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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η συγκριτική παρουσίαση της φορολόγησης των 
Ανωνύμων Εταιριών  του προηγούμενου κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ν.2238/94) με 
τον υφιστάμενο (ν.4172/13). 

 Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η παρουσίαση των Ανωνύμων Εταιριών παραθέτοντας 
ιστορικά στοιχεία για την διαδρομής της, το νομικό πλαίσιο που ισχύει για αυτές στην 
Ελλάδα, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομής και της λειτουργείας της.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αρχικά ο ν.2238/94 με τα επιμέρους άρθρα του που 
αφορούν την φορολόγηση των Ανωνύμων Εταιριών καθώς και αναλυτικό παράδειγμα 
φορολόγησης μιας Ανώνυμης Εταιρίας. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο νέος κώδικάς 
φορολογίας εισοδήματος όπως ισχύει μέχρι σήμερα για τις Ανώνυμες Εταιρίες, 
παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις του έναντι του παλαιότερου καθεστώτος και 
παρατίθεται παράδειγμα φορολόγησης Ανωνύμου Εταιρίας με τον ν.4172/13. 

 Τέλος παρουσιάζονται κάποια γενικά συμπεράσματα για τα αποτελέσματα των παραπάνω 
παραδειγμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά Στοιχεία 
Η ανώνυμη εταιρία είναι η εμπορική εταιρία που έχει νομική προσωπικότητα στην οποία η 

εταιρική ιδιότητα αφενός μεν δεν συνεπάγεται προσωπική ευθύνη του φορέα της για τις 

υποχρεώσεις της εταιρίας, αφετέρου μπορεί να ενσωματώνεται σε μετοχές ευχερώς 

μεταβιβαζόμενες που παριστάνουν τμήματα του εταιρικού κεφαλαίου. Είναι ο 

αντιπροσωπευτικότερος τύπος κεφαλαιουχικής εταιρίας, με την έννοια ότι ενέχει ιδιαίτερη 

και βαρύνουσα αξία το κεφαλαιουχικό στοιχείο και όχι τα πρόσωπα των συνεταίρων. 

Η ανώνυμη εταιρία είναι νομικό πρόσωπο που διακρίνεται από τα φυσικά η νομικά πρόσωπα 

των μετόχων της. Είναι επομένως, υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Έχει ιδιά 

περιουσία ανεξάρτητη απ’ αυτήν των μετόχων της. Οι τελευταίοι έχουν ως μέτοχοί, μόνο τα 

δικαιώματα που παρέχονται σ΄αυτους από το νόμο, με τα οποία εκφράζει και η έννομη 

σχέση που τους συνδέει με την εταιρία. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται και δικαίωμα 

συγκυριότητας στα περιουσιακά στοιχεία η δικαίωμα στην περιουσία ως σύνολο της 

Ανώνυμης Εταιρίας. 

Η σημαίνουσα αξία του κεφαλαιουχικού στοιχείου διαφαίνεται τόσο στις σχέσεις των 

συνεταίρων μεταξύ τους ( εσωτερικές σχέσεις), όσο και στις σχέσεις της εταιρίας με τους 

τρίτους (εξωτερικές σχέσεις).1 

Στις εξωτερικές της σχέσεις εντάσσονται και η φορολόγηση της μέσω του νομοθετικού 

πλαισίου που εφαρμόζεται σε κάθε χωρά. Στην Ελληνική πραγματικότητα ο νομός που 

προσδιορίζει τον φόρο που είναι υποχρεωμένη η Ανώνυμη Εταιρία να καταβάλει στο 

ελληνικό δημόσιο είναι σήμερα ο ν.4172/2013. Πριν την ανάλυση όμως του σημερινού 

φορολογικού τοπιού παρουσιάζεται η φορολόγηση της Ανώνυμης Εταιρίας με τον 

προηγούμενο κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Ο κώδικας αυτός εφαρμόστηκε στην 

ελληνική επικράτεια για πάνω από 20 χρονιά και συνδέθηκε με την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης. 

                                                           
1 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Σκαλίδης Λ.- Βελέντζας Γ. 2013 
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1.2 Σκοπός Εργασίας 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση αρχικά και τον δυο φορολογικών νόμων και πιο 

συγκεκριμένα η παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την σύσταση, υπόσταση 

και λειτουργία των Ανωνύμων Εταιριών μέσα στην Ελληνική πραγματικότητα καθώς 

επίσης και την παράθεση των επιμέρους άρθρων και παραγράφων που αφορούν την 

φορολόγηση των νομικών προσώπων και κατά συνέπεια και των Ανωνύμων Εταιριών. 

Επιχειρείται μια σύγκριση των φορολογικών νομοθετημάτων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο 

όσο και σε πρακτικό με την παράθεση παραδείγματος. Τέλος εξάγονται κάποια 

συμπεράσματα και επισημάνσεις που προκύπτουν από την συγκριτική μελέτη των δυο 

φορολογικών νομοθετημάτων της. 

1.3 Δομή Εργασίας 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται η παρουσίαση των Ανωνύμων Εταιριών 

παραθέτοντας ιστορικά στοιχεία για την διαδρομής της, το νομικό πλαίσιο που ισχύει για 

αυτές στην Ελλάδα, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομής και της λειτουργείας 

της.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αρχικά ο ν.2238/94 με τα επιμέρους άρθρα του που 

αφορούν την φορολόγηση των Ανωνύμων Εταιριών καθώς και αναλυτικό παράδειγμα 

φορολόγησης μιας Ανώνυμης Εταιρίας. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο νέος κώδικάς 

φορολογίας εισοδήματος όπως ισχύει μέχρι σήμερα για τις Ανώνυμες Εταιρίες, 

παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις του έναντι του παλαιότερου καθεστώτος και 

παρατίθεται παράδειγμα φορολόγησης Ανωνύμου Εταιρίας με τον ν.4172/13. 

 Τέλος παρουσιάζονται κάποια γενικά συμπεράσματα για τα αποτελέσματα των παραπάνω 

παραδειγμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

        Για τις Ανώνυμες Εταιρίες η Διεθνή και Εγχώρια βιβλιογραφία είναι πλούσια και 

αναλυτικότατη. Στην περίπτωσή μας η ελληνική βιβλιογραφία που αφορά τις Ανώνυμες 

Εταιρίες χωρίζεται κυρίως σε δύο ειδών συγγραφικά έργα : αυτά που πραγματεύονται τις 

Ανώνυμες Εταιρίες από την νομική τους πλευρά και αυτές που δίνουν βάση στην λογιστική 

τους λειτουργία. 

       Ο Χατζηγάγιος (2015) παραθέτει τις διατάξεις που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρίες 

προσεγγίζοντας το θέμα από την νομική του πλευρά. Η εμπορική ιδιότητα που διαθέτει η 

Ανώνυμη Εταιρία καθιστά επιτακτικό τον προσδιορισμό των σχέσεων τόσο εντός της 

εταιρία όσο και με τρίτους και το νομικό πλαίσιο αυτών των σχέσεων  παρουσιάζετε στο 

έργο του. Στην ίδια κατηγορία συγγραφικών έργων εντάσσονται και τα έργα των Βελέντζα 

(2011) και Σκαλίδη και Βελέντζα (2013). 

      Από την άλλη μεριά ο Νεγκάκης (2012) επικεντρώνεται στην λογιστική λειτουργία των 

εταιριών και τα κατά συνεπεία και των Ανωνύμων Εταιριών. Στο έργο αυτό παρουσιάζονται 

όλες οι φάσεις της ύπαρξης μίας Ανώνυμης Εταιρίας από την σύσταση της έως την 

εκκαθάριση της, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ακολουθώντας την λογιστική νομοθεσία 

όπως αυτή είχε διαμορφωθεί έως τότε με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τον ν. 2190/1920. Στο ίδιο πλαίσιο 

κινείται και το έργο των Πομόνη και Παπαδάτου (2006). 

     Επιπρόσθετα ο Νεγκάκης (2016) μας παρουσιάζει την λογιστική των Εταιριών υπό το 

πρίσμα των καινούργιων νομοθετικών ρυθμίσεων και κυρίως του Ν. 4308/14 που καταργεί 

και το Ε.Γ.Λ.Σ. και επιβάλει την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με ΄νέα μορφή.  

Παράλληλα παρουσιάζονται συγκριτικά και οι  ομοιότητες και διαφορές με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. 

    Για την φορολογική νομοθεσία τα συγγραφικά έργα επικεντρώνονται στην ερμηνεία και 

εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων και παραθέτοντας διάφορα παραδείγματα 

προκειμένου να εμπεδωθούν και να γίνουν πιο κατανοητές οι φορολογικές διατάξεις. Έτσι 

ο Γκίνογλου (2014)  παρουσιάζει τον νέο κώδικα φορολογία εισοδήματος  ( Ν.4172/13 ) και 
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επεξηγεί τις επιπτώσεις των νέων αυτών διατάξεων τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και 

για τα νομικά.  

    Τα έργα των Καραβοκύρη και Σταματόπουλου (2005) και (2014) αναλύουν τις διατάξεις 

του προηγούμενου ( Ν.2238/94 ) και του παρόντος κώδικα φορολογίας εισοδήματος ( 

Ν.4172/13 ) κατά άρθρο και παρέχουν παραδείγματα, δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις 

της φορολογικής Διοίκησης για κάθε επιμέρους θέμα που ρυθμίζουν οι φορολογικοί αυτοί 

νόμοι. Στο ίδιο μήκος κύματος και το έργο των Καραγιάννη (2013) με αναλυτικά 

παραδείγματα που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τις διατάξεις του 

προηγούμενου κώδικα φορολογία  εισοδήματος Ν.2238/94. 

     Τέλος η επιστημονική ομάδα της ASTBOOKS στο έργο της (2015) συγκεντρώνει και 

εξειδικεύει την φορολογική και λογιστική νομοθεσία προκειμένου να βοηθήσει κυρίως  τον 

επαγγελματία λογιστή να κατανοήσει και αν εφαρμόσει τις διάφορες διατάξεις που αφορούν 

τις Ανώνυμες Εταιρίες. 

         Στο ερευνητικό κομμάτι η μεταβολή του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος 

προκαλεί διάφορες μεταβολές στην οικονομική ζωή των εταιριών. Οι Hanlon et al (2008) 

παρουσιάζουν στην ερευνά τους ισχυρές αποδείξεις ότι οι μεταβολές που επιβάλλονται στην 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων από μία φορολογική μεταρρύθμιση ( στην 

προκειμένη περίπτωση το Tax Reform Act του 1986 στις Η.Π.Α. ) προκαλούν μία μείωση 

του επιπέδου πληροφόρησης που αυτές παρέχουν για τα κέρδη των εταιριών. Παρόλο που 

άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι η συμμόρφωση της λογιστικής βάσης με την φορολογική 

αυξάνει την πληροφόρηση που παρέχουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς σε 

αντίθετη περίπτωση η Διοικήσεις των εταιριών δρουν ευκαιριακά και παρουσιάζουν 

χαμηλότερα φορολογικά εισοδήματα , η έρευνα των Hanlon et al (2008) έδειξε τα αντίθετα 

αποτελέσματα. Ως δείγμα στην ερευνά τους χρησιμοποιούν  ένα αριθμό εταιριών οι οποίες 

πριν την φορολογική μεταρρύθμιση του 1986 στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούσαν την αρχή των 

ταμειακών ροών (cash basis accounting) για την λογιστική απεικόνιση των εσόδων και των 

εξόδων τους  και οι οποίες αναγκάστηκαν να παρακολουθούν τα έσοδα και τα έξοδα τους 

μετά την φορολογική μεταρρύθμιση με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. Το γραμμικό 

μοντέλο που χρησιμοποιούν στην ερευνά τους αποδεικνύει ότι ο θόρυβος (noise) που 

προκαλείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέτα την μεταβολή αυτήν είναι 

αυξημένος σε σύγκριση τόσο με την προηγούμενη φορολογική κατάσταση όσο και με 

αντίστοιχες εταιρίες οι οποίες πριν και μέτα στην φορολογική μεταρρύθμιση 

παρακολουθούσαν τα έσοδα και τα έξοδα τους με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. Ο 
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κύριος λόγος για αυτό το φαινόμενο είναι το γεγονός ότι οι Διοικήσεις των εταιριών αντί  

να παρουσιάσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποτυπώνεται η πραγματική -  εσωτερική πληροφόρηση για τα κέρδη των εταιριών, αυτές 

προσπαθούν να παρουσιάσουν κέρδη τα οποία μειώνουν την φορολογική τους επιβάρυνση. 

         Ο Harris (1993) επικεντρώνεται πάλι στο ίδιο φορολογικό γεγονός ( Tax Reform Act 

του 1986 ) και προσπαθεί να προσδιορίσει την επίδραση αυτής της μεταβολής στις 

αποφάσεις των πολυεθνικών εταιριών που αφορούν τις μεταφορές των κεφαλαίων και των 

εισοδημάτων τους απο και προς τις Η.Π.Α. Η αναλυσή βασίζεται σε δύο μόνο διατάξεις της 

φορολογικής μεταρρύθμισης του 1986, α) στην μείωση του φορολογικού συντελεστή από 

45% σε 34% και β) στην μείωση των εκπτώσεων για επενδύσεις κεφαλαίου. Τα 

αποτελέσματα από την μείωση του φορολογικού συντελεστή ήταν ξεκάθαρα καθώς οι 

πολυεθνικές εταιρίες είχαν συμφέρον να μετακινήσουν και να εμφανίσουν υψηλότερα 

εισοδήματα στις Η.Π.Α. μέτα την φορολογική μεταρρύθμιση σε σχέση με πριν. Από την 

άλλη παρόλο που η μείωση του φορολογικού συντελεστή αύξανε την μετά φόρου απόδοση 

της επένδυσης η  μείωση των επενδυτικών εκπτώσεων μείωνε την μετά φόρου απόδοση της 

επένδυσης. Η εμπειρική του ανάλυση βασίζεται σε τρείς υποθέσεις : α) Μετά την 

φορολογική μεταρρύθμιση του 1986 οι πολυεθνικές εταιρίες μετέφεραν περισσότερο 

καθαρό εισόδημα στις Η.Π.Α. και οι εταιρίες που μπορούσαν να το κάνουν αυτό με το 

χαμηλότερο κόστος ενήργησαν πιο γρήγορα. β)  Μετά την φορολογική μεταρρύθμιση του 

1986 οι πολυεθνικές εταιρίες μετέφεραν περισσότερο κεφάλαιο εκτός Η.Π.Α.  σε σχέση με 

τις εγχώριες και αυτές που είχαν το μεγαλύτερο επενδυτικό κόστος το έκανα πιο έντονα. γ) 

Μία αύξηση των ξένων επενδύσεων θα πρέπει να σχετίζεται με μία μείωση των εγχώριων 

επενδύσεων και οι εταιρίες που είχαν το μεγαλύτερο επενδυτικό κόστος αντέδρασαν πιο 

έντονα. Στην εμπειρική του ανάλυση χρησιμοποιεί ψευδομεταβλητές προκειμένου να 

απομονώσει τα αποτέλεσμα του σε μια σειρά από παραμέτρους που χρησιμοποιεί και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πολυεθνικές εταιρίες μετέφεραν εισοδήματα από το 

εξωτερικό προς τις Η.Π.Α.  ως αποτέλεσμα της φορολογικής μεταρρύθμισης του 1986. Ο 

βαθμός αντίδρασης αυτών των εταιριών σχετίζεται με τον βαθμό ευελιξίας που αυτές έχουν 

( ο βαθμός ευελιξίας εξαρτάται από το είδος τον περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και 

από το είδος των εξόδων που αυτή έχει). Όσον αφορά τις επενδύσεις κεφαλαίου από τις 

πολυεθνικές εταιρίες αυτές αυξήθηκαν προς το εξωτερικό χωρίς όμως να παρουσιάζονται 

σοβαρές αποδείξεις ότι αυτό έγινε εις βάρος των επενδύσεων των εταιριών αυτών στις 

Η.Π.Α.  
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         Τέλος οι Whitworth & Rao (2008) εξετάζουν τις επιπτώσεις των φορολογικών 

μεταβολών στην συμπεριφορά της τιμής των ex – dividend μετοχών. Βασιζόμενοι στην 

θεωρία των Elton & Gruber (1970) και εξετάζοντας μία μεγάλη χρονική περίοδο (από το 

1926 – 2005) των τιμών των μερισμάτων και των μετοχών στις Η.Π.Α. καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των τιμών των ex-dividend μετοχών σχετίζεται 

συστηματικά με το πως φορολογούνται τα επενδυτικά κέρδη και τα μερίσματα. Με το 

χρονικό διάστημα που επιλέγουν έχουν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών 

μεταρρυθμίσεων στις Η.Π.Α. γεγονός που κάνει τα συμπεράσματά τους πιο αξιόπιστα. 

Χωρίζοντας την περίοδο σε δύο μέρη ( πριν και μετά το 1962 ) επιβεβαιώνουν την θεωρία 

των Elton & Gruber (1970) σύμφωνα με την οποία το PDR ( price drop ratio) συνδέεται με 

τους εταιρικούς φόρους πριν το 1962 ( καθώς τα μερίσματα τότε ήταν μεγαλύτερα ) και με 

τους προσωπικούς ( ατομικούς ) φόρους μετά το 1962. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η μεταβολή 

στην φορολογική νομοθεσία έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή των 

επιχειρήσεων τόσο σε άμεσο επίπεδο τόσο και σε έμμεσο. Άμεσα η Ανώνυμη Εταιρία 

μπορεί να εποφεληθεί η να ζημιωθεί από μία μεταβολή του φορολογικού συντελεστή των 

κερδών της ή των μερισμάτων της και έμμεσα με την ελλιπή ενημέρωση προς υποψήφιους 

επενδυτές που μπορεί να παρέχουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους 

Hanlon et al (2008).  Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση των Ανωνύμων Εταιριών θα πρέπει να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψιν στον οικονομικό της σχεδιασμό προκειμένου να επιτευχθεί η 

βιωσιμότητα της και η διατήρηση των κερδών της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

3.1 Η Εμφάνιση της Ανώνυμης Εταιρίας 
Οι πρώτες μεγάλες εταιρίες των Ινδιών του 17-18ου αιώνα που ιδρύονται με πράξη 

παραχώρησης από τον βασιλιά στην Ολλανδία, Αγγλία και Γαλλία με σκοπό την 

εκμετάλλευση των οικονομικών πηγών της Ανατολής, δηλαδή των αποικιών, αποτελούν 

τους πρώτους τύπους της Α.Ε. Αυτές εμφανίζουν ως κυριά χαρακτηριστικά τους την 

περιορισμένη ευθύνη των μέτοχων για τις εταιρικές υποχρεώσεις και τη διαίρεση του 

εταιρικού κεφαλαίου σε μετοχές. 

Στον γαλλικό εμπορικό κώδικα του 1807 η ΑΕ εμφανίζεται ως ιδιαίτερος τύπος εταιρίας. 

Εντάσσεται μεταξύ των άλλων τύπων που ήταν ήδη γνωστοί. Άλλωστε το άρθρο 19 του 

εμπορικού κώδικα όριζε για πρώτη φορά ότι : ο νομός αναγνωρίζει, τρία είδη εμπορικών 

εταιριών : την ομόρρυθμη, την ετερόρρυθμη και την ανώνυμη. Ενώ τα άρθρα 33 και 34 του 

εμπορικού κώδικα δίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά της ΑΕ που αναφέρθηκαν προηγούμενα. 

Οι πρώτες ΑΕ στην Ελλάδα υπήρξαν τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχείρησής, όπως η 

Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα (1828), η Εμπορική Τράπεζα Πειραιώς και Παλαιών 

Πατρών (1840), η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1841).2 

 

3.2 Νομοθετική Ρύθμιση 
Ο θεσμικός νόμος για τις ανώνυμες εταιρίες είναι ο ν.2190/1920 όπως ισχύει. 

Από την τροποποίηση του από το Ν.Δ. 4237/1962 μέχρι σήμερα ο νόμος δεν έχει ανανεωθεί, 

με εξαίρεση πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν για την ενσωμάτωση 

κοινοτικών οδηγιών ως εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο. Αυτές οι παρεμβάσεις, πάρα 

τη μεγάλη σημασία τους, αφορούσαν κατ΄ ιδίαν ζητήματα, που ο κοινοτικός νομοθέτης 

θεώρησε ότι θα έπρεπε να εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο. 

Με το ν. 3604/2007 αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και αναθεωρήθηκε ο ν.2190 έτσι ώστε 

να αντιμετωπισθούν ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας προβλήματα διαθρωτικού χαρακτήρα 

                                                           
2 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Β έκδοση Χατζηγάγιος Θωμάς 2015 σελ.317 
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σχετικά με την καθημερινότητα της ΑΕ. Μειώθηκε δραστικά η διοικητική παρέμβαση στη 

σύσταση και τη λειτουργία της ΑΕ, ενώ καταβλήθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση 

της θέσης των μετοχών. Επίσης εισάχθηκαν ρυθμίσεις που διευκολύνουν τις 

επιχειρηματικές επιλογές των ενδιαφερομένων και απλοποίησαν τη σύσταση και τη 

λειτουργία της ΑΕ.3 

Παρακάτω θα κάνουμε μια αναφορά στις διατάξεις του λαμβάνουν υπόψη όλες τις αλλαγές 

που έχουν επιφέρει τα παραπάνω νομοθετικά κείμενα. 

Ειδικότερα : 

Με το π.δ. 409/1986 . προσαρμόστηκε ο κωδ. Ν. 2190/1920 προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και 

ειδικότερα προς τις διατάξεις της πρώτης (60/151/ΕΟΚ) , δεύτερης (77/91/ΕΟΚ), τέταρτης 

(78/660/ΕΟΚ) και μερικώς της έβδομης (83/349/ΕΟΚ) οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Με το π.δ. 498/1987 προσαρμόστηκε ο κωδ. ν. 2190/1920 προς τις διατάξεις της τρίτης 

(78/855/ΕΟΚ), έκτης (82/891/ΕΟΚ), εβδόμης (83/349/ΕΟΚ) και μερικώς της πρώτης 

(68/151/ΕΟΚ), δεύτερης (77/91/ΕΟΚ) και τέταρτης (78/660/ΕΟΚ) ευρωπαϊκής οδηγίας. 

Ο ν. 3229/2004 πρόσθεσε νέο κεφάλαιο στον κωδ. ν. 2190, το οποίο αναφέρεται στα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002. 

Με τον ν. 3461/2006 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η 13η οδηγία 2004/25/ΕΚ για τις 

δημόσιες προτάσεις αγοράς μετοχών. 

Με τον ν. 3693/2008 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2006/43/ΕΚ για τον 

τακτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών. 

Με τον ν. 3884/2010 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2007/36/ΕΚ σχετικά με 

την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από τους μετόχους εισηγμένων εταιριών.4 

Με το π.δ. 20/2011 προσαρμόστηκε ο ν.2190/20 με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/49/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 

78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ, όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις 

μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών. 

                                                           
3 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Σκαλίδης Λ.- Βελέντζας Γ. 2013 
4 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Β έκδοση Χατζηγάγιος Θωμάς 2015 σελ.321 
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Με το π.δ. 86/2011 προσαρμόστηκε ο ν.2190/20 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των 

Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 

2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση 

συγχωνεύσεων και διασπάσεων. 

 

3.3 Περιεχόμενο του κ.ν.2190/1920 
Ο Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πρώτο κεφάλαιό περιλαμβάνει 

ορισμένες γενικές διατάξεις (άρθρα 1-3γ) και ρυθμίζει τη σύσταση και τις ακρότητες της 

ανώνυμης εταιρίας και τις διατυπώσεις δημοσιότητας της (άρθρα 4-7ε), το μετοχικό 

κεφάλαιο και θέματα σχετικά με τη μετοχή και την απόκτηση ιδίων μετοχών από την 

εταιρία, όπως τις εξαγοράσιμες μετοχές (άρθρα 8-17β). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν στο διοικητικό συμβούλιο (άρθρα 

18-24),στο τρίτο, θέματα που αφορούν στη γενική συνέλευση των μετοχών και στις 

συνέπειες λήψης ελαττωματικών αποφάσεων από αυτήν (άρθρα 25-35γ) και στο τέταρτο 

,θέματα που αφορούν στους ελεγκτές (άρθρα 36-38 και 39α και 40α)(τα άρθρα 40β-40ε) 

καταργήθηκαν) και στα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων (άρθρα 39 και 40). 

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για τα βιβλία της εταιρίας και τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις (άρθρα 41-43γ), για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις (άρθρο 42ε 

παρ.5) και για τη διάθεση των κερδών (άρθρα 44-46α). 

Στο έκτο κεφάλαιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λύση της εταιρίας, στην 

εκκαθάριση της (άρθρα 47-49) και στην εξαγορά των μετοχών της (άρθρα 49α-49γ).  

Στο έβδομο κεφάλαιο υπάρχει πρόβλεψη για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες (άρθρα 50-

50ε). 

Στο όγδοο κεφάλαιο ορίζεται η κρατική εποπτεία που ασκείται στις ανώνυμες εταιρίες 

(άρθρα 51-53α), ενώ στο ένατο προβλέπεται ποινική ευθύνη κυρίως των ιδρυτών, των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντών της ανώνυμης εταιρίας και των ελεγκτών 

(άρθρα 54-63). 

Στη συνέχεια υπάρχουν προβλέψεις για τις δόκιμες μεταβολές της ανώνυμης εταιρίας. Έτσι 

στο δέκατο κεφάλαιο ρυθμίζεται η μετατροπή της ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία αλλού 
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τύπου και η μετατροπή άλλων τύπων εταιριών σε ανώνυμες (άρθρα 66-67), στο ενδέκατο 

γίνεται πρόβλεψη για τη συγχώνευση ανωνύμων εταιριών (άρθρα 68-80) και στο δωδέκατο, 

για τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας (άρθρα 81-89). 

Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο, υπάρχει ρύθμιση για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (άρθρα 90-109). Το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζει τη 

σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (άρθρα 110-133). 

Στο δέκατο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (άρθρα 134-143). 

Τέλος τα άρθρα 1,79 και 82 του ν.3604/2007, αναμόρφωση και τροποποίηση του Κ.Ν. 

2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και άλλες διατάξεις που δεν ενσωματώθηκαν στον 

Κ.Ν.2190/1920, περιλαμβάνουν ορισμένες διευκρινιστικές για την τροποποίηση του νόμου 

αυτού παρατηρήσεις και μεταβατικές διατάξεις. 5  

 

3.4 Χαρακτηριστικά της Α.Ε. 
Κάθε ανώνυμη εταιρία χαρακτηρίζεται από το νόμο ως εμπορική ανεξάρτητα από το σκοπό 

της. 

Στην εταιρία αυτή όλοι οι εταίροι – μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.6 

Το κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα τμήματα, τις μετοχές, οι οποίες μπορεί να είναι ανώνυμες 

ή ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. 

Η ανώνυμη εταιρία ανήκει στις κεφαλαιουχικές εταιρίες στις οποίες τα πρόσωπα (οι εταίροι) 

μπορούν να αλλάζουν χωρίς να υπάρχει διακοπή ή λύση των εταιρικών σχέσεων.  

                                                           
5 Φορολογική Λογιστική ΙΙ Γκίνογλου Δημήτριος 2014 σελ.154 
6 Παρόλα αυτά με την ψήφιση του νόμου ν.4321/2015 το άρθρου 31 αυτού προβλέπει  
οτι κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό 
συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το 
νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, 
προσθετών τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων και ως άνω εργατικών απαιτήσεων που 
δημιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου.  
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος - 
μέλος της Ε.Ε.. 
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Η επωνυμία της εταιρίας πρέπει να υποδηλώνει το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας και 

να περιέχονται οι λέξεις <<Ανώνυμη Εταιρία>>. 

Η ανώνυμή εταιρία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί 

μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η 

μονοπρόσωπη Α.Ε. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. 

Η Α.Ε. είναι εμπορική εταιρία ακόμη και αν οι σκοποί της ίδρυσης της είναι η εξυπηρέτηση 

δημόσιας ωφέλειας ή παροχή υπηρεσίας. Η ίδρυση μιας Α.Ε. ακόμη και μικρού μεγέθους 

γίνεται λόγω αυξημένου κύρους που απολαμβάνει η Α.Ε. στην αγορά αλλά και της 

δυσκαμψίας των ρυθμίσεων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μορφές εταιριών. Στην Ελληνική 

αγορά σήμερα περίπου το 1% των Α.Ε. είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ενώ οι 

περισσότερες διοικούνται κατά κανόνα από τους μετόχους όπως δηλαδή και στις 

προσωπικές εταιρίες. Η εισαγωγή της Α.Ε. στο χρηματιστήριο έχει ως αποτέλεσμα το 

συνεχή έλεγχο από παράγοντες της αγοράς. Η εφαρμογή της τήρησης των κανόνων της 

εταιρικής διακυβέρνησης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοπιστίας των Α.Ε. που 

είναι εισηγμένες σε σύγκριση με τις μη εισηγμένες.7 

 

Πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της Α.Ε. είναι: 

 

1. Η Α.Ε. είναι η κατεξοχήν κεφαλαιουχική εταιρία, 

2. Η Α.Ε. είναι από το νόμο εμπορική, ανεξάρτητα αν ο σκοπός της είναι εμπορική επιχείρηση. 

3. Έχει ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα. 

4. Το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια, τις μετοχές. 

5. Η εταιρική ιδιότητα μεταβιβάζεται, καταρχήν, ελευθέρα. 

6. Οι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, δηλαδή μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. 

7. Για τα χρέη της ευθύνεται μόνο η ιδιά με την περιουσία της και ρυθμίζεται κατά κύριο λόγο 

από διατάξεις αναγκαστικού δίκαιου. 

8. Επιτρέπεται πλέον, μετά το ν. 3604 η ίδρυση Α.Ε. με ένα μόνο πρόσωπο. 8 

 

                                                           
7 Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος Θεοφάνης Καραγίωργος 2014 σελ.211 
8 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Λευτέρης Σκαλίδης – Γιάννης Βέλεντζας 2013 σελ.104 
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3.5 Ίδρυση ΑΕ Μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) 
Με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των Ανωνύμων 

Εταιριών και από τις 4/4/2011 η ίδρυση μιας Α.Ε. γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω των 

Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) 

Ως Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση Ανωνύμων Εταιριών ορίζεται ο πιστοποιημένος 

συμβολαιογράφος, ο οποίος συντάσσει την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης. Στις 

Υ.Μ.Σ. δεν εντάσσονται εταιρίες των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη αλλά 

προέρχεται από μετασχηματισμό και οι εταιρείες των οποίων η έναρξη οικονομικής 

δραστηριότητας προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση (π.χ. αλλοδαπές 

εταιρείες που ιδρύουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή είναι ιδιοκτήτριες ακίνητού ή έχουν 

σύμβαση έργου κ.λπ.). 

Στις αρμοδιότητες Υ.Μ.Σ. θα διεκπεραιώνονται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για να 

αποκτήσουν οι εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα.9 

 

3.6 Διαδικασία Ίδρυσης ΑΕ Μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης 
(ΥΜΣ) 
Οι ιδρυτές (μέλη/εταίροι) των κεφαλαιουχικών εταιρειών θα απευθύνονται από 4/4/2011 σε 

μια από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης : 

- Για τη σύσταση των εταιρειών. 

- Για την απόδοση Α.Φ.Μ. στα μέλη ( ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) των εταιρειών αυτών, εφόσον δε διαθέτουν. 

- Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών τους. 

Τα πρόσωπα που ορίζονται διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι των υπό σύσταση εταιρειών, 

πρέπει να έχουν Α.Φ.Μ. κατά την υποβολή του αιτήματος σύστασης της εταιρείας στις 

Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). 

Ειδικότερα η Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) :  

- Συγκεντρώνει και ελέγχει τα προσκομιζόμενα έντυπα και δικαιολογητικά, όπως αυτά 

προβλέπονται στην Κ.Υ.Α., 

                                                           
9 Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015 σελ.5 
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- Μεριμνά για τη χορήγηση Α.Φ.Μ., μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, στα μέλη των 

εταιρειών αυτών, εφόσον δε διαθέτουν. 

- Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.Μ.Η. 

- Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

χορήγηση Α.Φ.Μ. στη συσταθείσα εταιρεία. Στην συνέχεια χορηγείται Α.Φ.Μ. από το 

Υπουργείο Οικονομικών ο οποίος και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Μιας 

Στάσης. 

Ως ημερομηνία έναρξης των εταιρειών θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης τους στο 

Γ.Ε.Μ.Η. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Υπηρεσία Μιας Στάσης χορηγεί τη σχετική 

βεβαίωση. Επανεκτύπωση της εν λόγω βεβαίωσης χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από 

τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης. 

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα ενημερώνεται άμεσα για την απόδοση Α.Φ.Μ. στη νέα εταιρεία μέσω 

της Γ.Γ.Π.Σ. και από το σημείο αυτό και μετά, μπορεί το υποσύστημα μητρώου αλλά και τα 

λοιπά υποσυστήματα της Δ.Ο.Υ., να διαχειριστούν την εικόνα της.  

Οι πρωτότυπες δηλώσεις έναρξης εργασιών των νομικών προσώπων και απόδοσης Α.Φ.Μ. 

στα μέλη αυτών παραμένουν και φυλάσσονται στον φάκελο της εταιρείας, στην αρμόδια 

υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. ή στο τμήμα Γ.Ε.Μ.Η. και μπορούν να διαβιβάζονται πρωτότυπες ή 

αντίγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατόπιν αιτήματος. 

Η όλη διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην Κ.Υ.Α. Κ1-802/23,3,2011, η οποία 

εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του Ν.3853/2010.10 

 

3.7 Περιεχόμενο Καταστατικού 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας 

πρέπει να περιέχει διατάξεις : 

α. για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας. Ανεξαρτήτως του σκοπού που 

αναγράφεται στο καταστατικό της, η ανώνυμη εταιρεία κατέχει την εμπορική ιδιότητα. 

β. για την έδρα της εταιρείας. 

                                                           
10 Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015 σελ.7 
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γ. για την διάρκεια της, η οποία βεβαίως στο μέλλον μπορεί να ανανεωθεί. 

δ. για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου. 

ε. για το είδος των μετόχων, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοση 

τους. Π.χ. το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την έκδοση προνομιούχων μετοχών ( με ή 

χωρίς ψήφο) και να ορίζει τα προνόμια που θα απολαμβάνει ο κάτοχος τους. 

στ. για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες 

μετοχών. 

ζ. για τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, ή ανωνύμων σε ονομαστικές. 

η. για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Επίσης, το καταστατικό μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου ή αλλά πρόσωπα, δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία εν 

γένει ή εις ορισμένου μόνον είδους πράξεις. 

θ. για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Γενικών 

Συνελεύσεων. 

ι. για τους ελεγκτές. 

ια. Για τα δικαιώματα των μετοχών. 

ιβ. Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών. 

ιγ. Για τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της. 

ιδ. Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό 

της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό 

αυτό. 

ιε. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν 

για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή. 

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 2 του Ν.2190/20, όπως προστέθηκε με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3604/2007, το καταστατικό δεν απαιτείται πλέον να 

περιέχει διατάξεις, έστω και εάν αυτές εμπίπτουν στις προαναφερόμενες, εφόσον αποτελούν 

απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή 

παρέκκλιση από αυτές. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας 

να έχει μορφή απλούστερη εκείνης που απαντάται συνήθως, χωρίς δηλαδή επανάληψη των 
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διατάξεων του νόμου. Αυτό είχε ήδη γίνει δεκτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν 

φαίνεται όμως να ακολουθείται πλήρως από τη Διοίκηση και για το σκοπό αυτόν, 

θεωρήθηκε σκόπιμο να ορισθεί ειδικά με νόμο. 

Υπάρχει τέλος, η δυνατότητα να γίνει χρήση προ τυποποιημένου καταστατικού, το οποίο 

συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη 

εταιρεία από άλλες του ιδίου εταιρικού τύπου, περιέχει τις απολύτως αναγκαίες διατάξεις 

και στο μέτρο που ακολουθείται, τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεων του.11 

3.8 Δημοσιότητα – Πράξεις και Στοιχεία που Υποβάλλονται σε 
Δημοσιότητα 
3.8.1 Σκοπός δημοσιότητας 
Ο νομοθέτης πρόβλεψε την τήρηση σειράς διατυπώσεων δημοσιότητας των πράξεων και 

των στοιχείων της Α.Ε. για την προστασία των συναλλασσόμενων με την Α.Ε., δεδομένου 

ότι αυτοί πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς περί των κρίσιμων στοιχείων της, όπως το σκοπό 

της, την ευθύνη για τις υποχρεώσεις της έναντι των τρίτων, τη λύση της, την εκκαθάριση 

της και άλλα. Έτσι επιτυγχάνεται η ασφάλεια στις συναλλαγές. 

3.8.2 Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα 
Σε δημοσιότητα υποβάλλεται η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, καθώς και η απόφαση 

έγκρισης της Διοίκησης, όπου απαιτείται. 

Η ιδρυτική πράξη συγκεκριμένα αποτελεί τη συμφωνία των μετόχων για ίδρυση της 

εταιρίας, στην οποία ενσωματώνεται και το καταστατικό της εταιρίας κατά το στάδιο αυτό 

της ίδρυσης. 

Οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα καθορίζονται από το άρθρο 

7 του κ.ν. 2190/1920 και είναι αυτά που αναφέρονται παρακάτω: 

α. Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό, με την εγκριτική 

απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται. 

β. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της 

Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με 

τις γενόμενες τροποποιήσεις. 

                                                           
11   Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015 σελ.37 
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γ. Ο διορισμός και η για οποιαδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων 

που: 

- ασκούν την διαχείριση της εταιρείας, 

- έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, 

- είναι αρμόδια να ασκούν το τακτικό της έλεγχο, 

δ. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  της εταιρείας. 

Στην απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο 

κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετόχων που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και 

γενικά οι οροί έκδοσης τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετόχων της εταιρείας. 

ε. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του 

μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετρά από κάθε αύξηση του. 

στ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική 

Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και 

προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της 

εταιρείας. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που κατά 

νόμο, τον πιστοποιούν. 

ζ. Οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών, των υποκαταστημάτων των 

αλλοδαπών τραπεζών καθώς και η λογιστική κατάσταση του άρθρου 46. 

η. Η λύση της εταιρείας. 

θ. Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση 

πτώχευσης, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως 

άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και 

οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις. 

ι. Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητας τους. 

ια. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, καθώς και ο τελικός της ισολογισμός. 

ιβ. Η διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 
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ιγ. Κάθε πράξη ή στοιχείο του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 12 

3.9 Οι Θεμελιώδεις Έννοιες της ΑΕ 
Οι θεμελιώδεις έννοιες της Α.Ε. είναι: το κεφάλαιο, οι μετοχές και η αρχή της πλειοψηφίας. 

3.9.1 Το Κεφάλαιο 
 Η Α.Ε. ως κεφαλαιουχική εταιρία πρέπει, να ιδρυθεί, να έχει ένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίου, 

που σήμερα ανέρχεται σε 24.000 ευρώ. 

3.9.2 Η μετοχή 
Ο όρος μετοχή έχει τριπλή έννοια. Σημαίνει το ίσο μέρος του εταιρικού κεφαλαίου, την 

εταιρική ιδιότητα και τον τίτλο που ενσωματώνει την εταιρική ιδιότητα (αξιόγραφο). 

3.9.3 Η αρχή της πλειοψηφίας 
Βασική αρχή της Α.Ε. είναι η αρχή της πλειοψηφίας, εκδηλωμένη νομικά και οικονομικά. 

Οι εταίροι αποφασίζουν, συνερχόμενοι σε γενική συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο 

διοίκησης της Α.Ε., κατά πλειοψηφία των ψήφων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία (άρθρο 31), δεσμεύουν όλους τους εταίρους, ακόμη κι αν απουσίαζαν ή 

διαφώνησαν. Πρόκειται για πλειοψηφία κεφαλαίου, και όχι αριθμού εταίρων. Οι εταίροι που 

κατέχουν ένα μεγάλο τμήμα του κεφαλαίου και συγκεκριμένα το 50% σχηματίζουν 

πλειοψηφία. 

Ως αρχή ισχύει ‘’μια μετοχή, μια ψήφος’’ (one share, one vote). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 

μετοχές της ίδιας σειράς έχουν την ίδια ονομαστική αξία και παρέχουν ίσα δικαιώματα 

στους κάτοχους τους. Συμβαίνει όμως και το αντίθετο: η ψήφος ενός μετόχου ή ορισμένου 

αριθμού μετόχων με αυξημένο αριθμό μετοχών επιβάλλονται στους μετόχους με μικρό 

αριθμό μετοχών. 

Στην πραγματικότητα, στους κόλπους της γενικής συνέλευσης των μετόχων, οι μέτοχοι 

δημιουργούν την πλειοψηφία και τη μειοψηφία της Α.Ε. ανάλογα με το μεγάλο ή μικρό 

αριθμό μετοχών που κατέχουν. Η κατοχή μετοχών από την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία, 

επιτελεί και σκοπεί σε διαφορετική λειτουργία. Από οικονομική άποψη, η πλειοψηφία 

χαρακτηρίζεται ως κεφάλαιο εξουσίας ή ελέγχου ή κεφάλαιο που κατευθύνει την Α.Ε. η 

μειοψηφία χαρακτηρίζεται σαν κεφάλαιο αποταμίευσης, κεφάλαιο που του ενδιαφέρει η 

απόδοση και όχι η άσκηση εξουσίας μέσω αυτού.13 

                                                           
12 Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015 σελ.126 
13 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Β έκδοση Χατζηγάγιος Θωμάς 2015 σελ.318 
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3.10 Διοίκηση – Εκπροσώπηση 
Τα όργανα που διοικούν  την εταιρεία, σύμφωνα με τον νομό, καθώς και οι αρμοδιότητες 

τους, όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό είναι: 

α) Γενική Συνέλευση Μετόχων. 

β) Διοικητικό Συμβούλιο. 

γ) Ελεγκτές. 

3.10.1 Γενική Συνέλευση Μετόχων 
Γενική Συνέλευση Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο λήψης των αποφάσεων, στο οποίο 

συμμετέχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν μετοχές της εταιρείας κατά την 

ημερομηνία συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, είναι η μονή αρμόδια να προβεί 

σε τροποποιήσεις διατάξεων του καταστατικού καθώς και διορισμού των υπολοίπων 

οργάνων διοίκησης και ορισμού των αρμοδιοτήτων τους. Οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης αφορούν θέματα που σχετίζονται με τις τροποποιήσεις διατάξεων του 

καταστατικού, την εκλογή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της 

εταιρίας, την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την αποδοχή ή μη της 

διάθεσης των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη 

συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας, τη λύση και εκκαθάριση καθώς και για τον διορισμό 

των εκκαθαριστών. 

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει είτε αυτόκλητα είτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού 

Συμβουλίου στην έδρα της εταιρίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του 

μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή και είναι δεσμευτικές για το σύνολο των 

μετοχών. Η Γενική Συνέλευση οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και 

για να έχει δυνατότητα λήψης αποφάσεων, πρέπει σ’ αυτή να παρευρίσκονται μέτοχοι που 

εκπροσωπούν, τουλάχιστον, το 20% του μετοχικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι αυτό 

το ποσοστό σε θα είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο που ο νόμος ορίζει για τη 

σύσταση της ανώνυμης εταιρίας. Στην περίπτωση που η εταιρία καλείται να λάβει 

αποφάσεις για κρίσιμα θέματα, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο για μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχής, έτσι ώστε η συνέλευση να έχει απαρτία. 

Τόσο στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας όσο και στην περίπτωση που συνεδριάζει αυτόκλητα, 
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θα πρέπει να υπάρξει μεριμνά, ώστε το σύνολο των μετόχων να πληροφορηθούν για τον 

τόπο συνεδρίασης, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις από τους μετόχους. Η ανακοίνωση 

της πρόσκλησης, στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν είναι αυτόκλητη, 

επιβάλλεται να δημοσιευτεί είκοσι (20) ημέρες πριν από τη σύγκληση της στο Φύλλο 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο τεύχος των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. καθώς και μια (1) ημερήσια 

ή οικονομική εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) 

ημερών μετά την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., οι αποφάσεις καταχωρούνται στο 

Γ.Ε.Μ.Η. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες, όταν αυτές λαμβάνονται κατά παράβαση του νόμου ή 

όταν μέσα από αυτές θίγονται συμφέροντα μετόχων και πιστωτών της εταιρίας. Την 

ακύρωση μιας απόφασης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν: α) μέτοχοι που εκπροσωπούν 

τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) το Δ.Σ. και γ) οποιοδήποτε 

μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας, εφόσον τίθεται ζήτημα ποινικής δίωξης ή αποζημίωσης 

εναντίον του. 

Οι Γ.Σ., ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία οι μέτοχοι καλούνται 

να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις, διακρίνονται στις εξής: 

Τακτική: αφορά τη Γ.Σ. που συνέρχεται υποχρεωτικά κάθε έτος και μέσα σε χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης και έχει ως 

θέματα την έγκριση ή μη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τον έλεγχο της 

διοίκησης της εταιρίας, την απαλλαγή ή μη των ελεγκτών και των μελών του Δ.Σ. από κάθε 

ευθύνη αποζημίωσης και την εκλογή νέων μελών Δ.Σ. καθώς και Ελεγκτών. Προϋπόθεση 

για τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης είναι να παρευρίσκονται σ΄ αυτή οι μέτοχοι 

που κατέχουν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η 

παραπάνω απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός είκοσι ημερών και συνεδριάζει 

νόμιμα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία μετόχων που κατέχουν ορισμένο ποσοστό 

μετοχικού κεφαλαίου. Ορίζεται δηλαδή εκ νέου τακτική συνέλευση που ονομάζεται 

επαναληπτική. 

Εφόσον εκτός των παραπάνω θεμάτων, στη Γ.Σ., υπάρχουν θέματα που έχουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα για τη λειτουργία της εταιρίας, ο νόμος επιβάλλει υψηλότερο ποσοστό, 

προκειμένου να υπάρχει απαρτία. Η συνέλευση μπορεί να αναβληθεί, εάν αυτό ζητηθεί από 
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μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου, πρέπει ωστόσο, να συνεδριάσει 

υποχρεωτικά εντός 30 ημερών από τη ημερομηνία αναβολής της. 

Έκτακτη: αφορά τη Γ.Σ. που συγκαλείτε εντός δέκα (10) ημερών, μετά από αίτηση των 

μετόχων ή των ελεγκτών προς το Δ.Σ. της εταιρίας, σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με 

θέματα τα οποία αναφέρονται στην αίτηση. Η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείτε μετά 

από πρωτοβουλία όλων των μετόχων ή με αίτηση μέρους των μετόχων της εταιρίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.2190/20, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα 

εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική 

συνέλευση. 

Καταστατική: αφορά τη Γ.Σ. που συγκαλείτε με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού 

της εταιρίας. Οι αποφάσεις της συνέλευσης αφορούν θέματα που σχετίζονται με την 

μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ή των σκοπών της εταιρίας, την έκδοση ομολογιακού 

δανείου, την αλλαγή της έδρας, τη λύση ή την παράταση της διάρκειας ζωής της καθώς και 

θέματα σχετικά με τη διάσπαση, συγχώνευση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας. 

Για να θεωρηθεί ότι η καταστατική Γ.Σ., συνεδριάζει νόμιμα πρέπει σ΄ αυτή να 

παρευρίσκονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Σε περίπτωση με απαρτίας, συγκαλείτε ξανά εντός δέκα (10) ημερών και θεωρείται ότι 

συνεδριάζει νόμιμα, εάν παρευρίσκονται σ΄αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ½ του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκονται ο 

προβλεπόμενος αριθμός μετόχων που να εκπροσωπεί το ½ του μετοχικού κεφαλαίου, η 

συνέλευση συγκαλείτε σε διάστημα είκοσι ημερών και θεωρείται ότι συνεδριάζει νόμιμα, 

εάν παρευρίσκονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της καταστατικής Γ.Σ., για ορισμένα θέματα, πέρα από την 

αυξημένη πλειοψηφία για την απαρτία της, απαιτούν και αυξημένο ποσοστό στη λήψη των 

αποφάσεων τους.14 

3.10.2 Διοικητικό Συμβούλιο 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανο της ανώνυμης 

εταιρίας και είναι ένα από τα τρία υποχρεωτικά όργανα της ανώνυμης εταιρίας μαζί με την 

Γενική Συνέλευση των μετόχων και τους ελεγκτές. Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γ.Σ. που 

αποφασίζει για τις αρμοδιότητες που θα εκχωρηθούν σε αυτό. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. 

                                                           
14 Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χ. 2016 
σελ.380 
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δεσμεύουν την εταιρία κατά τη διάρκεια της θητείας του και ελέγχονται από τη Γ.Σ. 

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Η Γ.Σ. είναι και η μονή αρμόδια, προκειμένου να 

αποφασίσει για την απαλλαγή ή μη των μελών από ευθύνες που συνεπάγονται οι 

συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι τουλάχιστον τρία και η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι 

χρόνια. Στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την εκλογή τους, εκλέγουν τον Προέδρο τον 

Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι 

ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή και σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή, εάν αυτό ζητηθεί από τουλάχιστον δυο (2) μέλη του. Επίσης η παρ.3α του 

άρθρου 20 του Ν.2190/20 προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει 

και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον το καταστατικό το προβλέπει ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. 

Προκειμένου οι αποφάσεις του να είναι νόμιμες, απαιτείται να παρευρίσκονται στη 

συνεδρίαση τα μισά συν ένα από τα μέλη του, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 

τρία. Οι αποφάσεις καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.. 

απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες ή να έχουν 

ατομική επιχείρηση με παρεμφερή με την ανώνυμη εταιρία σκοπό, χωρίς την έγκριση της 

Γ.Σ. των  μετόχων. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση από 

το μέλος του Δ.Σ. για απώλεια εσόδων λόγω αυτής της δραστηριότητας του. 

Η Γ.Σ. έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει αμοιβές για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα μέλη του 

Δ.Σ. Οι αμοιβές αυτές διακρίνονται σε:15 

Αμοιβή επί των κερδών χρήσης: Η αμοιβή δίνεται ως ποσοστό από τα καθαρά κέρδη της 

εταιρίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρίας ύστερα από απόφαση της 

τακτικής Γ.Σ. των μετόχων που εγκρίνει τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και τη 

Διάθεση των Κερδών, αφού προηγουμένως έχει παρακρατηθεί από τα κέρδη ο αναλογούν 

φόρος εισοδήματος, το τακτικό αποθεματικό και το πρώτο μέρισμα. 

Αμοιβή που ορίζεται ή μη από το καταστατικό: Η αμοιβή αυτή είτε προσδιορίζεται στο 

καταστατικό είτε λαμβάνεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., κατά την τακτική της 

                                                           
15 Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χ. 2016 
σελ.384 
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συνεδρίαση. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ποσό και δίδεται, χωρίς να ληφθεί υπόψη, 

εάν η εταιρία παρουσιάζει κέρδη ή ζημίες. 

Αμοιβές βάσει ειδικής σχέσης ή εντολής: Η αμοιβή δίνεται στα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης 

εταιρίας που προσφέρουν και εργασία πέρα από αυτή που προκύπτει από την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. Η Γ.Σ. έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει ανάλογες 

αμοιβές με τη μορφή μισθού. 

3.10.3 Ελεκτές 
Ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική Γ.Σ. των μετόχων για ένα έτος, προκειμένου να 

ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τον τρόπο διαχείρισης της 

εταιρίας από το Δ.Σ. Οι ελεγκτές δεν μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρίας, μέλη του Δ.Σ., 

εργαζόμενοι της, όπως επίσης υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής 

ωφέλειας. Στην περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας πληρούν τα 

κριτήρια που ορίζει ο νόμος για έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή (ορκωτό ελεγκτή - λογιστή), 

τότε η Γ.Σ. θα τον επιλέξει από τους νόμιμους ελεγκτές, χωρίς να έχει τη δυνατότητα 

επανεκλογής του για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. 

Η αμοιβή των ελεγκτών βαρύνει την εταιρία, το δε ύψος αυτής καθορίζεται με βάση τις 

εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί νόμιμων ελεγκτών. 

Κατά τη διάρκεια ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης, τίθενται στη διάθεση των ελεγκτών 

λογιστικά αρχεία της ανώνυμης εταιρίας, προκειμένου να ελέγξουν τον τρόπο καταχώρισης 

των στοιχείων καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Δ.Σ. Κατά τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου, οι ελεγκτές προβαίνουν σε έλεγχο ορθής διεξαγωγής της απογραφής καθώς και 

σε έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ακολούθως, οι ελεγκτές 

υποβάλλουν έκθεση στη Γ.Σ. των μετόχων με τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον 

έλεγχο. 

Η Γ.Σ. των μετόχων λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της έκθεσης, προβαίνει σε 

απαλλαγή ή μη, τόσο των ελεγκτών όσο και των μελών του Δ.Σ. από ευθύνες που τους 

βαρύνουν από τις πράξεις τους.16 

                                                           
16 Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χ. 2016 
σελ.385 
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3.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το κεφάλαιο που καταβάλλουν οι μέτοχοι της εταιρίας ονομάζεται μετοχικό κεφάλαιο και 

τα μέρη στα οποία είναι διαιρεμένο, καλούνται μετοχές. 

Κατά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, οι ιδρυτές καθορίζουν τις σχέσεις τους σύμφωνα 

με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα, με τον 

αριθμό των μετόχων που κατέχει ο καθένας από αυτούς. 

Οι εισφορές των μετόχων μπορεί να είναι είτε σε μετρητά είτε σε είδος. Η εισφορά σε είδος 

υποχρεωτικά αποτιμάται από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20. Η αναγραφή του 

μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται πάντοτε σε ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

εισφοράς των μετόχων. Απαγορεύεται να αναγράφεται σε ξένο νόμισμα, εκτός από εταιρίες 

που η έδρα τους είναι στην αλλοδαπή και έχουν υποχρέωση σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ξένο νόμισμα.17 

3.11.1 Κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου και όρια τιμών μετοχής 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του κ.ν.2190 το κατώτατο όριο του μετοχικού 

κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) 

ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρίας. Από τα παραπανω 

συναγεται ότι, αφενός δεν μπορεί να υπάρξει ανώνυμη εταιρία με κεφάλαιο κάτω των 

24.000 και αφετέρου ότι σε περίπτωση που η καταβολή του κεφαλαίου πραγματοποιηθεί σε 

δόσεις, το ποσό των 24.000 θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθεί κατά τη σύσταση. Το 

κατώτατο όριο δεν μπορεί να παραβιαστεί ούτε σε περίπτωση μελλοντικής μείωσης 

κεφαλαίου, πάρα μόνο εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση 

του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία 

με άλλη νομική μορφή. Επισημαίνουμε τέλος, ότι μετοχικό κεφάλαιο κάτω από 24.000 ευρώ 

συνεπάγεται ακυρότητα της εταιρίας κατά το άρθρο 4α ενώ σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 

του ν.2190/1920 η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής δεν δύναται να οριστεί κατώτερη των 

τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ και ανώτερη των εκατό (100) ευρώ.18 

 

                                                           
17 Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χ. 2016 
σελ.368 
18 Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015 σελ.209 
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3.11.2 Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου 
Η κάλυψη του κεφαλαίου, η οποία αποτελεί το πρώτο από τα δυο στάδια που απαιτούνται 

για τη συγκρότηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποτελεί την ανάληψη της υποχρέωσης για 

την καταβολή εισφοράς ίσης με την ονομαστική αξία των μετόχων. Η κάλυψη του 

κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας και 

λαμβάνει χωρά κατά τη σύναψη του καταστατικού και οπωσδήποτε πριν τις διατυπώσεις 

δημοσιότητας. Το δεύτερο στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του 

κεφαλαίου είναι η καταβολή του. 

Η παρ.1 του άρθρου 8 του κ.ν.2190 ορίζει ότι το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας 

καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσοτέρους ιδρυτές. 

Ως εκ τούτου από 8/8/2007, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3604/2007 ο οποίος 

τροποποίησε τελευταίως την εν λόγω διάταξη του κ.ν.2190, επιτρέπεται η ίδρυση 

μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας. 

Ο κ.ν.2190/20 προβλέπει την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου: 

α) από τους ιδρυτές ή  

β) από το κοινό με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τον ν.3401/2005 ενημερωτικό δελτίο 

δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής του για διαπραγμάτευση ή  

γ) από συνδυασμό των δυο παραπάνω περιπτώσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8α σε περίπτωση που η ανώνυμη εταιρία προσφύγει στο κοινό για 

την ολική ή μερική κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, ακολουθούνται οι ρυθμίσεις του 

ν.3401/2005 <<ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής του 

για διαπραγμάτευση>>. 

Επιπλέον η εταιρία δεν δύναται να εκδώσει μετοχές υπό το άρτιο αντίθετα, μπορεί να τις 

εκδώσει υπερ το άρτιο επισημαίνεται δε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 15β η εταιρία δεν μπορεί 

να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών, ενώ σε περίπτωση που τις μετοχές της 

εταιρίας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της 

εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό. Και 

συνεχίζει το άρθρο 15β: <<κατά τη σύσταση της εταιρίας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να 

καταλάβουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων 

αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 
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απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε 

υπαιτιότητα>>. Τέλος, δεν επιβάλλεται πλέον Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ούτε τέλη 

χαρτοσήμου κατά τη σύσταση της εταιρίας.19 

3.11.3 Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου  
Η καταβολή είναι το δεύτερο από τα δυο στάδια που απαιτούνται για τη συγκρότηση του 

μετοχικού κεφαλαίου και σε αντίθεση με την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή 

δεν αποτελεί ορό σύστασης της ανώνυμης εταιρίας. Με την καταβολή του κεφαλαίου ο 

μέτοχος εξοφλεί την υποχρέωση που είχε αναλάβει κατά την κάλυψη του κεφαλαίου. Το 

άρθρο 8 παρ.1 ορίζει ότι το κεφάλαιο καταβάλλεται, κατά τη σύσταση της εταιρίας, στο 

σύνολο του ή εν μέρει. Στη δεύτερη περίπτωση, το μέρος που καταβάλλεται κατά τη 

σύσταση της εταιρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό των 24.000 ευρώ. 

Η καταβολή πραγματοποιείται σε χρήμα ή σε είδος ή σε χρήμα και σε είδος. Σε κάθε 

περίπτωση το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν 

να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να 

περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών 

ή παροχής υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11, η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του 

αρχικού μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό 

λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε 

λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και 

ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους 

σκοπούς της εταιρίας. Στο καταθετήριο θα πρέπει, για λογούς ελέγχου, να αναγράφεται το 

όνομα του καταθέτη, τα στοιχεία και τα ποσά της κατάθεσης. 

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11 του κ.ν.2190, εντός του πρώτου δίμηνου από τη 

σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούνται να συνέλθει σε 

συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού 

μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό. Το πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη 

σύσταση της εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, εντός 20 

ημερών από την παραπάνω προθεσμία πιστοποίησης καταχωρείται ηλεκτρονικά στο 
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Γ.Ε.Μ.Η. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας που παραβαίνει την διάταξη 

του άρθρου 11 για υποχρεωτική πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου και 

υποβολή της πιστοποιήσεως στο Γ.Ε.Μ.Η. ή πιστοποιεί ψευδώς την καταβολή, τιμωρείται 

με φυλάκιση ή χρηματική ποινή ή και τα δυο (άρθρο 58 παρ.α). 

Εάν κατά τη σύσταση της εταιρίας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο 

ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, τότε σύμφωνα 

με την περίπτωση α΄ του άρθρου 48 παρ.1 του κ.ν.2190, η εταιρία μπορεί να λυθεί με 

δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Βεβαίως, σε 

αυτή την περίπτωση, η παρ.3 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι το δικαστήριο, πριν εκδώσει την 

απόφαση του, παρέχει στην εταιρία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, για 

εξόφληση του καταβλητέου ποσού από τους οφειλέτες μετόχους, εκτός αν αιτιολογημένα 

θεωρεί ότι το μετρό αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δυο (2) έως έξι 

(6) μήνες και μπορεί να παρασταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω 

προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μετρά για την προσωρινή ρύθμιση των 

εταιρικών υποθέσεων.20 

3.11.4 Μερική καταβολή κεφαλαίου 
από τα άρθρα 8 και 12 του κ.ν.2190/1920 συνάγεται ότι δεν απαιτείται η άμεση καταβολή 

του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρίας, αλλά παρέχεται η δυνατότητα 

στους μετόχους να καταβάλουν μέρος της αξίας των μετοχών σε μεταγενέστερο χρόνο. Για 

την μερική καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες 

αναφέρονται στα άρθρα αυτά του νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12, μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, κατά την έννοια 

αυτού του νόμου, θεωρείται η καταβολή κατά τη σύσταση της εταιρίας, καθώς και η 

καταβολή σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής 

με ταυτόχρονη ανάληψη, από κάθε μέτοχο, της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης 

αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Μερική καταβολή του 

μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος, καθώς και επι 

εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. 

Η δυνατότητα της μερικής καταβολής επιτρέπεται εφόσον: 

α) προβλέπεται στο καταστατικό, 
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β) το ποσό που καθορίζεται από το άρθρο 8 παρ.2 ως κατώτατο όριο, είναι το ποσό των 

24.000 ευρώ, καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρο κατά τη σύσταση, 

γ) ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο 

καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, 

δ) το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 

το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας, 

ε) αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά 

καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, 

στ) οι μετοχές μέχρι του χρόνου αποπληρωμής τους πρέπει να είναι ονομαστικές. Η 

μεταβίβαση των τίτλων αυτών ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β, 

ζ) το οφειλόμενο ποσό πρέπει τελικά να εξοφληθεί εξ΄ ολοκλήρου. 

Περαιτέρω ο ν.2190/1920 διευκρινίζει τα εξής: 

Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί εξ΄ ολοκλήρου, ο 

παλιός κάτοχος ευθύνεται αλληλεγγύως με το νέο κάτοχο των μετοχών για το οφειλόμενο 

τμήμα της μετοχής, για μια διετία από την χρονολογία στην οποία διενεργήθηκε η εγγραφή 

της μεταβίβασης στα βιβλία της εταιρίας άρθρο 12 παρ.2δ. οπότε, μετά την πάροδο της 

διετίας ευθύνεται μόνο ο νέος κάτοχος. 

Καμία αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης 

για πληρωμή ( και όχι της πληρωμής) της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός αν 

πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου.( άρθρο 12 παρ.2). 

Σε κάθε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευση ή άλλο έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται το 

ονομαστικό κεφάλαιο, πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται και το καταβεβλημένο κεφάλαιο. 

(άρθρο 12 παρ.2ζ). 

Η απαρτία της γενικής συνέλευσης, συνήθης ή αυξημένη, υπολογίζεται βάσει του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου. (άρθρο 29). 

Οι μη καταβληθείσες μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχή στα κέρδη.21 
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3.11.5 Εισφορά σε είδος 
Ο θεσμικός νόμος των ανωνύμων εταιρειών δεν προσδιορίζει εννοιολογικά την εισφορά σε 

είδος, και ως εκ τούτου κρατεί στην βιβλιογραφία η αρνητική οριοθέτηση αυτής, ότι δηλαδή, 

ως εισφορά είδους αξιολογείται κάθε εισφορά κατά την ίδρυση ή την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου μιας εταιρείας, η οποία δεν έχει ως αντικείμενο χρήματα. Σε περίπτωση εισφοράς 

σε είδος, δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 12 παρ.1). 

Προϋπόθεση για την καταβολή της εισφοράς σε είδος αποτελεί η πρόβλεψη της στο 

καταστατικό της εταιρίας, ή στην απόφαση της γενικής συνέλευσης, εφόσον πρόκειται για 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, το εισφερόμενο είδος πρέπει να είναι δεκτικό 

χρηματικής αποτίμησης, πράγμα το οποίο θεωρείται δεδομένο για τις εισφορές 

περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να απεικονισθούν στο ενεργητικό του ισολογισμού 

της εταιρίας, μεταβιβάσιμο (ή επιδεικτικό εκχώρησης, εφόσον πρόκειται για δικαίωμα) και 

επιδεικτικό αναγκαστικής εκτέλεσης και εκποίησης για την ικανοποίηση των τρίτων. 

Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος, οι απαιτήσεις από σύμβαση 

εργασίας ή η παροχή υπηρεσιών, όπως και οι αξιώσεις εναντίον του μέτοχου.22 

 

3.12 Έννοια Μετοχής 
Η διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας πραγματοποιείται σε μετοχές. 

Κάθε μετοχή έχει τη ιδιά ονομαστική αξία, αποτελεί αξιόγραφο και εκφράζει τη σχέση που 

συνδέει τον μέτοχο με την εταιρία. Είναι το μικρότερο τμήμα που μπορεί να διαιρεθεί το 

μετοχικό κεφάλαιο και βάσει της μετοχής απορρέουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 

μέτοχου προς την εταιρία. Σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος 

προσδιορίζεται η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο, στη διανομή των κερδών αλλά και 

η συμμετοχή του στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

3.12.1 Κατηγορίες μετοχών 
Με βάση τα δικαιώματα που παρέχουν, οι μετοχές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες 

: 

Κοινές Μετοχές :  καλούνται οι μετοχές που παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στη διανομή των κερδών καθώς επίσης και στις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
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Προνομιούχες Μετοχές : καλούνται οι μετοχές που δικαιούνται προνομιακή απόληψη του 

πρώτου μερίσματος τόσο κατά την τρέχουσα όσο και για τις προηγούμενες χρήσεις, στις 

οποίες δεν καταβλήθηκε μέρισμα λόγω ζημίων ή καταβλήθηκε μέρισμα μικρότερο από το 

προβλεπόμενο βάσει του νόμου, καθώς επίσης και κατά τη λύση και εκκαθάριση της 

ανώνυμης εταιρίας. Οι προνομιούχες μετοχές διακρίνονται σε μετοχές μετρά ψήφου και 

άνευ ψήφου. Προκειμένου να μετατραπούν οι προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου σε κοινές 

μετοχές με ψήφο, απαιτείται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και η 

πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου του εκπροσωπούμενου κοινού καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. 

Μετοχές Επικαρπίας : καλούνται οι μετοχές που χρησιμοποιούνται όταν η εταιρία προβεί 

σε απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου και τις χορηγεί στους μετόχους των οποίων το 

κεφάλαιο αποσβέστηκε. Αυτές δεν παρέχουν στους μετόχους που τις κατέχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στη Γ.Σ. ούτε στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρίας. Ωστόσο, τους παρέχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη που απομένουν μετά τη διανομή του πρώτου 

μερίσματος. 

Μια άλλη διάκριση των μετοχών είναι σε ανώνυμες και ονομαστικές. Η έκδοση τους πρέπει 

να προβλέπεται στο καταστατικό που συντάσσει η εταιρία. Αναλυτικά :  

Ανώνυμες : καλούνται οι μετοχές που δεν αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου και 

εκδίδονται μόνο αν η αξία αυτών έχει ολοσχερώς εξοφληθεί. 

Ονομαστικές : καλούνται οι μετοχές που αναγράφουν το όνομα του κάτοχου τους. 

Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες κατηγορίες ανωνύμων εταιριών, ανάλογα με το αντικείμενο 

δραστηριότητας τους, ειδικές διατάξεις νόμων επιβάλλουν να εκδίδουν μόνο ονομαστικές 

μετοχές (άρθρο 11α παρ.2 κ.ν.2190/20), ώστε να είναι γνωστό το πρόσωπο που τις κατέχει. 

Σ΄αυτή την κατηγορία ανήκουν ανώνυμες εταιρίες : τραπεζικές, ασφαλιστικές, 

σιδηροδρομικές, αεροπορικές, διανομής φυσικού αεριού, παραγωγής – διανομής 

ηλεκτρισμού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης, τηλεπικοινωνίων, ραδιοφωνίας καθώς 

και εταιρίες κατασκευής πολεμικού υλικού. 

Δεσμευμένες Μετοχές :  καλούνται οι μετοχές, όταν κατά την ίδρυση της ανώνυμης 

εταιρίας, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους – ιδρυτές να δεσμεύσουν όλες ή ένα 
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ορισμένο αριθμό μετοχών, ώστε να μην μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα για το χρονικό 

διάστημα που διαρκεί η δέσμευση τους.23 

 

3.13 Αποθεματικά 
Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας αποτελεί την μοναδική εγγύηση για τους 

δανειστές της. Για να ενισχυθεί η φερεγγυότητα της εταιρίας απέναντι τους, ο νομοθέτης 

προέβλεψε τη δημιουργία των αποθεματικών. Η ανώνυμη εταιρία αφαιρεί υποχρεωτικά ένα 

τμήμα από τα πραγματοποιθέντα κέρδη της κατ΄ επιταγή του νόμου, του καταστατικού ή 

μετά από απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, το οποίο κρατεί στην διάθεση 

της για διαφόρους σκοπούς. Το τμήμα αυτό των κερδών συνιστά τα καλούμενα από το νόμο 

και την πράξη αποθεματικά. Τα αποθεματικά εγγράφονται στο σκέλος του παθητικού, κατ΄ 

εφαρμογή της αρχής της σταθερότητας του κεφαλαίου που ισχύει στις ανώνυμες εταιρίες, 

και το προσαυξάνουν. Με τον τρόπο αυτό, μειώνουν το ποσό των κερδών που η εταιρία 

δικαιούται να διανείμει. 

Επομένως, τα αποθεματικά δεν σχηματίζονται απαραίτητα μόνο από κέρδη, αλλά 

σχηματίζονται και με την εμφάνιση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, μειωμένου του ενεργητικού 

ή αυξημένου του παθητικού της εταιρίας, ώστε να εμποδίζεται η διανομή κέρδους κατά το 

ποσό της πλασματικής μείωσης του ενεργητικού ή της αύξησης του παθητικού. Τα 

αποθεματικά προέρχονται από τα λογιστικά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τη 

λογιστική του ιστορικού κόστους και τους κανόνες αποτίμησης και τις λοιπές λογιστικές 

αρχές που καθιερώνει η νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών.24 

 

3.13.1 Έννοια  
Τα αποθεματικά λοιπόν είναι συσσωρευμένα καθαρά κέρδη, που δεν έχουν διανεμηθεί 

στους μετόχους, ούτε έχουν κεφαλαιοποιηθεί. Εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς 

καθαρής θέσης που στον τίτλο τους φέρουν την λέξη ‘΄αποθεματικό΄’. Τα αποθεματικά 

αποθεματοποιούνται και παραμένουν στην επιχείρηση, αυξάνοντας τα ίδια κεφάλαια της 

                                                           
23 Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χ. 2016 
σελ.372 
24 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Χατζηγάγιος Θ. 2015 σελ.503 
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και αποσκοπώντας στην κάλυψη τυχόν μελλοντικών ζημίων καθώς και στη δημιουργία 

κεφαλαίου για επενδύσεις. 

 

3.13.2 Οι Διακρίσεις των Αποθεματικών 
Τα αποθεματικά διακρίνονται σε : 

Τακτικό : καλείται το αποθεματικό που είναι υποχρεωμένες οι ανώνυμες εταιρίες να 

σχηματίζουν παρακρατώντας αυτό από τα καθαρά κέρδη, προκειμένου να ανταπεξέλθουν 

σε μελλοντικές ζημίες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 κ.ν.2190/20 επιβάλλεται η 

παρακράτηση ύψους 5% τουλάχιστον επι των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού. Η παρακράτηση αυτή είναι υποχρεωτική έστω και αν υπάρχει άλλη απόφαση 

από τη Γ.Σ. ή το καταστατικό. Το ποσοστό αυτό γίνεται 20% για τις ασφαλιστικές Α.Ε. 

Η ανώνυμη εταιρία δεν υποχρεούνται να δημιουργήσει τακτικό αποθεματικό στις εξής 

περιπτώσεις : 

Όταν το ύψος του τακτικού αποθεματικού φθάσει στο ποσό του 1/3 του Ονομαστικού 

Μετοχικού Κεφαλαίου της (καταβλημένο + οφειλόμενο). 

Όταν γίνεται φορολογική αναμόρφωση των κερδών της χρήσης και ο φόρος εισοδήματος 

υπερκαλύπτει το σύνολο των καθαρών κερδών της (ν. 1353/2-5-90). 

Όταν τα κέρδη της χρήσης υπερκαλύπτονται από ζημίες προηγουμένων χρήσεων. 

Η ανώνυμη εταιρία μπορεί να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό πέρα του 5% εφόσον 

αναφέρεται στο καταστατικό της. Το παραπάνω αυτό ποσοστό μπορεί να διανεμηθεί σε 

μεταγενέστερη χρήση εφόσον το αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση. 

Το τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται στα πραγματικά καθαρά κέρδη της χρήσης (ΠΟΛ 

1248/1992 και ΠΟΛ 1120/1993) μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων και όλων των ζημίων 

καθώς και προβλεπόμενων από το νομό αποσβέσεων και παντός αλλού εταιρικού βάρους 

και ζημίων προηγουμένων χρήσεων και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Αν εκτός 

από τα κέρδη χρήσης , διανέμονται και κέρδη προηγουμένων χρήσεων ή και αποθεματικά, 

η κράτηση για τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται μόνο επι των καθαρών κερδών της 

χρήσεως.25 

                                                           
25 Φορολογική Λογιστική ΙΙ Γκίνιγλου Δημήτριος 2014 σελ.203 



40 
 

Καταστατικό : καλείται το αποθεματικό που σχηματίζεται από τις ανώνυμες εταιρίες βάσει 

καταστατικών διατάξεων. Ο σχηματισμός του γίνεται, αφού πρώτα εξαντληθεί η υποχρέωση 

για τακτικό αποθεματικό και διανομή πρώτου μερίσματος. 

Ειδικό ή Έκτακτο : καλείται αυτό που σχηματίζεται μετά από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρίας και αποβλέπει συνήθως στη δημιουργία κεφαλαίου για 

επενδυτικούς σκοπούς. 

Αφορολόγητο αποθεματικό : καλείται το αποθεματικό που σχηματίζεται, βάσει ειδικών 

διατάξεων νόμων που αποβλέπουν στη δημιουργία κεφαλαίου για κάλυψη μελλοντικών 

επενδύσεων. 

Η κατηγορία των αποθεματικών, επίσης, συμπεριλαμβάνει : 

Διαφορά από έκδοση μετόχων υπερ. το άρτιο : δημιουργείται, όταν η ονομαστική αξία 

της μετοχής διαφέρει από την πραγματική κατά τη σύσταση ή την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου μιας εταιρίας και περικλείει την υπεράξια της εταιρίας. 

Διαφορά από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων : δημιουργείται, όταν 

ειδικές διατάξεις προβλέπουν αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων ( κτίρια, μηχανήματα). 

Διαφορά εύλογης αξίας : δημιουργείται όταν η εύλογη αξία είναι μεγαλύτερη από την αξία 

κτήσεως.26 

 

3.13.3 Σκοπός των Αποθεματικών 
Τα αποθεματικά αποσκοπούν : 

Στην αύξηση της καθαρής θέσης της ανώνυμης εταιρίας. Αυτή προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί, κάνει χρήση αποθεματικών της για να μειώσει τους κίνδυνους της 

οικονομικής της εξάρτησης από τα ξένα κεφάλαια, αλλά και για να αυξήσει την οικονομική 

της επιφάνειας. 

Στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένου ότι οι μέτοχοι δεν 

ευθύνονται για τις εταιρικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων, αλλά μέχρι του ποσού της εισφοράς 

                                                           
26 Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χρήστος 
2016 σελ.443 
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τους, μια υψηλή καθαρή θέση αποτελεί και διασφάλιση για τα χρέη της εταιρίας έναντι των 

τρίτων. 

Στην άσκηση πολιτικής μερίσματος. Προκειμένου η εταιρία να διασφαλίσει ένα σταθερό 

μέρισμα, μπορεί, κατά τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες προέκυψαν υψηλά κέρδη, να 

σχηματίσει ειδικά αποθεματικά, διανέμοντας στους μετόχους μικρότερο μέρισμα. Τα 

σχηματισμένα αποθεματικά θα χρησιμοποιηθούν για συμπληρωματικό μέρισμα, στην 

περίπτωση που προκύπτει μικρό μέρισμα στις επόμενες χρήσεις ή για να δοθεί μέρισμα στις 

επόμενες ζημιογόνες χρήσεις. 

Στην πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο νόμος επιτρέπει στην ανώνυμη εταιρία, να προβεί 

στον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για 

επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού.27 

Τέλος εκτός από το τακτικό αποθεματικό, τα υπόλοιπα είδη αποθεματικών είτε 

κεφαλαιοποιούνται είτε διανέμονται, όταν παύσει ο χρόνος ύπαρξης τους ή όταν 

επιβάλλεται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. Τόσο κατά την κεφαλαιοποίηση, όσο και 

κατά τη διανομή τα αποθεματικά φορολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.14 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι ένας από τους κυριότερους τρόπους 

χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίας. Όμως πέρα από το γεγονός ότι εξευρίσκονται νέα 

κεφάλαια για την εταιρία, επέρχεται συνήθως αύξηση της εταιρικής περιουσίας και 

ενισχύεται η εμπιστοσύνη των τρίτων (πιστωτών, κοινού κλπ.) προς αυτή. Παρόλα αυτά η 

αύξηση του κεφαλαίου ελλοχεύει τον κίνδυνο, οι μέτοχοι να δουν τα ποσοστά συμμετοχής 

τους στην εταιρία να μειώνονται εάν δεν συμμετέχουν ισόποσα στην αύξηση του κεφαλαίου. 

Γι΄αυτό το λόγο ο κ.ν.2190/20 παρέχει στους μετόχους δικαίωμα προτίμησης στις νέες 

μετοχές. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι είτε πραγματική κατά την οποία 

αυξάνεται τόσο το κεφάλαιο όσο και η εταιρική περιουσία, είτε ονομαστική, κατά την 

οποία αυξάνεται μόνο το κεφάλαιο χωρίς να αυξάνεται ισόποσα και η εταιρική περιουσία. 

Η πραγματική αύξηση επέρχεται με :  

 

                                                           
27 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Χατζηγάγιος Θ. 2015 σελ.504 
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 Καταβολή νέων εισφορών, 

 Κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης, 

 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 

 Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, 

 Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές. 

Η ονομαστική αύξηση επέρχεται συνήθως με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την 

αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 

Ανάλογα με τη διαδικασία που απαιτείται για την αύξηση κεφαλαίου, διακρίνουμε τις τρεις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) με απόφαση καταστατικής Γ.Σ. και τροποποίηση του καταστατικού. 

β) με απόφαση συνήθους Γ.Σ. 

γ) με απόφαση Δ.Σ. 

Βασικά, οποιοδήποτε όργανο της εταιρίας λάβει την απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η 

απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρει, βάσει άρθρου 13, παρ.5 του κ.ν.2190 τουλάχιστον :  

 το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, 

 τον τρόπο κάλυψης της, 

 τον αριθμό και το είδος των μετόχων που θα εκδοθούν, 

 την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και  

 την προθεσμία κάλυψης.28 

  

3.14.1 Διαδικασίες άυξησης μετοχικού κεφαλαίου 
Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ακολουθούνται τα εξής στάδια :  

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εταιρίας : η λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου λαμβάνεται από την καταστατική Γ.Σ.. Για τη σύγκληση της συνέλευσης 

απαιτείται απαρτία μετόχων που κατέχουν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου και η απόφαση 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, η απόφαση της Γ.Σ. 

σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου απαιτεί έγκριση από κάθε κατηγορία μετόχων, τα 

                                                           
28 Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015 σελ.257 
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δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση. Για την έγκριση της απόφασης, 

απαιτείται απαρτία μετόχων που κατέχουν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου και η απόφαση 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. 

Δικαίωμα προτίμησης υπερ παλαιών μετόχων : σε περίπτωση που η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με εισφορά μετρητών, παρέχεται το δικαίωμα στους 

υπάρχοντες μετόχους να επιλέγουν πρώτοι στο δικαίωμα προτίμησης και στην ανάληψη 

μετόχων. 

Πιστοποίηση καταβολής : σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους δυο μήνες από την 

ημερομηνία λήψης απόφασης από τη Γ.Σ. για αύξηση του κεφαλαίου, οι μέτοχοι πρέπει να 

έχουν καταβάλει τις εισφορές τους και το Δ.Σ. να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να 

πιστοποιήσει αν καταβλήθηκαν ή όχι, οι εισφορές των μετόχων. 

Τροποποίηση Καταστατικού :  η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί τροποποίηση 

του καταστατικού καθώς και έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας που 

δίνεται αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση από το Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση. 

Καταχώρηση Τροποποίησης : η τροποποίηση του καταστατικού καταχωρείται στο 

Γ.Ε.Μ.Η. και στο Μητρώο Α.Ε. και η ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύεται στο 

τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.29 

 

3.14.2 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. επιβάλλεται να μειωθεί στην περίπτωση ύπαρξης 

πλεονάζοντος κεφαλαίου και για κάλυψη ζημίων προηγουμένων χρήσεων. Ανάλογα με το 

λόγο μείωσης διακρίνεται σε : 

Πραγματική μείωση κεφαλαίου : πραγματοποιείται στην περίπτωση που το υπάρχον 

κεφάλαιο αρκεί για τις δραστηριότητες της επιχείρησης, για το οποίο αποφασίζεται η 

επιστροφή του στους μετόχους. Επειδή η μείωση θιγεί τα συμφέροντα των δανειστών σε 

περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς κεφαλαίου για κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας 

προς αυτούς, επιβάλλεται αιτιολογημένη έκθεση, που συντάσσεται από τον νόμιμο ελεγκτή 

(ορκωτό ελεγκτή – λογιστή) που πιστοποιεί ότι από τη μείωση δεν θα θίγουν τα συμφέροντα 

τρίτων. 

                                                           
29 Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χρήστος 
2016 σελ. 451 
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Ονομαστική μείωση κεφαλαίου : πραγματοποιείται στην περίπτωση που η καθαρή θέση 

της Α.Ε. έχει μειωθεί λόγω εμφάνισης ζημίων και απαιτείται να γίνει απόσβεση αυτών. Η 

μείωση αυτή είναι ονομαστική καθώς το κεφάλαιο μειώνεται μόνο ως λογιστικό μέγεθος 

χωρίς να επέρχεται ταυτόχρονη μείωση της εταιρικής περιουσίας. Η ονομαστική μείωση του 

κεφαλαίου μπορεί να αποσκοπεί: 

Στην οικονομική εξυγίανση της εταιρίας και συνήθως συνοδεύεται από ισόποση αύξηση 

κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, επειδή η εταιρία που παρουσιάζει ζημίες έχει ουσιαστικά 

υποστεί μείωση του κεφαλαίου της, διορθώνει λογιστικά το κεφάλαιο της καλύπτοντας 

ταυτόχρονα τις ζημίες της. Επειδή δε, ως ζημιογόνα, έχει ανάγκη από κεφάλαια, προβαίνει 

η ίδια σε αύξηση κεφαλαίου, αφού οι υποψήφιοι επενδυτές πιο δύσκολα θα επένδυαν σε 

ζημιογόνα εταιρεία.  

Στην αύξηση της πιθανότητας μελλοντικής είσπραξης μερισμάτων από τους μετόχους. 

Τούτο διότι τα τυχόν μελλοντικά κέρδη δεν θα χρειαστεί να καλύψουν την ζημιά που 

πραγματοποιήθηκε κατά το κρινόμενο έτος, καθώς αυτή καλύφθηκε από τη μείωση του 

κεφαλαίου αλλά θα διανεμηθούν στους μετόχους.  Επίσης ονομαστική μείωση του 

κεφαλαίου θεωρείται και η περίπτωση μη καταβολής δόσης από μέτοχο ή μετόχους. 

Υπάρχουν οι εξής τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου :  

Μείωση ονομαστικής αξίας μετόχων : ο τρόπος αυτός είναι ο πιο δίκαιος για τους 

μετόχους καθώς δεν υφίσταται ο κίνδυνος αποκλεισμού κάποιου μικρομέτοχου από το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, και εφαρμόζεται τόσο στην πραγματική όσο και στην 

ονομαστική μείωση. Στην πραγματική μείωση επιστρέφεται στον μέτοχο το ποσό κατά το 

οποίο η μετοχή μειώθηκε, ενώ στην ονομαστική δεν επιστρέφεται. Μείωση ονομαστικής 

αξίας μετόχων επιτυγχάνεται η διατήρηση ιδίου αριθμού μετόχων και μειώνεται η 

ονομαστική τους αξία με την προϋπόθεση ότι η ονομαστική αξία της μετοχής δε θα οριστεί 

μικρότερη από 0,30 €, που είναι το κατώτατο επιτρεπτό όριο της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής.  

Μείωση αριθμού μετόχων : περιορίζεται ο αριθμός των μετόχων που κατέχει κάθε 

μέτοχος, υπάρχει όμως ο κίνδυνος να μην υπάρχει ακέραια αναλογία στη σχέση των 

μετόχων, με αποτέλεσμα να μείνουν αδιάθετες μετοχές και να αλλάξει η σύνθεση του 

μετοχικού κεφαλαίου. Συνηθισμένη είναι η περίπτωση, ένας αριθμός μικρομέτοχων να μην 

κατέχει τον απαιτούμενο αριθμό μετόχων για μια τέτοια ανταλλαγή ή ο αριθμός των 

μετόχων που κατέχει να μη δίνει στρογγυλό αριθμό νέων μετόχων. Η εταιρία τότε 
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συγκεντρώνει κατά ομάδες τους μετόχους αυτούς και πόλει τις αντίστοιχες νέες μετοχές για 

λογαριασμό των μετόχων που αποτελούν την ομάδα. 

Αγορά μετόχων και ακύρωση τους : απαιτείται, η Γενική Συνέλευση να προσδιορίσει την 

τιμή και τον τρόπο εξαγοράς των μετόχων, οι οποίες ακυρώνονται αμέσως μετρά την αγορά 

τους. Ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται μόνο στην πραγματική μείωση κεφαλαίου. 

Επισημαίνεται ότι η μείωση μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται, μεταξύ άλλων, στους 

περιορισμούς του άρθρου 14 παρ.1 ήτοι το κατώτατο όριο μέχρι το οποίο μπορεί να μειωθεί 

η ονομαστική αξία είναι τα 0,30 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και του άρθρου 8 παρ.2 ήτοι το 

μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ποσό των 24.000 ευρώ. Εξαίρεση σε 

αυτούς τους περιορισμούς αποτελεί η περίπτωση της μείωσης και ταυτόχρονης αύξησης 

κεφαλαίου. Υπάρχουν οι ίδιοι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν στη μείωση του αριθμού των 

μετόχων.30 

 

3.15 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
Με τον Ν.4308/2014 εισήχθη ένα νέο λογιστικό - ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις 

και λοιπές υποκείμενες οντότητες, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Με τα Ε.Λ.Π. 

περιλαμβάνεται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα τόσο ο τρόπος τήρησης των βιβλίων και έκδοσης 

των στοιχείων, όσο και η διατύπωση γενικώς αποδεκτών λογιστικών κανόνων για τις 

επιχειρήσεις. 

 Τα Ε.Λ.Π. έρχονται να αντικαταστήσουν από 01/01/2015:  

 Τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.,Ν.4093/2012), ο οποίος 

είχε αντικαταστήσει την 01/01/2013 τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ., Π.Δ. 

186/1992),  

 Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ., Π.Δ.1123/1980), καθως και 

 Να καταρτήσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τον επιχειρήσεων σύμφωνα με το 

μέγεθος τους. 

Με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου οι οντότητες (επιχειρήσεις κλπ.) διακρίνονται με 

βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Ανάλογα 

                                                           
30   Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χρήστος 
2016 σελ. 465 



46 
 

με το μέγεθος τους, οι οντότητες πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται 

από τα Ε.Λ.Π. 

Με τον ορό οντότητα εννοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή 

χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα , που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Οι οντότητες 

κατατάσσονται με βάση το μέγεθος τους σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες 

οντότητες. Τα κριτήρια με τα οποία κατατάσσονται οι επιχειρήσεις σε κατηγορίες, βάση του 

μεγέθους τους ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 2 των ΕΛΠ και 

περιλαμβάνουν το σύνολο του ενεργητικού, τον καθαρό κύκλο εργασιών και το μέσο ορό 

των απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Όσον αφορά στον τρόπο τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, δεν επέρχονται 

ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με τις προ ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.. Επιπλέον, 

διατηρούνται στην πλειοψηφία τους οι απαλλαγές και οι απλοποιήσεις που απολαμβάνουν 

μέχρι σήμερα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά στην λογιστική απεικόνιση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, εισάγεται 

σε μεγάλο βαθμό η λογική των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).  

Συνεπώς, από 01/01/2015 το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων θα κληθεί να εφαρμόσει τις 

ρυθμίσεις του Ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).   

3.15.1 Οικονομικές  καταστάσεις 
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 16 του Ν.4308/2014 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας 

οντότητας, ενσωματώνουν όλες τις συναλλαγές και τα γεγονότα που καταχωρούνται στα 

λογιστικά αρχεία της εκάστοτε περιόδου και παρουσιάζουν εύλογα τα παρακάτω στοιχεία :  

 Τα περιουσιακά στοιχεία, 

 Τις υποχρεώσεις, 

 Την καθαρή θέση, 

 Τα έσοδα & τα έξοδα, 

 Τα κέρδη & τις ζημίες, 

 Τις χρηματοροές. 

Τα είδη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται με τον Ν.4308/2014 για 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι τα κάτωθι :   
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α) Ισολογισμός 

β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

δ) Κατάσταση Χρηματοροων 

ε) Προσάρτημα31 

Οι οντότητες ανάλογα με το μέγεθος τους, υποχρεούνται να συντάσσουν οικονομικές 

καταστάσεις όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Οικονομικές 

Καταστάσεις 

Μεγάλες 

Οντότητες 

Μεσαίες  

Οντότητες 

Μικρές  

Οντότητες 

Πολύ Μικρές  

Οντότητες 

Ισολογισμός  X X X X 

Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Κατάσταση  

Μεταβολών 

Καθαρής Θέσης 

 

X 

 

X 

  

Κατάσταση 

Χρηματοροών 

 

X 

   

Προσάρτημα Χ Χ Χ Χ 

 

3.15.2 Θεμελιώδεις αρχές για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 
Για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρο 

17 του Ν.4308/2014, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα υιοθετούν τις δυο θεμελιώδεις αρχές 

που αναφέρονται και στα διεθνή λογιστικά πρότυπα :  

α) Αρχή του δεδουλευμένου 

β) Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

Αρχή του δεδουλευμένου 

Στην παρ.1 του Ν.4308/2014 δίνεται ο ακόλουθος ορισμός : 

                                                           
31 Ν.4308/2014 άρθρο 16 
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Δεδουλευμένο : Λογιστική αρχή σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις των συναλλαγών και 

άλλων γεγονότων, αναγνωρίζονται και συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά.  

Η λογιστική αρχή του δεδουλευμένου, σημαίνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

συντάσσονται με σαφήνεια σύμφωνα με τη θεμελιώδη παραδοχή του δεδουλευμένου. Όλα 

τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην 

τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. 

Ένα έξοδο καταχωρείται και βαρύνει τη χρήση που αφορά και όχι την χρήση στην οποία 

εξοφλείται. 

Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

Σύμφωνα με τον ορισμό του παρ.1 του Ν.4308/2014 :  

Συνέχιση δραστηριότητας : Μια οντότητα θεωρείται ως συνεχίζουσα την δραστηριότητα 

της, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται να την ρευστοποιήσει, ή να παύσει την δραστηριότητα 

της ή δεν έχει καμία άλλη ρεαλιστική επιλογή πάρα να διακόψει τη λειτουργία της. Η 

διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της εκτίμησης του κατά ποσό η αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας γίνεται δεκτή κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Η εκτίμηση πρέπει να εκτείνεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα 

μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τη θεμελιώδη 

παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας.  

Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται με βάση την θεμελιώδη 

παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας τότε : 

Τα περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες τους. Οι 

υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, επιμετρούνται στα ποσά που 

αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους.32 

 

 

                                                           
32 Ν.4308/2014 άρθρο 17 
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3.16 Διάθεση Κερδών 

3.16.1 Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου 

 
Σύμφωνα με τον ν.4308/2014 για τα ΕΛΠ: 

Καθαρό αποτέλεσμα είναι η διαφορά μεταξύ: α) του συνόλου των εσόδων και κερδών μιας 

περιόδου και β) των αντίστοιχων εξόδων και ζημίων. Το καθαρό αποτέλεσμα μπορεί να 

είναι θετικό (κέρδος περιόδου) ή αρνητικό (ζημιά περιόδου). 

Επίσης, με βάση το άρθρο 45 του ν.2190/1920 καθαρά κέρδη είναι τα όσα προκύπτουν 

μετρά την αφαίρεση από τα πραγματοποιθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, 

αποσβέσεων και παντός αλλού εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της περιόδου μετά από 

φόρους, θα πρέπει να διατεθούν. 

 Η προτεινόμενη ή η οριστική διάθεση κερδών αναγράφεται υποχρεωτικά στο προσάρτημα 

των οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών. 

 

3.16.2 Σειρά διάθεσης κερδών 
Η σειρά διάθεση κερδών των ανωνύμων εταιριών μετά τους φόρους είναι η κάτωθι: 

1.Συμψηφισμος ζημίων προηγούμενων χρήσεων 

Τα ποσά των ζημίων της εταιρίας που μεταφέρονται από προηγούμενες περιόδους ( το 

υπόλοιπο του λογαριασμού ζημίες εις νέον), καλύπτονται πρώτα κατά την διάθεση των 

κερδών. 

2.Σχηματισμος τακτικού αποθεματικού 

Το τακτικό αποθεματικό δημιουργείται με σκοπό να καλύψει μελλοντικές ζημίες των 

εταιρειών και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί. 

3.Διανομη υποχρεωτικού μερίσματος 

Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας λαμβάνουν ως μέρισμα ποσοστό τριάντα πέντε (35%) 

των κερδών της χρήσης μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του τακτικού 

αποθεματικού (άρθρο 45, ν.2190/1920) 

Συνεπώς, η διανομή του υποχρεωτικού μερίσματος βασίζεται στις παρακάτω σχέσεις: 
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 Κέρδη χρήσης -Φόροι = καθαρά κέρδη μετά φόρου 

 Καθαρά κέρδη – Τακτικό αποθεματικό = Υπόλοιπο κερδών για μέρισμα 

 Υπόλοιπο κερδών για μέρισμα χ 35% = Υποχρεωτικό μέρισμα 

Το προς διανομή ποσό, καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση 

της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 

44, ν.2190/1920). 

Μη διανομή υποχρεωτικού μερίσματος 

Το ανώτερο υποχρεωτικό μέρισμα, δύναται να μην διανεμηθεί με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης των μέτοχων της ανώνυμης εταιρίας. Για απόφαση μη διανομής μερίσματος 

απαιτείται πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 

εταιρικού κεφαλαίου.  

Κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντος μερίσματος 

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μέτοχων της ανώνυμης εταιρίας με πλειοψηφία 

τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), δύναται να μην διανεμηθεί το πρώτο μέρισμα 

στους μέτοχους και να μεταφερθεί προς κεφαλαιοποίηση. 

Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα 

πέντε τοις εκατό (35%) επι των κερδών, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό 

λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η 

ανώνυμη εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του να κεφαλαιοποιήσει, 

με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μέτοχους.(άρθρο 3 

ΑΝ. 148/1967 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

4.Το υπόλοιπο διατίθεται όπως ορίζει το καταστατικό  

Με βάση το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας, μπορεί να ορίζεται ότι το υπόλοιπο των 

κερδών δύναται να διανεμηθεί ως εξής: 

Προσθετό μέρισμα στους μετόχους (δεύτερο μέρισμα) 

Αμοιβή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

Αμοιβή στο προσωπικό 

Σχηματισμός εκτάκτου αποθεματικού 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 
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Στην περίπτωση που το καταστατικό δεν ορίζει σαφώς πως διατίθεται το υπόλοιπο των 

κερδών, τότε η διανομή τόσο ως προς τους δικαιούχους, όσο και ως προς τα ποσοστά 

διάθεσης, αποφασίζεται από την γενική συνέλευση. 

Η καταβολή των αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό, 

πραγματοποιείται αφού συνταχθεί ο ισολογισμός, προσδιοριστεί το αποτέλεσμα της 

περιόδου και εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας. Με βάση τα 

ΕΛΠ, οι παραπάνω πληρωμές καταχωρούνται ως έξοδα μετά την σχετική έγκριση τους από 

την γενική συνέλευση των μετόχων.33 

 

3.16.3 Απαγόρευση διανομής κερδών 
Οι ανώνυμες εταιρίες απαγορεύεται να προχωρήσουν σε διανομή των κερδών της περιόδου 

στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1.Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερο από το άθροισμα του μετοχικού 

κεφαλαίου και των αποθεματικών. 

Στο άρθρο 44α του ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι με την επιφύλαξη των 

διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή 

στους μέτοχους εφόσον, κατά την ημερομηνία της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρίας, είναι κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, 

προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νομό 

ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που 

δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί. 

2.Όταν υπάρχει αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων πολυετούς απόσβεσης μη καλυπτόμενο από 

αποθεματικά και από κέρδη εις νέο. 

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στο άρθρο 43 του ν.2190/1920 ως εξής : 

Μέχρι της πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης πολυετούς απόσβεσης 

απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων 

αυτών είναι μικρότερο από τα αθροίσματα των προαιρετικών αποθεματικών και του 

υπολοίπου των κερδών εις νέο. 

                                                           
33 Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015 σελ.608 
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Το παρόν άρθρο έχει καταργηθεί από 1,1,2015 με το άρθρο 38 του ν.4308/2014 για τα ΕΛΠ. 

Ωστόσο η συγκεκριμένη περίπτωση απαγόρευσης διανομής κερδών ισχύει εφόσον τα έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης συνεχίζουν μετά την 1.1.2015 να εμφανίζονται στον ισολογισμό της 

ανώνυμης εταιρίας και μέχρι την ολοσχερή απόσβεση τους.34 

 

3.17 Λύση – Εκκαθάριση 
 

3.17.1 Λύση της Α.Ε 
Η ανώνυμη εταιρία λύνεται, με τη λήξη της διάρκειας ζωής όπως αναγράφεται στο 

καταστατικό, με ανάκληση της αδείας σύστασης, με την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης 

και με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται με απολυτή απαρτία και πλειοψηφία, 

χωρίς απαραίτητα να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Συγκέντρωση όλων των μετόχων 

σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας, δεδομένου ότι η εταιρία 

μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία. 

Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στους ιδίους κανόνες δημοσιότητας που υποβάλλεται και 

η έναρξη. Επομένως , αναρτάται στο Γ.Ε.Μ.Η. και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 

Η Γ.Σ. των μετόχων από την ημερομηνία λύσης της εταιρίας και, πριν αρχίσει η διαδικασία 

διανομής της περιουσίας μπορεί να λάβει απόφαση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 

για αναβίωση της εταιρίας. Η αναβίωση της εταιρίας απαιτεί τροποποίηση του 

καταστατικού και υπόκειται στους ιδίους κανόνες δημοσιότητας.35 

3.17.2 Εκκαθάριση της Α.Ε 
Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Ο εκκαθαριστής διορίζεται με απόφαση 

της Γ.Σ., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο του καταστατικού για τη λύση 

και εκκαθάριση της εταιρίας, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, σε περίπτωση 

ανάκλησης της αδείας και από τα δικαστήρια, όταν υπάρχει αδυναμία διορισμού από τη Γ.Σ. 

Το όνομα του εκκαθαριστή αναρτάται στο Γ.Ε.Μ.Η. και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 

Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γ.Σ. διατηρεί τα δικαιώματα αναφορικά με την 

έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την αλλαγή του εκκαθαριστή. Το Δ.Σ. 

                                                           
34 Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015 σελ.612 
35Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χ.2016 
σελ.493 
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της εταιρίας δεν υφίσταται και οι αρμοδιότητες του αναλαμβάνονται από τον εκκαθαριστή. 

Οι αποφάσεις του εκκαθαριστή καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Η ανάληψη 

των καθηκόντων του εκκαθαριστή πραγματοποιείται με πρωτόκολλο που συντάσσεται 

αναμεσά σε αυτόν και το Δ.Σ. της εταιρίας, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά η απογραφή 

των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, οι απαιτήσεις καθώς και οι υποχρεώσεις της. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων, ο εκκαθαριστής συντάσσει ισολογισμό έναρξης 

εκκαθάρισης, αντίγραφο του οποίου, υπογεγραμμένο από τον εκκαθαριστή και εγκεκριμένο 

από τη Γ.Σ. των μετόχων υποβάλλει στο Γ.Ε.Μ.Η. και δημοσιεύει στο Φ.Ε.Κ. Επίσης, 

δημοσιεύεται σε μια οικονομική εφημερίδα ή στον ιστότοπο της εταιρίας και γνωστοποιείται 

στην αρμόδια φορολογική αρχή η λύση της εταιρίας και η έναρξη της εκκαθάρισης. Στα 

πάσης φύσεως στοιχεία που εκδίδονται από την εταιρία καθώς και στην επωνυμία της 

προστίθεται η ένδειξη ‘’ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ’’. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ο 

εκκαθαριστής προβαίνει σε ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σε 

είσπραξη των απαιτήσεων και τακτοποίηση των υποχρεώσεων. Το αποτέλεσμα που 

προκύπτει από την εκκαθάριση διανέμεται στους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής 

τους στο κεφάλαιο. 

Η διάρκεια της εκκαθάρισης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο, χωρίς 

ωστόσο να μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, ο εκκαθαριστής 

υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να δημοσιεύει 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που εγκρίνονται από τη Γ.Σ. των μετόχων που 

αποφασίζει και για την ευθύνη του εκκαθαριστή.  

Με τη λήξη της εκκαθάρισης και πριν προβούν στη διανομή της καθαρής θέσης, ο 

εκκαθαριστής συντάσσει τον ισολογισμό λήξης της εκκαθάρισης , που εγκρίνεται από τη 

Γ.Σ. των μετόχων. Τα κονδύλια που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό είναι μόνο τα 

ταμειακά διαθέσιμα, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις της εταιρίας προς τους μετόχους. 

Ο ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης αναρτάται στο Γ.Ε.Μ.Η. και δημοσιεύεται στο 

Φ.Ε.Κ. Μετά τη δημοσίευση του, επέρχεται η οριστική λύση της εταιρίας.36 

                                                           
36  Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νεγκάκης Χρήστος 
2016 σελ.494 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 
4.1 Γενικά για την φορολογία 
Η φορολογία, ο φόρος, αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται παγκόσμια η σύγχρονη 

κοινωνία. κατά συνέπεια όσοι αρνούνται να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν 

αδικοπραγούν όχι μόνο κατά του δημοσίου, αλλά και κατά του κοινωνικού συνόλου. 

4.1.1Έννοια του φόρου 
Φόρος είναι η αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη , χωρίς ειδική 

αντιπαροχή και την εισπράττει το κράτος για να αντιμετωπίσει τις δημοσιές ανάγκες του. 

Με αλλά λογία φόρος είναι το ποσοστό που παίρνει το κράτος από την ιδιωτική περιουσία. 

Το ποσοστό αυτό το παίρνει χωρίς ορισμένη αντιπαροχή από μέρους του, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τις δαπάνες του. Αποτελεί λοιπόν αναγκαστική εισφορά για αυτό επιβάλλεται 

μόνο με νόμο ψηφισμένο από την βουλή, κάνεις άλλος δεν μπορεί να επιβάλλει φόρο.37 

 

4.2 Λειτουργίες των Φόρων 

 
4.2.1 Ταμιευτική λειτουργία 
Η κυριά λειτουργία των φορών είναι η ταμιευτική, δηλαδή η μετάθεση των πόρων από τον 

ιδιωτικό στο Δημόσιο Φορέα, ούτως ώστε να μπορεί το δημόσιο και οι δημόσιοι Φορείς 

γενικότερα να χρηματοδοτούν τις δαπάνες του παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες στο σύνολο ή 

μέρος του πληθυσμού μιας χωράς. 

4.2.2 Οικονομική λειτουργία 
Λέγοντας οικονομική λειτουργία των φορών εννοούμε από πού αναφέρεται στη 

χρησιμότητα της, για την άσκηση οικονομικής πολιτικής, όπως καταπολέμηση του 

πληθωρισμού, της ανεργίας, η οικονομική ανάπτυξη κτλ. 

4.2.3 Κοινωνική λειτουργία 
Ως κοινωνική λειτουργία των φορών εννοούμε αυτό που αναφέρεται στη χρησιμότητα της 

σαν μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Κοινωνική πολιτική με τη χρησιμοποίηση των 

                                                           
37 Φορολογική Λογιστική ΙΙ Γκίνογλου Δημήτριος 2014 σελ.16 
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φορών επιτυγχάνεται με την αναδιανομή του πλούτου και των εισοδημάτων, προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η ευημερία του συνόλου της κοινωνίας. Πρέπει να γίνει πράξη η δίκαιη 

διανομή του κοινωνικού πλούτου. Η διανομή του εισοδήματος απασχολεί όλα τα κράτη του 

κόσμου τόσο θεωρητικά όσο στην πράξη. Άμεσα μπορούν να επιδράσουν οι φόροι επι της 

εισοδηματικής ανισότητας.38 

4.3 Διάκριση των Φόρων 
Στη σύγχρονη εποχή επικρατεί πολλαπλότητα και πολυμορφία στη φορολογική επιβολή, 

ώστε το κράτος να έχει ευχέρεια επιλογής, προς εξεύρεση των μέσων κάλυψης των 

δημοσίων δαπανών. Για λογούς αποδοτικότητας και φορολογικής δικαιοσύνης το 

φορολογικό σύστημα μιας χωράς πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία φορών με διάφορες 

βάσεις και αντικείμενα. Εφαρμόζοντας διαφορά κριτήρια έχουμε τις παρακάτω διακρίσεις 

των φορών. 

Με βάση το κριτήριο της φορολογικής βάσης του φόρου οι φόροι διακρίνονται σε: 

o Φόρους εισοδήματος, 

o Φόρους περιουσίας και  

o Φόρους δαπάνης. 

Οι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του προσώπου που μπορεί να 

είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό. Ο Φόρος Περιουσίας επιβάλλεται επι της καθαρής αξίας 

της περιουσίας, ως και σε περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσίας λόγω κληρονομίας, δωρεάς 

γονικής παροχής κλπ. Οι Φόροι Δαπάνης είναι χρηματικά ποσά που καταβάλλει ο 

αγοραστής, όταν αγοράζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Φόροι Δαπάνης είναι ο Φόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), οι δασμοί κλπ. 

Με βάση το κριτήριο του φορολογικού συντελεστή, οι φόροι διακρίνονται σε : 

o Αναλογικούς 

o Προοδευτικούς και  

o Αντίστροφα προοδευτικούς 

Αναλογικός φόρος είναι αυτός ο φόρος που το ποσοστό του παραμένει το ίδιο, οποιαδήποτε 

και αν είναι η φορολογική βάση. Με αλλά λογία ο φόρος είναι πάντοτε η ίδια αναλογία του 

εισοδήματος ανεξάρτητα από το αν αυξάνεται ή μειώνεται το εισόδημα, η περιουσία κλπ. 

                                                           
38 Ερμηνεία Διατάξεων Φορολογίας Εισοδήματος Κοψίαυτη Γ. Ανδρεα 2000 σελ.9 
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Τέτοιοι φόροι είναι ο Φόρος Μεταβίβασης Ακίνητων, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων ο Φ.Π.Α. αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και άλλοι. 

Προοδευτικός είναι ο φόρος που το ποσοστό του δεν παραμένει το ίδιο όπως ανωτέρω, 

αλλά αυξάνεται προοδευτικά εφόσον αυξάνεται και το ποσό της φορολογικής βάσης. 

Τέτοιοι φόροι είναι ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ο Φόρος Κληρονομίων, 

Γονικών Παροχών κλπ. 

Αντίστροφα Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής 

μειώνεται, όταν η φορολογική βάση αυξάνεται και συνεπώς ο συνολικός φόρος είναι 

φθίνουσα αναλογία του εισοδήματος καθώς το εισόδημα αυξάνεται. Φόροι αντίστροφα 

προοδευτικοί δε συνηθίζονται. 

Μια ακόμα διάκριση είναι σε Αμέσους και Εμμέσους φόρους. 

Άμεσοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στο εισόδημα που παράγεται ή στην περιουσία 

του φορολογουμένου ως αμέσου προσδιοριστικού παράγοντα της φοροδοτικής ικανότητας 

αυτού και εισπράττονται με ονομαστικούς καταλόγους. Άμεσοι φόροι λοιπόν είναι ο φόρος 

εισοδήματος, ο φόρος κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών, μεταβίβασης ακίνητων 

κλπ. 

Έμμεσοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στο εισόδημα που δαπανάται ή στην περιουσία 

του φορολογουμένου ως εμμέσου παράγοντα εξωτερίκευσης της φοροδοτικής του 

ικανότητας και δεν εισπράττονται με ονομαστικούς καταλόγους, εκτός του Φ.Π.Α. Έμμεσοι 

φόροι είναι δασμοί, τα τέλη χαρτοσήμου ο Φ.Π.Α. κλπ. 39 

4.4 Αντικείμενο Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
Αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 44 ΚΦΕ ν.4172/2013 είναι ο 

φόρος που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι 

νομικές οντότητες. 

4.5 Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

 Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις 

                                                           
39 Ερμηνεία Διατάξεων Φορολογίας Εισοδήματος Κοψίαυτη Γ. Ανδρεα 2000  
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επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων 

του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά 

προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με 

βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το 

Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

(ΚΦΑΣ), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

4.6 Η Εξέλιξη του Φόρου Εισοδήματος στην Ελλάδα 

 
Ο φόρος εισοδήματος για να φτάσει στην σημερινή του μορφή πέρασε διαφορά στάδια. 

Στην χωρά μας καταρχήν ο φόρος επιβλήθηκε με τη μορφή του φόρου επιτηδεύματος το 

έτος 1830 με ψήφισμα της 4 Φεβρουάριου, ο οποίος στηρίζονταν σε ενδείξεις. 

Το έτος 1877 με το νόμο ΧΚ΄(620) επιβλήθηκε φόρος στο καθαρό εισόδημα των ανωνύμων 

εταιριών. Αυτός ο φόρος θεωρείται ως ο πρώτος φόρος εισοδήματος που επιβλήθηκε στην 

πατρίδα μας. Επιβάλλονταν στο μέρισμα που διέμειναν οι ΑΕ στους μετόχους.  

Το έτος 1909 καθιερώθηκε γενικός φόρος επι του πραγματικού καθαρού εισοδήματος, των 

φυσικών προσώπων και των ΑΕ του οποίου (φόρου) όμως αρχικά είχε ανασταλεί η 

εφαρμογή και ύστερα το έτος 1911 καταργήθηκε με το νόμο ΓΩΛ΄(3830). Ο τελευταίος 

αυτός νόμος εισήγαγε στη φορολογική νομοθεσία τις ενδείξεις για τον προσδιορισμό του 

εισοδήματος που φορολογείται. 

Κατόπιν το έτος 1917 ψηφίστηκε ο νόμος 1043, με τον οποίο επιβαλλόταν φόρος στα 

έκτακτα κέρδη που είχαν προκύψει κατά την περίοδο των πολέμων. 

Στην ελληνική δημοσιονομική ιστορία αποτελεί σταθμό η μεταρρύθμιση της άμεσης 

φορολογίας που πραγματοποιήθηκε το έτος 1919. 

Εισήχθη επι κυβέρνησης Ελευθέριου Βενιζέλου με το νόμο 1640 <<περί φορολογίας 

καθαρών προσόδων>>. Με αυτό το νόμο εισήχθη στην Ελλάδα το μεικτό σύστημα 

φορολογίας το οποίο εφαρμόζονταν στη Γαλλία. Με το σύστημα αυτό ο φόρος διακρινόταν 
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σε αναλυτικό και συνθετικό. Με τον αναλυτικό φόρο, φορολογούνταν οι επι μέρους 

πρόσοδοι ανάλογα με την πηγή από την οποία προερχόταν. Επίσης με το συνθετικό φόρο 

επιβαλλόταν φόρος και στο άθροισμα των επι μέρους προσόδων (πηγών) με προοδευτικό 

φορολογικό συντελεστή. 

Ο ανωτέρω νόμος (1640/1919) ίσχυσε επι τριάντα πέντε χρόνια. Καταργήθηκε και 

αντικαταστάθηκε, για μεν τα Φυσικά Πρόσωπα με το Ν.Δ.3323/55 για δε τα Νομικά 

Πρόσωπα με το Ν.Δ. 3843/58. Με το Ν.Δ. 3323/55 εισάχθηκε και καθιερώθηκε στην 

πατρίδα μας ο προοδευτικός προσωπικός φόρος, ο οποίος επιβάλλεται στο συνολικό 

εισόδημα των Φυσικών Προσώπων (ενιαίος φόρος). Υστέρα από τρία χρόνια με το 

Ν.Δ.3843/58 καθιερώθηκε ο αναλογικός φόρος εισοδήματος των Νομικών Προσώπων, ο 

οποίος επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα αυτών των προσώπων. 

Τα δυο αυτά Νομοθετικά Διατάγματα αποτελούν τον κορμό, τη βάση της Φορολογίας 

Εισοδήματος. Στα 40 έτη εφαρμογής της συμπληρωθήκαν, τροποποιήθηκαν, 

επαναδιατυπωθήκαν και αναμορφωθήκαν πολλές φορές.40 

 

4.7 Η Φορολόγηση των Α.Ε. με Βάση τον ν. 2238/94 

 
4.7.1 Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 2238/94 
            Στις 1 Σεπτεμβρίου του 1994 ψηφίζεται από το ελληνικό κοινοβούλιο ο Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήματος, ο Υπουργός Οικονομικών Αλέξανδρος Παπαδόπουλος αναφέρει 

στην Εισηγητική του έκθεση τα εξής :  

    Ο ενιαίος φόρος εισοδήματος, που επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα των φυσικών 

προσώπων, θεσπίστηκε με το ν.δ. 3323/1955. Ο φόρος αυτός διαδέχθηκε το φόρο των 

αναλυτικών κατηγοριών (καθαρών) προσόδων που είχε εισαχθεί στη χώρα μας με το ν. 

1640, στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης που πραγματοποίησε η Κυβέρνηση του 

Ελ. Βενιζέλου το έτος 1919, πριν από 75 χρόνια περίπου.  

          Με το ν.δ. 3843/1958, θεσπίστηκε η φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτούν οι 

ανώνυμες εταιρίες, οι συνεταιρισμοί του ν.602, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθώς και τα 

νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με το νομοθέτημα αυτό συμπληρώθηκε 

                                                           
Ερμηνεία Διατάξεων Φορολογίας Εισοδήματος Κοψίαυτη Γ. Ανδρεα 200040 
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το ισχύον σύστημα φορολογίας εισοδήματος, και δημιουργήθηκε μια ενότητα διατάξεων, 

για τη φορολογία του εισοδήματος των φυσικών και των νομικών προσώπων.  

         Κατά τη διάρκεια της σαραντάχρονης, περίπου, ισχύος των διατάξεων των πιο πάνω 

δύο βασικών νομοθετημάτων, αυτά υπέστησαν αναρίθμητες μεταβολές, οι οποίες 

επηρέασαν σημαντικά τη δομή τους, τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο διαδικαστικό τμήμα 

τους. Οι μεταβολές αυτές προκλήθηκαν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με πλήθος, πάνω από εκατό 

πενήντα (150), άλλων νομοθετημάτων ή υπουργικών αποφάσεων, που κυρώνονταν με νόμο, 

και ήταν πιο συχνές στο πεδίο της φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Αυτή 

η αδάμαστη πολυνομία δημιούργησε, αναπόφευκτα, την πολυπλοκότητα των σχετικών 

διατάξεων και προκάλεσε άμεσα δυσμενή αποτελέσματα στην εφαρμογή τους, 

παραβιάζοντας ταυτόχρονα βασικές αρχές της επιβολής του φόρου, όπως την απλότητα και 

τη βεβαιότητα του φόρου. Εξάλλου, αυτή η πολυνομία, που χαρακτηρίζει τις φορολογικές 

διατάξεις, εμποδίζει την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης του 

ισχύοντος φορολογικού δικαίου.  

         Αυτό το πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο, φυσικό ήταν να γεννήσει το αίτημα για την 

ταξινόμηση, σε ενιαίο κείμενο, των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων.  

        Το αίτημα αυτό, καθολικό, αποτέλεσε κοινό σημείο αναφοράς των παραγωγικών 

τάξεων, των φορολογικών αρχών και των φορολογουμένων, των δικαστών και όλου του 

επιστημονικού κόσμου, ιδιαιτέρως, μάλιστα, κατά την τελευταία τετραετία, κατά την οποία 

σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των φορολογικών νομοθετημάτων. Κωδικοποίηση των 

διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων επιχειρήθηκε με 

το π.δ.129/1989. Αυτή όμως η κωδικοποίηση, διοικητική κατά τον τύπο, στερούμενη 

νομικού κύρους, δεν μπόρεσε να αποτελέσει το υπόβαθρο για τις παραπέρα νομοθετικές 

ρυθμίσεις. Η Κυβέρνηση που προήλθε από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1993 θεώρησε 

ως πρωταρχική ανάγκη την ικανοποίηση του καθολικού αυτού αιτήματος και τη 

συγχώνευση των διατάξεων των δύο υφιστάμενων βασικών νομοθετημάτων, καθώς και των 

λοιπών σχετικών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο. Αυτό, γιατί η εμπειρία από την προηγούμενη, 

την έστω νομικώς αδύναμη, κωδικοποίηση αυτών των διατάξεων κατέδειξε την ευμενή 

επίπτωση, αλλά και την ανάγκη αυτού του εγχειρήματος, στην αποτελεσματική λειτουργία 

των διοικητικών δικαστηρίων και των φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και την κατανόηση 

των διατάξεων επιβολής αυτού του φόρου από τους φορολογουμένους.  
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       Το νομοσχέδιο που υποβάλλεται για να περιβληθεί με την έγκρισή σας τον τύπο του 

Κώδικα των διατάξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, 

συγκεντρώνει όλες τις διεσπαρμένες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων, καθώς και τις συναφείς διατάξεις άλλων νομοθετημάτων σε ενιαίο 

κείμενο, ώστε να αποτελέσει ενιαίο βασικό νομοθέτημα αυτής της φορολογίας. Έτσι, 

ελπίζουμε ότι καταπολεμείται η βασική αδυναμία των διατάξεων της άμεσης φορολογίας 

που είναι η πολυνομία και η πολυπλοκότητα, αλλά και εξυπηρετείται το έργο των 

φορολογικών αρχών, των δικαστηρίων, των μελετητών και ερευνητών του φορολογικού 

δικαίου, καθώς και των παραγωγικών τάξεων. 41 

     Παρόλες τις εξαγγελίες όμως του Υπουργού Οικονομικών, περί απλοποίησης και 

οργάνωσης του πολυδαίδαλου φορολογικού τοπίου, ο 2238/94 κωδικοποιήθηκε και 

τροποποιήθηκε τόσες πολλές φορές κατά την διάρκεια της ισχύος του που μάλλον 

συντήρησε τα προβλήματα που κλήθηκε να επιλύσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους νόμους 

με τους ο οποίους ο 2238/94 τροποποιήθηκε σε αυτήν την εικοσάχρονη πορεία του : ν. 

2386/96, ν.2390/96, ν.2443/96, ν.2459/97, ν.2515/97, ν.2523/97, ν.2556/97, ν.2579/98, 

ν.2601/98, ν.2682/99, ν.2703/99, ν.2753/99, ν.2789/00, ν.2873/00, ν.2874/00, ν.2892/01, 

ν.2946/01, ν.2948/01, ν.2954/01, ν.2965/01, ν.2992/02, ν.3028/02, ν.3052/02, ν.3091/02, 

ν.3091/04, ν.3943/11, ν.4013/11, ν.4024/11, ν.4072/12, ν.4110/13, ν.4141/13, ν.4146/13, 

ν.4152/13, ν.4152/13, ν.4170/13 και τέλος ν.4250/14. Επίσης πλήθος εγκύκλιών και 

διαταγών έχουν εκδοθεί από την φορολογική διοίκηση προκειμένου να ερμηνευθούν οι 

εκάστοτε τροποποιούμενες διατάξεις. 42 

 

4.7.2 Ο Νόμος 2238/94 και οι Ανώνυμες Εταιρίες 
       Όσον αφορά την φορολόγηση των Ανωνύμων Εταιριών ο ν.2238/94 αναφέρεται στο 

Δεύτερο Τμήμα του και συγκεκριμένα στα άρθρα 98 έως 116. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 

98 ο νόμος αναφέρεται στην επιβολή του φόρου: « επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό 

εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται από κάθε νομικό πρόσωπο από αυτά που ορίζονται 

στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου». Στο άρθρο 99 αναφέρεται στο αντικείμενο του φόρου 

: « 1. Αντικείμενο του φόρου είναι : α) Σε ημεδαπές γενικά Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες 

Περιορισμένης Ευθύνης.......». Στο άρθρο 101 ο νόμος αναφέρεται στον Υποκείμενο του 

                                                           
41 www.hellenicparliament.gr 
42 Φορολογική Λογιστική ΙΙ Γκίνογλου Δημήτριος 2014 σελ.39 
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φόρου : « Στο φόρο υπόκεινται: α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες......». Στο άρθρο 102 ο 

νόμος αναφέρεται στον χρόνο επιβολής του φόρου : « Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό 

έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή ......».  Στο άρθρο 104 ο νόμος 

αναφέρεται στην χρονική περίοδο που προκύπτει το εισόδημα. Στο άρθρο 105 ο νόμος 

αναφέρεται στον προσδιορισμό του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών 

προσώπων : « 1. Ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του 

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

πραγματοποιηθεί , καθώς και οι αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί. 

β) Το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές 

επιχειρήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1, 20, 21, 

22, 24, 25, 28, παράγραφοι 1, 2 και 3, 30, 37, 40, 41, καθώς και κάθε εισόδημα από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48». Τέλος 

στο άρθρο 106 ο νόμος αναφέρεται στον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.  

    Στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Τμήματος του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τα 

107 και 108 αναφέρονται σε διαδικαστικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και πιο συγκεκριμένα 

στους υπόχρεους υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, στο περιεχόμενο της και 

στις αρμοδιότητες του Προϊστάμενου της Οικονομικής Υπηρεσίας. Το άρθρο 109 που 

αναφέρεται στον υπολογισμού του φόρου έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές ενδεικτικά 

παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τις μεταβολές στον συντελεστή φορολόγησης από το 

2000 και μετά : 

Χρήση  Συντελεστής  

  ΑΕ 

ΑΕ 

Εισηγμένες 

στο ΧΑ 

Συντελεστής 

παρ/σης 

μερισμάτων 

** 

Συντελεστής 

παρακράτησης  αμοιβών 

Δ.Σ. 

ΕΠΕ  

ΛΟΙΠΕΣ - 

άρθρου 109 

ΚΦΕ 

2013 26%  26% 10% 40% 26% 26% 

2012 20%  20% 25% 35% 20% 20% 

2011 20% 20% 25% 35% 20% 20% 

2010 24% 24% 21% 35% 24% 24% 
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      Το άρθρο 110 αναφέρεται στην καταβολή των δόσεων του φόρου σε ισομερείς δόσεις, 

ενώ το άρθρο 111 αναφέρεται στην προκαταβολή του φόρου η οποία από 55 % στα πρώτα 

χρόνια εφαρμογής του νόμου έφτασε να είναι 80 % το τελευταίο έτος εφαρμογής του. 

         Τέλος στο Τρίτο Μέρος του Δεύτερου Τμήματος του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος και συγκεκριμένα στα άρθρα 114 – 116 αναφέρονται θέματα  σχετικά με την 

                                                           
43 www.taxheaven.gr 

2009 25% 25% 10% 35% 25% 25% 

2008 25% 25% 10% 25% 25% 25% 

2007 25% 25% - 25% 25% 25% 

2006 29% 29% - 29% 29% 29% 

2005 32% 32% - 32% 32% 32% 

2004 35% 35% - 35% 35% 35% 

2003 35% 35% - 35% 35% 35% 

2002 35% 35% -   35% 35% 

2001 37,5% 35% -   35% 
35% - 40% 

* 

2000 40% 35% -   35% 35% 

** Στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται 

παρακράτηση φόρου . Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν 

ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται 

σε μετρητά ή μετοχές. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων 

για τα πιο πάνω εισοδήματα. 43 
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παρακράτηση φόρου και τις Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις. Ειδικά μόνο θα 

αναφέρουμε την παράγραφο του άρθρου 115 : « Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, 

διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανωνύμων 

εταιριών ή συνεταιρισμών κατά τον χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής, ευθύνονται 

προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα 

νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και του φόρου που παρακρατείτε, 

ανεξάρτητα από την βεβαίωση του....».  

 

4.8 Παράδειγμα Φορολογίας Εισοδήματος Ανωνύμων Εταιριων 
με τον ν. 2238/94 
 Η ΑΚΤΗ Α.Ε.  με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 Ευρώ πραγματοποίησε στην χρήση 2011 

καθαρά κέρδη 7.000.000 Ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ανέρχονται σε 30.000.000 

και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται : 

α) Τόκοι καταθέσεων ποσού 300.000 επι των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος 10% ήτοι 

ποσό 30.000 άρθρο 12 παρ.(α) του 2238/94. 

β) Έσοδα – μερίσματα από συμμετοχές ποσού 400.000 επι του οποίου έχει παρακρατηθεί 

φόρος 25%. 

γ) Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ποσού 500.000 των άρθρων 6 παρ 

(3) και 103 παρ (1) του 2238/94. 

δ) Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ποσού 450.000 για τα οποία το Δ.Σ. 

προτείνει να μην φορολογηθούν σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 2238/94. 

ε) Παρακρατηθείς φόρος από πωλήσεις στο Δημόσιο ποσού 40.000. 

στ) Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ποσού 100.000. 

Μεταξύ των εξόδων και των λοιπών βαρών της χρήσης  μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται 

:  

α) Έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2238/94 

ποσού 720.000. 

β) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ποσού 800.000 

γ) Φόρος ακίνητης περιουσίας ποσού 60.000 
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δ) Χρεωστικοί τόκοι ποσόυ 2.000.000 

Λογιστική ζημιά προηγούμενης χρήσης 950.000 από την οποία η φορολογικά μεταφερόμενη 

ανέρχεται σε ποσό 550.000 ενώ το ήδη σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό ανέρχεται στο 

ποσό των 4.980.000. 

Η προκαταβολή φόρου προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε 400.000. Το Δ.Σ. της εταιρίας 

προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την διάθεση των κερδών σύμφωνα με το κ.ν. 

2190/20 και την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. ποσού 200.000. 

  

 

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής : 

1) Υπολογίζεται το τακτικό αποθεματικό, 

2) Υπολογίζεται το Α μέρισμα και τα συνολικά διανεμόμενα κέρδη, 

3) Προσδιορίζεται ο φόρος εισοδήματος, 

4) Προσδιορίζεται το αποθεματικό του άρθρου 38 του ν. 2238/94, 

5) Προσδιορίζεται το αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, 

6) Προσδιορίζεται το αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ΄ειδικό τρόπο, 

7) Προσδιορίζεται το αποθεματικό των εσόδων από συμμετοχές του ν. 3697/2008, 

8) Συντάσσεται ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, 

9) Πραγματοποιείται η εκκαθάριση φόρου εισοδήματος της φορολογικής δήλωσης, 

10) Υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης, 

11) Υπολογισμός φόρου διανεμόμενων κερδών.44 

 

 

 

                                                           
44 www.tms-auditors.gr 
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Υπολογισμός Τακτικού Αποθεματικού 

         Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20 καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που 

προκύπτουν μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιθέντων ακαθάριστων εσόδων όλων των 

εξόδων, ζημιών, των αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.  

Στην συνέχεια αφαιρείται η κράτηση για το τακτικό αποθεματικό που προβλέπεται από το 

άρθρο 44 του κ.ν. 2190/20 ή από το καταστατικό εάν προβλέπεται μεγαλύτερη κράτηση. 

                      Κέρδη χρήσης     7.000.000 

   Μείον  Διαφορές φορολογικού ελέγχου      800.000   

 Λοιποί μη ενσωματωμένοι ( ΦΑΠ )         60.000   860.000 

 Υπόλοιπο κερδών  6.140.000 

   Μείον Λογιστική ζημιά προηγούμενων χρήσεων     950.000 

 Κέρδη άρθρου 45 κ.ν. 2190/20  5.190.000 

   Μείον Αναλογούν φόρος εισοδήματος 20%   1.038.000 

 Υπόλοιπο κερδών για υπολογισμό Τ.Α.   4.152.000 

 Κράτηση χρήσης Τακτικού αποθεματικού 5%     207.600 

 Τακτικό αποθεματικό 

 Υπόλοιπο 2010 4.980.000  

 Κράτηση χρήσης 2011    207.600  

 Σύνολο 5.187.600  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/20 η κράτηση για το Τακτικό Αποθεματικό    

(εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό) υπολογίζεται μέχρι το 1/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς η κράτηση για το Τακτικό Αποθεματικό της Χρήσης 2011 

περιορίζεται στο ποσό των 20.000, διότι δεν είναι υποχρεωτική η κράτηση μεγαλύτερου 

ποσού. 
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Υπολογισμός Α Μερίσματος – Συνολικά διανεμόμενα κέρδη 

Με την τροποποίηση του άρθρου 45 του κ.ν. 2190/20 από το άρθρο 54 του 3604/2007 το 

υποχρεωτικό μέρισμα προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 

148/1967 ήτοι στο 35% των κερδών. 

                      Κέρδη χρήσης     7.000.000 

   Μείον  Διαφορές φορολογικού ελέγχου      800.000   

 Λοιποί μη ενσωματωμένοι ( ΦΑΠ )         60.000   860.000 

 Υπόλοιπο κερδών  6.140.000 

   Μείον Λογιστική ζημιά προηγούμενων χρήσεων     950.000 

 Κέρδη άρθρου 45 κ.ν. 2190/20  5.190.000 

   Μείον Αναλογούν φόρος εισοδήματος 20%   1.038.000 

 Υπόλοιπο κερδών για υπολογισμό Τ.Α.   4.152.000 

   Μείον  Τακτικό Αποθεματικό       20.000 

 Κέρδη για υπολογισμό Α μερίσματος 4.132.000 

 Α Μέρισμα 35%  1.446.200 

 Διανεμόμενα Κέρδη  

 Α Μέρισμα  1.446.200  

 Αμοιβές Δ.Σ.     200.000  

 Σύνολο Διανεμόμενων  1.646.200  
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3) Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος 

 Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος οφείλουμε να προσθέσουμε στα καθαρά κέρδη 

που προκύπτουν από τον λογαριασμό 86.99 τα ποσά των λογιστικών διαφορών και των 

δαπανών που αναλογούν στα αφορολόγητα και κατ΄ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα ( 

άρθρο 31 του ν. 2238/94). Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο και 

όχι από τα καθαρά κέρδη του άρθρου 45 του κ.ν. 2190/20 αφαιρούνται τα αφορολόγητα 

έσοδα και προστίθενται η αναλογία τους στα διανεμόμενα κέρδη με την αναγωγή τους σε 

μικτά με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 

 

3α ) Υπολογισμός – αναμορφώσεις δαπανών άρθρου 31 ν.2238/94 

Οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ανέρχονται στο ποσό των 720.000 

σύμφωνα με τα δεδομένα μας. Στο ως άνω ποσό προστίθεται το 5% των αφορολόγητων 

εσόδων και των εσόδων από συμμετοχές καθώς και οι αναλογούντες στα έσοδα αυτά σε 

σχέση με το σύνολο των εσόδων χρεωστικοί τόκοι ( άρθρο 31 παρ. 8 ν.2238/94). Στα έσοδα 

που αναλογούν δαπάνες της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν.2238/94 δεν συμπεριλαμβάνονται 

τα κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. που στα δεδομένα του παραδείγματος 

ανέρχονται στο ποσό των 450.000.  

Συνεπώς ο υπολογισμός των δαπανών και χρεωστικών τόκων που αναλογούν στα 

αφορολόγητα έσοδα και στα έσοδα από συμμετοχές έχει ως εξής : 

 

Δαπάνες  παρ. 8 άρθρου 31 

 

Έσοδα αφορολόγητα  500.000 (κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων) 

Έσοδα από συμμετοχές  400.000 (μερίσματα) 

Σύνολο 900.000 

Συντελεστής 5%  45.000 
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Χρεωστικοί τόκοι παρ. 8 άρθρου 31 

2.000.000 × 900.000 : 30.000.000 = 60.000 

Σύνολο δαπανών παρ. 8 άρθρου 31  105.000 

 

3β ) Υπολογισμός καθαρών φορολογικών κερδών 

 

 Κέρδη χρήσης  7.000.000 

   Πλέον  Λογιστικές Διαφορές  720.000  

 Αναλογία δαπανών (αρθρ.31 παρ.8) 105.000    825.000 

 Σύνολα 7.825.000 

   Μείον Έσοδα αφορολόγητα  500.000  

 Έσοδα από συμμετοχές  400.000  

 Κέρδη από πώληση μετοχών 450.000 1.350.000 

 Σύνολα  6.475.000 

 

Σε περίπτωση διανομής κερδών 

 

Μερίσματα  1.446.200 

 

Αμοιβές Δ.Σ.    200.000 

 

Σύνολα  1.646.200 
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Πλέον  

Μέρος αφορολ. εσόδων που αναλογεί στα διανεμόμενα 

Διαν. Κέρδη 1.646.200 Χ Αφορ. Έσοδα 500.000       117.586 

                Κέρδη ισολογισμού 7.000.000 

Πλέον φόρος που αναλογεί στο πιο πάνω ποσό          29.396     146.982          

 Κέρδη                                                                                        6.621.982 

Μείον  Ζημία παρελθουσών χρήσεων    550.000 

 Κέρδη μετά φορολ. αναμόρφωση 6.071.982 

 Κύριος Φόρος 20% 1.214.396 

 Συμπληρωματικός φόρος 3%        3.000 

 Σύνολο φόρου 1.217.396 

 

 

Προσδιορισμός Αποθεματικού από έσοδα συμμετοχών - Μερίσματα 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3943/11 τεκμαίρεται ότι στα διανεμόμενα 

κέρδη περιλαμβάνεται και η αναλογία των μερισμάτων του ν.3697/2008 επι των οποίων έχει 

παρακρατηθεί φόρος 25%. 

Το εναπομένον ποσό θα εμφανισθεί σε λογαριασμό αποθεματικού και στην περίπτωση 

διανομής του δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος αλλά σε φόρο παρακράτησης μερισμάτων 

με τον ισχύοντα συντελεστή κατά τον χρόνο της διανομής του. 

Στα δεδομένα του παραδείγματος τα έσοδα από συμμετοχές ανέρχονται στο ποσό των 

400.000 και ο παρακρατήθεις φόρος σε 100.000. 

Συνεπώς η αναλογία των εσόδων από συμμετοχές στα διανεμόμενα κέρδη είναι:  

(1.646.200 Χ 400.00): 7.000.000 = 94.069 

Το αποθεματικό του ν.3697/2008 θα ανέλθει σε 400.000-94.069=305.931 
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Επίσης στον λογαριασμό 33 του ΕΓΛΣ θα παραμείνει απαίτηση από φόρους από το 

Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 100.000-23.517=76.483 

Το ποσό αυτό θα συμψηφισθεί αναλογικά σε σχέση με τον συντελεστή παρακράτησης 

φόρου κατά την διανομή του σε επόμενες χρήσεις. 

Συμπερασματικά το ποσό του αποθεματικού πολλαπλασιαζόμενο επι τον συντελεστή 

παρακράτησης μας δίνει το ποσό του φόρου που παραμένει σα απαίτηση του λογαριασμού 

‘’33’’ 

 

 

Προσδιορισμός αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα. 

Αφορολόγητα στο παράδειγμα είναι τα κέρδη από πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων του 

κωδ.028 και ανέρχονται σε 500.000 

Η αναλογία τους στα διανεμόμενα κέρδη είναι : 

(1.646.200 X 500.000):7.000.000 = 117.586 

Συνεπώς το αποθεματικό από αφορολόγητα έσοδα θα ανέρχεται σε 500.000-146.982 = 

353.018 

(με την προσθήκη του ποσού των 29.396 του αναλογούντος φόρου) 

 

 

Αποθεματικό άρθρου 38 ν.2238/94 

Τα κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ που η Διοίκηση στο παράδειγμα 

αποφάσισε να μην τα υπαγάγει σε φορολογία ανέρχονται σε 450.000 

Τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται από τον φόρο με την προϋπόθεση ότι θα εμφανίζονται σε 

λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα 

προκύψουν στο μέλλον από πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη. 
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Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 

 

 Καθαρά κέρδη  7.000.000 

Μείον Ζημίες προηγούμενων χρήσεων    950.000  

 Διαφορές Φορολογικού ελέγχου    800.000 1.750.000 

   5.250.000 

Μείον  Φόρος εισοδήματος 1.217.396  

 λοιπή μη ενσωμ.στο λειτ.κοστος φόροι      60.000 1.277.396 

 Κέρδη προς Διάθεση  3.972.604 

 Τα κέρδη διατίθενται ως εξής   

 Τακτικό Αποθεματικό       20.000 

 Μερίσματα   1.446.200 

 Αμοιβές Δ.Σ.     200.000 

 Αποθεματικό άρθρου 38ν. 2238/94     450.000 

 Αποθεματικό ν.3697/2008     305.931 

 Αποθεματικό αφορολ.εσοδων     353.018 

 Υπόλοιπο κερδών εις νέον  1.197.455 

   3.972.604 

 

Εκκαθάριση φόρου φορολογικής δήλωσης 

 Φόρος εισοδήματος 1.214.396 

Πλέον  Συμπληρωματικός φόρος        3.000 

 Άθροισμα  1.217.396 

Μείον  Φόρος που προκαταβλήθηκε    400.000 
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 Παρ. φόρος τόκων και φόρος πωλ. Δημοσίου      70.000 

 Άθροισμα     470.000 

 Χρεωστικό για βεβαίωση     747.396 

Πλέον  Προκαταβολή τρέχουσας χρήσης    903.917 

 Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθ.εισοδημα ακινήτων        3.000 

 Εισφορά υπερ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου           600 

 Άθροισμα  1.654.914 

 

Υπολογισμός προκαταβολής φόρου 

 Φόρος εισοδήματος και συμπληρωματικός Χ 80%    973.917 

Μείον  Φόρος τόκων και φόρος πωλήσεων Δημοσίου      70.000 

   

 Προκαταβολή φόρου    903.917 

 

 

Υπολογισμός οφειλόμενου φόρου διανεμομένων κερδών 

 

 Διανεμόμενα κέρδη  1.646.200 

Επι  25% συντελεστής φορολογίας   411.550  

Μείον  Φόρος που παρακρατήθηκε   

 στα μερίσματα (94.069 Χ 25%)     23.517    388.033 

 Φόρος διανεμόμενων κερδών     388.033 
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Λογιστικές εγγραφές 

Κωδ. 

ΕΓΛΣ 

 

Αιτιολογία 

 

Χρέωση 

 

Πίστωση 

86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 7.000.000  

88.00 Καθαρά κέρδη χρήσης  7.000.000 

88.03 Ζημίες προηγούμενης χρήσης 950.000  

42.01 Υπόλοιπο ζημίων εις νέον  950.000 

88.06 Διαφορές φορολογικού ελέγχου 800.000  

42.04 Διαφορές φορολογικού ελέγχου  800.000 

88.08 Φόρος εισοδήματος 1.217.396  

54.07 Φόρος εισοδήματος φορ. Κερδών  1.217.396 

88.09 Λοιποί μη ενσωματ.στο κόστος φόροι 60.000  

63.98.20 ΕΤΑΚ  60.000 

88.00 Καθαρά κέρδη χρήσης 7.000.000  

88.03 Ζημίες προηγούμενης χρήσης  950.000 

88.06 Διαφορές φορολογικού ελέγχου  800.000 

88.08 Φόρος εισοδήματος κερδών  1.217.396 

88.09 Λοιποί μη ενσωματ.στο κόστος φόροι  60.000 

88.99 Κέρδη προς διάθεση  3.972.604 

86.99 Κέρδη προς διάθεση 3.972.604  

41.02 Τακτικό αποθεματικό  20.000 

53.01 Μερίσματα πληρωτέα  1.446.200 

53.08 Δικαιούχοι αμοιβών  200.000 

41.90.00 Αποθεματικό άρθρου 38 ν.2238/94  450.000 
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41.90.01 Αποθεματικό από απαλασ φορ έσοδα  353.018 

41.30 Αποθεματικά εσόδων ν.3697/2008  305.931 

42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο   1.197.455 

33.13.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος  400.000 

54.07 Φόρος εισοδήματος φορ. Κερδών 400.000  

33.13.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 903.917  

54.07 Φόρος εισοδήματος φορ. Κερδών  903.917 

33.13.06 Παρακρ.φορος εισοδήματος τόκων  30.000 

33.13.10 Παρακρ.φορος από Πωλ στο δημόσιο  40.000 

54.07 Φόρος εισοδήματος φορ. Κερδών 70.000  

54.09.05 Χαρ/μο & ΟΓΑ εισοδήματος οικοδομ 3.600  

54.07 Φόρος εισοδήματος φορ. Κερδών  3.600 

54.07 Φόρος εισοδήματος φορ. Κερδών 1.654.914  

54.08 Λογ/μος εκκαθάρισης φόρου εισοδημ  1.654.914 

 

 

 

Λογιστικές εγγραφές ν.3697/2008 

 

54.09 Φόρος μερισμάτων 23.517  

33.13.02 Παρ/νος φόρος μερισμάτων 

ν.3697/2008 

 23.517 
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4.9 Η Φορολόγηση των Α.Ε. με Βάση τον ν. 4172/13 
Στις 19 Ιουλίου 2013 ψηφίζεται από το ελληνικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο με τίτλο « 

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/12, του ν.4093/12 και του 

ν. 4127/13 και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός εισέρχεται στην ελληνική πραγματικότητα 

την ώρα που η Ελληνική Οικονομία βιώνει την μεγαλύτερη οικονομική της κρίση μετά την 

μεταπολίτευση. Ο ν.4172/13 μαζί με μια πληθώρα άλλων νόμων που ψηφίσθηκαν και 

συνεχίζουν να ψηφίζονται κατά την διάρκεια της Οικονομικής Κρίσεως αποτελούν μια 

προσπάθεια του Ελληνικού Κράτους να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί με τις Διεθνείς 

και Ευρωπαϊκές πρακτικές. Πολλές είναι οι επικρίσεις που δέχθηκε το συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο ότι αποτελεί αντιγραφή ξένων νομοθετημάτων και ότι αγνοεί τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Παρόλα αυτά πολλές από τις καινοτομίες και τις 

μεταβολές που εισάγει έχουν εφαρμοστεί στην ελληνική οικονομία σε προηγούμενες 

ιστορικές περιόδους. Την ώρα που εγγράφεται η συγκεκριμένη εργασία ο ν. 4172/13 έχει 

τροποποιηθεί αρκετές φορές και κυρίως με τα εξής νομοθετήματα ν.4174/13, ν.4223/13, 

ν.4244/14, ν.4254/14, ν.4283/14, ν.4302/14, ν.4303/14, ν. 4305/14, ν.4307/14, ν.4316/14, 

ν.4321/15, ν.4328/15, ν.4330/15, ν.4331/15, ν.4334/15, ν.4336/15, ν.4337/15, ν.4340/15, 

ν.4346/15, ν.4374/16, ν.4378/16, ν.4386/16, ν.4387/16, ν.4389/16 και ν.4410/16. Τα 

περισσότερα από αυτά τα νομοθετήματα τροποποιήσαν τον ν. 4172/13 με σκοπό να 

εξυπηρετηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και να εκπληρωθούν προ απαιτούμενα προς τους 

εταίρους μας χωρίς να επηρεάζουν την γενική φιλοσοφία του νόμου και την εν γένει δομή 

του.  

 

          Συγκριτικά με τον προηγούμενο κώδικα φορολογίας εισοδήματος ( ν.2238/94) ο νέος 

νόμος έχει συγκεντρωτικά  τις εξής διαφορές:45 

1) Άρθρο 7: Μειώνονται σε τέσσερις (4) από έξι (6) οι κατηγορίες (πηγές) του εισοδήματος. 

Σύμφωνα με το νέο ΚΦΕ, τα ακαθάριστα εισοδήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) 

εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, γ) εισόδημα από κεφάλαιο και δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης 

κεφαλαίου. 

 

                                                           
45 www.sardelis-ike.gr 
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2) Άρθρο 8 : Αντικαθίστανται οι έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος» που 

χρησιμοποιούσε ο ν. 2238/94, με το φορολογικό έτος, το οποίο ταυτίζεται κατά βάση με το 

ημερολογιακό έτος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. 

 

 

3) Άρθρο 11: Αυξάνεται σε 3.000,00 ευρώ (από 2.900,00 ευρώ) το όριο του ετήσιου 

εισοδήματος που δεν πρέπει να υπερβαίνεται για να χαρακτηριστούν εξαρτώμενα μέλη 

(προστατευόμενα) τα άγαμα τέκνα, και τα ανήλικα ορφανά και από τους δύο γονείς. 

 

4) Άρθρο 13: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αγοραίας αξίας της παραχώρησης 

αυτοκινήτου (οχήματος) από φυσικό ή νομικό πρόσωπο (με εξαίρεση τους φορείς γενικής 

κυβέρνησης), προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο η οποία υπολογίζεται στο 80% της 

σχετικής δαπάνης ή του μισθώματος (περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, 

επισκευών και συντηρήσεως, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που 

αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος) που εγγράφει για το αυτοκίνητο (όχημα) ο εργοδότης 

ανάλογα με το εάν αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης ή αντικείμενο μίσθωσης. 

Σημειώνεται ότι ο παλιός ΚΦΕ προέβλεπε ποσοστά 15%, 25%, 30% επί της εργοστασιακής 

τιμολογιακής αξίας (ΕΤΑ) 15.000 - 22.000, 22.001 - 30.000 και άνω των 30.000 αντίστοιχα 

για το έτος πρώτης κυκλοφορίας κ.λπ. 

 

5) Άρθρο 22: Καθιερώνεται γενικός κανόνας για την έκπτωση όλων των δαπανών που 

πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (από την παραγωγικότητα των 

δαπανών που προέβλεπε ο παλιός ΚΦΕ) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, 

εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.  

 

 

6) Άρθρο 23: Αναφέρονται περιοριστικά δύο κατηγορίες δαπανών που δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα και διακρίνονται σε αυτές που δεν εκπίπτουν λόγω του είδους της 

δαπάνης και σε αυτές που υπερβαίνουν τα τιθέμενα από το σχετικό άρθρο αριθμητικά όρια. 

Σημειώνεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη 
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υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 ευρώ εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με 

τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Συνεπώς, εκπίπτουν οι δαπάνες που δεν 

αναφέρονται στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόντων δαπανών και πληρούν τα 

αναφερόμενα κριτήρια των εκπιπτόντων δαπανών.  

 

7) Άρθρο 24: Οι αποσβέσεις σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης διενεργούνται και 

εκπίπτουν από το μισθωτή και όχι από τον εκμισθωτή, όπως προέβλεπε ο παλαιός ΚΦΕ. 

Ειδικά για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα ενώ ο συντελεστής παραμένει 10%, υπάρχει 

όμως διαφοροποίηση για τις περιπτώσεις που από την αρχική συμφωνία προκύπτει 

διαφορετική από τα δέκα χρόνια οικονομική διάρκεια του δικαιώματος. Στην περίπτωση 

αυτή ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 δια έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος». 

 

8) Άρθρο 26: Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων επισφαλών 

απαιτήσεων και διαγραφής αυτών ανάλογα με το χρόνο που παραμένουν αυτές 

ανείσπρακτες και το ποσό (από 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας των τιμολογίων πώλησης 

κ.λπ.): α) Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των 1.000,00 ευρώ που δεν έχουν 

εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει 

πρόβλεψη σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης, β) Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω 

του ποσού των 1.000,00 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών ο 

φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη 50%. Επίσης για ληξιπρόθεσμες 

απαιτήσεις άνω των 18 μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 75% και για άνω των 24 

μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 100%. γ) Σημειώνεται ότι για τις εταιρείες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

σε ποσοστό μέχρι 2% επί του συνολικού ύψους μισθωμάτων που έχουν συναφθεί μέσα στη 

διάρκεια του φορολογικού έτους. δ) Το ποσοστό της πρόβλεψης συν αθροιζόμενο με το 

ποσό της πρόβλεψης η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη δεν μπορεί να 

υπερβεί το 25% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (από το 30% του χρεωστικού 

υπολοίπου των πελατών). Ισχύει για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη 

που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 
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9) Άρθρο 27: α) Σε περίπτωση που μεταβληθεί η ιδιοκτησία της εταιρείας σε ποσοστό άνω 

του 33% παύουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς ζημίας (σε 5 επόμενα 

φορολογικά έτη) τόσο για τις ζημίες του διανυόμενου φορολογικού έτους όσο και της 

προηγούμενης πενταετίας. β) Σημειώνεται ότι το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό και ο 

φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά 

για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό την φορ αποφυγή ή 

φοροδιαφυγή. 

 

 

10) Άρθρο32: Επαναφέρεται από 01/01/2014 το «πόθεν έσχες» για την αγορά ή ανέγερση 

ακινήτων για την αγορά επιχειρήσεων, για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου των 

ομόρρυθμων. ετερορρύθμων, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών καθώς 

και την αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς. 

 

11) Άρθρο 34: Προβλέπεται ότι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του 

συνολικού εισοδήματος φορολογείται αναλόγως από την πηγή από την οποία προέρχονται 

τα εισοδήματά του (από μισθωτή εργασία ή από επιχειρηματική δραστηριότητα). 

 

12) Άρθρο 41: Αυξάνονται οι συντελεστές απομείωσης (παλαιότητας) από 1 έως 0,60 (ανάλογα 

με τα έτη διακράτησης) της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακινήτων (από 0,90 έως 0,60) 

που προέβλεπε ο προηγούμενος κώδικας. 

 

13)  Άρθρο 43 Μειώνεται σε 15% (από 20%) ο φορολογικός συντελεστής του εισοδήματος από 

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ακινήτων και τίτλων). 

 

14) Άρθρο 45: α) Στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 

υπάγονται πλέον και οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή 

την αλλοδαπή, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. (υπάγονταν στην φορολογία φυσικών προσώπων). β) Για 
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τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε 

είδους σωματεία και ιδρύματα. Εξαιρείται από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, 

τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του 

σκοπού τους τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου (μέχρι σήμερα τα ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα φορολογούνταν μόνο για τα εισοδήματά τους από εκμίσθωση ακινήτων και από 

κινητές αξίες, ενώ τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δεν φορολογούνταν για τα έσοδα που 

πραγματοποιούσαν κατά την επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους). 

 

 

15) Άρθρο 65: Μειώνεται στο 50% (από 60%) το ποσοστό που υπολογίζεται επί του συντελεστή 

φορολογίας προκειμένου να χαρακτηρισθεί ένα νομικό πρόσωπο ότι υπόκειται σε 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 

 

 

16) Άρθρο 72: Από την 01/01/2014 και εξής τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα 

αποθεματικά συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημίες από 

οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους 

εκτός εάν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με 

συντελεστή 19%. Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητου 

αποθεματικού από την 1η Ιανουαρίου 2015, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων 

"του αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του 

ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε. καθώς και ειδικών διατάξεων 

νόμων. 

 

4.10 Ο Νόμος 4172/13 και οι Ανώνυμες Εταιρίες 
      Στο μέρος τρίτο και συγκεκριμένα στα άρθρα 44 έως 58 ο νέος κώδικας φορολογία 

εισοδήματος προσδιορίζει το φορολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα νομικά πρόσωπα και 

κατ΄επέκταση και οι Ανώνυμες Εταιρίες θα δραστηριοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου το 

2014 και εφεξής. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 ορίζεται το αντικείμενο φορολογίας 
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εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συγκεκριμένα, φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι αυτός που επιβάλλεται 

ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες όπως 

αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 και 45 του ν. 4172/13. Επιπρόσθετα με τις διατάξεις του 

άρθρου 45 του ν. 4172/13, ορίζονται τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συγκεκριμένα στον ως άνω φόρο υπόκεινται, 

μεταξύ άλλων οι κεφαλαιουχικές εταιρίες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

Ως κεφαλαιουχικές εταιρίες που συστήθηκαν στην ημεδαπή νοούνται  ιδίως οι ημεδαπές 

ανώνυμες εταιρίες, οι ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ κλπ. Ως κεφαλαιουχικές εταιρίες που 

συστάθηκαν στην αλλοδαπή και είναι υποκείμενα του φόρου στην Ελλάδα νοούνται αυτές 

που :  

 Είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα σύμφωνα με τις παρ.3 και 4 του 

άρθρου 4 του ν.4172/2013. 

 Είτε διατηρούν στη χωρά μας μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4172/2013 

 Είτε αποκτούν εισόδημα από μερίσματα τόκους, δικαιώματα στην Ελλάδα, για τα οποία δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 63 του ν.4172/2013. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013) ορίζεται ο τρόπος 

προσδιορισμού των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανώνυμες εταιρίες. 

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. Γ ( Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα) του 

Μέρους Δευτέρου (  Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), 

εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο κεφ. Β του Μέρους Τρίτου. 

Δηλαδή, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων ή νομικών 

οντοτήτων προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του ν. 

4172/2013. Γενικά ισχύουν τα εξής: 

 Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσοδών από τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές μετρά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων 

του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισης της, όπως αυτά 

προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. (ν.4172/2013, άρθρο 21 παρ.1). 
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 Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με 

βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα 

φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης. (ν.4172/2013 άρθρο 21, παρ.2). 

 Αφαιρούνται από τα φορολογητέα κέρδη τα κέρδη που απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήματος. Όταν όμως τα εν λόγω κέρδη (της τρέχουσας ή προηγουμένων χρήσεων) 

διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, τότε, αφού αναχθούν σε μικτά με την προσθήκη του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος, περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα του φορολογικού έτους στο οποίο διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται. 

 Αφαιρούνται από τα φορολογητέα κέρδη τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει 

ανώνυμη εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας λόγω συμμετοχής της σε άλλο 

νομικό πρόσωπο με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. 

Με βάση τα παραπάνω το φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης προσδιορίζεται ως εξής: 

 

Λογιστικό αποτέλεσμα (κέρδος/ζημιά) προ φόρου 

Πλέον :   -Μη εκπίπτοντες δαπάνες 

Μείον :   -Απαλλασσόμενα έσοδα  

               -Ενδοομιλικά μερίσματα άρθρου 48 

Φορολογικό αποτέλεσμα χρήσης (κέρδος/ζημιά) 

Αφαιρούνται τυχόν ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών 

διατάξεων νόμων προκειμένου η εταιρία να τύχει των ευεργετημάτων των σχετικών 

διατάξεων (π.χ. ν.1892/1990, ν.3299/2004 αρ.71 ν.3842/2010, παρ.3 αρ.62 ν.3982/2011). 

Προϋπόθεση για να αφαιρεθούν τα εν λόγω ποσά από το αποτέλεσμα μετά τη φορολογική 

αναμόρφωση, είναι να εμφανίζονται αντίστοιχα ποσά στα λογιστικά κέρδη της χρήσης. Σε 

περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω ποσών προκύψει ζημία, η ζημία αυτή δεν 

αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ιδιά ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι 

ζημίες λόγω της αφαίρεσης των πιο πάνω ποσών. 
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Αφαιρείται: 

α) Ποσοστό επι των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής ερευνάς που 

πραγματοποιήθηκαν, κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 22 Α του Κ.Φ.Ε. 

β) Το 40% ή 20% της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε στην παραγωγή κινηματογραφικού 

έργου, κατ ΄εφαρμογή των διατάξεων των παρ.9-12 του άρθρου 73 του ν.3842/2010. 

γ) Το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολήθηκε μέσα στο φορολογικό έτος 

με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.  

Από τα ως άνω ποσά, μόνο το ποσό της περίπτωσης α΄ συν αθροιζόμενο με τα αποτελέσματα 

(κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδίου φορολογικού έτους 

δημιουργεί αναγνωρίσιμη φορολογικά ζημία. 

Αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία) μετά τη φορολογική αναμόρφωση 

Μείον :    -Αφορολόγητα αποθεματικά ν.1892/1990, ν.3299/2004 αρ.71 ν.3842/2010,   παρ.3 

αρ.62 ν.3982/2011 

                -Ποσοστό επι των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής ερευνάς 

                -40% ή 20% της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε στην παραγωγή     

κινηματογραφικού έργου 

                 -1.500 ευρώ x άτομα που απασχολήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος με ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω 

                 -Λοιπές απαλλαγές. 

Φορολογητέα κέρδη (ή Μεταφορά ζημίας) 

 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του  ΚΦΕ ορίζεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα 

νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 

θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, τα έσοδα που αποκτούν 

οι ανώνυμες εταιρίες από κάθε πηγή και αίτια θεωρούνται ως έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και συνεπώς τα κέρδη τους φορολογούνται με βάση τους συντελεστές του 

άρθρου 58 παρ.1 και 2. 
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Στα πάσης φύσεως έσοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων περιλαμβάνονται 

όλα τα έσοδα που αναφέρονται στα λοιπά κεφάλαια του ν.4172/2013, καθώς επίσης και οι 

κάθε είδους συνδρομές, επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις στα πλαίσια της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των πιο πάνω προσώπων, κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις 

επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.1892/1990, 

ν.3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις 

καθώς και οι οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους, ενώ για τις επιχορηγήσεις που 

καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα 

έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους 

της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την 

καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές 

προσωπικού). Επίσης, σημειώνεται ότι η υπερτίμηση που προκύπτει από αναγκαστική 

απαλλοτρίωση ακίνητου δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, βάσει του άρθρου 17 του 

Συντάγματος. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν 

περιλαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων των 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 στην εύλογη 

αξία (ν.4308/2014), δεδομένου ότι κατά τον ως άνω χρόνο δεν προκύπτει κανένα έσοδο από 

επιχειρηματική συναλλαγή για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, αλλά το οποίο 

έσοδο εισόδημα θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση των υπόψη στοιχείων. Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται και για το εισόδημα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα που δεν είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην χωρά μας, καθώς 

και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι 

Ελλάδος, ενώ δεν εφαρμόζονται για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν χαρακτηρίζονται 

ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δεν διατηρούν στη χωρά μας μόνιμη εγκατάσταση 

και αποκτούν εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα στην Ελλάδα, για τα οποία 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 63 του ν.4172/2013, καθόσον, αν και τα έσοδα 

τους χαρακτηρίζονται ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με την παρακράτηση 

φόρου σε αυτά επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης τους.(σχ. 

ΠΟΛ.1059/2015).46 

 

                                                           
46 Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015 
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Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος :  

α) το ποσό των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κατ΄εφαρμογη του προγράμματος 

συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους όταν αποκτώνται από ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, μόνιμες εγκαταστάσεις στην 

Ελλάδα αλλοδαπών νομικών προσώπων με εξάντληση της φορολογικής τους 

υποχρέωσης.(ΚΦΕ άρθρο 47 παρ.5) 

β) τα κεφαλαιακά κέρδη (υπεράξια) που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ΄εφαρμογη του προγράμματος συμμετοχής στην 

αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 

που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα, εφόσον με βάση τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας παρέχεται απαλλαγή του 

πιο πάνω εισοδήματος, παρελκύει η αναφορά στις συμβασεις αποφυγης διπλης φορολογιας 

(ΣΑΔΦ) και περαιτέρω δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. (ΚΦΕ άρθρο 47,παρ.5 & ΠΟΛ.1032/2015) 

γ) η υπεράξια που αποκτούν από τη μεταβίβαση ομολογιακών δανείων και έντοκων 

γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι 

φορολογικοί κάτοικοι και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. (ΚΦΕ άρθρο 

47 παρ.6) 

δ) η υπεράξια που προκύπτει από τη μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων που έχουν 

εκδοθεί κατ΄εφαρμογη του ν.3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί 

από εταιρίες Ε.Ε. και ευρωπαϊκός οικονομικός χώρος (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όχι όμως και τρίτων 

χωρών (ΠΟΛ.1042/2015) 

ε) η υπεραξία που προκύπτει από εκποίηση μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων 

σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη από μερίδια ΟΣΕΚΑ.  

στ) η υπερτίμηση που προκύπτει από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, διότι βάσει 

άρθρου 17 του Συντάγματος, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (ΠΟΛ.1059/2015) 

ζ) τα κέρδη των επιχειρήσεων, εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της επιτροπής της 6ης Μαΐου 

2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς της εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο 

προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταικών 
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Συστημάτων μέχρι δέκα (10)kw, κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 του 

ν.3468/2006 (ΚΦΕ, άρθρο 58 παρ.5) 

η) η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των 

επιχειρήσεων βάση τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 54 του 4172/2013 περί συγχώνευσης 

θ) τα ενδοομιλικά μερίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Κατά 

την διανομή ή κεφαλαιοποίηση τους δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος.47 

Τα ως άνω έσοδα απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

διανέμονται και δεν κεφαλαιοποιούνται. Τα εν λόγω κέρδη του φορολογικού έτους που 

έληξε για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος κατά το μέρος που το νομικό 

πρόσωπο ή η νομική οντότητα αποφασίζει να μην διανείμει αυτά στο φορολογικό έτος που 

προέκυψαν, παρακολουθούνται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού ώστε να είναι ευχερές 

η διαπίστωση του χρόνου διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους στο μέλλον, προκειμένου να 

υπαχθούν σε φόρο. 

Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 48 προβλέπεται ότι εάν η διανομή των κερδών 

προκύπτει από συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο) 

δεν έχει τη δυνατότητα να εκπέσει τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη 

συμμετοχή αυτή. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 αυξήθηκε από 26% σε 

29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούν οι ανώνυμες εταιρίες. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη 

που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.48 

Όσον αφορά στη σειρά έκπτωσης των φορών διευκρινίζεται ότι αυτοί θα πρέπει να 

εκπίπτουν από το συνολικό ποσό φόρου ήτοι πρώτα ο φόρος που παρακρατήθηκε, μετά ο 

προκαταβλητέος φόρος και τέλος ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. 

(ΠΟΛ.1060/2015). 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι με βάση 

τη δήλωση που υποβάλλουν οι ανώνυμες εταιρίες και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που 

προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό 

                                                           
47Πρακτικό Βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρείες AST books 2015  
48Ν.4334/2015 παρ.4 αρθρο 1 
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τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του 

διανυόμενου φορολογικού έτους. Εάν το φορολογικό έτος είναι μικρότερο των δώδεκα (12) 

μηνών, ο προσδιορισμός της προκαταβολής γίνεται κανονικά, δηλαδή χωρίς καμία μείωση. 

 

4.11 Παράδειγμα Φορολογίας Εισοδήματος Ανωνύμων Εταιριών 
με τον ν. 4172/13 
          Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του προηγούμενου παραδείγματος μας θα 

προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει επιφέρει ο Ν. 

4172/13 στην φορολόγηση των Ανωνύμων Εταιριών. Έχουμε λοιπόν: 

        Η ΑΚΤΗ Α.Ε.  με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 Ευρώ πραγματοποίησε στο 

φορολογικό έτος 201449 καθαρά κέρδη 7.000.000 Ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 

ανέρχονται σε 30.000.000 και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται : 

α) Τόκοι καταθέσεων ποσού 300.000 επι των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος 15% ήτοι 

ποσό 45000. 

β) Έσοδα – μερίσματα από συμμετοχές ποσού 400.000 επι του οποίου έχει παρακρατηθεί 

φόρος 15% ήτοι ποσό 60000. 

γ) Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ποσού 500.000 για τα οποία έχει 

παρακρατηθεί φόρος 15%. 

δ) Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ποσού 450.000 για τα οποία έχει 

παρακρατηθεί φόρος 15%. 

ε) Παρακρατηθείς φόρος από πωλήσεις στο Δημόσιο ποσού 40.000. 

στ) Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ποσού 100.000. 

Μεταξύ των εξόδων και των λοιπών βαρών της χρήσης  μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται 

:  

α) Τα έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 

2238/94 ποσού 720.000 ανάμεσα στα οποία έχουμε :  1) μισθούς ποσού 500.000 για τους 

οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και 2) επισφαλείς απαιτήσεις 

                                                           
49 Με έντονα γράμματα οι μεταβολές που επιβάλει ο Ν.4172/13 
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ποσού 220.000 για τις οποίες η εταιρία έχει κινήσει όλες τις νόμιμές διαδικασίες και ο 

χρόνος που το ποσό αυτό παραμένει ανείσπρακτο είναι πάνω  από 24 μήνες.  

β) Χρεωστικοί τόκοι ποσού 2.000.000. 

γ) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ποσού 800.000 

δ) Φόρος ακίνητης περιουσίας ποσού 60.000 

Λογιστική ζημιά προηγούμενης χρήσης 950.000 από την οποία η φορολογικά μεταφερόμενη 

ανέρχεται σε ποσό 550.000 ενώ το ήδη σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό ανέρχεται στο 

ποσό των 4.980.000. 

Η προκαταβολή φόρου προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε 400.000. Το Δ.Σ. της εταιρίας 

προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την διάθεση των κερδών σύμφωνα με το κ.ν. 

2190/20 και την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. ποσού 200.000. 

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής : 

1) Υπολογίζεται το τακτικό αποθεματικό, 

2) Υπολογίζεται το Α μέρισμα και τα συνολικά διανεμόμενα κέρδη, 

3) Προσδιορίζεται ο φόρος εισοδήματος, 

4) Προσδιορίζεται το αποθεματικό του άρθρου 38 του ν. 2238/94 (κατάργηση άρθρο 72 

Ν.4172/13 παράγραφος 12-13), 

5) Προσδιορίζεται το αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 

(κατάργηση άρθρο 72 Ν.4172/13 παράγραφος 12-13), 

6) Προσδιορίζεται το αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ΄ειδικό 

τρόπο(κατάργηση άρθρο 72 Ν.4172/13 παράγραφος 12-13), 

7) Προσδιορίζεται το αποθεματικό των εσόδων από συμμετοχές του ν. 

3697/2008(κατάργηση άρθρο 72 Ν.4172/13 παράγραφος 12-13), 

8) Συντάσσεται ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, 

9) Πραγματοποιείται η εκκαθάριση φόρου εισοδήματος της φορολογικής δήλωσης, 

10) Υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης, 

11) Υπολογισμός φόρου διανεμόμενων κερδών. 
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Υπολογισμός Τακτικού Αποθεματικού 

         Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20 καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που 

προκύπτουν μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιθέντων ακαθάριστων εσόδων όλων των 

εξόδων, ζημιών, των αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα έξοδα όμως του 

άρθρου 31 του Ν2238/94 τα οποία δεν εξέπιπταν φορολογικά, τώρα εκπίπτουν λαμβάνοντας 

υπόψιν τις διατάξεις των άρθρων 21- 23 του Ν. 4172/13. Επομένως στην περίπτωση μας τα 

κέρδη ανέρχονται σε: 

 Καθαρά Κέρδη με τον Ν2238/94 7.000.000 

Μείον Έξοδα που δεν αναγνωρίζονταν με τον 2238/94    720.000 

 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας      60.000 

 Σύνολο 6.220.000 

 

Στην συνέχεια αφαιρείται η κράτηση για το τακτικό αποθεματικό που προβλέπεται από το 

άρθρο 44 του κ.ν. 2190/20 ή από το καταστατικό εάν προβλέπεται μεγαλύτερη κράτηση.  

                      Κέρδη χρήσης     6.220.000 

   Μείον  Διαφορές φορολογικού ελέγχου      800.000   

 Υπόλοιπο κερδών  5.420.000 

   Μείον Λογιστική ζημιά προηγούμενων χρήσεων     950.000 

 Κέρδη άρθρου 45 κ.ν. 2190/20  4.470.000 

   Μείον Αναλογούν φόρος εισοδήματος 26%   1.162.200 

 Υπόλοιπο κερδών για υπολογισμό Τ.Α.   3.307.800 

 Κράτηση χρήσης Τακτικού αποθεματικού 5%     165.390 

 
 

Τακτικό αποθεματικό 

 Υπόλοιπο 2013 4.980.000  



89 
 

 Κράτηση χρήσης 2014    165.390  

 Σύνολο 5.145.390  

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/20 η κράτηση για το Τακτικό Αποθεματικό    (εκτός 

εάν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό) υπολογίζεται μέχρι το 1/3 του μετοχικού 

κεφαλαίου. Συνεπώς η κράτηση για το Τακτικό Αποθεματικό του φορολογικού έτους 2014 

περιορίζεται στο ποσό των 20.000, διότι δεν είναι υποχρεωτική η κράτηση μεγαλύτερου 

ποσού. 

 

Υπολογισμός Α Μερίσματος – Συνολικά διανεμόμενα κέρδη 

Με την τροποποίηση του άρθρου 45 του κ.ν. 2190/20 από το άρθρο 54 του 3604/2007 το 

υποχρεωτικό μέρισμα προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 

148/1967 ήτοι στο 35% των κερδών. 

                      Κέρδη χρήσης     6.220.000 

   Μείον  Διαφορές φορολογικού ελέγχου      800.000   

 Υπόλοιπο κερδών  5.420.000 

   Μείον Λογιστική ζημιά προηγούμενων χρήσεων     950.000 

 Κέρδη άρθρου 45 κ.ν. 2190/20  4.470.000 

   Μείον Αναλογούν φόρος εισοδήματος 26%   1.162.200 

 Υπόλοιπο κερδών για υπολογισμό Τ.Α.   3.307.800 

   Μείον  Τακτικό Αποθεματικό       20.000 

 Κέρδη για υπολογισμό Α μερίσματος 3.287.800 

 Α Μέρισμα 35%  1.150.730 

 Διανεμόμενα Κέρδη  
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 Α Μέρισμα  1.150.730  

 Αμοιβές Δ.Σ.     200.000  

 Σύνολο Διανεμόμενων  1.350.730  

 

 

3) Υπολογισμός καθαρών φορολογικών κερδών 

 Κέρδη χρήσης  5.420.000 

 Σύνολα 5.420.000 

Μείον  Ζημία παρελθουσών χρήσεων    550.000 

 Κέρδη μετά φορολ. αναμόρφωση 4.870.000 

 Κύριος Φόρος 26% 1.266.200 

 Σύνολο φόρου 1.266.200 

 

 

Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 

 Καθαρά κέρδη  6.220.000 

Μείον Ζημίες προηγούμενων χρήσεων    950.000  

 Διαφορές Φορολογικού ελέγχου    800.000 1.750.000 

   4.470.000 

Μείον  Φόρος εισοδήματος 1.266.200  

 Κέρδη προς Διάθεση  3.203.800 

 Τα κέρδη διατίθενται ως εξής   

 Τακτικό Αποθεματικό       20.000 
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 Μερίσματα   1.150.730 

 Αμοιβές Δ.Σ.     200.000 

 Υπόλοιπο κερδών εις νέον  1.833.070 

   3.203.800 

 

Εκκαθάριση φόρου φορολογικής δήλωσης 

 

 Φόρος εισοδήματος 1.266.200 

 Άθροισμα  1.266.200 

Μείον  Φόρος που προκαταβλήθηκε    400.000 

 Φόρος που παρακρατήθηκε 247.500 

 Παρ. φόρος φόρος πωλ. Δημοσίου 40.000 

 Άθροισμα     578.700 

 Χρεωστικό για βεβαίωση  687.500 

Πλέον  Προκαταβολή τρέχουσας χρήσης 80%    550.000 

 Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθ.εισοδημα ακινήτων        3.000 

 Εισφορά υπερ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου           600 

 Άθροισμα  1.241.100 

 

Υπολογισμός οφειλόμενου φόρου διανεμομένων κερδών 

 Διανεμόμενα κέρδη  1.150.730 

Επι  15% συντελεστής φορολογίας     

 Φόρος διανεμόμενων κερδών  172.609,5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
     Παρατηρούμε λοιπόν ότι για την Ανώνυμη Εταιρία η φορολόγηση είναι ένα μόνο 

κομμάτι της πολύπλευρης και πολύπλοκης υπόστασης της. Επίσης για την Ανώνυμη Εταιρία 

η αύξηση των κερδών της και κατά συνέπεια η αύξηση του φόρου με τον οποίο θα 

επιβαρυνθεί, μπορεί να μην αποτελεί για αυτήν προτεραιότητα. Ένας λόγος για αυτό μπορεί  

να είναι η επιθυμία της Ανώνυμης Εταιρίας να εμφανίσει μία εικόνα κερδοφορίας 

προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές. Από την άλλη μεριά η Ανώνυμη Εταιρία μπορεί 

εάν το επιθυμεί να μειώσει την φορολογική της επιβάρυνση αυξάνοντας την επενδυτική της 

δραστηριότητα με ίδια κεφάλαια. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της Εταιρίας με την 

άσκηση της οικονομικής πολιτικής και του σχεδιασμού της λαμβάνει υπόψιν τις 

ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, χωρίς όμως αυτές να επηρεάζουν ολοκληρωτικά 

και κύρια τις αποφάσεις της. 

      Στο παράδειγμα μας το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του φόρου οδηγεί σε μικρότερη 

φορολογική επιβάρυνση με την εφαρμογή του Ν. 4172/13 παρά με τον Ν.2238/94. Το 

αποτέλεσμα αυτό δεν είναι όμως απόλυτο και καθολικό καθώς εμείς επιλέξαμε να 

θεωρήσουμε τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες του Ν.2238/94 εκπιπτόμενες με βάση τον 

Ν.4172/13. Επίσης στο παράδειγμα η χρήση που χρησιμοποιήσαμε είναι αυτή της πρώτης 

εφαρμογής του Ν.4172/13 κατά την οποία οι εταιρίες θα έπρεπε να επιλέξουν για την τύχη 

των αφορολόγητων αποθεματικών τους κάτι το οποίο δεν απεικονίστηκε στο παραπάνω 

παράδειγμα καθώς η σύγκριση θα έπρεπε να γίνει με βάση την περίοδο κατά την οποία 

σχηματίστηκαν τα αποθεματικά, για να συμπεράνουμε εάν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή 

τους  θα ήταν συμφέρουσα κατά  το φορολογικό έτος 2014. Επιπρόσθετα οι φορολογικοί 

συντελεστές που ίσχυαν κατά το φορολογικό έτος 2014 έχουν αυξηθεί, ο φορολογικός 

συντελεστής έχει αυξηθεί από 26% σε 29% και η προκαταβολή από 80% αυξήθηκε σε 

100%. Αυτό από μόνο του θα οδηγούμε σε μία μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση από 

αυτήν που καταγράψαμε εμείς στο παράδειγμα μας. Από άποψη ποσοτική έαν τα δεδομένα 

του παραδείγματος μας παραμέναν ίδια τότε ο Ν.4172/13 επιφέρει σαφώς και μεγαλύτερη 

επιβάρυνση από τον προκάτοχο του. 
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      Παρόλα αυτά δεν είναι τόσο οι ποσοτικές μεταβολές των συντελεστών στην φορολογία 

των κερδών και των  μερισμάτων όσο οι δομικές διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των δύο 

νόμων. Για παράδειγμα ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 

διαφέρει σε τόσο μεγάλο βαθμό που δημιουργεί ένα ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον 

για εταιρίες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο την λιανική πώληση από ότι στην 

χονδρική. Επιπλέον η νέα θεώρηση των εκπιπτόμενων και μη δαπανών ξεφεύγει από την 

τυπολατρική αντίληψη του προηγούμενου κώδικα, δίνει σαφέστατες κατευθύνσεις για την 

αντιμετώπιση των μη εκπτιπτόμενων δαπανών και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν 

ακόμα περισσότερο την φορολογική βάση πάνω στην οποία θα υπολογιστεί ο φόρος. 

Αντίθετα ο Ν.4172/13 απλοποιεί ακόμη περισσότερο την έννοια του εσόδου για τα νομικά 

πρόσωπα και τα συνέπεια και για τις Ανώνυμες Εταιρίες όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 

γεγονός που αυξάνει την φορολογική βάση της κάθε εταιρίας. Αυτό κυρίως συμβαίνει από 

το γεγονός ότι εισοδήματα από άλλες πηγές με τον προηγούμενο φορολογικό κώδικα 

εισοδήματος φορολογούνταν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής απαίτησης από 

μεριάς του δημοσίου, ο νέος κώδικας θεωρεί όλα τα έσοδα, έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και τα φορολογεί με ενιαίο συντελεστή 29%. 

        Παρατηρούμε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα της φορολογικής μεταρρύθμισής του επήλθε 

με την άφιξη του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες 

και τις ιδιομορφίες κάτω από τις οποίες αναπτύσσεται η κάθε ανώνυμη εταιρία. Είναι 

φανερό ότι οι συντελεστές είναι αυξημένοι σε σχέση με προηγούμενες φορολογικές 

περιόδους και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης κυρίως 

σε Εταιρίες οι οποίες έχουν σχεδόν αμετάβλητο κύκλο εργασιών. Επιπρόσθετα ο νέος 

κώδικας φορολογίας εισοδήματος δεν είναι ένα αυτοτελές νομοθέτημα μέσα από το οποίο 

εξαντλείται η άσκηση φορολογικής πολιτικής από πλευράς δημοσίου. Ο Ν.4174/13 

«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις » καθορίζει τις σχέσεις των φυσικών και 

νομικών προσώπων με την φορολογική διοίκηση ορίζει πρόστιμα και ποινές σε περιπτώσεις 

φοροδιαφυγής και γενικά διαμορφώνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα. Τέλος η εισαγωγή του Ν.4308/14 « Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα » που 

εφαρμόζεται από 01 Ιανουαρίου 2015 και μετά δημιουργεί ένα ακόμα πιο σύνθετο τοπίο 

φορολογικά για τις Ανώνυμες Εταιρίες, καθώς η εισαγωγή εννοιών όπως εύλογη αξία, 

αναβαλλόμενη φορολογία και διαχωρισμό λογιστικής και φορολογικής βάσης 

διαφοροποιούν ακόμη περισσότερο την φορολογική ύλη πάνω στην οποία θα εφαρμοστεί ο 

νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος. 
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