέζε ζηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2014 θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα  

φηη επηβαξχλεηαη κε κεγαιχηεξν πνζφ θφξνπ ζηελ ηειεπηαία ρξήζε. πγθεθξηκέλα: 

 Αιιάδεη ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ 24% ζε 26%. Οπφηε ν θφξνο πνπ 

αλαινγεί ζηε ρξήζε 2010 είλαη  96.000 επξψ ελψ ζηε ρξήζε 2014 , 104.000 επξψ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ επί ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ ακνηβψλ  

κειψλ ηνπ Γ. κεηψλεηαη απφ 21% ζε 10%. 

 Ο ζπληειεζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο  πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ απμήζεθε θαηά  20% . Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ 80% πνπ 

ήηαλ ζηελ ρξήζε 2010 θαη έσο ηελ ρξήζε 2013 έγηλε  100% ζηελ ρξήζε 2014 θαη 

έπεηηα.  
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 Ζ θνξνινγηθή  επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη ζπγθξηηηθά γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη γηα ηελ 

ρξήζε 2014  αλέξρεηαη ζε  35.200 επξψ. 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΔΤΣΔΡΖ 

α)ΜΔ ΣΟΝ λ.2238/94 

Αλψλπκε εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή εηαηξεία έρεη Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

1.500.000€(100€*15.000κηρ)κε κεηνρέο νλνκαζηηθέο θαη κε εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. ηε 

ρξήζε 2010(01.01.2010-31.12.2010) πξαγκαηνπνίεζε θαζαξά θέξδε ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζνινγηζκνχ  ηεο 440.000 επξψ. Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεσο αλήιζαλ ζε 

1.600.000 επξψ θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε άιιε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πνζνχ 60.000 επξψ επί 

ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε  παξαθξαηεζεί θφξνο 21%. 

  Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο πνζνχ 20.000 επξψ (γηα ην πνζφ απηφ 

παξαθξαηήζεθε απφ ηηο ηξάπεδεο θφξνο 20.000*10%=2.000 επξψ. Σν θαζαξφ πνζφ 

πνπ εηζπξάρζεθε είλαη 18.000 επξψ). 

 Κέξδνο απφ πψιεζε κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ 40.000 €(ν θφξνο απφ πψιεζε κεηνρψλ 

είλαη 40.000*5%=2.000 επξψ). 

 Αθαζάξηζηα έζνδα απφ ελνίθηα θαηαζηήκαηνο πνζφ 9.600 επξψ 

 

Μεηαμχ ησλ εμφδσλ ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη: 

 Υξεσζηηθνί ηφθνη πνζνχ επξψ 40.000  

 Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.2238/94 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.000 επξψ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ ζα ζπγθιεζεί κέρξη ηελ 30.06.2011 φπσο ηα θέξδε ηεο 

ρξήζεσο 2010: 

 Να ζρεκαηηζζεί ην θαηά ην λφκν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 

Ν.2190/20. Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη 31.12.2009 αλέξρεηαη ζε 45.000€. 

 Να δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο κέξηζκα πνζνχ 150.000 επξψ 

 Να δηαλεκεζεί γηα ακνηβέο Γ. πνζφ 80.000 επξψ 

 Απφ ην ππφινηπν λα παξακείλεη σο έθηαθην απνζεκαηηθφ ην πνζφ πνπ είλαη παλσ απφ 

5.000 επξψ ελψ ην πνζφ πνπ είλαη θάησ απφ 5.000 επξψ λα κεηαθεξζεί σο ππφινηπν 

θεξδψλ εηο λένλ. 

 Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2009 είλαη 50.000 επξψ. 

 Να γίλεη ε Δθθαζάξηζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 
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Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη είλαη: 

 Τπνινγίδεηαη ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

 Τπνινγίδεηαη ην πξψην κέξηζκα θαη ηα ζπλνιηθά δηαλεκφκελα θέξδε 

 Πξνζδηνξίδεηαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο 

 Πξνζδηνξίδεηαη ην απνζεκαηηθφ ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο ηνπ λ.3697/2008 

 πληάζζεηαη ν πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ 

 Δθθαζάξηζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

 

Τπνινγηζκόο ηνπ ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ 

χκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν.2190/20 ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη απηά πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε εθ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ φισλ ησλ 

εμφδσλ, δεκηψλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη θάζε άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο. Έπεηηα αθαηξείηαη ε 

θξάηεζε γηα ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 44 ηνπ λ.2190/20. 

Κέξδε ηεο ρξήζεσο 440.000 

Αλαινγνχλ θφξνο 24% 105.600 

Τπφινηπν Κεξδψλ γηα ππνινγηζκφ Σαθηηθνχ 

Απνζεκαηηθνχ 

334.400 

Σ.Α ρξήζεσο 2010 (334.400*5%) 16.720 

 

εκείσζε: Ζ θξάηεζε γηα Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή  κέρξη ην 1/3 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ήηνη 1.500.000/3=500.000 €. 

Σν ζρεκαηηζζέλ Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ ηεο ρξήζεσο  2010 αλέξρεηαη ζε  16.720 επξψ. 

 

Τπνινγηζκόο ηνπ πξώηνπ κεξίζκαηνο 

Σν ππνρξεσηηθφ κέξηζκα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

ΑΝ148/1967 θαη είλαη 35% επί ησλ θεξδψλ. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεη σο: 

Ά Μέξηζκα πνζφ  150.000 επξψ 

Δλψ σο   

Ακνηβέο κειψλ Γ. πνζφ 80.000 επξψ 

 

Αλακόξθσζε Κεξδώλ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνζζέηνπκε ζηα θαζαξά θέξδε ην πνζφ ησλ 

ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη ησλ δαπαλψλ πνπ αλαινγνχλ ζηα αθνξνιφγεηα θαη θαη’ εηδηθφ 

ηξφπν θνξνινγεζέληα έζνδα (άξζξν 31 ηνπ λ.2238/94). Απφ ηα θαζαξά θέξδε πνπ 
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πξνθχπηνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν (θαη φρη απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.2190/20) 

αθαηξνχληαη ηα αθνξνιφγεηα έζνδα θαη  πξνζηίζεληαη ε αλαινγία ηνπο ζηα δηαλεκφκελα 

θέξδε κε ηελ αλαγσγή ηνπο ζε κηθηά κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο.  

 Γαπάλεο πνπ αλαινγνχλ ζε απαιιαζζφκελα ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο  έζνδα(παξ. 8 

άξζξν 31 ηνζ λ.2238/94) 

Δπεηδή ζηα αθαζάξηζηα έζνδα πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε εκεδαπέο 

επηρεηξήζεηο, νη δαπάλεο πνπ ζα εθπέζνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα κεηψλνληαη θαηά : 

1.ηνπο αλαινγνχληεο ζε απηά ηα έζνδα ρξεσζηηθνχο ηφθνπο 

2.πνζνζηφ 5% επί ησλ εζφδσλ απηψλ σο ινηπέο δαπάλεο 

πγθεθξηκέλα : 

Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε άιιε εκεδαπή 

Α.Δ. 

60.000 

 

Γαπάλεο επί ησλ αθνξνιφγεησλ εζφδσλ  

Υξεσζηηθνί ηφθνη 1.500 

(40.000*60.000/1.600.000)  

Πιένλ: Λνηπέο δαπάλεο  5% (60.000*5%) 3.000 

ΤΝΟΛΟ 4.500 

 

 ε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ απφ ηα αθνξνιφγεηα έζνδα πξνζηίζεληαη ε αλαινγία 

ηνπο ζηα δηαλεκφκελα θέξδε κε ηελ αλαγσγή ηνπο ζε κηθηά κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο.  

Α΄ Μέξηζκα πνζφ επξψ 150.000 

Ακνηβέο κειψλ Γ.. πνζφ επξψ 80.000 

χλνιν πξνο δηαλνκή ζε επξψ : 230.000  

1. Μέξνο αθνξνιφγεησλ εζφδσλ πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα 

Γηαλεκφκελα θέξδε 230.000*Αθνξνιφγεηα έζνδα 60.000/Κέξδε Ηζνινγηζκνχ 

440.000=31.363,64 επξψ 

2. Πιένλ θφξνο πνπ αλαινγεί ζην πην πάλσ πνζφ  

31.363,64*24/76=9.904,30 
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Πξνζδηνξηζκόο Φνξνινγεηέσλ Κεξδώλ 

Κέξδε Υξήζεο  440.000 

Πιένλ:  

Λνγηζηηθέο Γηαθνξέο  12.000 

Γαπάλεο απαι/λσλ εζφδσλ   4.500 

Μέξνο αθνξνιφγεησλ εζφδσλ πνπ 

αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα 

 

31.363,64 

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζην πην πάλσ πνζφ 9.904,30 

χλνιν Κεξδψλ 497.767,94 

Μείνλ:  

Έζνδα αθνξνιφγεηα 60.000 

Φνξνινγεηέα Κέξδε Υξήζεο  437.767,94 

 

Πξνζδηνξηζκφο Απνζεκαηηθνχ απφ έζνδα ζπκκεηνρψλ  

Βάζεη ην άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3943/2011 ζηα δηαλεκφκελα θέξδε πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαινγία 

ησλ κεξηζκάησλ ηνπ Ν.3697/2008 επί ησλ νπνίσλ  έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο 21%. 

Σν ελαπνκέλνλ πνζφ ζα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ θαη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο 

ηνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο αιιά ζε θφξν παξαθξάηεζεο κεξηζκάησλ κε ηνλ 

ηζρχνληα ζπληειεζηή θαηά ηνλ ρξφλν δηαλνκήο ηνπ. 

Σα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο αλέξρνληαη ζε πνζφ επξψ 60.000  θαη ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε 

είλαη ζε πνζφ επξψ 12.600. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο ζηα δηαλεκεζέληα θέξδε είλαη 31.3963,64 επξψ. Οπφηε 

ην απνζεκαηηθφ ηνπ λ.3697/2008 ζα αλέιζεη ζε 60.000-31.363,64=28.636,36 επξψ.  

Δπίζεο ζηνλ ινγαξηαζκφ 33 ηνπ ΔΓΛ ζα παξακείλεη ην πνζφ ησλ 12.600-

9.904,30=2.695,70. Σν πνζφ απηφ ζα ζπκςεθηζζεί ζε επφκελεο ρξήζεηο. 

  

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ 

Κέξδε ρξήζεο 440.000 

Αλαινγνχλ θφξνο εηζνδήκαηνο 

(440.000*24%) 

105.600 

Τπφινηπν Κεξδψλ  334.400 

Κέξδε πξνο δηαλνκή 334.400 

Γηάζεζε Κεξδψλ :  

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 16.720 
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(Κέξδε Ηζνινγηζκνχ 334.400*5%) 

Μεξίζκαηα
(1) 

150.000 

Ακνηβέο κειψλ Γ..
(2) 

80.000 

Απνζεκαηηθφ ηνπ λ.3697/2008  28.636,36 

Έθηαθην Απνζεκαηηθφ  54.043,36 

Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λένλ 5.000 

 

(1): Γηα ηα κεξίζκαηα γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% πνπ είλαη 31.500€(=150.000*21%). 

Ζ παξαθξάηεζε απηή ηνπ θφξνπ γίλεηαη κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ 

απφ ηε Γ. ησλ κεηφρσλ. Σν αλσηέξσ πνζφ κεηψλεηαη κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε ζηα κεξίζκαηα απφ ζπκκεηνρέο πνζφ επξψ 9.904,30. Οπφηε απφ ην πνζφ 

31.500 € αθαηξείηαη ην πνζό 9.904,30€ θαη  απνδίδεηαη πνζφ 21.595,70€ ζηελ Γ.Ο.Τ ην 

αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο 

ζε παξαθξάηεζε θφξνπ πιεξσκήο (άξ. 64 παξ. 7  Ν.4172/13). 

(2): Όηαλ θαηαβάιινληαη νη πην πάλσ ακνηβέο ζην Γ..(νη ακνηβέο ηνπ Γ.. πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ θέξδε ηεο Α.Δ. απνηειεί κέξηζκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ.36 ηνπ 

Ν.4172/13) γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% πνπ είλαη 16.800€(=80.000*21%). Σν πνζφ 

16.800€ απνδίδεηαη ζηε Γ.Ο.Τ κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξσκήο  (αξ. 64 παξ. 7 Ν.4172/13). 

Δπίζεο νη ακνηβέο κειψλ Γ.. ππφθεηληαη θαη ζε ραξηφζεκν 1,2%. Οπφηε ην ραξηφζεκν ησλ 

ακνηβψλ Γ.. είλαη 80.000*1%=800 θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 80.000*0,2%=160, ζπλνιηθά 

960€. Σν πνζφ ηνπ ραξηνζήκνπ θαη ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ 

έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ, θαηαβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

   

Καζαξά Κέξδε 437.767,94 

Κχξηνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

(437.767,94*24%) 

105.064,30 

πκπιεξσκαηηθφο θφξνο (ελνίθηα 

9.600*3%) 

288 

χλνιν θχξηνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ 

θφξνπ 

105.352,30 

Μείνλ:  
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Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο  

50.000 

Παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ ηφθνπο 2.000 

Παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ πψιεζε 

κεηνρψλ  

2.000 

χλνιν θφξνπ 54.000 

Πιένλ:  

Πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά 

(105.352,30*80%=84.281,84-2.000 θφξνο 

ηφθσλ-2.000 θφξνο απφ πψιεζε κεηνρψλ ) 

80.281,84 

χλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή 131.634,14 

Πιένλ:  

Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 

(9.600*3,6%) 

345,60 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 131.979,74 

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δήισζε εηζνδήκαηνο  ηεο ρξήζεσο 

2010(νηθνλνκηθφ έηνο 2011) θαηαβάιιεηαη ζε 8 ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο. 

β)ΜΔ ΣΟΝ λ.4172/13 

Ζ αλψλπκε εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή εηαηξεία ζηε ρξήζε 2014(01.01.2014-31.12.2014) 

πξαγκαηνπνίεζε θαζαξά θέξδε ηζνινγηζκνχ 440.000 επξψ. Οη κεηνρέο ηεο είλαη αλψλπκεο 

θαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεσο αλήιζαλ ζε 1.600.000 επξψ 

θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Μεξίζκαηα απφ  άιιε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάησ απφ 

10% πνζνχ 20.000 επξψ (20.000*10%=2.000 επξψ πνζφ πνπ παξαθξαηήζεθε) 

 Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε άιιε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

πάλσ απφ 10% πνζνχ 40.000 επξψ  

 Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ ζε εκεδαπέο ηξάπεδεο πνζνχ 20.000 επξψ (γηα ην 

πνζφ απηφ παξαθξαηήζεθε απφ ηηο ηξάπεδεο θφξνο 20.000*15%=3.000 επξψ. Σν 

θαζαξφ πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε είλαη 17.000 επξψ). 

 Κέξδνο απφ πψιεζε κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ 40.000  

 Αθαζάξηζηα έζνδα απφ ελνίθηα θαηαζηήκαηνο πνζφ 9.600 επξψ 
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Μεηαμχ ησλ εμφδσλ ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη: 

 Υξεσζηηθνί ηφθνη πνζνχ επξψ 40.000  

 Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.000 επξψ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ ζα ζπγθιεζεί κέρξη ηελ 30.06.2015 φπσο απφ  ηα θέξδε 

ηεο ρξήζεσο 2014: 

 Να ζρεκαηηζζεί ην θαηά ην λφκν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 

Ν.2190/20. 

 Να δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο κέξηζκα πνζνχ 150.000 επξψ 

 Να δηαλεκεζεί γηα ακνηβέο Γ. πνζφ 80.000 επξψ 

 Απφ ην ππφινηπν λα παξακείλεη σο έθηαθην απνζεκαηηθφ ην πνζφ πνπ είλαη απφ 5.000 

επξψ θαη πάλσ θαη σο ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ ην πνζφ πνπ απνκέλεη θαη είλαη θάησ 

απφ 5.000 επξψ. 

 Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2013 είλαη 50.000 επξψ. 

 Να γίλεη ε Δθθαζάξηζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 

 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΧΝ ΚΔΡΓΧΝ 

Κέξδε ρξήζεσο 440.000 

Πιένλ:  

Λνγηζηηθέο δηαθνξέο  12.000 

χλνιν 452.000 

Μείνλ:  

Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε άιιε εκεδαπή 

Α.Δ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάησ απφ  

10% 

20.000 

Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε άιιε εκεδαπή 

Α.Δ. κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πάλσ απφ 

10% 

40.000 

Φνξνινγεηέα Κέξδε ρξήζεο 392.000 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ 

Φνξνινγεηέα Κέξδε ρξήζεο  440.000 

Αλαινγνχλ θφξνο εηζνδήκαηνο  

(440.000*26%) 

114.400 

Κέξδε πξνο δηαλνκή  325.600 

Γηάζεζε Κεξδψλ :  

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ (Κέξδε 

Ηζνινγηζκνχ 325.600*5%) 

16.280 

Μεξίζκαηα
(1) 

150.000 

Ακνηβέο κειψλ Γ..
(2) 

80.000 

Έθηαθην Απνζεκαηηθφ  74.320 

Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λένλ 5.000 

 

(1): Γηα ηα κεξίζκαηα γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 10% πνπ είλαη 15.000€(=150.000*10%). 

Ζ παξαθξάηεζε απηή ηνπ θφξνπ γίλεηαη κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ 

απφ ηε Γ. ησλ κεηφρσλ. Σν πνζφ 15.000 € απνδίδεηαη ζηελ Γ.Ο.Τ ην αξγφηεξν κέρξη ην 

ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ πιεξσκήο (άξ. 64 παξ. 7  Ν.4172/13). 

(2): Όηαλ θαηαβάιινληαη νη πην πάλσ ακνηβέο ζην Γ..(νη ακνηβέο ηνπ Γ.. πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ θέξδε ηεο Α.Δ. απνηειεί κέξηζκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ.36 ηνπ 

Ν.4172/13) γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 10% πνπ είλαη 8.000 €(=80.000*10%). Σν πνζφ 

8.000€ απνδίδεηαη ζηε Γ.Ο.Τ κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξσκήο  (αξ. 64 παξ. 7 Ν.4172/13). 

Δπίζεο νη ακνηβέο κειψλ Γ.. ππφθεηληαη θαη ζε ραξηφζεκν 1,2%. Οπφηε ην ραξηφζεκν ησλ 

ακνηβψλ Γ.. είλαη 80.000*1%=800 θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 80.000*0,2%=160, ζπλνιηθά 

960€. Σν πνζφ ηνπ ραξηνζήκνπ θαη ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ 

έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαηαβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

   

Φνξνινγεηέα  Κέξδε ρξήζεσλ  392.000 

Κχξηνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο  

(392.000*26%) 

101.920 

Μείνλ:  



 

 

100 

Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

50.000 

Παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ ηφθνπο  3.000 

Παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ ζπκκεηνρή ζε 

Α.Δ. κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάησ απφ  

10%  

2.000 

χλνιν  55.000 

Πιένλ:  

Πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά  

(101.920*100%=101.920-3.000 θφξνο 

ηφθσλ-2.000 παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ 

ζπκκεηνρή ζε Α.Δ 10%) 

96.920 

χλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή  143.840 

Πιένλ:  

Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ελνηθίνπ 

απφ αθίλεηα (9.600*3,6%) 

345,60 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 144.185,60 

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δήισζε εηζνδήκαηνο  ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο 2014 θαηαβάιιεηαη ζε 7 ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο. 

 

Παξαηεξήζεηο:  Ζ αλσηέξσ Δηαηξεία  παξνπζηάδεη ηελ ίδηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

ηα ίδηα νηθνλνκηθά κεγέζε ζηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2014 θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα  

φηη επηβαξχλεηαη κε κεγαιχηεξν πνζφ θφξνπ ζηελ ρξήζε 2014. πγθεθξηκέλα: 

 Αιιάδεη ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ 24% ζε 26%. Οπφηε ν θφξνο πνπ 

αλαινγεί ζηελ ρξήζε γηα ην 2010 είλαη 131.979,74 επξψ ελψ γηα ην 2014 είλαη 

144.185,60 επξψ. Δπηπιένλ θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνζνχ 12.205,86 € 

 Ο ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ Γ. απφ 

ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο κεηψλεηαη απφ 21% ζε 10%. 

 Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο  απμήζεθε  απφ 80% ζε 100% .  

 Αιιάδεη ν ηξφπνο θνξνινγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ  εζφδσλ  απφ ζπκκεηνρή ζε άιιε 

εκεδαπή Α.Δ. πγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4172/2013 ηα ελδννκηιηθά 

κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο 
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Διιάδαο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζην αλσηέξσ άξζξν.  ε αληίζεηε πεξίπησζε ε παξαθξάηεζε θφξνπ είλαη 10% γηα 

κεξίζκαηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/13. 

 ηνπο  ηφθνπο θαηαζέζεσλ ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο απμήζεθε απφ 10% ζε 15%. 

 Σν θέξδνο απφ πψιεζε κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α δελ ππφθεηηαη ζε 

παξαθξάηεζε 5% φπσο ίζρπε κε ην άξζξν 13 παξ.2 ηνπ Ν.2238/94 κέρξη 31/12/2013. 

Σνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ Ν.4172/13 ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ 

Ννκηθά Πξφζσπα θαη Ννκηθέο νληφηεηεο απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ηίηισλ θαη 

γεληθφηεξα φηαλ ε κεηαβίβαζε ζπληζηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ππφθεηηαη ζην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 

Ννκηθψλ Οληνηήησλ. 

 Με ηνλ Ν.4172/13 θαηαξγείηαη ν ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο ζηα  έζνδα απφ  αθίλεηα  

θαη πξνζδηνξίδεηαη μερσξηζηή θιίκαθα θνξνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε 

πεξηνπζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4172/13. 

 Αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ. Καηαξγείηαη ην άξζξν 31 

ηνπ Ν.2238/94. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΒΓΟΜΖ 

7.1 Γεκηνπξγία Πξνγξάκκαηνο Τπνινγηζκνύ Κύξηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 

κε ηε ρξήζε ηνπ  Eclipse. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν θψδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ην νινθιεξσκέλν 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Eclipse. H έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη Eclipse-JEE-Luna SR2. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζακε δπν θιάζεηο ηελ Main θαη ηελ 

InputFrame. ηελ θιάζε InputFrame δεκηνπξγήζεθε ε γξαθηθή δηαζχλδεζε ηνπ ρξήζηε 

(GUI), θαη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηηο εηθφλεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πιεθηξνινγεί ζηα δηάθνξα «πεδία», (TextField) ηα πνζά απφ ηα θαζαξά θέξδε, ηελ 

πξνθαηαβνιή  θφξν πξνεγνχκελεο ρξήζεο , ηνλ παξαθξαηνχκελν θφξν απφ ζπκκεηνρή ζε 

Α.Δ , ηνλ παξαθξαηνχκελν θφξν απφ ηφθνπο θαη ην πνζφ έζνδα απφ ελνίθηα πνπ εηζέπξαμε. 

Παηψληαο ην θνπκπί «Τπνιφγηζε Κχξην Φφξν Δηζνδήκαηνο!!» ππνινγίδνληαη ν θχξηνο θφξνο 

εηζνδήκαηνο , παηψληαο ην θνπκπί «Τπνιφγηζε Πξνθαηαβνιή Φφξνπ & ΟΓΑ» ,ππνινγίδεηαη 

ε πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ηελ επφκελε ρξνληά , ην πνζφ ηνπ ΟΓΑ & ην ραξηφζεκν ΟΓΑ γηα 

ηα έζνδα απφ ελνίθηα. Σέινο ππνινγίδεηαη ην πην ζεκαληηθφ ην πνζφ ηνπ πλνιηθνχ Φφξνπ 

παηψληαο ην θνπκπί «Τπνιφγηζε ηνλ πλνιηθφ Φφξν». 

Ο θψδηθαο ηεο θιάζεο InputFrame είλαη ν παξαθάησ:  

import java.awt.Color; 

import java.awt.Component; 

import java.awt.GridLayout; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.util.ArrayList; 

 

import javax.swing.BorderFactory; 

import javax.swing.BoxLayout; 

import javax.swing.DefaultListModel; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JList; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JTextField; 

import javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener; 

 

public class InputFrame extends JFrame { 

 

 

 private JPanel panel; 

 private JPanel titlosPanel; 

 private JPanel katharakerdiPanel; 

 private JPanel forosprPanel; 

 private JPanel forostokonPanel; 

 private JPanel forosaePanel; 
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 private JPanel enoikiaPanel; 

 private JPanel buttonPanel; 

 private JPanel buttonPanel1; 

 private JPanel buttonPanel2; 

  

 private JPanel costPanel; 

 private JPanel costPanel2; 

 private JPanel costPanel3; 

 private JPanel costPanel4; 

  

 private JLabel titlosLabel; 

 private JLabel katharakerdiLabel; 

 private JLabel forosprLabel; 

 private JLabel forostokonLabel; 

 private JLabel forosaeLabel; 

 private JLabel enoikiaLabel; 

  

 private JLabel costLabel; 

 private JLabel costLabel2; 

 private JLabel costLabel3; 

 private JLabel costLabel4; 

  

 private JTextField katharakerdiField; 

 private JTextField forosprField; 

 private JTextField forostokonField; 

 private JTextField forosaeField; 

 private JTextField enoikiaField; 

  

 private JTextField costField; 

 private JTextField costField2; 

 private JTextField costField3; 

 private JTextField costField4; 

  

  

 private JButton storeButton; 

 private JButton storeButton1; 

 private JButton storeButton2; 

 

 public InputFrame() { 

   

  titlosPanel = new JPanel(); 

      panel=new JPanel(); 

      buttonPanel = new JPanel(); 

      buttonPanel1 = new JPanel(); 

      buttonPanel2 = new JPanel(); 

       

     katharakerdiPanel = new JPanel(); 

     forosprPanel = new JPanel(); 

     forostokonPanel = new JPanel(); 

     forosaePanel = new JPanel(); 

     enoikiaPanel = new JPanel(); 

      

     costPanel=new JPanel(); 

     costPanel2=new JPanel(); 

     costPanel3=new JPanel(); 

     costPanel4=new JPanel(); 

       

      titlosLabel = new JLabel("Τπολογιζμός Φόροσ Ειζοδήμαηος"); 

      katharakerdiLabel = new JLabel("Καθαρά Κέρδη"); 

      forosprLabel = new JLabel("Προκαηαβολή Φόροσ Προηγούμενης 

Υρήζης"); 

      forostokonLabel = new JLabel("Παρακραηούμενος Φόρος απο 

Σόκοσς"); 
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      forosaeLabel = new JLabel("Παρακραηούμενος Φόρος Απο σμμεηοτή 

ζε Α.Ε"); 

      enoikiaLabel = new JLabel("Έζοδα Απο Ενοίκια"); 

       

      costLabel=new JLabel("Κύριος Φόρος Ειζοδήμαηος"); 

      costLabel2=new JLabel("Προκαηαβολή Φόροσ Επόμενης Υρονιάς"); 

      costLabel3=new JLabel("ΟΓΑ & Υαρηόζημο ΟΓΑ"); 

      costLabel4=new JLabel("ΤΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟ"); 

       

      katharakerdiField = new JTextField(""); 

      forostokonField = new JTextField(""); 

      forosprField = new JTextField(""); 

      forosaeField = new JTextField(""); 

      enoikiaField = new JTextField(""); 

       

      storeButton = new JButton("Τπολόγιζε Κύριο Φόρο 

Ειζοδήμαηος!!!"); 

      storeButton1 = new JButton("Τπολόγιζε Προκαηοβολή Φόροσ & 

ΟΓΑ!!!"); 

      storeButton2= new JButton("Τπολόγιζε ηον σνολικό Φόρο!!!"); 

      costField = new JTextField(""); 

      costField2 = new JTextField(""); 

      costField3 = new JTextField(""); 

      costField4 = new JTextField(""); 

   

      titlosPanel.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      titlosPanel.add(titlosLabel); 

       

      katharakerdiPanel.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      katharakerdiPanel.add(katharakerdiLabel); 

      katharakerdiPanel.add(katharakerdiField); 

      

katharakerdiPanel.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.blue)); 

  

      forosprPanel.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      forosprPanel.add(forosprLabel); 

      forosprPanel.add(forosprField); 

      

forosprPanel.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.blue)); 

       

      forosaePanel.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      forosaePanel.add(forosaeLabel); 

      forosaePanel.add(forosaeField); 

      

forosaePanel.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.blue)); 

       

      forostokonPanel.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      forostokonPanel.add(forostokonLabel); 

      forostokonPanel.add(forostokonField); 

      

forostokonPanel.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.blue)); 

       

      enoikiaPanel.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      enoikiaPanel.add(enoikiaLabel); 

      enoikiaPanel.add(enoikiaField); 

      

enoikiaPanel.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.blue)); 

 

      costPanel.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      costPanel.add(costLabel); 

      costPanel.add(costField); 

      

costPanel.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.ORANGE)); 
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      costPanel2.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      costPanel2.add(costLabel2); 

      costPanel2.add(costField2); 

      

costPanel2.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.ORANGE)); 

       

      costPanel3.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      costPanel3.add(costLabel3); 

      costPanel3.add(costField3); 

      

costPanel3.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.ORANGE)); 

       

      costPanel4.setLayout(new GridLayout(2,0)); 

      costPanel4.add(costLabel4); 

      costPanel4.add(costField4); 

      costPanel4.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.red)); 

       

      buttonPanel.setLayout(new GridLayout(1,0)); 

   buttonPanel.add(storeButton); 

    

   buttonPanel1.setLayout(new GridLayout(3,2)); 

   buttonPanel.add(storeButton1); 

    

   buttonPanel2.setLayout(new GridLayout(3,0)); 

   buttonPanel.add(storeButton2); 

    

  

 buttonPanel.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.MAGENTA)); 

  

 buttonPanel1.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.MAGENTA))

; 

  

 buttonPanel2.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.MAGENTA))

; 

    

   panel.add(titlosPanel); 

   panel.add(katharakerdiPanel); 

   panel.add(forosprPanel); 

   panel.add(forosaePanel); 

   panel.add(forostokonPanel); 

   panel.add(enoikiaPanel); 

   panel.add(buttonPanel); 

   panel.add(buttonPanel1); 

   panel.add(buttonPanel2); 

   panel.add(costPanel); 

   panel.add(costPanel2); 

   panel.add(costPanel3); 

   panel.add(costPanel4); 

   

   this.setContentPane(panel); 

    

   ButtonListener listener = new ButtonListener();    

   storeButton.addActionListener(listener); 

   storeButton1.addActionListener(listener); 

   storeButton2.addActionListener(listener); 

    

   this.setVisible(true); 

   this.setSize(810,450); 

   this.setLocation(300, 0); 

   this.setTitle("Τπολογιζμός Φόροσ Ειζοδήμαηος"); 

   this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

} 
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 class ButtonListener implements ActionListener { 

   

  public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

     

   String forosprString= forosprField.getText();     

         double forospr = Double.parseDouble(forosprString);       

          

         String katharakerdiString=katharakerdiField.getText(); 

         double katharakerdi=Double.parseDouble(katharakerdiString); 

       

         String forostokonString=forostokonField.getText(); 

       double forostokon=Double.parseDouble(forostokonString); 

           

       String forosaeString=forosaeField.getText(); 

       double forosae=Double.parseDouble(forosaeString); 

           

       String enoikiaString=enoikiaField.getText(); 

       double enoikia=Double.parseDouble(enoikiaString); 

      

         double kuriosforos=0; 

         double oga=0; 

         double prokatavoliforou=0; 

         double sunolo=0; 

   if(e.getSource().equals(storeButton)){   

     

          kuriosforos=katharakerdi*26/100; 

          System.out.println("o kurios foros einai : " + 

kuriosforos); 

          String 

kuriosforosString=Double.toString(kuriosforos); 

          costField.setText(kuriosforosString); 

   } 

   else if(e.getSource().equals(storeButton1)){ 

     

    kuriosforos=katharakerdi*26/100; 

    prokatavoliforou=kuriosforos*100/100-forostokon-

forosae; 

     

    String 

prokatavoliforouString=Double.toString(prokatavoliforou); 

    costField2.setText(prokatavoliforouString); 

     

    System.out.println("H προκαηαβολη θοροσ ειναι  : " + 

prokatavoliforou); 

   

   oga=enoikia*3.6/100; 

    

   System.out.println("To ταρηοζημο ογα ειναι :" + oga); 

    

   String ogaString=Double.toString(oga); 

   costField3.setText(ogaString);  

    

    } 

   

   else if(e.getSource().equals(storeButton2)){ 

    

   kuriosforos=katharakerdi*26/100; 

   prokatavoliforou=kuriosforos*100/100-forostokon-forosae; 

   oga=enoikia*3.6/100; 

   sunolo=kuriosforos-forospr-forostokon-

forosae+prokatavoliforou+oga; 
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   System.out.println("Ο ζσνολικος θορος ειναι: "+ sunolo); 

    

   String sunoloString=Double.toString(sunolo); 

   costField4.setText(sunoloString); 

    

   }}}} 

    

 

Ο θώδηθαο ηεο Main είλαη ν παξαθάησ: 
public class Main { 

 

 public static void main(String[] args) { 

   

  InputFrame inputFrame = new InputFrame();  

 }} 
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H αξρηθή κνξθε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
 

Παηψληαο ην θνπκπί  «Τπνιφγηζε Κχξην Φφξν Δηζνδήκαηνο» 
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Παηψληαο ην θνπκπί «Τπνιφγηζε Πξνθαηαβνιή Φφξνπ & ΟΓΑ» 

 
 

Παηψληαο ην θνπκπί «Τπνιφγηζε ηνλ πλνιηθφ Φφξν»  
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΓΓΟΖ 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ Α.Δ. είλαη ε πην ζεκαληηθή κνξθή εηαηξείαο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία ιφγσ ηεο πςειήο 

παξαγσγήο, ηεο ζπκκεηνρήο πνιιψλ ζην θεθάιαην ηεο κε πεξηνξηζκέλε επζχλε θαη θπζηθά 

ιφγσ ηεο αδηάθνπεο χπαξμεο ηεο. Ζ  παξνπζίαζε ηεο έγηλε κε ζθνπφ λα ζθηαγξαθεζεί ην 

γεληθφηεξν λνκνζεηηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη  ηα  ηειεπηαία πέληε έηε  ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ρψξα καο. Ζ Α.Δ. είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο. Δπίζεο ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ Α.Δ.  είλαη έλα θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Πνιιέο ρψξεο επηβάιινπλ 

ζπληειεζηέο θνξνινγίαο  σο κέηξν καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ψζεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ Διιάδα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη πξνβεί ζε πνιιέο αιιαγέο  ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο κε 

ηειηθφ ζθνπφ ηελ άκεζε θαη γξήγνξε ζπγθέληξσζε  δεκνζίσλ εζφδσλ. Απφ ην 2013 ε 

θνξνινγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη απμεζεί θαηά έμη πνζνζηηαίεο κνλάδεο δειαδή ζε 

πνζνζηφ 26% απφ ηηο πξνεγνχκελεο δχν ρξνληέο πνπ θπκαίλνληαλ ζε πνζνζηφ 20%.Ζ πςειή 

θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ φκσο επηβαξχλεη  ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη απμάλεη ηα 

ζηαζεξά ηεο έμνδα . Ζ Α.Δ. κέζα ζε έλα αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεη 

έληνλα πξνβιήκαηα επηβίσζεο.  

πκπεξαζκαηηθά είλαη απφιπηε αλάγθε λα ζηαζεξνπνηεζεί ην λνκνζεηηθφ θαη θνξνινγηθφ 

πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη. Αξρηθά πξέπεη λα απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο θαη 

δηνίθεζεο ηεο Α.Δ. κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ. ηελ ζπλέρεηα ε ζηαζεξνπνίεζε ζε 

βάζνο πεληαεηίαο ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε. θνπφο είλαη ε 

πξνψζεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Α.Δ. θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.Ζ 

επεκεξία ησλ Α.Δ. ζα νδεγήζεη ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θιάδνπ. 
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Προς την Δ.Ο.Υ.:

Δ.Ο.Υ. προηγούμενης δήλωσης: 

Στοιχεία ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Στοιχεία ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.)                                                              ΤΗΛΕΦΩΝΟ                         

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
    
 Έγινε έκπτωση για ποσό:
   
 Αριθμ. Τ.Α.Φ.Ε.:
     
 Ημ/νία:
   
 
 Ο Ενεργήσας την έκπτωση

  Παραλήφθηκε:

 Εμπρόθεσμα:
 Εκπρόθεσμα:
 Μήνες Εκπρ.:
   
 Ημ/νία:

 

   
 Ο Ενεργήσας τον έλεγχο και
 Παραλαβών (κωδ.):

 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
   
 Επώνυμο:
 Όνομα:
 Δ/νση:
   
 Α.Φ.Μ.:
   
 Ημ/νία:

 Ο Δηλών

 Ο Προϊστ/νος Λογιστηρίου

 Δ.Ο.Υ.:
 Αρ. Μητρ. άδ. άσκ. επαγγ/τος
 Κατηγορ.:
 Ημ/νία:

 Επώνυμο:
 Όνομα:
 Δ/νση:
 Α.Φ.Μ.:

 Ο Δηλών

649 OXI1NAI 2Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο   
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο:  

Φορολογικό Έτος:  

Αριθμός Δήλωσης:  

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ:  NAI 1
ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:  NAI 1

650 OXI1NAI 2Εφαρμογή Δ.Λ.Π.:  

  Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.)                                                          ΤΗΛΕΦΩΝΟ                           ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                                                              ΤΙΤΛΟΣ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

OXI1NAI 2  α) στην παρ. 4 άρθρου 58 ν.4172/2013
  β) στο άρθρο 73 ν.3842/2010 OXI1NAI 2

  Υπάγεστε:

 Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.3908/2011 (λόγω πραγματ. επενδύσεων)
 Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ. 43 και παρ. Β2 άρθ. 44 ν.4030/2011)
                    Άθροισμα: [(004) + (523)] - [(579) + (575)]

                    Άθροισμα: (009) + (008) + (052) + (111) + (751) + (600)
 Πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό
 Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση
 Προκαταβολή φόρου τρέχοντος φορολογικού έτους
 Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων
 Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου
 Εισφορά ΕΛΓΑ 2% (άρθ. 13 ν.3877/2010)
 Τέλος επιτηδεύματος (άρθ. 31 ν.3986/2011)
                    Άθροισμα: (011) + (014) + (006) + (007) + (910) + (911)
 Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση
 Πιστωτικό ποσό
 Πιστωτικό ποσό κατ' εφαρμογή της παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012
 Πιστωτικό ποσό για επιστροφή

 Φόρος που αναλογεί: [521] _______________ x 26% ή 13% 004

579
575
700

 Φόρος που παρακρατήθηκε 009

 Πιστωτικό ποσό προηγούμενων χρήσεων (εφαρμογή παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012) 751

 Φόρος που προκαταβλήθηκε 008

 Φόρος οικοδομικών επιχειρήσεων λόγω πώλησης ημιτελών οικοδομών 111
 Φόρος που καταβλήθηκε 052

 Φόρος αλλοδαπής 600
701
012
011
014
006
007
910
911
702
704
703
749
750

 Φόρος που αναλογεί: [522] _______________ x 33% 523

(α)

(β)
(β) - (α) = (δ)
(α) - (β) = (γ)

(ε)
(ε) - (δ)
(δ) - (ε)
(στ)
(δ) - (ε) - (στ)

(-)

003
001  Φορολογητέα Κέρδη

  ή Ζημία

  Φορολογητέα Αποτελέσματα:

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ, κ.λπ.

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

άρθρου 45 ν.4172/2013 



 Φορολογική ζημία χρήσης .................................................... 

Κέρδη φορολογικού έτους .................................................... 
Ζημιά φορολογικού έτους .................................................... 

Σύνολο κερδών .................................................... 
Υπόλοιπο ζημιών .................................................... 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ .................................................... 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣTΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ                                                     
(παρ. 4 άρθ. 58 ν.4172/2013) ....................................................

Κέρδη .................................................... 
Ζημία .................................................... 

Ζημία παρελθουσών χρήσεων .................................................... 
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ .................................................... 
ΖΗΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ .................................................... 

 Συνολικό ποσό διανεμόμενων κερδών 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ .................................................... 

 Φορολογικά κέρδη χρήσης .................................................... 

 Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται
1.  Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε Ν.Π. (άρθ. 48 ν.4172/2013)
2.  Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου
3.  Υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων (ν.3156/2003) και εταιρικών

 ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΖΕΣ
4.  Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΖΕΣ)
5.  Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ’ εφαρμογή του προγράμματος P.S.I.
6.  Υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθ. 52, 53 και 54 ν.4172/2013)
7.  Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 5 άρθ. 58 ν.4172/2013)

495
458

465
466
467
463
459

8.  Απαλλασσόμενα έσοδα φορέων Γενικής Κυβέρνησης (άρθ. 46 ν.4172/2013)

11.  Ποσό που φορολογήθηκε από τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης  προβλέψεων
10.  Κέρδη απαλλασσόμενων Ν.Π. (παρ. 14 και 15 άρθ. 72 ν.4172/2013)

12.  Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) των νομικών προσώπων των
 περιπτώσεων α’, γ’ και δ’ άρθ. 45 ν.4172/2013

13.  Χρεωστικό υπόλοιπο αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθ. 72 ν.4172/2013)
14.  Αποσβέσεις αδειών Φ.Δ.Χ. του ν.3888/2010 (εξωλογ. απόσβεση σε [097] ___ χρόνια)
15.  ....................

9.  Έσοδα απαλλασσόμενων Ν.Π. (άρθ. 46 ν.4172/2013)
468
469
559
462

752
464
550
461
029
030

 Σε περίπτωση κερδών προστίθενται και σε περίπτωση ζημιάς αφαιρούνται

015
116
117
118
119
016
017

455
456
457

 Ακαθάριστα έσοδα χρήσης
 Κέρδη ισολογισμού χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. 
 Ή ζημία βάσει ισολογισμού χρήσης βάσει Δ.Λ.Π.

 Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. - Φ.Β. 
 Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. - Φ.Β. 

(+)
(-)

 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 Πιστωτικά υπόλοιπα αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθ. 72 ν.4172/2013) 
 Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013)

1. 
2. 
3. 

024
224

   ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
α) 
β) 380

381

 Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα
 Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήμ.

γ)  Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τα οποία δεν

379

   ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λπ.
1.  Αφορολόγητο αποθεματικό ν.1892/1990
2.  Αφορολόγητο αποθεματικό ν.3299/2004
3.  Αφορολόγητο αποθεματικό άρθ. 71 ν.3842/2010
4.  Αφορολόγητο αποθεματικό για την μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε επιχειρηματικά πάρκα

 (παρ. 3 άρθ. 62 ν.3982/2011)
5.  Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22Α ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά)
6. 
7.  Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 άρθ. 4 ν.3522/2010) (Εξωλογιστ.)

046
045
041

099
060

048

900

 Ποσό επένδυσης για παραγωγή κινηματ/κού έργου (παρ. 9-12 άρθ.73 ν.3842/2010)

8.  ....................

076
071
059

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

430

382
383
384

385
386

038
338
039
040
400

 Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχει
 καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθ. 47 ν.4172/2013)
 Πλέον φόρος που αναλογεί
 Ποσό διανεμηθέντων κερδών από μερίσματα (άρθ. 48 ν.4172/2013) 

 Πλέον φόρος που αναλογεί 

 Ποσό διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει
 καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθ. 47 ν.4172/2013)

 Άθροισμα: (382) + (383) + (385) + (386) 6. 387

448

 έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"



Πίνακας 1:   ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ περ. β ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013

α/α Α.Φ.Μ. Μελών

Στοιχεία Εταίρων / Μελών - Κατανομή Κερδών στους Εταίρους / Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ονοματεπώνυμο ή
Επωνυμία

%
Συμ-
μετο-
χής

Ιδιό-
τητα

7.

Κέρδη Φορολογούμενα
στο όνομα της εταιρείας,

κ.λπ. (προ φόρου)
(α)

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

Κύριος Φόρος
Εταιρείας, κ.λπ.

(β)

Καθαρό Ποσό
Κερδών

Εταίρων/Μελών
(γ) = (α) - (β)

Δαπάνες που εκπίπτουν και αφορούν τα
ακίνητα (πλην ιδιοχρησιμοποίησης)
(παρ. 3β και 3γ άρθ. 39 ν.4172/2013)

 Φορολογητέα Κέρδη:    Ζημία:   

75% 100%
Κέρδος Ζημία

Συνολικό Εισόδημα
από Ακίνητα

        

Δαπάνη Ιδιοχρη-
σιμoποίησης

Δαπάνες που
εκπίπτουν

(άρθ. 22 και 23
ν.4172/2013)

          

Καθαρό Εισόδημα

Κέρδος Ζημία

Έσοδα

 Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβ. κεφαλαίου
 Ζημία από μεταβίβαση κεφαλαίου

 ΣΥΝΟΛΟ    
 Εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές

 Λοιπά έσοδα μη φορολογούμενα

 Εισόδ. από κεφάλαιο (πλην ακίνητ. περιουσίας)

Ακαθάριστο
Ποσό

 Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων:   

Μερίσματα:   
Τόκοι:   

..............................:   
Διαφημίσεις:   
Συνδρομές:   

Χορηγίες:   
Επιδοτήσεις Δημοσίου:   

Λοιπά Έσοδα:   
Σύνολο ΕΣΟΔΩΝ:   

  

Ε

Σ

Ο

Δ

Α

   

Α.

Εργοδοτικές Εισφορές:   
Αμοιβές Τρίτων:   

Φόροι, Τέλη Χαρτοσήμου:   
Ανέγερση Ακινήτων:   
Δαπάνες Ακινήτων:   

Για πραγματοποίηση σκοπού:   
..............................:   
Σύνολο ΕΞΟΔΩΝ:   

  

Ε

Ξ

Ο

Δ

Α

   

Β. Ενοίκια:   
Μισθοί:   

Εκμίσθωση Ακινήτων:   
               

Κινητές
Αξίες 

Πίνακας 2:   ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ περ. γ ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013

 Πίνακας 2Γ:   Φορολογητέο Εισόδημα

 Πίνακας 2Α:   Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία

 Πίνακας 2Β:   Λοιπά Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

 Πίνακας 2Δ:   Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .................... 
 ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (άρθ. 13 ν.3877/2010) .................... 

 ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (μειωμένη προκαταβολή) 950 1NAI  Χρόνος έναρξης εργασιών (νέας επιχ.): ..............................................
1.  Φόρος κερδών ____________ x 55% ή 80% ή 100% (τράπεζες) 049
2.  Μείον παρακρατηθείς φόρος από πηγή Ελλάδος 050
3.  Προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους 051

 Εγκριθείσα συνολική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του ν.3908/2011 576
 Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος βάσει του ν.3908/2011 577
 Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου βάσει του ν.3908/2011 578

 Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς 746
 Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις 747
 Ποσό απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους 753
 Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση 748

 Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς 811
 Ποσό απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους 812
 Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση 813

 Εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή 610
 Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 620

II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.3908/2011)

V. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - P.S.I. (ν.4046/2012)

VI. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013)

III. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

100
909



Πίνακας 3:   ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ
 3Α:   ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Είδος Εισοδήματος 
 Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση (εκτός του ποσού κωδ. αριθμ. 215)
 Ιδιοχρησιμοποίηση - Δωρεάν Παραχώρηση
 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που υπάγεται σε Φ.Π.Α.
 Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κατοικιών
 Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση (άρθ. 4 ν.2234/1994 και παρ. 3 άρθ. 22 ν.4283/2014)

Ακαθάριστο Εισόδημα

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

Κωδ
200
210
211
215
199
198

 Πίνακας 3Α1:   ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (άρθ. 36 ν.4172/2013)

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

Παρακρατηθείς
Φόρος

Ακαθάριστο
Ποσό

    

α/α
       

Α.Φ.Μ.
           

Χώρα

1.
2.
3.

Παρακρατηθείς
Φόρος

Ακαθάριστο
Ποσό

α/α Τόκοι Απαλλασσόμενοι

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

1.
2.
3.

Τόκοι Υποκείμενοι σε Παρακράτηση

 Πίνακας 3Α1α:   Μερίσματα ημεδαπής πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις
 του άρθ. 48 ν.4172/2013

1.
2.
3.

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

Φόρος Ν.Π.Ακαθάριστο Ποσόα/α Α.Φ.Μ. Παρακρατηθείς Φόρος

4.

 Πίνακας 3Α1β:   Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. πλην αυτών που εμπίπτουν στις
 διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013

1.
2.
3.

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

Φόρος Ν.Π.Ακαθάριστο Ποσόα/α Χώρα Α.Φ.Μ. Παρακρατηθείς Φόρος

4.

 Πίνακας 3Α1γ:   Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτων χωρών

1.
2.
3.

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

Ακαθάριστο Ποσόα/α Χώρα Α.Φ.Μ. Παρακρατηθείς Φόρος

4.

 Πίνακας 3Α1δ:   Μερίσματα ημεδαπής από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που δεν εμπίπτουν
 στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013

1.
2.
3.

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

Φόρος Ν.Π.Ακαθάριστο Ποσόα/α Χώρα Α.Φ.Μ. Παρακρατηθείς Φόρος

4.

 Πίνακας 3Α1ε:   Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. από κέρδη παρελθουσών
 χρήσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013

1.
2.
3.

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

Φόρος Ν.Π.Ακαθάριστο Ποσόα/α Χώρα Α.Φ.Μ. Παρακρατηθείς Φόρος

4.

 Πίνακας 3Α2:   ΤΟΚΟΙ (άρθ. 37 ν.4172/2013)

 Πίνακας 3Α4:   ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (άρθ. 39 ν.4172/2013)

 Πίνακας 3Α3:   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (άρθ. 38 ν.4172/2013)



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.  -  Έκδοση 1.0  -  2015

 3Β:   ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 Πίνακας 3Β1:   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (άρθ. 41 ν.4172/2013)

ΖημίαΥπεραξίαα/α Αριθμός ΣυμβολαίουΑ.Φ.Μ. Συμβολαιογράφου
1.
2.
3.

Σ Υ Ν Ο Λ Α   
 Πίνακας 3Β2:   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (άρθ. 42 ν.4172/2013)

ΖημίαΥπεραξίαα/α Είδος Τίτλου

4.
5.
6.

 Μετοχές μη εισηγμένες
 Μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες
 Μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες
 Κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια
 Εταιρικά ομόλογα
 Παράγωγα

1.
2.
3.

s
d
f
Η
δ
ή
λ
ω
σ
η
α
υ

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

Σ Υ Ν Ο Λ Α   

 Ποσό εισπραττόμενων κερδών
 Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της μόνιμης εγκατάστασης
 Ποσό εγγύησης προς τη Φορολογική Αρχή

___/___/______ Ημερομηνία και αριθμός της εγγυητικής επιστολής

  

Π
Ο
Σ
Α

 Πίνακας 4Γ:   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

NAI 1
OXI 1

NAI 1
OXI 1

NAI 1
OXI 1

NAI 1
OXI 1

 1. Ο δικαιούχος (νομικό πρόσωπο) κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10%, επί τουλάχιστον δύο (2)
     έτη, της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού
     προσώπου που προβαίνει στη διανομή.
 2. Ο καταβάλλων τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) περιλαμβάνεται στους τύπους των εταιρειών που
     απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ.

 3. Ο καταβάλλων τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε.
     σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε.
     κατ' εφαρμογή σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό τρίτο κράτος.
 4. Ο καταβάλλων τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε
     έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε
     οποιονδήποτε άλλο φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

 Πίνακας 4Β:   ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013

4.
5.

Πίνακας 4:   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 Ν.4172/2013

1.
2.
3.

Ποσόα/α

       

%
Συμ-

μετοχής

Ημ/νία
κτήσης της
συμμετοχής

Χώρα ΕπωνυμίαΑ.Φ.Μ. Πλήρης Διεύθυνση

4.

 Πίνακας 4Α:   ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ

5.

NAI 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Δηλώνω ότι πληρείται η ως άνω προϋπόθεση 1 του Πίνακα 4Β και

ότι θα προσκομίσω στην ελεγκτική αρχή, όταν μου ζητηθεί τα

σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τις προϋποθέσεις 2, 3 και 4 του 

Πίνακα 4Β. 
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