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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Ζ εξγαζία απηή είλαη πξνζσπηθή θαη αλαθέξεηαη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, 

ζηνλ δηελεξγνχκελν θνξνινγηθφ έιεγρν θαζψο θαη ζηε θνξνδηαθπγή ησλ Διιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ εληφο ηνπ εθάζηνηε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. ‟ απηή ηελ εξγαζία 

παξνπζηάδνληαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, σο θιάδνο 

ηεο Διεγθηηθήο επηζηήκεο, θαη ηα είδε ζηα νπνία δηαθξίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο 

έιεγρνο βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαη νη έιεγρνη ζηηο Δηαηξείεο. Δπίζεο ζα 

αλαιπζνχλ ηα είδε ησλ εηαηξεηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο θαη νη ηξφπνη 

θνξνιφγεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα δπν ηειεπηαία λνκνζεηηθά πιαίζηα. 

Δπίζεο αλαθέξεηαη ε επίπησζε ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΔΛΠ) ζηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη΄ επέθηαζε ζηε 

θνξνινγία ηνπο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Παξνπζηάδεηαη 

επίζεο, κέζα απφ έξεπλα κε ρξήζε  εξσηεκαηνινγίνπ πνηα είλαη ε δξάζε ησλ 

Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, κε θξηηήξην ηελ αληίιεςε γηα ηελ θνξνινγηθή εζηθή, ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη Κνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο  απφ ηηο πιεγέο ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο σο εθαξκνγή  ηεο  ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο  

λνκνζεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν. Σέινο, δηαηππψλνληαη 

πξνηάζεηο θαη πξνυπνζέζεηο γηα έλα θνξνινγηθφ πιαίζην πνπ ζα θαηαζηεί κνριφο 

αλάπηπμεο θαη φρη ηξνρνπέδε γηα ηελ νηθνλνκία ζηελ Διιάδα. Ζ ρψξα καο σο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νθείιεη λα ζπλδξάκεη ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ηζρπξφηεξεο, 

δηαθαλέζηεξεο θαη θνηλσληθά πην δίθαηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 
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0BΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο 

 

       ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε Φνξνινγηθή Ννκνζεζία ζηε ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

ζπλερή κεηαβνιή ζε λφκνπο, πνπ αθνξνχλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

θπξηφηεξεο κεηαβνιέο ζηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ δπν ηειεπηαίσλ λνκνζεηηθψλ 

πιαηζίσλ (λ.2238/1994 - λ.4172/2013) θαζψο επίζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

(λ.4308/2014) κε ηε κεηάβαζε ζηα ΔΛΠ απφ ην πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ πιαίζην  

(ΔΓΛ §1.205 Π.Γ. 1123/1980 θαη λ.2190/1920) ΔΓΛ. Δπίζεο, ζηφρνο  ηεο 

δηπισκαηηθήο είλαη  λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη ηειεπηαίεο κεηαβνιέο, ηφζν ζην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζην ινγηζηηθφ πιαίζην, έρνπλ βνεζήζεη ζηνλ θαιχηεξν 

ρεηξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο αλ έρνπλ 

βνεζήζεη ην θξάηνο ψζηε λα  απμεζνχλ  ηα θνξνινγηθά ηνπ  έζνδα ιφγσ πεξηνξηζκνχ 

ηεο θνξναπνθπγήο θαη  θνξνδηαθπγήο κέζσ  αχμεζεο  ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλ θαη είκαζηε ζην έθην έηνο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Δπίζεο ζην λα αληηιεθζνχκε θαηά 

πφζν ν θνξνινγηθφο έιεγρνο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο. Σέινο, έρνληαο παξαζέζεη ζπγρξφλσο θαη ηελ 

Δηαηξηθή θνξνινγία πνπ ηζρχεη ζην Δμσηεξηθφ, λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ θνξνινγνχκελσλ - Διιεληθψλ νληνηήησλ - κέζα απφ κηα έξεπλα κε ηε ρξήζε 

δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.1 Ζ Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Με βάζεη ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο ε Γηπισκαηηθή εξγαζία έρεη δνκεζεί ζηα εμήο 

παξαθάησ θεθάιαηα: 

 

Κεθάιαην 1
ν
:Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεη ηνπο ζηφρνπο νη νπνίνη νη ηέζεθαλ πξνο 

κειέηε θαη αλάιπζε θαη  γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Καηφπηλ παξνπζηάδεη ηε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη πσο έγηλε ε νξγάλσζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πνηα θξίζηκα δεηήκαηα ηέζεθαλ πξνο έξεπλα, πνηνη 

πξνβιεκαηηζκνί αληηκεησπίζηεθαλ  θαη κε πνηνλ ηξφπν νδεγεζήθακε ζηελ έξεπλα 

γηα ηε δηεμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.  

    

Κεθάιαην 2
ν  : 

Δπηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθέξεη ηηο ζεκαληηθέο πεγέο απφ ηηο νπνίεο έγηλε ε 

άληιεζε θαη ζπιινγή ηνπ πιηθνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

πσο βηβιία θαζεγεηψλ Παλεπηζηεκίνπ, κειέηεο θαη δεκνζηεχζεηο άξζξσλ Διιήλσλ 

θαη μέλσλ επηζηεκφλσλ. Ζ δε δηαδηθαζία ζχληαμήο ηεο έγηλε κε θαηαγξαθή ησλ πην 

θξίζηκσλ εξεπλεηηθψλ ζεκείσλ  θαη κε ζθνπφ λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν ζε  

θάζε αλαγλψζηε. 

 

1) Κεθάιαην 3
ν
 : Φνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

ην θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηνπ θφξνπ, νη θπξηφηεξεο δηαθξίζεηο ησλ 

θφξσλ, νη θαλφλεο θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ γεληθψο ηε θνξνινγία νη νπνίεο έρνπλ 

δηαηππσζεί ήδε απφ ηνλ 18
Ο
 αηψλα απφ ηνλ ζπνπδαίν νηθνλνκνιφγν Adam Smith.Ζ 

θνξνινγία ζηε ρψξα καο έηζη φπσο εκθαλίζηεθε αξρηθά ,επηθξάηεζε κε βάζε δπν 

θαηεγνξίεο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ζε αλαινγηθφ θαη 

πξννδεπηηθφ θαη κε εηδηθή αλαθνξά ζηα δπν ηειεπηαία λνκνζεηηθά ζπζηήκαηα. Λφγσ 

ηεο κειέηεο ζπγθεθξηκέλα επί ηεο θνξνινγίαο ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ, γίλεηαη 

πξψηα αλαθνξά ζηηο δηαθξίζεηο ησλ Δηαηξεηψλ κε βάζε ην Δκπνξηθφ Γίθαην πνπ 

ηζρχεη ζηε ρψξα καο θαη θαηφπηλ αλάιπζε ηεο θνξνινγίαο πνπ δηέπεη  ηελ θάζε 

κνξθή Δηαηξείαο, παξαζέηνληαο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο  γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζή ηεο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαζηέξσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΔΛΠ 

(λ.4308/2014), ζχκθσλα κε ηα νπνία νη Δηαηξείεο θαηαηάζζνληαη πιένλ ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο σο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε βάζε ην κέγεζφο ηνπο. Ζ πξφζθαηε αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν ηήξεζεο ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πνηεο νληφηεηεο ππνρξενχληαη πιένλ  
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λα ηεξνχλ απινγξαθηθφ ή πιήξεο δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Σέινο αλαιχεηαη 

κε παξάζεζε θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ, ν ξφινο ηεο ινγηζηηθήο ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηχπσζε νξζφηεξνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο 

θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

νληνηήησλ, απνηξέπνληαο ηνπο εηεξνρξνληζκνχο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 

2) Κεθάιαην 4
ν
 : Φνξνινγηθφο έιεγρνο. 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Γηφηη εκθαλίζηεθε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ θαη καδί κε ηνλ 

Δζσηεξηθφ θαη Δμσηεξηθφ έιεγρν, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο Διεγθηηθήο επηζηήκεο. Δπίζεο πνηεο είλαη νη δηαθξίζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ, πνηα είλαη ηα αξκφδηα φξγαλα δηεμαγσγήο ηνπ, ν ηξφπνο δηελέξγεηαο, ε 

δηαδηθαζία επηινγή ππνζέζεσλ πξνο έιεγρν, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηφζν 

ησλ ειεγθηψλ φζν θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηά ηνλ έιεγρν.  

 

3) Κεθάιαην 5
ν
 :  Φνξνινγία ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ. 

Δδψ παξνπζηάδνληαη πίλαθεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα 

γηα ηελ Δηαηξηθή θνξνιφγεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη ζπληειεζηέο ΦΠΑ   

αλαιχνληαο πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ Ζ ρακειή θνξνιφγεζε, σζηφζν δελ απνηειεί παλάθεηα γηα ηηο αλαπηπμηαθέο 

πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη κία κεηαβιεηή ηελ νπνία ζίγνπξα ιακβάλνπκε 

ππφςε ζηηο πξνζσπηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο καο απνθάζεηο, αιιά αλ δνχκε ηα 

παξαδείγκαηα ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, 

θαηαιήγνπκε φηη ε Διιάδα ζε γεληθέο γξακκέο δελ ππνιείπεηαη ζηνπο βαζηθνχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Διιάδαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζε επίπεδα αξθεηά 

πςειφηεξεο χθεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 

4) Κεθάιαην 6
ν
:  Φνξνδηαθπγή – Παξανηθνλνκία  

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηφζν νη έλλνηεο φζν θαη νη αηηίεο χπαξμεο ησλ 

θαηλνκέλσλ ηεο Φνξναπνθπγήο ( tax avoidance ή tax mitigation) πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ελφο θαιά κειεηεκέλνπ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

κέρξη λα πξνζδηνξηζηεί ν ειάρηζηνο δπλαηφο θφξνο. Ζ Φνξνδηαθπγή ( tax evasion) ε 

νπνία απνηειεί απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θνξνινγνχκελνπ θπζηθνχ ή 
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λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο θαη  ε Παξανηθνλνκία ε νπνία δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν εζληθφ πξντφλ (ΑΔΠ). 

 

5) Κεθάιαην 7
ν : 

Μεζνδνινγία θαη επξήκαηα  ηεο έξεπλαο. 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ κεζνδνινγία θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο βάζεη 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γεληθά ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ εηαηξηψλ αλεμαξηήηνπ είδνπο αλαθνξηθά κε ηελ θνξνινγηθή εζηθή, ηε 

θνξνιφγεζε θαη ηε θνξνδηαθπγή. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ έγηλε  ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ κε έλα πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην κε βάζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

ζην πεδίν ηεο θνξνιφγεζεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή απφ 

ηνπο εθάζηνηε επηθεθαιείο ησλ νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ θαη απαληήζεθαλ 100 

εξσηεκαηνιφγηα, κε ζηνρεπκέλε δεηγκαηνιεςία δέθα (10) απφ δέθα (10) θαηεγνξίεο 

εηαηξεηψλ. Καηφπηλ έγηλε επεμεξγαζία απηψλ ζην πξφγξακκα SPSS, δίλνληαο 

απνηειέζκαηα ζε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ηφζν γηα ηελ θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά, 

φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο.  

 

6) Κεθάιαην 8
ν
 :  πκπεξάζκαηα  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο κε πιήξε 

αλαθνξά γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ Δηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα, νη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ίδηαο ηφζν ζηελ Δπηζηήκε φζν θαη 

ζηελ Διιεληθή θνηλσλία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

1BΕπιςκόπηςη Βιβλιογραφύασ 

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ε βηβιηνγξαθία πνπ επηιέρηεθε αλαθέξεηαη ζε πνιχηηκεο πεγέο απφ βηβιία θαη άξζξα 

Διιήλσλ θαη μέλσλ επηζηεκφλσλ. πγθεθξηκέλα, αμηφινγε θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

ήηαλ ε κειέηε αξθεηψλ βηβιίσλ απφ θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

φπσο ηνπ θ.Γεκεηξίνπ Γθίλνγινπ, κε ζπγγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο, φπσο ε « Φνξνινγηθή ινγηζηηθή Η, (2014) », κε 

αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ θφξνπ, ζην ζθνπφ επηβνιήο ηνπ θφξνπ, ζηηο θαηεγνξίεο 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο, ζηηο θπξηφηεξεο δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ, ζηε 

θνξνινγία ζηε ρψξα καο θπζηθψλ θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ, ζηα θνξνινγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ίζρπζαλ ζηελ Διιάδα απφ αξρηθά έσο ζήκεξα (λ.4172/2013) κε ηηο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο θαη κεηαβνιέο ηνπο, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ν θαζνξηζκφο 

νληνηήησλ βάζεη ησλ ΔΛΠ (λ.4308/2014),θαζψο θαη ε «Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή ΗΗ, 

(2014)» ,  κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε ζέκαηα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θψδηθα θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο (λ.4174/2013),ηα ΔΛΠ 

(λ.4308/2014), ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ θαη ην λέν πιένλ ηξφπν ηήξεζεο ινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ νληνηήησλ, επίζεο κε αλαιπηηθά παξαδείγκαηα θαη πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο. Ζ αλσηέξσ βηβιηνγξαθία απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη δηαδξακάηηζε ζε κέγηζην βαζκφ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνπ ηέζεθαλ αξρηθά. 

Οη θαζεγεηέο θ.Υξήζηνο Η. Νεγθάθεο θαη θ.Παλαγηψηεο Γ. Σαρπλάθεο,  ζην 

βηβιίν «χγρξνλα ζέκαηα ειεγθηηθήο & εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ( 2013)», αλαθέξνπλ γηα 

ηνλ νξηζκφ θαη ηελ έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο επηζηήκεο σο κηα απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο Λνγηζηηθήο επηζηήκεο. Γηφηη αζρνιείηαη κε ηε 

δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ 

ειέγρσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Αληηθείκελφ ηεο ζπληζηά ν έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ πξφιεςε, απνθάιπςε, θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ινγηζηηθψλ 

ιαζψλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δελ είλαη 

πνηέ ίδηνη κεηαμχ ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Αλάινγα κε ηνπο 

θνξείο πνπ ηνλ δηελεξγνχλ έρνπκε ηνλ εζσηεξηθφ , ηνλ εμσηεξηθφ θαη ηνλ θξαηηθφ –

θνξνινγηθφ έιεγρν. Δπίζεο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπο δηαθξίλνληαη ζε γεληθφ ή 



6 

 

εηδηθφ, αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ επηηεινχλ ζε πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ, 

αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ζε κφληκνπο, ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο θαη ηέινο αλάινγα κε 

ην ζηνηρείν ζην νπνίν έρεη επηιεγεί λα δψζεη  έκθαζε ν θάζε έιεγρνο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (θπξίσο απφ νξθσηνχο), ιεηηνπξγηθνχο (θπξίσο απφ 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο), απνδνηηθφηεηαο ή Γηνηθεηηθφο, ζπκκφξθσζεο θαη ηέινο 

εηδηθνχο ή δηθαζηηθνχο ειέγρνπο0F

1
.  

Ο Υξήζηνο Η. Νεγθάθεο ζην βηβιίν ηνπ «Λνγηζηηθή εηαηξηψλ (2014)», 

αλαθέξεη γηα ηελ θνξνινγία ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ΗΚΔ 

φηη απνηειεί ηνλ πην ζχγρξνλν θαη επέιηθην ηχπν θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο. 

Δληάζζεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ αθελφο θεθάιαην θη αθεηέξνπ πεξηνξηζκέλε 

επζχλε ησλ κειψλ ηνπο γηα ηα εηαηξηθά ρξέε, κε εμαίξεζε ηνπο εηαίξνπο κε 

εγγπεηηθέο εηζθνξέο. Σν ειάρηζην θεθάιαην ηεο ΗΚΔ είλαη έλα επξψ (1€), ρσξίο 

σζηφζν λα απνθιείεηαη λα νξηζηεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πςειφηεξν κέγεζνο 

θεθαιαίνπ. Οη εηζθνξέο κπνξνχλ λα είλαη θεθαιαηαθέο, λα αληηζηνηρνχλ δειαδή ζην 

γλσζηφ καο θεθάιαην, αιιά επίζεο εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο, λα αληηζηνηρνχλ 

δειαδή ζε ζηνηρεία κε ππνθείκελα ζε απνηίκεζε. Γηα ηε ζχζηαζή ηεο ε ΗΚΔ 

αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο θαη κπνξεί λα ηδξπζεί ζε κία 

κέξα. H ΗΚΔ ζπζηήλεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, εθηφο θαη αλ εηζθέξνληαη ζηελ 

εηαηξεία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πρ. αθίλεηα, γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη 

ε ζπκκεηνρή ζπκβνιαηνγξάθνπ, νπφηε θαη ην θαηαζηαηηθφ ζα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν 

ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. 

Ζ ΗΚΔ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηνλ Γήκν πνπ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηνπ ΔΟΥ, 

ρσξίο λα ππάξρεη σο ζπλέπεηα ε ιχζε ηεο εηαηξείαο.  Δπίζεο, ε ΗΚΔ  δηέπεηαη  απφ ην 

Διιεληθφ δίθαην εθφζνλ είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην ΓΔΜΖ, αθφκα θαη αλ έρεη ηελ 

πξαγκαηηθή  ηεο έδξα ζην εμσηεξηθφ. Δπνκέλσο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη ην θέληξν 

δηνίθεζήο ηεο ζε άιιν  θξάηνο1F

2
. 

Ο θ. Υαηδεγάγηνο Θσκάο, «Γίθαην Δκπνξηθψλ Δηαηξηψλ, 20142F

3
», αλαθέξεη 

φηη ε ίδξπζε ηεο ΑΔ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ.2190/1920 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 λ.δ. 4237/1962 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην άξζξν 38 λ. 

2065/92. Γηα ηε ζχζηαζή ηεο  απαηηείηαη θαηαζηαηηθφ πνπ παίξλεη ηελ κνξθή 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. Καηφπηλ εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη 

Βηνκεραλίαο ή ηε Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρίαο ζηελ νπνία 

                                                 
1
 χγρξνλα ζέκαηα Διεγθηηθήο & εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (2013),ζει.3-7 

2
 Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ (2016), ζει. 319-320 

3
 Γίθαην Δκπνξηθψλ Δηαηξηψλ (2014), ζει.285 
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αλήθεη ε ππφ ίδξπζε αλψλπκε εηαηξία. Σν θαηαζηαηηθφ απηφ γηα λα έρεη ηζρχ πξέπεη 

λα δεκνζηεπζεί καδί κε ηελ πεξίιεςή ηνπ ζην Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο 

ηεο Κπβεξλήζεσο. Σν θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε ίζα κεξίδηα ηα 

νπνία νλνκάδνληαη κεηνρέο. Μεηνρή νλνκάδεηαη ην αμηφγξαθν ην νπνίν ελζσκαηψλεη 

θαη εθθξάδεη θαζέλα απφ ηα κέξε απηά ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

ηδηφηεηα θάπνηνπ πξνζψπνπ λα είλαη κέηνρνο (κέινο ηεο Α.Δ.). Κάζε κέηνρνο 

επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο κεηνρήο ηνπ θαη κπνξεί ειεχζεξα λα κεηαβηβάζεη ηηο 

κεηνρέο ηνπ ζε άιιν πξφζσπν, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε εηαηξεία. 

Ο Βαζίιεηνο Η. Λνπκηψηεο ζην βηβιίν ηνπ «Βαζηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ ΓΠΔ,(2012)3F

4
» θαη «Γηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη 

Δζσηεξηθφο έιεγρνο,(2015)4F

5
» αλαθέξεη γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν φηη ε Γηνίθεζε 

θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο  έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, θαζψο θαη ηε κεγέζπλζή ηνπο. Ο ζηφρνο απηφο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ άκεζε επίβιεςε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κνλάδα απηή είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη 

ζπλεπψο ε επίβιεςε είλαη εθηθηή. κσο ζηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ε 

άκεζε επίβιεςε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηε Γηνίθεζε είλαη αλέθηθηε, ν 

πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ. Με ηνλ φξν ¨ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ¨ ή ¨εζσηεξηθέο δηθιείδεο 

αζθαιείαο¨  (internal controls) ελλννχκε  κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζρεδηάδεηαη θαη 

πινπνηείηαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή εχινγεο δηαζθάιηζεο ζρεηηθά  κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ζε 

ζρέζε κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαζψο θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Δπίζεο ζην βηβιίν ηνπ «Θέκαηα 

Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ ελνπνηεκέλσλ  νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ηα ΔΛΠ,(2015)», αλαθέξεη  κέζα απφ ηελ 

παξάζεζε πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία φηη ε ινγηζηηθή 

ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απνζθνπεί ζηελ απνηχπσζε νξζφηεξνπ ινγηζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ/ππνρξεψζεσλ απνηξέπνληαο ηνπο 

εηεξνρξνληζκνχο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

                                                 
4
 Βαζηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ ΓΠΔ(2012), ζει.14 

5
 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη Δζσηεξηθφο έιεγρνο,(2015), ζει. 46-47 
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 Ο Π. Πάηζεο ζηελ έθδνζή ηνπ  «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Ννκηθψλ  

πξνζψπσλ,(2015)» αλαθέξεη ζηε θνξνινγία ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα φζεο ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία φηη θνξνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηή 26% θαη έσο 50.000 θαζαξά θέξδε, ελψ κε ζπληειεζηή 33% γηα ηα θέξδε 

άλσ ησλ 50.000επξψ. Οη δε Δηαηξείεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά ππφθεηληαη ζε θφξν 

κε ζπληειεζηή 29% αλεμαξηήησο πνζνχ. Καη «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Ννκηθψλ  

πξνζψπσλ,(2016)»,φπνπ αλαθέξνληαη νη λέεο δηαηάμεηο ηεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

πνπ πξφζθαηα ζεζπίζηεθαλ κε ηε ςήθηζε ηνπ λ.4410/03.08.2016 κε αλαθνξά ζην 

βαζηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ λ.4172/2013 θαη πξνβιέπνπλ γηα ηα Ννκηθά 

πξφζσπα, ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπο, π.ρ. γηα ην θφξν κεξηζκάησλ ν 

ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο θαη παξαθξάηεζεο ,  αιιάδεη απφ 10% ζε 15%, ηζρχεη γηα 

εηζνδήκαηα απφ 1.1.2016 θαη αθνξά θπξίσο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (πρ. ΔΠΔ,ΗΚΔ, 

ΑΔ  θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο (πρ. Ο.Δ. Δ.Δ), πνπ έρνπλ λα δηακνηξάζνπλ κεξίζκαηα. 

Καζψο θαη γηα θφξν εηζνδήκαηνο λένο ζπληειεζηήο θφξνπ 29% ζηα θέξδε εηαηξεηψλ 

πνπ ηεξνχλ Απινγξαθηθά βηβιία (Β‟θαη.), ηζρχεη γηα εηζνδήκαηα απφ 1.1.2016. 

Οη Γ. ηακαηφπνπινο & Α. Καξαβνθχξεο «Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, αλάιπζε -  εξκελεία,(2010)5F

6
»,φπνπ γίλεηαη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηε θνξνινγία ηεο Ναπηηιηαθήο Δηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ παιηφ 

λφκν  λ. 27/1975 (άξζξ. 2)  πεξί θνξνινγίαο πινίσλ, επηβνιήο εηζθνξάο πξνο 

αλάπηπμε ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, εγθαηαζηάζεσο αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεκάησλ. πγθεθξηκέλα φηη επηβάιιεηαη βάζεη 

ηνπ λφκνπ 27/1975  θφξνο θαη εηζθνξά επί ησλ ππφ Διιεληθή ζεκαία πινίσλ θαη  

πινία ππφ Διιεληθή ζεκαία ινγίδνληαη φζα είλαη θαηαρσξεκέλα κε αξηζκφ 

λενιφγεζεο ζε Διιεληθφ ιηκέλα ή έρνπλ εγγξαθεί ζε Πξνμεληθά ιηκελαξρεία κε 

ηεξνχκελα λενιφγηα εθδφζεσο εγγξάθνπ Διιεληθήο εζληθφηεηαο, κέρξη ην ρξφλν 

φκσο  πνπ ζα γίλεη δηαγξαθή απηνχ απφ ην λενιφγην. Ο επηβαιιφκελνο απηφο θφξνο 

εμαληιεί πάζα ππνρξέσζε ηνπ πινηνθηήηνπ, σο θαη ηνπ κεηφρνπ ή εηαίξνπ εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο εηαηξείαο νηνπδήπνηε ηχπνπ εθ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαζ' φζνλ αθνξά  

ηα θέξδε, ηα νπνία πξνθχπηνπλ εθ ηεο εθκεηαιιεχζεσο πινίσλ. Δπίζεο σο εηζφδεκα 

απαιιαζζφκελν λνείηαη θαη ε ηπρφλ ππεξαμία ε πξαγκαηνπνηνχκελε εθ ηεο 

εθπνηήζεσο ηνπ πινίνπ, εηζπξάμεσο αζθαιηζηηθήο απνδεκηψζεσο ή νπνηαζδήπνηε 

άιιεο αηηίαο. 

Ο Γ.Κανχλεο (2009), αλαθέξεηαη  ζε ζέκαηα θνξνινγίαο ζρεηηθά κε ην 

αλαινγηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο παξακέλεη 

                                                 
6
 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ(2010),ζει145 
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ζηαζεξφο αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, θαη κε  ην πξννδεπηηθφ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηε 

θνξνιφγεζε θαη εμνκαιχλνληαη νη αληζφηεηεο ησλ εηζνδεκάησλ. Ζ θνξνινγεηέα χιε 

ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, ηα νπνία απνθαινχληαη θιηκάθηα εηζνδήκαηνο. 

Τπάξρεη ζε πξψηε βαζκίδα ην αθνξνιφγεην θιηκάθην θαη απφ εθεί θαη πέξα 

δηακνξθψλνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο.  

Οη Γ. Κνξνκειά – Μαξίλα Θ.Σζηανπζίδνπ, «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο νληφηεηεο,(2016)» αλαθέξεη  ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΔΛΠ απφ ηηο Δηαηξίεο φηη απηέο ηεξνχλ Λνγηζηηθά αξρεία (accounting records) 

ηα νπνία είλαη ηα ειεθηξνληθά ή θπζηθά κέζα, πνπ πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο 

αλαγθαίεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κηαο νληφηεηαο. Σα ινγηζηηθά αξρεία πεξηιακβάλνπλ βάζεηο πξσηνγελψλ 

πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, παξαζηαηηθά ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ (ινγηζηηθά 

ζηνηρεία), θαη άιια ινγηζηηθά αξρεία (ινγηζηηθά βηβιία) ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη 

δεδνκέλα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ.6F

7
 

Οη Κνξνκειάο, Γ. Α. & Γηαλλφπνπινο, Υ. «Φνξνινγηθφο έιεγρνο 

επηρεηξήζεσλ, Αζήλα 2014» αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ φηη ν θάθεινο ηνπ ειεγθηή πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ησλ πξνο έιεγρν δηαρεηξηζηηθψλ, ηηο ππνβιεζείζεο 

δειψζεηο ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ (ΦΠΑ, ΦΜΤ, θιπ.), ηνπο 

αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο Δλδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ, Δθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο 

ΦΠΑ, ζπγθεληξσηηθέο δειψζεηο ΦΜΤ, θιπ., αλαιπηηθέο εθηππψζεηο ζεσξεζέλησλ 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, πθηζηάκελεο παξαβάζεηο ΚΒ ή ΚΦΑ, επψλπκεο ή 

αλψλπκεο θαηαγγειίεο πνπ λα αθνξνχλ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν ζρεηηθφ κε ηελ επηρείξεζε απηή ζηνηρείν. 

Ο Κνξνκειάο Γ. Α., ζην άξζξν ηνπ «Φνξνδηαθπγή αηηίεο θαη αληηκεηψπηζε, 

Ζκεξεζία, 2016» αλαθέξεη φηη ε νπζηαζηηθή απινπνίεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ην θιείζηκν φισλ ησλ παξαζχξσλ πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο θνξναπνθπγήο πξέπεη λα είλαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα. Ζ κεζνδεπκέλε 

θνξνδηαθπγή, έρεη δηθνχο ηεο θαλφλεο, νη νπνίνη ελψ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνπο 

παξαδεθηνχο θαλφλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε αγνξά, 

ζηεξίδνληαη ζην πθηζηάκελν πνιπδαίδαιν θνξνινγηθφ ζχζηεκα.. 

 Ζ θ.Σζαθίξε, Δ. Κ. (2008) «Φνξνινγηθνί Έιεγρνη θαη δηθαηψκαηα 

θνξνινγνπκέλσλ», αλαθέξεη φηη ν θνξνινγνχκελε νηθνλνκηθή νληφηεηα  φηαλ 

                                                 
7
 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο νληφηεηεο(2016),ζει.38  
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ππφθεηηαη ζε έιεγρν έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ, 

αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηδίδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή θαηά ηελ πξψηε εκέξα επίζθεςήο 

ηνπ ζηελ επηρείξεζε. Να ππνβάιιεη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ, αξρηθέο ή 

ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ, 

ηειψλ θαη εηζθνξψλ κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ επί 

απνδείμεη ζρεηηθήο έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο πξνβιεπφκελεο κείσζεο ζην 1/2 ησλ πξφζζεησλ θφξσλ 

ιφγσ εθπξνζέζκνπ ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ. Δπίζεο, δηθαηνχηαη λα ππνβάιιεη 

εηδηθή δήισζε-αλαθνξά γηα ηηο παξαβάζεηο ΚΒ θαη ινηπέο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηά ηα αλσηέξσ ππνβαιιφκελεο δειψζεηο, 

πξνθεηκέλνπ ηα νηθεία πξφζηηκα λα κεησζνχλ ζην 1/5 θαη λα ιακβάλεη κε δαπάλεο ηεο 

αληίγξαθα ή θσηνηππίεο ησλ θαηαζρεζέλησλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ 

εγγξάθσλ.  

Σέινο πεγή άληιεζεο δεδνκέλσλ απνηέιεζε ε κειέηε μέλεο βηβιηνγξαθίαο 

απφ βηβιία, κειέηεο, δειηία ηχπνπ φπσο ηνπ Γάιινπ νηθνλνκνιφγνπ Gaston 

Jèze,φπνπ γίλεηαη αθνξά ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ θφξνπ θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ζπνπδαηφηεηα επηβνιήο ηνπ απφ ην θξάηνο. πγθεθξηκέλα ν θφξνο πνπ 

απαηηείηαη απφ ην θξάηνο είλαη κηα παξνρή ζε ρξήκα, εηδηθή έγθαηξα, νξηζηηθά θαη 

ρσξίο απνδεκίσζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Δπίζεο ν θφξνο 

απνηειεί κηα πξφβιεςε ησλ απαηηνχκελσλ λνκηζκαηηθψλ αμηψλ ζχκθσλα κε 

ζηαζεξνχο θαλφλεο, γηα λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, θαη κφλν 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα άηνκα πξέπεη λα πιεξψζνπλ δηφηη είλαη κέιε κηαο 

νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο 

Οη Sebastian Krautheim, Tim Schmidt-Eisenlohr (2001)7F

8
, ζρεηηθά κε ηνλ 

Γηεζλή θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ θαη ζηελ Δπξσδψλε, αλαθέξεη φηη νη κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεηηνπξγίεο θνξνινγηθνχ 

παξαδείζνπ, λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δηεζλείο θνξνινγηθέο δηαθνξέο. Ζ κειέηε αθνξά  

έλαλ θφξν παηρλίδη αλάκεζα ζε κηα κεγάιε ρψξα θαη εηεξνγελή κνλνπσιηαθέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαηνπίζνπλ ηα θέξδε ζην εμσηεξηθφ. Μαο 

δείρλεη φηη έλαο πςειφηεξνο βαζκφο επηρείξεζεο εηεξνγέλεηα (κέζε-δηαηήξεζε 

εμάπισζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο) απμάλεη ην βαζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ 

αληαγσληζκνχ, δειαδή κεηψλεη ηε θνξνινγηθή ηζνξξνπία ξπζκφ ηεο κεγάιεο ρψξαο, 

νδεγεί ζε πςειφηεξεο εθξνέο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη έηζη κεηψλεηαη ε 

                                                 
8
FID and Iinternational  tax competition-Journal of Public Economics(2011),pp122-133  
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θνξνινγηθή ηζνξξνπία ησλ εζφδσλ ηεο ρψξαο. Δλψ, ζεσξνχκε φηη ηα κνληέια κε 

νκνηνγελή επηρεηξήζεηο ππνηηκνχλ ηε δχλακε ηνπ θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ. 

Οη Kimberly A. Clausing and Yaron Lahav (2011)8F

9
 αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε 

ηελ θνξναπνθπγή θαη ηε θνξνιφγεζε ησλ Πνιπεζληθψλ. πγθεθξηκέλα σο 

παξαηεξεηέο ησλ δηεζλψλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. πσο ε επίδξαζε ζην θίλεηξν λα επελδχζνπλ ζην 

εμσηεξηθφ θαη ε επίδξαζε ζηελ αιινδαπή θνξνινγηθή επαηζζεζία. Με ηελ εζληθή 

πξφλνηαο σο ζηφρν ηελ πνιηηηθή, ζπδεηάκε πψο έλα βάξνο νπδέηεξν κε κεηαηφπηζε 

απφ μέλεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηελ έθπησζε ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί γηα 

λα βειηηψζεη ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε επαηζζεζίαο ζε μέλεο 

ρψξεο κε θνξνινγία ρσξίο ζπλνιηθή απμεηηθή επηβάξπλζε γηα επελδχζεηο ζηελ 

αιινδαπή. Πξέπεη επίζεο λα παξέρνπκε λέα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ν θφξνο 

επαηζζεζία ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πξνο ηα έμσ πξάγκαηη κεηψλεηαη γηα ηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ μέλεο θνξνινγηθέο πηζηψζεηο, ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

Οη Ralph Bayer and Frank Cowell (2009)9F

10
, αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηε 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξνδηαθπγή απηψλ. πγθεθξηκέλα 

ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ην θνξνινγηθφ 

αληαγσληζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο κηαο ρψξαο. 

Ο  Neuman, W. L., & Robson, K. (2012), αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα 

δηεμαγσγήο εξεπλψλ,  ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη δεηγκαηνιεςίαο. Σνλίδεη δε πσο 

φηαλ ππάξρεη ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο πνζνηηθή ε 

ρξήζε ελφο πξσηφηππνπ  εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί ην θχξην εξγαιείν θαηά θφξνλ 

ζε πνζνηηθέο έξεπλεο. 

Ο  De Vaous, D.(2007) αλαθέξεη φηη ν πνην γλσζηφο ηξφπνο γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο αμηνπηζηίαο είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

alpha  (a) ηνπ Cronbach θαη πσο ηηκέο αμηνπηζηίαο κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 0,70 

ζεσξνχληαη απνδεθηέο. Δπίζεο, πσο ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζην ηκήκα 

ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ, πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα, δειαδή ηα 

ππνςήθηα ζηνηρεία, πνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

                                                 
9
 Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,(2001),pp.97-105  

10
 Tax compliance and firms strategic interdependence(2009), pp.1131-1143 
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  Μεζνδνινγία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο βαζίζζεθαλ ζηελ 

έξεπλα πνπ έγηλε κε εξσηεκαηνιφγηα ζε δείγκα επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ λνκηθψλ 

κνξθψλ. Υξνληθά ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ κελψλ Ηνπλίνπ θαη 

επηεκβξίνπ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ 100 επηρεηξήζεηο.  

Ζ εξεπλήηξηα ήηαλ παξνχζα ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμαζθαιίδνληαο ηελ θαηαλφεζε ζηελ απάληεζε 

φισλ ησλ εξσηήζεσλ, απνθεχγνληαο έηζη πηζαλέο παξεξκελείεο θαη απψιεηα 

δεδνκέλσλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε. 

Ζ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ έγηλε ηπραία θαη ακεξφιεπηα. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή απφ ηνπο εθάζηνηε 

επηθεθαιείο ησλ νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ θαη απαληήζεθαλ 100 εξσηεκαηνιφγηα. 

Σέινο, γεσγξαθηθά ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηψκελνπο απφ φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα φιε ηε ρψξα. Αλαιπηηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 

επηά (7) ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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2BΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο 

3. Υορολογικό ύςτημα 

13B3.1. Έννοια του φόρου  

       Ο θφξνο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Γάιινπ νηθνλνκνιφγνπ Gaston Zeze 

(1936),απνηειεί αλαγθαζηηθή εηζθνξά πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θάζε πνιίηε, ρσξίο 

εηδηθή αληηπαξνρή θαη ηελ εηζπξάηηεη ην θξάηνο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο ηνπ.  

Δπνκέλσο, ζθνπφο ηεο επηβνιήο ηνπ θφξνπ είλαη ε θάιπςε ησλ Γεκνζίσλ 

δαπαλψλ. Οη Γεκφζηεο δαπάλεο απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ειέγρνπ ηεο 

εθάζηνηε θπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο, δηφηη κέζσ απηψλ πξψηνλ δηακνξθψλνπλ ηε 

Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, δεχηεξνλ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ή 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο π.ρ. κε ηηο Γεκφζηεο 

επελδχζεηο, κε επηδνηήζεηο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, θαη ηξίηνλ επεξεάδνπλ ηελ 

αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ πξνο άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

Οη δεκφζηεο δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο (Γ.Γθίλνγινπ 2014): 

A) ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, θαη 

Β) ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο. 

ηελ πξψηε απηή θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο, πνπ 

απνηεινχλ ακνηβέο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, φπσο π.ρ. κηζζνί-εκεξνκίζζηα, 

ελνίθηα, λέα κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο γηα θαηαζθεπή έξγσλ, ελψ ζηε δεχηεξε 

θαηεγνξία εληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ην Γεκφζην ηνκέα, νη νπνίεο απνηεινχλ κεηαβίβαζε αγνξαζηηθήο 

δχλακεο απφ ην Γεκφζην πξνο ηνπο ηδηψηεο, γη΄ απηφ αθξηβψο νλνκάδνληαη θαη 

κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο. 

       Δπίζεο, νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ππνδηαηξνχληαη ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

Αi)ζε δαπάλεο θαηαλάισζεο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη 

Αii) ζε δαπάλεο δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

       ηηο δαπάλεο θαηαλάισζεο ηνπ Γεκνζίνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα 

θαηαλαισηηθά αγαζά, φπσο π.ρ. δαπάλεο γηα κηζζνχο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, γηα 

ελνίθηα, γηα γξαθηθή χιε, γηα ζπληήξεζε ππνπξγηθψλ απηνθηλήησλ θιπ, ελψ ζηηο 

δαπάλεο δεκνζίσλ επελδχζεσλ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα αγνξά 
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θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, φπσο π.ρ. δαπάλεο γηα θαηαζθεπή δξφκσλ, έξγσλ 

απνρέηεπζεο, πδξνειεθηξηθψλ θιπ. 

        Οη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ηνπ Γεκνζίνπ δηαθξίλνληαη επίζεο, ζε δπν 

θαηεγνξίεο: 

Βi) ζε κεηαβηβάζεηο πξνο ηα λνηθνθπξηά, θαη 

Βii) ζε κεηαβηβάζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ή επηδνηήζεηο είηε ζε λνηθνθπξηά είηε ζε 

επηρεηξήζεηο.   

       Οη κεηαβηβάζεηο ζηα λνηθνθπξηά είλαη ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ηα επηδφκαηα 

αλεξγίαο, νη ζπληάμεηο αλαπήξσλ πνιέκνπ θιπ., ελψ νη κεηαβηβάζεηο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη νη δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο δηαθφξσλ θιάδσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπο 

νπνίνπο νη θπβεξλήζεηο θξίλνπλ φηη ρξήδνπλ ελίζρπζεο φπσο αγξνηηθά πξντφληα, 

νξηζκέλνη βηνκεραληθνί θιάδνη θιπ. Οη κεηαβηβάζεηο πξνο ηα λνηθνθπξηά ιέγνληαη 

θαη κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο δηφηη, εληζρχνπλ ην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, ελψ νη 

κεηαβηβάζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο νλνκάδνληαη κεηαβηβάζεηο θεθαιαίνπ, γηαηί 

εληζρχνπλ ην θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, δηαθξίλνληαη ζε κεηαβηβάζεηο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζε κεηαβηβάζεηο ζην εμσηεξηθφ.  

Σέινο, γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο αιιά θαη αμηνιφγεζεο ησλ Γεκνζίσλ 

δαπαλψλ ηαμηλνκνχληαη π.ρ. ζε δαπάλεο άκπλαο, ζε δαπάλεο πγείαο, ζε δαπάλεο 

παηδείαο θιπ., θαη απηή είλαη ε γλσζηή Λεηηνπξγηθή ηαμηλφκεζε. ηε ρψξα καο ε 

αλσηέξσ ηαμηλφκεζε έρεη πξαθηηθή αμία, γηαηί αθελφο βνεζάεη ηηο θπβεξλήζεηο λα 

κπνξνχλ γξεγνξφηεξα λα αμηνινγήζνπλ ηηο Γεκφζηεο δαπάλεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ παξαγσγηθά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζην Γεκφζην ηνκέα, 

αθεηέξνπ ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ θαιχηεξεο θξίζεο πεξί Γεκνζίσλ δαπαλψλ απφ 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

 

14B3.2. Κυριότερεσ διακρύςεισ των φόρων 

        Ο πξψηνο πνπ δηαηχπσζε ηελ παιαηνηέξα δηάθξηζε ζρεηηθά κε ηα είδε ησλ 

θφξσλ είλαη ν J.S.Mill10F
11

 ν νπνίνο έζεζε ζαλ  θξηηήξην δηάθξηζεο: ηε δπλαηφηεηα ή 

φρη ηνπ θνξνινγνπκέλνπ λα κεηαζέηεη ην θφξν, πνπ ν λφκνο ηνλ ππνρξεψλεη λα 

θαηαβάιεη ζην Γεκφζην, ζε άιινπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη. 

Με βάζε ην θξηηήξην απηφ δηαθξίλνληαη ζε: 

• Άκεζνη θφξνη φπνπ ν  θνξνινγνχκελνο δελ κπνξεί λα κεηαζέζεη ηνλ θφξν ζε 

άιινπο ηδηψηεο  

                                                 
11

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concise_Encyclopedia_of_Economics, Πξφζβαζε 30/04/2016 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concise_Encyclopedia_of_Economics
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• Έκκεζνη θφξνη  φπνπ ν  θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα κεηαζέζεη θαηά έλα 

κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηνπ, ην θφξν ζε άιινπο ηδηψηεο. 

Τπάξρεη κεγάιε αληηδηθία ζηε ζεσξία γηα ηα θξηηήξηα -πξνυπνζέζεηο ηεο δηάθξηζεο 

απηήο. 

Ζ θξαηνχζα ηάζε είλαη λα ζεσξνχληαη σο άκεζνη θφξνη εθείλνη νη νπνίνη 

επηβάιινληαη απφ ηε θνξνινγνχζα Αξρή: 

1) επί ζηνηρείσλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ άκεζα ηελ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, δει. ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δπλαηφηεηα λα πιεξψλεη θφξνπο ζην 

Γεκφζην π.ρ. εηζφδεκα, πεξηνπζία (ΔΣΑΚ ή ΔΝΦΗΑ). 

2) κε ηελ πξφζεζε λα επηβαξχλνπλ ην πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) πνπ είλαη ππφρξεν 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ π.ρ. ζην θφξν εηζνδήκαηνο. 

Δλψ έκκεζνη θφξνη ραξαθηεξίδνληαη φζνη επηβάιινληαη απφ ηε θνξνινγνχζα Αξρή: 

1) επί ζηνηρείσλ, πνπ απνηεινχλ ελδείμεηο κφλν ηεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ π.ρ. δαπάλε θαηαλάισζεο. 

 2) κε ηελ πξφζεζε λα επηβαξχλνπλ ηα ηξίηα πξφζσπα, κε ηα νπνία ζπλαιιάζζεηαη ν 

ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ ζην Γεκφζην. 

Με βάζεη ηελ αλσηέξσ άπνςε άκεζνη θφξνη ζην ζχζηεκά καο είλαη: 

• Ο θφξνο εηζνδήκαηνο  

• Ο θφξνο θεθαιαίνπ (θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ) 

• Ο εληαίνο θφξνο ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) 

θαη έκκεζνη θφξνη είλαη : 

• Οη δαζκνί  

• Οη θφξνη θαηαλάισζεο  

• Ο θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (Φ.Κ.Δ.) 

• Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) θαζψο θαη φζνη άιινη θφξνη κπνξνχλ 

λα επηξξηθζνχλ απφ ηνπο θαηά λφκν θνξνινγνπκέλνπο ζε ηξίηνπο. 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ πξαθηηθή ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

δηνίθεζεο θαη ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, θπξίσο κεηά ηελ θαηάξγεζε 

ησλ θνξνινγηθψλ ζπλφξσλ θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο 

κεηαμχ απηψλ, είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνθαινχληαη ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο απηήο θπξίσο ιφγσ θαζπζηέξεζεο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο πξνο 

ην θνηλνηηθφ δίθαην (πξσηνγελέο θαη παξάγσγν). Σα εκπφδηα απηά επηθεληξψλνληαη 

ζηνλ ηνκέα ιεηηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ησλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζηνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ 
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ειεπζεξηψλ (ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ) πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο, θαζψο 

θαη ζηνπο ηνκείο ηεο ελαξκφληζεο ηεο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ 

απνηακηεχζεσο θαηνίθσλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ην θξάηνο ηεο 

θαηάζεζεο θαη απφ ηνπο δηαλεκφκελνπο ηφθνπο θαη δηθαηψκαηα κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνβιέπνπλ νη θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

Σα πξνβιήκαηα απηά πξνο ην παξφλ αληηκεησπίδνληαη κε επηηπρία απφ ηε 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ)11F
12

, πνπ άξρηζε 

λα δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αιιά θαη απφ ηελ 

έζησ θαη πεξηνξηζκέλε ελαξκφληζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο πξνο ηηο εγθξηζείζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

 

3.3    Κανόνεσ - αρχϋσ  που διϋπουν τη φορολογύα 

Ζ θνξνινγία ζεζπίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θάζε θξάηνπο θαη 

επηβάιιεηαη κε βάζε νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη αξρέο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλεο 

δηεζλψο θαη απνηεινχλ ηε ζχδεπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο πείξαο. 

Οη ζπνπδαηφηεξνη φκσο θαλφλεο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ θσηζέδν νηθνλνκνιφγν θαη 

θηιφζνθν Adam Smith (1723-1790), ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ ¨Ο πινχηνο ησλ Δζλψλ¨ 

(The wealth of Nations, 1776),ηνπο δηαηχπσζε σο εμήο:  

1) Καλφλαο Φνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο. 

Με ηελ έλλνηα φηη νη θνξνινγνχκελνη πνιίηεο πξέπεη λα εηζθέξνπλ ζηηο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο 

αλάινγα κε ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ. 

2) Καλφλαο ηεο βεβαηφηεηαο ηνπ θφξνπ. 

¨Ο θφξνο είλαη βέβαηνο θαη φρη απζαίξεηνο¨. Γειαδή, ην πιεξσηέν πνζφ ηνπ θφξνπ, ν ρξφλνο 

θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα, έηζη ψζηε ν πνιίηεο λα γλσξίδεη 

πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην Γεκφζην ρσξίο ηνλ θίλδπλν ηπρφλ παξεξκελεηψλ. 

3) Καλφλαο ηεο πξνζθνξφηεηαο ή θαηαιιειφηεηαο ηνπ θφξνπ. 

ρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν, θαη ρξφλν πιεξσκήο ηνπ θφξνπ, έηζη ψζηε λα ν θνξνινγνχκελνο 

πνιίηεο λα δηεπθνιχλεηαη απφ θάζε άπνςε.  

4) Καλφλαο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ηνπ θφξνπ. 

Αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ν θφξνο πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 

αξρή, δειαδή κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δηαθνξά αλάκεζα ζην θφξν πνπ νθείινπλ λα 

θαηαβάινπλ νη πνιίηεο θαη ζην πνζφ πνπ ζα εηζπξάηηεη ην Γεκφζην λα είλαη ε κηθξφηεξε 

δπλαηή(Κανχλεο Γ., 2006). 

                                                 
12

http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news?newscode, Πξφζβαζε 19.09.2016 

http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news?newscode
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16B3.4     Η φορολογύα ςτη χώρα μασ 

          Ζ θνξνινγία ζηε ρψξα καο ξπζκίζηεθε αξρηθά, απφ δπν βαζηθά θνξνινγηθά 

λνκνζεηήκαηα(Γ.Γθίλνγινπ, 2014): 

α)απφ ην 3323/1955 θαη  

β) απφ ην 3843/1958. 

Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ ζην κελ πξψην είλαη ηα  θπζηθά πξφζσπα, ελψ ζην δεχηεξν 

ηα λνκηθά πξφζσπα. Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ην νπνίν 

πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ή ην Δμσηεξηθφ, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο θαηνηθεί (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή έρεη ηελ έδξα ηνπ (λνκηθφ πξφζσπν) κφληκα ζηελ Διιάδα. Γηα ηνλ ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζα ζεσξείηαη ζαλ έηνο αλαθνξάο ε 

πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. 

Σα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα, κε βάζε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ, δηαθξίλνληαη ζε δπν 

θαηεγνξίεο (Κανχλεο, 2009). 

1) ην αλαινγηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο παξακέλεη ζηαζεξφο 

αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, θαη 

2) ην πξννδεπηηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα ζπλεηζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηε θνξνιφγεζε θαη εμνκαιχλνληαη νη αληζφηεηεο ησλ εηζνδεκάησλ. Ζ 

θνξνινγεηέα χιε ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, ηα νπνία απνθαινχληαη θιηκάθηα 

εηζνδήκαηνο. Τπάξρεη ζε πξψηε βαζκίδα ην αθνξνιφγεην θιηκάθην θαη απφ εθεί θαη πέξα 

δηακνξθψλνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο. ηε ρψξα καο ην 

πξννδεπηηθφ ζχζηεκα εθαξκφδεηαη απφ ην 1955. Απφ ηφηε, έρνπκε πεξίπνπ γχξσ ζηηο 30 

ηξνπνπνηήζεηο(Γ.Γθίλνγινπ, 2014) πάλσ ζηα δπν απηά βαζηθά λνκνζεηήκαηα (λ.3323/55 θαη 

λ.3849/58)  κε ηδηαίηεξεο αιιαγέο ζηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο.  

      Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ρψξα καο κέρξη ην 2013 (δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1-

31/12/2012) ίζρπζε ν εληαίνο θφξνο επί ηνπ θαζαξνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ εηζήρζε ηφηε κε ην λ.δ. 3323/1955 θσδηθνπνηήζεθε  κε ηνλ λ.2238/94 θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λ.2386/96, 2390/96, 2443/96, 2459/97 θαη ηξνπνπνηείηαη θαη 

κέρξη ζήκεξα.  

χκθσλα ινηπφλ κε ην αξ.4 ηνπ λ.2238/94 ην εηζφδεκα αλάινγα κε ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπ 

δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο σο εμήο (Γ. ηακαηφπνπινο, 2010): 

Α-Β: Δηζφδεκα απφ αθίλεηα 

Γ    : Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο  

Γ    : Δηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο  

Δ    : Δηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο  

Σ  : Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο 
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 Καηφπηλ ζηε ρψξα καο ςεθίζηεθε ν λ.4110/13 (ΦΔΚ 17Α/23-01-2013) θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

λ.4172/13ΝΔΟ ΚΦΔ, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηνλ 4110/13 θαη ηζρχεη απφ 01-01-2014 

(δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1-31/12/13). 

Ζ ςήθηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ έρεη θαηαξγήζεη ζρεδφλ φια  ηα πξνεγνχκελα, γηαηί 

απνηειεί αληηγξαθή ησλ μέλσλ λφκσλ, θαλφλσλ θαη αξρψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, πνπ ζε 

πνιιά ζεκεία εηζάγεη θαηλνηφκα ζηνηρεία θαη είλαη κηα λέα θνξνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα 

ηε ρψξα καο. Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε πηνζέηεζε ησλ έκκεζσλ 

ηερληθψλ ειέγρνπ, νη νπνίεο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ ΟΟΑ. Απφ ην 2005 ηα θξάηε κέιε 

άξρηζαλ λα πξνηείλνπλ λέεο θνξνινγηθέο ηδέεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη έηζη 

ηέζεθαλ νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο ππνινγηζκνχ κε βάζε ηνλ έκκεζν ηξφπν. 

Οη Αξρέο απηέο είλαη (Γ.Γθίλνγινπ,2014) : 

1)Ζ αξρή ηεο αλάιπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ (source and 

application of fund method). 

2)Σσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη δαπαλψλ ζε κεηξεηά (bank deposits and cash 

expenditure method). 

3)Ζ αξρή ησλ αλαινγηψλ (mark-up method). 

4)Σεο ζρέζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν θχθινπ εξγαζηψλ (Unit and 

volume method). 

5)Σεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ (net worth method). 

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αξρή ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

θαζαξήο ζέζεο εθαξκφδνληαη θπξίσο φηαλ α) ππάξρεη αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο, β) 

πξαγκαηνπνηνχληαη δαπάλεο νη νπνίεο δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ πνπ δειψζεθαλ, γ) ππάξρνπλ βάζηκεο ππνςίεο ή πιεξνθνξίεο φηη 

ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην δεισζέλ.  

Οη λέεο δηαηάμεηο ηεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ πξφζθαηα ζεζπίζηεθαλ κε ηε 

ςήθηζε ηνπ λ.4410/03.08.2016 (ΦΔΚ Α΄ 141/03.08.2016) κε αλαθνξά ζην βαζηθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ λ.4172/2013 πξνβιέπνπλ γηα ηα Ννκηθά πξφζσπα, ζηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπο, ηα εμήο (Πάηζεο, 2016): 

Π.ρ. Φφξνο κεξηζκάησλ 

Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο θαη παξαθξάηεζεο  ησλ κεξηζκάησλ,  αιιάδεη απφ 10% 

ζε 15%. (Ηζρχεη γηα εηζνδήκαηα απφ 1.1.2016) 

Αθνξά θπξίσο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (πρ. ΔΠΔ,ΗΚΔ, ΑΔ  θαη πξνζσπηθέο 

εηαηξείεο (πρ. Ο.Δ. Δ.Δ), πνπ έρνπλ λα δηακνηξάζνπλ κεξίζκαηα. 

Π.ρ. Φφξνο εηζνδήκαηνο  

Νένο ζπληειεζηήο θφξνπ 29% ζηα θέξδε εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ Απινγξαθηθά βηβιία 

(Β‟θαη.), (Ηζρχεη γηα εηζνδήκαηα απφ 1.1.2016) 
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Αθνξά : 

Πξνζσπηθέο εηαηξείεο (ΟΔ, ΔΔ θιπ), 

πλεηαηξηζκνχο θαη ελψζεηο απηψλ, 

Κνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, 

Κνηλνπξαμίεο, 

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

ζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. 

 

πγθξηηηθά Παξαδείγκαηα: 

Παξαδείγκαηα (Αθνξνχλ ηηο Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο) 

1.Καζαξά Κέξδε  απφ Αηνκηθή Δπηρείξεζε 25.000€. Ο λένο Τπνινγηζκφο ηνπ Φφξνπ έρεη σο 

εμήο :  25.000€ ν ζπληειεζηήο θφξνπ είλαη 29% θαη ν θφξνο είλαη 7.250€  

(Με ην παιαηφ θαζεζηψο (2015) ν θφξνο ζα ήηαλ  25.000€ ν ζπληειεζηήο θφξνπ είλαη 26% = 

6.500€) 

2.Καζαξά Κέξδε  απφ Αηνκηθή Δπηρείξεζε 60.000€. Ο λένο Τπνινγηζκφο ηνπ Φφξνπ έρεη σο 

εμήο:  

60.000€.. 29% = 17.400 €  

(Με ην παιαηφ θαζεζηψο (2015) ν θφξνο ζα ήηαλ 16.300€) 

Μέρξη ηηο 50.000€ ν ζπληειεζηήο θφξνπ είλαη 26% θαη ν θφξνο είλαη 13.000€, γηα ηα 

ππφινηπα 10.000€ ν ζπληειεζηήο θφξνπ είλαη 33% θαη ν θφξνο είλαη  3.300€. 

Άξα χλνιν Φφξνπ: 13.000€+ 3.300€=16.300€ 

ΠΙΝΑΚΑ 1. Παραδεύγματα φορολογύασ Προςωπικών Εταιρειών με 

Απλογραφικϊ (Β΄κατ) Βιβλύα 

 

Πεγή:248Hhttp://www.skai.gr/news/business/article/314645/to-neo-forologiko,Πξφζβαζε 20/09/2016 

http://www.skai.gr/news/business/article/314645/to-neo-forologiko
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17B3.5 Ειςαγωγό ςτα Νομικϊ Πρόςωπα – Εύδη Επιχειρόςεων 

 

Οη δηαθξίζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γίλνληαη κε δηάθνξα θξηηήξηα: 

 Σν αληηθείκελν απαζρφιεζεο φπνπ αλάινγα κε ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο 

δηαθξίλνληαη ζε επηρεηξήζεηο πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο, ηξηηνγελνχο 

παξαγσγήο θαη επηρεηξήζεηο κηθηήο δξάζεο. 

 Σνλ θνξέα φπνπ δηαθξίλνληαη ζε ηδησηηθέο, δεκφζηεο, δεκνηηθέο & θνηλνηηθέο 

θαη κηθηέο. 

 Σν κέγεζνο θαη δηαθξίλνληαη ζε κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

 Σνλ ζθνπφ θαη δηαθξίλνληαη ζε θεξδνζθνπηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο. 

 Σελ λνκηθή κνξθή φπνπ νη επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή 

θαηαηάζζνληαη ζηηο ηξείο βαζηθέο κνξθέο: 

    α) Οη αηνκηθέο 

    β) Οη εηαηξηθέο θαη 

    γ) Οη ζπιινγηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

α)Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο 

       Ζ αηνκηθή επηρείξεζε έρεη κφλν έλαλ ηδηνθηήηε ή ηδξπηή πνπ είλαη ν 

κφλνο απαζρνινχκελνο ή βνεζνχκελνο απφ θάπνηνλ αξηζκφ αηφκσλ. Ζ ζπρλή 

εκθάληζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ απιή κνξθή 

επηρείξεζεο θαη γηα ηελ ίδξπζε ηεο δελ απαηηείηαη απφ ηνλ λφκν θάπνην ειάρηζην 

πφζν θεθαιαίνπ ψζηε λα αξρίζεη θάπνηνο ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ . Δπίζεο δελ 

απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο δηαηππψζεηο.Σα πιενλεθηήκαηα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 

είλαη: ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ παξνπζηάδεη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

γξήγνξε ιήςε απνθάζεσλ, ε πξνζσπηθή επαθή ηνπ ηδηνθηήηε κε ηνπο πειάηεο ηνπ 

θ.ά. Αληίζεηα, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο είλαη: φηη δελ ππάξρεη εμεηδίθεπζε, αθνχ 

ζπλήζσο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε επηρεηξεκαηία, ηα 

θεθάιαηα ζπλήζσο είλαη κηθξά, ν ρξφλνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ηδηνθηήηε θ.ά.  

 

β)Δηαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Οη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπλεξγαζία δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

αηφκσλ, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εηαηξηθφ δεζκφ ζηελ αλάγθε εμεχξεζεο 

θεθαιαίσλ γηα ηελ επηρείξεζε, είηε ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο, είηε θαη γηα ηνπο δχν απηνχο ιφγνπο. Οη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

δηαθξίλνληαη: ζε εηαηξείεο πξνζσπηθέο θαη ζε εηαηξείεο θεθαιαηνπρηθέο. 

 

β.1Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο 

ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο ε πξνζσπηθφηεηα ησλ εηαίξσλ έρεη πξσηαξρηθφ ξφιν. Ζ 

θήκε ηεο, ε  θεξεγγπφηεηα ηεο, θαζψο θαη ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εηαίξσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ηεο ρψξαο καο νη πξνζσπηθέο εηαηξείεο 

δηαθξίλνληαη ζε: νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο, εηαηξείεο ζπκπινηνθηεζίαο θαη ζε 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξείεο. 

 

 Οκφξξπζκε Δηαηξεία 

χκθσλα κε ηνλ Δκπνξηθφ λφκν νλνκάδνπκε Οκφξξπζκε ηελ εηαηξεία πνπ ηδξχεηαη 

απφ δπν ή πεξηζζφηεξα άηνκα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ζπγγεληθφ δεζκφ ή κε ζηελή 

γλσξηκία κε ζθνπφ ηελ δηελέξγεηα εκπνξηθψλ πξάμεσλ θάησ απφ ηελ εκπνξηθή 

επσλπκία θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο. Οη εηαίξνη επζχλνληαη πξνζσπηθά, 

απεξηφξηζηα θαη κε νιφθιεξε ηελ αηνκηθή πεξηνπζία ηνπο γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο εηαηξείαο. Ζ Οκφξξπζκε εηαηξεία απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν, ε ζχζηαζε ηεο 

νπνίαο απνδεηθλχεηαη απφ έλα έγγξαθν πνπ νλνκάδεηαη θαηαζηαηηθφ θαη απαηηείηαη ε 

δεκνζίεπζε ηνπ ζην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο. Ζ δσή ηεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

δσή ησλ εηαίξσλ θαη είλαη αδχλαηε ε πξνζρψξεζε λένπ εηαίξνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε 

θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ. ην θαηαζηαηηθφ αλαθέξνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εηαίξσλ, νη ιφγνη ιχζεο θαη ν ηξφπνο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

νκφξξπζκεο εηαηξείαο. 

 

• Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία 

Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία, είλαη εθείλε ηεο νπνίαο έλαο ή πεξηζζφηεξνη εηαίξνη 

επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη απεξηφξηζηα γηα φιν ην πνζφ ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξίαο 

δειαδή είλαη νκφξξπζκνη  θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη  εηαίξνη επζχλνληαη κέρξη ηνπ 

πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπ δειαδή είλαη εηεξφξξπζκνη. Δπνκέλσο ε βαζηθή δηαθνξά 

απφ ηελ νκφξξπζκε εηαηξεία είλαη φηη έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο επζχλεηαη κε φιε ηνπ 

ηελ πεξηνπζία, σο νκφξξπζκνο εηαίξνο θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ εηαίξνο είλαη 

εηεξφξξπζκνο, δειαδή επζχλεηαη πεξηνξηζκέλα θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο 

ηνπ. Έηζη ε εηεξφξξπζκε εηαηξεία πεξηιακβάλεη πξνζσπηθά θαη θεθαιαηνπρηθά 

ζηνηρεία. Οη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη δελ ζεσξνχληαη έκπνξνη, αιιά απινί 
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ρξεκαηνδφηεο ηεο εηαηξείαο γη απηφ δελ επηηξέπεηαη  ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπο 

ζηελ επσλπκία. ε πεξίπησζε αλαγξαθήο γίλνληαη ακέζσο νκφξξπζκνη.  Σέινο δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ ζχζηαζε ηεο απαηηείηαη 

θαηαζηαηηθφ θαη ε δεκνζίεπζε ηνπ ζην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο.  Άξα ε 

δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε εθείλε ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο. Σέινο ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ κνληέιν θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζε 

νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ζα θνξνινγεζεί 

εμαξηάηαη απφ ηελ αλνκνηνγέλεηα θαη ηνλ βαζκφ ηεο μέλεο ηδηνθηεζίαο. 

 

• πκπινηνθηεζία (ή Ναπηηθή εηαηξία) 

Ζ ζπκπινηνθηεζία είλαη έλαο ηδηφξξπζκνο ηχπνο εηαηξείαο, πνπ ηδξχεηαη κε 

ζθνπφ ηελ ζπλεθκεηάιιεπζε ελφο θνηλνχ πινίνπ. Οη δαπάλεο θαη νη επζχλεο ησλ 

ζπκπινηνθηεηψλ είλαη αλάινγεο κε ην πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο επί ηνπ πινίνπ. 

 

• πκκεηνρηθή ή αθαλήο εηαηξεία 

Ζ εηαηξεία πνπ δηαθέξεη απφ ηνπο ινηπνχο εηαηξηθνχο ηχπνπο είλαη ε 

ζπκκεηνρηθή ή αθαλήο εηαηξεία επεηδή έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο πνπ θαιείηαη εκθαλήο 

ή δηαρεηξηζηήο, αλαπηχζζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο, ελψ νη ππφινηπνη εηαίξνη 

νλνκάδνληαη αθαλείο. Απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη ε γξήγνξε 

εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ θαη ε γξήγνξε θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαηππψζεηο ζχζηαζε 

θαη δηάιπζε ηεο. 

 

β.2 Δηαηξείεο Κεθαιαίνπ (Κεθαιαηνπρηθέο)
13

 

 

ηηο εηαηξείεο θεθαιαίνπ θπξηαξρεί ην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη φρη ην 

πξνζσπηθφ ζηνηρείν. ηηο εηαηξείεο θεθαιαίνπ αλήθνπλ: Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ) 

θαη Ζ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή εηαηξία 

(Η.Κ.Δ.) 

 

• Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.) 

Ο ζεζκφο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζεσξείηαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

επηηεχγκαηα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, γηα ηνλ ιφγν φηη ε ζπγθέληξσζε κεγάισλ 

θεθαιαίσλ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ νπνηαδήπνηε πεγή, θαηεγνξία απνηακηεπηψλ ή 

ρψξα, ελψ ηε δηνίθεζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο αλαιακβάλνπλ ηθαλά ζηειέρε. Γηα 

                                                 
13

 Πεγή Υαηδεγάγηνο, Θ. (2014): «Γίθαην Δκπνξηθψλ Δηαηξηψλ»,ζει.285 
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ηελ ίδξπζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ.2190/1920 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 4 λ.δ. 4237/1962 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην άξζξν 38 λ. 2065/92, απαηηείηαη 

θαηαζηαηηθφ πνπ παίξλεη ηελ κνξθή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ην νπνίν 

εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ή ηε Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρίαο ζηελ νπνία αλήθεη ε ππφ ίδξπζε αλψλπκε εηαηξία. 

Σν θαηαζηαηηθφ απηφ γηα λα έρεη ε ηζρχ πξέπεη λα δεκνζηεπζεί καδί κε ηελ πεξίιεςε 

ηνπ ζην Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. Σν θεθάιαην ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε ίζα κεξίδηα ηα νπνία νλνκάδνληαη κεηνρέο. Μεηνρή 

νλνκάδεηαη επίζεο θαη ην αμηφγξαθν ην νπνίν ελζσκαηψλεη θαη εθθξάδεη θαζέλα απφ 

ηα κέξε απηά ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο επίζεο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ λα είλαη κέηνρνο 

(κέινο ηεο Α.Δ.). Κάζε κέηνρνο επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο κεηνρήο ηνπ θαη 

κπνξεί ειεχζεξα λα κεηαβηβάζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζε άιιν πξφζσπν, ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε εηαηξεία. Σν θαηψηεξν φξην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 24.000 επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο (αξ. 8 λ. 2190/20, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξ.38 

παξ.1 λ.2065/1992) φηαλ γίλεηαη ε ζχζηαζε κε ηδησηηθή ή άκεζε ή εληαία θάιπςε. Σν 

παξαπάλσ πνζφ είλαη κεγαιχηεξν αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. πνπ ην αληηθείκελν ηεο είλαη 

νη αζθάιεηεο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Α.Δ. είλαη ε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κεηφρσλ 

γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπο, ε εχθνιε κεηαβίβαζε 

ησλ κεηνρψλ, ε κεγάιε πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, ε δπλαηφηεηα ζηειέρσζεο ηεο 

εηαηξείαο κε ηθαλά ζηειέρε θ.ά. Σα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο Α.Δ. ζεσξνχληαη 

ε απμεκέλε δπζθνιία γηα ηελ ίδξπζε ηεο ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαηππψζεσλ, ε 

ζπγθέληξσζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε ηεο, ε δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, επεηδή νη απνθάζεηο δελ 

ιακβάλνληαη γξήγνξα θ.ά. 

 

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) 

 

Ζ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο αλήθεη ζηηο κηθηέο εηαηξείεο. Ζ Δ.Π.Δ. 

έρεη γλσξίζεη κεγάιε επηηπρία ζηε ρψξα καο, γηαηί ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

νκφξξπζκεο εηαηξείαο θαη εθείλα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο κηθξφηεξεο θιίκαθαο απφ απηέο ησλ 

Α.Δ. Γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Π.Δ. απαηηείηαη θαηάζεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηνπ ζην Γειηίν Α.Δ. 

θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. Σν θεθάιαην ηεο δηαηξείηαη ζε κεξίδηα, 
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πνπ απνθηνχλ δηάθνξα άηνκα, ηα νπνία επζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα 

κεξίδηα πνπ θαηέρεη ην θαζέλα. Σν ειάρηζην χςνο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ είλαη 

4.500 επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζή ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο 

θαη ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη θαηαβεβιεκέλν ζε κεηξεηά( αξ.4 λ.3190/55, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.2842/2000). Ζ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

δηνηθείηαη απφ ηελ πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ θαη ην δηαρεηξηζηή ή ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Σέινο σο πιενλέθηεκα ηεο Δ.Π.Δ. κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε πεξηνξηζκέλε επζχλε 

ησλ εηαίξσλ ζε αληίζεζε κε ηηο Πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ε επειημία ζηηο απνθάζεηο 

ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο δηνίθεζεο, αληηζέησο σο κεηνλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο Α.Δ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ. 

 

• Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία (ΗΚΔ) 

Ζ ΗΚΔ είλαη θεθαιαηνπρηθή θη εληάζζεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ 

αθελφο θεθάιαην θη αθεηέξνπ πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κειψλ ηνπο γηα ηα εηαηξηθά 

ρξέε, κε εμαίξεζε ηνπο εηαίξνπο κε εγγπεηηθέο εηζθνξέο. Σν ειάρηζην θεθάιαην ηεο 

ΗΚΔ είλαη έλα επξψ (1€), ρσξίο σζηφζν λα απνθιείεηαη λα νξηζηεί απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πςειφηεξν κέγεζνο θεθαιαίνπ. 

     Οη εηζθνξέο κπνξνχλ λα είλαη θεθαιαηαθέο(Νεγθάθεο, 2016), λα αληηζηνηρνχλ 

δειαδή ζην γλσζηφ καο θεθάιαην, αιιά επίζεο εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο, λα 

αληηζηνηρνχλ δειαδή ζε ζηνηρεία κε ππνθείκελα ζε απνηίκεζε. 

     Γηα ηε ζχζηαζή ηεο ε ΗΚΔ αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο 

θαη κπνξεί λα ηδξπζεί ζε κία κέξα. Καη απηφ ηζρχεη αθφκα θαη γηα εηαηξείεο πνπ ε 

επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο απαηηεί αδεηνδφηεζε. Σν λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα 

ζπζηαζεί, λα ιάβεη ΑΦΜ θαη λα ιεηηνπξγήζεη.  

     H ΗΚΔ ζπζηήλεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, εθηφο θαη αλ εηζθέξνληαη ζηελ εηαηξεία 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πρ. αθίλεηα, γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε 

ζπκκεηνρή ζπκβνιαηνγξάθνπ, νπφηε θαη ην θαηαζηαηηθφ ζα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. 

     Ζ ΗΚΔ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηνλ δήκν πνπ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηνπ ΔΟΥ, 

ρσξίο λα ππάξρεη σο ζπλέπεηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο.  Δπίζεο, ε ΗΚΔ ζα δηέπεηαη απφ 

ην ειιεληθφ δίθαην εθφζνλ είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην ΓΔΜΖ, αθφκα θαη αλ έρεη ηελ 

πξαγκαηηθή ηεο έδξα ζην εμσηεξηθφ. Δπνκέλσο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη ην θέληξν 
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δηνίθεζήο ηεο ζε άιιν θξάηνο πέξαλ ηεο Διιάδνο θαη λα ηδξχεη δεπηεξεχνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ή ζηελ αιινδαπή. 

     Με ηνλ λ. 4072/2012 εηζήρζε θαη άιιε κία θαηλνηνκία πνπ πξνβιέπεη φηη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΗΚΔ, εθφζνλ γίλνληαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν 

θαζψο θαη ηα πξαθηηθά κπνξνχλ λα ζπληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο 

ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επειημίαο ηεο παξέρεηαη απφ ηνλ λφκν 

ε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζπλέιεπζεο, 

ε δε ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή (8) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη νη εηαίξνη ελεκεξψλνληαη αθφκε θαη κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). Απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πξνβιέπνληαη φρη 

κφλν γηα ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο, αιιά θαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ, ηελ ζπλεδξίαζε ησλ νξγάλσλ ηεο θιπ.  

     ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, απαηηείηαη δεκνζηφηεηα (π.ρ. ησλ εηαηξηθψλ 

κεηαβνιψλ) απνθιεηζηηθά δηα κέζνπ ηνπ ΓΔΜΖ ή ηζηνζειίδαο. Ζ δεκνζίεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ΗΚΔ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ 

Γ.Δ.ΜΖ. θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο, εληζρχνληαο θαη κε απηή ηε ξχζκηζε ηελ 

εηαηξηθή δηαθάλεηα. Ζ δηαλνκή θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο έπεηαη ηεο δεκηνπξγίαο 

απνζεκαηηθνχ. Δηδηθφηεξα δηαλνκή ησλ εηήζησλ θεξδψλ γίλεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο 

αθαηξεζεί ην 1/20 απηψλ θαη δηαηεζεί γηα ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ο 

λφκνο δελ πξνβιέπεη ηε ιχζε ηεο ΗΚΔ κε θαηαγγειία ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο νχηε κε 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν, πιελ ηεο πεξίπησζεο αλππαξμίαο κεξηδίνπ 

θεθαιαηαθήο εηζθνξάο.  

      Ζ ΗΚΔ είλαη πάληνηε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Αλ φκσο δελ νξίζηεθε ε αθξηβήο 

δηάξθεηα, ηζρχεη ε 12εηία. Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο είλαη δπλαηή κε απφθαζε ησλ 

εηαίξσλ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. 

Δπηπιένλ, νξίδεηαη φηη ην θεθάιαην ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί νινζρεξψο θαηά ηε 

ζχζηαζε ή ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ θαη ε θαηαβνιή ηνπ λα βεβαησζεί κε απφθαζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή πνπ θαηαρσξίδεηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

         Οη εηζθνξέο κπνξνχλ λα είλαη θεθαιαηαθέο, εμσθεθαιαηαθέο θαη εγγπεηηθέο. 

Έηζη, π.ρ., έλαο εηαίξνο πνπ εηζθέξεη θεθάιαην ζα απνθηήζεη απνθιεηζηηθά κεξίδηα 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηαθή εηζθνξά, ελψ, αλ αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα 

παξέρεη θαη επηζηεκνληθέο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ εηαηξία, θαη 

ζπκθσλείηαη απηφ λα απνηειεί εηζθνξά, ζα ιάβεη θαη κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

εμσθεθαιαηαθή εηζθνξά. 
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γ) πιινγηθέο Δπηρεηξήζεηο 

 

ηηο ζπιινγηθέο επηρεηξήζεηο ζπγθαηαιέγνληαη νη ζπλεηαηξηζκνί, νη ζχιινγνη, 

ηα ζσκαηεία, ηα ηδξχκαηα θ.ά. Ο απψηεξνο ζθνπφο ησλ ζπιινγηθψλ απηψλ 

επηρεηξήζεσλ δελ είλαη ε εμαζθάιηζε θεξδψλ, αιιά ε εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ησλ 

κειψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. πλεηαηξηζκφο είλαη ε βαζηθφηεξε κνξθή ζπιινγηθήο 

επηρείξεζεο. Ο ζπλεηαηξηζκφο είλαη εηαηξεία ζηελ νπνία ηφζν ν αξηζκφο ησλ 

ζπλεηαίξσλ φζν θαη ηα ζπλεηαηξηζηηθά κεξίδηα κπνξεί λα κεηαβάιινληαη ρσξίο λα 

δηαιχεηαη ν ζπλεηαηξηζκφο. θνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε πξναγσγή ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαζελφο απφ ηα κέιε ηνπ. Καη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απαηηνχληαη: θαηαζηαηηθφ 

πνπ λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπιάρηζηνλ επηά κειψλ, έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ 

ην αξκφδην ππνπξγείν θαη θαηαρψξηζε ηνπ ζην Μεηξψν πλεηαηξηζκψλ. Οη 

ζπλεζέζηεξνη ζπλεηαηξηζκνί είλαη: νη αγξνηηθνί . νη πξνκεζεπηηθνί, θαηαλαισηηθνί, 

νηθνδνκηθνί θ.ά. 

 

3.6 Υορολογύα Νομικών Προςώπων 

3.6.1. Υορολογύα Ο.Ε. 

 χκθσλα κε ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ θαζεζηψο λ.4172/2013, νη νκφξξπζκεο 

εηαηξίεο ππνβάιινληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε ζε 

δηαλεκφκελα θαη αδηαλέκεηα θέξδε, κε ζπληειεζηή 26% έσο 50.000επξψ 

θαζαξά θέξδε ρξήζεο θαη επηπιένλ κε 33% πάλσ απφ 50.000επξψ. Θα πξέπεη 

λα ζεκεηψζνπκε φηη κε ηε ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ην 2016 

ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο έγηλε 29% αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο εμαθνινπζεί λα  ηζρχεη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο 

3% γηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη θαηνηθίεο θαη αθίλεηα είηε ιφγσ 

εθκεηάιιεπζεο είηε ιφγσ ηδηφρξεζεο. 

Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ εηαίξσλ επί ησλ θεξδψλ απηψλ εμαληιείηαη κε 

ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. Οη εηαίξνη κεηέπεηηα δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηα θέξδε απηά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη 

λα δεηήζνπλ λα θνξνινγεζνχλ κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο.  

Τπνινγηζκφο Φνξνινγεηέσλ Κεξδψλ: ε θφξν εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη ην 

ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηνπ, 

εθηφο απφ ηα παξαθάησ πνζά: 
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 Σα θέξδε ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ ή θνξνινγνχληαη απηνηειψο π.ρ. ηφθνη 

θαηαζέζεσλ 

 Σα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κεξίζκαηα αλψλπκσλ εηαηξηψλ ή ζπλεηαηξηζκψλ ή 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή απφ κεξίδηα εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή απφ ζπκκεηνρή 

ζε νκφξξπζκε εηαηξεία θαη εηεξφξξπζκε εηαηξεία δηφηη έρνπλ ήδε θνξνινγεζεί ζην φλνκα 

ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Σν πνζφ θφξνπ κεηψλεηαη κε ηα παξαθάησ πνζά:  

• Σν θφξν πνπ παξαθξαηήζεθε ή πξνθαηαβιήζεθε 

• Σν θφξν  πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε 

ζε απηή θαη ππφθεηηαη ζε θφξν. 

 

Παξάδεηγκα  θνξνινγίαο  Οκφξξπζκεο :  

Έζησ φηη ε Ο.Δ. «ΓΖΜ. Α.& ία Ο.Δ.» θαηά ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1-

31/12/2014(θνξνινγηθφ 2014) πξαγκαηνπνίεζε θαζαξά θέξδε 100.000€. ηελ εηαηξεία 

απηή ζπκκεηέρνπλ σο εηαίξνη Α , Β , Γ θαη Γ κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο 50% ,30% , 15% 

θαη 5%. Μεηαμχ ησλ θεξδψλ πεξηιακβάλνληαη θαη απαιιαζζφκελα θέξδε 50.000€ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ακνηβαία θεθάιαηα. Δπίζεο πξνζδηνξίζηεθαλ ινγηζηηθέο δηαθνξέο 

30.000 €. 

Λχζε  Παξαδείγκαηνο  ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ   ΔΣΑΗΡΗΑ : 

Σα θνξνινγεηέα θέξδε ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο  θαη ν αλαινγνχλ θφξνο έρνπλ σο εμήο :  

1.Τπνινγηζκφο Φφξνπ : 

Καζαξά  θέξδε  βάζεη  Ηζνινγηζκνχ       100.000 

+ Λνγηζηηθέο  Γηαθνξέο                                   30.000 

- Απαιιαζζφκελα Κέξδε                   (50.000) 

  Φνξνινγεηέα  Κέξδε                                  80.000 

Μείνλ : Φφξνο (26% . 80.000 ) 20.800 

 

2. Τπνινγηζκφο Πξνθαηαβνιήο Φφξνπ :100% *20.800 =  20.800 

    Οπφηε, χλνιν Φφξνπ = 20.800 + 20.800  = 41.600 €  

3. Τπνινγηζκφο  θεξδψλ γηα δηαλνκή : 100.000 –20.800 = 79.200 €  

4. Τπνινγηζκφο θεξδψλ γηα θάζε εηαίξν : 

 

Δηαίξνο  «Α»      79.200 *  50% =        39.600 

Δηαίξνο  «Β»      79.200 *  30% =       23.760 

Δηαίξνο  «Γ»       79.200 *  15% =       11.880 

Δηαίξνο  «Γ»       79.200 *   5% =            3.960 

ΤΝΟΛΟΝ 79.200 
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5. Δγγξαθέο δηαλνκήο απνηειεζκάησλ  ρξήζεο : 

 

ΚΩΔ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΡ. ΠΙ. 

  Καζαξά  Απνηειέζκαηα  Υξήζεο   100.000  

  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Καζαξά Κέξδε Υξήζεο  100.000 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Καζαξά Κέξδε Υξήζεο  100.000  

  Κέξδε  πξνο  Γηάζεζε  100.000 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Φφξνο εηζνδήκαηνο  20.800  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  -  Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                                                    20.800 

 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                               20.800  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  - Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                                                      20.800 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Κέξδε πξνο δηάζεζε        20.800  

  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Φφξνο εηζνδήκαηνο  20.800 

 ΥΡ. ΓΗΑΦ. – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ  ΦΟΡΟΤ  20.800  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                                                                     20.800 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Κέξδε πξνο δηάζεζε        79.200  

  ΠΗΣΧΣΔ  ΓΗΑΦΟΡΟΗ – Βξαρπρξφληεο   Τπνρξεψζεηο  πξνο  εηαίξνπο  79.200 

  Δηαίξνο  Α                                                                                    39.600   

  Δηαίξνο  Β                                                                                    23.760   

  Δηαίξνο  Γ                                                                                    11.880   

  Δηαίξνο  Γ                                                                                      3.960   

 

3.6.2 Υορολογύα Ε.Ε. 

Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θαη ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ: Σα θαζαξά θέξδε ησλ εηεξφξξπζκσλ 

εηαηξεηψλ θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 26% γηα ηε ρξήζε 2014 θαη κε 29% γηα ηηο 

κεηέπεηηα δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. Γηα λα βξεζνχλ ηα θέξδε πνπ θνξνινγνχληαη ζα πξέπεη λα 

αθαηξεζνχλ απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ηα εμήο πνζά: 

 Σα θέξδε ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή θνξνινγνχληαη απηνηειψο. 

 Σα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκψλ ή θεξδψλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή θεξδψλ απφ κεξίδηα εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή απφ ζπκκεηνρή ζε νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο θ.ι.π. 

 

Παξάδεηγκα  1.  ηελ εηεξφξξπζκε εηαηξία κε θεθάιαην 100.000€ ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζην 

θεθάιαην, φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα, ν Α νκφξξπζκνο εηαίξνο, ν Β νκφξξπζκνο εηαίξνο 

θαη ν Γ εηεξφξξπζκνο εηαίξνο κε πνζνζηά 40%, 30% θαη 30% αληίζηνηρα. Καηά ηε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1/1/20Υ5 – 31/12/20Υ5, ε εηαηξία πξαγκαηνπνηεί θαζαξά θέξδε 

40.000€. Καηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ε εηαηξία κνηξάζηεθαλ ζηνπο εηαίξνπο θαη δελ ππήξρε πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

γηα ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.  

Λχζε  Παξαδείγκαηνο  1 . 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ην 20Υ5, ε πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ επφκελε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη  νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ζχκθσλα κε ην ΔΓΛ. έρνπλ σο 

εμήο. 

1.Ο θφξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη : 29%(40.000  )= 11.600 

2.Πξνθαηαβνιή θφξνπ = (100%)*11.600 =11.600=>πλνιηθφ πνζφ πνπ ζα 

πιεξσζεί=11.600+11.600= 23.200 
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3.χκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα θαζαξά θέξδε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θαζέλα 

απφ ηνπο εηαίξνπο είλαη: 

 Δηαίξνο Α νκφξξπζκνο (40.000 - 11.600) x 40% = 11.360 

 Δηαίξνο Β νκφξξπζκνο (40.000- 11.600 ) x 30% =   8.520 

 Δηαίξνο Γ εηεξφξξπζκνο (40.000 - 11.600 ) x 30% =   8.520 

                                               ΤΝΟΛΟΝ      28.400 

5. Δγγξαθέο δηαλνκήο απνηειεζκάησλ  ρξήζεο : 

ΚΩΔ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΡ. ΠΙ. 

 ΑΥ – Καζαξά  Απνηειέζκαηα  Υξήζεο   40.000  

  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Καζαξά Κέξδε Υξήζεο  40.000 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Καζαξά Κέξδε Υξήζεο  40.000  

  Κέξδε  πξνο  Γηάζεζε  40.000 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Φφξνο εηζνδήκαηνο  11.600  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  -  Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                                                    11.600 

 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                               11.600  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  - Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                                                      11.600 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Κέξδε πξνο δηάζεζε        11.600  

  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Φφξνο εηζνδήκαηνο  11.600 

 ΥΡ. ΓΗΑΦ. – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ  ΦΟΡΟΤ  11.600  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                                                                     11.600 

Παξάδεηγκα  2.  Δ.Δ παξνπζίαζε ζηε ρξήζε ηνπ 2015 θαζαξά θέξδε 180.000€.  Οη 

ινγηζηηθέο δηαθνξέο απφ πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ήηαλ 20.000€. Ζ Δ.Δ. έρεη έμη 

εηαίξνπο : ηνλ Α (νκνξ.) 10%, ηνλ Β (νκφξ.) 15%, ηνλ Γ (εηεξ.) 20%, ηνλ Γ (νκφξ.) 8%, 

ηνλ Δ (νκφξ.) 12% θαη ηελ “ΟΔ ησλ Υ θαη Τ” κε πνζνζηφ 35%. Πνηνο ν θφξνο ηεο Δ.Δ.; 

Λχζε Παξαδείγκαηνο  2 . 

1. Τπνινγηζκφο Αλακνξθνχκελσλ θεξδψλ : 

 Λνγηζηηθφ Κέξδνο 180.000 

 + Λνγηζηηθέο Γηαθνξέο                                                                         20.000 

 ΤΝΟΛΟ  ΑΝΑΜΟΡΦΟΤΜΔΝΧΝ  ΚΔΡΓΧΝ  ΓΗΑ  

ΦΟΡΟΛΟΓΖΖ 

200.000 

2. Τπνινγηζκφο Φφξνπ ηξέρνπζαο ρξήζεο : 

 Φφξνο θεξδψλ  ρξήζεο ( 29% * 200.000 ) 58.000 

 Καη πξνθαηαβνιή θφξνπ : 58.000 *(100%) =  58.000   

 ΤΝΟΛΟ   ΦΟΡΟΤ        116.000 

3.  χκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα θαζαξά θέξδε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ 

θαζέλα απφ ηνπο εηαίξνπο είλαη: 

 Δηαίξνο  Α  (Οκφξξπζκνο )  (180.000 – 58.000) . 10%  =     12.200 

 Δηαίξνο  Β  (Οκφξξπζκνο ) (180.000 – 58.000) . 15% =      18.300 

 Δηαίξνο  Γ  (Δηεξφξξπζκνο ) (180.000 – 58.000) . 20% =      24.400 

 Δηαίξνο  Γ  (Οκφξξπζκνο ) (180.000 – 58.000) .  8%  =        9.760 

 Δηαίξνο  Δ  (Οκφξξπζκνο ) (180.000 – 58.000) . 12%=       14.640 

 Δηαηξία  «ΥΦ»  (Ο.Δ )             (180.000 – 58.000) . 35%=  42.700 

                                          ΤΝΟΛΟΝ                      122.000 
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4. Δγγξαθέο δηαλνκήο απνηειεζκάησλ  ρξήζεο : 

ΚΩΔ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΡ. ΠΙ. 

  Καζαξά  Απνηειέζκαηα  Υξήζεο   180.000  

  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Καζαξά Κέξδε Υξήζεο  180.000 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Καζαξά Κέξδε Υξήζεο  180.000  

  Κέξδε  πξνο  Γηάζεζε  180.000 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Φφξνο εηζνδήκαηνο  58.000  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  -  Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                                                    58.000 

 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                               58.000  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  - Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                                                      58.000 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Κέξδε πξνο δηάζεζε        58.000  

  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Φφξνο εηζνδήκαηνο  58.000 

 ΥΡ. ΓΗΑΦ. – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ  ΦΟΡΟΤ  58.000  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                                                                     58.000 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Κέξδε πξνο δηάζεζε        122.000  

  ΠΗΣΧΣΔ  ΓΗΑΦΟΡΟΗ – Βξαρπρξφληεο   Τπνρξεψζεηο  πξνο  εηαίξνπο  122.000 

  Δηαίξνο  Α  (Οκφξξπζκνο ): (180.000 – 58.000) . 10% = 12.200   

  Δηαίξνο  Β  (Οκφξξπζκνο ) : (180.000 – 58.000) . 15% = 18.300   

  Δηαίξνο  Γ  (Δηεξφξξπζκνο ): (180.000 – 58.000) . 20% = 24.400   

  Δηαίξνο  Γ  (Οκφξξπζκνο ) : (180.000 – 58.000) . 8% = 9.760   

  Δηαίξνο  Δ  (Οκφξξπζκνο ) : (180.000 – 58.000) . 12% = 14.640   

  Δηαηξία  «ΥΦ»(Ο.Δ ) : (180.000 – 58.000) . 35% = 42.700   

46B3.6.3 Υορολογύα Ε.Π.Ε. 

Αληηθείκελν θφξνπ γηα ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 είλαη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή θέξδνο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή θαη ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ ιακβάλνληαη απφ 

ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηεο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

είλαη 26% γηα ηε ρξήζε 2014 θαη κε 29% γηα ηηο κεηέπεηηα δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο,  ηα δε 

θέξδε ησλ εηαίξσλ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 10% (15% απφ 2016). 

Παξάδεηγκα  θνξνινγίαο  ΔΠΔ :  

Ζ Δ.Π.Δ. «Τ» κε εηαηξηθφ θεθάιαην 36.000€ έρεη σο εηαίξνπο ηνλ Α, Β, Γ θαη Γ, ν 

θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο θαηέρεη ην 25% ηνπ θεθαιαίνπ. ην ηέινο ηεο ρξήζεο 

1/1/2015 - 31/12/2015 είρε θαζαξά θέξδε (πξν θφξνπ) 18.600€ θαη είρε ζρεκαηίζεη 

ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 10.000€. Ζ Δ.Π.Δ. κε ηε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο δήισζε έμνδα κε εθπηπηφκελα θνξνινγηθά (έμνδα απηνθηλήησλ) 

1.400,00€. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ απνθάζηζε φια ηα θέξδε λα δηαλεκεζνχλ 

ζηνπο εηαίξνπο.  

 Να  πξνζδηνξηζηεί ην πνζφ, ην νπνίν ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εηαίξνπο. 

Λχζε Παξαδείγκαηνο : 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 18.600 Καζαξά θέξδε ρξήζεο     18.600 

Πιένλ: Έμνδα απηνθηλήησλ κε εθπηπηφκελα   1.400 Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο  (5.800) 

Κέξδε πνπ θνξνινγνχληαη κεηά ηελ αλακφξθσζε 20.000 Κέξδε πξνο δηάζεζε  12.800, 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (20.000*29%)   5.800 Γηάζεζε θεξδψλ ζε:  

  - ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ     (12.800,* 5%)     640 

  - δηαλεκφκελα θέξδε ζηνπο εηαίξνπο 12.160 
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ΚΩΔ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΡ. ΠΙ. 

86.99  Καζαξά  Απνηειέζκαηα  Υξήζεο   18.600  

88.00  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Καζαξά Κέξδε Υξήζεο  18.600 

88.00 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Καζαξά Κέξδε Υξήζεο  18.600  

88.99  Κέξδε  πξνο  Γηάζεζε  18.600 

88.08 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Φφξνο εηζνδήκαηνο  5.800  

54.07  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  -  Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                                                    5.800 

54.07 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                               5.800  

54.08  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  - Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                                                      5.800 

88.99 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Κέξδε πξνο δηάζεζε        5.800  

88.08  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Φφξνο εηζνδήκαηνο  5.800 

33.13 ΥΡ. ΓΗΑΦ. – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ  ΦΟΡΟΤ   (75% . 5.800 )  5.800  

54.08  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                                                                     5.800 

88.99 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. – Κέξδε πξνο δηάζεζε        12.800  

41.02  Σαθηηθφ  Απνζεκαηηθφ       640 

53.14  ΠΗΣΧΣΔ  ΓΗΑΦΟΡΟΗ – Βξαρπρξφληεο   Τπνρξεψζεηο  πξνο  εηαίξνπο  12.160 

  ΔΣΑΗΡΟ  Α – (12.160 . 25% )                                                                        3.040   

  ΔΣΑΗΡΟ  Β - (12.160 . 25% )                                                                         3.040   

  ΔΣΑΗΡΟ  Γ - (12.160 . 25% )                                                                          3.040   

  ΔΣΑΗΡΟ  Γ - (12.160 . 25% )                                                                          3.040   
 

 

47B3.6.4 Υορολογύα Α.Ε. 

Με ην λ.4172/2014 ππήξμε κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη νη 

Αλψλπκεο Δηαηξίεο. Με ην λέν θαζεζηψο νιφθιεξν ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξίαο θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη δε κέηνρνη, κέιε ηνπ Γ.., 

δηεπζπληέο θαη ην πξνζσπηθφ ιακβάλνπλ ηα κεξίζκαηα, ηα πνζνζηά θαη ηηο ακνηβέο απφ ην 

ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ επ‟ νλφκαηη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ππάξρεη 

πιήξεο εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξίαο ,ησλ κεηφρσλ, ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.. θαη ινηπψλ δηθαηνχρσλ. ηα δηαλεκφκελα θέξδε κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, ακνηβψλ θαη 

πνζνζηψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. , ακνηβψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 

παξαθξάηεζε θφξνπ, άξα νη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ ηα εηζνδήκαηα θαζαξά θη επίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ θνξνινγία ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ. ηε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, νη δηθαηνχρνη δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα ζπκπεξηιάβνπλ απηά ηα 

εηζνδήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο κεγάιν ή κηθξφ θαη νχηε λα ηα ζπλαζξνίζνπλ κε ηα 

άιια εηζνδήκαηα ηνπο θαη λα θνξνινγεζνχλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ηνπ λ.4172/2013 ζπκςεθίδνληαο ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζην 

φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο.  

Σξφπνο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηεο Α.Δ.: Απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

πξνθχπηνπλ ηα ζπλνιηθά πξαγκαηηθά θαζαξά θέξδε. Απφ ηα ζπλνιηθά απηά θέξδε 

αθαηξείηαη ε ηπρφλ δεκία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή ησλ πξνεγνχκελσλ πέληε εηψλ θαηά 

πεξίπησζε. Δπίζεο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξίεο αθαηξνχληαη ηα κεξίζκαηα ή ηα 

θέξδε, δηφηη ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη ζηηο εηαηξίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. ηε 

ζπλέρεηα ζηα ίδηα απηά ηα ζπλνιηθά θέξδε πξνζηίζεληαη θαη ηα έμνδα πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη σο θνξνινγηθά πξνο έθπησζε θαη αθαηξνχληαη ηα ηπρφλ αθνξνιφγεηα 

απνζεκαηηθά δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη θνξνινγείηαη κε 
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ζπληειεζηή 26% γηα πεξίνδν θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 θαη κεηέπεηηα απφ ην έηνο 2015 

άιιαμε ζε 29%.ηε ζπλέρεηα ηα θέξδε πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ θαηά 

έλα κέξνο δηαλέκνληαη θαη θαηά έλα άιιν κέξνο παξακέλνπλ ζηελ εηαηξία σο απνζεκαηηθά ή 

σο ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν. Σα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη νλνκάδνληαη θαη εηζνδήκαηα απφ 

κηθηέο αμίεο. Γηα ηα θέξδε απηά, φηαλ θαηαβάιινληαη δελ γίλεηαη θακία παξαθξάηεζε θφξνπ. 

ηαλ δηαλέκνληαη αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ηφηε απηά 

θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο κε ζπληειεζηή 35% κεηά ηελ αλαγσγή θπζηθά 

ζε κηθξφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί. ηαλ θεθαιαηνπνηνχληαη ηέηνηα 

απνζεκαηηθά επηβάιιεηαη θφξνο 5% γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο κε εηζαγκέλεο κεηνρέο θαη 1% 

γηα ηηο ππφινηπεο Αλψλπκεο Δηαηξίεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Αλψλπκε Δηαηξία έρεη εηζνδήκαηα 

θαη απφ αθίλεηα, ηφηε επηβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο 3% ζην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην 

εηζφδεκα απφ ηα αθίλεηα. Γειαδή φιν ην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε ή ηδηνρξεζηκνπνίεζε 

νηθνδνκψλ θαη απφ εθκίζζσζε γαηψλ πνπ δελ απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ, αζξνηζηηθά 

ιακβαλφκελν, ππφθεηηαη θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν 3%. Σν πνζφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ 

θφξνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ θχξην θφξν, πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο. Αλ ε Αλψλπκε Δηαηξία απαιιάζζεηαη απφ 

ηνλ θχξην θφξν, ηφηε απαιιάζζεηαη θαη απφ ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν. Καη ηέινο πνζά πνπ 

αθαηξνχληαη απφ ηνλ θχξην θφξν: 

    Ο θφξνο πνπ ηπρφλ παξαθξαηήζεθε 

    Ο πξνθαηαβιεηένο θφξνο, δειαδή ν θφξνο πνπ είρε πξνθαηαβιεζεί κέζα ζηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν θαη αθνξνχζε ηα εηζνδήκαηα ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο. 

    Ο θφξνο πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαηά εηδηθφ ηξφπν 

κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο φηαλ απηά δηαλέκνληαη θαη κε ηα νπνία έρνπλ 

πξνζαπμεζεί ηα ππνθείκελα ζε θνξνινγία θέξδε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο. 

Σν ηειηθφ πνζφ πνπ απνκέλεη, κεηά ηηο πξνζζέζεηο θαη ηηο αθαηξέζεηο απφ ηνλ θχξην θφξν, 

είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη ε Αλψλπκε Δηαηξία ζηελ Δθνξία γηα ηα 

θέξδε ηεο ρξήζεο.  

 

Παράδειγμα Υορολογίας Α.Ε.  :  . Γηα ηελ Α.Δ. «ΓΑΜΑ» δίλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Καζαξά Κέξδε βάζεη Ηζνινγηζκνχ 60.000 

 Λνγηζηηθέο Γηαθνξέο 20.000 

 Αθνξνιφγεηα έζνδα 10.000 

 Έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν: ηφθνη ηξάπεδαο 12.000 

Σν Γ.. πξνηείλεη πξνο ηε Γ.. απφ ηα θέξδε πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θξάηεζεο γηα ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 44 ηνπ θψδηθα Ν2190/20 λα κε δηαλεκεζεί θαλέλα πνζφ ζηνπο κεηφρνπο, 

ζηα κέιε Γ.. θιπ. Εεηείηαη: λα θαηαξηηζζεί ν πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. 

ΛΤΖ  ΑΚΖΖ :   
1. Τπνινγηζκφο θφξνπ ηεο  Α.Δ. 

 Λνγηζηηθφ Κέξδνο          60.000 

 + Λνγηζηηθέο Γηαθνξέο          20.000 

 Γεισζέληα θέξδε (αλακνξθσκέλα θέξδε )         80.000 

 Μείνλ : Αθνξνιφγεηα  Έζνδα  (10.000) 

 Μείνλ : Έζνδα Φνξνινγεκέλα κε εηδηθφ ηξφπν        (12.000) 

 73BΦορολογητέα κέρδη         58.000 

 74B Φόρος ΑΕ = 58.000 . 29%         (16.820) 

 75BΥΠΟΛΟΙΠΟ   ΚΑΘΑΡΩΝ  ΚΕΡΔΩΝ        41.180 
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2. Πίλαθαο  δηάζεζεο θεξδψλ  ηεο  Α.Δ. 

 Λνγηζηηθφ Κέξδνο         60.000 

 - Φφξνο ΑΔ (16.820) 

 ΚΑΘΑΡΑ  ΚΔΡΓΖ  ΠΡΟ   ΓΗΑΘΔΖ         43.180 

 Μείνλ ΣΑΚΣΗΚΟ  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ (5% . 43.180 )          (2.160) 

 76BΥΠΟΛΟΙΠΟ   ΚΑΘΑΡΩΝ  ΚΕΡΔΩΝ         41.020 

 Μείνλ : Αθνξνιφγεηα  Απνζεκαηηθά   (22.000) 

 77BΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΚΕΡΔΩΝ   Ε   ΝΕΟ         19.020 

 

ΕΓΓΡΑΥΕ  ΔΙΑΝΟΜΗ  ΚΕΡΔΩΝ : 

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. - Καζαξά Κέξδε Υξήζεο  60.000  

  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. - Κέξδε  πξνο  Γηάζεζε  60.000 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. - Φφξνο εηζνδήκαηνο  16.820  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  16.820 

  Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                             16.820   

 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  16.820  

 Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                                              16.820   

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ  16.820 

  Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                              16.820   

 ΥΡ. ΓΗΑΦ. – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ  ΦΟΡΟΤ   (100% . 16.820 )  16.820  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Φφξσλ                                                                                                     16.820 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. - Κέξδε πξνο δηάζεζε        16.820  

  ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. - Φφξνο εηζνδήκαηνο  16.820 

 ΑΠ/ΣΑ  ΠΡΟ  ΓΗΑΘ. - Κέξδε πξνο δηάζεζε        43.180  

  ΑΠ/ΚΑ – Σαθηηθφ  Απνζεκαηηθφ     2.160 

  ΑΠ/ΚΑ – Αθνξνιφγεην  Απνζεκαηηθφ        22.000 

  ΑΠΟΣ.  Δ  ΝΔΟ – Τπφινηπν Κεξδψλ ζε Νέν   19.020 

 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Α. Ζ αλψλπκε εηαηξεία «ΑΛΦΑ – ΕΖΣΑ Α.Δ.» θαηά ην δσδέθαην θνξνινγηθφ έηνο κε 

πεξίνδν 01/07/2014 – 30/06/2015 πξαγκαηνπνίεζε σο αθαζάξηζηα έζνδα € 142.300.000,00 

θαη ηα θαζαξά ηεο θέξδε αλήιζαλ ζε € 4.000.000,00, ηα νπνία αλαιχνληαη σο εμήο: 

Οξγαληθά θέξδε εθκεηαιιεχζεσο € 2.100.000,00 

Μείνλ:   

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα €         100.000,00 

Καζαξά θέξδε  €                                         4.000.000,00 

Με βάζε ηηο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ, λα πξνζδηνξηζζεί θαηά 

πεξίπησζε ε επίδξαζε ζην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014/2015 θαη 

ζην πνζφ γηα βεβαίσζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηεο πξνθαηαβνιήο έλαληη ηνπ θφξνπ 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο (2015/2016), αθνχ ιεζθνχλ ππφςε φηη: 

 Μεηαμχ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη θαη πηζησηηθνί ηφθνη 

απφ θαηαζέζεηο ζε εκεδαπέο ηξάπεδεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 500.000,00. 

 Μεηαμχ ησλ αθαζαξίζησλ εμφδσλ ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη: 

ρξεσζηηθνί ηφθνη € 10.000.000,00 θαη απνζβέζεηο € 2.000.000,00. 

 Μεηαμχ ησλ αθαζαξίζησλ εμφδσλ ηεο ρξήζεσο δελ πεξηιακβάλνληαη θφξνη. 

 χκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα εκπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην 

θνξνινγηθφ έηνο 2013/2014, ε πξνθαηαβνιή θφξνπ (έλαληη ηνπ θφξνπ γηα ην θνξνινγηθφ 

έηνο 2014/2015) αλέξρεηαη ζε € 208.300,00. 
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Β. Με δεδνκέλα φηη: 

Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο «ΚΑΠΑ – ΕΖΣΑ Α.Δ.», απφ ηελ ίδξπζή ηεο, είλαη ηα πην θάησ 

πξφζσπα κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο: 

Α. ΑΠΔΡΓΖ   8% 

Β. ΒΑΗΛΔΗΟΤ   9% 

Γ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ                                             12% 

ΒΗΟΣΔΥ Α.Β.Δ.   6% 

ΠΤΡΟ Α.Δ.                                             38% 

ΗΣΑΛΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 27% 

Ζ εηαηξεία ζα δηαλείκεη: 

ζηνπο κεηφρνπο κέξηζκα πνζνχ € 1.000.000,00 θαη 

ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ακνηβέο πνζνχ € 200.000,00. 

Εεηείηαη λα πξνζδηνξηζζεί ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο « ΑΛΦΑ– ΕΖΣΑ Α.Δ.» αλαθνξηθά κε 

ηε θνξνινγία ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 1 

ΓΑΠΑΝΖ ΑΝΧ ΣΧΝ € 500 ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΜΔΟ 

Αγνξά βνεζεηηθψλ πιψλ αμίαο € 50.000,00 πιένλ ΦΠΑ € 11.500,00, ήηνη ζπλνιηθή αμία 

€ 61.500,00. Ζ εμφθιεζε ηεο ζπλαιιαγήο απηήο έγηλε σο εμήο: 

 θαηά ηελ παξαγγειία ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ πξνθαηαβιήζεθε πνζφ € 40.000,00 κε 

εθρψξεζε επηηαγψλ πειαηείαο, ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζην 

νηθείν πηλάθην εθρσξήζεσο αμηφγξαθσλ θαη 

 ην ππφινηπν πνζφ απφ € 21.500,00 θαηαβιήζεθε κε κεηξεηά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

Ζ αλσηέξσ αμία ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2014/2015; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

Δπεηδή απφ ηελ αμία ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ πνζφ € 10.000,00 δελ εμνθιήζεθε κε ηξαπεδηθφ 

κέζν, αιιά κε κεηξεηά, ε ζπλνιηθή θαζαξή αμία € 50.000,00 δελ εθπίπηεη απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο β΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 

4172/2013. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 2 

ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

Μεηαμχ ησλ εμφδσλ πεξηιακβάλεηαη πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία πνζνχ € 6.000,00. 

Ζ αλσηέξσ δαπάλε εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 

2014/2015; 
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ΑΠΑΝΣΖΖ 

Πξνβιέςεηο, εθηφο απφ ηελ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, ε νπνία ζρεκαηίζηεθε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4172/2013, δελ εθπίπηνπλ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 

4172/2013. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 3 

ΓΑΠΑΝΔ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΧΝ ΖΜΔΡΗΓΧΝ 

Μεηαμχ ησλ εμφδσλ ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη θαη «Έμνδα ζίηηζεο θαη δηακνλήο 

ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ» ζπλνιηθνχ πνζνχ € 60.000,00 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

μελνδνρεία ηεο πφιεο ζηελ νπνία έρεη έδξα ε εηαηξεία. ηηο εκεξίδεο απηέο 

παξαβξέζεθαλ 140 άηνκα ηνπ ππαιιειηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ. 

Ζ αλσηέξσ δαπάλε εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 

2014/2015; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

Αθαζάξηζηα έζνδα ρξήζεσο  142.300.000,00€  

Πξνβιεπφκελν πνζνζηφ                    0,5%  

Μέγηζην πνζφ δαπάλεο                       711.500,00 € 

  

Άηνκα ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ     140  

Πξνβιεπφκελε δαπάλε θαηά άηνκν     300,00       42.000,00 € 

πλνιηθή δαπάλε                                                 60.000,00 €  

Γηαθνξά                                                            18.000,00 €  

 

χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζ΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4172/2013 απφ ηε ζπλνιηθή δαπάλε γηα 

ηηο ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο € 60.000,00 δελ εθπίπηεη ην πνζφ ησλ € 18.000,00, δεδνκέλνπ φηη  

€ 42.000,00 < € 711.500,00. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 4 

ΣΟΚΟΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ 

Μεηαμχ ησλ καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη δάλεην 

πνζνχ € 15.000.000,00 πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηξίηε κε ζπλδεκέλε εηαηξεία κε επηηφθην 

12%. Οη ηφθνη ηνπ δαλείνπ απηνχ, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014/2015 αλήιζαλ ζην πνζφ 

ησλ € 1.800.000,00 θαη απεηθνλίζζεθαλ ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 65 «Σφθνη θαη 

ζπλαθή έμνδα». 

εκεηψλεηαη φηη ην επηηφθην ησλ δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην ζηαηηζηηθφ δειηίν 
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νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ 

αλεξρφηαλ ζην πνζνζηφ 6,50%. 

Οη αλσηέξσ ηφθνη εθπίπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2014/2015; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4172/2013, απφ ην πνζφ ησλ € 

2.400.000,00 δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεσο ην κέξνο ησλ ηφθσλ πνπ 

αλαινγεί ζηε δηαθνξά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ επηηνθίσλ σο θαησηέξσ: 

πκβαηηθφ επηηφθην              12,00% 

Δπηηφθην Σξαπέδεο Διιάδνο                     (-)  6,50% 

Γηαθνξά επηηνθίσλ                5,50% 

Υνξεγεζέλ δάλεην             15.000.000,00 € 

Σφθνη πνπ δελ εθπίπηνπλ      825.000,00 € 

 

ΔΡΧΣΖΖ 6 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 

Ζ εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζεη πξνβιεκαηηθφ κεράλεκα παξαγσγήο, ζηηο 

30-06-2014 αγφξαζε απφ νπεδηθφ νίθν λέν κεράλεκα αμίαο € 8.400.000,00, ζχκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην ηνπ γεξκαληθνχ νίθνπ. ηελ αμία ηνπ κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεηαη 

θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηερληθνχο ηνπ 

γεξκαληθνχ νίθνπ. Σν κεράλεκα απηφ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζηηο 25-10-2014. 

Σν ινγηζηήξην ηεο εηαηξείαο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ γηα ηε ρξήζε 

2014/2015, κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ πεξηέιαβε θαη ηελ απφζβεζε ηνπ λένπ 

κεραλήκαηνο πνζνχ € 840.000,00. 

Ζ θνξνινγηθή απφζβεζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο ππνινγίζζεθε ζσζηά; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4172/2013, ε θνξνινγηθή απφζβεζε 

ηνπ λένπ κεραλήκαηνο παξαγσγήο αξρίδεη απφ ηνλ επφκελν κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ απηφ 

ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία. 

πλεπψο ε θνξνινγηθή απφζβεζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο παξαγσγήο δελ ππνινγίζζεθε 

ζσζηά, δεδνκέλνπ φηη απηή αξρίδεη απφ ην κήλα Ννέκβξην ηνπ 2014 θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ € 560.000,00  

(€ 8.400.000,00 × 10% × 8 † 12). 

Ζ επί πιένλ δηαθνξά € 280.000,00 (€ 840.000,00 - € 560.000,00) απνηειεί κε εθπηπηφκελε 

δαπάλε θαη ζα πξνζαπμήζεη ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 

2014/2015. 
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ΔΡΧΣΖΖ 7 

ΔΠΗΦΑΛΔΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Ζ εηαηξεία δηελήξγεζε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο € 400.000,00. Σν πνζφ απηφ 

αθνξά ζην ζχλνιν ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ άλσ ησλ € 1.000,00, πεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23%, νη νπνίεο κε βάζε ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ ησλ πειαηψλ αλαιχνληαη 

σο θαησηέξσ: 

 

Αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πέξαλ ησλ 12 κελψλ €   96.800,00 

Αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πέξαλ ησλ 18 κελψλ € 153.200,00 

Αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πέξαλ ησλ 24 κελψλ € 150.000,00 

ΤΝΟΛΟΝ                                                                          400.000,00 

Γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο, ε εηαηξεία είρε πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο δηαζθάιηζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηνπο. 

Ζ αλσηέξσ πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη σο εθπηπηφκελε δαπάλε ζην ζχλνιφ ηεο; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ν εκπεξηερφκελνο Φ.Π.Α. 23% 

εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο ηεο πεξηπηψζεσο β΄ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4172/2013 

Αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πέξαλ ησλ 12 κελψλ   96.800,00†1,23=  78.700,00€ 

Αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πέξαλ ησλ 18 κελψλ 153.200,00†1,23= 124.553,00€ 

Αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πέξαλ ησλ 24 κελψλ 150.000,00†1,23=   21.952,00€ 

χλνιν                               325.205,00€ 

 

Αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πέξαλ ησλ 12 κελψλ   78.700,00×50%  =   39.350,00€ 

Αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πέξαλ ησλ 18 κελψλ 124.553,00×75%  =   93.415,00€ 

Αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πέξαλ ησλ 24 κελψλ 121.952,00×100%= 121.952.00€ 

χλνιν πξφβιεςεο άξζξνπ 26 Ν. 4172/2013                               254.717,00€ 

Γηελεξγεζείζα πξφβιεςε                               (400.000,00)€ 

Δπί πιένλ δηελεξγεζείζα πξφβιεςε                               145.283,00€ 

 

ΔΡΧΣΖΖ 8:  

ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ 

Μεηαμχ ησλ εθηάθησλ θαη αλφξγαλσλ εμφδσλ ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη πξφζηηκα 

θαη πξνζαπμήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 100.000,00. 

Σα αλσηέξσ έμνδα αλαγλσξίδνληαη σο εθπηπηφκελα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο 

ρξήζεσο 2014/2015; 
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ΑΠΑΝΣΖΖ 

χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4172/2013 ηα πξφζηηκα θαη νη 

πξνζαπμήζεηο δελ  

εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεσο. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 9 

ΔΝΓΟΟΜΗΛΗΚΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 

Μεηαμχ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη: 

Έζνδα (ιεθζέλ κέξηζκα) απφ ζπκκεηνρή πέξαλ ησλ 24 κελψλ ζε εκεδαπή αλψλπκε 

εηαηξεία κε πνζνζηφ 40% € 100.000,00. 

Έζνδα (ιεθζέλ κέξηζκα) απφ ζπκκεηνρή πέξαλ ησλ 24 κελψλ ζε ηηαιηθή αλψλπκε 

εηαηξεία κε πνζνζηφ 35% € 300.000,00. 

Σα αλσηέξσ έζνδα πεξηιακβάλνληαη ζηα έζνδα πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

Δπεηδή ζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ δηέλεηκαλ ηα αλσηέξσ κεξίζκαηα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 

4172/2013, ηα αλσηέξσ έζνδα πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 400.000,00 

(€ 100.000,00 + € 300.000,00) απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ην 

πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4172/2013. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 10 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΔ ΦΟΡΟΗ 

Μεηαμχ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη: 

• Πσιήζεηο αγαζψλ ζε Κξαηηθά Ννζνθνκεία € 6.500.000,00. 

Δπί ησλ πσιήζεσλ απηψλ έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο κε ζπληειεζηή 4% πνζνχ € 

260.000,00. 

• Σφθνη θαηαζέζεσλ ζε εκεδαπέο ηξάπεδεο πνζνχ € 450.000,00. 

Δπί ησλ ηφθσλ απηψλ παξαθξαηήζεθε θφξνο κε ζπληειεζηή 15% πνζνχ € 67.500,00. 

Με ηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ησλ αλσηέξσ εζφδσλ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο; 

Πνηα ε ηχρε ησλ αλσηέξσ παξαθξαηεζέλησλ θφξσλ; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 4172/2013, ηα αλσηέξσ έζνδα 

ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα πεξηιεθζνχλ ζηα ππνθείκελα 
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ζε θφξν εηζνδήκαηνο αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξείαο. Οπφηε, νη παξαθξαηεζέληεο θφξνη 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 327.500,00 

(€ 260.000,00 + € 67.500,00) ζα πηζησζνχλ έλαληη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξέπεη λα 

βεβαησζεί απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ64 ηνπ Ν. 4172/2013 θαη ηεο πεξηπηψζεσο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4172/2013. 

Δπίζεο, νη αλσηέξσ παξαθξαηεζέληεο θφξνη (€ 452.800,00) ζα εθπέζνπλ απφ ην πνζφ ηεο 

πξνθαηαβνιήο πνπ ζα βεβαησζεί, εθφζνλ έρνπλ παξαθξαηεζεί απφ πεγή Διιάδνο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν. 4172/2013. 

Καηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ πνπ ζα βεβαησζεί κε βάζε ηελ 

εκπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο εμήο: 

Κέξδε ρξήζεσο  4.000.000,00      

Πιένλ:    

Λνγηζηηθέο δηαθνξέο    

Αμία βνεζεηηθψλ πιψλ 50.000,00  

Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ  6.000,00  

Γαπάλεο ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ 18.000,00  

Σφθνη άξζξνπ 23 Ν. 4172/2013  825.000,00  

Απνζβέζεηο πέξαλ ησλ λνκίκσλ 280.000,00  

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  145.283,00  

Πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο  100.000,00 1.424.283,00 

Γεινχκελα θέξδε  2.575.717,00 

Μείνλ:    

Μεξίζκαηα άξζξνπ 48 Ν. 4172/2013      400.000,00 

Κέξδε πξνο θνξνινγία   2.175.717,00 

πληειεζηήο θνξνινγίαο 26%  

Φφξνο εηζνδήκαηνο (2.175.717,00 . 26% )      565.686,42     

Μείνλ:    

Πξνθαηαβιεζείο θφξνο                                                  (208.300,00)  

Παξαθξαηεζέληεο θφξνη επί πσιήζεσλ ζε θξαηηθά 

λνζνθνκεία  

 327.500,00  

Φφξνη πνπ εθπίπηνπλ                                                                                             535.800,00 

Οθεηιφκελνο θφξνο                                                                                                    29.886,42 

+ Πξνθαηαβνιή έλαληη ηνπ θφξνπ ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο (2015)   565.686,42 . 100%  

    565.686,42 

Σειηθφ Πνζφ γηα βεβαίσζε      595.572,84 

 

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ 

 ηα δηαλεκφκελα θέξδε (κεξίζκαηα) ζε κεηφρνπο θπζηθά πξφζσπα, αλεμαξηήησο 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ δηαλέκεη ην κέξηζκα, 

δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%. 

Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ κεηφρσλ. 

 ηα δηαλεκφκελα θέξδε (κεξίζκαηα) ζε κεηφρνπο λνκηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
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πνπ δηαλέκεη ην κέξηζκα κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10%, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε 

ζπληειεζηή 10%. 

Με ηελ παξαθξάηεζε απηή δελ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ κεηφρσλ θαη ν 

παξαθξαηεζείο θφξνο εθπίπηεη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξέπεη λα βεβαησζεί απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηφρσλ. 

 ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηα θέξδε 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%. 

Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ρεηηθά άξζξα 63 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ: 

Γηαλεκφκελα κεξίζκαηα ππνθείκελα ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

Μέηνρνη                                                                                   Μέξηζκα 

Α. ΑΠΔΡΓΖ                                                  8% *  1.000.000,00=                  80.000,00 

Β. ΒΑΗΛΔΗΟΤ                                     9% *         1.000.000,00=                   90.000,00 

Γ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ                                                 12% *  1.000.000,00=                 120.000,00 

ΒΗΟΣΔΥ Α.Β.Δ.                                     6%  *        1.000.000,00=                   60.000,00 

                                                                                                350.000,00 

Πνζνζηφ παξαθξάηεζεο                                                                    10% 

Παξαθξαηνχκελνο θφξνο                                                                       35.000,00 

Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ                                                                   200.000,00 

Πνζνζηφ παξαθξάηεζεο                                                                    10% 

Παξαθξαηνχκελνο θφξνο                                                           20.000,00 

 

3.6.5 Υορολογύα Ναυτιλιακόσ  Εταιρύασ 

Ο παιηφο λφκνο  λ. 27/1975 (άξζξ. 2)  Πεξί θνξνινγίαο πινίσλ, επηβνιήο εηζθνξάο πξνο 

αλάπηπμε ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, εγθαηαζηάζεσο αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεκάησλ, αλέθεξε φηη: 

1.Δπηβάιιεηαη βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ θφξνο θαη εηζθνξά επί ησλ ππφ Διιεληθή ζεκαία 

πινίσλ. Πινία ππφ Διιεληθή ζεκαία ινγίδνληαη φζα είλαη θαηαρσξεκέλα κε αξηζκφ 

λενιφγεζεο ζε Διιεληθφ ιηκέλα ή έρνπλ εγγξαθεί ζε Πξνμεληθά ιηκελαξρεία κε ηεξνχκελα 

λενιφγηα εθδφζεσο εγγξάθνπ Διιεληθήο εζληθφηεηαο, κέρξη ην ρξφλν φκσο  πνπ ζα 

γίλεη δηαγξαθή απηνχ απφ ην λενιφγην. 

2.Ο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ επηβαιιφκελνο θφξνο εμαληιεί πάζα 

ππνρξέσζε ηνπ πινηνθηήηνπ, σο θαη ηνπ κεηφρνπ ή εηαίξνπ εκεδαπήο ή αιινδαπήο 
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εηαηξείαο νηνπδήπνηε ηχπνπ εθ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαζ' φζνλ αθνξά εηο ηα θέξδε, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ εθ ηεο εθκεηαιιεχζεσο πινίσλ. 

3. Χο εηζφδεκα απαιιαζζφκελν λνείηαη θαη ε ηπρφλ ππεξαμία ε πξαγκαηνπνηνχκελε εθ ηεο 

εθπνηήζεσο ηνπ πινίνπ, εηζπξάμεσο αζθαιηζηηθήο απνδεκηψζεσο ή εμ νηαζδήπνηε άιιεο 

αηηίαο.(ηακαηφπνπινο & Καξαβνθχξεο, 2005). 

4. ε θάζε πεξίπησζε εκεδαπή ή αιινδαπή εηαηξεία πινηνθηήηξηα πινίσλ ππφ ειιεληθή 

ζεκαία, ε νπνία αζθεί πιελ ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ πινίνπ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο, 

απαιιάζζεηαη απφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ή ησλ κεξηζκάησλ, 

ίζν πξνο ηελ ζρέζε ηελ πθηζηακέλε κεηαμχ ησλ εθ ηνπ πινίνπ θηεζέλησλ αθαζαξίζησλ 

εζφδσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο ηδίαο  εηαηξίαο. 

Ο κεηέπεηηα λ. 2238/1994 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ζην άξζξν 103, 

Απαιιαγέο απφ ην θφξν, αλέθεξε φηη : 

1. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν: 

α) Σα θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία, πνπ απνθηψληαη απφ 

εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδησηηθέο 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ζπλεηαηξηζκνχο ή ελψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ, ηα νπνία ππφθεηληαη 

ζηνλ εηδηθφ θφξν γηα ηα πινία, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. Αλ δηθαηνχρνο ησλ σο άλσ 

θεξδψλ είλαη εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ζπλεηαηξηζκφο, 

ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ηα θέξδε απηά δελ ππφθεηληαη ζε θφξν 

εηζνδήκαηνο, κε εθαξκνδφκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106. 

 β) Σα θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ππφ μέλε ζεκαία θαη αεξνζθαθψλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζηελ Διιάδα νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. 

Μέρξη ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014, ε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

δηεζλή πνληνπφξν λαπηηιία, θαινχληαλ θαη θαιείηαη λα θαηαβάιιεη λένπο θφξνπο πνπ 

ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηνπο λφκνπο 4110/2013 (ΦΔΚ Α' 17/23-01-2013) θαη 4223/2013 (ΦΔΚ 

Α' 287/31-12-2013) πιένλ ηνπ θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη απφ ην 1975 ζε φια ηα πινία κε 

ειιεληθή ζεκαία, άλσ ησλ 500 θφξσλ κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ λ.27/1975. 

 Δπίζεο εληφο ηνπ Μαξηίνπ 2014, νη θαζαξά λαπινκεζηηηθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, ζα 

έπξεπε λα θαηαβάιινπλ ηελ εηζθνξά επί ηνπ εηζαγφκελνπ θαη κεηαηξεπφκελνπ ζε επξψ 

ζπλαιιάγκαηνο θαηά ην 2013, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

λ.4111/2013, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ην άξζξν 45 ηνπ λ.4141/2013. 

Δηδηθφηεξα: 

1. Φφξνο πινίσλ κε μέλε ζεκαία, ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ππφ ηε δηαρείξηζε 

εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ Διιάδα 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975 

 Με ην άξζξν 26 ηνπ λ.27/1975, φπσο ίζρπε γηα πνιιέο δεθαεηίεο, απαιιάζζνληαλ 

απφ θάζε ηέινο, θφξν ή εηζθνξά νη αιινδαπέο εηαηξείεο πινηνθηήηξηεο πινίνπ ππφ μέλε 

ζεκαία, φηαλ ην πινίν ηεινχζε ππφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηελ δηαρείξηζε εηαηξείαο 



42 

 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.27/1975 ζηα πιαίζηα 

πξνζέιθπζεο αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ λα εγθαηαζηήζνπλ γξαθεία ζηελ Διιάδα ή 

λα αλαζέζνπλ σο θέληξν δηαρείξηζεο ησλ παγθφζκησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ή λα 

αλαζέζνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ πινίσλ ηνπο ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

Mε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4110/2013, ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 26 ηνπ Ν.27/1975 θαη 

επηβιήζεθε θφξνο θαη ζηα πινία κε μέλε ζεκαία θαη‟ αλαινγία απηψλ κε Διιεληθή. 

Ο θφξνο απηφο (tonnage tax), επηβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2013. Ο θφξνο βαξχλεη 

ηνπο αιινδαπνχο πινηνθηήηεο ή πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο γηα ηα πινία ππφ μέλε 

ζεκαία, θαζίζηαληαη φκσο νη εγθαηεζηεκέλεο δπλάκεη ζηελ Διιάδα δηαρεηξίζηξηεο 

εηαηξείεο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεεο κε ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. 

Ο θφξνο θαζνξίδεηαη ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α. θαηά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

πινίσλ θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία απηψλ. Πξνβιέπνληαη νη ίδηεο κεηψζεηο θφξνπ πνπ 

επηηξέπνληαη θαη ζε πινία κε ειιεληθή ζεκαία , Γειαδή: 

α) αλαινγηθή κείσζε ηνπ θφξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε δσδεθάκελε πεξίνδν, ζε 

πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αξγίαο ηνπ πινίνπ ιφγσ επηζθεπψλ θ.ιπ. γηα ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη ηνπο δχν ζπλαπηνχο κήλεο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο θαη  

β) θαηά 50%, αλ πξφθεηηαη γηα πινία δξνκνινγεκέλα ζε ηαθηηθέο γξακκέο, κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ θαηάιιεισλ δηθαηνινγεηηθψλ. Απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη ν 

θφξνο ρσξεηηθφηεηαο (tonnage tax) ή νπνηαδήπνηε παξφκνηα επηβάξπλζε πνπ 

απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε γηα ην πινίν ππφ μέλε ζεκαία θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ 

θφξνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ Διιάδα. 

Ζ Γήισζε Φνξνινγίαο Πινίσλ κε μέλε ζεκαία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηε Γ.Ο.Τ. 

Πινίσλ κέρξη ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη καδί κε ηελ δήισζε θαηαβάιιεηαη ην έλα 

ηέηαξην (1/4) ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ, ηα άιια ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ θφξνπ 

θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο κέζα ζηνπο κήλεο Ηνχλην, επηέκβξην 

θαη Γεθέκβξην ηνπ έηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ε δήισζε. Μαδί κε ηε δήισζε πνπ ζα 

επηδίδνληαλ γηα πξψηε θνξά κε ην θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.27/1975 έηζη φπσο 

ηζρχεη κε ηνλ λ.4110/2013 (άξζξν 24), πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιινληαη:  

α) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ λαππεγείνπ γηα ην ρξφλν παξάδνζεο απηνχ, έηνηκν γηα 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ηεο 

παξαπάλσ βεβαίσζεο, ε ειηθία ηνπ πινίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην έγγξαθν εζληθφηεηαο 

ηνπ νηθείνπ λενινγίνπ.   
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 β) έγγξαθν εζληθφηεηαο γηα ην φλνκα, ηε ζεκαία, ηνλ ιηκέλα θαη ηνλ αξηζκφ 

λενιφγεζεο, ην δηεζλέο δηαθξηηηθφ ζήκα (Γ.Γ..), ηνλ αξηζκφ ΗΜΟ, ηελ νιηθή 

ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ ειηθία ησλ πινίσλ κε μέλε ζεκαία πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

γ) βεβαίσζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

δηαρείξηζεο. 

δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο δηαρεηξίζηξηαο φηη απνδέρεηαη ηελ 

αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο. 

ε) πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο ειιεληθήο ή πξνμεληθήο Αξρήο ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο 

απηψλ, πηζηνπνηεηηθφ απφ αιινδαπή αξκφδηα Αξρή (κεηαθξαζκέλν δεφλησο) ηνπ ηφπνπ φπνπ 

λαπινρεί ην πινίν, γηα ηελ αξγία απηνχ, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε 

έιιεηςεο φισλ ησλ παξαπάλσ Αξρψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ 

πινίνπ, ζεσξεκέλν δεφλησο θαη 

ζη) βεβαίσζε ηεο κειέηεο ππνινγηζκνχ ηνπ πινίνπ ζε θ.ν.ρ., ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ 

Κιάδν Διέγρνπ Δκπνξηθψλ Πινίσλ ηνπ Τ.Ν.Α. 

 εκεηψλεηαη δε, φηη εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2014, φιεο νη εκεδαπέο ή αιινδαπέο 

εηαηξείεο νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα πινία ππφ μέλε ζεκαία θαη είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.27/1975, έπξεπε λα είραλ ππνβάιεη ζπγθεληξσηηθή 

δήισζε ζηε Γ.Ο.Τ. Πινίσλ, κε θνηλνπνίεζε ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, 

αλαθέξνληαο ην φλνκα, ε ζεκαία, ην Γηεζλέο Γηαθξηηηθφ ήκα (Γ.Γ..), ν αξηζκφο ΗΜΟ, ε 

νιηθή ρσξεηηθφηεηα θαη ε ειηθία ησλ πινίσλ ππφ μέλε ζεκαία πνπ δηαρεηξίδνληαη θαηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014, ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη ηα αληίζηνηρα έγγξαθα εζληθφηεηαο 

ησλ πινίσλ. 

 

2. Φφξνο πινίσλ λενινγεκέλσλ κε Διιεληθή ζεκαία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 27/1975. 

 Γίλεηαη ππνβνιή έσο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 ηεο εηήζηαο δήισζεο θφξνπ θαη‟ αλαινγία ησλ 

φζσλ αλαθέξνληαη αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

 

3. Οηθνλνκηθή παξνρή ηεο Ναπηηιηαθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο. 

Με βάζε ην άξζξν 14 ηνπ λ.4223/2013, (γλσζηφο θαη σο λφκνο γηα ηελ επηβνιή ηνπ Δληαίνπ 

Φφξνπ Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ), θαζνξίζηεθε γηα ηα έηε, 2014, 2015 θαη 2016, εηήζηα παξνρή 

απφ ηνπο πινηνθηήηεο ή πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο γηα ηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία, θαζψο 

θαη απφ ηνπο αιινδαπνχο πινηνθηήηεο ή πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο γηα ηα πινία ππφ μέλε 

ζεκαία ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ππφ ηε δηαρείξηζε εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975. 
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 Ο θφξνο ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην ηνπ θφξνπ πνπ ππνινγίζηεθε θαη βεβαηψζεθε απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα θάζε πινίν θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε 

θνξά θνξνινγηθή πεξίνδν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 27/1975, ρσξίο λα αθαηξνχληαη 

νη ππφ ηνπ λφκνπ ηπρφλ πξνβιεπφκελεο κεηψζεηο ή εθπηψζεηο ιφγσ αξγίαο ηνπ πινίνπ ή ιφγσ 

δξνκνιφγεζήο ηνπ ζε ηαθηηθέο γξακκέο, εθπίπηεη φκσο ν θφξνο ρσξεηηθφηεηαο (tonnage tax) 

ή νπνηαδήπνηε παξφκνηα επηβάξπλζε πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε γηα ην πινίν ππφ μέλε 

ζεκαία θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ Διιάδα. 

 Ζ Γήισζε Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Παξνρήο, πξέπεη λα ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην λ.4223/2013 κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θάζε 

έηνπο (δειαδή κέρξη ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ γηα ην 2014), ζπλνδεπφκελε κε ηα αληίγξαθα ησλ 

αληίζηνηρσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο πινίνπ ηεο πξνεγνχκελεο θνξνινγηθήο ρξήζεο. Με ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο, θαηαβάιιεηαη ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ εηήζηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ 

παξνρήο θαη ην άιιν έλα δεχηεξν (1/2) απηήο θαηαβάιιεηαη έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε 

εκέξα ηνπ Ηνπιίνπ εθάζηνπ έηνπο. 

 Με ηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ παξνρήο, θάζε ππφρξενο ζα 

ιακβάλεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ε νπνία ζα είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο λφκηκεο εγθαηάζηαζεο δηαρεηξηζηηθψλ εηαηξεηψλ, 

θαζψο θαη ηελ έθδνζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 

4. Δηζθνξά ζε εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 25 λ.27/1975  έηζη φπσο ηζρχεη κε ην άξζξν 

43 λ. 4111/2013, επί ηνπ εηζαγφκελνπ θαη κεηαηξεπφκελνπ ζε επξψ 

ζπλαιιάγκαηνο θαηά ην 2013. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013 φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ην άξζξν 45 ηνπ λ.4141/2013 επηβιήζεθε εηήζηα εηζθνξά γηα ηέζζεξα 

(4) έηε (ρξήζεηο 2012-2015) επί ηνπ εηήζηνπ πνζνχ ηνπ ζπλνιηθνχ εηζαγφκελνπ θαη 

κεηαηξεπφκελνπ ζε επξψ ζπλαιιάγκαηνο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975 (ΦΔΚ Α΄77) ζηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή κνξθήο, αζρνινχκελα απνθιεηζηηθά κε ηελ λαχισζε, 

αζθάιηζε, δηαθαλνληζκφ αβαξηψλ, κεζηηεία αγνξαπσιεζηψλ ή λαππεγήζεσλ ή λαπιψζεσλ ή 

αζθαιίζεσλ πινίσλ κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, πάλσ απφ πεληαθφζηνπο (500) θφξνπο 

νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, εμαηξνχκελσλ ησλ επηβαηεγψλ αθηνπιντθψλ πινίσλ θαη ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ εζσηεξηθνχο πιφεο, θαζψο θαη κε ηελ αληηπξνζψπεπζε 

πινηνθηεηξηψλ εηαηξηψλ, σο θαη επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζαλ αληηθείκελν εξγαζηψλ ηηο ίδηεο 

κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Διάρηζην φξην ππνινγηζκνχ ηεο εηζθνξάο13F

14
 είλαη επί ζπλαιιάγκαηνο 50.000 δνιαξίσλ 

Ζ.Π.Α. 

                                                 
14

http://www.forologikanea.gr/news/oi-forologikes-upoxreoseis-ton-nautiliakon-etaireion/ , Πξφζβαζε 

26/07/2016 
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Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ θάζε έηνπο ππνβάιινπλ ζηνλ 

πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) γηα ηελ θνξνινγία 

απηψλ, εηδηθή δήισζε ππνινγηζκνχ ηεο εηζθνξάο επί ηνπ ζπλνιηθνχ εηζαγφκελνπ θαη 

κεηαηξεπφκελνπ ζε επξψ ζπλαιιάγκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα νη δηεπζπληέο, 

δηαρεηξηζηέο θαη γεληθά νη εθπξφζσπνη ησλ θάζε είδνπο επηρεηξήζεσλ ή εηαηξηψλ. 

Ζ εηζθνξά θαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ εηδηθή εηήζηα  δήισζε θαηά ην έλα ηέηαξην (1/4) ηεο 

νθεηιφκελεο εηζθνξάο ζε επξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηζνηηκία κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ απηψλ 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Σα άιια ηξία ηέηαξηα (3/4) ηεο εηζθνξάο 

θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο ζηνπο κήλεο Ηνχλην, επηέκβξην θαη Γεθέκβξην 

ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

 

19B3.7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (ν.4308/2014) 

49B3.7.1 Πεδύο Εφαρμογόσ14F

15 

Οη θαησηέξσ νληφηεηεο εθαξκφδνπλ ηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ λφκνπ: 

α) Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ηεο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηεο εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείαο θαη ηεο ηδησηηθήο 

θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο. 

β) Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο, φηαλ 

φινη νη άκεζνη ή έκκεζνη εηαίξνη ησλ πξνζψπσλ απηψλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε ιφγσ ηνπ 

φηη είλαη είηε λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή άιινπ 

λνκηθνχ ηχπνπ ζπγθξίζηκνπ κε ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο απηήο. 

γ) Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξεία, ε νκφξξπζκε εηαηξεία, ε αηνκηθή επηρείξεζε θαη θάζε άιιε 

νληφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ππνρξενχηαη ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ απφ 

θνξνινγηθή ή άιιε λνκνζεηηθή δηάηαμε. 

δ) Κεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ηνκέα ή 

ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην, φηαλ δελ εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 156 ηνπ 

λ.4270/2014. 

ε)Οη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

νη νπνίνη κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο είραλ ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπ Π.δ. 

1123/1980. 

3.Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο νληνηήησλ έρνπλ ππνρξέσζε ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ηνπο θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 1606/2002 

                                                 
15

 Πεγή Γθίλνγινπ, Γ. (2014)  «Φνξνινγηθή ινγηζηηθή Η», ζει.315-316 
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(Γ.Π.Υ.Α. – ππνρξεσηηθή εθαξκνγή Γ.Π.Υ.Α.), γηα ηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο: 

α) Οη νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηνχ ηνπ λφκνπ 

4308/2014. 

β) Οη νληφηεηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα θαη είλαη ζπγαηξηθέο νληφηεηαο ή 

κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίαο ηεο νπνίαο είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά θξάηνπο-

κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο 2004/39/ΔΟΚ θαη ζχκθσλα κε 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1606/2002 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ 

αληηπξνζσπεχνπλ αηνκηθά ή αζξνηζηηθά πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% ηνπ θαζαξνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ή ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κεηξηθήο. 

γ) Σα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ηεο πεξίπησζεο 26 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ. 575/2013, εθφζνλ ππφθεηληαη ζε απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

δ) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ λ. 3606/2007 (Οδεγία 

2004/39/ΔΚ). 

ε) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ λ. 3371/2005. 

ζη) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ λ. 2778/1999. 

δ) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ηνπ λ. 2367/1995. 

ε) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ηνπ λ. 4099/2012 (Οδεγία 

2009/65/ΔΚ). 

ζ) Οη νληφηεηεο ραξηνθπιαθίνπ. 

η) Οη νληφηεηεο πνπ έρνπλ απηή ηελ ππνρξέσζε βάζεη άιιεο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο. 

4.Κάζε άιιε νληφηεηα ππνθείκελε ζηνλ παξφληα λφκν κπνξεί, κε απφθαζε ηεο δηνίθεζήο 

ηεο, λα εθαξκφδεη πξναηξεηηθά ηα Γ.Π.Υ.Α., φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (πξναηξεηηθή εθαξκνγή Γ.Π.Υ.Α.). ηελ πεξίπησζε απηή ε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα πέληε ζπλερφκελεο εηήζηεο πεξηφδνπο απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ 

Γ.Π.Υ.Α.. 

5.Οη νληφηεηεο πνπ επηιέγνπλ λα ζπληάμνπλ ηηο αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπο βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α., ζπληάζζνπλ θαη ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο βάζεη ησλ ηδίσλ πξνηχπσλ, φηαλ ππνρξενχληαη ζε ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

6. Οη νληφηεηεο πνπ, ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, ζπληάζζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. εθαξκφδνπλ κφλν ηα άξζξα 3 έσο θαη 15 θαη ηελ παξ. 

32 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

7.Οη θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ηνκέα ή 

ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην, φηαλ δελ εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 156 ηνπ 

λ.4270/2014 εθαξκφδνπλ κφλν ηα άξζξ.3-15 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

8. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθαξκφδεη, ζην κέηξν πνπ δελ αληηβαίλνπλ ην Καηαζηαηηθφ ηεο, 

κφλν ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 15, πιελ ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο 
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λφκνπ. Ζ ίδηα νληφηεηα ζπληάζζεη Ηζνινγηζκφ (θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο), 

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα (ζεκεηψζεηο), κε βάζε ηνπο θαλφλεο θαη ηα 

ππνδείγκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. 

9. Οη νξγαληζκνί επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ) ηνπ λ. 4099/2012 (Οδεγία 

2009/65/ΔΚ) είηε ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είηε κε ηε κνξθή αλψλπκεο 

εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (ΑΔΔΜΚ): 

α) Δπηκεηξνχλ ην ελεξγεηηθφ ηνπο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 59 

ηνπ λ. 4099/2012 (παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηεο Οδεγίαο 2009/65/ΔΚ) ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ θαη νη ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο γίλνληαη 

βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α.. 

β) Γηαθνξέο επηκέηξεζεο ηνπ θαηερφκελνπ, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ελεξγεηηθνχ ηνπ 

ζεκείνπ (α) απηήο ηεο παξαγξάθνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Δμέιημεο ησλ Καζαξψλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. 

γ) Δθαξκφδνπλ ηα άξζξα 3 έσο θαη 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηα 

άξζξα 16 έσο θαη 30 θαη 37 έσο θαη 40 ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηα ινηπά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο, έζνδα, θέξδε, έμνδα θαη δεκηέο. 

10. Οη νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληάζζνπλ Καηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (ηζνινγηζκφ) ηνπ ππνδείγκαηνο Β.11 θαη Καηάζηαζε εμέιημεο 

ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηφδνπ ηνπ ππνδείγκαηνο Β.12. 

11. Θέκαηα άιισλ απινπνηήζεσλ θαη απαιιαγψλ αλά θαηεγνξία νληνηήησλ ξπζκίδνληαη ζην 

άξζξν 30 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε φηη αθνξά ζηηο αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο. 

 

50B3.7.2Καθοριςμόσ μεγϋθουσ οντοτότων 

Οη νληφηεηεο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην κέγεζφο ηνπο ζηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ λ.4308/2014. 

1. Πνιχ κηθξέο νληφηεηεο. 

Πνιχ κηθξέο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα: 

α) χλνιν ελεξγεηηθνχ (πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ): 350.000 επξψ. 

β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 700.000 επξψ. 

γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 10 άηνκα. 

 

εκ: Δηδηθά νη αλσηέξσ νληφηεηεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ 

κε κφλε πξνυπφζεζε φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ 1.500.000 

επξψ. 
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Παξάδεηγκα 1. 

Οκφξξπζκε εηαηξεία (Ο.Δ) έρεη ηα αθφινπζα κεγέζε: 

                                                       ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ  

2013 2014 2015 2016 2017 

1.400.000,00                  1.550.000,00                  1.600.000,00                   1.405.000,00                  1.350.000,00 

 

1) Σν 2014 ηήξεζε απινγξαθηθά βηβιία, γηαηί ην 2013 δελ είρε ππεξβεί ην φξην θχθινπ 

εξγαζηψλ 1.500.000,00επξψ, φπσο απηφ πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ Κ.Φ.Α.. 

2)Σν 2015 θαηαηάζζεηαη ζηηο πνιχ κηθξέο νληφηεηεο θαη ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, γηαηί 

δελ έρεη ππεξβεί ην φξην θχθινπ εξγαζηψλ 1.500.000,00 επξψ, γηα ηηο δπν ζπλερφκελεο 

ρξήζεηο 2013-2014. 

3)Σν 2016 θαηαηάζζεηαη ζηηο κηθξέο νληφηεηεο θαη ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία, γηαηί έρεη 

ππεξβεί ην φξην θχθινπ εξγαζηψλ 1.500.000,00 επξψ, γηα ηηο δπν ζπλερφκελεο ρξήζεηο 2014-

2015.Χο κηθξή νληφηεηα πιένλ, ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη βάζεη ηεο παξ.5 ηνπ άξζξ.16 θαη 

ηζνινγηζκφ. 

4)Σν 2017 θαηαηάζζεηαη ζηηο κηθξέο νληφηεηεο θαη ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία, γηαηί δελ 

έρεη πάςεη λα ππεξβαίλεη ην φξην θχθινπ εξγαζηψλ 1.500.000,00 επξψ, γηα ηηο δπν 

ζπλερφκελεο ρξήζεηο 2015-2016.  

5)Σν 2018 θαηαηάζζεηαη ζηηο πνιχ κηθξέο νληφηεηεο θαη ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, γηαηί 

δελ έρεη ππεξβεί ην φξην θχθινπ εξγαζηψλ 1.500.000,00 επξψ, γηα ηηο δπν ζπλερφκελεο 

ρξήζεηο 2016-2017. 

 

2. Μηθξέο νληφηεηεο. 

Μηθξέο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο δελ είλαη πνιχ κηθξέο νληφηεηεο θαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

αθφινπζα ηξία θξηηήξηα: 

α) χλνιν ελεξγεηηθνχ: 4.000.000 επξψ. 

β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 8.000.000 επξψ. 

γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 50 άηνκα. 

 

3. Μεζαίεο νληφηεηεο. 

Μεζαίεο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο δελ είλαη πνιχ κηθξέο ή κηθξέο νληφηεηεο θαη 

νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα: 

α) χλνιν ελεξγεηηθνχ: 20.000.000 επξψ. 

β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 40.000.000 επξψ. 

γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 250 άηνκα. 
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4. Μεγάιεο νληφηεηεο. 

Μεγάιεο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα: 

α) χλνιν ελεξγεηηθνχ: 20.000.000 επξψ. 

β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 40.000.000 επξψ. 

γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 250 άηνκα. 

5. Σν πνζφ ηνπ θνλδπιίνπ «χλνιν ελεξγεηηθνχ» θαη ην θαζαξφ πνζφ ηνπ θνλδπιίνπ 

«Κχθινο εξγαζηψλ» πνπ αλαθέξνληαη είλαη εθείλα ησλ αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ ησλ 

ππνδεηγκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σο εμήο: 

α) «χλνιν ελεξγεηηθνχ» είλαη ην πνζφ ηνπ θνλδπιίνπ «χλνιν ελεξγεηηθνχ» ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνχ Β.1.1 ή Β.1.2 ή Β.5, αλαιφγσο. 

β) «Κχθινο εξγαζηψλ» είλαη ην πνζφ ηνπ θνλδπιίνπ «Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)» ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηεο Καηάζηαζεο απνηειεζκάησλ Β.2.1 ή Β.2.2 ή Β.6, αλαιφγσο. 

6. ε πεξίπησζε πεξηφδνπ δηαθνξεηηθήο ηνπ δσδεθάκελνπ, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ππνινγίδεηαη θαη‟ αλαινγία ζε εηήζηα βάζε. 

7.ηαλ ε νληφηεηα ππεξβαίλεη ή παχεη λα ππεξβαίλεη ηα φξηα δχν εθ ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 4 έσο 6 ή ην θξηηήξην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα δχν 

δηαδνρηθέο πεξηφδνπο, γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ απηνχ ηνπ λφκνπ ε 

αιιαγή θαηεγνξίαο κεγέζνπο ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ πεξίνδν πνπ έπεηαη ησλ δχν ελ ιφγσ 

δηαδνρηθψλ πεξηφδσλ. 

8. Γηα ηνπ ζθνπνχο απηνχο ηνπ λφκνπ, νη νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(δ) ηνπ άξζξ. 1, φηαλ 

δελ είλαη νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(α), 2(β) ή 2(γ) ηνπ άξζξ. 1, εληάζζνληαη ζηηο 

¨κεγάιεο¨ νληφηεηεο. 

 

Παξάδεηγκα2. 

Μηα αλψλπκε εηαηξεία (Α.Δ) γηα ηα έηε 2012 έσο 2014 είρε ηα αθφινπζα κεγέζε: 

ε πνηα θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη;  

Κξηηήξηα   2014 2013 2012 

Κχθινο εξγαζηψλ (επξψ)             6.200.000,00 6.100.000,00 6.050.000,00 

χλνιν ελεξγεηηθνχ (επξψ)         2.400.000,00 2.650.000,00 2.700.000,00 

Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ                       59 48 57 

Απάληεζε :  

Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, ε επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζηηο κηθξέο νληφηεηεο γηα ην 

έηνο 2015, αθνχ δελ ππεξβαίλεη γηα δπν ζπλερφκελεο ρξήζεηο, ηα 2 απφ ηα (απμεκέλα) 

θξηηήξηα ηνπ λ.4308/2014 ήηνη πξνζσπηθφ 50 άηνκα, ελεξγεηηθφ 4.000.000,00 επξψ θαη 

θχθινο εξγαζηψλ 8.000.000,00 επξψ ην έηνο 2015.(ππεξβαίλεη κφλν ην έλα θαη γηα κία κφλν 

πεξίνδν).  
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3.7.3 Λογιςτικό ςύςτημα και βαςικϊ λογιςτικϊ αρχεύα16 

Απφ 1.1.2015 ηίζεληαη ζε ηζρχ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά πξφηππα(λφκνο 4308/2014). 

Σα λέα ΔΛΠ αληηθαζηζηνχλ πιήζνο δηαηάμεσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν γλσζηφο ζε 

φινπο καο ΚΦΑ.Ο φξνο "ηήξεζε βηβιίσλ" ή βηβιία θαη ζηνηρεία" πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζακε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΑ θαη ηνπ ΚΒ έρνπλ πιένλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο φξνπο "Λνγηζηηθά αξρεία" θαη "Λνγηζηηθά ζηνηρεία". 

Οη νξηζκνί ησλ παξαπάλσ δίλνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ λφκνπ 3408/2014 : 

Λνγηζηηθά αξρεία (accounting records): Λνγηζηηθά αξρεία είλαη ηα ειεθηξνληθά ή 

θπζηθά κέζα, ζηα νπνία πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο νληφηεηαο. Σα ινγηζηηθά 

αξρεία πεξηιακβάλνπλ βάζεηο πξσηνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, παξαζηαηηθά 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ (ινγηζηηθά ζηνηρεία), θαη άιια ινγηζηηθά αξρεία 

(ινγηζηηθά βηβιία) ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη δεδνκέλα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

γεγνλφησλ. 

Λνγηζηηθά ζηνηρεία (παξαζηαηηθά ή supporting documentation): Λνγηζηηθά 

ζηνηρεία ή παξαζηαηηθά είλαη ηα πάζεο θχζεσο ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξαζηαηηθψλ πψιεζεο, πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ νληφηεηα ή απφ ηξίην ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα ηεο 

νληφηεηαο. Οη λένη θαλφλεο ηήξεζεο ινγηζηηθψλ Αξρείσλ δελ πεξηέρνπλ ηνπο 

γλσζηνχο ζε φινπο καο φξνπο, «απινγξαθηθά βηβιία», «δηπινγξαθηθά βηβιία», ηνπο 

νπνίνπο είρακε ζπλεζίζεη λα ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ηήξεζεο ησλ 

βηβιίσλ. Χζηφζν νη φξνη απηνί έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ζε πιήζνο άιισλ 

λνκνζεηεκάησλ ηα νπνία ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ 1.1.2015 

παξάιιεια κε ηελ ηζρχ ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Σίζεηαη ινηπφλ ην 

εξψηεκα θαηά πφζνλ κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ζα ζπλερίζνπκε λα έρνπκε 

2 θαηεγνξίεο ηήξεζεο ινγηζηηθψλ αξρείσλ ή  εάλ ηα απινγξαθηθά θαη δηπινγξαθηθά 

βηβιία έρνπλ ηελ αλάινγε αληηζηνίρηζή ηνπο ζηα λέα ΔΛΠ. 

πλνπηηθά θαη ζηα ΔΛΠ έρνπκε δχν θαηεγνξίεο ηήξεζεο Λνγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

α) Απινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ ζχζηεκα θαη 

β) Πιήξεο Γηπινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα 

 

α)Απινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ ζχζηεκα (άξζξν 3παξ. 12) 

                                                 
16

 Πεγή Κνξνκειάο, Γ. Α. & Σζηανπζίδνπ, Μ. Θ. (2016): «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, 

Αζήλα, ζει. 38 
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Οη νληφηεηεο πνπ ζα ηεξήζνπλ ην απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα απινγξαθηθφ ζχζηεκα (αξρεία θαη ζηνηρεία) παξφκνην κε ην 

ζχζηεκα ησλ βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη : 

α) Σα πάζεο θχζεσο έζνδα δηαθεθξηκέλα ζε έζνδα απφ πψιεζε εκπνξεπκάησλ, απφ 

πψιεζε πξντφλησλ, απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ινηπά έζνδα 

β) Σα πάζεο θχζεσο θέξδε. 

γ)Σηο πάζεο θχζεσο αγνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δηαθεθξηκέλα ζε αγνξέο 

εκπνξεπκάησλ, πιηθψλ (πξψησλ ή βνεζεηηθψλ πιψλ), παγίσλ θαη αγνξέο ινηπψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

δ)Σα πάζεο θχζεσο έμνδα, δηαθεθξηκέλα ζε ακνηβέο πξνζσπηθνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, απνζβέζεηο, έμνδα 

απφ ηε ιήςε ινηπψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπά έμνδα. 

ε) Σηο πάζεο θχζεσο δεκίεο. 

ζη) Σνπο πάζεο θχζεσο θφξνπο θαη ηέιε, μερσξηζηά θαηά είδνο. 

 

β) Πιήξεο Γηπινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα (άξζξν 3 παξ. 8,10) 

Οη νληφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζα 

ηεξνχλ σο κέξνο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αξρεία θάζε ζπλαιιαγήο θαη γεγνλφηνο 

απηήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, θαζψο θαη ησλ 

πξνθππηφλησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ, δεκηψλ, αγνξψλ θαη 

πσιήζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθπηψζεσλ θαη επηζηξνθψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη 

ησλ πάζεο θχζεσο εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Θα παξαθνινπζνχλ ζε 

αξρεία επίζεο θάζε ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη θάζε κεηαβνιή απηνχ. Γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζρέδην 

ινγαξηαζκψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηνπ λφκνπ4308/2014 ή ελαιιαθηηθά ην ζρέδην 

ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΓΛ. Γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ε 

νληφηεηα ζα πξέπεη λα ηεξεί: 

α) Αξρείν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη αλαιπηηθά θάζε ζπλαιιαγή θαη γεγνλφο 

(εκεξνιφγην). 

β) Αξρείν κε ηηο κεηαβνιέο θάζε ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ (αλαιπηηθφ θαζνιηθφ). 

γ) χζηεκα ζπγθέληξσζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ απμήζεσλ θαη κεηψζεσλ (ρξεψζεσλ 

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

 

πλνςίδνληαο θαη ζπλδπάδνληαο φιεο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο  θαηαιήγνπκε ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ηήξεζεο Λνγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Επιλογό τόρηςησ Λογιςτικού ςυςτόματοσ (Απλογραφικό ό 

Διπλογραφικό) 

Λνγηζηηθφ 

ζχζηεκα   

Πνιχ κηθξέο  

νληφηεηεο ηεο  

πεξίπησζεο 

2γ   

άξζξνπ 1                

Πνιχ 

κηθξέο  

νληφηεηεο 

ηεο 

πεξίπησζεο 

α,β,δ 

άξζξνπ 1 

Μηθξέο 

νληφηεηεο            

Μεζαίεο 

νληφηεηεο 

Μεγάιεο 

νληφηεηεο 

Απινγξαθηθφ Τπνρξεσηηθά. 

Δθφζνλ 

επηιέμνπλ 

λα κελ 

θαηαξηίζνπλ 

Ηζνινγηζκφ. 

    

Γηπινγξαθηθφ Πξναηξεηηθά Τπνρξεσηηθά Τπνρξεσηηθά Τπνρξεσηηθά Τπνρξεσηηθά 

 

Ζ βαζηθή δηάθξηζε γηα ηελ ηήξεζε ελφο πιήξνπο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ελφο 

απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε επηινγή ηεο νληφηεηαο γηα ηελ ζχληαμε ή κε 

ηζνινγηζκνχ. (παξάγξαθνο 12 άξζξνπ 3).  

Πνηεο νληφηεηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ κε ζχληαμε ηζνινγηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

ηήξεζε ελφο απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο; 

Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ 16 θαη 1 ησλ ΔΛΠ. χκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 16 νη πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο νληφηεηεο φπσο νξίδνληαη απφ ην 

άξζξν 2 ησλ ΔΛΠ, θαηαξηίδνπλ ηηο αθφινπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο : 

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

β) Σελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Πίλαθαο). 

γ) Σν Πξνζάξηεκα (εκεηψζεηο). 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νη πνιχ κηθξέο νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 

2γ ηνπ άξζξνπ 1 ησλ ΔΛΠ κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ ζπλνπηηθφ Ηζνινγηζκφ ηνπ ππνδείγκαηνο 

Β.5 θαη ζπλνπηηθή Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηνπ ππνδείγκαηνο Β.6, εθφζνλ δελ 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιε λνκνζεζία.  

εκεηψλεηαη φηη νη νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2γ ηνπ άξζξνπ 1 είλαη ελδεηθηηθά : 

Ο.Δ. (εθηφο ησλ ΟΔ πνπ ην 100% θαηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα (ΑΔ,ΔΠΔ,ΗΚΔ)) 

Δ.Δ. (εθηφο ησλ ΟΔ πνπ ην 100% θαηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα (ΑΔ,ΔΠΔ,ΗΚΔ)) 

Αηνκηθέο (ει. Δπαγγεικαηίεο θιπ) 
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Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγεί απηφκαηα ε εθαξκνγή ΔΛΠ, 

θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηνπ λ.4308/2014 

είλαη : 

Αα) Τπφδεηγκα Β.1.1 θαη Β.1.2: Ηζνινγηζκφο – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

Βα)Τπφδεηγκα Β.2.1: Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία – Αηνκηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ββ)Τπφδεηγκα Β.2.2: Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη’ είδνο – Αηνκηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Γγ)Τπφδεηγκα Β.3: Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο 

Γδ)Β.4: Καηάζηαζε Υξεκαηνξνψλ – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(έκκεζε κέζνδνο) 

 Δε)Πξνζάξηεκα ή ζεκεηψζεηο 

 

πλνςίδνληαο θαη ζπλδπάδνληαο φιεο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο  θαηαιήγνπκε ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 3: 

ΠΙΝΑΚΑ 3: Φρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ ανϊ μϋγεθοσ οντότητασ16F

17 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΠΟΛΤ 

ΜΗΚΡΔ   

Άξ. 1 

παξ.2(γ) 

ΠΟΛΤ 

ΜΗΚΡΔ   

Άξ. 1 

παξ.2(α)-

2(β) 

ΜΗΚΡΔ ΜΔΑΗΔ ΜΔΓΑΛΔ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ  λ λ λ λ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ                  

λ λ λ λ λ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ  

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

   λ λ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ 

ΡΟΧΝ                                                                                       

    λ 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ λ λ λ λ λ 

 

 Σν «ρέδην Λνγαξηαζκψλ». 

Σα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΔΛΠ) φπσο θαη ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ 

ρέδην (ΔΓΛ) είλαη φηη θαη ηα δχν λνκνζεηήκαηα παξνπζηάδνπλ ινγηζηηθφ ζρέδην 

ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη ζπλδεζκνινγία ησλ ππνδεηγκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε  ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ. (Παξάξηεκα Γ΄  λ. 4308/2014) 

                                                 
17

 Πεγή Κνξνκειάο, Γ. Α. & Σζηανπζίδνπ, Μ. Θ. (2016): «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ γηα 

πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο νληφηεηεο» - ΣAXadvisors 
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Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο νληφηεηαο θαη ηελ επρεξή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη 

επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηελ αλάγθε θάιπςεο ησλ 

απαηηήζεσλ. Ηδηαίηεξα, νη ηίηινη ησλ ινγαξηαζκψλ δχλαηαη λα πξνζαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε 

ηηο θαζηεξσκέλεο νλνκαηνινγίεο επξχηεξσλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 16. Ζ κνξθή, ην πεξηερφκελν θαη ε νλνκαηνινγία ησλ θνλδπιίσλ 

θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη εάλ 

απαηηείηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο νληφηεηαο.   

Γειαδή : Οη νληφηεηεο, κε επηινγή ηνπο, κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ππάξρνλ ζρέδην ινγαξηαζκψλ πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, δειαδή ην 

ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Π.Γ. 1123/1980 ή ηνπ Π.Γ. 148/1984 πεξί εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή ηνπ Π.Γ. 384/1992 πεξί εθαξκνγήο 

Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Σξαπεδψλ, θαηά πεξίπησζε. Οίθνζελ λνείηαη φηη νη νληφηεηεο 

νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο θαη πξνζζήθεο ζην ζρέδην 

ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ηνπο αλαγθψλ.Σν ζρέδην ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ είλαη 

ππνρξεσηηθφ ζε φηη αθνξά ηελ νλνκαηνινγία, ην βαζκφ αλάιπζεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ (αλάιπζε – ηαμηλφκεζε ζε πξσηνβάζκηνπο, δεπηεξνβάζκηνπο, θιπ), θαζψο θαη 

ην πεξηερφκελφ ηνπο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

πλεπψο, θαη ζχκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο δηεζλείο πξαθηηθέο, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ρξήζε ησλ θσδηθψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Συνοπτικό παρουςύαςη ςχεδύου λογαριαςμών 

\πλνπηηθή παξνπζίαζε ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ   

(Παξάξηεκα Γ΄ηνπ Ν. 4308/2014) 

 Γηάγξακκα δηαξζξψζεσο ηνπ ζρεδίνπ        

ινγαξηαζκψλ (ΔΓΛ § 1.205 Π.Γ. 1123/1980)                         

Οκάδα 1: Δλζψκαηα θαη αχια κε θπθινθνξνχληα  

(πάγηα) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                                           

 Οκάδα 1: Πάγην Δλεξγεηηθφ 

Οκάδα 2 : Απνζέκαηα  Οκάδα 2 : Απνζέκαηα 

Οκάδα 3 : Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινηπά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Οκάδα 3 : Απαηηήζεηο θαη δηαζέζηκα 

Οκάδα 4 : Καζαξή ζέζε  Οκάδα 4:  Καζαξή ζέζε, Πξνβιέςεηο, καθξνπξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο   

Οκάδα 5 :    Τπνρξεψζεηο  Οκάδα 5 :    Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

Οκάδα 6 :    Έμνδα θαη δεκηέο  Οκάδα 6 : Οξγαληθά Έμνδα θαη‟ είδνο 

Οκάδα 7 : Έζνδα θαη θέξδε    Οκάδα 7 :  Οξγαληθά Έζνδα θαη‟ είδνο 

Οκάδα 8 :  Ηδηνπαξαγσγή, ππνθαηαζηήκαηα θαη 

απνηειέζκαηα πεξηφδνπ. Λνγ/κνί Απνηειεζκάησλ 

 Οκάδα 8 :  Λνγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ 

Οκάδα 9:  Οκάδα 9: Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δθκεηαιιεχζεσο ( 

Λνγαξηαζκνί θαηά Πξννξηζκφ)       

Οκάδα  10 :  Οκάδα 10: Λνγαξηαζκνί Σάμεσο 
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52B3.7.4 χϋςη Ε.Λ.Π και Δ.Λ.Π 

Ζ παξάγξαθνο 7 , άξζξν 17 νξίδεη φηη νη νληφηεηεο πνπ θαηαξηίδνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην ινγηζηηθφ πιαίζην ηνπ λφκνπ 

δχλαληαη λα αλαδεηνχλ εξκελεπηηθή θαζνδήγεζε απφ ηα ζρεηηθά Γ.Π.Υ.Α., ζην 

βαζκφ πνπ νη ξπζκίζεηο ησλ πξνηχπσλ απηψλ είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ παξφληα λφκν. 

Ζ πξναηξεηηθή απηή δηάηαμε εηζάγεη κηα ζεκαληηθή ξχζκηζε ζην Διιεληθφ ινγηζηηθφ 

πιαίζην, αθνχ νη ππνθείκελεο νληφηεηεο απνθηνχλ πξφζβαζε ζην πιένλ αμηφπηζην 

θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζηηθφ πιαίζην παγθνζκίσο, ηα Γ.Π.Υ.Α., γηα 

ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη ζπλνπηηθά απφ ην λφκν. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 34/2013 πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην λφκν είλαη γεληθά ζπκβαηέο 

κε ηα Γ.Π.Υ.Α. Άιισζηε, νη ξπζκίζεηο ηεο ζρεηηθήο ινγηζηηθήο Οδεγίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο επζπγξακκίδνληαη ηαθηηθά (ζπλήζσο αλά πεληαεηία), ψζηε λα 

κελ απνθιίλνπλ νπζησδψο απφ ηα ηαρέσο εμειηζζφκελα Γ.Π.Υ.Α.. Πάλησο, ζηελ 

πξάμε θαη γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζα απαηηεζεί 

θαζφινπ ή ζα απαηηεζεί ειάρηζηε πξνζθπγή ζηηο πξνβιέςεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α., νη νπνίεο 

είλαη πνιχπινθεο θαη απαηηνχλ βαζηά ζρεηηθή γλψζε θαη εκπεηξία, γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 

Ζ πξφλνηα ηνπ λφκνπ γηα δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο εξκελεπηηθήο θαζνδήγεζεο απφ ηα 

Γ.Π.Υ.Α. κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε κεγάιεο θαη κε πνιχπινθεο 

δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεηο θαη γηα ζχλζεηα ινγηζηηθά ζέκαηα, φπσο ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (ηδηαίηεξα ηα ζηνηρεία αληηζηάζκηζεο), νη 

αλαβαιιφκελνη θφξνη, ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηφθσλ, ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, 

θαη νη δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

3.8 Υορολογικό Νομοθεςύα (ν.4172/2013 ) και ΕΛΠ (ν.4308/2014) 

 

Πξψηε εθαξκνγή - Μεηάβαζε απφ ην Δ.Γ.Λ. ζηα Δ.Λ.Π  

Σα ζηάδηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ΜΔΣΑΒΑΖ είλαη: 

• Μειέηε θαη Καηαλφεζε ησλ «Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ». 

• χγθξηζε ηνπ «Λνγηζηηθνχ ζρεδίνπ», ησλ Δ.Λ.Π θαη ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

• Μειέηε ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ Δ.Λ.Π «ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» θαη 

ζχγθξηζε απηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Δ.Γ.Λ. . 

• Έληαμε ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο νληνηήησλ. 
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• Δμέηαζε ππνρξέσζεο ηεο «νληφηεηαο» γηα θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . 

• Αμηνιφγεζε ησλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ θαη απαιιαγψλ γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

νληφηεηεο . 

• Αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο θαη εκπινπηηζκφο ηνπ  «Λνγηζηηθνχ ζρεδίνπ». 

• Δληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηξφπν 

απνηίκεζεο ζηα Δ.Λ.Π θαη ζην  Δ.Γ.Λ..  ή ε νληφηεηα ζα εθαξκφζεη δηαθνξεηηθή 

«Λνγηζηηθή πνιηηηθή»  

• πληειεζηή απφζβεζεο ( Γηαθνξεηηθή σθέιηκε δσή κεηαμχ ινγηζηηθήο θαη 

θνξνινγηθήο βάζεο). 

• Αιιαγή κεζφδνπ απφζβεζεο ( απφ ηελ ζηαζεξή ζε άιιε κέζνδν). 

• Λνγηζηηθή απεηθφληζε « ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ», πνπ ππήξραλ έσο 31/12/2013. 

• Λνγηζηηθή απεηθφληζε ησλ « εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο », πνπ ππήξραλ έσο 

31/12/2014. 

• Αλαγλψξηζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 

• Αλαγλψξηζε απαμησκέλσλ απνζεκάησλ. 

• Γηαρσξηζκφο ησλ αθηλήησλ ζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα θαη επελδπηηθά. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πηνζεηείηαη ην ηζηνξηθφ θφζηνο σο βάζε επηκέηξεζεο ρξήζε ηεο 

επηινγήο λα επηκεηξήζεη απηφ  ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα θαη επελδπηηθά αθίλεηα ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24. 

• Δμέηαζε ηπρφλ πηνζέηεζεο ηεο επηκέηξεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

εχινγε αμία (άξζξν 24). 

• Μεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δ.Λ.Π. 

• Μεηαηξνπή ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/2013 θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/2014 

θαη ησλ Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 2014, απφ ην Δ.Γ.Λ. ζηα Δ.Λ.Π. 

• Γπλαηφηεηεο Δπηινγψλ θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ( Μεηάβαζε απφ ην Δ.Γ.Λ. ζηα 

Δ.Λ.Π ) . 

• Πιήξεο αλαδξνκηθή εθαξκνγή, δειαδή εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 

31.12.2013 (ηζνινγηζκφο έλαξμεο), σο αλ ν λφκνο 4308/2014, λα εθαξκνδφηαλ 

αλέθαζελ. 

• Με αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαη κεηαθνξά ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 01.01.2015 ησλ 

θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεο 2014 φπσο είλαη βάζεη ηνπ ΔΓΛ, κε έληαμή ηνπο ζηα θαηά 

πεξίπησζε λέα θνλδχιηα ησλ ΔΛΠ θαη ηαπηφρξνλε αληίζηνηρε δηφξζσζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξήζεο 2014. 

• Γειαδή : Σα θνλδχιηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο 2014 θαη ηα ππφινηπα ηεο 

31.12.2014 κεηαθέξνληαη απηνχζηα θαη εκθαλίδνληαη ζηα θαηά πεξίπησζε θνλδχιηα 

ησλ ππνδεηγκάησλ ησλ  

• ΔΛΠ ( αλαηαμηλφκεζε )  κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζέγγηζε 
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• Αλαδξνκηθή πξνζαξκνγή κφλν επηιεγκέλσλ θνλδπιίσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

νληφηεηαο:  

Ζ αλαδξνκηθή αλαπξνζαξκνγή κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγλψξηζε 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, θαηά ηελ επηινγή ηεο νληφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή 

(ινγηζκφο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ), ε νληφηεηα δεζκεχεηαη λα ινγίζεη ηνλ 

αλαβαιιφκελν θφξν γηα φιεο ηηο πξνθχπηνπζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη λα 

αθνινπζεί παγίσο απηή ηελ πνιηηηθή ζην κέιινλ. 

Παξάδεηγκα 

Γίλεηαη ν θαησηέξσ ηζνινγηζκφο ηεο ΑΛΦΑ ζηηο 31.12.2013 (εκεξνκελία κεηάβαζεο 

01.01.2014) θαη νη εμήο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο. 

α) Πειάηεο πνζνχ 1.500.000 επξψ ήηαλ αλεπίδεθηνη είζπξαμεο, ρσξίο ε ΑΛΦΑ λα έρεη 

δηελεξγήζεη απνκείσζε (απνκείσζε ιφγσ επηζθάιεηαο). 

β) Ζ εχινγε αμία ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ αλεξρφηαλ ζε 12.000.000 επξψ. 

γ) Απνζέκαηα θφζηνπο θηήζεο 1.000.000 επξψ είραλ πιήξσο απαμησζεί, ρσξίο ε ΑΛΦΑ 

λα έρεη δηελεξγήζεη ζρεηηθή απνκείσζε (ππνηίκεζε). 

δ) Γελ είρε δηελεξγεζεί πξφβιεςε γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ απνρψξεζε 

απφ ηελ ππεξεζία πνζνχ 300.000 επξψ. 

Ζ ΑΛΦΑ απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη σο κεηαγελέζηεξε πνιηηηθή γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ηεο ην θφζηνο θηήζεο θαη λα θάλεη ρξήζε ηεο 

δπλαηφηεηαο λα επηκεηξήζεη ηα αθίλεηα ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο ζεσξψληαο απηή ηελ αμία σο ηεθκαξηφ θφζηνο θηήζεο γηα ηελ κεηέπεηηα 

παξαθνινχζεζε. Απνθάζηζε επίζεο λα πξνζαξκφζεη αλαδξνκηθά ηνπο ινγαξηαζκνχο 

πειαηψλ θαη απνζεκάησλ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζρεηηθή δεκία θαη λα αλαγλσξίζεη ηελ 

ζσξεπκέλε πξφβιεςε γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ απνρψξεζε. 

 Ηζνινγηζκφο 31.12.2013 

Δλεξγεηηθφ Ηζνινγηζκφο 

31.12.2013 

Αθίλεηα 10,000,000.00 

Πειάηεο 7,000,000.00 

Απνζέκαηα   5,000,000.00 

χλνιν ελεξγεηηθνχ                                                  22,000,000.00 

ΚΑΘΑΡΖ  ΘΔΖ:  

Μεηνρηθφ θεθάιαην 3,000,000.00 

Απνζεκαηηθά   1,000,000.00 

Κέξδε εηο λέν     500,000.00                                           

χλνιν θαζαξήο ζέζεο 4,500,000.00 

Γάλεηα    5,000.000.00 

Πξνβιέςεηο 0.00 

Πξνκεζεπηέο     12,500.000.00                                        

χλνιν ππνρξεψζεσλ   17,500,000.00 

χλνιν Καζαξήο ζέζεο θαη ππνρξεψζεσλ 22,000,000.00 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕ   ΕΓΓΡΑΥΕ : 

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 Γηαθνξέο  Δχινγεο   Αμίαο  1.500.000  

  Πειάηεο  1.500.000 

 Αθίλεηα  2.000.000  

  Γηαθνξέο  Δχινγεο  Αμίαο  2.000.000 

 Γηαθνξέο  Δχινγεο   Αμίαο  1.000.000  

  Απνζέκαηα  1.000.000 

 Γηαθνξέο  Δχινγεο  Αμίαο     300.000  

  Πξνβιέςεηο  300.000 

 ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ    

 Μαθξ.Απαηη. απφ απαηη.αλαβαι. θφξνπο    (26% . 800.000)  208.000  

  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ Φ-Σ   

  Τπνρξ. απφ θφξνπο θεξδψλ ηξέρ, ρξήζεο-(26% . 800.000)  208.000 

 

Τπνινγηζκνί ρσξίο ινγηζκφ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

ΗΟΛΟΓ. 

31/12/2013 

Δγγξαθεο 

κεηάβαζεο 

1/1/2014 

ΗΟΛΟΓ. 

1/1/2014 

Αθίλεηα 10.000.000 2.000.000 12.000.000 

Πειάηεο 7.000.000 -1.500.000 5.500.000 

Απνζέκαηα 5.000.000 -1.000.000 4.000.000 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 22.000.000    -500.000 21.500.000 

ΚΑΘΑΡΖ  ΘΔΖ :    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 3.000.000 ---- 3.000.000 

Απνζεκαηηθά 1.000.000 ----- 1.000.000 

Κέξδε εηο λέν   500.000 -800.000   -300.000 

χλνιν θαζαξήο ζέζεο 4.500.000 -800.000 3.700.000 

Γάλεηα   5.000.000  5.000.000 

Πξνβιέςεηο 0 300.000    300.000 

Πξνκεζεπηέο 12.500.000 ----- 12.500.000 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 17.500.000 300.000 17.800.000 

ΤΝΟΛΟ  ΚΑΘ.  ΘΔΖ &  ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 22.000.000 -500.000 21.500.000 

 

Τπνινγηζκνί κε ινγηζκφ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ (θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26%) 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

ΗΟΛΟΓ. 

31/12/2013 

Δγγξαθεο 

κεηάβαζεο 

1/1/2014 

Αλαβαιιφκε

λνο Φφξνο 

1/1/2014 

ΗΟΛΟΓ. 

1/1/2014 

Αθίλεηα 10.000.000 2.000.000  12.000.000 

Πειάηεο 7.000.000 -1.500.000  5.500.000 

Απνζέκαηα 5.000.000 -1.000.000  4.000.000 

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο 0 - 208.000 208.000 

ΤΝΟΛΟ  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ    22.000.000 -500.000 208.000 21.708.000 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 3.000.000 - -    3.000.000 

Απνζεκαηηθφ θεθάιαην 1.000.000 - - 1.000.000 

Κέξδε ζε Νέν   500.000 -800.000 208.000   -92.000 

ΤΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΖ   ΘΔΖ 4.500.000 -800.000 208.000 3.908.000 

Γάλεην 5.000.000 - - 5.000.000 

Πξνβιέςεηο 0 300.000 -   300.000 

Πξνκεζεπηέο 12.500.000 0 0   12.500.000 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 17.500.000 300.000 0 17.800.000 

ΤΝΟΛΟ  ΚΑΘ.  ΘΔΖ &  ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 22.000.000 -500.000 208.000   21.708.000 
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εκ. Σν ζχλνιν κείσζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο είλαη (500.000 + 300.000) = 800.000  

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο = 800.000 . 26% =208.000 

 

Ηζνινγηζκφο 31.12.2014 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  ΗΟΛΟΓ. 1/1/2014 

Αθίλεηα 12.000.000 

Πειάηεο       5.500.000 

Απνζέκαηα 4.000.000 

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο 208.000 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 21.708.000 

ΚΑΘΑΡΖ  ΘΔΖ :  

Μεηνρηθφ θεθάιαην 3.000.000 

Απνζεκαηηθά 1.000.000 

Κέξδε εηο λέν * 1 -92.000 

χλνιν θαζαξήο ζέζεο 3.908.000 

Γάλεηα   5.000.000 

Πξνβιέςεηο 300.000 

Πξνκεζεπηέο 12.500.000 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 17.800.000 

ΤΝΟΛΟ  ΚΑΘ.  ΘΔΖ &  ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 21.708.000 

 *1 = Κέξδε εηο λέν = 500.00 - 800.000 + 208.000  = -92.000 

 Ζ αλαδξνκηθή πξνζαξκνγή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα 

κελ είλαη πξαθηηθά επρεξήο ή λα απαηηεί ζεκαληηθφ θφζηνο, φηαλ: 

α) Ζ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ έρεη ιάβεη ρψξα ζε καθξηλή πεξίνδν ζην 

παξειζφλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη δπζρεξήο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηφθσλ δαλείσλ 

πνπ αλαινγνχλ ζε ηδηνπαξαγφκελα πάγηα καθξάο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, πνπ κε βάζε ην 

λέν πιαίζην δχλαηαη λα πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο απηψλ ησλ παγίσλ. 

β) Ζ εχινγε αμία ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ είλαη δηαζέζηκε γηα θξίζηκα ρξνληθά 

ζεκεία, φπσο απαηηείηαη γηα ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο επηκέηξεζεο ζηελ εχινγε αμία. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο εχινγεο αμίεο αθηλήησλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο (01.01.2014), δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ αλαδξνκηθά, δεδνκέλνπ φηη ε 

εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο γίλεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο θαηάζηαζήο ηνπο. 

 

Παξάδεηγκα 

Ζ ΑΛΦΑ έιαβε ζηηο 02/01/2010 πνζφ 230.000 επξψ σο θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα 

επελδχζεηο θαη ζρεκάηηζε ηζφπνζν αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ 230.000επξψ (ζηνηρείν 

ηεο θαζαξήο ζέζεο), κε ππνθείκελν ζε απφζβεζε, βάζεη ηνπ λφκνπ 3299/2004.Με ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λ. 4308/2014, ε ΑΛΦΑ απνθάζηζε λα πξνβεί ζε αλαδξνκηθή πξνζαξκνγή 

ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο (01/01/2014), ζχκθσλα κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4308/2014 (παξά ηε δπλαηφηεηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

λ. 4308/2014).Οη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο ζηα ζρεηηθά θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ ζα 

έρνπλ σο εμήο: 

1. ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο (01/01/20Υ4), ην απνζεκαηηθφ κεηαθέξεηαη ζε 

ινγαξηαζκφ ππνρξέσζεο. 
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2. Τπνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο ηεο ππνρξέσζεο γηα ην δηάζηεκα 02/01/2010 έσο 

31/12/2013: 230.000 / 10 = 23.000 * 4 = 92.000 επξψ. Σν πνζφ ησλ 92.000 επξψ 

κεηαθέξεηαη ζε αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ζχκθσλα κε ην λ. 4308/2014. 

3.Σν πνζφ ησλ 92.000 επξψ εθθξάδεη ην κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ζα είρε κεηαθεξζεί 

ζηα απνηειέζκαηα ησλ εηψλ 2010 έσο 2013. 

4.Οη ζρεηηθέο εγγξαθέο θαη  ππνινγηζκνί παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕ   ΕΓΓΡΑΥΕ : 

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 Αθνξνιφγεην  Απνζεκαηηθφ  230.000  

  Μαθξνρξφληεο Τπνρξεψζεηο απφ Δπηρνξεγήζεηο  230.000 

     

 Μαθξνρξφληεο Τπνρξεψζεηο απφ Δπηρνξεγήζεηο  92.000  

  Αθνξνιφγεηα  Απνζεκαηηθά  92.000 

     

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ : 

Μεηάβαζε 01/01/2014     -   Τπφινηπα 

 Τπφινηπα 

Ηζνινγηζκνχ 

01/01/2014 

Μεηψζεηο 

& Απμήζεηο 

Απμήζεηο 

&Μεηψζεηο 

Τπφινηπα 

ΔΛΠ  

01/01/2014 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.000.000 0 0 1.000.000 

Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ 230.000 -230.000 92.000 92.000 

Κέξδε εηο λέν   114.000 0 0 114.000 

χλνιν θαζαξήο ζέζεο 1.344.000 -230.000 92.000 1.206.000 

Τπνρξεψζεηο / 

Δπηρνξεγήζεηο 

0 230.000 -92.000 138.000 

χλνιν   1.344.000 0 0 1.344.000 

 

Μεηάβαζε 01/01/2014   

 Τπφινηπα 

Ηζνινγηζκνχ 

01/01/2014 

Μεηψζεηο Απμήζεηο Τπφινηπα 

ΔΛΠ  

01/01/2014 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.000.000 0 0 1.000.000 

Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ    230.000 -230.000   92.000      92.000 

Κέξδε εηο λέν      114.000 0 0   114.000 

χλνιν θαζαξήο ζέζεο 1.344.000 -230.000   92.000 1.206.000 

Δπηρνξεγήζεηο (ππνρξεψζεηο) 0 -92.000 230.000    138.000 

χλνιν   1.344.000 -322.000 322.000 1.344.000 
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εκεηψζεηο 

α) Γηα ην έηνο 2014 (31/1/2014) θαη εθεμήο κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ην πνζφ ηεο 

ππνρξέσζεο ζα απνζβέλεηαη θαηά 23.000 επξψ κεηαθεξφκελν ζηα απνηειέζκαηα θαη ζην 

αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ. 

β) Με βάζε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4308/2014, ε ΑΛΦΑ ζα κπνξνχζε λα 

κελ πξνβεί ζηνλ παξαπάλσ ρεηξηζκφ θαη λα αθήζεη ην αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ πνζνχ 

230.000 επξψ ζηελ θαζαξή ζέζε. 

 

• Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ λφκνπ, θξαηηθή επηρνξήγεζε είλαη νη 

πφξνη πνπ ην θξάηνο δηαζέηεη ζε κηα νληφηεηα, σο αληάιιαγκα γηα παξειζνχζα ή κειινληηθή 

ζπκκφξθσζε πξνο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ηελ απφθηεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είηε ηελ επηρνξήγεζε εμφδσλ. Γηα ζθνπνχο απηήο ηεο δηάηαμεο, κε 

ην θξάηνο εμνκνηψλνληαη φινη νη θξαηηθνί θνξείο θαζψο θαη νη παξφκνηεο κε απηφ ππεξεζίεο, 

ηνπηθέο, εζληθέο ή δηεζλείο. Γειαδή θξάηνο γηα ζθνπνχο απηήο ηεο δηάηαμεο είλαη ε εζληθή 

θπβέξλεζε, φιεο νη ππεξεζίεο πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ή επνπηεχνληαη απφ 

απηφ, φιεο νη βαζκίδεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη φινη νη 

ππαγφκελνη ζε απηήλ ή επνπηεπφκελνη απφ απηήλ θνξείο. 

Δκθάληζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ. 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο   

Γάλεηα ΥΥ ΥΥ 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο      ΥΥ ΥΥ 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ΥΥ ΥΥ 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη                                     ΥΥ ΥΥ 

ΤΝΟΛΟΝ ΥΥ ΥΥ 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο 

ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε 

έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη νξηζηηθά. Μεηαγελέζηεξα ηεο 

αξρηθήο αλαγλψξηζεο, νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα 

απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξφπν αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε. 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεψζεηο ζηελ 

πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη 

ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα 

έμνδα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 
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Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνζβέλνληαη 

(θαηαλέκνληαη) ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδν κε ην ίδην ζχζηεκα κε ην νπνίν απνζβέλεηαη ε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ επηρνξεγεζέληνο ζηνηρείνπ σο έμνδν. 

ε πεξίπησζε πνπ νη επηρνξεγήζεηο αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ ππφθεηληαη ζε 

απφζβεζε βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ, ηα ζρεηηθά πνζά κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα σο έζνδα βάζεη ηεο γεληθήο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, δειαδή ζηελ πεξίνδν 

πνπ ε νληφηεηα έρεη εθπιεξψζεη νξηζηηθά φιεο ηηο δεζκεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρνξήγεζε ηεο επηρνξήγεζεο. 

Δλαιιαθηηθά ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 23.1.4, νη ελ ιφγσ επηρνξεγήζεηο κπνξνχλ λα 

απνζβέλνληαη (κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα) κε ηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηα επηρνξεγεζέληα ζηνηρεία. Ζ ελαιιαθηηθή απηή 

παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζίγεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

• Αλαβαιιφκελνο θφξνο 

Δκθάληζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ. 

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία : 20Υ1 20Υ0 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη   ΥΥ ΥΥ 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο :   

Αλαβαιιφκελνη θφξνη                                            ΥΥ ΥΥ 

 

Ζ ινγηζηηθή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εηζάγεηαη απφ ην λφκν ζε θαζαξά 

πξναηξεηηθή βάζε. 

    Χζηφζν, ε ινγηζηηθή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο δελ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη 

επηιεθηηθά. Γειαδή, ε νληφηεηα δελ επηηξέπεηαη λα επηιέγεη λα ππνβάιιεη ζε ινγηζηηθή 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ αλαβαιιφκελν θφξν έζνδν θαη 

αληίζηνηρε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, θαη λα αγλνεί ζηνηρεία πνπ δίλνπλ 

αλαβαιιφκελν θφξν έμνδν θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Δπνκέλσο, φηαλ κηα 

νληφηεηα εθαξκφδεη ινγηζηηθή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ηελ εθαξκφδεη ζην ζχλνιν 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πνζψλ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. 

 

Ζ ινγηζηηθή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απνζθνπεί ζηελ απνηχπσζε νξζφηεξνπ 

ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ/ππνρξεψζεσλ απνηξέπνληαο 

ηνπο εηεξνρξνληζκνχο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 

    Ζ αλαγλψξηζε γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο θάπνηνπ εζφδνπ ή εμφδνπ (πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ/ππνρξέσζεο) αληίζηνηρα πνπ ζα θνξνινγεζεί/εθπεζζεί γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 

ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ζπλεπάγεηαη ηελ ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε ηνπ αλαινγνχληνο 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, πνπ πξνβιέπεη ηελ 
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αλαγλψξηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ πξνθχπηνπλ 

θαη φρη φηαλ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά. 

 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο εθηφο εάλ ε ππνρξέσζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

ππεξαμίαο ή ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε ζπλαιιαγή 

πνπ δελ αθνξά ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη 

νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα. 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο, ζην βαζκφ πνπ είλαη ζθφδξα πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη 

ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά 

ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη νχηε ην 

ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα. 

    Γεδνκέλνπ φηη ε ινγηζηηθή ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ είλαη έλα ζχλζεην ινγηζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηνλ παξφληα λφκν, νη νληφηεηεο κπνξνχλ λα 

αλαδεηνχλ θαζνδήγεζε ζην  

Γ.Λ.Π. 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο». 

    Οη κεηαβνιέο ζην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν αλαγλσξίδνληαη ζε κείσζε ή αχμεζε 

αλαιφγσο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 

ηε δηεζλή πξαθηηθή, ηα πξνθχπηνληα πνζά ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο αθνξνχλ ακηγψο 

δήηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Μέζσ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 

ηαθηνπνηείηαη ν εηεξνρξνληζκφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ δηαθνξέο 

ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο, θαη ζπλεπψο ηα ζρεηηθά πνζά αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 

είλαη ίδηαο θχζεο κε ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο. ηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο 34/2013/ΔΔ 

θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ ε αλαγλψξηζε, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 

είλαη πξναηξεηηθή, ελψ ζηα πιαίζηα ησλ Γ.Π.Υ.Α. είλαη ππνρξεσηηθή. 

Παξάδεηγκα ινγηζηηθήο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 

Γίλνληαη ηα παξαθάησ δεδνκέλα κηαο επηρείξεζεο: 

Λνγηζηηθή ρσξίο αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

  20Υ0      

20Υ1 

Λνγηζηηθά θέξδε πξν θφξσλ (1) 500 500 

± Γηαθνξέο ινγηζηηθήο-θνξνινγηθήο βάζεο (2) 100     - 100 

Φνξνινγηθά θέξδε (3)= (1+2) 600 400 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο (έζησ 30%) (4) =(3) * 30% 180 120 

Καζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο (5) = (1)- (4) 320 380 
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πσο είλαη θαλεξφ, ιφγσ απνθιεηζηηθά ηεο δηαθνξάο ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο, ε 

νπνία αληηζηξέθεηαη ζην έηνο 20Υ1, πξνθχπηεη δηαθνξά ζηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο 

κεηαμχ ησλ εηψλ 20Υ0 θαη 20Υ1, κνινλφηη ηα θέξδε πξν θφξσλ είλαη ηα ίδηα θαη ζηα δχν 

έηε. Έηζη, δηαθνξνπνηνχληαη αληίζηνηρα ηα θαζαξά θέξδε ησλ δχν εηψλ ιφγσ ηεο δηαθνξάο 

ζην θφξν εηζνδήκαηνο. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επηρείξεζε είρε ζηε ρξήζε 20Υ0 έμνδα πνζνχ 100 επξψ ησλ νπνίσλ 

ην θνξνινγηθφ φθεινο (κείσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο) ζα πξνθχςεη ην επφκελν έηνο 20Υ1. Με 

ηε ινγηζηηθή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ην φθεινο απηψλ ησλ εμφδσλ κεηαθέξεηαη απφ 

ην έηνο 20Υ1 πνπ πξνθχπηεη ηακεηαθά (πιεξσκή θφξνπ) θαη αλαγλσξίδεηαη ινγηζηηθά ζην 

έηνο 20Υ0. 

πγθεθξηκέλα: 

α) ζην έηνο 20Υ0 κε έμνδν ηξέρνληνο θφξνπ 180 επξψ, αλαγλσξίδεηαη έζνδν αλαβαιιφκελνπ 

θφξνπ ίζν κε 100 * 30% = 30 επξψ θαη αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε, θαη 

β) ζην έηνο 20Υ1 κε έμνδν ηξέρνληνο θφξνπ 120 επξψ, αλαγλσξίδεηαη έμνδν αλαβαιιφκελνπ 

θφξνπ ίζν κε 100 * 30% = 30 επξψ, πνζφ πνπ ζα ζπκςεθίζεη ηε θνξνινγηθή απαίηεζε ηνπ 

20Υ0. 

Λνγηζηηθή κε αλαβαιιφκελε θνξνινγία  

  20Υ0      

20Υ1 

Λνγηζηηθά θέξδε πξν θφξσλ (1) 500   500 

± Γηαθνξέο ινγηζηηθήο-θνξνινγηθήο βάζεο (2) 100   - 100 

Φνξνινγηθά θέξδε (3)= (1+2)     600   400 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο (έζησ 30%) (4) =(3) * 30% 180  120 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο έζνδν / έμνδν   30   - 30 

Καζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο  350  350 

 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα έηε 20Υ0 θαη 20Υ1 είλαη νη παξαθάησ. 

Δγγξαθέο έηνπο 20Υ0     

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 Σξέρσλ θφξνο (έμνδν)  180  

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε    30  

  Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο (ππνρξέσζε)  180 

  Αλαβαιιφκελνο θφξνο-έζνδν      30 

Δγγξαθέο έηνπο 20Υ1    

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 Σξέρσλ θφξνο (έμνδν)  120  

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε  30  

  Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο (ππνρξέσζε)  120 

  Αλαβαιιφκελνο θφξνο-έζνδν    30 
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εκείσζε 

Δίλαη πξνθαλέο φηη εάλ ε ρξνληθή ζεηξά ησλ δηαθνξψλ ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο 

βάζεο ήηαλ αληίζηξνθε κεηαμχ ησλ εηψλ 20Υ0 θαη 20Υ1, ην έηνο 20Υ0 ε επηρείξεζε 

ζα αλαγλψξηδε αλαβαιιφκελν θφξν – έμνδν θαη ζρεηηθή ππνρξέσζε, ελψ ην έηνο 

20Υ1 ζα αλαγλψξηδε αλαβαιιφκελν θφξν – έζνδν. 

Οη κεηαβνιέο ζην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν αλαγλσξίδνληαη ζε κείσζε 

ή αχμεζε αλαιφγσο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Καη΄ 

εμαίξεζε, νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο ησλ 

νπνίσλ νη κεηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε, αλαγλσξίδνληαη νκνίσο θαη΄ 

επζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε, ζε κείσζε ή αχμεζε αλαιφγσο ηνπ ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ εχινγε αμία ηνπ πνπ ε ζρεηηθή δηαθνξά βάζεη ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ αλαγλσξίδεηαη σο δηαθνξά εχινγεο αμίαο ζηελ θαζαξή ζέζε 

θαη φρη σο θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα, ν ζρεηηθφο αλαβαιιφκελνο θφξνο, 

εθφζνλ ππάξρεη, ζα αλαγλσξηζζεί ζε κείσζε ή αχμεζε ηεο δηαθνξάο εχινγεο αμίαο 

(απνζεκαηηθνχ) ηεο θαζαξήο ζέζεο, αλάινγα. 

 

Παξάδεηγκα 

1. Ζ επηρείξεζε Δ απέθηεζε ζηηο 30.09.20Υ4,  1.000 κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Μ νη 

νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, ζπλνιηθνχ θφζηνπο θηήζεο 5.100 

επξψ. Οη κεηνρέο εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Γηαζέζηκσλ γηα Πψιεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ (ΓΠΥ). Οη κεηνρέο επηκεηξήζεθαλ ζηηο 

31.12.20Υ4 ζηελ εχινγε αμία ηνπο (ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή αμία) θαηά ηελ 

εκεξνκελία απηή, έλαληη 7 επξψ αλά κεηνρή. Ζ δηαθνξά αλαγλσξίζζεθε 

απεπζείαο ζε απνζεκαηηθφ ηεο θαζαξήο ζέζεο. Γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, θέξδε απφ επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηελ 

εχινγε αμία δελ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο, ελψ θέξδνο πνπ πξνθχπηεη 

θαηά ηελ πψιεζή ηνπο θνξνινγείηαη κε ην ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 

ζηελ πεξίπησζε 26%. Οη κεηνρέο πσιήζεθαλ ζηηο 28.03.20Υ5  έλαληη θαζαξήο 

αμίαο 6,7 επξψ αλά ηεκάρην. Εεηνχληαη νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαη ζεσξψληαο 

φηη ην κφλν γεγνλφο γηα ηηο ρξήζεηο 20Υ4 θαη 20Υ5 είλαη ε αγνξαπσιεζία απηψλ 

ησλ κεηνρψλ. 
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ΑΠΑΝΣΖΖ 

30.09.20Υ4   

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 ΓΠΥ    5100  

  Σακεηαθά δηαζέζηκα  5100 

     

31.12.20Υ4  

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 ΓΠΥ – Θεηηθέο δηαθνξέο εχινγεο αμίαο( 1000 * (7-5,1)  1900  

  Γηαθνξά εχινγεο αμίαο ΓΠΥ (ΚΘ)    1900 

     

31.12.20Υ4  

  ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 Γηαθνξά εχινγεο αμίαο ΓΠΥ (ΚΘ) 1.900 * 26% )  494  

  Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε    494 

     

28.03.20Υ5 

  ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 Σακεηαθά δηαζέζηκα (1.000*6,7)  6700  

 Γηαθνξά εχινγεο αμίαο ΓΠΥ (ΚΘ – ρσξίο ην έμνδν θφξνπ 

εηζνδ/ηνο)             

 1900  

  ΓΠΥ    5100 

  ΓΠΥ – Θεηηθέο δηαθνξέο εχινγεο αμίαο  1900 

  Κέξδνο απφ ηελ πψιεζε ΓΠΥ (6.700 – 5.100 = 1.600)    1600 

28.03.20Υ5   

  ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε    494  

  Γηαθνξά εχινγεο αμίαο απφ ΓΠΥ (έμνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο)    494 

     

  

   ΓΗΑΦΟΡΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ,Ο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Κ.Λ.Π 

α) Οη δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ν θφξνο εηζνδήκαηνο, θαη νη 

ινηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη, ελζσκαηψλνληαη (σο έμνδα) ζηα 

αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο ζπγθξηηηθήο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, κεηψλνληαο έηζη ην 

θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ. 

   ΣΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΠΟΑ ΓΗΑ ΓΗΑΝΔΜΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ (Ζ 

ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΠΟΑ) ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΔ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

β) Σα πξνηεηλφκελα πνζά γηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα (ή παξφκνηα πνζά) θαη ακνηβέο κειψλ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ εκθαλίζζεθαλ ζηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ ζηηο 

ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηήζηα πεξίνδνο 2014), ζα κεηαθεξζνχλ ζε αχμεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ εηο λέν ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ θαζψο ηα πνζά απηά αλαγλσξίδνληαη 

κε ηελ έγθξηζή ηνπο εληφο ηεο πεξηφδνπ 2015. 
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      ΣΑ ΟΡΗΣΗΚΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 

γ) Σα νξηζηηθά κεξίζκαηα (ή παξφκνηα πνζά) εθ ησλ θεξδψλ ηνπ 2014 (ζπγθξηηηθή 

πεξίνδνο), φπσο απηά εγθξίζεθαλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε εληφο ηνπ 2015, ζα εκθαληζζνχλ 

ζε κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ εηο λέν ζηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο ηνπ 

2015 (πξψηε εθαξκνγή), φηαλ ζπληάζζεηαη απηή ε θαηάζηαζε. 

     ΣΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 

δ) Σα πξνηεηλφκελα κεξίζκαηα (ή παξφκνηα πνζά) εθ ησλ θεξδψλ ηνπ 2013 ζα εκθαληζζνχλ 

ζε κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ εηο λέν ζηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο ηνπ 

2014, φηαλ ζπληάζζεηαη απηή ε θαηάζηαζε. 

ΔΓΚΡΗΘΔΗΔ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΑΜΟΗΒΔ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΚ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ ΣΟΤ 2014 ΘΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΘΟΤΝ Χ ΔΞΟΓΟ 

ε) Οη νξηζηηθά εγθξηζείζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ακνηβέο ησλ κειψλ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ εθ ησλ θεξδψλ ηνπ 2014 ζα αλαγλσξηζζνχλ σο έμνδν (παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο), ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ 2015 (πξψηε πεξίνδνο εθαξκνγήο). 

ΟΗ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΑΜΟΗΒΔ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ζη) Οη πξνηεηλφκελεο ακνηβέο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθ ησλ θεξδψλ ηνπ 2013 ζα 

αλαγλσξηζζνχλ σο έμνδν (παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο), ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ (2014). 

     Ζ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

δ) Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ επφκελε ρξήζε, πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (π.ρ. 31.12.2013) θαη ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 

(π.ρ. 31.12.2014), ζα αληηινγηζζεί. 

     ΣΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ε) Σν νθεηιφκελν θεθάιαην εθεμήο παχεη λα εκθαλίδεηαη σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη 

αληίζηνηρα ηεο θαζαξήο ζέζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ. 

Παξάδεηγκα 

Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο δηαλνκήο (θαηαζηάζεηο θαηά ην ΔΓΛ) γηα ηα έηε 2013 θαη 2014. 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΓΛ   

  2014 2013 

 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ρξήζεο 3.500 3.050 

 Πιένλ: ππφινηπν απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ   350    250 

 Μείνλ: δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ -250 0 

 χλνιν 3.600                3.300 

 Μείνλ:1.Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεσο   -950   -800 

 2. Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη   -100   -250 

 Κέξδε πξνο δηάζεζε 2.550 2.250 

 Ζ δηάζεζε γίλεηαη σο εμήο: 

  2014      2013 

 Κέξδε πξνο δηάζεζε  2.550 2.250 

 ΜΔΗΟΝ : Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   ( 200)    (150) 

 Μεξίζκαηα (1.250) (1.350) 

 Ακνηβέο θαη πνζνζηά κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ     (500)    (400) 

 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν     600    350 
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Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνθχπηνπζεο πξνζαξκνγέο ζηηο 

ζπγθξηηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2014 απνηειέζκαηα ηνπ 2014 

γηα: α) ηα Καζαξά απνηειέζκαηα ηνπ 2014, θαη β) ηα Κέξδε εηο λέν ηνπ 2014. 

Λχζε – Αλάιπζε 

Η. Πξνζαξκνγέο ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 2014   

 Καζαξά θέξδε 2014 θαηά ΔΓΛ                                                                                       3.500 

 Μείνλ:    

 1) Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ              -250  

 2) Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεσο    -950  

 3) Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη             -100  

 4) Ακνηβέο θαη πνζνζηά κειψλ Γ.. 2013 (έγθξηζε 2014)                 -400  

 ΤΝΟΛΟ  -1.700 

 Καζαξά θέξδε ηνπ 2014 θαηά ΔΛΠ      1.800 

  

ΗΗ. Πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε εηο λέν 2014  

α) Πξνζδηνξηζκφο πξνζαξκνζκέλσλ θεξδψλ εηο λέν 2013    

 Κέξδε εηο λέν 2013  350 

 Πιένλ:    

 1) Μεξίζκαηα ρξήζεο 2013   1.350  

 2) Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2013 400  

 3) Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο 2013   150  

 ΤΝΟΛΟ  1900 

 Πξνζαξκνζκέλα Κέξδε εηο λέν 2013  (εκ/λία κεηάβαζεο 

01.01.2014) 

 2.250 

   

 β) Πξνζαξκνγέο γηα ην έηνο 2014: 

 Πξνζαξκνζκέλα Κέξδε εηο λέν 2013  (εκ/λία κεηάβαζεο 

01.01.2014) 

 2.250 

 Μείνλ:    

 1) ρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ θέξδε ηνπ 2013 -150  

 2) Γηαλνκέο κεξηζκάησλ απφ θέξδε ηνπ 2013 -1.350  

 ΤΝΟΛΟ  (1.500) 

 Τπφινηπν     750 

 Πιένλ: Πξνζαξκνζκέλα Καζαξά Κέξδε 2014 σο αλσηέξσ    1.800 

 Πξνζαξκνζκέλα Κέξδε εηο λέν ηνπ 2014 θαηά ΔΛΠ    2.550 

     πκθσλία θεξδψλ εηο λέν 2014 ΔΓΛ-ΔΛΠ   

 Κέξδε εηο λέν 2014 ΔΓΛ            

 Πιένλ: 1) Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 2014   200   600 

 2) Μεξίζκαηα 2014 1.250  

 3) Ακνηβέο θαη πνζνζηά κειψλ Γ.. 2014   500 1.950 

    

 ΚΔΡΓΖ  Δ   ΝΔΟ 2014 ΔΛΠ  2.550 
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εκείσζε 

 

Σα πξνζαξκνζκέλα «Κέξδε εηο λέν» ηνπ 2014 θαηά ΔΛΠ ζπκθσλνχλ κε ηα «Κέξδε 

πξνο δηάζεζε» ηνπ 2014 θαηά ΔΓΛ. Απηφ ηζρχεη δηφηη δελ ππάξρνπλ, πέξαλ ηνπ 

Πίλαθα Γηάζεζεο, άιιεο αιιαγέο ζηα Κέξδε εηο λέν (π.ρ. αλαπξνζαξκνγή 

αλαπφζβεζηεο αμίαο παγίσλ, ζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ θιπ.). 

Πάλησο εάλ κηα νληφηεηα θξίλεη φηη νη αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο δελ είλαη πξαθηηθά 

επρεξείο, δχλαηαη λα κελ εθαξκφζεη απηέο θαη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο ζην 

Πξνζάξηεκα. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ρεηξηζκνί απηνί ηζρχνπλ γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2015 θαη εθεμήο. Γειαδή ε νληφηεηα γηα ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2015 θαη εθεμήο: 

α) ζα εκθαλίδεη ηα κεξίζκαηα (ή παξφκνηα πνζά) σο ππνρξεψζεηο κε κείσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ εηο λέν, θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ή ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην φξγαλν, θαη φρη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

θιεηφκελεο ρξήζεο. 

β) ζα εκθαλίδεη ηηο ρνξεγνχκελεο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή αλαιφγνπ 

νξγάλνπ ακνηβέο απφ ηα θέξδε, σο έμνδα, φηαλ εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ή ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην φξγαλν. 

γ) ζα εκθαλίδεη φινπο ηνπο θφξνπο (θφξν εηζνδήκαηνο, δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ θαη ινηπνχο κε ελζσκαησκέλνπο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνπο), σο 

ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, ζην ρξφλν πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ηεο 

αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 

Δηδηθά επηζεκαίλεηαη φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν θαη 

ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά, θαζψο έρεη ήδε πξνθχςεη κε βάζε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (αξρή δεδνπιεπκέλνπ). 

δ) δελ ζα αλαγλσξίδεη ζηελ θιεηφκελε ρξήζε ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

γηα ηελ επφκελε ρξήζε. Σν ζρεηηθφ πνζφ αλαγλσξίδεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ πνζνχ ζηελ επφκελε πεξίνδν. 
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3BΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο 

4.Υορολογικόσ Έλεγχοσ 

Γεληθά 

Ζ ζπλερήο αλάπηπμε θαη ε  θαηαγξαθή ηεο κεγέζπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αιιαγψλ, ηερλνινγίαο θαη λννηξνπίαο δεκηνχξγεζε, εθηφο ησλ 

άιισλ, θαη ηελ άκεζε αλάγθε γηα πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ χπαξμε πιένλ απηνχ ηνπ λένπ είδνπο επηρεηξεκαηηθψλ κνξθψλ νδήγεζε κε ηε ζεηξά ηεο 

ζηελ αλάγθε γηα έλα λέν λνκηθφ πιαίζην , έλα ζσζηά νξγαλσκέλν ζχζηεκα παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ θαζψο  θαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

δηελεξγνχκελσλ πξάμεσλ θαη  ελεξγεηψλ. 

Παξάιιεια κε ηελ αλσηέξσ αλάγθε θαη απαίηεζε δεκηνπξγήζεθε θαη ε ππνρξέσζε 

γηα έιεγρν ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ δηαδηθαζηψλ ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο εηαηξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηελ νξζή θαη θπξίσο απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ αλσηέξσ, 

βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ θαλφλσλ θαη αξρψλ. Ζ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ θαλφλσλ θαη αξρψλ δελ παξακέλεη αλαιινίσηε κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

αιιά ππφθεηηαη ζε αλαδηαηχπσζε, αλαζεψξεζε  θαη αλαπξνζαξκνγή θαζψο κεηαβάιινληαη 

νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ ηηο δεκηνχξγεζαλ. Απηφ πνπ αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί είλαη 

φηη πάληνηε δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή  ζηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπο. Ζ ζσζηή ηήξεζε θαη 

εθαξκνγή απηψλ ησλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη παξαδνρψλ δηαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο έιεγρνο θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο 

ηήξεζήο ηνπο απνηειεί έλαλ αλεμάξηεην θιάδν ηεο Λνγηζηηθήο, ηελ Διεγθηηθή.   

 

22B4.1 Οριςμόσ και Έννοια τησ Ελεγκτικόσ Επιςτόμησ 

    Ζ Διεγθηηθή ζήκεξα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαη αμηφινγνπο 

θιάδνπο ηεο Λνγηζηηθήο επηζηήκεο. 

Αζρνιείηαη κε ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή 

νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Αληηθείκελφ ηεο ζπληζηά ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ 

πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαη 

δηελεξγείηαη απφ πξφζσπα αλεμάξηεηα πξνο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα (νξθσηνί ειεγθηέο-

ινγηζηέο). Σα πξναλαθεξζέληα δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ πεξί αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ, ησλ γεληθψλ παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζνχλ θαη λα επηβεβαησζεί θαηά πφζν ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη 

αμηφπηζηα. 

   Ζ Ακεξηθαληθή Έλσζε Λνγηζηηθήο (American Accounting Association) (Νεγθάθεο 

& Σαρπλάθεο, 2013)νξίδεη ηελ Διεγθηηθή σο «κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αληηθεηκεληθήο 

ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, πνπ αθνξνχλ ζε πηζηνπνηήζεηο 
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νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ, κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο 

κεηαμχ απηψλ ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο». 

Σν αληηθείκελν ινηπφλ ηεο ειεγθηηθήο είλαη ν έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν: 

1)ηελ πξφιεςε, απνθάιπςε ή θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ, θαη  

2)ηελ πηζηνπνίεζε, χζηεξα απφ δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη αλάινγσλ 

δνθηκαζηηθψλ επαιεζεχζεσλ, ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο θαη ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ θείκελσλ θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ.   

Αλαιπηηθφηεξα, νη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ είλαη νη εμήο (Σζαθιάγθαλνο, 2001): 

 Ο εληνπηζκφο θαη ε πξφιεςε εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ, 

 Ζ δηεξεχλεζε, ε απνθάιπςε θαη ε θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ σο 

πξνο ηηο δηαδηθαζίεο, 

 Ζ έγθξηζε, ε αλάιπζε θαη ν ζρνιηαζκφο ηεο αθξίβεηαο θαη πηζηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο, 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη ηεο παξάζεζεο δηαθφξσλ επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ελδηαθέξνληα θαη 

θαηαηνπηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε,   

 Ζ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο ησλ θάζε 

είδνπο αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ αλάινγσλ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, 

 Ζ ππνγξάκκηζε ησλ αηειεηψλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ζην φιν θχθισκα 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο  απεηθφληζεο,   

 Ζ ηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνίεζεο ησλ θάζε ινγήο απαηηήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη πηζαλέο επηζθάιεηεο θαη λα γίλεη έηζη 

δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο ησλ ζσζηψλ πξνβιέςεσλ.    

 

23B4.2 Διακρύςεισ των Ελϋγχων 

Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη δελ είλαη πνηέ ίδηνη κεηαμχ ηνπο. Βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ 

νκαδνπνηνχληαη θαη δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Έηζη ινηπφλ έρνπκε ηηο εμήο 

θαηεγνξίεο ειέγρνπ: 

α) Αλάινγα ησλ θνξέσλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν  

• Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπν πνπ έρεη 

εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο  σο έκκηζζνπ ππαιιήινπ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, 

αιιά ηαπηφρξνλα δηαζέηεη θαη ηα  επηζηεκνληθά πξνζφληα ηεο γλψζεο θαζψο θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ ήζνπο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ 
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη  ιαζψλ, 

ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ βηβιίσλ-ζηνηρείσλ, ε εμαθξίβσζε νηθνλνκηθψλ 

γεγνλφησλ πηζαλήο απάηεο & ε δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο. 

• Δμσηεξηθφο  Έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πνπ δελ έρεη εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, έρεη 

άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα βάζεη ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ 17

18
(ΓΠΔ) θαη  ζηνρεχεη ζηελ αθξηβή  Απεηθφληζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  απαιιαγκέλεο απφ θάζε νπζηψδε  

ζθάικαηα  θαη παξαιήςεηο. 

• Κξαηηθφο Έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ειεγθηηθνχο θνξείο ηνπ 

θξάηνπο φπσο νκάδεο ειεγθηψλ Δθνξηαθψλ Τπαιιήισλ, ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

ην πκβνχιην Δπηζεψξεζεο Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε Τπεξεζία Δηδηθψλ 

Διέγρσλ πνπ έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηε Γηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 

 

β) Αλάινγα κε ηελ έθηαζε ησλ ειέγρσλ 

• Γεληθφο έιεγρνο / Έιεγρνο ηέινπο ρξήζεο 

• Δηδηθφο έιεγρνο / Έιεγρνο πσιήζεσλ, απνζεκάησλ θ.ιπ.. 

 

γ) Αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ επηηεινχλ νη έιεγρνη 

• Πξνιεπηηθνί έιεγρνη/ Έιεγρνο εληαικάησλ πιεξσκήο 

• Καηαζηαιηηθνί έιεγρνη/ Έιεγρνο ππεμαίξεζεο ηακείνπ 

 

δ) Αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ 

• Μφληκνη ή δηαξθείο/ Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

• Σαθηηθνί ή πεξηνδηθνί/ Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ηέινπο ρξήζεο 

• Έθηαθηνη ή πεξηζηαζηαθνί/ Αηθληδηαζηηθή θαηακέηξεζε ηακείνπ 

 

ε) Αλάινγα κε ην ζηνηρείν ζην νπνίν επηιέγεη λα δψζεη έκθαζε ν θάζε έιεγρνο  

• Υξεκαηννηθνλνκηθνί/ Έιεγρνο αμηνπηζηίαο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (θπξίσο απφ 

νξθσηνχο) 

• Λεηηνπξγηθνί/ Αμηνιφγεζε ιεηηνπξγηψλ (θπξίσο απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο) 

• Απνδνηηθφηεηαο ή Γηνηθεηηθφο/ Μηαο εγθαζηδξπκέλεο δηαδηθαζίαο (θπξίσο απφ 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο) 

• πκκφξθσζεο/  Πξνο  εγθαζηδξπκέλεο  δηαδηθαζίεο  (π.ρ.  έιεγρνο  εμφθιεζεο 

ηηκνινγίσλ) 

                                                 
18

Ζ  Τηνζέηεζε ησλ ΓΠΔ έγηλε βάζε ηνπ άξζξ. 24 ηνπ Ν.3693/2008) 
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• Δηδηθνί  έιεγρνη/  Γηθαζηηθνί  έιεγρνη  Αξζξ.  40/  Ν.  2190/1920  (πξνζηαζία 

κεηνςεθίαο)18F

19
 

 

24B4.3  Ιςτορικό Αναδρομό 

   Απφ ηελ πξντζηνξηθή αθφκα επνρή εκθαλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ απεηθφληζε 

ηεο αληαιιαγήο ησλ αγαζψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, έζησ θαη ησλ πην απαξαίηεησλ γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο. Ζ αλάγθε απηή γηα αμηφπηζηε απεηθφληζε νδήγεζε ζε πξσηφγνλεο θαη 

πξσηφηππεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο γλσζηέο νλφκαηη θπηάιεο  π.ρ. απεηθνλίζεηο ζε δέληξα, 

πιάθεο, μχιν, πειφ, θ.ιπ. 

   Απφ αξραηνινγηθά επξήκαηα δηαπηζηψζεθε φηη νη Νηλεπίηεο (3.000π.Υ.) είραλ 

ζεζπίζεη εκπνξηθνχο λφκνπο, πνπ θαζφξηδαλ ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Ο γξακκαηέαο ζεκείσλε πάλσ ζε κεγάιεο πιάθεο, ηηο εθάζηνηε ζπλαιιαγέο, 

πνπ ηηο λνκηκνπνηνχζε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη θαηφπηλ ηνχηνπ ζεσξνχληαλ ν 

πξαγκαηνγλψκσλ – ινγηζηήο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο. 

   Αξγφηεξα, ζηελ αξραία Αίγππην ππήξραλ νη «Δπηζηάηεο» ή «γξαθείο» (Νεγθάθεο & 

Σαρπλάθεο, 2013) πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε εκπνξηθψλ θαη ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ. 

Ήηαλ πξφζσπα πνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ λφκσλ , ηελ 

είζπξαμε ησλ θφξσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηψλ, θπξίσο ησλ λαψλ θαη ησλ αλψηαησλ 

αμησκαηνχρσλ ηνπ ζηξαηνχ. Δπίζεο, δηελεξγνχζαλ  ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο θαη ηελ 

επηζήκαλζε νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ. Τπνιφγηδαλ κειινληηθέο ζπγθνκηδέο, πξνβιέςεηο 

πιεκκπξψλ ηνπ Νείινπ θαη  θαηέλεηκαλ ηηο πηζηψζεηο απφ ηνπο θφξνπο ζε δηάθνξεο 

ππεξεζίεο. πλέηαζζαλ δηαζήθεο, ζπκβφιαηα αγνξαπσιεζίαο , έγγξαθα ζπλαιιαγψλ. 

Κξαηνχζαλ αξρεία γηα ηα έζνδα, ηηο εθηακηεχζεηο θαη ηα ππφινηπα απνζέκαηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη εζσηεξηθφ έιεγρν θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαλ πεξηνδηθά έιεγρνο θαη 

απφ έλαλ άιιν  γξαθέα δηαθνξεηηθφ ζην αμίσκα, πξνθαλψο πην αλψηεξν, πνπ ζχγθξηλε ηα 

αξρεία. Οη γξαθείο ήηαλ νη ζεκεξηλνί ινγηζηέο, εζσηεξηθνί, εμσηεξηθνί, θνξνινγηθνί 

ειεγθηέο, ζπκβνιαηνγξάθνη, εθηηκεηέο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θ.ιπ. 

   ηελ αξραία Αζήλα, εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο  πφιεο –θξάηνπο, θαζψο επίζεο θαη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο  θαη 

ειέγρνπ απφ ην ζψκα ή ζπλέδξην ινγηζηψλ. Σν ζψκα ή ην ζπλέδξην ησλ ινγηζηψλ ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ ππνιφγσλ ηνπ 

Γήκνπ. Δπίζεο, έξγν ηνπο ήηαλ ε θαηαρψξεζε ζε εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ εζφδσλ θαη 

δαπαλψλ (Αξηζηνηέιεο :Αζελαίσλ Πνιηηεία). ζνπο  δηαπίζησλαλ φηη παξαλνκνχζαλ, 

νδεγνχληαλ ζηε Γηθαηνζχλε.ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή, ν θάζε πνιίηεο ήηαλ θαη ειεγθηήο. 

Δπίζεο, επηθξαηνχζε ην έζηκν νη εξγνιάβνη πνπ αλαιάκβαλαλ ηελ αλέγεξζε δεκνζίσλ 

θηηξίσλ, έπξεπε νπσζδήπνηε λα γξάθνπλ ζε εληνηρηζκέλεο πηλαθίδεο απφ ιίζν ηεο νηθνδνκήο, 

ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπο. Αξγφηεξα, γχξσ ζηα 400π.Υ., ν λφκνο επηβάιιεη ζηνπο άξρνληεο 
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ηε δεκνζίεπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. εκαληηθφ ξφιν έπαηδε ε χπαξμε ηνπ ψκαηνο  

Διεγθηψλ πνπ θαινχληαλ ¨Δχζπλνη¨. Απηφ απνηειείην απφ δέθα (10) εθφξνπο, εθιεγκέλνπο 

απφ ην ιαφ, πνπ είραλ σο αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ αξρφλησλ, νη νπνίνη 

απνρσξνχζαλ απφ ην αμίσκά ηνπο.  

   Αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ν έιεγρνο ησλ Γεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ γηλφηαλ απφ ηνπο «χπαηνπο» ή «θήλζνξεο» ή «ηακίεο»(Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 

2013).Σα πξφζσπα απηά εμέηαδαλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ εζφδσλ-εμφδσλησλ επαξρηψλ, 

είραλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπο ηε θχιαμε ηνπ Γεκφζηνπ ζεζαπξνχ θαζψο θαη ηελ ππνβνιή γηα 

έγθξηζε απφ ηε χγθιεην ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία έθαλε 

ρξήζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα θαζήθνληα ηνπ 

ειέγρνπ ήηαλ ρσξηζκέλα ζε νκάδεο αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. πσο ε ζπιινγή ησλ 

εζφδσλ, ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ, ε δηαρείξηζε ησλ κεηξεηψλ, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη δαπάλεο έπξεπε λα ππνζηεξίδνληαη απφ έγγξαθα πνπ ζα 

απνθάιππηαλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ ηίηιν ηνπ δαλεηζηή θαη ζα πηζηνπνηνχζαλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ή ηεο παξαιαβήο ησλ αγαζψλ. Γηθαζηέο ελέθξηλαλ ηελ πιεξσκή κε 

βάζε ηα έγγξαθα απηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθηακίεπζε, νη γξαθείο ηνπ ηακείνπ θαηέγξαθαλ 

φιεο ηηο ζπλαιιαγέο, ελψ νη θνζκήηνξεο επφπηεπαλ θαη έιεγραλ φιεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο. Δπίζεο, ζηε Ρψκε ρξεζηκνπνηήζεθαλ εμεηαζηέο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, 

θαζψο έπαηδαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε ζπιινγή ησλ εζφδσλ. Σν ηφηε θξάηνο νξγάλσζε 

κηα εηδηθή δχλακε πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ εμέηαζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θάζε θνξνινγνπκέλνπ πνιίηε , δεδνκέλνπ φηη θάζε θνξνινγνχκελνο πξνζπαζνχζε λα 

απνθχγεη ηνπο θφξνπο. 

   Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα, κεηά ηελ πηψζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, 

θαζψο παξαηεξείηαη κηα αδξάλεηα  ζε αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά νη 

εκπνξηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο.  Απηφ ην γεγνλφο είρε σο θπζηθφ επαθφινπζν κηα 

ζηαζηκφηεηα θαη ζηελ εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο.  

   Μεηέπεηηα, θαηά ηνλ 11
Ο
 αηψλα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηαπξνθνξηψλ 

δεκηνπξγήζεθαλ μαλά νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηζηηθήο θαη ηνπ 

ειέγρνπ θαζψο έιαβε ρψξα θαη ε νηθνλνκηθή άλζεζε ηνπ εκπνξίνπ ζηηο Ηηαιηθέο θαη 

Φιακαλδηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. Σφηε νπζηαζηηθά, 13νο αηψλαο αλαπηχζζεηαη ε 

ινγηζηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή, εκθαλίδνληαη νη ινγηζηηθνί θαλφλεο θαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαη εκπνξηθψλ νίθσλ. Έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 1νπ Γηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηε Γέλνβα (1340κ.Υ). 

ηελ Αγγιία(6), θαηά ηε δηάξθεηα Βαζηιείαο ηνπ Δξξίθνπ Α΄ ζπληάζζνληαλ 1.130 

αξρεία  κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη θαη ηα νθεηιφκελα πνζά ζην 

ηέκκα. Έλα αξρείν δηαηεξνχληαλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, έλα άιιν απφ ππάιιειν ηνπ 

Καγθειάξηνπ θαη έλα ηξίην απφ έλαλ εηδηθφ αληηπξφζσπν ηνπ Βαζηιηά. Σα ηξία απηά αξρεία 
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ειέγρνληαλ θάζε ρξφλν απφ ηνπο «Auditores Compotorum Scaccari» θαη θάζε ζειίδα πνπ 

παξνπζίαδε αζπκθσλίεο ζεκαδεπφηαλ κε ην «probatum» ην ζήκα ηνπ ειεγθηή. Ζ Καζηέξσζε 

ηνπ φξνπ Auditor είρε γίλεη ήδε απφ πξηλ επί Δδνπάξδνπ Α ́ (1285κ.Υ).  

Ζ αξρηθή έλλνηα ηνπ φξνπ ειεγθηήο (auditor) ήηαλ ν αθξναηήο – απηφο πνπ παξαθνινπζεί, 

«απηφο πνπ αθνχεη», πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη γλψκε ν ειεγθηήο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σελ πεξίνδν ηεο Βαζηιείαο ηεο Διηζάβεη Α΄(1533-1603), 

γίλνληαλ πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθνί ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, θαζψο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

ηεξνχληαλ απφ ηα κνλαζηήξηα θαη ηηο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο. Οη έιεγρνη ηεο αμίαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηψλ απηψλ εθηεινχληαλ απφ αλψηαηνπο άξρνληεο, δηθαζηέο, 

βαξφλνπο, θαη αμησκαηνχρνπο ηνπ Αγγιηθνχ ζηέκκαηνο. Αληίζηνηρα, ζηε θσηία 

εκθαλίζηεθαλ ειεγθηέο πνπ έιεγραλ ηα βηβιία ηεο δηεχζπλζεο νηθνλνκηθψλ. Μάιηζηα, ηελ 

πεξίνδν απηή ε πφιε ηεο Πίδαο εκθαλίδεηαη λα έρεη ειεγθηή πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνληαη νη 

νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εληηκφηεηα 

ηεο δηαρείξηζήο ηνπο. ηε Βελεηία επίζεο ηελ ίδηα πεξίνδν, νη ειεγθηέο νξηδφκελνη απφ ηε 

γεξνπζία, ιάκβαλαλ σο ακνηβή έλα πνζνζηφ ηνπ πνζνχ ησλ ιαζψλ θαη ηεο απάηεο πνπ 

απνθάιππηαλ. Ζ πξψηε (1ε) Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ ηδξχζεθε ην 1581 ζηε Βελεηία 

κε ηίηιν «Coliegio dei Raxonati», ε νπνία ήηαλ θξαηηθφο ζεζκφο κε κεγάιε επηξξνή.    

Καηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο, ππήξμε:  

• Ο Νφκνο  πγρψλεπζεο  ηδεξνδξφκσλ  (1845)  &  ν  Δηαηξηθφο  Νφκνο  (1862) ζηελ 

Μ. Βξεηαλία 

• Ζ Ίδξπζε Institute of Chattered Accountants (1880) 

• Ραγδαία αλάπηπμε ζηνλ 20ν αηψλα.  

Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηελ πεξίνδν ηφηε (13νο αηψλαο) ν έιεγρνο ήηαλ 

ιεπηνκεξήο, θάιππηε πνζνζηφ πεξίπνπ 100%  ησλ  ειεγρφκελσλ  ινγαξηαζκψλ,  ήηαλ  

θπξίσο  έιεγρνο  γηα  ηελ απνθάιπςε  ηεο  απάηεο  θαη  ε  αλαγλψξηζε  ηεο  ζεκαζίαο  

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ κεδακηλή. 

Σνλ 20ν αηψλα φκσο, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ζπλεζηζκέλεο έξεπλαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ  πνπ  θάλεη  ν  αλεμάξηεηνο  ειεγθηήο είλαη λα εθθξάζεη 

ηε γλψκε ηνπ σο πξνο ηελ εηιηθξίλεηα κε ηελ νπνία απηέο  παξνπζηάδνπλ  ηε  

ρξεκαηννηθνλνκηθή  ζέζε,  ηα  απνηειέζκαηα ρξήζεσο  θαη  ηηο  κεηαβνιέο  ηεο  

ρξεκαηννηθνλνκηθήο  ζέζεσο,  ζχκθσλα κε  ηηο  γεληθά  παξαδεθηέο  αξρέο  ηεο  ινγηζηηθήο.  

Ο  έιεγρνο  είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο θαη αλαπηχζζεηαη θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. 

 

25B4.4 Εςωτερικόσ Έλεγχοσ 
 

53B4.4.1  Έννοια εςωτερικού ελϋγχου 
 

   Ζ Γηνίθεζε (Λνπκηψηεο, 2015)θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο  έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ρξεζηή 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, θαζψο θαη ηε κεγέζπλζή ηνπο. Ο ζηφρνο απηφο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ άκεζε επίβιεςε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο 
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νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κνλάδα απηή είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη 

ζπλεπψο ε επίβιεςε είλαη εθηθηή.  

ηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ε άκεζε επίβιεςε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηε 

Γηνίθεζε είλαη αλέθηθηε, ν πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Με ηνλ φξν ¨ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ¨ ή ¨εζσηεξηθέο 

δηθιείδεο αζθαιείαο¨ ελλννχκε:   

α) Σελ πξέπνπζα νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ινγηζηηθψλ, κεραλνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ 

ππεξεζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

β) Σελ πξφζθνξε  θαηαλνκή επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη 

γ) Σελ θαηάιιειε εθαξκνγή θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ ψζηε: 

- λα πεξηνξίδνληαη νη θίλδπλνη ιαζψλ θαη άιισλ αλσκαιηψλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ 

ζπλαιιαγψλ, 

- λα απνθηνχλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο,  

- θαη λα θπιάζζνληαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία απνηειεζκαηηθά.   

Ζ νξγάλσζε ηνπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ, ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, φπσο 

θαη ε θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ έλα 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σν δε κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, ε θχζε ηνπ θιάδνπ φπνπ αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαζψο θαη ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην  είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

4.4.2 COSO Πλαύςιο Εςωτερικού Ελϋγχου 

   Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη θπξίσο νη κεγάιεο ζε κέγεζνο, πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ εζσηεξηθέο δηθιίδεο αζθαιείαο, δεδνκέλνπ ηεο αλάγθεο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν κε 

ζπκκφξθσζεο κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη θαλνληζκνχο.  

   Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο (internal controls) είλαη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζρεδηάδεηαη θαη 

πινπνηείηαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή εχινγεο δηαζθάιηζεο ζρεηηθά  κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο(Λνπκηψηεο, 2015). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal Audit 

Function) είλαη κηα αμηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο εληφο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. 
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                    Δπνπηεία ειέγρνπ 

 

                Γξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ 

 

                    Δθηίκεζε θηλδχλσλ 

 

                 Πεξηβάιινλ ειέγρνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ππνζηήξημε ζηηο Δπηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηδξχζεθε ην 1985 ε Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο ησλ Οξγαληζκψλ (Committee on Sponsoring 

Organization «COSO») απφ ηηο θαησηέξσ νξγαλψζεηο ησλ ΖΠΑ: 

• The Institute of Internal Auditors  

• American Institute of Certified Public Accountants  

• American Accounting Association 

• Institute of Management Accountants 

• Financial Executive Institute  

   θνπφο απηήο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε θαηάξηηζε πιαηζίνπ νδεγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ζε ζέκαηα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο κε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε 

Γηνίθεζε πξέπεη λα ελεξγεί κε θαλφλεο επαγγεικαηηθήο αμίαο θαη εζηθήο θαη λα έρεη ζε 

εθαξκνγή έλα επαξθέο θαη δπλαηά αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο ησλ Οξγαληζκψλ 

(COSO), αλέπηπμε έλα πιαίζην (κνληέιν). Σν κνληέιν COSO νξίδεη σο εζσηεξηθφ έιεγρν κηα 

δηαδηθαζία, εγθεθξηκέλε απφ ηε Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο , ζρεδηαζκέλε λα 

παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε, ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ εμήο αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ:    

• Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

• Αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

• πκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο. 

   Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) 

βαζηθά θαη αιιειέλδεηα ζηνηρεία, ην νπνίν θάζε έλα μερσξηζηά αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Γηάγξακκα (1) Δπίπεδα δηελέξγεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
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Δηδηθφηεξα : ηε βάζε ηεο ππξακίδαο είλαη ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ 

                   Πάλσ απφ απηφ βξίζθεηαη ε εθηίκεζε θηλδχλνπ 

                   Πην πάλσ βξίζθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ  

                   ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ε επνπηεία ειέγρνπ 

Σα ηέζζεξα (4) απηά επίπεδα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πιεξνθνξία σο 

δπν βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ζπλδένπλ φια απηά ηα επίπεδα ηεο ππξακίδαο.  

Ζ δηελέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηείηαη έσο ζήκεξα κε βάζε ην 

παξαπάλσ ζχζηεκα COSO, απνβιέπνληαο ζηελ αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα κε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.  

 

26B4.5 Εξωτερικόσ Έλεγχοσ 

55B4.5.1  Έννοια εξωτερικού ελϋγχου 

   Ο  Δζσηεξηθφο έιεγρνο φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ εκθαλίζηεθε θπξίσο ηνλ 19
ν
 -

20
ν
αηψλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη ηελ ίδξπζε θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξηψλ. Ζ  ζπλερήο αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ζηε δηεχξπλζε θαη παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο  θαη ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Απηή αθξηβψο ε θαηάζηαζε, σο απφξξνηα ηεο αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο αιιά θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, δεκηνχξγεζε απφ ηελ άιιε πιεπξά ηελ αλάγθε 

χπαξμεο επηρεηξεκαηηθνχ ειέγρνπ  

κηαο πην εμεηδηθεπκέλεο κνξθήο. Πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψλεηαη ε ρξεζηή δηαρείξηζε θαη ε 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηδξπηψλ ή θεθαιαηνχρσλ απφ ιάζε ή απάηεο 

ησλ δηνηθεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ.  

Σα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ειέγρνπ ήηαλ ν δηνξηζκφο ελφο εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ν 

νπνίνο έπξεπε λα θαηέρεη ηε γλψζε ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ, ησλ ηηκψλ ησλ 

αγαζψλ πνπ αγφξαδε ή πσινχζε ε επηρείξεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε 

θιάδνπ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

   Δμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπν θπζηθφ ή λνκηθφ πνπ 

δελ έρεη εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, έρεη άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο, δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη  

ζηνρεχεη ζηελ αθξηβή  Απεηθφληζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  

απαιιαγκέλεο απφ θάζε νπζηψδε  ζθάικαηα  θαη παξαιήςεηο. 

Σν 1920 έγηλε ζηε ρψξα καο ε πξψηε πξνζπάζεηα λνκνζεηηθήο ζέζπηζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

Διεγθηή ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ βάζεη ηνπ άξζξ. 36παξ1 θ.λ.2190/1920. Οη ΑΔ 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλνπλ ηηο λνκνζεηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, πξνζειάκβαλαλ έλαληη 

ζπκβνιηθήο(Πεξάθεο,1984) ακνηβήο πξφζσπα πνπ δελ είραλ νπζηαζηηθά θαλέλα πξνζφλ, 
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αιιά κφλν ππέγξαθαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ρσξίο λα δηελεξγνχλ θαλέλαλ 

έιεγρν. Ο λφκνο βάζεη ηνπ άξζξ.63 παξ.1 εδάθ.α,θ.λ.2190/20, φκσο πξνέβιεπε ηελ 

ππνρξέσζε ησλ ειεγθηψλ λα ηεξήζνπλ απφιπηε ερεκχζεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ειάκβαλαλ γλψζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Αξγφηεξα κε ην Ν.Γ.3329/1955 «πεξί  ζπζηάζεσο ψκαηνο Διιήλσλ Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ» έγηλε νπζηαζηηθά ε ζεζκηθή αλαγλψξηζε ηνπ Δμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Ηδξχζεθε ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ άξρηζε ην Ννέκβξην ηνπ 

1956. Σν ΟΛ απνηέιεζε Γεκφζην θνξέα κε ζσκαηεηαθή νξγάλσζε(Πεξάθεο, 

1984). 

 

4.5.2 Διεθνό Πρότυπα Ελϋγχου ςτην Ελλϊδα 

        Σα ειεγθηηθά Πξφηππα (Auditing Standards) απνηεινχλ έλα ειεγθηηθφ πιαίζην 

πνπ θαζνξίδεη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Σα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη 

Γηαζθάιηζεο (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) ππφ 

ηελ επνπηεία ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of 

Accountants - IFAC) ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ νξηζηηθή πηνζέηεζε ησλ ΓΠΔ ζηελ 

Διιάδα έγηλε κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.3693/2008, ην νπνίν νξίδεη φηη νη ππνρξεσηηθνί 

έιεγρνη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε: 

       α) ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (International Standards on Auditing),  

       β)ηα Γηεζλή Πξφηππα Δπηζθφπεζεο (International Standards on Review 

Engagements), 

       γ)ηα Γηεζλή Πξφηππα πλαθψλ Δξγαζηψλ (International Standards on Related 

Services). 

Σν IAASB έρεη εθδψζεη ηα Απνζαθεληζκέλα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (Clarified 

International Standards on Auditing), ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζε ειέγρνπο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ 

2009.Σα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Γηθιίδσλ Πνηφηεηαο, πνπ 

εθδφζεθαλ ην 2009 ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Πξνηχπσλ 

Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο (International Auditing and Assurance Standards Board -

IAASB) ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of 

Accountants - IFAC), κεηαθξάζηεθαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ην ψκα Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ) θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) ην 2010 θαη αλαπαξάγνληαη κε ηελ έγθξηζε ηεο 

IFAC (Λνπκηψηεο, 2012). 
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4.5.3 Υορολογικό Πιςτοποιητικό 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη αθφκε θαη ζήκεξα ην ψκα 

Διιήλσλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ζηα ζέκαηα ειέγρνπ, αθελφο κέζα ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πιαίζηα δξάζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κε βάζεη ηα ΓΠΔ θαη αθεηέξνπ κε βάζεη ην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο πξνο απφδνζε ησλ νθεηινκέλσλ ζην 

δεκφζην θαίλεηαη αθφκε θαη ζήκεξα κέζα απφ ηνλ εθαξκνζηέν λ.4174/2013. 

Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, λ.4174/2013 ζην ειεγθηηθφ 

έξγν είλαη ε ρνξήγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνπο Δμσηεξηθνχο Οξθσηνχο 

Διεγθηέο ζηεξηδφκελνη ζηελ ΠΟΛ 1124/2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ.  

Ζ έθδνζε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πεξηιακβάλεη ηα εμήο19F

20
: 

 

1) Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ θαη Πξφγξακκα Διέγρνπ  

α. Σν «Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 65A ηνπ λ. 4174/2013, αθνξά ηηο 

αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ), ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ηα 

ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, βάζεη γεληθψλ ή εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, απφ 

λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην Γεκφζην Μεηξψν ηνπ 

λ. 3693/2008 θαη εθδίδεηαη κεηά απφ έιεγρν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ δηελεξγείηαη απφ ηα σο άλσ πξφζσπα θαη ειεγθηηθά γξαθεία. Απφ απηή ηε δηάηαμε 

εμαηξνχληαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο, νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηα 

ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Μεηξψν ηνπ λ. 3693/2008, ηα αθαζάξηζηα έζνδα δελ 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ εηεζίσο.  

β. ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ζηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα νπνία δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη, επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πξφζηηκν απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ 

έσο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ, αλάινγα κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ην ειεγρφκελν 

θνξνινγηθφ έηνο.  

γ. Ο έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηελεξγνχλ νη λφκηκνη 

Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία πξαγκαηνπνηείηαη επί ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε πξφγξακκα ειέγρνπ, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.) θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην Γηεζλέο 

                                                 
20

 ΠΟΛ 1124/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
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Πξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο 

Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο».  

δ. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ππνγξάθεηαη είηε απφ ην λφκηκν Διεγθηή πνπ 

ππνγξάθεη ηελ Έθζεζε ειέγρνπ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή απφ άιιν λφκηκν 

Διεγθηή, ν νπνίνο φκσο ππνρξεσηηθά αλήθεη ζην ίδην ειεγθηηθφ γξαθείν κε ην λφκηκν 

Διεγθηή πνπ ππνγξάθεη ηελ πξναλαθεξζείζα Έθζεζε.  

ε. ηαλ ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ αλαιάβεη λα ηνλ 

εθηειέζνπλ απφ θνηλνχ λφκηκνη Διεγθηέο απφ δχν μερσξηζηά ειεγθηηθά γξαθεία, ε 

δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο γηα ηελ έθδνζε ηνπ εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηέπεηαη απφ φξνπο 

παξφκνηνπο κε απηνχο ηνπ απφ θνηλνχ εθηεινχκελνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.  

 

2) Τπεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ αιήζεηα ησλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ  

α. Τπεχζπλεο γηα ηε ζχληαμε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ ησλ ειεγρφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη νη δηνηθήζεηο ηνπο.  

β. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο δαπάλεο 

πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη αλαιπηηθά απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία.  

 

3) Πεξηερφκελν Δηήζηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ  

α. Σν «Δηήζην Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ» ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ απνηειείηαη απφ ηελ «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ην «Πξνζάξηεκα 

αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ».  

β. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ππνδείγκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη θαη δηέπεηαη απφ ην πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Γηεζλέο Πξφηππν 

Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000 «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο 

Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο».  

γ. Ζ αλσηέξσ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο θαιχπηεη φια ηα αληηθείκελα πνπ 

νξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ. Οη λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, ππνρξενχληαη λα 

εθηειέζνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαιχνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο ΠΟΛ 1124/2015. 

δ. Διεγθηηθά δεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ΠΟΛ 1124/2015 θαη ην πξφγξακκα 

ειέγρνπ  αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ην Γηεζλέο 

Πξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000 «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο 

Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο».  

ε. ρέδην ηνπ Δηήζηνπ Φνξνινγηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ ππνβάιιεηαη ζηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε, νπσζδήπνηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ην 

αξγφηεξν κέρξη ηε δέθαηε (10ε) εκέξα ηνπ έβδνκνπ (7νπ) κήλα απφ ηε ιήμε ηεο ειεγρφκελεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ειεγρφκελε επηρείξεζε δηαηππψλεη εγγξάθσο πξνο ην λφκηκν 
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Διεγθηή ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζε απηήλ ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο.  

ζη. Σν Δηήζην Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε θαη νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ε Γ.Γ.Γ.Δ., ζηελ νπνία έρνπλ 

πξφζβαζε νη λφκηκνη Διεγθηέο γηα ηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο  πνπ εθδίδνπλ 

θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία κφλν γηα ηηο Δθζέζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηα κέιε ηνπο, θαζψο θαη 

νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο κφλν γηα ηα ζηνηρεία πνπ ηηο αθνξνχλ.  

 

4) Σεθκεξίσζε ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηνπο 

λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία  

α. Γηα θάζε Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο νη λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά 

γξαθεία ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθνχ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηνπ δηελεξγεζέληνο 

ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Μέξνο ηεο ειεγθηηθήο ηεθκεξίσζεο 

απνηειεί ππνρξεσηηθά ην «Πξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», ζην νπνίν 

αλαιχνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα επξήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο θαη δηαηππψλνληαη νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο.  

β. ηνλ αλαιπηηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ζε δηαθξηηά ηκήκαηα 

φιεο νη εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ειεγθηηθή εξγαζία ησλ λφκηκσλ Διεγθηψλ κε 

ηεθκεξίσζε, γηα θάζε θνξνινγηθφ αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη, ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ, 

είηε απηά αθνξνχλ πιήξε ζπκκφξθσζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο κε ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία, είηε αθνξνχλ παξαβάζεηο ζε επηκέξνπο ηνκείο.  

γ. Μέξνο ηεο ειεγθηηθήο ηεθκεξίσζεο απνηειεί θαη ην ζπκπιεξσκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ, 

ην νπνίν πξέπεη λα έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ ππεχζπλν λφκηκν Διεγθηή. Γηα θάζε ειεγθηηθφ 

βήκα, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ, πξέπεη λα ππάξρεη αληίζηνηρε παξαπνκπή 

ζην θάθειν ειέγρνπ φπνπ λα αλαιχνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: α) Μεζνδνινγία επηινγήο ηνπ 

δείγκαηνο (αλ δελ νξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα) β) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εθηειεζζείζαο 

εξγαζίαο γ) Δπξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία δ) Σειηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ 

ειέγρνπ.  

δ. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ, ζε φζεο πεξηπηψζεηο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ  

ΠΟΛ1124/2015 πξαγκαηνπνηείηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Δξγαζηψλ 

Γηαζθάιηζεο 3000 «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο 

Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο». ε θάζε πεξίπησζε, ε ηεθκεξίσζε ζα πξέπεη θαη' ειάρηζην λα 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ ηξίην ειεγθηή λα επαιεζεχζεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία θαη ην 

εμαρζέλ ζπκπέξαζκα.  
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ε. Οη λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηνλ αλαιπηηθφ 

θάθειν ηεθκεξίσζεο γηα φζν ρξφλν έρεη ππνρξέσζε ε επηρείξεζε λα δηαθπιάζζεη ηα βηβιία 

θαη ζηνηρεία ηεο θαη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ην ζρεηηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο 

νπνηεδήπνηε απηφο δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. ε θάζε πεξίπησζε ν ππάιιεινο ή νη ππάιιεινη πνπ δηελεξγνχλ ην 

θνξνινγηθφ έιεγρν δχλαληαη λα δεηήζνπλ απφ ην λφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπο.  

ζη. Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηελεξγνχλ νη 

λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία νινθιεξψλεηαη ζε εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ 

ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, αλεμάξηεηα 

αλ απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.  

 

5) Σχπνο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο  

Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ησλ 

λφκηκσλ Διεγθηψλ, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε  

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, απφ ηνλ έιεγρν ησλ λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ, δελ πξνθχπηνπλ παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, εθδίδεηαη Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 1 ηεο 

ΠΟΛ1124/2015. 

β) Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζέκαηα έκθαζεο  

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, απφ ηνλ έιεγρν ησλ λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ, πξνθχπηνπλ ζέκαηα γηα ηα νπνία ακθηζβεηείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε, 

εθδίδεηαη Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζέκαηα έκθαζεο, ζχκθσλα κε ην 

Τπφδεηγκα 2 ηεο  ΠΟΛ1124/2015.  

γ) Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε επηθχιαμε  

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απφ ηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ησλ λφκηκσλ 

Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ πξνθχπηνπλ ζέκαηα κε επηθχιαμε, εθδίδεηαη Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζέκαηα επηθχιαμεο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 3 ηεο 

ΠΟΛ1124/2015.  

δ) Έθζεζε Φνξνι. πκ/ζεο κε αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα ή αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεηαη, απφ ηνπο λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, 

Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο ή κε αξλεηηθφ 

ζπκπέξαζκα εθδίδεηαη Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα 5-

6 ηεο ΠΟΛ1124/2015.  

Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο εθδίδνπλ νη 

λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο παξαζρέζεθαλ 
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νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, πνπ νδεγνχλ 

ην λφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζηελ έθδνζε Έθζεζεο Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο κε αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα ή κε αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο, νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ν ινγηζηήο-θνξνηέρλεο πνπ 

ππνγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ππνρξενχληαη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, λα εθζέζνπλ εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα 

επξήκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ.  

 

6) Γηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζε ησλ ειέγρσλ  

α. Αξκφδην φξγαλν γηα ην πιαίζην ηεο άληιεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

εκπιεθφκελσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο ειέγρνπο εθαξκνγήο 

ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηελεξγνχλ νη λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, 

είλαη ε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

β. Ζ Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.Ζ.ΛΔ.Γ.) αλαπηχζζεη, ζπληεξεί θαη 

βειηηψλεη εηδηθή εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο ησλ ειέγρσλ απηψλ.  

γ. Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη κεηξψα ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ θαη ησλ λφκηκσλ Διεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη ζε απηήλ απνζεθεχνληαη, θαηά ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν, νη Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο, ηα νηθεία «Πξνζαξηήκαηα αλαιπηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ» θαη ε αιιεινγξαθία πνπ αθνξά θάζε έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη.  

δ. Ζ εθαξκνγή είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηα πξφηππα αζθαιείαο ηεο Γ.Γ.Π.. θαη νη ρξήζηεο 

λφκηκνη Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ νη ίδηνη ειέγρνπλ. 

ε. Ζ δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο εθαξκνγήο γηα έλαλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ, ζε φηη αθνξά ηελ επηθνηλσλία κε ην λφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν, 

έρεη σο εμήο: Ο λφκηκνο Διεγθηήο θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν, κε ηελ αλάιεςε ελφο ειέγρνπ 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ «εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ», 

ελεκεξψλεη ππνρξεσηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. γηα ηελ αλάζεζε ή κε ηνπ ειέγρνπ 

εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.  

ζη. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ε Γ.Γ.Γ.Δ. δηαζέηεη ππεξεζίεο ηζηνχ (web services) κε 

ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ Δθζέζεσλ Φνξνινγηθψλ 

πκκφξθσζεο θαη ησλ νηθείσλ «Πξνζαξηεκάησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ». Ζ 

δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ XML πνπ ππνβάιινληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ., θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ 

πειάηεο (client) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνβνιή δελ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. Οη πξνδηαγξαθέο 

ηνπ αξρείνπ XML αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ..  
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7) Πεξηερφκελν Δθζέζεσλ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο  

α. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη σο πξνο 

έιεγρν.  

β. Σα εηδηθά θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα 

ειεγθηηθά γξαθεία, εθφζνλ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, νξίδνληαη θάζε 

θνξά ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο ΠΟΛ 1124/2015. Σν πξφγξακκα 

ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ θεθάιαηα:  

 

   1. Πξνυπνζέζεηο - Πεξηνξηζκνί δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ 

   2. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελεο επηρείξεζεο  

   3. Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

   4. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)  

   5. Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α..)  

   6. Φνξνινγία Αθηλήησλ  

7.1 Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Η.Α.)  

7.2 Γήισζε ηνηρείσλ Αθηλήησλ (Δ9)  

7.3 Δηδηθφο Φφξνο επί ησλ αθηλήησλ (Δ.Φ.Α.)  

   8. Σέινο ραξηνζήκνπ θαη Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ  

   9. Παξαθξαηνχκελνη θφξνη  

 10. Μεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ  

 11. Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο  

 12. Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (e-commerce)  

 

8) Λνηπά ζέκαηα  

α. Οη ακνηβέο ησλ λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, γηα ηνπο ειέγρνπο 

εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηελεξγνχλ, είλαη δηαθξηηέο ζην Σηκνιφγην πνπ 

εθδίδνπλ ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο κε 

ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε θαη εθπίπηνληαη απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα.  

β. Γξαπηά εξσηήκαηα ησλ λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ επί ζεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ππνβάιινληαη απφ ηελ 

Δ.Λ.Σ.Δ. ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ε νπνία ηα δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο 

Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη απαληήζεηο επί ησλ εξσηεκάησλ 

απνζηέιινληαη ζηελ Δ.Λ.Σ.Δ., απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

κε θνηλνπνίεζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 

γ. Σελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή δηαθπγφλησλ θφξσλ, ηειψλ, επηβαξχλζεσλ θαη πξνζηίκσλ 

θέξεη ε ειεγρφκελε επηρείξεζε.  
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27B4.6 Υορολογικόσ Έλεγχοσ 

 

58B4.6.1 Έννοια φορολογικού ελϋγχου 

          Με ηνλ φξν θνξνινγηθφ έιεγρν ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο έηζη ψζηε λα 

εμαθξηβσζεί επαθξηβψο ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ή κε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη φπσο ε ππνβνιή 

εκπξφζεζκσλ ή εθπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ε έθδνζε ή ιήςε 

θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ, ε ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηνλ πξψελ θψδηθα 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ή ε πηνζέηεζε απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λένπ 

ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ βάζεη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θ.ιπ.  

         Οη ειεγθηηθέο  δηαδηθαζίεο πνπ  αθνινπζνχληαη θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ φπσο αξρηθά είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ, ε κεηέπεηηα 

ζπιινγή ησλ θνξνινγηθψλ ηεθκεξίσλ, ηα θχιια έθζεζεο ειέγρνπ θαη ηειηθά ε 

απνηχπσζε ηεο θνξνινγηθήο εηθφλαο-ππνρξέσζεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο έλλνηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ (Πηεξήο, 

Κνπηζνχθνο, Υαιβαηζηψηεο, Μαλνπζάθεο & Σξππνζθνχθεο, 2008). 

 

59B4.6.2  Η πουδαιότητα του Υορολογικού ελϋγχου 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη άθξσο ζεκαληηθή, γηαηί έρεη 

ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θαη θαη΄ επέθηαζε θνηλσληθή ζεκαζία. Δπεηδή απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ εμαξηάηαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο 

ζηνπο πνιίηεο. 

Δηδηθφηεξα έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζπκβάιιεη: 

 ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ 

 ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

 ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θνπφο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη λα πξνβεί ζε εμαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο θαη 

εηιηθξίλεηαο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ Ννκηθψλ ή Φπζηθψλ Πξνζψπσλ ψζηε 

λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο, ηφηε ζχκθσλα κε ηηο 
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πξνβιεπφκελεο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πξνζδηνξίδεηαη ε θνξνινγεηέα χιε 

εθ λένπ, θαζψο επίζεο θαη νη πεξαηηέξσ θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Βέβαηα, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλαλ ζσζηφ έιεγρν είλαη ε αθεξαηφηεηα, ε 

αληηθεηκεληθφηεηα, ε ερεκχζεηα, ε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη δένπζα 

ζπκπεξηθνξά ησλ νξγάλσλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν. Οη λφκνη πνπ 

δηέπνπλ ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απζηεξά θαη κε 

ηππηθφηεηα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη 

ηνπ θάζε θνξνινγνχκελνπ πξνζψπνπ. 

 

4.6.3 Σα Δικαιώματα και οι υποχρεώςεισ των Υορολογουμϋνων 

        Ο  θνξνινγνχκελνο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ δηθαηνχηαη (Σζαθίξε, 2008): 

- Να ιακβάλεη γλψζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηδίδεηαη ζε 

απηφλ απφ ηνλ ειεγθηή θαηά ηελ πξψηε εκέξα επίζθεςήο ηνπ ζηελ επηρείξεζε. 

- Να ππνβάιιεη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ (πξνζσξηλνχ ή ηαθηηθνχ), 

αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ θαη 

ινηπψλ θνξνινγηψλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ 

ηελ επίδνζε ζε απηφλ επί απνδείμεη ζρεηηθήο έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηεο αξκφδηαο 

ειεγθηηθήο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο πξνβιεπφκελεο κείσζεο ζην 1/2 ησλ 

πξφζζεησλ θφξσλ ιφγσ εθπξνζέζκνπ ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ. Δπίζεο, 

δηθαηνχηαη λα ππνβάιιεη εηδηθή δήισζε-αλαθνξά γηα ηηο παξαβάζεηο ΚΒ θαη 

ινηπέο ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηά ηα αλσηέξσ 

ππνβαιιφκελεο δειψζεηο, πξνθεηκέλνπ ηα πξφζηηκα λα κεησζνχλ ζην 1/5. 

- Να ιακβάλεη κε δαπάλεο ηνπ αληίγξαθα ή θσηνηππίεο ησλ θαηαζρεζέλησλ 

βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ. 

- Να δεηεί κε αίηεζή ηνπ εληφο 20 εκεξψλ απφ ηεο επίδνζεο ζε απηφλ ζρεηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο ηελ θξίζε επί ηνπ θχξνπο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ απφ εηδηθή 

πξνο ηνχην επηηξνπή (κφλν γηα θνξνινγνπκέλνπο πνπ ειέγρνληαη κε ηαθηηθφ 

θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ην ΓΔΚ Αζελψλ ή Θεζζαινλίθεο θαη εθφζνλ 

δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην θχξνο θαη ηελ απνδεηθηηθή 

δχλακε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπο). 

- Να ιακβάλεη γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ κε ηελ θνηλνπνίεζε ζε 

απηφλ ησλ νηθείσλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ. Απφ ηελ 

άιιε, νη θνξνινγνχκελνη ππνρξενχληαη λα επηδεηθλχνπλ ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη 

ζηνηρεία, λα παξαδίδνπλ ζε εχινγν ρξφλν θάζε ζηνηρείν θαη λα παξέρνπλ θάζε 

δεηνχκελε πιεξνθνξία ζηνλ έιεγρν ρσξίο λα πξνβάιινπλ πξνζθφκκαηα. 
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4.6.4 Σα Δικαιώματα και υποχρεώςεισ των Ελεγκτών κατϊ τον ϋλεγχο 

Ο ειεγθηήο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ δηθαηνχηαη: 

- Να δηελεξγεί έιεγρν νπνηαδήπνηε εξγάζηκε ψξα γηα ηελ επηρείξεζε.  

- Να δηελεξγεί νπνηαδήπνηε επηηφπηα εμέηαζε θξίλεηαη αλαγθαία θαη λα ιακβάλεη 

γλψζε, λα ειέγρεη θαη λα ζεσξεί φια ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ 

ηνλ ΚΒ ή απφ άιινπο λφκνπο, θαζψο θαη απηά πνπ ηεξνχληαη πξναηξεηηθά απφ 

ηνλ θνξνινγνχκελν. 

- Να ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε άιινπ βηβιίνπ, ζηνηρείνπ ή εγγξάθνπ θαη 

θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε 

ηνπ επηηεδεπκαηία ή ζην θαηάζηεκα θάζε άιινπ ππφρξενπ. 

- Να θαηάζρεη αλεπίζεκα βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα ή λα παξαιακβάλεη 

επίζεκα βηβιία θαη ζηνηρεία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηάζρνληαη αλεπίζεκα 

βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα, επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε θαη ησλ επίζεκσλ 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

- Να δεηεί απφ ηνλ ειεγρφκελν θνξνινγνχκελν λα δίλεη θάζε αλαγθαία 

δηεπθξίληζε θαη θάζε ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ.  

- Να δεηεί απφ ηηο δεκφζηεο ή δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο, ηα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηηο ηξάπεδεο, ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά απφ θάζε 

νξγάλσζε επαγγεικαηηθή, εκπνξηθή, βηνκεραληθή, γεσξγηθή θηι. νπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

- Να ιακβάλεη γλψζε ζηνηρείσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ηξαπεδηθφ απφξξεην, κε 

άξζε απηνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα 

νξίδνληαη ζηνλ λφκν. 

- Να θαιεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη λα δεηεί απφ απηφ λα παξάζρεη εγγξάθσο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ.  

- Να δηελεξγεί δηαζηαπξσηηθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία 

επηηεδεπκαηηψλ αξκνδηφηεηαο άιιεο ειεγθηηθήο αξρήο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο 

ζηελ ίδηα πφιε ή ζηνλ ίδην λνκφ γηα λα δηαπηζηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ επηηεδεπκαηία πνπ ειέγρεη. 
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Ο Διεγθηήο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ππνρξενχηαη: 

- Να δείρλεη ζηνλ θνξνινγνχκελν θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ειέγρνπ θαη πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε απηνχ ηελ ππεξεζηαθή ή αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη λα ηνπ 

επηδίδεη αληίγξαθν ηεο εληνιήο ειέγρνπ. 

- Να είλαη επγελήο απέλαληη ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη αληηθεηκεληθφο ζηελ θξίζε 

ηνπ. 

- Να ζπληάζζεη θαη λα επηδίδεη έθζεζε θαηάζρεζεο ζε πεξίπησζε θαηάζρεζεο 

αλεπίζεκσλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ ή ηαπηφρξνλεο 

θαηάζρεζεο αλεπίζεκσλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ θαη επίζεκσλ 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Δπίζεο, λα ζπληάζζεη θαη λα παξαδίδεη απφδεημε 

παξαιαβήο ζηηο πεξηπηψζεηο παξαιαβήο κφλν επίζεκσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.  

- Να παξαδίδεη ηα θαηαζρεζέληα αλεπίζεκα βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα 

ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν, ν νπνίνο, εθφζνλ κε απηά ελεξγεί θνξνινγηθή 

εγγξαθή, ηα δηαθπιάζζεη σο ηελ ηειεζηδηθία απηήο. 

- Να επηδίδεη ζεκείσκα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ επί απφξξηςεο ησλ 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ επηηεδεπκαηηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΓΔΚ Αζελψλ ή 

Θεζζαινλίθεο, πξνθεηκέλνπ ν ειεγρφκελνο λα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε εηδηθή 

πξνο ηνχην επηηξνπή εθφζνλ ην επηζπκεί. 

- Να ζπληάζζεη κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ κε ηηο ηπρφλ 

δηαπηζησζείζεο παξαιείςεηο, ε νπνία αθνχ ζεσξεζεί απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο, ή άιιν αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν, θνηλνπνηείηαη 

καδί κε ηηο νηθείεο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ζηνλ θνξνινγνχκελν θαηά ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

- Να δηαθπιάζζεη ην θνξνινγηθφ απφξξεην. 

 

Γηθαίσκα γηα αίηεζε ζπκβηβαζκνχ ή πξνζθπγή 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

θνξνινγνχκελν ησλ νηθείσλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ (θχιια ειέγρνπ, απνθάζεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ θηι.) καδί κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί επηδφζεσλ, ν θνξνινγνχκελνο γηα θαζεκία απφ ηηο 

θνηλνπνηεζείζεο πξάμεηο κπνξεί λα ππνβάιεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο 

ειεγθηηθήο αξρήο πνπ ηελ εμέδσζε, εθφζνλ ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηά ηεο, κέζα ζε 

πξνζεζκία 60 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο (ή 90 εκεξψλ αλ πξφθεηηαη γηα 

θάηνηθν εμσηεξηθνχ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κελφο Απγνχζηνπ εθφζνλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, πξφηαζε γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο (ζπκβηβαζκφ) 
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κε ηδηαίηεξε αίηεζε ή κε ην δηθφγξαθν ηεο ηπρφλ πξνζθπγήο. Δπίζεο κπνξεί λα 

θαηαζέζεη ζηελ ειεγθηηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε πξνζθπγή κέζα ζηηο ίδηεο 

πξνζεζκίεο. 

 

4.6.5 Διακρύςεισ του Υορολογικού Ελϋγχου 

ήκεξα βάζεη ηνπ λ.4174/2013 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζηνλ  πξνιεπηηθφ, 

κεξηθφ θαη πιήξε. 

Πξνιεπηηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εκπεξηέρεη ην 

ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ. Ο έιεγρνο απηφο δηελεξγείηαη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή αθφκε θαη εθηφο απηψλ. Πξφθεηηαη γηα ζχληνκν, 

επηηφπην έιεγρν ν νπνίνο έρε σο ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ΚΦΑ, ηνπ ΦΠΑ , ηνπ ΦΜΤ 

θαη ινηπψλ παξαθξαηεζέλησλ θφξσλ.   

Πιήξεο είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη γηα φιεο ηηο θνξνινγίεο θαη φια ηα 

θνξνινγηθά αληηθείκελα θαζψο θαη γηα ηηο εηζθνξέο θαη ηα ηέιε ν νπνίνο είλαη θαη 

νξηζηηθφο. 

Μεξηθφο  είλαη ν έιεγρνο πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ πιήξνπο 

ειέγρνπ. πλήζσο πξέπεη λα εθδίδνληαη εληνιέο γηα δηελέξγεηα κεξηθνχ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ. 

Πξηλ ην λ.4174/2013 ηα είδε ηνπ ειέγρνπ ήηαλ ν πξνζσξηλφο θαη ν ηαθηηθφο, βάζεη 

ηνπ λ.2238/1994. 

Ο πξνζσξηλφο έιεγρνο αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ή 

κεκνλσκέλα θαη ζπγθεθξηκέλε θνξνινγηθή πεξίνδν εληφο κηαο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο. θνπφο απηνχ ηνπ ειέγρνπ ήηαλ ε δηαπίζησζε ηεο  θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο ζε νξηζκέλεο εθ ηνπ ζπλφινπ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Δπίζεο ν 

πξνζσξηλφο έιεγρνο ζπλδχαδε ζηνηρεία ηφζν απφ ηνλ πξνιεπηηθφ φζν θαη απφ ηνλ 

ηαθηηθφ έιεγρν θαη νδεγνχζε ζηελ έθδνζε πξνζσξηλψλ θχιισλ ειέγρνπ. 

Ο ηαθηηθφο έιεγρνο φκσο ήηαλ εθείλνο πνπ είρε σο ζθνπφ ηνλ πιήξε έιεγρν φισλ 

ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο. 

 

4.6.6 Σρόποσ Διενϋργειασ φορολογικού ελϋγχου 

  Αξκφδηα φξγαλα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη ν Πξντζηάκελνο 

θαη νη Δπηζεσξεηέο ησλ Γ.Ο.Τ.(Γεκφζηεο νηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο), ηα ειεγθηηθά 

θέληξα ΚΔ.ΜΔ.ΔΠ. δει. ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ηα Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π. δει. ηεο 
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κεγάιεο πεξηνπζίαο, νη Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. (Τπεξεζίεο Δξεπλψλ Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ). Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο έσο ζήκεξα, δηελεξγείηαη κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ΠΟΛ 1037/01.03.2005 «Έιεγρνο ησλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ 

επηηεδεπκαηηψλ» , κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ1072/08.04.2011 «Έιεγρνο ησλ 

θνξνινγηθψλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ επηηεδεπκαηηψλ» ηεο ΠΟΛ.1038/3.2.2012 

«Πξφγξακκα ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ κε 

Ηζνινγηζκφ θιεηζίκαηνο 30/06/2011 θαη κεηά», βάζεη ηεο ΠΟΛ 1124/2015 φπνπ 

αλαθέξεηαη ε έθδνζε θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ πάληα βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λεφηεξνπ θνξνινγηθνχ λ. 4174/2013. 

ρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηα βαζηθά πνπ αθνινπζνχληαη είλαη 

ηα εμήο θάησζη: 

Η) Ζ Δληνιή Διέγρνπ 

   Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη ε έθδνζε 

εληνιήο ειέγρνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πθηζηάκελα θξηηήξηα επηινγήο ή ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπο πθηζηάκελνπο ηδηαίηεξνπο θαη ζνβαξνχο ιφγνπο, ην 

ηκήκα Διέγρνπ ή ε Τπνδηεχζπλζε Διέγρνπ ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ Διεγθηηθνχ 

θέληξνπ εθδίδεη θαηά πεξίπησζε εληνιή γηα Πιήξε ή Μεξηθφ ή Πξνιεπηηθφ έιεγρν. 

Ζ ζρεηηθή εληνιή απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ΓΟΤ ή Διεγθηηθφ Κέληξν. Οη εληνιέο ειέγρνπ εθδίδνληαη ζπλήζσο ζε ηξία (3) 

αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα παξακέλεη σο ζηέιερνο, ην δεχηεξν παξαδίδεηαη 

ζηνλ επφπηε ειέγρνπ θαη ην ηξίην παξαιακβάλεη ν ειεγθηήο. Οη εληνιέο ειέγρνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθά βηβιία θαη ιακβάλνπλ απαξαηηήησο εηδηθφ αχμνληα αξηζκφ.  

    

ΗΗ) Ο Φάθεινο Διέγρνπ 

     Με ηελ παξάδνζε αληηγξάθνπ ηεο εθδνζείζαο εληνιήο ειέγρνπ ζηνλ ή ζηνπο 

ειεγθηέο, αξρίδεη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ε απαηηνχκελε δηαδηθαζία γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη: 

 ιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε θπζηθφ θαη ειεθηξνληθφ αξρείν 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ELENXIS απφ ηελ εηθφλα (PROFILE) ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ. 

 Σηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ησλ πξνο έιεγρν 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (Κνξνκειάο & Γηαλλφπνπινο, 2014). 

 Σηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ (ΦΠΑ, ΦΜΤ, 

θιπ.). 
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 Σνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο Δλδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ, 

Δθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο ΦΠΑ, ζπγθεληξσηηθέο δειψζεηο ΦΜΤ, θιπ. 

 Αλαιπηηθέο εθηππψζεηο ζεσξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

 Τθηζηάκελεο παξαβάζεηο ΚΒ ή ΚΦΑ. 

 Σπρφλ πθηζηάκελα δειηία πιεξνθνξηψλ πξνεξρφκελα απφ ηελ   ΤΠ.Δ.Δ 

(πξψελ ΓΟΔ) απφ άιιεο ΓΟΤ ή άιιεο ππεξεζίεο. 

 Σπρφλ εθζέζεηο θαηαζρεκέλσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

έρεη δηελεξγεζεί ε επεμεξγαζία απηψλ, αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ. 

 Δπψλπκεο ή αλψλπκεο θαηαγγειίεο πνπ λα αθνξνχλ ηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ κε ηελ επηρείξεζε απηή 

ζηνηρείν(Κνξνκειάο & Γηαλλφπνπινο, 2014). Απφ ην είδνο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί, ζα θξηζεί εάλ πξφθεηηαη λα 

παξαιεθζνχλ φια ή κεξηθά απφ ηα πξναλαθεξφκελα έγγξαθα. ηαλ γίλεηαη 

παξαιαβή ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ είλαη απαξαίηεηε ε παξάδνζε ζρεηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο ζε θάζε αξκφδην ηκήκα, έηζη ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα ππάξρεη 

γλψζε γηα ην πνπ βξίζθνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα. Ζ ζσζηή κειέηε θαη 

πξνεηνηκαζία ηνπ ειεγθηή απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, πξηλ αθφκε 

επηζθεθζεί ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, είλαη ε αθεηεξία γηα ηελ θαηάξηηζε 

ελφο ζσζηνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηξφπνπ ειέγρνπ γηα ηελ επηζήκαλζε εθείλσλ 

ησλ ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. 

 

ΗΗΗ) Γεληθέο Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο (αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ειέγρνπ). 

      Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, θαηά ηε δηάξθεηα 

εξγάζηκεο ψξαο γηα ηνλ ειεγρφκελν. Αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηνπ ειέγρνπ είλαη 

απαξαίηεηεο νη πην θάησ ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο θαη ελέξγεηεο:  

 Ζ ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Έιεγρνο γηα ην εάλ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα βηβιία θαη ζηνηρεία απφ ηνλ 

Κ.Β.. θαη επηπιένλ εάλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηήξεζεο πξφζζεησλ βηβιίσλ 

ηνπ άξζξ. 10 ηνπ ΚΒ. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε αλήθεη ζηηο 

απαιιαζζφκελεο απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ, φπσο ηζρχνπλ 

θάζε θνξά νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, πξέπεη λα ππάξρεη επηβεβαίσζε απηνχ. Σα 

αθαζάξηζηα έζνδα πνπ απνηεινχλ θξηηήξην γηα ηελ απαιιαγή ή φρη κηαο 

επηρείξεζεο απφ ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, πξνζδηνξίδνληαη εάλ 

ζην θφζηνο αγνξψλ πξνζηεζνχλ ηα θαζαξά θέξδε. 
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 Έιεγρνο ηεο θαλνληθήο έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο απηψλ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο θξίλεηαη πξσηίζησο απαξαίηεηνο, ιφγσ ηεο 

απμαλφκελεο θπθινθνξίαο πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ κεζφδσλ. 

 Έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα  δηαπηζησζεί ε εθπιήξσζε ή κε ησλ ιεμηπξνζέζκσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο ΦΠΑ, ΦΜΤ, θιπ. θαζψο θαη γηα ην εάλ 

έρνπλ ππνβιεζεί νη πξνβιεπφκελεο  δειψζεηο, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

εηιηθξίλεηα απηψλ. 

 Έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ή φρη αλεπίζεκσλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ, δηφηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζχληαμε 

έθζεζεο θαηάζρεζεο θαη φρη απιήο απφδεημεο παξαιαβήο. 

 

ΗV) Σν εκείσκα Γηαπηζηψζεσλ Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ 

      Σν ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ (άξζξν 28 λ.4174/2013) 

πεξηιακβάλεη φια ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο θνξνινγίεο ηεο 

εθδνζείζαο εληνιήο ειέγρνπ (π.ρ. ΦΠΑ, θνξνινγία εηζνδήκαηνο)ζπλεκκέλα καδί κε 

ηα θχιια ειέγρνπ απφ ηνπο πξνζσξηλνχο πξνζδηνξηζηηθνχο ειέγρνπο. Σα θχιια απηά 

κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα αλαθέξνληαη ζε Πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, Πξνζσξηλφ πξνζδηνξηζκφ πξνζηίκνπ Φ.Π.Α. ή Πξνζσξηλφ 

πξνζδηνξηζκφ πξνζηίκνπ Κ.Β.., θιπ. Μεηέπεηηα, αθνινπζεί ε επίδνζε ζηνλ 

ειεγρφκελν, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ θφξνη ή πξφζηηκα
21

.  

 

V) Ζ Έθζεζε Διέγρνπ 

     Μεηά ηελ επίδνζε ηνπ εκεηψκαηνο Γηαπηζηψζεσλ Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ 

ζπληάζζεηαη ε Έθζεζε Διέγρνπ. Οη δηαπηζηψζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ καδί κε 

ηηο νξηζηηθέο πξάμεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ν  

ειεγθηήο πνπ ηνλ δηελήξγεζε θαη πεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο αλαηίζεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο ειεγθηέο πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη απφ φινπο θαη ε ζρεηηθή  έθζεζε λα ππνγξάθεηαη απφ φινπο. Ζ πηζαλή 

έιιεηςε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ δελ αλαπιεξψλεηαη απφ άιιεο εθζέζεηο ή έγγξαθα. Ζ 

έθζεζε ειέγρνπ, αθνχ ζπληάζζεηαη απφ θνξνινγηθά φξγαλα, είλαη δεκφζην  

έγγξαθν
22

. πλεπψο, απνηειεί πιήξε απφδεημε γηα φζα βεβαηψλνληαη φηη έγηλαλ απφ 

ην ζπληάθηε ηεο ή ελψπηνλ απηνχ, σο πξνο ηα νπνία είλαη δπλαηή ε αληαπφδεημε κφλν 

                                                 
21

Βιέπε παξάδεηγκα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζην παξάξηεκα Γ΄) 
22

άξζξν 169 παξ.1 Κ.Γ.Γ.. 
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εθφζνλ ε έθζεζε πξνζβιεζεί  γηα  πιαζηφηεηα
23

. Δηδηθά  γηα  ηελ έθζεζε  ειέγρνπ  

δελ  έρνπλ  πιήξε  απνδεηθηηθή  δχλακε  θαη  επνκέλσο, εθηηκψληαη ειεχζεξα, νη 

νκνινγίεο ηνπ ειεγρνκέλνπ ή πιεξνθνξίεο ηξίησλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή. 

Χζηφζν, ε έθζεζε ειέγρνπ αλ θαη είλαη δεκφζην έγγξαθν, δελ έρεη εθηειεζηφ  

ραξαθηήξα,  φπσο  ην  θχιιν  ειέγρνπ.  Δπίζεο,  «ε  δηελέξγεηα ειέγρνπ θαη ε 

ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο απφ φξγαλν ηεο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο  ζηελ  

αξκνδηφηεηα  ηεο  νπνίαο  ππάγεηαη  ν  θνξνινγνχκελνο, απνηειεί νπζηψδε ηχπν γηα 

ηελ έθδνζε ηνπ νηθείνπ θχιινπ ειέγρνπ. ηελ έθζεζε  απηή,  θαη  φρη  ζην  θχιιν  

ειέγρνπ,  θαηαρσξνχληαη  φια  ηα πξαγκαηηθά  πεξηζηαηηθά  πνπ  ζεκειηψλνπλ  ηε  

ζρεηηθή  θνξνινγηθή εγγξαθή»
24

. Δπνκέλσο, ε  παληειήο  ανξηζηία  ηεο  έθζεζεο  

ειέγρνπ ηζνδπλακεί  κε  αλππαξμία  απηήο  θαη  θαζηζηά  ην  θχιιν  ειέγρνπ  λνκηθψο 

πιεκκειέο  θαη  αθπξσηέν,  ιφγσ  παξάβαζεο  νπζηψδνπο  ηχπνπ  ηεο δηαδηθαζίαο 

έθδνζήο ηνπ. 

εκεηψλεηαη δε επίζεο,  φηη  απαηηείηαη  ε  ζχληαμε  ηδηαίηεξεο έθζεζεο ειέγρνπ γηα 

θάζε θνξνινγία απφ φξγαλα ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. Γηα παξάδεηγκα, δελ  κπνξεί  λα  

εθδνζεί  πξάμε  πξνζδηνξηζκνχ  ΦΠΑ θαη λα θαηαινγηζηεί  ζε βάξνο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ ν ΦΠΑ πνπ εμέπεζε  κε βάζεη πιαζηά ή εηθνληθά ηηκνιφγηα, 

βαζηδφκελε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ΚΒ, πνπ ζπλνδεχεη  ηηο  απνθάζεηο  θαηαινγηζκνχ  

πξνζηίκσλ  ΚΒ.  Ζ  ζρεηηθή παξάιεηςε ζπληζηά λνκηθή πιεκκέιεηα πνπ εμεηάδεηαη 

απηεπαγγέιησο απφ ην Γηθαζηήξην. Γεληθά, κηα έθζεζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξέπεη 

λα πεξηθιείεη ην εμήο πεξηερφκελν: 

α) Γεληθά ζηνηρεία ηνπ ειεγρφκελνπ (νλνκαηεπψλπκν θνξνινγνπκέλνπ ή επσλπκία 

επηρείξεζεο, λνκηθή κνξθή, είδνο δξαζηεξηφηεηαο, ρξφλν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο, 

θεληξηθφ-ππνθαηαζηήκαηα, απνζήθεο, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κεηαθνξηθά κέζα 

θιπ.)  

β)Σεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία (ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ 

ηεξνχληαη βάζεη ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ αχμσλ αξηζκφ ζεψξεζήο ηνπο, ζηνηρεία 

αγνξψλ,δαπαλψλ  θιπ.) 

γ) Απνηειέζκαηα απφ βηβιία ( βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχληαη 

ζηα βηβιία) 

δ) Λνγηζηηθέο δηαθνξέο(παξνπζηάδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα φιεο νη δηαθνξέο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν, νη νπνίεο κε ηελ πξνζζήθε ηνπο νδεγνχλ ζε 

αλακνξθνχκελν απνηέιεζκα). 

                                                 
23ηΔ 1190/2007, άξζξν  171  παξ.  1  Κ.Γ.Γ..  α ́ δεκνζίεπζε ΝΟΜΟ 
24

ηΔ4258/1995 
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ε) Δμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο απνηειεζκάησλ ( πξνζδηνξίδνληαη ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα, ρξήζε ζπληειεζηή κηθηνχ θέξδνπο, ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο). 

ζη) Γηαλνκή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κε βάζε ην ππάξρνλ θαηαζηαηηθφ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαλνκή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ) 

δ) Παξαηεξήζεηο ειέγρνπ ( αλαθνξά ζηνλ έιεγρν απφ ην θχθισκα ζπλαιιαγψλ, ζηελ 

αλαθξίβεηα ή  αλεπάξθεηα ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ). 

ε) Δθζέζεηο ειέγρνπ- ινηπά ζηνηρεία ζπλππνβνιήο ( έθζεζε ΦΠΑ, έθζεζε ΦΜΤ, 

ζεκείσκα ΚΒ, εηαηξηθφ θαηαζηαηηθφ)
25

 

 

4.6.7 Σρόποσ και διαδικαςύα Ελϋγχου των Ανϋλεγκτων υποθϋςεων         

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛ 1072/2011)26 

1) Τπαγφκελεο  θαη  Δμαηξνχκελεο ππνζέζεηο 

1. Δδψ νξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ππνζέζεσλ, πνπ  ππάγνληαη ζηηο  

αλέιεγθηεο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ 

αθνξνχλ ρξήζεηο πνπ έθιεηζαλ κέρξη θαη 31/12/2009. 

2. Απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο εμαηξνχληαη: 

α. Απφ θάζε ππφζεζε, ε αλέιεγθηε ρξήζε ζηελ νπνία ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη 

κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη εθαηνκκπξίσλ (20.000.000) επξψ ή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ 

ζε δξαρκέο θαη φιεο νη επφκελεο απηήο ρξήζεηο. 

β. Τπνζέζεηο ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο έρεη αλαηεζεί ή αλαηίζεηαη ζε εηδηθφ ζπλεξγείν ειέγρνπ 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.1914/1990. 

γ. Τπνζέζεηο θνξνινγίαο πινίσλ θαζψο θαη φιεο νη ππνζέζεηο ινηπψλ θνξνινγηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνζέζεηο απηέο. 

δ. ισο εμαηξεηηθψο, ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη 

πξέπεη λα δηελεξγεζεί πιήξεο έιεγρνο. Γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο απνθαίλεηαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ ν πξντζηάκελνο ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο. 

  

2) Δπηινγή  ππνζέζεσλ γηα  θνξνινγηθφ έιεγρν 

1. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο εμήο ππνζέζεηο : 

α. ηαλ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. ή δειηία πιεξνθνξηψλ ή άιια 

ζηνηρεία γηα θνξνδηαθπγή. 

β. ηαλ δελ ππνβιήζεθαλ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ ή άιισλ θνξνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. 

                                                 
25

 Καδαληδήο, (2006 ): «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο», ζει.649 
26

Αλαγλψζηνπ (2013):  «Δγρεηξίδην Γηαδηθαζίαο ειέγρνπ» 
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γ. ηαλ πθίζηαληαη κεγάια πηζησηηθά ππφινηπα ΦΠΑ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

δ. ηαλ ππάξρνπλ θαηαζρεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία ή θνξνινγηθέο ηακεηαθέο κεραλέο ή 

θνξνινγηθνί κεραληζκνί. 

ε. ε πεξηπηψζεηο απψιεηαο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

ζη. ηαλ επί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ αμηφινγα απνζέκαηα ή επί 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ δειψζεθαλ κεγάια πνζά δαπαλψλ. 

δ. ηαλ ηα θαζαξά θέξδε δελ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή δελ 

εθαξκφζζεθε ν πξνβιεπφκελνο ζπληειεζηήο θαζαξψλ θεξδψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ν 

εμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο. 

ε. ηαλ ππάξρεη αδηθαηνιφγεηε δηαθνξά κεηαμχ ζηνηρείσλ ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη δειψζεσλ ΦΠΑ. 

ζ. ηαλ ηα δεινχκελα αθαζάξηζηα έζνδα δελ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα ινηπά 

νηθνλνκηθά κεγέζε. 

η. ε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ απφ ηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο πξνθχπηεη ρακειφο 

ζπληειεζηήο κηθηνχ θαη θαζαξνχ θέξδνπο. 

ηα. ηαλ έγηλε ρξήζε αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

ηβ. Τπνζέζεηο επηηεδεπκαηηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

πεξηνπζηνινγίνπ έηνπο 2008, ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία. 

ηγ. Τπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έγηλε απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3888/2010. 

ηδ. ε δειψζεηο κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα απφ θάζε θαηεγνξία. 

2. Ζ επηινγή ησλ πξνο έιεγρν ππνζέζεσλ ελεξγείηαη κε επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Πνζνζηφ 10% έσο 20% ησλ επηιεγνκέλσλ γηα έιεγρν ππνζέζεσλ 

επηιέγεηαη απφ ηπραίν δείγκα. 

 

3) Γεληθέο  Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ, ειέγρνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο : 

Α. Δπαιεζεχζεηο βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ επηηεδεπκαηία 

1. Αλ ηεξήζεθαλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Β.., θαηά πεξίπησζε, 

γηα ην θεληξηθφ θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα. 

2. Αλ ηα ηεξεζέληα βηβιία ηνπ θεληξηθνχ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξφζζεησλ, ηεξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., θαηά πεξίπησζε. 

3. Αλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ εθαξκφζηεθαλ νη θείκελεο θαηά 

πεξίπησζε δηαηάμεηο. 

4. Έιεγρνο αλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ 

εθαξκφζηεθαλ νη θείκελεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. 
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5. Αλ ζε εηήζηα βάζε θαη ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 1.500.000 επξψ, ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνξνινγηθέο ηακεηαθέο κεραλέο ζπκθσλνχλ κε 

ηηο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο ζηα ηεξνχκελα βηβιία θαη πέξαλ ηνπ αλσηέξσ νξίνπ 

δεηγκαηνιεπηηθά, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ.      

6. Αλ γηα ηηο επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο πσιήζεσλ ππάξρνπλ λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Γηα 

επηηεδεπκαηίεο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιία ή ηεξνχλ βηβιία Α‟ ή Β‟ θαηεγνξίαο ειέγρνληαη 

επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο άλσ ησλ 1000 επξψ γηα θάζε θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη γηα 

επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ‟ θαηεγνξίαο ειέγρνληαη επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο άλσ 

ησλ 1.000 επξψ γηα θάζε θνξνινγηθφ ζηνηρείν ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 

1.500.000 επξψ, άλσ ησλ 3.000 επξψ γηα θάζε θνξνινγηθφ ζηνηρείν ζε επηρεηξήζεηο κε 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 1.500.000 θαη έσο 9.000.000 επξψ θαη άλσ ησλ 5.000 επξψ 

ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 9.000.000 επξψ. 

7. Αλ γηα ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

έρνπλ εθαξκνζζεί νη θείκελεο δηαηάμεηο. 

8. Έιεγρνο βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 

9. Έιεγρνο θάζε δαπάλεο πνπ αθνξά αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ απφ εμσρψξηα 

εηαηξεία, θαζψο θαη ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εμσρψξηα εηαηξεία γηα θάζε είδνπο 

δηθαηψκαηα θαη απνδεκηψζεηο αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηψλ.  

Β. Δπαιεζεχζεηο βάζεη ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ 

1. Αλ ππάξρνπλ παξαβάζεηο Κ.Β., ή άιια έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη 

θνξνδηαθπγή ή επεξεάδεηαη ην θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

2.Αμηνπνίεζε ηπρφλ ζηνηρείσλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ ή δηαζηαπξψζεσλ πνπ 

απνζηέιινληαη ζηηο ΓΟΤ, δειηίσλ πιεξνθνξηψλ, θαηαζηάζεσλ Γ.Γ.Π.. θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απφ Οξγαληζκνχο, Σξάπεδεο, πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο θαη ινηπέο ππεξεζίεο ή 

αξρέο. 

Γ. Έιεγρνο έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θαη ιήςεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ 

Γηα ηνλ έιεγρν έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θαζψο θαη ιήςεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ: 

- Αμηνπνηνχληαη ζηνηρεία, θαηαζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο, 

- Διέγρνληαη κέζσ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. 

κεκνλσκέλεο αγνξέο ή δαπάλεο ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο θαη εηδηθφηεξα ζε θάζε πεξίπησζε 

απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο αγνξέο ή δαπάλεο απηέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 10.000 επξψ, απφ 

πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, 

- Διέγρνληαη θνξνινγηθά ζηνηρεία, ηδηαίηεξα απηά κε κεγάιε αμία, γηα ηπρφλ πιαζηφηεηα, 

εηθνληθφηεηα ή λφζεπζή ηνπο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο ζεψξεζήο ηνπο θαη ηεο 

νξζήο έθδνζήο ηνπο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β..   
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4) Δηδηθέο Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο 

Δθηφο απφ ηηο γεληθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο, ζε θάζε θαηεγνξία βηβιίσλ γίλνληαη θαη νη 

πην θάησ εηδηθφηεξεο επαιεζεχζεηο : 

Α. ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ δελ είραλ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ 

1. Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αγνξψλ θαη ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηεο νξζήο 

κεηαθνξάο απηψλ ζηα έληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Β. ηα βηβιία Α΄ πξψηεο θαηεγνξίαο 

1. Δπαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ ηνπ βηβιίνπ αγνξψλ γηα ην κήλα κε ηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο. 

2. Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ηεο αμίαο ησλ ιεθζέλησλ ζηνηρείσλ αγνξψλ ζην 

βηβιίν αγνξψλ, γηα ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη Γεθέκβξην θάζε έηνπο. 

3. Γηαπίζησζε ηεο θαλνληθήο κεηαθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ θαη δαπαλψλ ζηα έληππα 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

4. Δξεπλάηαη εάλ ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ 

(εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ) θαη ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε 

αθαζάξηζηα έζνδα. Χο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ 

αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο 

(Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν 

κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα 

επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο 

ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ 

ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Χο θφζηνο πσιεζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ ιακβάλεηαη ε αμία ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, θαζψο θαη ησλ 

πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θ.ι.π. πνπ πσιήζεθαλ ή αλαιψζεθαλ κέζα ζηελ νηθεία 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Χο έμνδα θαη δαπάλεο ιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο πνπ εμππεξεηνχλ θαη 

βαξχλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο 

πξντφλησλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηνπ Κ.Β.., αλεμάξηεηα αλ 

εθπίπηνπλ θνξνινγηθά ή φρη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. 

Χο απνζβέζεηο ιακβάλνληαη νη αλαινγνχζεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνζβέζεηο γηα ηα 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά 

ηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, έζησ θαη αλ ε επηρείξεζε δελ πξαγκαηνπνίεζε απνζβέζεηο 

ή πξαγκαηνπνίεζε απνζβέζεηο κε εζθαικέλν (κηθξφηεξν) ζπληειεζηή. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο κε δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ ή δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ κε εζθαικέλν (κηθξφηεξν) 

ζπληειεζηή, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ σο απνζβέζεηο ιακβάλνληαη εθείλεο πνπ 
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πξνθχπηνπλ κε βάζε ην κέζν ζπληειεζηή απφζβεζεο κεηαμχ ηνπ πξνβιεπφκελνπ αλψηεξνπ 

θαη θαηψηεξνπ ζπληειεζηή. Γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνζβεζηεί, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε απνζβέζεηο. 

Γ. ηα βηβιία Β΄ δεχηεξεο θαηεγνξίαο 

1. Έιεγρνο ησλ αζξνίζεσλ εζφδσλ, αγνξψλ θαη δαπαλψλ γηα ην κήλα κε ηα κεγαιχηεξα 

αθαζάξηζηα έζνδα. 

2. Έιεγρνο ζην κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα αλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία 

εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. 

3. Έιεγρνο ζην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα αλ 

γηα ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα ηπρφλ ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιία εθδφζεθαλ 

αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., θαηά πεξίπησζε, 

φπνπ πθίζηαηαη ηέηνηα ππνρξέσζε. 

4. Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο κεηαθνξάο ηεο αμίαο ησλ εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ ζην βηβιίν 

εζφδσλ-εμφδσλ γηα ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα 

έζνδα. 

5. Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο κεηαθνξάο ησλ ιεθζέλησλ ζηνηρείσλ αγνξψλ ή δαπαλψλ ζην 

βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ γηα ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα 

αθαζάξηζηα έζνδα. 

6. Έιεγρνο αλ γηα ηα δειηία απνζηνιήο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε ηηο 

ηειεπηαίεο πέληε εκέξεο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ, έρνπλ εθδνζεί αληίζηνηρα θνξνινγηθά 

ζηνηρεία αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., θαηά πεξίπησζε. 

7. Δπαιήζεπζε αλ ηα δεδνκέλα ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ κεηαθέξζεθαλ επαθξηβψο ζηα 

έληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζηηο ινηπέο 

δειψζεηο. 

8. πνπ έρεη δηελεξγεζεί απνγξαθή ζα πξαγκαηνπνηείηαη θιεηζηή απνζήθε ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ είδνο επηιεθηηθά κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία, 

ππνρξεσηηθά ζε φζνπο πσινχλ απνθιεηζηηθά ρνλδξηθψο θαη φπνπ είλαη εθηθηφ ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ή απνθιεηζηηθά ιηαληθψο. 

9. Έιεγρνο θάζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 700 επξψ. ζεο απφ ηηο δαπάλεο απηέο δελ 

αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

πξνζηίζεληαη σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο. Δμαηξεηηθά, ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ, ηα έμνδα 

ηαμηδίσλ, ππνδνρήο θαη θηινμελίαο,νη δαπάλεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

ζε επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

31 ηνπ λ. 2238/94, νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαζψο θαη νη απνζβέζεηο. 

10. Δπί εκπνξηθψλ ή κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ εξεπλάηαη εάλ ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα 

έζνδα είλαη ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ) θαη ησλ εμφδσλ θαη 

δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, 
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κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Χο ζπληειεζηήο αλαγσγήο 

ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη 

ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ην πξνβιεπφκελν 

κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη 

γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα 

ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά 

θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ.Χο θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ ιακβάλεηαη ε αμία ησλ 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, θαζψο θαη ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θ.ι.π. πνπ πσιήζεθαλ 

ή αλαιψζεθαλ κέζα ζηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Χο έμνδα θαη δαπάλεο ιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο 

πνπ εμππεξεηνχλ θαη βαξχλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο 

εκπνξεπκάησλ ή παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηνπ 

Κ.Β.., αλεμάξηεηα αλ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά ή φρη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Χο 

απνζβέζεηο ιακβάλνληαη νη αλαινγνχζεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνζβέζεηο γηα ηα 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά 

ηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, έζησ θαη αλ ε επηρείξεζε δελ πξαγκαηνπνίεζε απνζβέζεηο 

ή πξαγκαηνπνίεζε απνζβέζεηο κε εζθαικέλν (κηθξφηεξν) ζπληειεζηή. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο κε δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ ή δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ κε εζθαικέλν (κηθξφηεξν) 

ζπληειεζηή, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ σο απνζβέζεηο ιακβάλνληαη εθείλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ην κέζν ζπληειεζηή απφζβεζεο κεηαμχ ηνπ πξνβιεπφκελνπ αλψηεξνπ 

θαη θαηψηεξνπ ζπληειεζηή. Γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνζβεζηεί, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε απνζβέζεηο. 

11. Δπί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ εξεπλάηαη εάλ ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα 

είλαη ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ 

πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Χο ζπληειεζηήο 

αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ 

αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ(100) κείνλ ηνλ 

πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.).ε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ 

νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. 

Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., (Αλαγλψζηνπ,2013) 

εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.  
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Γ. Έιεγρνο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ (άξζξν 48 παξ. 1 λ. 2238/94) 

1. Έιεγρνο ησλ αζξνίζεσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ζε νιφθιεξε ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 

2. Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο κεηαθνξάο ηεο αμίαο ησλ εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ ζην βηβιίν 

εζφδσλ - εμφδσλ θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Γεθέκβξην θάζε έηνπο. ε πεξίπησζε κε 

χπαξμεο ακνηβψλ θαηά ηνπο αλσηέξσ κήλεο νη πην πάλσ επαιεζεχζεηο δηελεξγνχληαη 

αλάινγα ζηνπο ακέζσο πξνεγνχκελνπο αληίζηνηρα κήλεο ζηνπο νπνίνπο πθίζηαληαη ακνηβέο. 

3. Ο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ επεθηείλεηαη ζε φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 

300 επξψ. ζεο απφ ηηο δαπάλεο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηηο αθαζάξηζηεο 

ακνηβέο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνζηίζεληαη σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζα δίδεηαη ζηε δηαπίζησζε ηπρφλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή δαπαλψλ πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή 

δαπαλψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά. Δμαηξεηηθά, ειέγρνληαη αλεμαξηήησο 

πνζνχ, ηα έμνδα ηαμηδίσλ, ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, νη δαπάλεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ πεξίπησζε β‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994. 

4. Δπαιήζεπζε αλ ηα δεδνκέλα ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ- εμφδσλ κεηαθέξζεθαλ επαθξηβψο ζηα 

έληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

5. Πξνθεηκέλνπ γηα έιεγρν αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ θάζε εηδηθφηεηαο, ζα εξεπλάηαη 

επηπξφζζεηα αλ ην θαζαξφ εηζφδεκα πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ εθαξκνγή ζηηο αθαζάξηζηεο 

ακνηβέο ηνπο ησλ ζπληειεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο απηνχο θαη 

αλ νη δαπάλεο ηεο ρξήζεο βξίζθνληαη ζε πξνθαλή δπζαλαινγία κε ηηο ηεθκαξηέο δαπάλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο. 

6. Έιεγρνο ζην κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα αλ γηα ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ 

έγηλαλ ζηα ηπρφλ ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιία εθδφζεθαλ αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., φπνπ πθίζηαηαη ηέηνηα ππνρξέσζε. 

 

E. ηα βηβιία Γ΄ ηξίηεο Καηεγνξίαο 

1. Έιεγρνο αλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., θαηά 

πεξίπησζε, θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο 

ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

έσο 1.500.000 επξψ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν (2) εξγάζηκεο ε κέξεο ηνπ κήλα κε ηα 

κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 

1.500.000 θαη έσο 9.000.000 επξψ θαη θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα κε ηα 

κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 9.000.000 

επξψ. 
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2. Έιεγρνο αλ γηα ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα ηπρφλ ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιία, 

εθδφζεθαλ αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., θαηά 

πεξίπησζε, φπνπ πθίζηαηαη ηέηνηα ππνρξέσζε, θαηά ηηο ηειεπηαίεο πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα. 

3. Έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ζηα ηεξνχκελα βηβιία, ηεο αμίαο, 

θαηά πεξίπησζε, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εζφδσλ, αγνξψλ γηα ηηο ηξεηο (3) πξψηεο εξγάζηκεο 

εκέξεο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα, γηα ηηο 

νπνίεο εθδφζεθαλ ή ιήθζεθαλ θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ έσο 1.500.000 επξψ. Καηά ηηο δχν (2) πξψηεο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ δεχηεξνπ 

δεθαπελζήκεξνπ ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην 

θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 1.500.000 θαη έσο 9.000.000 επξψ θαη θαηά ηελ πξψηε εξγάζηκε 

εκέξα ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ζε 

επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 9.000.000 επξψ. 

4. Έιεγρνο ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 1.500.000 επξψ, αλ γηα ηα δειηία 

απνζηνιήο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ κελφο 

Γεθεκβξίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θιείλνπλ δηαρείξηζε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θαη γηα ην ίδην 

δηάζηεκα ηνπ κελφο Ηνπλίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θιείλνπλ δηαρείξηζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ, γηα 

θάζε έηνο, έρνπλ εθδνζεί αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κ.Β.., θαηά πεξίπησζε. Δηδηθά ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 

1.500.000 θαη έσο 9.000.000 επξψ, ε αλσηέξσ επαιήζεπζε δηελεξγείηαη γηα ηηο δχν (2) 

ηειεπηαίεο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ αλσηέξσ νξηδνκέλνπ θαηά πεξίπησζε δηαζηήκαηνο θαη ζε 

επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 9.000.000 επξψ ε αλσηέξσ επαιήζεπζε 

δηελεξγείηαη γηα ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ αλσηέξσ νξηδφκελνπ θαηά πεξίπησζε 

δηαζηήκαηνο. 

5. ε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θιεηζηή απνζήθε ζε 

έλα ηνπιάρηζηνλ είδνο, επηιεθηηθά κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή 

αμία, ππνρξεσηηθά ζε φζνπο πσινχλ απνθιεηζηηθά ρνλδξηθψο θαη φπνπ είλαη εθηθηφ ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ή απνθιεηζηηθά ιηαληθψο. 

6. Έιεγρνο νξζήο απνηίκεζεο ησλ απνγξαθέλησλ απνζεκάησλ ηέινπο ρξήζεο, επηιεθηηθά ζε 

δχν είδε, κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία, ίδηα γηα θάζε 

απνζεθεπηηθφ ρψξν, εθφζνλ ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη ζε έλα είδνο ζηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαθνξψλ, ν έιεγρνο επεθηείλεηαη θαη ζε 

πεξηζζφηεξα είδε. 

7. Έιεγρνο θάζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.000 επξψ ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ έσο 1.500.000 επξψ, ηα 2.000 επξψ ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

πάλσ απφ 1.500.000 θαη έσο 9.000.000 επξψ θαη ηα 5.000 επξψ ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην 

θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 9.000.000 
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επξψ. ζεο απφ ηηο δαπάλεο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνζηίζεληαη σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο. Δμαηξεηηθά, 

ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ, ηα έμνδα ηαμηδίσλ, ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, νη δαπάλεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/94.  

8. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ειεγρζεί απφ νξθσηνχο ειεγθηέο θαη γεληθά 

αλαγλσξηζκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπλεθηηκνχληαη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ζηηο ηπρφλ εθζέζεηο ειέγρνπ. 

9. Δπί επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ ειέγρεηαη αλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαγφκελα είδε, επηιεθηηθά κε βάζε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ή αμία, 

πθίζηαληαη αδηθαηνιφγεηεο απνθιίζεηο κεηαμχ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη παξαγσγήο. 

10. Αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 Κ.Φ.Δ. πεξί 

ππεξηηκνινγήζεσλ - ππνηηκνινγήζεσλ. 

11. Έιεγρνο ηεο νξζήο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο» ή νξζνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. 

12. Έιεγρνο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη. 

 

5) Πξφζζεηεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο 

Πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηα πξνεγνχκελα, ζε 

θάζε πεξίπησζε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο, κπνξεί 

λα δηελεξγνχληαη πξφζζεηεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν κε 

βάζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ηε βαξχηεηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειεγρφκελεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ γεληθά. 

 

6) Έιεγρνο θαηαζρεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ  

1. O έιεγρνο ησλ θαηαζρεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, 

δηελεξγείηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθείσλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ ηνπ επηηεδεπκαηία. 

2. Οη ειεγθηέο επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα απφ ηα θαηαζρεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία θαη 

θαηαρσξνχλ ηηο   δηαπηζηψζεηο ζε ζπλνπηηθφ ζεκείσκα κε πξφηαζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ζην 

θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα. 

3. Tν ζεκείσκα ηίζεηαη ππφςε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ 

επνπηεχνληνο Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή, νη νπνίνη απφ θνηλνχ θαη κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο ειέγρνπ θξίλνπλ αλ αξθνχλ νη ήδε δηελεξγεζείζεο ειεγθηηθέο δηαζηαπξψζεηο θαη 

επαιεζεχζεηο ή αλ επηβάιιεηαη πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θαηαζρεζέλησλ θαη λέα 

θξίζε κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο δηαπηζηψζεηο ή ε πιήξεο επεμεξγαζία απηψλ ή θαη ε εμαίξεζή 

ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε θξίζε ησλ 
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παξαπάλσ νξγάλσλ είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θαη δηαηππψλεηαη ζε ζχληνκε ελππφγξαθε 

πξάμε επί ηνπ ζπλνπηηθνχ ζεκεηψκαηνο. 

4. Σπρφλ δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ ησλ θαηαζρεζέλησλ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, αλαγξάθνληαη ζην εηδηθφ ζεκείσκα ειέγρνπ πνπ ζπληάζζεηαη γηα ηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο θαη ιακβάλνληαη ππφςε καδί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ινηπψλ ειεγθηηθψλ 

επαιεζεχζεσλ θαζψο θαη φια ηα ινηπά πθηζηάκελα ζηνηρεία, γηα ηε ζπλνιηθή θξίζε επί ηνπ 

θχξνπο ησλ βηβιίσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ 

απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα φξγαλα θξηζεί φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη εμαίξεζεο ησλ 

θαηαζρεζέλησλ, ηφηε εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ φιεο νη αλέιεγθηεο ππνζέζεηο 

ηνπ επηηεδεπκαηία, εθαξκνδνκέλσλ αλάινγα φζσλ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο. 

 

7) Πξνζδηνξηζκφο Αθαζάξηζησλ Δζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ 

 

Α. Πξνζδηνξηζκφο Αθαζάξηζησλ Δζφδσλ 

1. Δπί επαξθψλ θαη αθξηβψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

Αλ δελ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν ή δελ πθίζηαληαη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο 

παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.., ή δηαπηζηψζεθαλ ή πθίζηαληαη παξαβάζεηο πνπ φκσο δελ ζίγνπλ ην 

θχξνο θαη ηελ απνδεηθηηθή δχλακε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

πξνζδηνξίδνληαη φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία πάληα κε 

επηθχιαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ.  

2.Δπί αλεπαξθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ επί αλεπαξθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. 

3. Δπί αλαθξηβψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

Αλ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν ή πθίζηαληαη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο παξαβάζεηο ηνπ 

Κ.Β.., νη νπνίεο θξίλεηαη φηη θαζηζηνχλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία αλαθξηβή, ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ή ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο φπνπ ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία 

θξίλνληαη αλαθξηβή, πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο.  

4. Δπί έιιεηςεο ζπκθσλίαο ησλ δεισζέλησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ κε ηα ινηπά νηθνλνκηθά 

κεγέζε. 

 

Β. Πξνζδηνξηζκφο θαζαξψλ θεξδψλ 

α. Σα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο θαηά πεξίπησζε νηθείεο δηαηάμεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα. 

β. Δηδηθφηεξα, επί επαξθψλ θαη αθξηβψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα δελ ζπκθσλνχλ κε ηα ινηπά νηθνλνκηθά κεγέζε, 
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πξνζδηνξίδνληαη ηα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνχλ επί ηεο δηαθνξάο ησλ αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο πξναλαθεξφκελεο ζπκθσλίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Μ..Κ.Κ. 

φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ην πξνθχπηνλ πνζφ 

πξνζηίζεηαη ζηα πξνζδηνξηδφκελα απφ ηνλ έιεγρν θαζαξά θέξδε βάζεη ησλ δεισζέλησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη ην άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ. 

 

8) Έιεγρνο ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 

1. Οη ινηπέο θνξνινγίεο ειέγρνληαη ζπγρξφλσο κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 

2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ζηηο θνξνινγίεο απηέο εθαξκφδνληαη νη 

θαηά πεξίπησζε νηθείεο δηαηάμεηο. Σα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ δειψζεθαλ ή απηά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία ή απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ 

έιεγρν γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππφςε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο. 

3. Δηδηθά ζην Φ.Π.Α., γίλεηαη ππνρξεσηηθά έιεγρνο : 

α. Αλ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα πνζά ηεο εθθαζαξηζηηθήο 

δήισζεο ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Διέγρνληαη επίζεο θαη νη αλαθεθαιαησηηθνί 

πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ θαη παξαδφζεσλ φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

β. Αλ ηεξήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο έθπησζεο 

επί ηνπ ηδίξνπ θαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα Φ.Π.Α. 

γ. Αλ γηα δαπάλεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. εθπέζζεθε ν αλαινγψλ 

Φ.Π.Α., ρσξίο λα ππάξρεη ηέηνην δηθαίσκα. 

δ. Αλ γηα δαπάλεο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 300 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο, ησλ 700 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα βηβιία Α΄ θαη Β΄ θαηεγνξίαο, ησλ 1000 επξψ 

πξνθεηκέλνπ γηα βηβιία Γ‟ θαηεγνξίαο θαη αθαζάξηζηα έζνδα έσο 1.500.000 επξψ, ησλ 2000 

επξψ πξνθεηκέλνπ γηα βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο θαη αθαζάξηζηα έζνδα πάλσ απφ 1.500.000 θαη 

έσο 9.000.000 επξψ θαη ησλ 5.000 επξψ γηα βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο θαη αθαζάξηζηα έζνδα άλσ 

ησλ 9.000.000 επξψ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθπεζζεί Φ.Π.Α. ππάξρνπλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

θαη παξέρεηαη γηα απηέο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 

ε. Αλ ηπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν Φ.Π.Α. κεηαθέξζεθε γηα ζπκςεθηζκφ ρσξίο λα ππάξρεη 

δηθαίσκα, ιφγσ παξαγξαθήο ηνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ζη. Αλ δηελεξγήζεθε δηαθαλνληζκφο παγίσλ ζηνηρείσλ εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. 

δ. Αλ δηελεξγήζεθε επηκεξηζκφο ηνπ θφξνπ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ (Pro-rata) εθφζνλ ππάξρεη 

ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. 

ε. Πξνθεηκέλνπ γηα απαιιαζζφκελεο πσιήζεηο αλ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
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ζ. Αλ επί πσιήζεσλ αγαζψλ ζε πεξηνρέο κε κεησκέλνπο ζπληειεζηέο πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο 

εγθπθιίνπο, γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο άλσ ησλ 3.000 επξψ. 

4. Γηα ηηο ινηπέο θνξνινγίεο εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηηο πξναλαθεξφκελεο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ειέγρνληαη αθφκα ηα εμήο: 

α. Δπί βηβιίσλ Γ΄ θαηεγνξίαο ή θίλεζε ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ 33.07, 33.08, 33.09 

θαη 33.10, θαζψο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ 53.14 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. 

β. Ζ νξζή παξαθξάηεζε θαη απφδνζε ησλ θαηά πεξίπησζε παξαθξαηνχκελσλ θαη 

επηξξηπηφκελσλ θφξσλ ηειψλ θαη εηζθνξψλ. 

γ. Υαξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ επί ηεο αμίαο ησλ εξγνιαβηθψλ αληηπαξνρήο. 

δ. Ο Φφξνο Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Μ.Α.Π.) θαη ην Δληαίν Σέινο Αθηλήησλ 

(Δ.Σ.ΑΚ.) 

 

 

4.6.8 Κξηηήξηα επηινγήο θαη ηξφπνο Διέγρνπ ησλ εθθξεκψλ Φνξνινγηθψλ 

ππνζέζεσλ (ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛ 1037/2005)
27

 

 

1) Δπηινγή ππνζέζεσλ γηα Έιεγρν 

1. Οη εθθξεκείο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ ησλ 

επηηεδεπκαηηψλ επηιέγνληαη γηα έιεγρν κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

α. ηαλ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ηνπ ΚΒ ή δειηία πιεξνθνξηψλ ή άιια 

ζηνηρεία γηα θνξνδηαθπγή. 

β. ηαλ δελ ππνβιήζεθαλ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ ή άιισλ 

θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

γ. ηαλ πθίζηαληαη κεγάια πηζησηηθά ππφινηπα ΦΠΑ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ 

ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

δ. ε πεξηπηψζεηο θαηάζρεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ή θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ 

κεραλψλ ή θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ. 

ε. ε πεξηπηψζεηο απψιεηαο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ή θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ 

κεραλψλ ή θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ. ηαλ επί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

πνπ δελ δηαζέηνπλ αμηφινγα απνζέκαηα ή επί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ δειψζεθαλ 

κεγάια πνζά δαπαλψλ. 

δ. ηαλ ηα θαζαξά θέξδε δελ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή δελ 

εθαξκφζζεθε ν πξνβιεπφκελνο ζπληειεζηήο θαζαξψλ θεξδψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ν 

εμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο. 

                                                 
27

Αλαγλψζηνπ (2013): «Δγρεηξίδην Γηαδηθαζίαο ειέγρνπ», Αζήλα 
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ε. ηαλ ππάξρεη αδηθαηνιφγεηε δηαθνξά κεηαμχ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη δειψζεσλ ΦΠΑ. 

ζ. ηαλ έζησ θαη ζε κία απφ ηηο εθθξεκείο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο δειψζεθε δεκία 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο επηρείξεζεο ή απφ ηελ άζθεζε ηνπ ειεπζέξηνπ 

επαγγέικαηνο. 

η. ε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ απφ ηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο πξνθχπηεη 

ρακειφο ζπληειεζηήο κηθηνχ θαη θαζαξνχ θέξδνπο. 

ηα. ηαλ έγηλε ρξήζε αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

ηβ. ε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηχρεη απαιιαγήο απφ ην ΦΠΑ βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ΠΟΛ.1262/2.8.1993,φπσο απηή ηζρχεη. 

ηγ. ηαλ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο εκθαλίδνληαη ππέξνγθα 

πνζά ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ ή δπζαλάινγα ηέηνηα πνζά ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζπλήζε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο. 

ηδ. ηαλ θαηά ην ρξφλν επηινγήο γηα έιεγρν ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηελ 

αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία γηα επαλαιακβαλφκελεο αηηήζεηο απφ άιια θξάηε κέιε 

γηα ακνηβαία ζπλδξνκή, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1798/2003. 

ηε. ε δειψζεηο ησλ νπνίσλ επίθεηηαη ν ρξφλνο παξαγξαθήο, κε ηα κεγαιχηεξα 

εηζνδήκαηα. 

ηζη. ε δειψζεηο κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα απφ θάζε θαηεγνξία. 

2. Σα θξηηήξηα επηινγήο ππνζέζεσλ γηα έιεγρν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα επηινγή ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ γηα 

έιεγρν. Τπνρξεσηηθά ειέγρνληαη ππνζέζεηο φηαλ απηφ νξίδεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. 

3. Ζ επηινγή ησλ πξνο έιεγρν ππνζέζεσλ ελεξγείηαη κε επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπνδηεπζπληέο ειέγρνπ θαζψο θαη 

ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ησλ επνπηεηψλ ειέγρνπ, θαηά πεξίπησζε. 

Πνζνζηφ έσο θαη 10% ησλ επηιεγφκελσλ γηα έιεγρν ππνζέζεσλ επηιέγεηαη απφ 

ηπραίν δείγκα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 1, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο κε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εθθξεκείο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. 

 

2) Γεληθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο  

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο αθνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ, ειέγρνληαη θαη 

δηαπηζηψλνληαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
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Α. Δπαιεζεχζεηο βάζεη ζηνηρείσλ επηηεδεπκαηία 

1. Αλ ηεξήζεθαλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΚΒ, γηα ην 

θεληξηθφ θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα. 

2.Αλ ηα ηεξεζέληα βηβιία ηνπ θεληξηθνχ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ, ηεξήζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ΚΒ. 

3.Αλ γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ. - Δ.Δ.), ηηο Δ.Π.Δ. θαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ππάξρεη λφκηκν ζπζηαηηθφ έγγξαθν θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαιχπηνληαη λνκφηππα. 

4.Αλ γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ησλ επηηεδεπκαηηψλ ππάξρεη θαηάζεζε ζηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο ζπκθσλίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

θαη αλ ηεξήζεθαλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒ. 

5.Δπαιήζεπζε ηνπ χςνπο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ κε ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ 

ησλ παξαθάησ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ: 

α. Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία, ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ απφ ηα 

αζξνίζκαηα «Ε» ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, ησλ απνδείμεσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ησλ ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ απφ ηα νηθεία ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη γεληθά 

ησλ πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ εζφδσλ, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο 

(1) κελφο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. 

β. Δπαιήζεπζε ηεο έθδνζεο αληίζηνηρσλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ή απνδείμεσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο θαη γεληθψο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αμίαο γηα ηα εθδνζέληα δειηία 

απνζηνιήο σο θαη γηα ηπρφλ έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ππάξρνληα ζπκθσλεηηθά, 

γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε είθνζη (20) εκεξψλ αλ πξφθεηηαη γηα κε ηεξνχληεο βηβιία 

ή γηα βηβιία Α΄ ή Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ θαη δέθα (10) εκεξψλ αλ πξφθεηηαη γηα 

βηβιία Γ΄θαηεγνξίαο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ειέγρνπ. 

γ. Δπαιήζεπζε ησλ επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ εάλ θαιχπηνληαη κε λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο κελφο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. 

δ. Δπαιήζεπζε ηεο έθδνζεο αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηαρσξήζεηο ζηα πξφζζεηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ 

ΚΒ, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο (1) κελφο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. 
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ε. ε πεξίπησζε πνπ ηα βηβιία ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα, επαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ 

εζφδσλ, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε δχν (2) κελψλ θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. 

6 Δπαιήζεπζε ηνπ χςνπο ησλ αγνξψλ κε ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαθάησ 

ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ
28

: 

α. Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία κε βάζε ηα ηηκνιφγηα θαη ηηο 

δηαζαθήζεηο εηζαγσγήο, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο (1) κελφο θάζε 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. 

β. Δπαιήζεπζε ησλ επηζηξνθψλ, εθπηψζεσλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ αγνξψλ, εάλ 

θαιχπηνληαη κε λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο (1) κελφο 

θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. 

γ. Δπαιήζεπζε ησλ αγνξψλ κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα νηθεία 

δειηία απνζηνιήο ή θαη ηπρφλ θνξησηηθέο, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο (1) κελφο 

θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. 

δ. ε πεξίπησζε πνπ ηα βηβιία ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα, επαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ 

αγνξψλ, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε δχν (2) κελψλ θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. 

7. Αλ γηα ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ έρνπλ εθαξκνζζεί νη θείκελεο δηαηάμεηο. 

8. Αλ πθίζηαληαη ππεξηηκνινγήζεηο - ππνηηκνινγήζεηο θαηά ην άξζξν 39 ηνπ 

λ.2238/1994. 

9. Αλ εθαξκφζζεθαλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο 

αθηλήησλ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη. 

10. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ (5) 

θαη (6) πξνθχςνπλ δηαθνξέο, ν έιεγρνο επεθηείλεηαη ζε φιε ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 

Β. Δπαιεζεχζεηο βάζεη ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ 

1. Αλ ππάξρνπλ παξαβάζεηο ΚΒ ή άιια έγγξαθα ή ζηνηρεία απφ ηα νπνία 

                                                 
28

A.Y.O. 1051402/1782/ΓΔ-Α΄/ ΠΟΛ.1081/23.05.2005 

1*. Οη επαιεζεχζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α', β', γ' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 5 

θαη α', β' θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο ελφηεηαο Α΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 δηελεξγνχληαη γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε είθνζη (20) 

εκεξψλ αλ πξφθεηηαη γηα κε ηεξνχληεο βηβιία ή γηα βηβιία Α' ή Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ θαη γηα 

δηάζηεκα νπσζδήπνηε δεθαπέληε (15) εκεξψλ αλ πξφθεηηαη γηα βηβιία Γ' θαηεγνξίαο θάζε 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ, αληί ησλ νξηδφκελσλ απφ ηηο 

παξαπάλσ δηαηάμεηο δηαζηεκάησλ. 

2.* Οη επαιεζεχζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ε' ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη δ' ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηεο ελφηεηαο Α' ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 

δηελεξγνχληαη γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο (1) κελφο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ, αληί ηνπ νξηδφκελνπ απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο δηαζηήκαηνο. 
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πξνθχπηεη θνξνδηαθπγή ή επεξεάδεηαη ην θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

2. Αμηνπνίεζε ηπρφλ ζηνηρείσλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ ή δηαζηαπξψζεσλ 

πνπ απνζηέιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ., δειηίσλ πιεξνθνξηψλ, θαηαζηάζεσλ ηεο 

Γ.Γ.Π.. θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απφ Οξγαληζκνχο, Σξάπεδεο, πλεηαηξηζηηθέο 

Οξγαλψζεηο θαη ινηπέο ππεξεζίεο ή αξρέο. 

 

Γ. Έιεγρνο έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θαη ιήςεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ 

1. Αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ, θαηαζηάζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, γηα εθδφηεο πιαζηψλ ή 

εηθνληθψλ θαζψο θαη ιήπηεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, έιεγρνο κέζσ ησλ 

ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΚΒ κεκνλσκέλσλ αγνξψλ ή 

δαπαλψλ ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο απφ πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ 

ζπζηεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη έιεγρνο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα 

απηψλ κε κεγάιε αμία, γηα ηπρφλ πιαζηφηεηα, εηθνληθφηεηα ή λφζεπζή ηνπο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο ζεψξεζήο ηνπο θαη ηεο νξζήο έθδνζήο ηνπο θαηά 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.186/1992. 

2. Έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ θαη έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο (δειηία απνζηνιήο, θνξησηηθέο), 

δηαζηαπξσηηθέο επαιεζεχζεηο ησλ πξσηφηππσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηα 

αληίζηνηρα ζηειέρε δεηγκαηνιεπηηθά, θαζψο θαη έιεγρνο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο, 

απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο αγαζψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα κεγάιεο ηδίσο αμίαο 

θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη χπαξμεο αλάινγσλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

κεραλεκάησλ ή εμνπιηζκνχ. 

3. Δηδηθά επί επηρεηξήζεσλ πνπ δηελεξγνχλ ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο, δεηνχληαη, 

αμηνινγνχληαη θαη ειέγρνληαη ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γ΄ (Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο 

θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ) ηεο Γηεχζπλζεο 14εο ΦΠΑ, ζρεηηθά κε ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ ΑΦΜ/ΦΠΑ θνηλνηηθψλ εκπφξσλ θαη ηηο αμίεο ησλ ελδνθνηλνηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ. 

 

3) Δηδηθέο Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο  

ε θάζε θαηεγνξία βηβιίσλ δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά θαη νη πην θάησ ηνπιάρηζηνλ 

εηδηθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο: 
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Α. ηα βηβιία πξψηεο (Α΄) θαηεγνξίαο 

1. Δπαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ ηνπ βηβιίνπ αγνξψλ, γηα φιν ην δηάζηεκα θάζε 

εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

2. Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ηεο αμίαο ησλ ιεθζέλησλ ζηνηρείσλ αγνξψλ 

θαη δαπαλψλ ζην βηβιίν αγνξψλ, γηα φιν ην δηάζηεκα θάζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

3. Γηαπίζησζε ηεο θαλνληθήο κεηαθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ θαη δαπαλψλ ζηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

 

Β. ηα βηβιία δεχηεξεο (Β΄) θαηεγνξίαο 

1. Δπαιήζεπζε αλ ηα δεδνκέλα ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ κεηαθέξζεθαλ 

επαθξηβψο ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

2. πνπ έρεη δηελεξγεζεί απνγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη θιεηζηή απνζήθε ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ είδε ζε θάζε εθθξεκή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, επηιεθηηθά κε βάζε ηελ 

ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία, ππνρξεσηηθά ζε φζνπο πσινχλ 

απνθιεηζηηθά ρνλδξηθψο θαη φπνπ είλαη εθηθηφ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ 

ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ή απνθιεηζηηθά ιηαληθψο. 

3. Έιεγρνο αλ ζηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηα θαζαξά 

θέξδε ή επί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ νη θαζαξέο ακνηβέο, πξνζδηνξίζηεθαλ νξζά, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα θάζε ρξήζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

4. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, έιεγρνο ησλ αζξνίζεσλ εζφδσλ-ακνηβψλ θαη 

δαπαλψλ γηα φιν ην δηάζηεκα θάζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

5. Έιεγρνο ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο αμηφινγα απνζέκαηα, θάζε 

δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 100.000 δξαρκέο ή ηα 294 επξψ. Ζ επαιήζεπζε απηή 

ελεξγείηαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο αγαζψλ ή παξαγσγήο θαη ζηηο κηθηέο, γηα 

ηηο ρξήζεηο 1999 θαη επφκελεο.  

6. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ δηελεξγείηαη γηα φιεο 

γεληθά ηηο δαπάλεο αλεμαξηήησο πνζνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαπίζησζε 

ηπρφλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή δαπαλψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεαο ή δαπαλψλ πνπ δελ 

θαιχπηνληαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά. 

7. Έιεγρνο αλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ ηερληθψλ 

επηρεηξήζεσλ εθαξκφζηεθαλ νη πξνβιεπφκελνη εηδηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο 

ζπληειεζηέο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη αλ νη δαπάλεο θαηαζθεπήο βξίζθνληαη 
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ζε πξνθαλή δπζαλαινγία κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο. 

 

Γ. ηα βηβιία ηξίηεο (Γ΄) θαηεγνξίαο 

1. Έιεγρνο ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ, γηα δηαπίζησζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ή 

δηαθνξψλ, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε δέθα (10) εκεξψλ θάζε εθθξεκνχο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε, θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ειέγρνπ ησλ εθθξεκψλ δηαρεηξηζηηθψλ 

πεξηφδσλ θαη πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε άιιεο ειεγθηηθήο επαιήζεπζεο, 

δηελεξγείηαη έιεγρνο ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3296/2004. 

2. Δάλ ζηνλ ηφπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ππάξρεη απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη ηεξείηαη 

απφ ηελ επηρείξεζε βηβιίν Απνζήθεο, δηελεξγείηαη θαηά ηελ πξψηε επίζεο εκέξα ηνπ 

ειέγρνπ πνζνηηθή θαηακέηξεζε ζε δχν ηνπιάρηζηνλ βαζηθά είδε θαη αληηπαξαβνιή 

κε ηα εκθαληδφκελα ππφινηπα ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο. 

3. Δπαιήζεπζε αλ ηα ινγηζηηθά πνζνηηθά ππφινηπα ησλ κεξίδσλ ηνπ βηβιίνπ 

Απνζήθεο, επηιεθηηθά γηα ηξία είδε κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε 

ζπλνιηθή αμία, ζπκθσλνχλ κε ηηο πνζφηεηεο πνπ απνγξάθεθαλ ζην ηέινο θάζε 

εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

4. Πξαγκαηνπνηείηαη θιεηζηή απνζήθε ζε δχν ηνπιάρηζηνλ είδε ζε θάζε εθθξεκή 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, επηιεθηηθά κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε 

ζπλνιηθή αμία, ππνρξεσηηθά ζε φζνπο πσινχλ απνθιεηζηηθά ρνλδξηθψο θαη φπνπ 

είλαη εθηθηφ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ή απνθιεηζηηθά 

ιηαληθψο. 

5. Έιεγρνο ηεο νξζήο απνηίκεζεο ησλ απνγξαθέλησλ απνζεκάησλ ζην ηέινο θάζε 

εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, επηιεθηηθά ζε δχν ηνπιάρηζηνλ είδε, κε βάζε ηελ 

ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία, γηα θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν, 

εθφζνλ ηεξείηαη πιήξεο απνζήθε θαη ζε έλα ηνπιάρηζηνλ είδνο ζηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαθνξψλ, ν έιεγρνο επεθηείλεηαη θαη ζε 

πεξηζζφηεξα είδε. 

6. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, έιεγρνο ησλ αζξνίζεσλ εζφδσλ - ακνηβψλ θαη 

δαπαλψλ γηα φιν ην δηάζηεκα θάζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

7. Έιεγρνο θάζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 300.000 δξαρκέο ή ηα 881 επξψ. ζεο 

απφ ηηο δαπάλεο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνζηίζεληαη σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο.  
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8. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ δηελεξγείηαη γηα φιεο 

γεληθά ηηο δαπάλεο αλεμαξηήησο πνζνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαπίζησζε 

ηπρφλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή δαπαλψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή δαπαλψλ πνπ δελ 

θαιχπηνληαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά. 

9. Έιεγρνο αλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ ηερληθψλ 

επηρεηξήζεσλ εθαξκφζηεθαλ νη θείκελεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. 

10.Δπαιήζεπζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο "Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο" θαη "Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο" ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ησλ ππνινίπσλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ απφ ην Γεληθφ θαη ηα Αλαιπηηθά Καζνιηθά, θαζψο θαη δηαπίζησζε 

ηπρφλ θαηαρψξεζεο ζ΄ απηνχο πνζψλ απφ κε απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ή 

πξνβιέςεσλ κε εθπεζηέσλ ή αληηινγηζκψλ. 

11. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ειεγρζεί απφ νξθσηνχο ειεγθηέο θαη 

γεληθά αλαγλσξηζκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπλεθηηκνχληαη 

νη παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ζηηο ηπρφλ εθζέζεηο 

ειέγρνπ. 

12. Δπί επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ ειέγρεηαη ζε θάζε 

εθθξεκή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αλ γηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα παξαγφκελα είδε, 

επηιεθηηθά κε βάζε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ή αμία, πθίζηαληαη αδηθαηνιφγεηεο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη παξαγσγήο, θαζψο θαη αλ ζε θάπνην 

απφ ηα παξαγφκελα είδε ππάξρεη αδηθαηνιφγεηα κεγάιε θχξα. 

 

Γ. ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ δελ είραλ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ 

1. Έιεγρνο αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ. 

2. Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αγνξψλ θαη ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηεο νξζήο 

κεηαθνξάο απηψλ ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δειψζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. 

 

4) Πξφζζεηεο Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο  

Πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηα αλσηέξσ, 

 κπνξεί λα δηελεξγνχληαη πξφζζεηεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν κε βάζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ηε βαξχηεηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο  

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ γεληθά. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο 

5. Υορολογύα ςε Ελλϊδα και Εξωτερικό 

 

5.1 Ο φορολογικόσ Ανταγωνιςμόσ 

Οη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζε παγθφζκην επίπεδν (Μπηδέλεο, 

2011). Ο θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ ζηελ πξνζέιθπζε 

επελδχζεσλ έρεη γίλεη πεξηζζφηεξν έληνλνο χζηεξα απφ ηελ ηειεπηαία δηεχξπλζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα λέα θξάηε κέιε πηνζεηψληαο ρακεινχο ζπληειεζηέο 

θνξνιφγεζεο θεθαιαίνπ νδήγεζαλ ηα παιαηφηεξα ζηελ πηνζέηεζε επλντθφηεξεο 

θνξνιφγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο, νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη πην πηζαλφ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεηηνπξγίεο θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

δηεζλείο θαη Δπξσπατθέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο. Ο θφξνο αλάκεζα ζε κηα κεγάιε 

ρψξα θαη εηεξνγελή κνλνπσιηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαηνπίζνπλ 

ηα θέξδε ζην εμσηεξηθφ, δείρλεη φηη έλαο πςειφηεξνο βαζκφο επηρείξεζεο 

εηεξνγέλεηα (κέζε δηαηήξεζε εμάπισζεο ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο) απμάλεη ην 

βαζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ, δειαδή κεηψλεη ηε θνξνινγηθή ηζνξξνπία-

ξπζκφ ηεο κεγάιεο ρψξαο, νδεγεί ζε πςειφηεξεο εθξνέο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη 

έηζη κεηψλεηαη ε θνξνινγηθή ηζνξξνπία ησλ εζφδσλ απηήο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ηα 

κνληέια κε νκνηνγελή επηρεηξήζεηο ππνηηκνχλ ηε δχλακε ηνπ θνξνινγηθνχ 

αληαγσληζκνχ(Sebastian Krautheim & Schmidt-Eisenlohr, 2011)
29

. Απηφο ν 

«θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο» έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ θαη γηα απηφ ην ζθνπφ 

ππάξρνπλ πξσηνβνπιίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ελαξκφληζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

ήκεξα απηή ε κνξθή αληαγσληζκνχ θαίλεηαη λα ππνρσξεί θαζψο δηεπξχλεηαη ε 

πεπνίζεζε φηη ε πηνζέηεζε ρακειψλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο θεθαιαίνπ δελ 

απνηειεί πηα ηνλ θχξην παξάγνληα πξνζέιθπζεο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ δεηθηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο θαηαθέξλνληαο 

λα πξνζειθχνπλ ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Ζ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ 

απηψλ ππνδειψλεη φηη νη παξαγσγηθέο επελδχζεηο παξαβιέπνπλ ηελ πςειφηεξε 

                                                 
29

FID and Iinternational  tax competition-Journal of Public Economics(2011),pp122-133 
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θνξνινγηθή επηβάξπλζε θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ θξηηήξην 

επηινγήο ηνπ ηφπνπ πξαγκαηνπνίεζεο κηαο επέλδπζεο, φπσο ε χπαξμε 

απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν ησλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  

 

5.2 Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζε Διιάδα θαη Δπξψπε. 

Αξθεηφο ιφγνο γίλεηαη ηειεπηαία γηα ηνπο άδηθνπο θαη επαρζείο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο ζηελ Διιάδα νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε βάξνο ηεο αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Αλ εμεηάζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε θνξνινγία θαη ηελ αλάπηπμε κε 

ηε ρξήζε καθξννηθνλνκηθψλ κνληέισλ ζα δνχκε φηη ηα δχν απηά ζηνηρεία είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλα, αιιά φρη άκεζα. Ζ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ – 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θξαηηθέο δαπάλεο δελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά, δειαδή φηη 

ην θξάηνο δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα μνδεχεη – νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηνλψλεη ηελ νηθνλνκία θαη εληζρχεη ζρεδφλ 

φινπο ηνπο αλαπηπμηαθνχο δείθηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φκσο, φπνπ νη 

θξαηηθέο δαπάλεο έρνπλ κεησζεί δξακαηηθά, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα κνληέια 

απηά δελ έρνπλ άκεζε εθαξκνγή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηά ρξφληα πξηλ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κείσζε ην ΦΠΑ 

απφ 17,5% ζε 15% γηα λα ηνλψζεη ηελ θαηαλάισζε ηελ πεξίνδν ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ ηαιάληδε ηελ Παγθφζκηα νηθνλνκία. Αθελφο ππήξρε 

θξαηηθφ απφζεκα γηα λα ζηεξίμεη κία ηέηνηα πξνζπάζεηα, αθεηέξνπ αθφκα θαη αλ δελ 

ππήξρε, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο κπνξνχζε λα δηαζέζεη θεθάιαηα γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Σν ΦΠΑ μαλαγχξηζε ζχληνκα ζην 17,5% κέζα ζην 2009 θαη έσο ηψξα 

απμήζεθε ζην 20% γηα λα ηνλσζνχλ ηα θξαηηθά έζνδα. 

Αθνχγνληαο ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

θνξείο αλαθνξηθά κε ηνπο «πςεινχο» θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηελ Διιάδα, 

αμίδεη λα δνχκε πνηα είλαη πξαγκαηηθά ε θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε. 

 

Πύνακασ 5. Συνολικό εικόνα φόρου νομικών προςώπων ςτην Ευρωπαώκό ϋνωςη 

ΥΧΡΑ           πληειεζηήο  ΜκεζαίεοΔ30F

30
Παξαηεξήζεηο   

                                                 
30

 

(1)παξ. Μηθξνκεζαίεο ζηελ επξσπατθή έλσζε ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ  

νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 2003/361/ΔΚ 

Καηεγνξία  Δξγαδφκελνη  Κχθινο εξγαζηψλ  ή  χλνιν ηζνινγηζκνχ 

Μεζαία  < 250                     ≤ € 50 εθ.                                        ≤ € 43 εθ 

Μηθξή  < 50                     ≤ € 10 εθ                                        ≤ € 10 εθ 

Πνιχ κηθξή  < 10                     ≤ €    2εθ                                          ≤ € 2 εθ 

Πεγή: Taxheaven, https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28203,Πξφζβαζε ζηηο 08/09/2016 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28203


116 

 

Απζηξία  25%  --   

Βέιγην               33%    24,98% , 

 31,93% , 

35,54%   

Βνπιγαξία  10%  --   

Γαιιία    33,33 %  15%   

Γεξκαλία  15%    

Γαλία               23,50 %    

Διιάδα  29%    

Δζζνλία  20%    

Ηξιαλδία  12,5 %    

Ηζπαλία  28%    25%   

Ηηαιία               27,50 %    

Κξναηία  20%    

Κχπξνο  12,50 %    

Λεηνλία  15%     9%   

Ληζνπαλία  15%     5%   

Λνπμεκβνχξγν  21%    

Μάιηα               35%    

Μεγ.Βξεηαλία   20%    20%   

Οιιαλδία  20 % θαη 25 %                    25 % ( > 200.000 επξψ ) 

Οπγγαξία  19%    16%                                 19% > 1.609.889,93 –  

                                                                                   10% < 1.609.889,93 επξψ 

Πνισλία  19%    

Πνξηνγαιία  21%    17%   

Ρνπκαλία  16%    

ινβαθία  22%    

ινβελία  17%    

νπεδία  22%    

Σζερία  19%    

Φηιαλδία  20%    

Ηζιαλδία  20%    

 

Πεγή: Eurostat 
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Ο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

EU-28               22.80% 

EA-19               24.60% 

Διιάδα  29.00% 

Πεγή: Taxheaven, 249Hhttps://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28778, Πξφζβαζε ζηηο 10/09/2016 

 

 

Ση ηζρχεη γηα ηνλ ΦΠΑ κε βάζε ην Δπξσπατθφ Γίθαην; 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, παξφιν πνπ ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο επηβάιιεηαη ζε 

φιεο ηηο ζπλαιιαγέο εληφο ηεο ΔΔ, θάζε θξάηνο - κέινο έρεη ηελ θπξηαξρηθή επζχλε 

λα πξνζδηνξίδεη ηνπο εζληθνχο ζπληειεζηέο ΦΠΑ. 

ε θάζε ρψξα ππάξρεη έλαο θαλνληθφο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη ζε φια ή ζηα 

πεξηζζφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Παξάιιεια, κπνξεί ζε έλα θξάηνο λα ηζρχνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη κεησκέλνη 

ζπληειεζηέο, δειαδή ρακειφηεξνη ζπληειεζηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Οξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ εηζαγάγεη ηελ εθαξκνγή κεδεληθψλ ή εμαηξεηηθά κεησκέλσλ 

ζπληειεζηψλ ζε νξηζκέλεο πσιήζεηο. 

Ζ θνηλνηηθή λνκνζεζία ζέηεη ζηελ θπξηαξρηθή αξκνδηφηεηα θάζε θξάηνπο κέινπο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηξεηο αληηθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο: 

 ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ηνπ 15%, αλ θαη δελ 

ππάξρεη αλψηαην φξην 

 θαλέλαο κεησκέλνο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ηνπ 5%, εθηφο 

ιίγσλ εμαηξέζεσλ 

 νη θαηεγνξίεο πσιήζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηβάιινληαη κεησκέλνη 

ζπληειεζηέο θαζνξίδνληαη ζηελ νδεγία γηα ηνλ ΦΠΑ.    

 

Ο κέζνο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή 

(05/2016) ζην 21.5%. 

 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28778
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Πύνακασ 6:  Συντελεςτϋσ ΦΠΑ ςτην Ευρωζώνη 

 

 

Πεγή:Eurostat, 250Hhttps://www.lawspot.gr/nomika-nea/oi-syntelestes-fpa-sta-krati-meli-tis-eyropaikis-

enosis-pinakas, Πξφζβαζε ζηηο 17/10/2016 

 

πσο βιέπνπκε ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν, ε Διιάδα είλαη ζε πςειφηεξα επίπεδα 

ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θνξνινγίαο. ηελ εηαηξηθή θνξνινγία κάιηζηα γηα ηελ νπνία 

πνιιά έρνπλ εηπσζεί ε δηαθνξά είλαη αξθεηά κεγάιε, αθνχ ν κέζνο φξνο αγγίδεη 

γχξσ ζην 22,80%, ελψ νη Διιεληθέο Αλψλπκεο θαη ΔΠΔ θνξνινγνχληαη κε 26%  ην 

2014 θαη κε 29% απφ ην 2015. 

 

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/oi-syntelestes-fpa-sta-krati-meli-tis-eyropaikis-enosis-pinakas
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/oi-syntelestes-fpa-sta-krati-meli-tis-eyropaikis-enosis-pinakas
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Αλ δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηνλ πίλαθα ζα παξαηεξήζνπκε φηη φιεο νη ρψξεο πζηεξνχλ 

ζε θάπνηα θαηεγνξία. Γηα παξάδεηγκα ε Οπγγαξία κπνξεί λα έρεη εηαηξηθφ 

ζπληειεζηή 19%, αιιά ην ΦΠΑ βξίζθεηαη ζην 27%, ελψ ε Ηζπαλία κε ΦΠΑ 21% έρεη 

εηαηξηθφ ζπληειεζηή 28%.Ζ δε Γεξκαλία κε εηαηξηθφ ζπληειεζηή 15%, έρεη ΦΠΑ 

19%. 

Σν δήηεκα ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ θφξσλ είλαη θπζηθά πνιχ ζεκαληηθφ. ηαλ 

κία ρψξα κε εηαηξηθφ ζπληειεζηή παξφκνην κε ηεο Διιάδαο αιιά θαιχηεξεο 

ππνδνκέο, δηθαησκαηηθά κπνξεί λα θάλεη ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο λα 

αηζζάλνληαη αδηθεκέλνη. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ζε ζρέζε κε ηηο 

θνηλσληθέο παξνρέο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην θξάηνο. Αμίδεη φκσο λα ηνλίζνπκε φηη αλ 

ζπγθξίλνπκε ηα βηνηηθά επίπεδα ησλ ρσξψλ ηνπ πίλαθα, ζα δνχκε φηη φιεο νη ρψξεο 

κε πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζεκαληηθά πςειφηεξν 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Βέβαηα, εδψ γελλάηαη ην εξψηεκα ηη έξρεηαη πξψην θαη ηη 

δεχηεξν. Καη θαηά πφζν ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο κπνξεί - έζησ θαη καθξνπξφζεζκα 

-  λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ εζφδσλ. 

Σα ζηνηρεία πάλησο δείρλνπλ φηη φιεο νη βφξεηεο ρψξεο κε άξηζηεο θξαηηθέο ππνδνκέο 

φπσο ε Φηιαλδία, ε νπεδία, ε Ννξβεγία θαη ε Γαλία έρνπλ ζπλνιηθά πνιχ 

πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο. πλεπψο ε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

θνξνινγία θαη ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο είλαη άκεζε, ελψ απφ ηελ άιιε ε 

ρακειή θνξνινγία δελ απνηειεί ερέγγπν θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Γηα 

παξάδεηγκα φιεο νη ρψξεο κε πνιχ ρακεινχο ζπληειεζηέο φπσο ε Βνζλία, ε 

Βνπιγαξία, ε Σζερία, ε Οπγγαξία, ε Οπθξαλία θαη ηα θφπηα έρνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, αθφκα θαη ζήκεξα ελ θαηξψ 

θξίζεο. 

Σν επηρείξεκα ηεο ρξήζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ σο ηξφπν πξνζέιθπζεο 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ είλαη ηζρπξφ, αιιά ηαπηφρξνλα παξαπιαλεηηθφ. Ζ πνιχ 

ρακειή θνξνινγία κπνξεί λα απνηειεί θίλεηξν γηα φζνπο ζέινπλ λα «θξχςνπλ» 

εηζνδήκαηα, αιιά φπσο δείρλνπλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, δελ θαηαιήγνπλ ηειηθά 

ζηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο θνηλσλίαο, αθνχ ηειηθά νη επελδπηέο 

αλαδεηνχλ θαη ηειηθά ηνπνζεηνχληαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο δπλακηθήο ηεο 

νηθνλνκίαο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ην αζηαζέο θνξνινγηθφ θαζεζηψο -  πνπ είλαη 

κία πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα - ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζε θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα. 

πκπεξαζκαηηθά, ε θπξίαξρε άπνςε είλαη φηη ε ρακειή θνξνιφγεζε δελ απνηειεί 

παλάθεηα γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη κία κεηαβιεηή ηελ 
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νπνία ζίγνπξα ιακβάλνπκε ππφςε ζηηο πξνζσπηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο καο 

απνθάζεηο, αιιά αλ δνχκε ηα παξαδείγκαηα ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ θαη ηδηαίηεξα 

ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, θαηαιήγνπκε φηη ε Διιάδα ζε γεληθέο γξακκέο δελ 

ππνιείπεηαη ζηνπο βαζηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

Διιάδαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζε επίπεδα αξθεηά πςειφηεξεο χθεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηξία 

παξαδείγκαηα 

Φνξνιφγεζεο νξηζκέλσλ Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζηα θξάηε κέιε 1) Γεξκαλία 2) 

Βνπιγαξία θαη 3) Κχπξν 

 

• Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ζηε Γεξκαλία 

 

ηε Γεξκαλία ε θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή θαη ηελ έδξα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. χκθσλα κε ην γεξκαληθφ δίθαην, 

πθίζηαληαη 3 θχξηεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ: 1)Αλψλπκεο Δηαηξείεο ΑΔ (ζηηο 

νπνίεο ππάγνληαη νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο GmbH, πνπ απνηεινχλ ηελ 

πιεηνςεθία θαη νη Αλψλπκεο Μεηνρηθέο Δηαηξείεο ΑG),  

2) Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο θαη 3)Τπνθαηαζηήκαηα Ξέλσλ Δηαηξεηψλ.  

Γηα ηελ ίδξπζε εηαηξείαο mini GmbΖ νπζηαζηηθά δελ απαηηείηαη ειάρηζην θεθάιαην 

(νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε γεξκαληθή λνκνζεζία ζε 1Δπξψ), ελψ αληίζηνηρα γηα 

πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ππνθαηαζηήκαηα ην ειάρηζην θεθάιαην δχλαηαη λα 

είλαη κεδεληθφ. 

Ζ θνξνιφγεζε ζηε Γεξκαλία ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ επηβάιιεηαη κέζσ δχν 

μερσξηζηψλ θφξσλ: 

A. Δληαίνο Φφξνο Δηαηξηθνχ Δηζνδήκαηνο (Körperschaftssteuer): πληειεζηήο 

15% επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα φιεο ηηο κνξθέο εηαηξεηψλ, 

A1.Δληαίνο Φφξνο σο Δηζθνξά Αιιειεγγχεο (Solidaritätszuschlag): ηαζεξφο 

ζπληειεζηήο 5,5% ππνινγηδφκελνο επηπξνζζέησο επί ηνπ εληαίνπ θφξνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα φιεο ηηο κνξθέο εηαηξεηψλ θαη 

B. Φφξνο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbesteuer): Δπηβάιιεηαη θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ιεηηνπξγίαο ε εηαηξεία. ηελ νπζία 
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πξφθεηηαη γηα θπκαηλφκελν αλά πεξηνρή δεκνηηθφ θφξν, κε ειάρηζην ζπληειεζηή 7%, 

θηλνχκελνο φκσο θαηά κέζν φξν κε ζπληειεζηή 14% ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 

Ζ θνξνιφγεζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ επηβάιιεηαη δηα ησλ εμήο θάησζη θφξσλ: 

Α. Φφξνο Δηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο (Einkommenssteuer): Δπηβάιιεηαη επί ησλ 

θεξδψλ ηεο εηαηξείαο θαη επηκεξίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο αλαιφγσο ηεο κεηνρηθήο ηνπο 

ζπκκεηνρήο. Κπκαηλφκελνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο: 14% επί εηεζίσλ θεξδψλ έσο 

8.354 Δπξψ, 42% επί θεξδψλ κέρξη 52.882 Δπξψ θαη θαη' αλψηαην φξην 45% επί 

θεξδψλ άλσ ησλ 250.730 Δπξψ. 

Α1.Δληαίνο Φφξνο σο Δηζθνξά Αιιειεγγχεο: ηαζεξφο ζπληειεζηήο 5,5% 

ππνινγηδφκελνο επηπξνζζέησο επί ηνπ εληαίνπ θφξνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

Β. Φφξνο Δπηηεδεχκαηνο: Πξνβιέπεηαη θνξνινγηθή απαιιαγή ζε πνζά κέρξη 

24.500. 

Α1.Δληαίνο Φφξνο σο Δηζθνξά Αιιειεγγχεο: ηαζεξφο ζπληειεζηήο 5,5% 

ππνινγηδφκελνο επηπξνζζέησο επί ηνπ εληαίνπ θφξνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

Β. Φφξνο Δπηηεδεχκαηνο: Πξνβιέπεηαη θνξνινγηθή απαιιαγή ζε πνζά κέρξη 

24.500. Δπηβάιιεηαη κε ζπληειεζηή θαζνξηδφκελν απφ ηελ ηνπηθή αξρή ζηελ νπνία 

έρεη ηελ έδξα ιεηηνπξγίαο ε εηαηξεία. 

 

Άιινη ζεκαληηθνί θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζηε Γεξκαλία
31

 είλαη: 

*Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Mehrwertsteuer): Δπί ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ζπληειεζηή 19% θαη κε ρακειφηεξν ζπληειεζηή 7% ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

*Φφξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Einkommenssteuer): Φφξνο 

πξννδεπηηθήο θιίκαθαο κε νξνθή ην 38,7%, επηβαιιφκελνο ζε εηήζηα εηζνδήκαηα 

άλσ ησλ €8.130. 

*Φφξνο Ηδηνθηεζίαο (Grundsteuer): Κπκαηλφκελνο βάζεη ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 

θαη ησλ δεκνηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

*Φφξνο Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ(Grunderwerbsteuer): Αλέξρεηαη ζην 4,5% επί 

ηεο ηηκήο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ. 

Αθφκε πξνβιέπνληαη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζε ηζηγάξα, 

θαθέ, αιθνφι, πεηξέιαην, ειεθηξηθφ ξεχκα, θαζψο θαη ζηα νρήκαηα. 

 

                                                 
31

Πεγή: Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Βεξνιίλνπ 
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 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ζηε Βνπιγαξία 

 

Γεληθά 

ηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ ηεο Βνπιγαξίαο γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ επελδχζεσλ ε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 

ζηε ρψξα έρεη απινπνηεζεί θαη απνηειεί ειθπζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ έλαξμε, 

δηεχξπλζε ή κεηαθνξά νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ δηαδηθαζία ζχζηαζεο απαηηεί ηελ παξνπζία ησλ εηαίξσλ γηα πεξίπνπ δχν ψξεο 

κέρξη λα  

ππνγξαθνχλ ην πξαθηηθφ ζχζηαζεο θαη ηα άιια έγγξαθα θαη λα θαηαβιεζεί ζε 

ηξάπεδα ην θεθάιαην. 

 

Σν ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην είλαη πεξίπνπ 1 επξψ, ν εηαηξηθφο θφξνο 10%,  

ν θφξνο κεξηζκάησλ 5% θαη ν ΦΠΑ 20%. εκεησηένλ, φηη εηαηξείεο κε θχθιν 

εξγαζηψλ θάησ ησλ 50.000 ιέβα (25.000 επξψ) δελ ππφθεηληαη ζην θαζεζηψο ΦΠΑ. 

Οη Βνπιγαξηθέο εηαηξίεο θνξνινγνχληαη γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο. 

Βνπιγαξηθέο εηαηξίεο ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί ζηε Βνπιγαξία. Οη 

αιινδαπέο εηαηξίεο θνξνινγνχληαη γηα ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ ζηε Βνπιγαξία απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ κηαο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα, 

θαζψο θαη γηα ηα εηζνδήκαηα βνπιγαξηθήο πεγήο. 

 

Βαζηθνί ηχπνη εηαηξεηψλ ζηελ Βνπιγαξία: 

 * Πξνζσπηθή εηαηξεία (ΔΣ) 

 * Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (OOD)- ειάρηζην απαηηνχκελν  

θεθάιαην 2 lev (1 €) 

 * δχλαηαη λα είλαη θαη κνλνπξφζσπε (EOOD) 

 *Αλψλπκε Δηαηξεία (AD)- ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην 50.000 ιέβα (€ 25.000) 

 *δχλαηαη λα είλαη θαη κνλνπξφζσπε (ΔΑD) 

Μεγαιχηεξν χςνο θεθαιαίνπ (ειάρηζηνπ) απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε : 

  *εηαηξεηψλ επελδχζεσλ 

  *ηξαπεδψλ : 10 εθαη. ιέβα (€ 5 εθαη.) 

  *αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ : 2 – 6 εθαη. ιέβα 
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πληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη 10%.Οξηζκέλεο 

δαπάλεο, φπσο εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εξγαζηαθέο ζρέζεηο, παξνρέο (ζε 

είδνο)ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη έμνδα παξάζηαζεο, θνξνινγνχληαη εθάπαμ κε 

ζπληειεζηή 10%. Καηά ζπλέπεηα, απμάλεηαη ν ¨πξαγκαηηθφο¨ (effective) ζπληειεζηήο 

θνξνιφγεζεο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνπλ ηέηνηεο δαπάλεο. 

 

Κεθαιαηαθά θέξδε θαη δεκηέο. 

Σα θεθαιαηαθά θέξδε απφ ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ, θνξνινγνχληαη κε ην ζηαζεξφ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ10%. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο ησλ δεκηψλ ζε επφκελε ρξήζε. Οη δεκηέο εθπίπηνπλ θνξνινγηθά. Σα 

θεθαιαηαθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ κέζσ ηνπ βνπιγαξηθνχ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ή ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή ηνπ 

ΔΟΥ, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν. Οκνίσο, νη δεκίεο απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ 

κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ δελ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά. 

 

Γηαδηθαζίεο ππνβνιήο δειψζεσλ θαη πιεξσκήο θφξνπ 

Σν θνξνινγηθφ έηνο ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Οη εηήζηεο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ 

αθνινπζεί ην θνξνινγηθφ έηνο. Οη Δηαηξίεο πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν έρνπλ 

ππνρξέσζε ζε κεληαίεο πξνθαηαβνιέο θφξνπ. Οη λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο θαη 

εηαηξίεο, νη πσιήζεηο ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 200.000 BNG θαηά ηε 

πξνεγνχκελε ρξήζε, δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε πξνθαηαβνιήο θφξνπ. Ο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ππνινγηζκνχ ηεο πξνθαηαβνιήο είλαη 10%. Οη εηαηξίεο θαη 

νη επηρεηξήζεηο κε δεκηέο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε 

ηξηκεληαίεο πξνθαηαβνιέο βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ θνξνινγεηέσλ εηζνδεκάησλ ηνπο 

γηα ην αληίζηνηρν ηξίκελν. Γελ απαηηείηαη πιεξσκή γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Οη 

κεληαίεο πξνθαηαβνιέο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ 15ε εκέξα ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα, νη 

ηξηκεληαίεο πξνθαηαβνιέο θαηαβάιινληαη εληφο 15 εκεξψλ κεηά ην ηέινο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ. Οη Δηαηξίεο ππνρξενχληαη λα απνδψζνπλ ηνλ νθεηιφκελν θφξν 

εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο, αθαηξψληαο ην πνζφ ησλ πξνθαηαβνιψλ, κέρξη ηελ 31ε 

Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Ο εθάπαμ θφξνο επί νξηζκέλσλ δαπαλψλ απνδίδεηαη 

κέρξη ηελ 15ε κέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ θαηά ηνλ νπνίν πιεξψζεθαλ ηα 

έμνδα. 
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Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη απφ βνπιγαξηθέο εηαηξίεο ζε εηαηξίεο πνπ δελ είλαη 

θνξνινγηθνί θάηνηθνη θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ, θαζψο θαη ε 

≪θαιπκκέλε≫ δηαλνκή θεξδψλ ζε θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ 

ή ηνπ ΔΟΥ, θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 5%.Σα θέξδε πνπ εκβάδνληαη απφ ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ηεο αιινδαπήο ζηα θεληξηθά ηνπο, δελ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ. 

 

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (IFRS)ή κε ηα βνπιγαξηθά ινγηζηηθά πξφηππα γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα δελ είλαη ίζν κε ην θέξδνο φπσο 

απηφ θαηαγξάθεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, επεηδή έμνδα φπσο ελδεηθηηθά, νη 

πξνβιέςεηο επηδνκάησλ, ε κε ιεθζείζα εηήζηα άδεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε 

απφζβεζε θαη απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αλακνξθψλνληαη 

θνξνινγηθά. 

 Ζ δηαγξαθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο απνηέιεζκα απνκείσζεο δελ εθπίπηεη 

θνξνινγηθά. 

 Ζ δεκηά εθπίπηεη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. 

 

Απνζέκαηα 

 ιεο νη κέζνδνη απνηίκεζεο απνζεκάησλ, πνπ εθαξκφδνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, εθαξκφδνληαη θνξνινγηθά. Οη 

βηνκεραληθέο εηαηξίεο ζεσξνχληαη φηη θνξνδηαθεχγνπλ, αλ ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ 

ππεξβαίλεη ηε ζπλήζε γηα ηελ παξαγσγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο παξαγσγήο θαη 

ππφθεηηαη ζε θνξνινγηθή αλακφξθσζε. 
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Φνξνινγηθέο απνζβέζεηο 

Ζ θνξνινγηθή απφζβεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο 

θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο ρξήζεο ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ. Ο λφκνο θαζνξίδεη ηνπο 

αθφινπζνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ: 

 

 

Πίλαθαο 7:πληειεζηέο απφζβεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε Βνπιγαξία 

 

Πεγή 251Hhttp://www.accountinghellenic.com/index.php/forologia-eteriwn-sthn-boulgaria/, 

Πξφζβαζε 09/07/2016 

 

Ζ Ννκνζεζία γηα ηε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ 

ππνρξεψλνπλ ηηο εηαηξίεο λα ζπληάζζνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα απνζβέζεσλ. Ζ ππεξαμία πνπ 

πξνθχπηεη απφ κεηαζρεκαηηζκφ επηρεηξήζεσλ δελ ζεσξείηαη θνξνινγηθά απνζβέζηκν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 

Εεκίεο 

Οη θνξνινγηθέο δεκηέο κεηαθέξνληαη ζε επφκελεο ρξήζεηο έσο θαη πέληε ρξφληα. Οη δεκηέο 

δελ κεηαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

 

Όκηινο εηαηξηψλ 

Ζ βνπιγαξηθή λνκνζεζία δελ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηελ ππνβνιή ελνπνηεκέλσλ 

θνξνινγηθψλ Γειψζεσλ ή γηα ζπκςεθηζκφ δεκηψλ κεηαμχ εηαηξηψλ ελφο νκίινπ. 

http://www.accountinghellenic.com/index.php/forologia-eteriwn-sthn-boulgaria/
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 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ζηελ Κχπξν 

 

Δηαηξηθφο θφξνο 

Οη εηαηξείεο θνξνινγηθνί θάηνηθνη32F
32

Κχπξνπ θνξνινγνχληαη πάλσ ζε φιν ην 

εηζφδεκα ηνπο πνπ απνθηάηαη ή πξνθχπηεη απφ πεγέο ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Οη εηαηξείεο κε θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ, θνξνινγνχληαη ζε εηζφδεκα πνπ 

απνθηάηαη ή πξνθχπηεη απφ επηρείξεζε πνπ δηεμάγεηαη απφ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ 

Κχπξν θαη ζπγθεθξηκέλα εηζνδήκαηα απφ πεγέο ζηελ Κχπξν. 

Φνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπο ζηελ Κχπξν. 

Ξέλνη θφξνη πνπ πιεξψζεθαλ κπνξνχλ λα πηζησζνχλ έλαληη ηνπ Κππξηαθνχ 

Δηαηξηθνχ Φφξνπ πνπ πξνθχπηεη. 

Ο πληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ  είλαη 12,5%. 

Φνξνινγηθέο απαιιαγέο 

Δίδνο εηζνδήκαηνο Απαιιαγή 

•Kέξδνο απφ δηάζεζε ηίηισλ                                                                 ιν 

•Μεξίζκαηα (απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016  

εμαηξνχληαη ηα κεξίζκαηα πνπ εθπίπηνπλ  

απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο  

θαηαβάιινπζαο εηαηξείαο)                                                                     ια33F

33
 

•Σφθνη πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ή δελ  

ζπλδένληαη ζηελά κε ηε ζπλήζε δηεμαγσγή  

ηεο επηρείξεζεο34F

34
                                                                                     ινη35F

35
 

•Κέξδε απφ κφληκε εγθαηάζηαζε ζην  

πξνυπνζέζεηο.                                                                                          ια  

εμσηεξηθφ, θάησ απφ νξηζκέλεο   

•Σν θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ  

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, κε  

εμαίξεζε απηέο πνπ αθνξνχλ εκπνξία  

ζπλαιιάγκαηνο θαη ζρεηηθψλ παξαγψγσλ.                                               ιν 

                                                 
32

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, εηαηξεία θνξνινγηθφο θάηνηθνο Κχπξνπ δχλαηαη λα ζπκςεθίζεη δεκίεο 

εηαηξείαο, θνξνινγηθνχ θαηνίθνπ, άιινπ θξάηνπο κέινπο, λννπκέλνπ φηη απηή έρεη εμαληιήζεη φιεο ηηο 

πηζαλφηεηεο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ δεκηψλ ζην θξάηνο ηεο θνξνινγηθήο ηεο θαηνηθίαο ή ζε άιιν θξάηνο 

κέινο πνπ εδξεχεη νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε ηζχλνπζα εηαηξεία. 
33Σέηνηα κεξίζκαηα κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε Έθηαθηε Aκπληηθή Δηζθνξά 
34

ινη νη ηφθνη ησλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ ζεσξνχληαη φηη πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ή ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρεδίνπ 
35Σν ελ ιφγσ εηζφδεκα απφ ηφθνπο ππφθεηηαη ζε Έθηαθηε Aκπληηθή Δηζθνξά 
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Δηδηθέο θαηεγνξίεο εηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν 

 

Ναπηηιηαθέο εηαηξείεο 

Ζ Ννκνζεζία Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηπγράλεη ηεο πιήξνπο έγθξηζεο απφ ηελ ΔΔ. Πξνλνεί γηα 

ηελ απαιιαγή απφ φινπο ηνπο άκεζνπο θφξνπο. Δπηβάιιεη θνξνινγία κε βάζε ηελ 

ρσξεηηθφηεηα, γηα πινηνθηήηεο, λαπισηέο θαη δηαρεηξηζηέο θνηλνηηθψλ πινίσλ (πινία κε 

ζεκαία θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ) 

θαζψο θαη μέλσλ (κε θνηλνηηθψλ) πινίσλ (ππφ φξνπο), ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηθαλνπνηνχλ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ λνκνζεζία πξνλνεί γηα ηελ έληαμε κε-θνηλνηηθψλ πινίσλ ζην  

θαζεζηψο θνξνινγίαο ρσξεηηθφηεηαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηνπ 

ζηφινπ απνηειείηαη απφ θνηλνηηθά πινία. Δάλ ν φξνο απηφο δελ ηθαλνπνηείηαη, ηφηε ηα κε-

θνηλνηηθά πινία, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ, εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη νξηζκέλα άιια θξηηήξηα. 

Οη κηζζνί ησλ αμησκαηηθψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο πνπ επαλδξψλνπλ Κππξηαθά πινία 

εμαηξνχληαη ηεο θνξνινγίαο. Ζ λνκνζεζία πεξηιακβάλεη ηνλ θαλνληζκφ «φια ή ηίπνηα». 

πλνπηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ν πινηνθηήηεο/λαπισηήο/πινηνδηαρεηξεζηήο  κηαο εηαηξείαο, 

κέινο ελφο ζπγθξνηήκαηνο, εάλ επηιέμεη λα ππάγεηαη ζην θαζεζηψο θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο 

ηφηε, φινη νη πινηνθηήηεο/λαπισηέο/πινηνδηαρεηξηζηέο σλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα επηιέμνπλ επίζεο ην ελ ιφγσ θαζεζηψο. 

Πινηνθηήηεο 

Ζ απαιιαγή ηζρχεη γηα: 

•θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε/ λαχισζε ησλ πινίσλ 

•έζνδα απφ ηφθνπο πνπ αθνξνχλ ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξείαο 

•θέξδε απφ ηε δηάζεζε ησλ πινίσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

•κεξίζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα πην πάλσ θέξδε ζε φια ηα επίπεδα δηαλνκήο 

•θέξδε απφ ηελ πψιεζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη δηαλνκή ηνπο 

Ζ απαιιαγή ηζρχεη θαη γηα λαπισηέο γπκλψλ ζθαθψλ (bareboat) πνπ θέξνπλ Κππξηαθή 

ζεκαία ζηα πιαίζηα παξάιιειεο λενιφγεζεο. 

Ναπισηέο 

Ζ απαιιαγή παξέρεηαη γηα: 

• ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ λαπισκέλσλ πινίσλ 

• έζνδα απφ ηφθνπο πνπ αθνξνχλ ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξείαο 

• κεξίζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα πην πάλσ θέξδε ζε φια ηα επίπεδα δηαλνκήο 

Ζ απαιιαγή ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηινγή γηα εγγξαθή ζην θαζεζηψο θφξνπ 

ρσξεηηθφηεηαο αζθείηαη γηα φια ηα πινία ηνπ ζηφινπ θαη ην θξηηήξην ζπληειεζηή ζχλζεζεο 

ζηφινπ ηθαλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 25% ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζθαθψλ πνπ 

αλήθνπλ ή λαπιψλνληαη (chartered-in) ζαλ γπκλά ζθάθε (bareboat). 
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30B5.3 Σα καλύτερα και τα χειρότερα φορολογικϊ ςυςτόματα 

      Σα πην πξνβιεκαηηθά θνξνινγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ Πνισλία, Πνξηνγαιία θαη 

Διιάδα, ζχκθσλα κε κηα έξεπλα ηεο εηαηξίαο Deloitte (2013). Σν ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα θάζε θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απηφ πνπ ηειηθά δηψρλεη ηηο εηαηξείεο, 

ηηο επελδχζεηο ηνπο, ηα θνξνινγηθά έζνδα θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχλ 

είλαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζην κέιινλ. 

ηνηρείν πνπ είλαη ην κφλν ζηαζεξφ ζην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

Δίλαη εληππσζηαθφ φηη φιεο νη εηαηξείεο, απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη, ζεσξνχλ σο 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ην αλ ζα επελδχζνπλ ζε κία νηθνλνκία ηε θνξνινγηθή 

βεβαηφηεηα(Μπηδέλεο, 2011). ρη ηφζν ην ηειηθφ χςνο ηεο θνξνινγίαο (ή, 

ηνπιάρηζηνλ, έηζη ππνζηεξίδνπλ). Οη δχν ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ ηε 

θνξνινγηθή αβεβαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο, είλαη γλσζηνί ζηνπο 

Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο:  

1
νο

:   ζπρλέο αιιαγέο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ακθηζεκίεο,  

2
νο

:   αδπλακίεο θαη αιιαγή απφςεσλ απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

Δπίζεο ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ επίιπζε κηαο 

θνξνινγηθήο δηαθνξάο είλαη επίζεο ζεκαληηθφο αξλεηηθφο παξάγνληαο.  

Πψο φκσο πξαγκαηηθά ζα επηηχρνπκε λα έρνπκε πην ρακεινχο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο, έηζη ψζηε λα είκαζηε πην αληαγσληζηηθνί; Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη 

φηη πξέπεη λα είκαζηε δίθαηνη θαη πξνβιέςηκνη. Να κπνξνχκε δειαδή λα 

θαηαπνιεκήζνπκε θη αθφκε θαιχηεξα λα απνηξέςνπκε ηηο θαηαζηξνθηθέο  

επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη παξανηθνλνκίαο. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

θαηαθέξνπκε λα ελζαξξχλνπκε ηηο επελδχζεηο θαη θαη‟ επέθηαζε λα εληζρχζνπκε ηελ 

νηθνλνκία καο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη απφ 

ηνπο επηθεθαιήο, ησλ πεξίπνπ ρηιίσλ εηαηξεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα, σο έλα 

απφ ηα πην πξνβιεκαηηθά ζηελ Δπξψπε, αληίιεςε πνπ αζθαιψο είλαη 

δηθαηνινγεκέλε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπληαγή ηεο επηηπρίαο δελ είλαη κπζηηθή, ην 

κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εθαξκνζηεί είλαη πνιηηηθή βνχιεζε θαζψο επίζεο θαη 

βνχιεζε απφ ηνπο πνιίηεο. Ζ Φνξνινγηθή βεβαηφηεηα, ην απιφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, νη πξνβιέςηκεο θαη ζπλεξγάζηκεο θνξνινγηθέο αξρέο, ε παξνρή 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ είλαη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ειθπζηηθφ 

θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ. 

ζνλ αθνξά ηε θνξνινγηθή ειθπζηηθφηεηα ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ, 

ζηελ θνξπθή θαηαηάζζνληαη Οιιαλδία θαη Βξεηαλία θαη αθνινπζνχλ κε ζεκαληηθή 

δηαθνξά Γεξκαλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία θαη ρεηξφηεξε φισλ ε Ρσζία. 
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BΚΕΥΑΛΑΙΟ 6ο 

31B6. Υοροδιαφυγό – Διαφθορϊ 

32B6.1 Έννοια φοροαποφυγόσ 

 

Φνξναπνθπγή ( tax avoidance ) απνθαιείηαη ε εθαξκνγή θαιά ζρεδηαζκέλσλ 

ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ απνηεινχλ απφξξνηα πξνζεθηηθήο κειέηεο ηεο εκπνξηθήο 

λνκνζεζίαο, ηεο θνξνινγηθήο πξαθηηθήο, ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, δηθαζηηθψλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ κε 

κνλαδηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ελφο θαιά κειεηεκέλνπ θνξνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα ζελάξηα θαη ελαιιαθηηθέο, 

κέρξη λα πξνζδηνξηζηεί ν ειάρηζηνο δπλαηφο θφξνο, ζπλήζσο κέζα ζηα  πιαίζηα ηνπ 

λφκνπ. 

Γηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο (Φνξναπνθπγή-Φνξνδηαθπγή) ε θνξναπνθπγή νξίδεηαη σο ε νπνηαδήπνηε 

λφκηκε δηαδηθαζία ή ηξφπνο γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο θφξσλ. 

 Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο έρεη έλα αθίλεην θαη πξφθεηηαη λα πιεξψζεη θφξν 700 

επξψ, αλ απηφ ην κεηαβηβάζεη π.ρ. ζηνλ αδεξθφ ηνπ, κπνξεί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αδεξθνχ ηνπ ν θφξνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην πνπ αλήθεη 

πιένλ ζηνλ αδεξθφ ηνπ λα είλαη 400 επξψ. 

Έηζη γιηηψλεη ζηελ νπζία 300 επξψ θαη γηα ηελ αθξίβεηα δελ έθαλε θάηη παξάλνκν, απιά 

έθαλε κηα κεηαβίβαζε. 

 

 Δπίζεο ζηνηρεία γηα γεξκαληθέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηφζν απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο φζν θαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2012 

δείρλνπλ φηη δηαζέηνπλ ζπγαηξηθέο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, ζε πνζνζηφ 19,9% 

ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ εηαηξεηψλ, ελψ ην πνζνζηφ κεηψλεηαη ζην 17% ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ εηαηξεηψλ. Οη ηειεπηαίεο επελδχνπλ θπξίσο ζε κεγάινπο 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο κε πεξηζζφηεξν απφ έλα εθαηνκκχξην θαηνίθνπο. 

Μάιηζηα νη κηζέο απφ απηέο επελδχνπλ ζηελ Διβεηία. Ζ Διβεηία είλαη ζεκαληηθφο 

πξννξηζκφο γηα ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ζπγθξηηηθά είλαη πην ελεξγέο 

ζε κηθξφηεξνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο φπσο επίζεο θαη ην Λνπμεκβνχξγν.  
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Μεηά ηε ζέζπηζε παγθφζκησλ πξνηχπσλ απφ ηνλ ΟΟΑ ρξεηάδνληαη λένη θαλφλεο γηα ηελ 

ελαξκφληζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ζηηο 28 ρψξεο ηεο ΔΔ κε ζηφρν ηελ πάηαμε ησλ 

επηζεηηθψλ θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ κεγάισλ εηαηξεηψλ κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ 

ηξφπν. Οη παξαηεξεηέο ησλ δηεζλψλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ έρνπλ απφ θαηξφ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. πσο ε επίδξαζε ζην θίλεηξν λα 

επελδχζνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη ε επίδξαζε ζηελ αιινδαπή θνξνινγηθή επαηζζεζία. Με ηελ 

εζληθή πξφλνηαο σο ζηφρν ηελ πνιηηηθή, ζπδεηάκε πψο έλα βάξνο κε κεηαηφπηζε απφ μέλεο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί γηα λα βειηηψζεη ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε επαηζζεζίαο ζε μέλεο ρψξεο κε  θνξνινγία ρσξίο ζπλνιηθή 

απμεηηθή επηβάξπλζε γηα επελδχζεηο ζηελ αιινδαπή. Πξέπεη επίζεο λα παξέρνπκε λέα 

ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ν θφξνο επαηζζεζία ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πξνο ηα έμσ 

πξάγκαηη κεηψλεηαη γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ μέλεο θνξνινγηθέο 

πηζηψζεηο, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ(Kimberly A. Clausing and Yaron Lahav , 

2011)
36

. 

ήκεξα (2016), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή άλνημε έλα λέν θεθάιαην ζην πιαίζην ηεο 

εθζηξαηείαο ηεο γηα δίθαηε, απνηειεζκαηηθή θαη θηιναλαπηπμηαθή θνξνινγία ζηελ ΔΔ κε 

λέεο πξνηάζεηο γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξναπνθπγήο ησλ εηαηξεηψλ. 

Ζ δέζκε κέηξσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξναπνθπγήο θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ κηα 

απζηεξφηεξε θαη πην ζπληνληζκέλε ζηάζε έλαληη ησλ εηαηξεηψλ πνπ απνθεχγνπλ ηελ 

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ ηνπο αλαινγεί, θαζψο θαη λα εθαξκφζνπλ ηα δηεζλή πξφηππα θαηά 

ηεο δηάβξσζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ θεξδψλ.   

Βαζηθά ζηνηρεία ησλ λέσλ πξνηάζεσλ είλαη ηα εμήο: 

- λνκηθά δεζκεπηηθά κέηξα θαηά ησλ ζπλεζέζηεξσλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη εηαηξείεο γηα ηε κε θαηαβνιή θφξσλ 

- ζχζηαζε πξνο ηα θξάηε κέιε γηα ηνλ ηξφπν πξφιεςεο ηεο θαηάρξεζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

- πξφηαζε πξνο ηα θξάηε κέιε γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θνξνινγηθήο θχζεσο 

γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΔΔ. 

- δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξεζηήο θνξνινγηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε δηεζλέο 

επίπεδν 

- κηα λέα επξσπατθή δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαηαιφγνπ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ 

αξλνχληαη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο. 

πλνιηθά, ηα κέηξα απηά ζα απνηξέςνπλ ηνλ επηζεηηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ, δηφηη 

απνηεινχλ κηα λέα κειέηε  ε νπνία εμεηάδεη ηα θπξηφηεξα ηερλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εηαηξείεο γηα λα απνθεχγνπλ ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ζα εληζρχζνπλ ηε δηαθάλεηα κεηαμχ ησλ 
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θξαηψλ κειψλ θαη ζα εμαζθαιίζνπλ έλαλ πην ζεκηηφ αληαγσληζκφ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηελ εληαία αγνξά. 

Ζ θνξναπνθπγή θαη ν επηδήκηνο θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο απνηεινχλ πιένλ παγθφζκηα 

πξνβιήκαηα. Σα κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπο πξέπεη λα εθηείλνληαη πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ηεο 

ΔΔ. Καζψο ηα θξάηε κέιε εξγάδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ παγθφζκησλ πξνηχπσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνξνινγηθήο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ζεκηηνχ θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ, είλαη 

ζεκαληηθφ νη δηεζλείο εηαίξνη ηεο ΔΔ λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ηνπο. Οη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θη απηέο ζην δηεζλέο δίθηπν ρξεζηήο 

θνξνινγηθήο δηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηνλ παγθφζκην 

αγψλα θαηά ηεο θνξναπνθπγήο.  

 

6.1 Έλλνηα θνξνδηαθπγήο 

 

Γεληθά Φνξνδηαθπγή ( tax evasion) απνθαιείηαη ε θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θνξνινγνχκελνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 

απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο. Ζ Φνξνδηαθπγή σο πξάμε απνηειεί ζνβαξφ έγθιεκα - 

απάηε ζε βάξνο ηνπ θξάηνπο. 

Ζ θνξνδηαθπγή, πνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ θνξναπνθπγή, δηφηη εθηφο 

απφ πνηληθφ αδίθεκα πνπ κπνξεί λα ζεκεησζεί θαηά παξάβαζε ή θαηαζηξαηήγεζε 

ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, ζεσξείηαη θαη έληνλα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

δεδνκέλνπ φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ απηήο ζα θιεζεί ηειηθά λα επσκηζζεί, κε πξφζζεηα 

θπβεξλεηηθά κέηξα, ην ζχλνιν ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

Ζ θνξνδηαθπγή κπνξεί λα εκθαληζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ηερλάζκαηα φπσο π.ρ.: 

1) Απνθξχπηνληαο εηζνδήκαηα απφ δηάθνξεο πεγέο κε ζθνπφ ηελ πιεξσκή 

ρακειφηεξνπ θφξνπ. 

2) Δκθαλίδνληαο ππεξβνιηθέο ή πιαζηέο δαπάλεο ψζηε λα επσθειεζεί απφ εθπηψζεηο 

θφξνπ. 

3) Γεκηνπξγψληαο πιαζκαηηθέο εηαηξείεο. 

4) Καηαζηξαηήγεζε επλντθήο λνκνζεζίαο εηδηθψλ ζθνπψλ. θ.ά. 

 

Ζ θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη εχθνια ζε εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κηζζσηέο 

ππεξεζίεο ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, ιφγσ ηεο επθνιίαο δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ 

(δειαδή ζχγθξηζε εζφδνπ απφ ηνλ έλα ζπκβαιιφκελν θαη δαπάλεο απφ ην άιιν), ελψ 

είλαη δχζθνιν λα εληνπηζζνχλ ζε πεγέο φπσο απφ ειεχζεξα επαγγέικαηα. ηηο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο ε θνξνδηαθπγή αληηκεησπίδεηαη κε επηηφπνπ 

ειέγρνπο, αιιά θαη δηαζηαπξψζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δχζθνιε ε 
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δηαζηαχξσζε, ππνινγίδεηαη έλα ηεθκαξηφ εηζφδεκα, ελψ θαηά θαηξνχο 

αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο. 

 

Αίηηα ηεο θνξνδηαθπγήο 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε θνξνδηαθπγή αλζεί ζηηο νηθνλνκίεο εθείλεο πνπ ππάξρεη 

κεγάιε παξανηθνλνκία, πςειφ πνζνζηφ απηναπαζρνινπκέλσλ (κε κηζζσηψλ), 

ρακειφ επίπεδν πξνζθεξνκέλσλ δεκνζίσλ αγαζψλ/ππεξεζηψλ θαη πςεινί 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο. 

Δληνχηνηο νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ξνπήο πξνο θνξνδηαθπγή έρνπλ 

δηεπξπλζεί θαη είλαη πιένλ θνξνινγηθνί θαη κε.  

Δηδηθφηεξα, έρνπλ επηζεκαλζεί νη εμήο παξάγνληεο: 

• Σν χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

• Ζ δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. βαζκφο 

παξανηθνλνκίαο, πνζνζηφ ησλ κε κηζζσηψλ ζην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, πνζνζηφ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζην ζχλνιν ηνπ ΑΔΠ). 

• Ζ αλεπάξθεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα θαηαγξάςνπλ επαθξηβψο ην ζχλνιν 

ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

• Ζ αλεπάξθεηα ησλ θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ λα βεβαηψζνπλ, λα εηζπξάμνπλ ηνπο 

θφξνπο θαη λα δηαζηαπξψζνπλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

(Ralph Bayer and Frank Cowell ,2009) 37F

37
. 

• Ζ έιιεηςε δεκνζηνλνκηθνχ θηεκαηνινγίνπ. 

• Ο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο κηαο ρψξαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο  

θαη ηδηαίηεξα ηνπ πξντφληνο ησλ θνξνινγηψλ. 

• Ζ άδηθε θη απζαίξεηε κεηαρείξηζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ απφ ην θξάηνο (π.ρ. ηα 

πςειά επηηφθηα επηβάξπλζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

νθείινπλ, αιιά φρη φηαλ ηνπο νθείιεη ην θξάηνο). 

• Σν επίπεδν ησλ πξνζθεξνκέλσλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

• Σν χςνο ησλ πνηλψλ γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο. 

• Σν ζηάδην ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνπ βξίζθεηαη ε νηθνλνκία (χθεζε-αλεξγία-

πιεζσξηζκφο). 

• Σν κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ ηνπ θξαηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δπίζεο, ε νπζηαζηηθή απινπνίεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

κε ην θιείζηκν φισλ ησλ παξαζχξσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο θνξναπνθπγήο 

πξέπεη λα είλαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα. Ζ κεζνδεπκέλε θνξνδηαθπγή, έρεη δηθνχο ηεο 
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θαλφλεο, νη νπνίνη ελψ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνπο παξαδεθηνχο θαλφλεο πάλσ 

ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε αγνξά, ζηεξίδνληαη ζην πθηζηάκελν 

πνιπδαίδαιν θνξνινγηθφ ζχζηεκα (Κνξνκειάο Γ., Ζκεξεζία 2016).  

 

Δληνπηζκφο θνξνδηαθπγήο 

 

1) Άκεζνη θφξνη 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θφξνπ ησλ κηζζσηψλ ζην 

ζχλνιν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (πνπ απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ άκεζσλ θφξσλ) απμάλεηαη ζε αληίζεζε κε ησλ κε κηζζσηψλ, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο 

απμάλεηαη, ελψ ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηα θνξνινγηθά βάξε ζπζηεκαηηθά κεηψλεηαη. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο αδπλαηεί λα ζπιιάβεη ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ 

αλεμάξηεηε εξγαζία (θαη πεξηνπζία) κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηψλ θαη ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο ησλ κηζζσηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απμαλφκελεο δεκφζηεο 

δαπάλεο. 

 

2) Έκκεζνη θφξνη 

Ζ χπαξμε πνιιψλ γεληθψλ-εηδηθψλ ππέξ ηξίησλ θφξσλ, ε παλζπεξκία θαη ε ζπρλή αιιαγή 

ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, νη πςεινί ζπληειεζηέο ησλ εηδηθψλ θφξσλ, ε ζπζζσξεπηηθή 

θνξνιφγεζε ηνπ ηδίνπ θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε αδπλακία ησλ θνξνηερληθψλ αξρψλ λα 

δηαζηαπξψζνπλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη λα ειέγμνπλ ηε δηαθίλεζε αγαζψλ θαη ε 

δηεπξπλφκελε παξανηθνλνκία ζπκβάιινπλ ζηελ χπαξμε θνξνδηαθπγήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

εκκέζσλ θφξσλ. 

Ζ θνξνδηαθπγή απηή εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζηα εγρψξηα 

πξντφληα (ΦΠΑ, ραξηφζεκν, ΦΚΔ).  

Αληίζεηα, ε θνξνδηαθπγή ζηα εηζαγφκελα πξντφληα ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε, επηθεληξψλεηαη 

ζηε δαζκνθνξνδηαθπγή απφ ηε ιαζξαία εηζαγσγή αγαζψλ θαη δελ είλαη εχθνιν λα κεηξεζεί. 

Ζ άπνςε φηη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ θφξνπ ζα δεκηνπξγνχζε αληηηηζέκελα 

ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ απεδείρζε ιαλζαζκέλε ζηελ πξάμε, αθνχ ην 

«θνηλφ ζπκθέξνλ» ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ νδεγεί ζε απφθξπςε ησλ ζπλαιιαγψλ ή 

ππνηηκνιφγεζε. 

Δηδηθφηεξα, ε κε έθδνζε ηηκνινγίσλ ή ε έθδνζε ηηκνινγίνπ κε ρακειφηεξεο πνζφηεηεο απφ 

ηηο πξαγκαηηθέο ή ε δηαθίλεζε κεγάισλ πνζνηήησλ πξντφλησλ κε ην ίδην ηηκνιφγην 

κηθξφηεξεο αμίαο, σθειεί ηφζν ηνλ αγνξαζηή (θαηαλαισηή) αθνχ ν ΦΠΑ επεξεάδεη άκεζα 

ην χςνο ηεο ηηκήο ελφο αγαζνχ, φζν θαη ηνλ πσιεηή αθνχ ε κε εκθάληζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

ηηκνινγίσλ κεηψλεη ηνλ ηδίξν ηνπ, άξα θαη ην θνξνινγεηέν ηνπ εηζφδεκα θαη επηπιένλ αζθεί 
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αζέκηην αληαγσληζκφ ζε βάξνο εθείλνπ ηνπ πσιεηή, ν νπνίνο επηβάιιεη πιήξσο ηνλ ΦΠΑ ζε 

φιεο ηηο ζπλαιιαγέο, κε ζπλέπεηα νη ηηκέο ηνπ λα είλαη πςειφηεξεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θνξνδηαθπγή ζηνλ ΦΠΑ ζπλεπάγεηαη απψιεηα εζφδσλ ζηελ έκκεζε 

θνξνινγία, αιιά θαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Έηζη, παξαηεξείηαη ην ηαπηφρξνλν 

θαηλφκελν ηνπ θαηαλαισηή-θνξνθπγάδα θαη ηνπ επηρεηξεκαηία-θνξνθπγάδα. 

 

Τπνινγηζκφο θνξνδηαθπγήο ζηνλ ΦΠΑ 

Ζ επαθξηβήο κέηξεζε ηνπ χςνπο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηνλ ρψξν ηνπ ΦΠΑ δελ είλαη 

εχθνιν έξγν, κπνξεί φκσο λα γίλεη κηα εθηίκεζε απηνχ ηνπ πνζνχ, βαζηδφκελε ζε 

εζληθνινγηζηηθά ζηνηρεία (ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη απηνθαηαλάισζε αγξνηψλ) θαη ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή ζχγθξηζε ησλ εηζπξαηηφκελσλ εζφδσλ ηνπ 

ΦΠΑ κε εθείλα πνπ έπξεπε λα πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηε βάζε ηνπ θφξνπ, φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο θαη ηα ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ. 

Σα ηειεπηαία είλαη ηα επίζεκα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη πξνζδηνξίδνληαο ηε βάζε ηνπ ΦΠΑ 

θαηά θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ππνινγίδνληαη ηα ζεσξεηηθά έζνδα ηνπ θφξνπ. 

Σα ζεσξεηηθά απηά φκσο έζνδα δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο παξανηθνλνκίαο, 

αιιά θη απηήο θαζεαπηήο ηεο θνξνδηαθπγήο, γηαηί ηα εζληθνινγηζηηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη 

ζηελ επίζεκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Γεληθά ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ ζεσξεηηθψλ εζφδσλ θαη ησλ εηζπξαρζέλησλ 

εζφδσλ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δίλεη κηα πνιχ αμηφπηζηε πξνζέγγηζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηνλ ΦΠΑ. 

Σα ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ αλαθέξνληαη ζηελ ηειηθή δαπάλε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

επνκέλσο απνηεινχλ αμηφπηζηε πεγή, δεδνκέλνπ φηη ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΦΠΑ 

είλαη φηη ζπλδέεηαη κε ηε θνξνιφγεζε ηεο ηειηθήο δαπάλεο γηα αγνξά αγαζψλ-ππεξεζηψλ. 

Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ αδηθήκαηνο, φια ηα θξάηε ζεζπίδνπλ εηδηθέο θαη βαξηέο θπξψζεηο 

γηα ηελ απνηξνπή ηνπ. Απηέο ζπλήζσο έρνπλ ηξηπιφ ραξαθηήξα δειαδή πξφζζεηε θνξνινγία 

ππφ κνξθή πξνζηίκνπ, δηνηθεηηθέο δεζκεχζεηο π.ρ. απνθιεηζκφ ζπκκεηνρήο ζε εκπνξηθέο 

πξάμεηο φπσο δεκνπξαζίεο δεκνζίνπ, κε έθδνζε δηαβαηεξίνπ θ.ά. θαζψο θαη πνηληθέο φπσο 

θξάηεζε, θπιάθηζε κε φηη επαθφινπζα κπνξεί λα επηθέξνπλ. 

Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα κε ην θνξνινγηθφ λφκν λ.3943/2011(ΦΔΚ 66Α/31-03-2011) ε 

θνξνδηαθπγή ζεζπίζηεθε σο δηαξθέο έγθιεκα θαη ζπλεπψο σο «ζπλερέο απηφθσξν», πνπ 

αλάινγα ηνπ χςνπο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ραξαθηεξίδεηαη αθφκα θαη θαθνχξγεκα 

επηζχξνληαο θάζεηξμε απφ 5 κέρξη 20 έηε. 

πγθεθξηκέλα ν παξαπάλσ λφκνο πξνζδηνξίδεη ην αδίθεκα ηεο θνξνδηαθπγήο ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο
38

: 

α) ην αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην (π.ρ. ΦΑΠ, 

ΔΝΦΗΑ, Φφξνο Πινίσλ) 

                                                 
38Πνιηηηθή παηδεία Α΄Λπθείνπ, θεθ.7, ζει. 93, άξζξ. 55 ηνπ λ.4174/2013 
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β) ην αδίθεκα ηεο παξάιεηςεο ππνβνιήο, ή αλαθξηβνχο ππνβνιήο θνξνινγηθήο 

δήισζεο, 

γ) ην αδίθεκα ηεο κε απφδνζεο ΦΠΑ ή άιισλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ  

δ) ε είζπξαμε επηζηξνθήο θφξσλ κεηά απφ παξαπιάλεζε ηεο θνξνινγηθήο Γηνίθεζεο  

ε) ην αδίθεκα ηεο έθδνζεο ή ιήςεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ ή λνζεπκέλσλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

6.2 Σο φαινόμενο τησ παραοικονομύασ 

Παξανηθνλνκία ζεσξείηαη ην ηκήκα εθείλν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν 

αζθείηαη ιαζξαία θαη παξάλνκα. Σν ηκήκα απηφ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ζα 

έπξεπε λα πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν εζληθφ πξντφλ (ΑΔΠ) αθνχ δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε 

αμία, δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζεί θαη λα θαηαγξαθεί απφ ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο 

ππεξεζίεο, νπφηε απνθαιχπηεηαη φηαλ νη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο εκθαλίδνληαη ππεξβνιηθά 

πςειφηεξεο απφ ηα θαηαγεγξακκέλα επηζήκσο ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Ζ παξανηθνλνκία ζε 

πνιιέο ρψξεο είλαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ ε ηειεπηαία απνηειείηαη απφ ηελ επίζεκε (κεηξνχκελε), ηελ 

αλεπίζεκε (άηππε) θαη ηελ παξανηθνλνκία (λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ πξάμεσλ). 

 

Αηηίεο χπαξμεο ηεο παξανηθνλνκίαο 

Χο θπξηφηεξεο αηηίεο χπαξμεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζεσξνχληαη: 

• Ο βαζκφο ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ (πεξηνξηζκνί, αιιαγέο λφκσλ, κέγεζνο 

δεκφζηνπ ηνκέα) 

• Ζ θξαηηθή γξαθεηνθξαηία 

• Ζ πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε (θφξνη, εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο) 

• Ζ θνξνδηαθπγή 

• Ζ κε νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο ηνπ πξντφληνο ησλ 

θνξνινγηψλ 

• Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ζηελ νηθνλνκία, ζε ζρέζε κε 

ην πνζνζηφ εθείλσλ νη νπνίνη πξνζθέξνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία 

• Σν επίπεδν επζπλεηδεζίαο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αμηψλ ησλ εγεηψλ θαη ησλ 

κειψλ κηαο θνηλσλίαο 

• Ζ χπαξμε βξψκηθνπ ρξήκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ λαξθσηηθά, 

πνξλεία, εκπφξην φπισλ, θαηαρξήζεηο δεκνζίνπ ρξήκαηνο, θ.ά. 

• Ζ επηεηθήο ηηκσξία ησλ παξαλνκνχλησλ 

 

Ζ χπαξμε πςεινχ πνζνζηνχ παξανηθνλνκίαο θαζηζηά αλαπνηειεζκαηηθέο ηηο πεξηζζφηεξεο 

πνιηηηθέο αθνχ ηα κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επεξεάδνπλ κφλν εθείλνπο πνπ δελ 

παξανηθνλνκνχλ. Έηζη εμεγείηαη γηαηί ε πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο 
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δήηεζεο ηειηθά νδεγεί ζε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο δήηεζεο κφλνλ εθείλσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία (κηζζσηνί). Γελ έρνπλ άδηθν ζπλεπψο εθείλνη νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην θφζηνο ησλ ζηαζεξνπνηεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

ζχγθιηζεο ππέζηεζαλ θπξίσο νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη. 

Ζ δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία επνκέλσο ηεο παξάιιειεο απηήο νηθνλνκίαο (παξανηθνλνκίαο) 

εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ παξελέξγεηεο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο ζηνλ ηνκέα 

ησλ άκεζσλ θφξσλ, άδηθε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, ζηξεβιψζεηο ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ φξσλ αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξνπλ λφκηκα θαη εθείλσλ πνπ παξαλνκνχλ. Ζ χπαξμε ηεο παξανηθνλνκίαο εθηφο απφ ηηο 

αξλεηηθέο απηέο επηδξάζεηο, είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη εληζρχεη ηα εηζνδήκαηα, ηελ 

απαζρφιεζε θαη πηζαλφηαηα ηελ απφδνζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ. 

Πνιιέο θνξέο ε έλλνηα ηεο παξανηθνλνκίαο ηαπηίδεηαη κε εθείλε ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη απηή είλαη ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε. Ζ θνξνδηαθπγή, κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ζηε 

λφκηκε νηθνλνκία (άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία). Αιιά είλαη φκσο βέβαην φηη ζπκβαίλεη 

πάληνηε ζηελ παξανηθνλνκία, ηδίσο εθείλε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο .Ζ έλλνηα, ζπλεπψο, ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη επξχηεξε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη 

νπσζδήπνηε εληζρχεη ηελ ηειεπηαία. Ζ θνξνδηαθπγή ζπλδέεηαη κε ηελ «αδήισηε νηθνλνκία» 

ελψ ε παξανηθνλνκία κε ηε “κε θαηαγξαθφκελε νηθνλνκία”. 

 

Δληνπηζκφο ηεο παξανηθνλνκίαο 

Δίλαη γλσζηφ φηη θάζε ρψξα παξάγεη έλα επίπεδν πξντφληνο ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηηο παξαγσγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο θαη θάησ απφ ηδεαηέο πξνυπνζέζεηο έπεηαη φηη 

παξαηεξείηαη θαη θαηαγξάθεηαη ην ηειηθφ πξντφλ απφ ηηο εζληθνινγηζηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. 

Hellastat).πλήζσο φκσο απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε γηαηί νη εζληθνινγηζηηθέο ππεξεζίεο 

δελ είλαη αιάλζαζηεο θαη δελ έρνπλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα 

(εηζνδεκαηίεο / θαηαλαισηέο) πξνζπαζνχλ, γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο (θνξνινγηθνχο / 

λνκηθνχο), λα απνθξχςνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα εηζνδήκαηα ή 

ζηελ θαηαλάισζε ηνπο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία θαηαγξαθήο ζπλνιηθνχ 

πξντφληνο ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ παξανηθνλνκία, ζπλεπψο, αλαθέξεηαη θπξίσο: ζηηο ακνηβέο απφ ηδηαίηεξα καζήκαηα, 

ζηα αδήισηα εηζνδήκαηα απφ δηάθνξεο λφκηκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο 

ακνηβέο ζε είδνο, ζηηο ακνηβέο απφ κε θχξηα απαζρφιεζε / απηναπαζρφιεζε / ιαζξεξγαζία 

θαη ζηα εηζνδήκαηα απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη εζληθνινγηζηηθέο 

ππεξεζίεο αληηθεηκεληθά αδπλαηνχλ λα θαηαγξάθνπλ άκεζα απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην 

παξαγφκελν απ‟ απηέο πξντφλ. 

Βαζηθέο πεγέο πξνζέγγηζεο ησλ κεγεζψλ ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη ηα εζληθνινγηζηηθά 

ζηνηρεία θαη νη δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Ζ ινγηθή απηή 

βαζίδεηαη ζηε θιαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θπθιψκαηνο ηεο νηθνλνκίαο, ζχκθσλα 



137 

 

κε ην νπνίν νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ ηαπηίδνληαη κε ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θξάηνπο. 

Ζ κε ηαχηηζε ζπλεπψο ηνπ χςνπο ηεο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ (ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο) κε εθείλε ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φγθνπ 

ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ζηε δηαπίζησζε φηη ην εζληθφ πξντφλ είλαη ππνεθηηκεκέλν. 

 

πλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο 

Σν πςειφ πνζνζηφ παξανηθνλνκίαο απνθαιχπηεη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ θαηαγξάθεηαη κε ζπλέπεηα ην εζληθφ πξντφλ πνπ 

εκθαλίδνπλ νη εζληθνί ινγαξηαζκνί λα είλαη ζνβαξά ππνεθηηκεκέλν. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

ιαλζαζκέλν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζηφρσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, γηαηί ε 

παξανηθνλνκία κπνξεί λα εμνπδεηεξψζεη κέηξα πνιηηηθήο πνπ βαζίδνληαη κφλνλ ζηελ 

επίζεκε νηθνλνκία. 

Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ησλ παξανηθνλνκνχλησλ εθηφο ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ ηεο 

αγνξάο θαη ησλ λφκσλ ζπλεπάγεηαη αζέκηην αληαγσληζκφ θαη ππεξθέξδε. Ζ ππνεθηίκεζε 

επίζεο ηνπ ΑΔΠ, νδεγεί ζε ππνβάζκηζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία φκσο ζα θαζνξίζνπλ ηελ αζθνχκελε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή. Ζ χπαξμε πςεινχ πνζνζηνχ παξανηθνλνκίαο ζπλνδεχεηαη κε ζεκαληηθή 

θνξνδηαθπγή, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κεησκέλα θνξνινγηθά έζνδα θαη κεγαιχηεξν 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. 

 

34B6.3 Η ςυμβολό του τραπεζικού ςυςτόματοσ ςτη φοροδιαφυγό και 

παραοικονομύα. 

 

     α. Μεραλήκαηα POS 

ήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ιφγσ ησλ πξνκεζεηψλ ησλ ηξαπεδψλ 

απνθεχγνπλ λα πξνκεζεπηνχλ κεραλέο POS. Οη πνιίηεο φηαλ θζάλεη ε ζηηγκή λα πιεξψζνπλ 

κε θάξηα ηνπο απαληνχλ νη ππάιιεινη φηη δελ δηαζέηνπλ ηε ζπζθεπή POS, κε απνηέιεζκα 

είηε λα αλαγθάδνληαη λα πιεξψζνπλ κε κεηξεηά (εθφζνλ δηαζέηνπλ θπζηθά) είηε λα θεχγνπλ 

ρσξίο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. 

Δπίζεο, ην λέν θφιπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηψξα γίλεηαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ POS. Καηά 

ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη δηαπηζηψλεηαη φηη ελψ νη πειάηεο ησλ θαηαζηεκάησλ - 

επηρεηξήζεσλ πιεξψλνπλ κε πηζησηηθή ή ρξεσζηηθή θάξηα θαη ε ζπλαιιαγή γίλεηαη 

θαλνληθά κέζσ ησλ POS, νη επαγγεικαηίεο ή νη ππάιιεινη ηνπ ηακείνπ δίλνπλ κφλν ηελ 

απφδεημε πνπ εθδίδεηαη απφ ην κεράλεκα POS θαη φρη ηελ απφδεημε απφ ηελ ηακεηαθή 

κεραλή. Έηζη, κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ εκθαλίδνπλ ζην Τπ. Οηθνλνκηθψλ ηηο πξαγκαηηθέο 

εηζπξάμεηο ηεο επηρείξεζεο. 
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β. Παξαθξαηνχκελνη θφξνη 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη παξαθξαηνχκελνη θφξνη επί ησλ ηφθσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

απνδίδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Γηα ηελ απφδνζή ηνπο πξνο ην Γεκφζην νη επηρεηξήζεηο 

παίξλνπλ απφ ηελ ηξάπεδα ην ελεκεξσηηθφ φπνπ έρνπλ ππνινγηζηεί απηνί νη ζπγθεθξηκέλνη 

ηφθνη. Οη ηξάπεδεο φκσο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνζηέιινπλ απηφ ην ελεκεξσηηθφ 

extrai ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, νπφηε επαθίεηαη ζηελ θαιή πξφζεζε ή ην ζσζηφ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ηεο θάζε επηρείξεζεο λα πάξεη έγθαηξα απφ ηελ ηξάπεδα ην ελεκεξσηηθφ extrai 

ζρεηηθά κε ηνπο ηφθνπο. Καη  θαηφπηλ λα ππνινγίζεη ην ηκήκα ινγηζηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο 

ηνλ παξαθξαηνχκελν θφξν πξνο απφδνζε. Απφ ειέγρνπο ηνπ Τπ.Οηθνλνκηθψλ έρεη 

θαηαγξαθεί φηη δελ είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθφκε θαη  άζεια ρσξίο 

δφιν έρνπλ ιεζκνλήζεη λα πάξνπλ ην ελεκεξσηηθφ extrai ησλ ηφθσλ ή έζησ αξγφηεξα φηαλ 

ην πήξαλ ιφγσ ηνπ εθπξνζέζκνπ πιήξσζαλ ζεκαληηθφ χςνο πξνζηίκνπ ζην δεκφζην. ια 

απηά ζα είραλ απνθεπρζεί εάλ ε ίδηα ε ηξάπεδα είρε ειεθηξνληθφ πξφγξακκα απνζηνιήο ησλ 

ηφθσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηεο παξαθξάηεζεο απεπζείαο πξνο ηε ΓΓΓΔ. 

 

γ. Φνξνινγηθνί  Παξάδεηζνη     

Χο εθ ηνχηνπ, ε ρξεκαηνπηζησηηθή νηθνλνκία ηεο ΔΔ έρεη παξάιιεια αλαπηχμεη έλα 

απνηειεζκαηηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θνξνινγηθψλ παξάδεηζσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλαπηπζζφκελεο παξανηθνλνκίαο  ηεο. χκθσλα κε ην Financial  Privacy Index (FSI 

2013) επί ηνπ παξφληνο ε Γεξκαλία θαη νξηζκέλεο γεηηνληθέο ρψξεο, θπκαίλνληαη 

κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ ηνπ θφζκνπ. 

Πίλαθαο 8: πλνιηθή εηθφλα ζθηψδνπο νηθνλνκίαο (παξανηθνλνκίαο) θαη λφκηκεο 

ζηελ Δπξσδψλε  

 

 

Πεγή: Eurostat, 252Hhttps://www.euretirio.com/paraoikonomia/, Πξφζβαζε 02/10/2016 

 

 

https://www.euretirio.com/paraoikonomia/
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Αληηκεηψπηζε θνξνδηαθπγήο – παξανηθνλνκίαο  

 

ην ζεκεξηλφ δηαζπλδεδεκέλν θφζκν, νη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ηεο 

θνξνδηαθπγήο, παξανηθνλνκίαο θαη δηαθζνξάο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε φιε ηελ  παγθφζκηα  

νηθνλνκία  θαη   θνηλσλία πνιχ πέξα απφ ην ζεκείν φπνπ έρεη επηηειεζζεί ε πξάμε απηή 

θαζεαπηή. Γηα λα θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθά ε δηαθζνξά ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη 

δηεζλψο απαηηείηαη δηαθάλεηα, ινγνδνζία θαη αθεξαηφηεηα ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Δπηβάιιεηαη ε νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε 

παξαδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθνχλησλ. Παξάιιεια απαηηείηαη απινπνίεζε θαη 

εθινγίθεπζε ησλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ κε ηελ απνθπγή ηεο ζπρλήο αιιαγήο ησλ λφκσλ θαη 

ηεο παλζπεξκίαο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ην ίδην αληηθείκελν. Δίλαη απαξαίηεην, 

ζπλεπψο, ν λνκνζέηεο λα θαζνξίζεη επαθξηβψο ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (εκπφξην 

λαξθσηηθψλ, φπισλ, καζηξνπία θιπ) θαη πφηε λφκηκεο πξάμεηο θαζίζηαληαη παξάλνκεο (φηαλ 

δελ δίδεηαη απφδεημε είζπξαμεο θάπνηνπ πνζνχ) θαη ηηο αληίζηνηρεο απζηεξέο πνηλέο θαη 

θπξψζεηο. Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε 

κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ γηαηί σζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ηνπο αλέξγνπο ζηελ παξανηθνλνκία γηα λα απνθηήζνπλ ηα εηζνδήκαηα εθείλα πνπ ηνπο 

εμαζθαιίδνπλ έλα αλεθηφ επίπεδν επηβίσζεο. 

Ο ΟΟΑ εδψ θαη 15 ρξφληα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ  Καηαπνιέκεζε 

ηεο  Γσξνδνθίαο Αιινδαπψλ Γεκφζησλ Λεηηνπξγψλ ζε Γηεζλείο  Δπηρεηξεκαηηθέο  

πλαιιαγέο είλαη παγθφζκηνο εγέηεο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο. Ζ επηζηεκνληθή απηή 

πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηελ παξανηθνλνκία θαη δηαθζνξά ζηελ επηρείξεζε, ηε θνξνινγία, 

ηελ αλαπηπμηαθή βνήζεηα, θαη ηε δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα σο ρψξα κέινο αιιά θαη 

επξχηεξα, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ηζρπξφηεξεο, 

θαζαξφηεξεο θαη πην δίθαηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.   

   Σν 2010 εθδφζεθε ε Οδεγία γηα ηε Γηεπθφιπλζε ηεο πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

Φνξνινγηθψλ θαη Άιισλ Αξρψλ Δπηβνιήο ηνπ Νφκνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ησλ νβαξψλ 

Δγθιεκάησλ. Με   βάζε  ηελ  νδεγία απηή  νη  ρψξεο ζα πξέπεη ζα πηνζεηήζνπλ  λνκηθά  θαη   

δηνηθεηηθά  πιαίζηα, θαη λα παξέρνπλ θαζνδήγεζε, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο θνξνινγηθνχο  

ππαιιήινπο  λα αλαθέξνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή επηβνιήο ηνπ λφκνπ ηηο ππνςίεο ηνπο γηα φια 

ηα ζνβαξά νηθνλνκηθά εγθιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

    Αθνινχζσο, ην 2011 έγηλε ε έλαξμε ηνπ Γηαιφγνπ ηνπ ζιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ Φφξνπκ γηα ηε Φνξνινγία θαη ην Οηθνλνκηθφ Έγθιεκα, πνπ έιαβε ρψξα ην Μάξηην 

ηνπ 2011 ζην  ζιν ηεο Ννξβεγίαο. Ο Γηάινγνο ηνπ ζιν ελζαξξχλεη ηηο ρψξεο λα 

πηνζεηήζνπλ κηα νιφθιεξε δηαθπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ 

κνξθψλ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνξνινγηθνχ εγθιήκαηνο, ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο. 
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6BΚΕΥΑΛΑΙΟ 7ο 

 

35B7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΣΗ ΈΡΕΤΝΑ ΒΑΕΙ 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

36B7.1 Η καταςκευό του ερωτηματολογύου 

 

Ζ θαηάιιειε εξεπλεηηθή κέζνδνο επηιέρζεθε κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο. Ζ 

παξνχζα έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ραξαθηεξίδεηαη σο πνζνηηθή θαη ε 

δηεμαγσγή ηεο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηά θφξσλ ζε παξφκνηνπ είδνπο έξεπλεο (De Vaous, 2007;Neuman&Robson, 2012). 

Γεληθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εηαηξηψλ 

αλεμαξηήηνπ είδνπο αλαθνξηθά κε ηελ θνξνινγηθή εζηθή, ηε θνξνιφγεζε θαη ηε 

θνξνδηαθπγή.  

Δπηπιένλ, ζρεκαηίζηεθαλ νη αθφινπζεο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο: 

 Πνηέο νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ θνξνινγηθή εζηθή? 

 Πνηέο νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ θνξνδηαθπγή? 

 Πνηέο νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηδαληθή θνξνιφγεζε? 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ εηαηξηψλ θαη 

ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ?  

 

37B7.2 Οι ερωτόςεισ του ερωτηματολογύου ωσ ερευνητικό εργαλεύο 

 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην σο ην 

εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο.  

Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε πξσηφηππν 

εξσηεκαηνιφγην κε βάζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζην πεδίν ηεο θνξνιφγεζεο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 4 ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα απνηειείηαη απφ 

ελληά εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγηθή εζηθή κε ηε κέηξεζε ηνπο λα γίλεηαη 

κε κία θιίκαθα ηχπνπ Likert 5 ζεκείσλ φπνπ 1=δηαθσλψ απφιπηα θαη 5=πκθσλψ 

απφιπηα. Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε θνξνδηαθπγή θαη απνηειείηαη απφ 14 

εξσηήζεηο κε ηε κέηξεζε ηνπο λα γίλεηαη κε δηάθνξεο θιίκαθεο. Ζ ηξίηε ελφηεηα 
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απνηειείηαη απφ 5 εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε 

κέηξεζε ηνπο λα γίλεηαη κε κία θιίκαθα ηχπνπ Likert 5 ζεκείσλ φπνπ 1=πνιχ 

κηθξφηεξα θαη 5=πνιχ κεγαιχηεξα. Σέινο, ε ηέηαξηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην θιείλεη κε κία εξψηεζε 

αλνηρηνχ ηχπν φπνπ νη εξσηψκελνη εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα πηζαλέο 

κειινληηθέο βειηηψζεηο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

 

38B7.3.  Μϋτρηςη τησ αξιοπιςτύασ και εγκυρότητασ του ερωτηματολογύου 

 
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή θαη ηελ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ειέγρζεθε γηα ηελ θαηλνκεληθή 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ.  

Ζ θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

νη επηιεγκέλεο ελφηεηεο θαη εξσηήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ 

έρεη πξνεγεζεί. Σν εξσηεκαηνιφγην δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα εγθπξφηεηαο θαζψο 

φιεο νη εξσηήζεηο θαη νη νδεγίεο είλαη δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα θαη επηπξνζζέησο ν 

εξεπλεηήο ήηαλ παξφλ γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ απνξηψλ.  

Ζ αμηνπηζηία αθνξά ην θαηά πφζν κία δνθηκαζία ή έξεπλα αλαδεηθλχεη ην 

πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ ππφ κειέηε ραξαθηεξηζηηθνχ. Ζ αμηνπηζηία πξνθχπηεη κέζσ 

ηελ επαλαιεπηηθφηεηα ελφο απνηειέζκαηνο. ηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ηφηε κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί πσο ην εξγαιείν ππνινγίδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ πξαγκαηηθή ηηκή 

ηνπ εμεηαδφκελνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. 

Ο πνην γλσζηφο ηξφπνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο είλαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο alpha  (a) ηνπ 

Cronbach. Σηκέο αμηνπηζηίαο κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 0,70 ζεσξνχληαη απνδεθηέο 

(DeVaus, 2007).  

 Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Δλφηεηα Α .835 9 

Δλφηεηα Β .746 14 

Δλφηεηα Γ .729 5 

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο πνπ εθηειέζηεθε είρε σο απνηέιεζκα ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο 

Cronbach Alpha κεγαιχηεξν ηνπ 0.70, βάζεη ηνπ νπνίνπ δηαπηζηψλεηαη ηθαλνπνηεηηθή 

εζσηεξηθή ζπλέπεηαο αμηνπηζηία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
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39B7.4 Η μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ 

66B7.4.1 Ο Πληθυςμόσ και το μϋγεθοσ δεύγματοσ τησ Έρευνασ 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζην ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ, 

πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα, δειαδή ηα ππνςήθηα ζηνηρεία, πνπ κπνξνχλ 

λα επηιεγνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δείγκαηνο (De Vaus, 2007). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ν πιεζπζκφο ζηφρνο είλαη επηρεηξήζεηο θάζε λνκηθήο κνξθήο, 

κε ην δείγκα ηεο έξεπλαο λα είλαη δείγκα επρέξεηαο 100 επηρεηξήζεσλ, 10 απφ θάζε 

είδνο λνκηθήο κνξθήο.  

Ζ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ έγηλε ηπραία θαη ακεξφιεπηα. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή απφ ηνπο εθάζηνηε 

επηθεθαιείο ησλ νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ θαη απαληήζεθαλ 100 εξσηεκαηνιφγηα. 

Σέινο, γεσγξαθηθά ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηψκελνπο απφ φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα φιε ηε ρψξα.  

 

67B7.4.2 Η διεξαγωγό τησ Έρευνασ 

πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ λνκηθψλ κνξθψλ απφ φιε ηε 

ρψξα. Υξνληθά ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ κελψλ Ηνπλίνπ θαη 

επηεκβξίνπ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ 100 επηρεηξήζεηο.  

Ζ εξεπλήηξηα ήηαλ παξνχζα ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμαζθαιίδνληαο ηελ θαηαλφεζε ηελ απάληεζε 

φισλ ησλ εξσηήζεσλ, απνθεχγνληαο έηζη πηζαλέο παξεξκελείεο θαη απψιεηα 

δεδνκέλσλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε. Δπίζεο, επηζήκαλε ζηνπο εξσηψκελνπο πσο ηα 

απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

68B7.4.3 Η ανϊλυςη των δεδομϋνων 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξείρε ε έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 20.0. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε 

ρξήζε:  
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 Πηλάθσλ ζπρλνηήησλ θαη ξαβδνγξακκάησλ. 

 πγθξηηηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο γηα ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

ηεο πξφζεζεο ρξήζεο ηνπ e-banking θαη ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξφζεζε ρξήζεο ηνπ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (One-way ANOVA) θαη ην ζηαηηζηηθφ ηεζη ρ
2
επηιέρζεθαλ 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ. Ζ επηινγή ησλ ηεζη 

έγηλε κε βάζε ην επίπεδν κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα ε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο (One-way ANOVA) επηιέρζεθε γηα ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ κίαο 

πνζνηηθήο(εθάζηνηε εξψηεζε) θαη κίαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο(είδνο ηεο επηρείξεζεο) 

ελψ ην ζηαηηζηηθφ ηεζη ρ
2
 γηα ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ(θαη νη 

δχν εξσηήζεηο είλαη θαηεγνξηθέο). Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη επαλαιήθζεθε γηα θάζε δεπγάξη 

κεηαβιεηψλ.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ-ππφζεζεο πνπ αθνινπζήζεθε (κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

ηέζεθε 0.05) ήηαλ ε εμήο: 

 Ζ0 = Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 Ζ1 =  Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 
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40B7.5 Σα ευρόματα τησ ϋρευνασ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξσηνγελψλ 

ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο γίλεηαη θαη ζπζρέηηζε ησλ επξεκάησλ αλά είδνο εηαηξίαο. 

 

Μέξνο Α. Ζ θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή 

69B7.5.1 Η Υορολογικό ηθικό 

1. Δάλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη άδηθν 

Ο Πίλαθαο 1 θαη ην Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ ην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο είλαη άδηθν». πγθεθξηκέλα, νη Α.Δ. ζπκθσλνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο καο είλαη άδηθν κε κέζν φξν 3.7, θαη αθνινπζνχλ νη Ο.Δ. κε κέζν φξν 3.6 θαη 

νη αηνκηθέο εηαηξίεο κε 3.5 κέζν φξν, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε κέζν φξν 2.7. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.806) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη 

εζηθή, εάλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο είλαη άδηθν». 

 

Πύνακασ 1:Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν το φορολογικό ςύςτημα τησ χώρασ 

μασ εύναι ϊδικο 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 3,5000 1,58114  

Ο.Δ. 10 3,6000 1,50555  

Δ.Δ. 10 3,1000 1,28668  

ΑΔ 10 3,7000 1,49443  

ΑΒΔΔ 10 3,1000 1,44914  

ΔΠΔ 10 3,4000 1,07497 0.806 

Μνλνπξφζσπε 10 3,2000 1,13529  

πλεηαηξηζκφο 10 2,8000 1,39841  

ΗΚΔ 10 3,2000 1,13529  

Ναπηηιηαθή 10 2,7000 1,33749  

χλνιν 100 3,2300 1,32463  
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Διϊγραμμα 1: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν το φορολογικό ςύςτημα τησ 

χώρασ μασ εύναι ϊδικο 

 

 
 

 

Βξέζεθε φηη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ 

(30%)  δηαθσλεί πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή θαη πνζνζηφ (9%) δηαθσλεί 

απφιπηα εάλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο είλαη άδηθν. Δλψ πνζνζηφ (29%) 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκθσλεί φηη ην Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη άδηθν, 

θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (21%)  ζπκθσλεί απφιπηα φηη ην Διιεληθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα είλαη άδηθν. Οπφηε ζπκπεξαζκαηηθά, ε πξάμε ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, εάλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο είλαη άδηθν, δηθαηνινγείηαη 

σο εζηθή ζην ζχλνιφ ηεο θαηά πνζνζηφ 50% (Γηάγξακκα 1α). 
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Διϊγραμμα 1α: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν το φορολογικό ςύςτημα τησ 

χώρασ μασ εύναι ϊδικο 

 

 
 

 

2. Δάλ νη θνξνινγηθνχ ζπληειεζηέο είλαη πνιχ πςεινί 

Ο Πίλαθαο 2 θαη ην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ νη θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηέο είλαη πνιχ πςεινί». πγθεθξηκέλα, νη αηνκηθέο εηαηξίεο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζπκθσλνχλ πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ νη θνξνινγηθνχ ζπληειεζηέο 

είλαη πνιχ πςεινί κε κέζν φξν 3.9, θαη αθνινπζνχλ νη Ο.Δ. κε 3.8 θαη νη 

κνλνπξφζσπεο κε επίζεο 3.8 κέζν φξν, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε κέζν φξν 2.4. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.323) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη 

εζηθή, εάλ νη θνξνινγηθνχ ζπληειεζηέο είλαη πνιχ πςεινί». 
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Πύνακασ 2:Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν οι φορολογικού ςυντελεςτϋσ εύναι 

πολύ υψηλού 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 3,9000 1,37032  

Ο.Δ. 10 3,8000 1,54919  

Δ.Δ. 10 3,5000 1,17851  

ΑΔ 10 3,4000 1,17379  

ΑΒΔΔ 10 2,9000 1,72884  

ΔΠΔ 10 2,9000 1,19722 0.323 

Μνλνπξφζσπε 10 3,8000 1,13529  

πλεηαηξηζκφο 10 3,2000 1,75119  

ΗΚΔ 10 3,3000 1,25167  

Ναπηηιηαθή 10 2,4000 1,42984  

χλνιν 100 3,3100 1,40486  

 

Διϊγραμμα 2: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν οι φορολογικού ςυντελεςτϋσ 

εύναι πολύ υψηλού 
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Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (29%) 

δηαθσλεί θαη πνζνζηφ (10%) δηαθσλεί απφιπηα, πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ 

νη θνξνινγηθνχ ζπληειεζηέο είλαη πνιχ πςεινί. Δλψ πνζνζηφ (24%) ζπκθσλεί θαη 

πνζνζηφ (28%) ζπκθσλεί απφιπηα πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο είλαη πνιχ πςεινί. Οπφηε ζπκπεξαζκαηηθά, ε πξάμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, εάλ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο είλαη πνιχ 

πςεινί, δηθαηνινγείηαη σο εζηθή ζην ζχλνιφ ηεο θαηά πνζνζηφ 52%(Γηάγξακκα 2α) 

 

Διϊγραμμα 2α: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν οι φορολογικού ςυντελεςτϋσ 

εύναι πολύ υψηλού 

 

 
 

3. Αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη ζπαηαιηέηαη 

Ο Πίλαθαο 3 θαη ην Γηάγξακκα 3 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη ζπαηαιηέηαη». πγθεθξηκέλα, νη Δ.Δ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη ζπαηαιηέηαη, κε κέζν φξν 3.6, 
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αθνινπζνχλ νη Ο.Δ. κε 3.5 θαη νη κνλνπξφζσπεο κε επίζεο 3.5 κέζν φξν, ελψ ηε 

κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε κέζν φξν 2.3. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.586) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «Ζ θνξνδηαθπγή είλαη 

εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη ζπαηαιηέηαη». 

 

Πύνακασ 3:Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, ακόμα κι αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των 

φόρων που ειςπρϊττονται ςπαταλιϋται 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 3,1000 1,72884  

Ο.Δ. 10 3,5000 1,64992  

Δ.Δ. 10 3,6000 1,26491  

ΑΔ 10 3,4000 1,34990  

ΑΒΔΔ 10 2,7000 1,63639  

ΔΠΔ 10 2,8000 1,31656 0.586 

Μνλνπξφζσπε 10 3,5000 1,26930  

πλεηαηξηζκφο 10 2,9000 1,72884  

ΗΚΔ 10 3,1000 1,37032  

Ναπηηιηαθή 10 2,3000 1,05935  

χλνιν 100 3,0900 1,44317  
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Διϊγραμμα 3: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, ακόμα κι αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των 

φόρων που ειςπρϊττονται ςπαταλιϋται 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (36%) 

απάληεζε πσο δηαθσλεί θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (12%) πσο δηαθσλεί απφιπηα, πσο ε 

θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη ζπαηαιηέηαη. Δλψ πνζνζηφ (15%) απάληεζε πσο ζπκθσλεί θαη 

πνζνζηφ (24%) πσο ζπκθσλεί απφιπηα. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαηά πνζνζηφ 

(48%),  ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη ζπαηαιηέηαη (Γηάγξακκα 3α). 
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Διϊγραμμα 3α: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, ακόμα κι αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό 

των φόρων που ειςπρϊττονται ςπαταλιϋται 

 

 
 

 

4. Αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη 

ζπλεηά 

Ο Πίλαθαο 4 θαη ην Γηάγξακκα 4 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζπλεηά». πγθεθξηκέλα, νη 

ζπλεηαηξηζκνί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ πσοε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, 

αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζπλεηά, 

κε κέζν φξν 2.7, αθνινπζνχλ νη αηνκηθέο εηαηξίεο κε 2.4 θαη νη Α.Δ. κε επίζεο 2.4 

κέζν φξν, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε κέζν 

φξν 1.7. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.771) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη 



152 

 

εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη 

ζπλεηά». 

Πύνακασ 4:Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, ακόμα κι αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των 

φόρων που ειςπρϊττονται δαπανϊται ςυνετϊ 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 2,4000 1,34990  

Ο.Δ. 10 2,3000 1,25167  

Δ.Δ. 10 2,0000 1,15470  

ΑΔ 10 2,4000 1,07497  

ΑΒΔΔ 10 2,0000 1,15470  

ΔΠΔ 10 2,3000 1,25167 0.771 

Μνλνπξφζσπε 10 2,3000 ,48305  

πλεηαηξηζκφο 10 2,7000 1,70294  

ΗΚΔ 10 2,6000 1,26491  

Ναπηηιηαθή 10 1,7000 ,82327  

χλνιν 100 2,2700 1,17082  

 

Διϊγραμμα 4: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, ακόμα κι αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των 

φόρων που ειςπρϊττονται δαπανϊται ςυνετϊ 
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Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (46%) 

απάληεζε πσο δηαθσλεί θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (26%) πσο δηαθσλεί απφιπηα, πσο ε 

θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζπλεηά. Δλψ πνζνζηφ (11%) ζπκθσλεί θαη πνζνζηφ (7%) 

ζπκθσλεί απφιπηα πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαηά 

πνζνζηφ (72%),  ε θνξνδηαθπγή δελ είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζπλεηά (Γηάγξακκα 4α). 

 

Διϊγραμμα 4α: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, ακόμα κι αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό 

των φόρων που ειςπρϊττονται δαπανϊται ςυνετϊ 

 

 

 

5. Αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ δελ είλαη σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

Ο Πίλαθαο 5 θαη ην Γηάγξακκα 5 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αλ έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ δελ είλαη 

σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο». πγθεθξηκέλα, νη Α.Δ. ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 
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ζπκθσλνχλ πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ δελ είλαη σθέιηκα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, κε κέζν φξν 3.3, αθνινπζνχλ νη Ο.Δ. κε 2.8 θαη νη Δ.Δ. κε 2.5 κέζν 

φξν, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε κέζν φξν 

1.9. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.560) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη 

εζηθή, αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ δελ είλαη σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο». 

Πύνακασ 5:Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των φόρων που 

ειςπρϊττονται δαπανϊται ςε προγρϊμματα που δεν εύναι ωφϋλιμα για τισ 

επιχειρόςεισ 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 2,3000 1,15950  

Ο.Δ. 10 2,8000 1,31656  

Δ.Δ. 10 2,5000 1,17851  

ΑΔ 10 3,3000 1,25167  

ΑΒΔΔ 10 2,5000 1,58114  

ΔΠΔ 10 2,5000 1,08012 0.560 

Μνλνπξφζσπε 10 2,5000 ,70711  

πλεηαηξηζκφο 10 2,3000 1,33749  

ΗΚΔ 10 2,5000 1,35401  

Ναπηηιηαθή 10 1,9000 1,10050  

χλνιν 100 2,5100 1,21850  
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Διϊγραμμα 5: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των φόρων 

που ειςπρϊττονται δαπανϊται ςε προγρϊμματα που δεν εύναι ωφϋλιμα για τισ 

επιχειρόςεισ 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (47%) 

απάληεζε πσο δηαθσλεί θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (18%) πσο δηαθσλεί απφιπηα, πσο ε 

θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ δελ είλαη σθέιηκα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δλψ πνζνζηφ (16%) ζπκθσλεί θαη πνζνζηφ (9%) ζπκθσλεί απφιπηα 

πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαηά πνζνζηφ (65%),  ε 

θνξνδηαθπγή δελ είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ δελ είλαη σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

(Γηάγξακκα 5α). 
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Διϊγραμμα 5α: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των φόρων 

που ειςπρϊττονται δαπανϊται ςε προγρϊμματα που δεν εύναι ωφϋλιμα για τισ 

επιχειρόςεισ 

 
 

6. Αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε 

πξνγξάκκαηα σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

Ο Πίλαθαο 6 θαη ην Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αλ έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα σθέιηκα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο». πγθεθξηκέλα, νη Η.Κ.Δ. ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ πσοε 

θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη 

δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κε κέζν φξν 2.8, κεηά 

αθνινπζνχλ νη Δ.Δ. κε 2.5 θαη νη Α.Δ. κε 2.4 κέζν φξν, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία 

εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε κέζν φξν 1.8. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (ΑΝΟVA) ην sig. (0.226) είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” δελ δηαθέξνπλ ζε 

ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αλ έλα 
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κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα σθέιηκα 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο». 

Πύνακασ 6:Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των φόρων που 

ειςπρϊττονται δαπανϊται ςε προγρϊμματα ωφϋλιμα για τισ επιχειρόςεισ 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 1,5000 ,52705  

Ο.Δ. 10 2,3000 1,25167  

Δ.Δ. 10 2,5000 1,26930  

ΑΔ 10 2,4000 ,96609  

ΑΒΔΔ 10 2,0000 1,15470  

ΔΠΔ 10 1,8000 ,63246 0.226 

Μνλνπξφζσπε 10 2,2000 ,78881  

πλεηαηξηζκφο 10 2,3000 1,25167  

ΗΚΔ 10 2,8000 1,31656  

Ναπηηιηαθή 10 1,8000 1,03280  

χλνιν 100 2,1600 1,07045  

 

Διϊγραμμα 6: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των φόρων 

που ειςπρϊττονται δαπανϊται ςε προγρϊμματα ωφϋλιμα για τισ επιχειρόςεισ 
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Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (52%) 

απάληεζε πσο δηαθσλεί θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (26%) πσο δηαθσλεί απφιπηα πσο ε 

θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δλψ 

πνζνζηφ (12%) ζπκθσλεί θαη πνζνζηφ (4%) ζπκθσλεί απφιπηα πσο ε θνξνδηαθπγή 

είλαη εζηθή. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαηά πνζνζηφ (78%),  ε θνξνδηαθπγή δελ είλαη 

εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ είλαη σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο (Γηάγξακκα 6α). 

 

Διϊγραμμα 6α: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, αν ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των φόρων 

που ειςπρϊττονται δαπανϊται ςε προγρϊμματα ωφϋλιμα για τισ επιχειρόςεισ 

 

 
 

7. Δάλ ε πηζαλφηεηα λα εληνπηζηεί είλαη ρακειή 

Ο Πίλαθαο 7 θαη ην Γηάγξακκα 7 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ ε πηζαλφηεηα λα 

εληνπηζηεί είλαη ρακειή». πγθεθξηκέλα, νη αηνκηθέο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζπκθσλνχλ πσοε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ ε πηζαλφηεηα λα εληνπηζηεί είλαη 
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ρακειή, κε κέζν φξν 3.4, αθνινπζνχλ νη Ο.Δ. κε 3.1 θαη νη Η.Κ.Δ. κε 2.4 κέζν φξν, 

ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε κέζν φξν 1.3. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.001) είλαη κηθξφηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” δηαθέξνπλ 

ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ ε 

πηζαλφηεηα λα εληνπηζηεί είλαη ρακειή». 

Πύνακασ 7:Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν η πιθανότητα να εντοπιςτεύ εύναι 

χαμηλό 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 3,4000 1,50555  

Ο.Δ. 10 3,1000 1,37032  

Δ.Δ. 9 1,6667 ,50000  

ΑΔ 10 2,1000 1,28668  

ΑΒΔΔ 10 1,8000 1,22927  

ΔΠΔ 10 1,6000 ,51640 0.001 

Μνλνπξφζσπε 10 2,0000 ,66667  

πλεηαηξηζκφο 9 2,0000 1,32288  

ΗΚΔ 10 2,4000 1,17379  

Ναπηηιηαθή 10 1,3000 ,48305  

χλνιν 98 2,1429 1,20992  
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Διϊγραμμα 7: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν η πιθανότητα να εντοπιςτεύ εύναι 

χαμηλό 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (38%) 

απάληεζε πσο δηαθσλεί θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (35%) πσο δηαθσλεί απφιπηα πσο ε 

θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ ε πηζαλφηεηα λα εληνπηζηεί είλαη ρακειή. Δλψ 

πνζνζηφ (12%) ζπκθσλεί θαη πνζνζηφ (6%) ζπκθσλεί απφιπηα πσο ε θνξνδηαθπγή 

είλαη εζηθή. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαηά πνζνζηφ (73%),  ε θνξνδηαθπγή δελ είλαη 

εζηθή, εάλ ε πηζαλφηεηα λα εληνπηζηεί είλαη ρακειή(Γηάγξακκα 7α). 
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Διϊγραμμα 7α: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν η πιθανότητα να εντοπιςτεύ 

εύναι χαμηλό 

 

 
 

8. Δάλ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ πξφζσπα δηεμαγσγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

Ο Πίλαθαο 8 θαη ην Γηάγξακκα 8 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ κπνξεί λα 

θαιπθζεί απφ πξφζσπα δηεμαγσγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ». πγθεθξηκέλα, νη 

Ο.Δ. ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ πσοε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ κπνξεί λα 

θαιπθζεί απφ πξφζσπα δηεμαγσγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, κε κέζν φξν 2.5, 

αθνινπζνχλ νη Η.Κ.Δ. κε 2.4 θαη νη Α.Δ. κε 2.3 κέζν φξν, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία 

εκθαλίδνπλ νη ΑΒΔΔ κε κέζν φξν 1.5. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.421) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη 

εζηθή, εάλ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ πξφζσπα δηεμαγσγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ». 
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Πύνακασ 8:Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν μπορεύ να καλυφθεύ από πρόςωπα 

διεξαγωγόσ του φορολογικού ελϋγχου 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 2,3000 1,49443  

Ο.Δ. 10 2,5000 1,50923  

Δ.Δ. 10 2,0000 1,15470  

ΑΔ 10 2,3000 1,33749  

ΑΒΔΔ 10 1,5000 ,70711  

ΔΠΔ 10 2,1000 ,87560 0.421 

Μνλνπξφζσπε 10 2,2000 1,13529  

πλεηαηξηζκφο 10 1,5000 ,70711  

ΗΚΔ 10 2,4000 1,07497  

Ναπηηιηαθή 10 1,7000 1,05935  

χλνιν 100 2,0500 1,14040  

 

Διϊγραμμα 8: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν μπορεύ να καλυφθεύ από 

πρόςωπα διεξαγωγόσ του φορολογικού ελϋγχου 
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Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (39%) 

απάληεζε πσο δηαθσλεί απφιπηα θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (36%) πσο δηαθσλεί πσο ε 

θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ πξφζσπα δηεμαγσγήο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Δλψ πνζνζηφ (11%) ζπκθσλεί θαη πνζνζηφ (4%) ζπκθσλεί 

απφιπηα. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαηά πνζνζηφ (75%),  ε θνξνδηαθπγή δελ είλαη 

εζηθή, εάλ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ πξφζσπα δηεμαγσγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

(Γηάγξακκα 8α). 

Διϊγραμμα 8α: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν μπορεύ να καλυφθεύ από 

πρόςωπα διεξαγωγόσ του φορολογικού ελϋγχου 

 
 

9. Δάλ δελ αληέρεη θάπνηα επηρείξεζε νηθνλνκηθά λα πιεξψζεη 

Ο Πίλαθαο 9 θαη ην Γηάγξακκα 9 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ δελ αληέρεη 

θάπνηα επηρείξεζε νηθνλνκηθά λα πιεξψζεη». πγθεθξηκέλα, νη αηνκηθέο εηαηξίεο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ πσο ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ δελ αληέρεη 

θάπνηα επηρείξεζε νηθνλνκηθά λα πιεξψζεη, κε κέζν φξν 3.3, αθνινπζνχλ νη Δ.Δ. κε 

2.8 θαη νη Α.Δ. κε 2.7 κέζν φξν, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε κέζν φξν 2.1. 
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Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.247) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ε θνξνδηαθπγή είλαη 

εζηθή, εάλ δελ αληέρεη θάπνηα επηρείξεζε νηθνλνκηθά λα πιεξψζεη». 

 

Πύνακασ 9: Εϊν δεν αντϋχει κϊποια επιχεύρηςη οικονομικϊ να πληρώςει 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 3,3000 1,49443  

Ο.Δ. 10 2,7000 1,63639  

Δ.Δ. 10 2,8000 1,03280  

ΑΔ 10 2,7000 1,41814  

ΑΒΔΔ 10 2,5000 1,17851  

ΔΠΔ 10 2,4000 ,51640 0.247 

Μνλνπξφζσπε 9 3,3333 1,22474  

πλεηαηξηζκφο 10 2,0000 1,15470  

ΗΚΔ 10 2,7000 ,94868  

Ναπηηιηαθή 10 2,1000 ,99443  

χλνιν 99 2,6465 1,21482  
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Διϊγραμμα 9: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν δεν αντϋχει κϊποια επιχεύρηςη 

οικονομικϊ να πληρώςει 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (37%) 

απάληεζε πσο δηαθσλεί θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (16%) πσο δηαθσλεί απφιπηα πσο ε 

θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, εάλ δελ αληέρεη θάπνηα επηρείξεζε νηθνλνκηθά λα 

πιεξψζεη. Δλψ πνζνζηφ (12%) ζπκθσλεί θαη πνζνζηφ (11%) ζπκθσλεί απφιπηα. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαηά πνζνζηφ (53%),  ε θνξνδηαθπγή δελ είλαη εζηθή, εάλ 

δελ αληέρεη θάπνηα επηρείξεζε νηθνλνκηθά λα πιεξψζεη(Γηάγξακκα 9α). 
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Διϊγραμμα 9α: Η φοροδιαφυγό εύναι ηθικό, εϊν δεν αντϋχει κϊποια επιχεύρηςη 

οικονομικϊ να πληρώςει 
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Μέξνο Β: Φνξνδηαθπγή 

70B7.5.2 Η Υοροδιαφυγό 

χλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ: 

10. Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ σο άρξεζηα, ειαηησκαηηθά 

Ο Πίλαθαο 10 θαη ην Γηάγξακκα 10 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ πσιήζεηο 

εκπνξεπκάησλ σο άρξεζηα, ειαηησκαηηθά. πγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξν κέζν φξν 

εζφδσλ απφ πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ σο άρξεζηα, ειαηησκαηηθά εκθαλίδνπλ νη 

ζπλεηαηξηζκνί κε 4.4, αθνινπζνχλ νη Δ.Δ. κε 3.4 θαη νη Δ.Π.Δ. κε 3.2 κέζν φξν, ελψ 

ην κηθξφηεξν κέζν φξν εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε 2.5. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.659) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφπσιήζεηο 

εκπνξεπκάησλ σο άρξεζηα, ειαηησκαηηθά. 

Πύνακασ 10: Πωλόςεισ εμπορευμϊτων ωσ ϊχρηςτα, ελαττωματικϊ 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 9 3,2222 2,10819  

Ο.Δ. 10 2,7000 2,00278  

Δ.Δ. 10 3,4000 1,64655  

ΑΔ 10 3,0000 2,10819  

ΑΒΔΔ 10 2,7000 2,00278 0.659 

ΔΠΔ 10 3,2000 1,98886  

Μνλνπξφζσπε 10 2,9000 2,02485  

πλεηαηξηζκφο 10 4,4000 1,34990  

ΗΚΔ 10 3,1000 2,02485  

Ναπηηιηαθή 10 2,5000 1,95789  

χλνιν 99 3,1111 1,91071  
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Διϊγραμμα 10: Πωλόςεισ εμπορευμϊτων ωσ ϊχρηςτα, ελαττωματικϊ 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (47%) 

απάληεζε πσο δήισζε φιεο ηηο πσιήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ήηαλ άρξεζηα ε 

ειαηησκαηηθά (Γηάγξακκα 10α) 
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Διϊγραμμα 10α: Πωλόςεισ εμπορευμϊτων ωσ ϊχρηςτα, ελαττωματικϊ 

 

 
 

 

11. Παξνρή ππεξεζηψλ κε θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο 

Ο Πίλαθαο 11 θαη ην Γηάγξακκα 11 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ παξνρή ππεξεζηψλ 

κε θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ζχλνιν εζφδσλ 

απφ παξνρή ππεξεζηψλ κε θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί κε 

4.0, αθνινπζνχλ νη Δ.Π.Δ. κε 4.0 επίζεο θαη νη Η.Κ.Δ. κε 3.6 κέζν φξν, ελψ ην 

κηθξφηεξν κέζν φξν εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε 2.5. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.564) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ζχλνιν ησλ εζφδσλ 

ηεο επηρείξεζεο απφ παξνρή ππεξεζηψλ κε θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο». 
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Πύνακασ 11: Παροχό υπηρεςιών μη κύριασ δραςτηριότητασ 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 2,8000 1,93218  

Ο.Δ. 10 3,0000 2,10819  

Δ.Δ. 10 2,5000 1,58114  

ΑΔ 10 3,1000 2,02485  

ΑΒΔΔ 10 3,5000 1,95789 0.564 

ΔΠΔ 10 4,0000 1,69967  

Μνλνπξφζσπε 10 3,3000 2,00278  

πλεηαηξηζκφο 10 4,0000 1,69967  

ΗΚΔ 10 3,6000 1,71270  

Ναπηηιηαθή 10 2,5000 1,95789  

χλνιν 100 3,2300 1,86328  

 

Διϊγραμμα 11: Παροχό υπηρεςιών μη κύριασ δραςτηριότητασ 
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Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (48%) 

απάληεζε πσο δήισζε φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε θχξηαο 

δξαζηεξηφηεηαο(Γηάγξακκα 11α) 

 

Διϊγραμμα 11α: Παροχό υπηρεςιών μη κύριασ δραςτηριότητασ 

 

 
 

12. Δπηρνξεγήζεηο / Δπηδνηήζεηο αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 

Ο Πίλαθαο 12 θαη ην Γηάγξακκα 12 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ επηρνξεγήζεηο / 

επηδνηήζεηο αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ΔΠΑ. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν κέζν 

φξν αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ επηρνξεγήζεηο / 

επηδνηήζεηο αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ΔΠΑ εκθαλίδνπλ νη Η.Κ.Δ. κε 3.8, 

αθνινπζνχλ νη Α.Δ. κε 3.5 θαη νη ζπλεηαηξηζκνί κε 3.4 κέζν φξν, ελψ ην κηθξφηεξν 

κέζν φξν εκθαλίδνπλ νη κνλνπξφζσπεο κε 2.1. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.739) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 
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δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ζχλνιν ησλ εζφδσλ 

ηεο επηρείξεζεο απφ επηρνξεγήζεηο / επηδνηήζεηο αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ΔΠΑ». 

 

Πύνακασ 12: Επιχορηγόςεισ / Επιδοτόςεισ αναπτυξιακϊ προγρϊμματα ΕΣΠΑ 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 9 2,3333 2,00000  

Ο.Δ. 10 3,1000 2,02485  

Δ.Δ. 9 3,0000 2,00000  

ΑΔ 10 3,5000 1,84089  

ΑΒΔΔ 10 3,2000 1,98886  

ΔΠΔ 10 3,3000 2,00278 0.739 

Μνλνπξφζσπε 10 2,1000 1,79196  

πλεηαηξηζκφο 10 3,4000 2,06559  

ΗΚΔ 10 3,8000 1,93218  

Ναπηηιηαθή 10 3,0000 2,10819  

χλνιν 98 3,0816 1,94604  

 

Διϊγραμμα 12: Επιχορηγόςεισ / Επιδοτόςεισ αναπτυξιακϊ προγρϊμματα ΕΣΠΑ 

 
 



173 

 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (47%) 

απάληεζε πσο δήισζε φιεο ηηο Δπηρνξεγήζεηο / Δπηδνηήζεηο αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα ΔΠΑ (Γηάγξακκα 12α). 

 

Διϊγραμμα 12α: Επιχορηγόςεισ / Επιδοτόςεισ αναπτυξιακϊ προγρϊμματα ΕΣΠΑ 

 
 

13. Μεξίζκαηα 

Ο Πίλαθαο 13 θαη ην Γηάγξακκα 13 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ κεξίζκαηα. 

πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν κέζν φξν αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο απφ κεξίζκαηα εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε 4.5, αθνινπζνχλ νη 

ΑΒΔΔ κε 4.4 θαη νη Α.Δ. κε 4.0 κέζν φξν, ελψ ην κηθξφηεξν κέζν φξν εκθαλίδνπλ νη 

αηνκηθέο εηαηξίεο κε 1.8. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.019) είλαη κηθξφηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” δελ 

δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο απφ κεξίζκαηα». 

Πύνακασ 13: Μερύςματα 
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 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 9 1,8889 1,76383  

Ο.Δ. 10 3,3000 2,00278  

Δ.Δ. 9 3,2222 2,10819  

ΑΔ 10 4,0000 1,69967  

ΑΒΔΔ 10 4,4000 1,34990  

ΔΠΔ 10 3,7000 1,88856 0.019 

Μνλνπξφζσπε 10 2,5000 1,95789  

πλεηαηξηζκφο 9 2,3333 2,00000  

ΗΚΔ 10 3,8000 1,61933  

Ναπηηιηαθή 10 4,5000 1,26930  

χλνιν 97 3,3918 1,89053  

 

Διϊγραμμα 13: Μερύςματα 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (52%) 

απάληεζε πσο δήισζε φια ηα κεξίζκαηα (Γηάγξακκα 13α) 
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Διϊγραμμα 13α: Μερύςματα 

 
 

 

14. Πηζηεχεηε φηη νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

(κεραλεκάησλ POS) 

Ο Πίλαθαο 14 θαη ην Γηάγξακκα 14 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «πηζηεχεηε φηη νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη 

κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ (κεραλεκάησλ POS);». πγθεθξηκέλα, νη Η.Κ.Δ. ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ πσο νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ κε κέζν φξν 4.1, αθνινπζνχλ νη Α.Δ. κε 4.0 θαη νη αηνκηθέο 

εηαηξίεο κε 4.0 κέζν φξν επίζεο, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη Δ.Δ. κε 

κέζν φξν 2.9. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.433) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «Πηζηεχεηε φηη νη 

ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ». 
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Πύνακασ 14: Πιςτεύετε ότι οι ςυναλλαγϋσ πρϋπει να γύνονται μϋςω πιςτωτικών 

καρτών (μηχανημϊτων POS) 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 4,0000 1,41421  

Ο.Δ. 10 3,6000 1,50555  

Δ.Δ. 10 2,9000 1,52388  

ΑΔ 10 4,0000 1,33333  

ΑΒΔΔ 10 3,4000 1,26491  

ΔΠΔ 10 3,0000 1,15470 0.433 

Μνλνπξφζσπε 10 3,9000 ,99443  

πλεηαηξηζκφο 10 3,6000 1,71270  

ΗΚΔ 10 4,1000 ,99443  

Ναπηηιηαθή 10 3,4000 1,07497  

χλνιν 100 3,5900 1,31882  

 

Διϊγραμμα 14: Πιςτεύετε ότι οι ςυναλλαγϋσ πρϋπει να γύνονται μϋςω 

πιςτωτικών καρτών (μηχανημϊτων POS) 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (32%) 

απάληεζε πσο ζπκθσλεί θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (30%) πσο ζπκθσλεί απφιπηα φηη νη 

ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ (κεραλεκάησλ POS). Δλψ 

πνζνζηφ (11%) δηαθσλεί θαη πνζνζηφ (11%) δηαθσλεί απφιπηα. πκπεξαζκαηηθά 

ινηπφλ, θαηά πνζνζηφ (62%),  νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη 
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κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ (κεραλεκάησλ POS). πγθεθξηκέλα, νη Η.Κ.Δ. ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ πσο νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, αθνινπζνχλ νη Α.Δ.  θαη νη αηνκηθέο εηαηξίεο, ελψ ηε κηθξφηεξε 

ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη Δ.Δ.(Γηάγξακκα 14α). 

Διϊγραμμα 14α: Πιςτεύετε ότι οι ςυναλλαγϋσ πρϋπει να γύνονται μϋςω 

πιςτωτικών καρτών (μηχανημϊτων POS) 

 
 

 

15. Πηζηεχεηε φηη νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κε απεπζείαο ζχλδεζε κε ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

Ο Πίλαθαο 15 θαη ην Γηάγξακκα 15 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «πηζηεχεηε φηη νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη 

κε απεπζείαο ζχλδεζε κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ;». πγθεθξηκέλα, νη 

ζπλεηαηξηζκνί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ πσο νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα 

γίλνληαη κε απεπζείαο ζχλδεζε κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε κέζν φξν 4.5, 

αθνινπζνχλ νη κνλνπξφζσπεο κε 4.0 θαη νη αηνκηθέο εηαηξίεο κε 3.9 κέζν φξν, ελψ 

ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη Δ.Π.Δ. κε κέζν φξν 3.4. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.226) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «Πηζηεχεηε φηη νη 

ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κε απεπζείαο ζχλδεζε κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ». 

 

Πύνακασ 15: Πιςτεύετε ότι οι ςυναλλαγϋσ πρϋπει να γύνονται με απευθεύασ 

ςύνδεςη με το Υπουργεύο Οικονομικών 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 3,9000 1,19722  

Ο.Δ. 10 3,8000 1,39841  

Δ.Δ. 10 3,7000 1,33749  

ΑΔ 10 3,7000 1,56702  

ΑΒΔΔ 10 2,8000 1,39841  

ΔΠΔ 10 3,4000 1,07497 0.226 

Μνλνπξφζσπε 10 4,0000 ,81650  

πλεηαηξηζκφο 10 4,5000 ,70711  

ΗΚΔ 10 3,9000 1,10050  

Ναπηηιηαθή 10 3,5000 1,17851  

χλνιν 100 3,7200 1,22334  
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Διϊγραμμα 15: Πιςτεύετε ότι οι ςυναλλαγϋσ πρϋπει να γύνονται με απευθεύασ 

ςύνδεςη με το Υπουργεύο 

Οικονομικών

 

 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (35%) 

απάληεζε πσο ζπκθσλεί απφιπηα θαζψο θαη έλα πνζνζηφ (26%) πσο ζπκθσλεί φηη νη 

ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κε απεπζείαο ζχλδεζε κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Δλψ πνζνζηφ (14%) δηαθσλεί θαη πνζνζηφ (5%) δηαθσλεί απφιπηα. πκπεξαζκαηηθά 

ινηπφλ, θαηά πνζνζηφ (61%),  νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κε απεπζείαο 

ζχλδεζε κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. πγθεθξηκέλα, νη ζπλεηαηξηζκνί ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ πσο νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κε απεπζείαο 

ζχλδεζε κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, αθνινπζνχλ νη κνλνπξφζσπεο θαη νη 

αηνκηθέο εηαηξίεο, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη Δ.Π.Δ. θαη ΑΒΔΔ. Δδψ 

επνκέλσο βιέπνπκε κηα απάληεζε γηα δηφξζσζε ζηελ νηθνλνκία ζηε ρψξα καο, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην παξφλ πςειφ θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ 

Σξαπεδψλ.(Γηάγξακκα 15α) 
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Διϊγραμμα 15α: Πιςτεύετε ότι οι ςυναλλαγϋσ πρϋπει να γύνονται με απευθεύασ 

ςύνδεςη με το Υπουργεύο Οικονομικών 

 

 
 

 

πλαιιαγέο θαη Έιεγρνη 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ εηαηξηψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ βξέζεθε πσο: 

 νη Α.Δ. ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη κε πνζνζηφ 60% δηελεξγνχλ ζηελ 

επηρείξεζε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη αθνινπζνχλ νη λαπηηιηαθέο κε ηηο 

Δ.Π.Δ. κε 30%, ελψ δελ δηελεξγνχληαη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζηηο Ο.Δ. θαη 

ηηο Δ.Δ. 

 νη Η.Κ.Δ. ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη κε πνζνζηφ 60% δηελεξγνχλ ζηελ 

επηρείξεζε ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο θαη αθνινπζνχλ νη Α.Δ. κε 40%, ελψ δελ 

δηελεξγνχληαη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο ζηηο Ο.Δ. θαη ζηηο Δ.Δ. 

 νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη κε πνζνζηφ 60% δηελεξγνχλ 

ζπλαιιαγέο κε εμσρψξηεο επηρεηξήζεηο θαη αθνινπζνχλ νη Α.Δ., νη Η.Κ.Δ. θαη 

νη κνλνπξφζσπεο εηαηξίεο κε 20%, ελψ δελ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο κε 

εμσρψξηεο επηρεηξήζεηο ζηηο Δ.Δ., ζηηο αηνκηθέο εηαηξίεο θαη ζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο. 
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 ηηο Δ.Π.Δ. ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη κε πνζνζηφ 30% έρεη θαηαινγηζηεί 

πξφζηηκν ΦΠΑ γηα ηα ηειεπηαία (3) έηε θαη αθνινπζνχλ νη κνλνπξφζσπεο κε 

11,1%. 

 ηηο Δ.Π.Δ. ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη κε πνζνζηφ 30% έρεη θαηαινγηζηεί 

πξφζηηκν ΚΦΑ γηα ηα ηειεπηαία (3) έηε θαη αθνινπζνχλ νη Α.Δ. κε επίζεο 

30%. 

 Οη ζπλεηαηξηζκνί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, κε πνζνζηφ 70% θαη νη λαπηηιηαθέο 

εηαηξίεο κε 50% έρνπλ ππνβάιιεη γηα θάπνην απφ ηα ηειεπηαία (3) έηε αίηεζε 

γηα επηζηξνθή θφξνπ. 

 ηηο Α.Δ. ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη κε πνζνζηφ 80%έρεη γίλεη θνξνινγηθφο 

έιεγρνο θαηά ηα ηειεπηαία (3) έηε θαη αθνινπζνχλ νη Δ.Π.Δ. κε 70%, ελψ ζηηο 

κνλνπξφζσπεο εηαηξίεο δελ έρεη γίλεη θαζφινπ θνξνινγηθφο έιεγρνο θαηά ηα 

ηειεπηαία (3) έηε. 
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Πίλαθαο 16 

 Γηελεξγνχληαη 

ζηελ επηρείξεζε 

ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο 

Γηελεξγνχληαη 

ζηελ επηρείξεζε 

ηξηγσληθέο 

ζπλαιιαγέο 

Γηελεξγνχληαη 

ζπλαιιαγέο κε 

εμσρψξηεο 

(Offshore) 

εηαηξίεο 

Έρεη 

θαηαινγηζηεί 

ζηελ επηρείξεζε 

πξφζηηκν ΦΠΑ 

γηα ηα ηειεπηαία 

(3) έηε 

Έρεη 

θαηαινγηζηεί 

ζηελ επηρείξεζε 

πξφζηηκν ΚΦΑ 

γηα ηα ηειεπηαία 

(3) έηε 

Τπνβάιιαηε γηα 

θάπνην απφ ηα 

ηειεπηαία (3) 

έηε αίηεζε γηα 

επηζηξνθή 

θφξνπ 

Έρεη γίλεη 

θνξνινγηθφο 

έιεγρνο ζηελ 

επηρείξεζε θαηά 

ηα ηειεπηαία (3) 

έηε 

Αηνκηθή - - - 20% - 20% 30% 

Ο.Δ. - 20% 10% 10% 10% 10% 50% 

Δ.Δ. - - - - 10% 10% 20% 

ΑΔ 60% 40% 20% - 30% 40% 80% 

ΑΒΔΔ 20% 30% - - - 20% 70% 

ΔΠΔ 30% 11.1% 11.1% 30% 30% 40% 30% 

Μνλνπξφζσπε - - 20% 11.1% - - - 

πλεηαηξηζκφο 30% 20% - - - 70% 30% 

ΗΚΔ - 60% 20% 10% - 30% 40% 

Ναπηηιηαθή 30% 10% 60% 10% - 50% 30% 



183 

 

16. ε ηη πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θέξδνπο εθηηκάηε φηη κπνξεί ε επηρείξεζε λα 

είλαη ζχλλνκε (δελ θνξνδηαθεχγεη) 

Ο Πίλαθαο 17 θαη ην Γηάγξακκα 16 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «ζε ηη πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θέξδνπο εθηηκάηε φηη κπνξεί 

ε επηρείξεζε λα είλαη ζχλλνκε (δελ θνξνδηαθεχγεη);». Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο κε ην 80% ηνπο λα απαληάεη >50% θαη νη Α.Δ. κε ηηο 

Δ.Π.Δ. θαη ηηο Η.Κ.Δ. κε πνζνζηφ 50%, ελψ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνπλ νη 

αηνκηθέο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί κε ην 40% ηνπο λα απαληάεη < 0%. 

 

Πύνακασ 17: Σε τι ποςοςτό του ςυνολικού κϋρδουσ εκτιμϊτε ότι μπορεύ η επιχεύρηςη να εύναι ςύννομη 

(δεν φοροδιαφεύγει) 

 ε ηη πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θέξδνπο εθηηκάηε φηη κπνξεί ε επηρείξεζε 

λα είλαη ζχλλνκε 

χλνιν 

0% 0% - 

10% 

10% - 

20% 

20% - 

30% 

30% - 

40% 

40% - 

50% 

>50% 

 

Αηνκηθή 
 4 2 2 1 0 1 0 10 

 40,0% 20,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

Ο.Δ. 
 0 3 2 1 1 1 2 10 

 0,0% 30,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
 2 1 3 2 1 0 1 10 

 20,0% 10,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

ΑΔ 
 2 1 1 0 1 0 5 10 

 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
 3 2 2 1 0 0 2 10 

 30,0% 20,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

ΔΠΔ 
 2 2 0 0 1 0 5 10 

 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Μνλνπξφζσπε 
 2 1 0 0 4 0 3 10 

 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 30,0% 100,0% 

πλεηαηξηζκφο 
 4 3 1 1 0 0 1 10 

 40,0% 30,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
 1 2 2 0 0 0 5 10 

 10,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
 0 0 1 0 0 1 8 10 

 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 80,0% 100,0% 

χλνιν 
 20 17 14 6 8 3 32 100 

 20,0% 17,0% 14,0% 6,0% 8,0% 3,0% 32,0% 100,0% 
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Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζηαηηζηηθφ ηεζη ρ
2
, ην sig. (0.089) είλαη κεγαιχηεξν 

ηνπ a επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη 

πσο ην είδνο ησλ εηαηξηψλ δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θέξδνπο πνπ κπνξεί ε επηρείξεζε λα είλαη ζχλλνκε. 

 

Διϊγραμμα 16: Σε τι ποςοςτό του ςυνολικού κϋρδουσ εκτιμϊτε ότι μπορεύ η 

επιχεύρηςη να εύναι ςύννομη (δεν φοροδιαφεύγει) 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (32%) 

εθηηκά πσο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θέξδνπο κπνξεί ε 

επηρείξεζε λα είλαη ζχλλνκε (δελ θνξνδηαθεχγεη) (Γηάγξακκα 16α). 
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Διϊγραμμα 16α: Σε τι ποςοςτό του ςυνολικού κϋρδουσ εκτιμϊτε ότι μπορεύ η 

επιχεύρηςη να εύναι ςύννομη (δεν φοροδιαφεύγει) 

 
 

 

Μέξνο Γ: Ζ άπνςε γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηδαληθή θνξνιφγεζε 

 

71B7.5.3 Η ϊποψη για την τρϋχουςα και ιδανικό φορολόγηςη 

17. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα 

Ο Πίλαθαο 18 θαη ην Γηάγξακκα 17 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «πσο ζα ραξαθηεξίδαηε γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ 

Διιάδα;». πγθεθξηκέλα, νη θφξνη ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίζηεθαλ ζην κεγαιχηεξν 

βαζκφ κεηαμχ πνιχ πςειψλ θαη πάξα πνιχ πςειψλ. Σνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν κε 

4.8 εκθαλίδνπλ νη Δ.Δ., ελψ ηνλ κηθξφηεξν νη Ο.Δ. κε κέζν φξν 4.2. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.333) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 
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δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «Πσο ζα 

ραξαθηεξίδαηε γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα». 

 

Πύνακασ 18: Πωσ θα χαρακτηρύζατε γενικϊ τουσ φόρουσ ςτην Ελλϊδα 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 4,4000 ,69921  

Ο.Δ. 10 4,2000 ,42164  

Δ.Δ. 10 4,8000 ,63246  

ΑΔ 10 4,4000 ,51640  

ΑΒΔΔ 10 4,7000 ,48305  

ΔΠΔ 10 4,6000 ,69921 0.333 

Μνλνπξφζσπε 10 4,5000 ,52705  

πλεηαηξηζκφο 10 4,3000 ,48305  

ΗΚΔ 10 4,3000 ,48305  

Ναπηηιηαθή 9 4,4444 ,52705  

χλνιν 99 4,4646 ,55903  

 

Διϊγραμμα 17: Πωσ θα χαρακτηρύζατε γενικϊ τουσ φόρουσ ςτην Ελλϊδα 
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Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (56%) 

ζα ραξαθηήξηδε γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα σο πνιχ πςεινχο(Γηάγξακκα 17α) 

 

 

Διϊγραμμα 17α: Πωσ θα χαρακτηρύζατε γενικϊ τουσ φόρουσ ςτην Ελλϊδα 

 
 

18. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

πςειά εηζνδήκαηα; 

Ο Πίλαθαο 19 θαη ην Γηάγξακκα 18 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα 

γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειά εηζνδήκαηα;». πγθεθξηκέλα, νη θφξνη ζηελ 

Διιάδα γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειά εηζνδήκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ κεηαμχ πνιχ πςειψλ θαη πάξα πνιχ πςειψλ, πιελ ησλ αηνκηθψλ 

πνπ ν κέζνο φξνο ηνπο, ηνπο ραξαθηήξηζε απφ δίθαηνπο κέρξη ρακεινχο. Σνλ 

κηθξφηεξν κέζν φξν κε 2.9 εκθαλίδνπλ νη αηνκηθέο, ελψ ηνλ κεγαιχηεξν νη Α.Δ. κε 

κέζν φξν 1.5. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.003) είλαη κηθξφηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” δηαθέξνπλ 

ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο θφξνπο 

ζηελ Διιάδα γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειά εηζνδήκαηα». 

 

Πύνακασ 19: Πωσ θα χαρακτηρύζατε τουσ φόρουσ ςτην Ελλϊδα για όςεσ 

επιχειρόςεισ ϋχουν υψηλϊ ειςοδόματα; 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 2,9000 1,28668  

Ο.Δ. 10 3,2000 1,61933  

Δ.Δ. 10 3,6000 1,50555  

ΑΔ 10 4,5000 ,97183  

ΑΒΔΔ 10 4,7000 ,82327  

ΔΠΔ 10 3,1000 1,37032 0.003 

Μνλνπξφζσπε 10 3,2000 1,13529  

πλεηαηξηζκφο 10 2,6000 1,07497  

ΗΚΔ 10 3,5000 1,17851  

Ναπηηιηαθή 10 3,0000 1,15470  

χλνιν 100 3,2300 1,34731  

 

 

Διϊγραμμα 18: Πωσ θα χαρακτηρύζατε τουσ φόρουσ ςτην Ελλϊδα για όςεσ 

επιχειρόςεισ ϋχουν υψηλϊ ειςοδόματα; 
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Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (46%) 

ζα ραξαθηήξηδε γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειά 

εηζνδήκαηα σο πνιχ πςεινχο (Γηάγξακκα 18α). 

 

Διϊγραμμα 18α: Πωσ θα χαρακτηρύζατε τουσ φόρουσ ςτην Ελλϊδα για όςεσ 

επιχειρόςεισ ϋχουν υψηλϊ ειςοδόματα; 

 
 

19. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ρακειά εηζνδήκαηα; 

Ο Πίλαθαο 20 θαη ην Γηάγξακκα 19 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα 

γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα;». πγθεθξηκέλα, νη θφξνη ζηελ 

Διιάδα γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ κεηαμχ πνιχ πςειψλ θαη πάξα πνιχ πςειψλ. Σνλ κεγαιχηεξν 

κέζν φξν κε 4.8 εκθαλίδνπλ νη Δ.Δ., ελψ ηνλ κηθξφηεξν νη Δ.Π.Δ. κε κέζν φξν 4.3. 
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Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.637) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «Πσο ζα 

ραξαθηεξίδαηε ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ρακειά 

εηζνδήκαηα». 

 

Πύνακασ 20: Πωσ θα χαρακτηρύζατε τουσ φόρουσ ςτην Ελλϊδα για όςεσ 

επιχειρόςεισ ϋχουν χαμηλϊ ειςοδόματα; 

 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 4,4000 ,69921  

Ο.Δ. 10 1,4000 ,51640  

Δ.Δ. 10 4,8000 ,63246  

ΑΔ 10 4,6000 ,96609  

ΑΒΔΔ 10 4,7000 ,67495  

ΔΠΔ 10 4,3000 ,48305 0.637 

Μνλνπξφζσπε 10 4,5000 ,70711  

πλεηαηξηζκφο 10 4,3000 ,48305  

ΗΚΔ 10 4,7000 ,48305  

Ναπηηιηαθή 10 4,6000 ,51640  

χλνιν 100 4,5300 ,62692  
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Διϊγραμμα 19: Πωσ θα χαρακτηρύζατε τουσ φόρουσ ςτην Ελλϊδα για όςεσ 

επιχειρόςεισ ϋχουν χαμηλϊ ειςοδόματα; 

 

 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (53%) 

ζα ραξαθηήξηδε γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ρακειά 

εηζνδήκαηα σο πνιχ πςεινχο (Γηάγξακκα 19α). 
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Διϊγραμμα 19α: Πωσ θα χαρακτηρύζατε τουσ φόρουσ ςτην Ελλϊδα για όςεσ 

επιχειρόςεισ ϋχουν χαμηλϊ ειςοδόματα; 

 
 

20. Θα ήηαλ πξφζπκε ε επηρείξεζε ζαο λα πιεξψλεη πςειφηεξνπο θφξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε βνήζεηα γηα θνηλσληθέο παξνρέο; 

Ο Πίλαθαο 21 θαη ην Γηάγξακκα 20 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «ζα ήηαλ πξφζπκε ε επηρείξεζε ζαο λα πιεξψλεη 

πςειφηεξνπο θφξνπο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε βνήζεηα γηα θνηλσληθέο παξνρέο;». 

πγθεθξηκέλα, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη αηνκηθέο κε πνζνζηφ 60%ζα ήηαλ πξφζπκεο 

λα πιεξψζνπλ πςειφηεξνπο θφξνπο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηε βνήζεηα γηα ηηο 

θνηλσληθέο παξνρέο ελψ αθνινπζνχλ νη Η.Κ.Δ. κε 40%. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζηαηηζηηθφ ηεζη ρ
2
, ην sig. (0.123) είλαη κεγαιχηεξν 

ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

ηνπ είδνπο ηεο εηαηξίαο κε ηελ πξνζπκία ησλ επηρεηξήζεσλ λα πιεξψζνπλ 

πςειφηεξνπο θφξνπο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε βνήζεηα γηα ηηο θνηλσληθέο παξνρέο. 
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Πύνακασ 21: Θα όταν πρόθυμη η επιχεύρηςη ςασ να πληρώνει υψηλότερουσ φόρουσ 

προκειμϋνου να αυξηθεύ η βοόθεια για κοινωνικϋσ παροχϋσ; 

 Γ4 χλνιν 

Ναη ρη Γελ μέξσ / 

δελ απαληψ 

Γ1 

Αηνκηθή 
Count 6 3 1 10 

%  60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

Ο.Δ. 
Count 3 7 0 10 

%  30,0% 70,0% 0,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
Count 4 2 4 10 

%  40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

ΑΔ 
Count 2 4 4 10 

%  20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
Count 1 6 3 10 

%  10,0% 60,0% 30,0% 100,0% 

ΔΠΔ 
Count 2 6 2 10 

%  20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

Μνλνπξφζσπε 
Count 2 5 3 10 

%  20,0% 50,0% 30,0% 100,0% 

πλεηαηξηζκφο 
Count 2 3 5 10 

%  20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
Count 4 5 1 10 

%  40,0% 50,0% 10,0% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
Count 1 3 6 10 

%  10,0% 30,0% 60,0% 100,0% 

χλνιν 
Count 27 44 29 100 

%  27,0% 44,0% 29,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

Διϊγραμμα 20: Θα όταν πρόθυμη η επιχεύρηςη ςασ να πληρώνει υψηλότερουσ 

φόρουσ προκειμϋνου να αυξηθεύ η βοόθεια για κοινωνικϋσ παροχϋσ; 

 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (44%) 

δήισζαλ φηη δελ ζα ήηαλ πξφζπκε ε επηρείξεζε ηνπο λα πιεξψλεη πςειφηεξνπο 

θφξνπο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε βνήζεηα γηα θνηλσληθέο παξνρέο (Γηάγξακκα 20α). 
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Διϊγραμμα 20α: Θα όταν πρόθυμη η επιχεύρηςη ςασ να πληρώνει υψηλότερουσ 

φόρουσ προκειμϋνου να αυξηθεύ η βοόθεια για κοινωνικϋσ παροχϋσ; 

 

 

 

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα/θέξδε ζα έπξεπε λα 

ζπκκεηέρνπλ κε κεγαιχηεξα, ίδηα ή κηθξφηεξα πνζνζηά ζηελ ζπλνιηθή 

θνξνιφγεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξα εηζνδήκαηα/θέξδε 

Ο Πίλαθαο 22 θαη ην Γηάγξακκα 21 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «πηζηεχεηε φηη νη επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξα 

εηζνδήκαηα / θέξδε ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ κε κεγαιχηεξα, ίδηα ή κηθξφηεξα 

πνζνζηά ζηελ ζπλνιηθή θνξνιφγεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξα 

εηζνδήκαηα / θέξδε;». Σελ ζπκκεηνρή κε κεγαιχηεξε εηζθνξά εμέθξαζαλ νη 

αηνκηθέο θαη νη Δ.Δ. κε κέζν φξν 4.9, θαη αθνινπζνχλ νη κνλνπξφζσπεο κε 4.0, ελψ 

κε ίδηα ή / θαη κηθξφηεξε εηζθνξά εθθξάδνπλ νη Δ.Π.Δ., νη λαπηηιηαθέο θαη νη ΑΒΔΔ 

κε κέζν φξν 3.7. 

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (One-way ANOVA) ην sig. 

(0.056) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ a, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “είδνο εηαηξίαο” 

δελ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε «Πηζηεχεηε φηη νη 

επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα / θέξδε ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ κε 

κεγαιχηεξα, ίδηα ή κηθξφηεξα πνζνζηά ζηελ ζπλνιηθή θνξνιφγεζε ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο επηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξα εηζνδήκαηα / θέξδε». 

 

Πύνακασ 22: Πιςτεύετε ότι οι επιχειρόςεισ με υψηλότερα ειςοδόματα / κϋρδη θα 

ϋπρεπε να ςυμμετϋχουν με μεγαλύτερα, ύδια ό μικρότερα ποςοςτϊ ςτην 

ςυνολικό φορολόγηςη ςε ςύγκριςη με τισ επιχειρόςεισ με μικρότερα ειςοδόματα 

/ κϋρδη 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p-value 

Αηνκηθή 10 4,9000 ,73786  

Ο.Δ. 10 3,4000 ,96609  

Δ.Δ. 10 4,9000 ,73786  

ΑΔ 9 3,3333 ,50000  

ΑΒΔΔ 10 3,7000 ,82327  

ΔΠΔ 10 3,7000 ,82327 0.056 

Μνλνπξφζσπε 10 4,0000 ,81650  

πλεηαηξηζκφο 10 3,3000 ,82327  

ΗΚΔ 10 3,6000 ,51640  

Ναπηηιηαθή 10 3,7000 ,48305  

χλνιν 99 3,3535 ,77345  
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Διϊγραμμα 21: Πιςτεύετε ότι οι επιχειρόςεισ με υψηλότερα ειςοδόματα / κϋρδη 

θα ϋπρεπε να ςυμμετϋχουν με μεγαλύτερα, ύδια ό μικρότερα ποςοςτϊ ςτην 

ςυνολικό φορολόγηςη ςε ςύγκριςη με τισ επιχειρόςεισ με μικρότερα ειςοδόματα 

/ κϋρδη 

 
 

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (43%) 

πηζηεχεη φηη νη επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα / θέξδε ζα έπξεπε λα 

ζπκκεηέρνπλ κε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ ζπλνιηθή θνξνιφγεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξα εηζνδήκαηα / θέξδε (Γηάγξακκα 21α). 
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Διϊγραμμα 21α: Πιςτεύετε ότι οι επιχειρόςεισ με υψηλότερα ειςοδόματα/κϋρδη 

θα ϋπρεπε να ςυμμετϋχουν με μεγαλύτερα, ύδια ό μικρότερα ποςοςτϊ ςτην 

ςυνολικό φορολόγηςη ςε ςύγκριςη με τισ επιχειρόςεισ με μικρότερα 

ειςοδόματα/κϋρδη 
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Μέξνο Γ: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο 

72B7.5.4 Σα γενικϊ χαρακτηριςτικϊ των Επιχειρόςεων 

22. Αθαζάξηζηα έζνδα (ηδίξνο) επηρεηξήζεσλ 

Ο Πίλαθαο 23 θαη ην Γηάγξακκα 22 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα (ηδίξνο) ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ δείγκαηνο πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Σα κεγαιχηεξα έζνδα εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο κε ην 70% 

ηνπο λα απαληάεη > 40.000.000 θαη νη Α.Δ. κε ην 60%, ελψ κηθξφηεξα έζνδα 

εκθαλίδνπλ νη αηνκηθέο κε ην 100% ηνπο λα απαληάεη < 700.000. 

 

Πύνακασ 23: Ακαθϊριςτα ϋςοδα (τζύροσ) επιχειρόςεων 

 Αθαζάξηζηα έζνδα (ηδίξνο) επηρεηξήζεσλ χλνιν 

Πνιχ κηθξέο 

< 700.000 

Μηθξέο < 

8.000.000 

Μεζαίεο < 

40.000.000 

Μεγάιεο > 

40.000.000 

Γ1 

Αηνκηθή 
Count 10 0 0 0 10 

%  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ο.Δ. 
Count 6 1 3 0 10 

%  60,0% 10,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
Count 8 2 0 0 10 

%  80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΑΔ 
Count 1 0 3 6 10 

%  10,0% 0,0% 30,0% 60,0% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
Count 2 4 4 0 10 

%  20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

ΔΠΔ 
Count 7 1 2 0 10 

%  70,0% 10,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Μνλνπξφζσπε 
Count 8 2 0 0 10 

%  80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

πλεηαηξηζκφο 
Count 2 4 3 1 10 

%  20,0% 40,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
Count 5 2 3 0 10 

%  50,0% 20,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
Count 2 1 0 7 10 

%  20,0% 10,0% 0,0% 70,0% 100,0% 

χλνιν 
Count 51 17 18 14 100 

%  51,0% 17,0% 18,0% 14,0% 100,0% 
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Διϊγραμμα 22: Ακαθϊριςτα ϋςοδα (τζύροσ) επιχειρόςεων 

 
 

23. Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο (Κέξδε) 

Ο Πίλαθαο 24 θαη ην Γηάγξακκα 23 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Σα πςειφηεξα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο 

εκθαλίδνπλ νη Α.Δ. κε ην 57% ηνπο λα απαληάεη κεγάια θέξδε θαη νη ΑΒΔΔ κε ην 

12,5% λα δειψλεη κεγάια θαη ην 37,5% κεζαία, ελψ ηα κηθξφηεξα θαζαξά 

απνηειέζκαηα ρξήζεο εκθαλίδνπλ νη αηνκηθέο κε ην 80% ηνπο λα απαληάεη πνιχ 

κηθξά. 
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Πύνακασ 24: Καθαρϊ αποτελϋςματα χρόςησ (Κϋρδη) 

 Κέξδε χλνιν 

Πνιχ 

κηθξά 

Μηθξά Μεζαία Μεγάια 

Γ1 

Αηνκηθή 
Count 8 1 1 0 10 

%  80,0% 10,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

Ο.Δ. 
Count 2 3 1 0 6 

%  33,3% 50,0% 16,7% 0,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
Count 3 2 2 1 8 

%  37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 100,0% 

ΑΔ 
Count 1 0 2 4 7 

%  14,3% 0,0% 28,6% 57,1% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
Count 0 4 3 1 8 

%  0,0% 50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

ΔΠΔ 
Count 3 2 1 0 6 

%  50,0% 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

Μνλνπξφζσπε 
Count 1 5 2 0 8 

%  12,5% 62,5% 25,0% 0,0% 100,0% 

πλεηαηξηζκφο 
Count 3 4 3 0 10 

%  30,0% 40,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
Count 1 4 2 0 7 

%  14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
Count 2 5 2 0 9 

%  22,2% 55,6% 22,2% 0,0% 100,0% 

χλνιν 
Count 24 30 19 6 79 

%  30,4% 38,0% 24,1% 7,6% 100,0% 

 

Διϊγραμμα 23: Καθαρϊ αποτελϋςματα χρόςησ (Κϋρδη) 

 



202 

 

 
 

 

24. Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο (Εεκίεο) 

Ο Πίλαθαο 25 θαη ην Γηάγξακκα 24 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

αλαθνξηθά κε ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Σηο κεγαιχηεξεο δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο εκθαλίδνπλ νη κνλνπξφζσπεο κε ην 50% ηνπο λα απαληάεη κεγάιεο δεκίεο, 

θαη νη Η.Κ.Δ. κε ην 33,3% λα δειψλεη κεγάιεο θαη κεζαίεο δεκίεο, ελψ ηηο κηθξφηεξεο 

δεκίεο ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο θαη νη ΑΒΔΔ κε 

ην 100% ηνπο λα απαληάεη πνιχ κηθξέο. 
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Πύνακασ 25: Καθαρϊ αποτελϋςματα χρόςησ (Ζημύεσ) 

 Εεκίεο χλνιν 

Πνιχ 

κηθξέο 

Μηθξέο Μεζαίεο Μεγάιεο 

Γ1 

Ο.Δ. 
Count 2 1 1 0 4 

%  50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
Count 0 1 1 0 2 

%  0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

ΑΔ 
Count 1 0 1 1 3 

%  33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
Count 2 0 0 0 2 

%  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΔΠΔ 
Count 2 2 0 1 5 

%  40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

Μνλνπξφζσπε 
Count 1 0 0 1 2 

%  50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
Count 0 1 1 1 3 

%  0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
Count 1 0 0 0 1 

%  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

χλνιν 
Count 9 5 4 4 22 

%  40,9% 22,7% 18,2% 18,2% 100,0% 
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Διϊγραμμα 24: Καθαρϊ αποτελϋςματα χρόςησ (Ζημύεσ) 

 
 

25. Πφζα άηνκα απαζρνιεί σο πξνζσπηθφ ε επηρείξεζε; 

Ο Πίλαθαο 26 θαη ην Γηάγξακκα 25 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχλ σο πξνζσπηθφ νη 

επηρεηξήζεηο, ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Σνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

πξνζσπηθνχ εκθαλίδνπλ νη Α.Δ. κε ην 70% ηνπο λα είλαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ( >250 

αηφκσλ) θαη νη λαπηηιηαθέο κε 40%, ελψ ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ εκθαλίδνπλ νη 

αηνκηθέο κε ην 100% ηνπο λα είλαη πνιχ κηθξέο ( < 10 αηφκσλ). 
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Πύνακασ 26: Πόςα ϊτομα απαςχολεύ ωσ προςωπικό η επιχεύρηςη; 

 Πφζα άηνκα απαζρνιεί σο πξνζσπηθφ ε επηρείξεζε χλνιν 

Πνιχ κηθξή < 

10 άηνκα 

Μηθξή < 50 

άηνκα 

Μεζαία < 

250 άηνκα 

Μεγάιε > 

250 άηνκα 

Γ1 

Αηνκηθή 
Count 10 0 0 0 10 

%  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ο.Δ. 
Count 9 1 0 0 10 

%  90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
Count 9 1 0 0 10 

%  90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΑΔ 
Count 1 1 1 7 10 

%  10,0% 10,0% 10,0% 70,0% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
Count 3 2 3 2 10 

%  30,0% 20,0% 30,0% 20,0% 100,0% 

ΔΠΔ 
Count 4 4 1 0 9 

%  44,4% 44,4% 11,1% 0,0% 100,0% 

Μνλνπξφζσπε 
Count 9 1 0 0 10 

%  90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

πλεηαηξηζκφο 
Count 5 2 2 1 10 

%  50,0% 20,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
Count 8 2 0 0 10 

%  80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
Count 3 0 3 4 10 

%  30,0% 0,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

χλνιν 
Count 61 14 10 14 99 

%  61,6% 14,1% 10,1% 14,1% 100,0% 
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Διϊγραμμα 25: Πόςα ϊτομα απαςχολεύ ωσ προςωπικό η επιχεύρηςη; 

 
 

 

26. Πφζεο ψξεο εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ εβδνκαδηαίσο; 

Ο Πίλαθαο 27 θαη ην Γηάγξακκα 26 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «πφζεο ψξεο εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ εβδνκαδηαίσο;». 

Σνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ σξψλ εκθαλίδνπλ νη κνλνπξφζσπεο κε ην 10% ηνπο λα 

απαληάεη πάλσ απφ 60 ψξεο θαη ην 50% ηνπο απφ 40 κέρξη 60 ψξεο θαη αθνινπζνχλ 

νη αηνκηθέο κε ην 10% θαη 40% αληίζηνηρα, ελψ ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ σξψλ 

εκθαλίδνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί κε ην 20% ηνπο λα απαληάεη απφ 0 κέρξη 20 ψξεο θαη ην 

60% απφ 20 κέρξη 40 ψξεο. 
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Πύνακασ 27: Πόςεσ ώρεσ εργϊζεται το προςωπικό εβδομαδιαύωσ; 

 Πφζεο ψξεο εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ εβδνκαδηαίσο χλνιν 

0 - 20 

ψξεο 

20 - 40 

ψξεο 

40 - 60 

ψξεο 

Πάλσ απφ 60 

ψξεο 

Γ1 

Αηνκηθή 
Count 0 5 4 1 10 

%  0,0% 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

Ο.Δ. 
Count 0 3 6 1 10 

%  0,0% 30,0% 60,0% 10,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
Count 1 7 1 1 10 

%  10,0% 70,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

ΑΔ 
Count 0 2 8 0 10 

%  0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
Count 1 7 2 0 10 

%  10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

ΔΠΔ 
Count 2 4 3 0 9 

%  22,2% 44,4% 33,3% 0,0% 100,0% 

Μνλνπξφζσπ

ε 

Count 0 4 5 1 10 

%  0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 100,0% 

πλεηαηξηζκφο 
Count 2 6 2 0 10 

%  20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
Count 2 3 5 0 10 

%  20,0% 30,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
Count 0 5 5 0 10 

%  0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

χλνιν 
Count 8 46 41 4 99 

%  8,1% 46,5% 41,4% 4,0% 100,0% 
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Διϊγραμμα 26: Πόςεσ ώρεσ εργϊζεται το προςωπικό εβδομαδιαύωσ; 

 
 

27. Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Λνγηζηή; 

Ο Πίλαθαο 28 θαη ην Γηάγξακκα 27 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «πνην είλαη ην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ 

Λνγηζηή;». Τςειφηεξν επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ Λνγηζηή εκθαλίδνπλ νη ΑΒΔΔ κε ην 

10% ηνπο λα απαληάεη πσο ν ινγηζηήο ηνπο είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

θαη νη λαπηηιηαθέο κε ην 44,4% ηνπο λα απαληάεη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο, ελψ ην ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο εκθαλίδνπλ νη Δ.Π.Δ. κε ην 

12,5% λα απαληάεη απφθνηηνο ΗΔΚ / ηδησηηθήο ζρνιήο. 
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Πύνακασ 28: Ποιοσ εύναι το επύπεδο εκπαιδευτικόσ κατϊρτιςησ του Λογιςτό; 

 Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Λνγηζηή χλνιν 

Απφθνηηνο 

ΗΔΚ / 

Ηδησηηθήο 

ζρνιήο 

Απφθνηηνο 

ΣΔΗ 

Απφθνηηνο 

ΑΔΗ 

Κάηνρνο 

Μεηαπηπρηα

θνχ 

δηπιψκαηνο 

Κάηνρνο 

Γηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο 

Γ1 

Αηνκηθή 
 1 1 8 0 0 10 

 10,0% 10,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ο.Δ. 
 0 1 8 0 0 9 

 0,0% 11,1% 88,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
 0 1 7 2 0 10 

 0,0% 10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

ΑΔ 
 0 0 7 2 0 9 

 0,0% 0,0% 77,8% 22,2% 0,0% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
 0 0 6 3 1 10 

 0,0% 0,0% 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

ΔΠΔ 
 1 1 6 0 0 8 

 12,5% 12,5% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Μνλνπξφζσπε 
 0 0 8 2 0 10 

 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

πλεηαηξηζκφο 
 0 0 9 1 0 10 

 0,0% 0,0% 90,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
 0 1 6 3 0 10 

 0,0% 10,0% 60,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
 1 0 4 4 0 9 

 11,1% 0,0% 44,4% 44,4% 0,0% 100,0% 

χλνιν 
 3 5 69 17 1 95 

 3,2% 5,3% 72,6% 17,9% 1,1% 100,0% 
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Διϊγραμμα 27: Ποιοσ εύναι το επύπεδο εκπαιδευτικόσ κατϊρτιςησ του Λογιςτό; 

 
28. Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ 

ινγηζηεξίνπ; 

Ο Πίλαθαο 29 θαη ην Γηάγξακκα 28 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «πνην είλαη ην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

ππαιιήισλ ινγηζηεξίνπ;». Τςειφηεξν επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

ινγηζηεξίνπ εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε ην 28,6% ηνπο λα απαληάεη πσο νη 

ππάιιεινη ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπο είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη 

αθνινπζνχλ νη Δ.Π.Δ. κε 16,7%, ελψ ην ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο 

εκθαλίδνπλ νη Δ. Δ. κε ην 66,7% λα απαληάεη απφθνηηνο ΗΔΚ / ηδησηηθήο ζρνιήο. 
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Πύνακασ 29: Ποιο εύναι το επύπεδο εκπαιδευτικόσ κατϊρτιςησ των υπαλλόλων λογιςτηρύου; 

 Δπίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ ινγηζηεξίνπ χλνιν 

Απφθνηηνο 

Λπθείνπ 

Απφθνηηνο 

ΗΔΚ / 

Ηδησηηθήο 

ζρνιήο 

Απφθνηηνο 

ΣΔΗ 

Απφθνηηνο 

ΑΔΗ 

Κάηνρνο 

Μεηαπηπρηα

θνχ 

δηπιψκαηνο 

 

Αηνκηθή 
 0 0 2 0 0 2 

 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ο.Δ. 
 1 0 0 2 0 3 

 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
 2 0 1 0 0 3 

 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΑΔ 
 0 1 5 0 1 7 

 0,0% 14,3% 71,4% 0,0% 14,3% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
 1 0 5 3 1 10 

 10,0% 0,0% 50,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

ΔΠΔ 
 1 0 1 3 1 6 

 16,7% 0,0% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0% 

Μνλνπξφζσπε 
 0 1 1 0 0 2 

 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

πλεηαηξηζκφο 
 0 1 1 2 0 4 

 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
 1 3 3 2 0 9 

 11,1% 33,3% 33,3% 22,2% 0,0% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
 0 1 1 3 2 7 

 0,0% 14,3% 14,3% 42,9% 28,6% 100,0% 

χλνιν 
 6 7 20 15 5 53 

 11,3% 13,2% 37,7% 28,3% 9,4% 100,0% 
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Διϊγραμμα 28: Ποιο εύναι το επύπεδο εκπαιδευτικόσ κατϊρτιςησ των 

υπαλλόλων λογιςτηρύου; 

 
 

29. Γξαζηεξηνπνίεζε ζε βηνκεραληθή δψλε / αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ 

Ο Πίλαθαο 30 θαη ην Γηάγξακκα 29 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

αλαθνξηθά κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζε βηνκεραληθή 

δψλε / αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ. πγθεθξηκέλα, ην 50% ησλ Α.Δ. θαη ην 30% ησλ 

Η.Κ.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζε βηνκεραληθή δψλε, ελψ δελ ην θάλεη ην ζχλνιν ησλ 

αηνκηθψλ, Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ. 
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Πύνακασ 30: Δραςτηριοπούηςη ςε βιομηχανικό ζώνη / 

αναπτυξιακών κινότρων 

 Γ7 χλνιν 

Ναί ρη 

Γ1 

Αηνκηθή 
Count 0 10 10 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

Ο.Δ. 
Count 0 10 10 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

Δ.Δ. 
Count 0 10 10 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

ΑΔ 
Count 5 5 10 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

ΑΒΔΔ 
Count 2 8 10 

%  20,0% 80,0% 100,0% 

ΔΠΔ 
Count 0 10 10 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

Μνλνπξφζσπε 
Count 2 8 10 

%  20,0% 80,0% 100,0% 

πλεηαηξηζκφο 
Count 0 10 10 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

ΗΚΔ 
Count 3 7 10 

%  30,0% 70,0% 100,0% 

Ναπηηιηαθή 
Count 0 10 10 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

χλνιν 
Count 12 88 100 

%  12,0% 88,0% 100,0% 

 

Διϊγραμμα 29: Δραςτηριοπούηςη ςε βιομηχανικό ζώνη / αναπτυξιακών 

κινότρων 
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30. Πεξηθέξεηα Έδξαο / Ννκφο 

Ο Πίλαθαο 31 θαη ην Γηάγξακκα 30 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθέξεηα έδξαο / λνκφο, ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 

έξεπλα. Σν 90% ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ πξνεξρφηαλ απφ ηελ Αηηηθή, ελψ ην 70% 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ην 60% ησλ ΑΒΔΔ ήηαλ απφ ην Ννκφ Ζκαζίαο. Δπίζεο απφ 

ηε Θεζζαινλίθε πξνέξρεηαη ην 50% ησλ Α.Δ. θαη ην 40% ησλ Η.Κ.Δ.. 
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Πύνακασ 38: Περιφϋρεια Έδρασ / Νομόσ 

 Ννκφο Total 

Αηηηθήο Ζκαζίαο Θεζ/ληθεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

Μαγλεζίαο Λάξηζαο Πηεξίαο Ζξαθιείνπ Αξγνιίδνο 

 

Αηνκηθή 
Count 4 3 0 1 0 1 0 1 0 10 

%  40.0% 30.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 100.0% 

Ο.Δ. 
Count 1 5 3 1 0 0 0 0 0 10 

%  10.0% 50.0% 30.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Δ.Δ. 
Count 3 3 1 2 1 0 0 0 0 10 

%  30.0% 30.0% 10.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

ΑΔ 
Count 3 1 5 1 0 0 0 0 0 10 

%  30.0% 10.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

ΑΒΔΔ 
Count 2 6 2 0 0 0 0 0 0 10 

%  20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

ΔΠΔ 
Count 2 5 2 0 0 1 0 0 0 10 

%  20.0% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Μνλνπξφζσπε 
Count 4 1 2 0 0 0 2 0 1 10 

%  40.0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 10.0% 100.0% 

πλεηαηξηζκφο 
Count 3 7 0 0 0 0 0 0 0 10 

%  30.0% 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

ΗΚΔ 
Count 2 3 4 0 0 0 1 0 0 10 

%  20.0% 30.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Ναπηηιηαθή 
Count 9 0 1 0 0 0 0 0 0 10 

%  90.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 33 34 20 5 1 2 3 1 1 100 

%  33.0% 34.0% 20.0% 5.0% 1.0% 2.0% 3.0% 1.0% 1.0% 100.0% 
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Διϊγραμμα 38: Περιφϋρεια Έδρασ / Νομόσ 

 
 

31. Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα φζνλ αθνξά ηηο Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, ψζηε έηζη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο δεδνκέλνπ θαη ησλ δεζκεχζεσλ καο πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο 

εηαίξνπο καο; 

Ο Πίλαθαο 39 θαη ην Γηάγξακκα 38 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ζρεηηθά κε 

ηελ εξψηεζε «ηη πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα φζνλ αθνξά ηηο 

Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε έηζη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο δεδνκέλνπ θαη ησλ δεζκεχζεσλ καο πξνο ηνπο 

Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο;». πγθεθξηκέλα, ην 48,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο απηφ πνπ 

πξέπεη λα αιιάμεη είλαη ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ην 14,4% λα ππάξρεη 

ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη 12,4% λα δνζνχλ θίλεηξα γηα παξαγσγή / αλάπηπμε / 

επελδχζεηο. 
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Πύνακασ 39: Τι πιςτεύετε ότι πρϋπει να αλλϊξει ςτο φορολογικό ςύςτημα όςον αφορϊ τισ 

Ελληνικϋσ επιχειρόςεισ, ώςτε ϋτςι να ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη των επιχειρόςεων και 

γενικότερα τησ Ελληνικόσ οικονομύασ δεδομϋνου και των δεςμεύςεων μασ προσ τουσ 

Ευρωπαύουσ εταύρουσ μασ; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Μείσζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 47 47,0 48,5 48,5 

ηαζεξφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα 14 14,0 14,4 62,9 

Κίλεηξα γηα παξαγσγή / αλάπηπμε / επελδχζεηο 12 12,0 12,4 75,3 

Καηαπνιέκεζε θνξνδηαθπγήο 8 8,0 8,2 83,5 

Διαρηζηνπνίεζε γξαθεηνθξαηίαο 5 5,0 5,2 88,7 

Ζιεθηξνληθέο πιεξσκέο 5 5,0 5,2 93,8 

Καηαπνιέκεζε αλεξγίαο 6 6,0 6,2 100,0 

χλνιν 97 97,0 100,0  

 Γ/Α 3 3,0   

χλνιν 100 100,0   

 

 

 

Οη επηρεηξήζεηο πξφηεηλαλ νξηζκέλεο  ιχζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα, πξνηάζεθε θαηά πιεηνςεθία 

47% λα επέιζεη κείσζε ησλ  θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, θαηά 14% λα ππάξρεη ζηαζεξφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα, θαηά 12% λα δνζνχλ θίλεηξα γηα παξαγσγή / αλάπηπμε / επελδχζεηο θαη 

αθνινπζνχλ κέηξα φπσο θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 
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7BΚΕΥΑΛΑΙΟ 8ο 

41B8.1 υμπερϊςματα τησ Έρευνασ 

πσο παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, θχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Δπηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

θνξνινγηθή εζηθή, ηε θνξνδηαθπγή θαη ην ηζρχνλ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα 

ινηπφλ έηζη φπσο δηακνξθψζεθαλ θαηφπηλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ έρνπλ σο εμήο: 

Μέξνο Α. Όζνλ αθνξά ηε θνξνινγηθή εζηθή 

Ζ πξάμε ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, εάλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο 

είλαη άδηθν, δηθαηνινγείηαη σο εζηθή ζην ζχλνιφ ηεο.  

Ζ πξάμε ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, εάλ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο είλαη πνιχ 

πςεινί, δηθαηνινγείηαη επίζεο σο εζηθή ζην ζχλνιφ ηεο. 

Ζ θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη 

ζπαηαιηέηαη, ελψ ε θνξνδηαθπγή δελ είλαη εζηθή, αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζπλεηά. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάδεη φηη ε θνξνινγηθή εζηθή ζηηο 

εηαηξείεο πιήηηεηαη φηαλ ππάξρεη έληνλν ην ζπλαίζζεκα ηεο αδηθίαο. κσο νη εηαηξείεο επίζεο 

απάληεζαλ φηη:   

Ζ θνξνδηαθπγή δελ είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ δελ είλαη σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Καζψο θαη φηη, ε θνξνδηαθπγή δελ είλαη εζηθή, αθφκα θη αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θφξσλ 

πνπ εηζπξάηηνληαη δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ είλαη σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ θνξνδηαθπγή δελ είλαη εζηθή, εάλ ε πηζαλφηεηα λα εληνπηζηεί είλαη ρακειή. Ζ θνξνδηαθπγή 

δελ είλαη εζηθή, εάλ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ πξφζσπα δηεμαγσγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

φπσο επίζεο φηη ε θνξνδηαθπγή δελ είλαη εζηθή, εάλ δελ αληέρεη θάπνηα επηρείξεζε νηθνλνκηθά 

λα πιεξψζεη. ζνλ αθνξά ινηπφλ ηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδεηαη 

αξθεηά εληζρπκέλε ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ.  

 

Μέξνο Β. Όζνλ αθνξά ην κέξνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε θνξνδηαθπγή 

δηαπηζηψζεθε φηη: 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φιεο ηηο πσιήζεηο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ήηαλ άρξεζηα ε ειαηησκαηηθά, δήισζε φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε 

θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο, επίζεο δήισζε φιεο ηηο Δπηρνξεγήζεηο / Δπηδνηήζεηο αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θαη ηέινο δήισζε φια ηα κεξίζκαηα. 
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Αθφκε, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλνχλ φηη νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαηκέζσ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ (κεραλεκάησλ POS). πγθεθξηκέλα, νη Η.Κ.Δ. ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζπκθσλνχλ πσο νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, αθνινπζνχλ νη 

Α.Δ. θαη νη αηνκηθέο εηαηξίεο, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη Δ.Δ.  

Δπίζεο, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ,  νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κε απεπζείαο ζχλδεζε 

κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. πγθεθξηκέλα, νη ζπλεηαηξηζκνί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζπκθσλνχλ πσο νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κε απεπζείαο ζχλδεζε κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, αθνινπζνχλ νη κνλνπξφζσπεο θαη νη αηνκηθέο εηαηξίεο, ελψ ηε κηθξφηεξε 

ζπκθσλία εκθαλίδνπλ νη Δ.Π.Δ. θαη ΑΒΔΔ. Δδψ επνκέλσο βιέπνπκε κηα απάληεζε γηα 

δηφξζσζε ζηελ νηθνλνκία ζηε ρψξα καο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην παξφλ πςειφ θφζηνο 

πξνκήζεηαο ησλ Σξαπεδψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ελδννκηιηθψλ θαη ηξηγσληθψλ ζπλαιιαγψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ  

εκθαλίδεηαη ζηηο εηαηξίεο Α.Δ, Δ.Π.Δ θαη Η.Κ.Δ, γεγνλφο πνπ καξηπξά ηελ ηδηαίηεξε λνκηθή 

θχζε απηψλ ησλ εηαηξηψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ή εχλνηα πνπ ηνπο παξέρεη ν λφκνο ή ην ίδην ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηα πξάμεηο θνξναπνθπγήο θαη φρη ηφζν θνξνδηαθπγήο. Ζ δε 

θνξναπνθπγή ζπλαληάηαη ζε κέγηζην βαζκφ ζηηο Ναπηηιηαθέο εηαηξίεο, θαζφζνλ είλαη νη 

εηαηξίεο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο κε εμσρψξηεο (off shore) 

εηαηξίεο. Σν γεγνλφο απηφ δηαζηαπξψλεηαη θαη κέζα απφ ηελ θάησζη εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ εξσηά επζέσο ηελ επηρείξεζε θαηά πφζν εθηηκά ε ίδηα φηη κπνξεί λα κελ 

θνξνδηαθεχγεη. Καη πξάγκαηη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ (33%), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ εηαηξηψλ Α.Δ, Δ.Π.Δ, Η.Κ.Δ θαη Ναπηηιηαθή απάληεζαλ φηη δελ 

θνξνδηαθεχγνπλ πάλσ απφ 50% . Πξνθαλψο δηφηη ηνπο επηηξέπεηαη απφ ην λφκν λα 

θνξναπνθεχγνπλ. Δλψ κφλν έλα πνζνζηφ 20% απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ (πιελ 

Ο.Δ θαη Ναπηηιηαθήο) απάληεζε φηη δελ θνξνδηαθεχγνπλ θαζφινπ (0%). Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί 

φηη ειάρηζηα πξφζηηκα ΦΠΑ θαη ΚΦΑ έρνπλ θαηαινγηζζεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ηξία 

(3) ρξφληα θαη ν πην εληαηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Α.Δ(80%), 

ΑΒ.Β.Δ(70%), Ο.Δ(50%), Η.Κ.Δ (40%), Δ.Π.Δ (30%), ελψ ζηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ζε 

ρακειφηεξα πνζνζηά, έσο κεδακηλά ζηελ θαηεγνξία ηεο Μνλνπξφζσπεο (ΔΠΔ, ΗΚΔ). Γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα δηεχξπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ή ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε θνξνδηαθπγή.  
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Ζ θνξνδηαθπγή ζήκεξα αλέξρεηαη ζηελ Διιάδα ζε 30 δηο επξψ εηεζίσο, θάλνληαο ηελ 

πξσηαζιήηξηα ζηελ παξανηθνλνκία, θαη ε κείσζε ηεο θαηά 20 δηο επξψ ζα κπνξνχζε λα 

κεηψζεη ηνπο θφξνπο πνπ θαηαβάιινπλ νη θνξνινγνχκελνη θαηά πνζνζηφ 30%. 39F

39
 

 

Μέξνο Γ: Όζνλ αθνξά ηελ άπνςε γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηδαληθή θνξνιφγεζε 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ επηρεηξήζεσλ 

ραξαθηεξίδεη γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα σο πνιχ πςεινχο.  

Δπίζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ ραξαθηεξίδεη 

γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειά εηζνδήκαηα σο πνιχ 

πςεινχο. πσο επίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ραξαθηεξίδεη γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα 

γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα σο πνιχ πςεινχο.  

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δήισζε φηη δελ ζα ήηαλ πξφζπκε ε 

επηρείξεζε ηνπο λα πιεξψλεη πςειφηεξνπο θφξνπο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε βνήζεηα γηα 

θνηλσληθέο παξνρέο. Σν γεγνλφο απηφ πξέπεη λα καο ζιίβεη, γηαηί δείρλεη φηη κέζα ζε κηα 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν έρεη 

ζθιεξχλεη ζε κεγάιν βαζκφ. 

Σέινο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηζηεχεη φηη νη επηρεηξήζεηο κε 

πςειφηεξα εηζνδήκαηα / θέξδε ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ κε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ 

ζπλνιηθή θνξνιφγεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξα εηζνδήκαηα / θέξδε. 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη απφ δείγκα 100 επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 10 

εηαηξεηψλ απφ θάζε κνξθή επηρείξεζεο 10 θαηεγνξηψλ (Αηνκηθή, ΟΔ, ΔΔ, ΑΔ, ΑΒΔΔ, ΔΠΔ, 

Μνλνπξφζσπε, πλεηαηξηζκφ, ΗΚΔ, Ναπηηιηαθή). ιεο νη απαληήζεηο δφζεθαλ θαηφπηλ 

πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ εξεπλήηξηα. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε απηψλ ησλ εηαηξεηψλ θαηά 

88% δελ ήηαλ  ζε βηνκεραληθή δψλε / αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ. Σα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα 

έζνδα εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο κε ην 70% ηνπο λα απαληάεη > 40.000.000 θαη νη Α.Δ. κε ην 

60%, ελψ κηθξφηεξα έζνδα εκθαλίδνπλ νη αηνκηθέο κε ην 100% ηνπο λα απαληάεη < 700.000. 

Σα πςειφηεξα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο εκθαλίδνπλ νη Α.Δ. θαη νη ΑΒΔΔ, ελψ ηα 

κηθξφηεξα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο εκθαλίδνπλ νη αηνκηθέο. Δλψ ηηο κεγαιχηεξεο δεκίεο 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εκθαλίδνπλ νη κνλνπξφζσπεο, νη Η.Κ.Δ, ελψ ηηο κηθξφηεξεο δεκίεο 

ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο θαη νη ΑΒΔΔ κε ην 100% ηνπο λα 

απαληάεη πνιχ κηθξέο.  
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Σνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζσπηθνχ εκθαλίδνπλ νη Α.Δ. κε ην 70% ηνπο λα είλαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ( >250 αηφκσλ) θαη νη λαπηηιηαθέο κε 40%, ελψ ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ εκθαλίδνπλ 

νη αηνκηθέο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «πφζεο ψξεο εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ εβδνκαδηαίσο;». Σνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ σξψλ εκθαλίδνπλ νη κνλνπξφζσπεο, αθνινπζνχλ νη αηνκηθέο, ελψ ηνλ 

κηθξφηεξν αξηζκφ σξψλ εκθαλίδνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί. Τςειφηεξν επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ 

Λνγηζηή εκθαλίδνπλ νη ΑΔ, ΑΒΔΔ θαη νη λαπηηιηαθέο, ελψ ην ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο 

εκθαλίδνπλ νη Δ.Π.Δ. κε ην 12,5% λα απαληάεη απφθνηηνο ΗΔΚ / ηδησηηθήο ζρνιήο. Τςειφηεξν 

δε επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ινγηζηεξίνπ εκθαλίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη 

ΔΠΔ, ελψ ην ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο εκθαλίδνπλ νη Δ. Δ. κε απνθνίηνπο ΗΔΚ / 

ηδησηηθήο ζρνιήο.  

Σέινο ηέζεθε κηα εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο πξφηεηλαλ νξηζκέλεο  

ιχζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα, πξνηάζεθε θαηά πιεηνςεθία 47% λα επέιζεη κείσζε ησλ  

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, θαηά 14% λα ππάξρεη ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, θαηά 12% λα 

δνζνχλ θίλεηξα γηα παξαγσγή / αλάπηπμε / επελδχζεηο θαη αθνινπζνχλ κέηξα φπσο 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 

42B8.2. Προτϊςεισ μϋςα από τα ςυμπερϊςματα τησ διπλωματικόσ εργαςύασ 

        Ζ παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε φρη κφλν κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, αιιά θαη κε πξαθηηθά 

παξαδείγκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ ζηε ρψξα καο. Παξνπζηάδνληαο δε θαη ηε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο. 

Δπίζεο ε αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ειέγρνπ καο 

νδήγεζε λα εθηηκήζνπκε ζεκαληηθά ηνλ κεραληζκφ ηεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζε κηα 

επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο σο εξγαιείν γηα λα επηηεπρζνχλ νη 

δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ηεο θπβέξλεζεο ρξεηάδεηαη ζπλερψο αλαβάζκηζε θαη κεηαξξχζκηζε. 

Γεδνκέλνπ επίζεο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ρψξα καο  είλαη θαη κέινο ηεο Δπξσδψλεο κε έληνλν 

θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη ζηηο αγνξέο νθείιεη λα ιάβεη κέηξα 

αληηκεηψπηζεο θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη παξανηθνλνκίαο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε επθαηξηαθά κέηξα, ρξεηάδεηαη κηα ζπζηεκαηηθή κεζφδεπζε θαη 

πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ γηαηί είλαη έλα πνιχπινθν θαηλφκελν. 
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Ζ κεζφδεπζε απηή είλαη απαξαίηεηε γηαηί ε θνξνδηαθπγή δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ 

θνξνινγηθνχο ή νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, αιιά απφ ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ άιισλ 

παξαγφλησλ, φπσο π.ρ. ην ήζνο εθείλσλ πνπ εθάζηνηε αζθνχλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή. 

Δάλ, ζπλεπψο, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε έπαηξλε ζηα ζνβαξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη εθάξκνδε κηα νξζνινγηθή νηθνλνκηθή θαη εηδηθφηεξα δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ν 

πεξηνξηζκφο έζησ ελφο κέξνπο ηεο θνξνδηαθπγήο ζα ήηαλ αξθεηφο γηα λα κεδεληζηεί ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ θφξσλ.  Καησηέξσ 

παξαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ κέηξα: 

 

 Τπνβνιή ςήθηζεο λνκνζρεδίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ 

ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε ησλ POS ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο ζηαδηαθά.  

 ε πξψηε θάζε λα εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

επαγγεικαηηθνί θιάδνη πνπ βξίζθνληαη ζηε δψλε πςεινχ θηλδχλνπ γηα θνξνδηαθπγή 

φπσο εζηίαζε θαη δηαζθέδαζε (κπαξ, εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, λπρηεξηλά θέληξα) θαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο π.ρ. γηαηξνί, δηθεγφξνη, ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ, 

ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, θιπ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ έρεη ή δελ κπνξεί λα έρεη πηζησηηθή ή ρξεσζηηθή θάξηα 

(π.ρ., αλήιηθνο), λα κπνξεί λα αγνξάδεη απφ πξνζβάζηκα ζεκεία πψιεζεο (π.ρ., 

πεξίπηεξα, θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ, ΔΛΣΑ, ΓΔΖ, ηξάπεδεο, θαηαζηήκαηα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, ζνχπεξ κάξθεη) πξνπιεξσκέλε θάξηα, ε νπνία ζα έρεη κεγάιν εχξνο 

ρξεκαηηθήο αμίαο (π.ρ., απφ 5 επξψ έσο 100 επξψ). 

 Σν αθνξνιφγεην φξην πνπ δηθαηνχληαη κηζζσηνί, ζπληαμηνχρνη θαη αγξφηεο λα 

«ρηίδεηαη» απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε πιαζηηθφ 

ρξήκα.  

 ηαδηαθά φιεο νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηνπλ ζπζθεπέο POS, κε 

ρακειή ή αθφκε θαη κεδεληθή ρξέσζε πξνκήζεηαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ νη πνιίηεο λα πιεξψλνπλ κε πιαζηηθφ ρξήκα. Απφ ηελ ππνρξεσηηθφηεηα λα 

κελ εμαηξνχληαη νχηε ηα πεξίπηεξα. Μφλνλ ζηα θπιηθεία ησλ ζρνιείσλ λα κελ 

ηνπνζεηεζνχλ POS. 

 Απεπζείαο ζχλδεζε ηακεηαθψλ κεραλψλ θαη θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ κε ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΓΓΠ), γηα 

νξηζκέλνπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ. 
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 χλδεζε ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κέζσ θαξηψλ κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηε 

ΓΓΠ, ψζηε γηα θάζε κηα πιεξσκή πνπ γίλεηαη λα πηζηψλεηαη κφλν ην θαζαξφ πνζφ 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

αλαινγνχληα ΦΠΑ λα απνδίδεηαη άκεζα ζηε ΓΓΠ κέζσ ηνπ ΑΦΜ ηνπ ππφρξενπ. 

Μεηά ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα, ε ΓΓΠ έρνληαο πιήξε ειεθηξνληθή εηθφλα ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ λα κπνξεί λα δηελεξγεί ηειηθή κελαία εθθαζάξηζε ΦΠΑ (ρξενπίζησζε 

ζην ΑΦΜ). 

 Γηαθίλεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ θαη απνζηνιή ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζηε ΓΓΠ. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ αξρείνπ επηζθεπηψλ-πειαηψλ ζε επαγγεικαηίεο, άκεζα 

ζπλδεδεκέλνπ κε ηε ΓΓΠ θαη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ επαγγεικαηία, 

ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη δηαζηαπξσηηθφο έιεγρνο ησλ πειαηψλ θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 

θάλνπλ απηνί ζηνλ επαγγεικαηία. 

 Όπαξμε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο αγαζψλ πνπ ζα εθδίδνληαη ειεθηξνληθά θαη 

ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΓΓΠ θαη ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, 

γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ αηθληδηαζηηθψλ ειέγρσλ. 

 Άκεζε πξνκήζεηα φισλ ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

εηζξνψλ-εθξνψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεηξεηψλ νγθνκέηξεζεο κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε 

ηεο «θχξαο». 

 Σν «μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο» λα είλαη απηνηειέο πνηληθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη 

θαη λα κελ απαηηείηαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε άιιν πνηληθφ «βαζηθφ» αδίθεκα (δειαδή, λα 

κε ρξεηάδεηαη λα απνδεηρηεί φηη ην «μέπιπκα» έγηλε ιφγσ ιαζξεκπνξίνπ, δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ, θ.ιπ.). 

 Αλαθνξηθά κε ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο πνπ εθδίδνπλ θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί κεηά απφ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο ΔΛΣΔ, φηη ν θνξνινγηθφο 

έιεγρνο πνπ δηελεξγήζεθε ήηαλ αλεπαξθήο, ηφηε λα επηβάιινληαη απζηεξέο πνηληθέο 

θπξψζεηο ζηηο ειεγθηηθέο απηέο εηαηξείεο.  
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43B8.3 Η ςυνειςφορϊ τησ διπλωματικόσ διατριβόσ ςτην Επιςτόμη 

 

       Βάζεη φισλ ησλ αλσηέξσ ζα κπνξνχζακε λα επεθηαζνχκε θαη λα πξνηείλνπκε επηπιένλ 

ιχζεηο γηα έλα πην ζηαζεξφ, δίθαην θαη αληαπνδνηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, γηα έλα ζχζηεκα 

ειέγρνπ πην επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ. Αθήλνπκε φκσο αλνηρηφ ην πεδίν απηφ κε ζθνπφ κηα 

κειινληηθή έξεπλα κε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε.  

       Δθείλν πνπ ζέινπκε λα εζηηάζνπκε ζε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δηαπίζησζε πνπ ππάξρεη απφ πιεπξάο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ σο θνξνινγνχκελεο νηθνλνκηθά νληφηεηεο.Τπάξρεη ινηπφλ ε δηαπίζησζε, πσο 

θπξηαξρεί ε ζέιεζε γηα επηθξάηεζε ελφο ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελφο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζε κηα δηαθνξεηηθή-αλψηεξε βαζκίδα πνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θάλνληαο ζε θαζεκεξηλή βάζε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο. Ο ζπλερψο κεηαβαιιφκελνο θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ςεθηαθή επνρή κέζα 

ζηελ νπνία δνχκε καο ζηέιλνπλ μεθάζαξα ην κήλπκα κέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φηη ε 

Διιάδα σο ρψξα κπνξεί λα αλαθάκςεη νηθνλνκηθά, φρη κφλν κε ππεχζπλα βήκαηα πνιηηηθήο 

πξσηνβνπιίαο, αιιά κε ελέξγεηεο θαη κέζα απφ ηνλ πην απιφ πνιίηε, αιιάδνληαο λννηξνπία θαη 

εηζάγνληαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηελ ηερλνινγία, ηελ ςεθηαθή πιεξνθφξεζε.  

       Σφζν ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο  φζν θαη θαζέλαο απφ εκάο, νθείιεη λα αληηιεθζεί φηη έρεη 

θαζήθνλ λα παιέςεη κε ζχκκαρν ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία γηα λα απνθηήζεη ην θιεηδί πνπ 

αλνίγεη ηελ πφξηα ζε κηα αλαπηπγκέλε νηθνλνκία, βγάδνληάο καο σο ρψξα έμσ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, κε θνηλσληθή επεκεξία γηα φινπο ηνπο Έιιελεο. 
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BΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄: ΟΡΙΜΟΙ 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε (deferred tax asset): Σν πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

είλαη αλαθηήζηκν ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο απφ εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, κεηαθεξφκελεο 

θνξνινγηθέο δεκίεο θαη κεηαθεξφκελνπο αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο (taxcredits). 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (deferred tax liability):Σν πνζφ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ  νθείιεηαη ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο, ζε ζρέζε κε θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο. 

Αλαθηήζηκε αμία (recoverableamount): Σν κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο 

κε ην άκεζν θφζηνο πψιεζεο, ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ρξεκαηνξνψλ) 

θαη ηεο αμίαο ρξήζεο απηνχ.   

Αλαπξνζαξκνγή (revaluation): Ζ αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ ππνινίπνπ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ σο απνηέιεζκα επαλεθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ, βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο 

ε επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία.   

Απνζέκαηα (inventories): Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη: 

α) θαηερφκελα πξνο πψιεζε ζηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή  

β) ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ πψιεζε σο αλσηέξσ, ή  

γ) ζε κνξθή πιηθψλ ή εθνδίσλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαισζνχλ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή γηα ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ. 

Απνκείσζε (impairment):Σν πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, φπσο ε δεκία απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο.    

Απφζβεζε (depreciation, amortization): Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ. 

Γαπάλε (expenditure): Σν ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ ή ε εχινγε 

αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ απφθηεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο 

ππεξεζίαο.  

Δηζφδεκα (income):Απμήζεηο ζε νηθνλνκηθά νθέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο κε ηε 

κνξθή εηζξνψλ ή απμήζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κεηψζεσλ ππνρξεψζεσλ, πνπ νδεγνχλ ζε 

απμήζεηο ηεο θαζαξήο ζέζεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλεηζθνξέο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο 

νληφηεηαο. Σν εηζφδεκα πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ηα θέξδε. 

Έιεγρνο (control): Ζ ηθαλφηεηα κηαο νληφηεηαο λα πξνζδηνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο κηαο άιιεο νληφηεηαο, ψζηε λα απνθνκίδεη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηήο.   

Έμνδν (expense):Ζ κείσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ε αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο, εθηφο ησλ κεηψζεσλ ηεο θαζαξήο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαλνκέο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο νληφηεηαο. 
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Δπελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα (investing activity):Ζ απφθηεζε θαη δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ επελδχζεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδχλακα.  

Δπηκέηξεζε (measurement): Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε ή κεηαγελέζηεξα. 

Δπηρνξεγήζεηο θξαηηθέο (govern mentgrants):Δλίζρπζε απφ ην θξάηνο κε ηε κνξθή κεηαθνξάο 

πφξσλ ζε κηα νληφηεηα, ζε αληαπφδνζε γηα παξειζνχζα ή κειινληηθή ζπκκφξθσζε κε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Έζνδν ((revenue):Ζ κεηθηή εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο νληφηεηαο θαη απμάλεη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο, εθηφο ησλ 

απμήζεσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλεηζθνξέο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο νληφηεηαο.     

Δχινγε αμία (fair value):Ζ ηηκή αληαιιαγήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή δηαθαλνληζκνχ κηαο 

ππνρξέσζεο, κεηαμχ πξφζπκσλ θαη ελήκεξσλ κεξψλ πνπ ελεξγνχλ ππφ θαλνληθέο ζηελ αγνξά ζπλζήθεο, 

θαηά ηελ εκεξνκελία κέηξεζεο. 

Καζαξή ζέζε (equity):Ζ δηαθνξά κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ κηαο νληφηεηαο. 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία (netbookvalue):Ζ ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη γηα έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή κηα ππνρξέσζε, αλ απφ ηελ αξρηθή ινγηζηηθή αμία αθαηξεζνχλ φιεο νη ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο 

αμίαο.  

Καζαξφ απνηέιεζκα ( θέξδνο ή δεκία ) (netincome):Δίλαη ε δηαθνξά κεηαμχ α) ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εζφδσλ θαη θεξδψλ κηαο πεξηφδνπ, θαη β) ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ θαη δεκηψλ. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθφ (θέξδνο πεξηφδνπ) ή αξλεηηθφ (δεκία πεξηφδνπ). 

Κφζηνο παξαγσγήο (productioncost):Σν θφζηνο πνπ απνδίδεηαη ζε αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ παξάγεη 

ή πξνζθέξεη ε νληφηεηα.  

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)(turnover,net):Ζ αθαζάξηζηε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο, ε νπνία 

θαηαιήγεη ζε αχμεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απμήζεσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο απφ 

ζπλεηζθνξέο ησλ ηδηνθηεηψλ. Γελ πξνζκεηξνχληαη νη εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο, ν ΦΠΑ θαη άιινη θφξνη 

πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. 

Λνγηζηηθφ ζχζηεκα (accountingestimate):Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα κηαο νληφηεηαο πεξηιακβάλεη ηα 

ινγηζηηθά αξρεία θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ, θαζψο θαη 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

Μεξίζκαηα (dividends):Πνζά (κεηξεηά ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηίηισλ θαζαξήο ζέζεο, πέξαλ πνζψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ επηζηξνθή εηζθεξζέληνο 

θεθαιαίνπ.  

 



232 

 

10BΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄: ΦΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΥΔΓΗΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ (ΔΛΠ βάζεη λ.4308/2014) 

Οκάδα 1: Δλζψκαηα θαη άπια κε θπθινθνξνχληα (πάγηα) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οκάδα 2: Απνζέκαηα 

Οκάδα 3: Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οκάδα 4: Καζαξή ζέζε 

Οκάδα 5: Τπνρξεψζεηο  

Οκάδα 6: Έμνδα θαη δεκίεο  

Οκάδα 7: Έζνδα θαη θέξδε 

Οκάδα 8: Ηδηνπαξαγσγή, ππνθαηαζηήκαηα θαη απνηειέζκαηα πεξηφδνπ  

 

 

 

 

 

 

 

11BΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄: Παρϊδειγμα διενϋργειασ φορολογικού 

ελϋγχου βϊςει τησ ΠΟΛ.1072/8.4.2011 και των διατϊξεων του 

ν. 4174/2013, μϋςω φορολογικών εγγρϊφων. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄: Τπφδεηγκα Δπηζηνιήο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο  

                                  γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ –  

                                  Μνξθή Δξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Κχξηνη, 

 Δίκαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο κε 

ηίηιν «Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή θαη  Διεγθηηθή» θαη εηνηκάδσ ηε δηπισκαηηθή κνπ 

εξγαζία κε ζέκα «Σν θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα, ν Φνξνινγηθφο έιεγρνο θαη νη Δπηρεηξήζεηο 

ζηελ Διιάδα». ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο δηελεξγψ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί 

θαηά πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, πνηα ε δξάζε 

ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη Κνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο  

απφ ηηο πιεγέο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο σο εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο 

θνξνινγηθήο  λνκνζεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.Σέινο, αλαδεηνχληαη 

πξνηάζεηο θαη πξνυπνζέζεηο γηα έλα θνξνινγηθφ πιαίζην πνπ ζα θαηαζηεί κνριφο αλάπηπμεο 

γηα ηελ νηθνλνκία καο. 

   Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαιχπηεηαη απφ αλσλπκία θαη ερεκχζεηα. Λφγσ ηεο 

απαηηνχκελεο αμηνπηζηίαο, ζα ζαο παξαθαινχζα λα απαληήζεηε κε εγθπξφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη λα κελ πξνθιεζεί 

κεξνιεςία ζηα απνηειέζκαηά κνπ. Θα ζαο ήκνπλ επνκέλσο πνιχ επγλψκσλ εάλ αθηεξψλαηε 

ιίγν απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλεκκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην 

νπνίν ζα κε βνεζήζεη ζηελ έξεπλά κνπ. 

Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

                                                                                         αο επραξηζηψ γηα ηε ζπλεξγαζία, 

 

                       Γξεγνξέιε Γέζπνηλα 

                  Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

                Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο  
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Δξσηεκαηνιφγην 

Αγαπεηνί/-έο πκκεηέρνληεο, 

Θα ζαο παξαθαινχζα φπσο δηαζέζεηε πεξίπνπ 5΄απφ ην ρξφλν ζαο, πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ νη 

εξσηήζεηο ηνπ παξαθάησ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εηιηθξηλείο απαληήζεηο ζαο, βάδνληαο [+] ή νπνηνδήπνηε 

άιιν ζχκβνιν, ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο κειέηεο κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο θαη φρη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. αο επραξηζηψ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζαο, εθ ησλ πξνηέξσ  

 

• Γξεγνξέιε Γέζπνηλα 

 

Μέξνο A: Ζ Φνξνινγηθή Ζζηθή 

Ζ θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή:          Γηαθσλψ απφιπηα  Γηαθσλψ  νχηε ζπκθσλψ/   πκθσλψ   πκθσλψ                                                    

                                                                                                          νχηε δηαθσλψ                       απφιπηα 

Δάλ ην θνξνινγηθφ 

χζηεκα είλαη άδηθν                                      [ ]                       [ ]                  [ ]                   [ ]              [ ] 

 

Δάλ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο  

είλαη πνιχ πςεινί                                          [ ]                       [ ]                  [ ]                    [ ]             [ ]        

 

Αθφκα θη αλ έλα κεγάιν  

Πνζνζηφ ησλ θφξσλ  

πνπ εηζπξάηηνληαη 

ζπαηαιηέηαη                                                    [ ]                       [ ]                   [ ]                    [ ]             [ ] 

 

Αθφκα θη αλ έλα κεγάιν  

Πνζνζηφ ησλ θφξσλ  

πνπ εηζπξάηηνληαη 

δαπαλάηαη ζπλεηά                                           [ ]                       [ ]                   [ ]                     [ ]            [ ] 

 

Αθφκα θη αλ έλα κεγάιν  

Πνζνζηφ ησλ θφξσλ  

πνπ εηζπξάηηνληαη 

δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα 

πνπ δελ είλαη σθέιηκα γηα  

ηηο επηρεηξήζεηο                                                 [ ]                       [ ]                  [ ]                     [ ]           [ ] 
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Αθφκα θη αλ έλα κεγάιν                Γηαθσλψ απφιπηα  Γηαθσλψ  νχηε ζπκθσλψ/   πκθσλψ    πκθσλψ                                                    

Πνζνζηφ ησλ θφξσλ                                                                         νχηε δηαθσλψ                        απφιπηα 

πνπ εηζπξάηηνληαη 

δαπαλάηαη ζε πξνγξάκκαηα  

σθέιηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο                             [ ]                       [ ]                  [ ]                    [ ]           [ ]    

 

 

        Δάλ ε πηζαλφηεηα λα  

εληνπηζηεί είλαη ρακειή                                     [ ]                       [ ]                   [ ]                     [ ]         [ ]             

 

Ζ θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή:          Γηαθσλψ απφιπηα  Γηαθσλψ  νχηε ζπκθσλψ/   πκθσλψ   πκθσλψ                                                    

                                                                                                          νχηε δηαθσλψ                       απφιπηα 

Δάλ κπνξεί λα θαιπθζεί  

απφ πξφζσπα δηεμαγσγήο  

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ                                   [ ]                     [ ]                      [ ]                    [ ]         [ ]            

 

Δάλ δελ αληέρεη θάπνηα επηρείξεζε 

νηθνλνκηθά λα πιεξψζεη                                     [ ]                     [ ]                      [ ]                  [ ]       [ ]            

 

Μέξνο B: Ζ Φνξνδηαθπγή 

Αλαθέξεηε ζηηο θνξνινγηθέο ζαο δειψζεηο ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο  απφ: 

 

                                            Γελ έιαβα Γελ ην δήισζα Γήισζα θάπνην Γήισζα ην          Σα δήισζα φια  

                                            θαζφινπ                              κέξνο                 κεγαιχηεξν κέξνο  

Πσιήζεηο εκπ/ησλ σο  

Άρξεζηα,Διαησκ/θά                [ ]                     [ ]              [ ]                           [ ]                         [ ]        

 

Παξνρή ππεξεζηψλ                                                                                                                   

κε θχξηαο  δξαζηεξηφηεηαο       [ ]                     [ ]              [ ]                           [ ]                         [ ]         

 

Δπηρνξεγήζεηο/Δπηδνηήζεηο  

Αλαπηπμηαθά πξνγξ/ηα ΈΠΑ  [ ]                     [ ]               [ ]                          [ ]                          [ ] 

 

Μεξίζκαηα                                 [ ]                     [ ]               [ ]                          [ ]                          [ ] 
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                                                    Γηαθσλψ απφιπηα  Γηαθσλψ  νχηε ζπκθσλψ/   πκθσλψ   πκθσλψ                                                    

                                                                                                       νχηε δηαθσλψ                        απφιπηα 

Πηζηεχεηε φηη νη ζπλαιιαγέο 

πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ                             [ ]                      [ ]                 [ ]                [ ]              [ ] 

πηζησηηθψλ θαξηψλ 

(κεραλεκάησλ POS) 

 

 

Πηζηεχεηε φηη νη ζπλαιιαγέο                       [ ]                      [ ]                 [ ]                [ ]              [ ] 

πξέπεη λα γίλνληαη κε απεπζείαο 

ζχλδεζε κε ην Τπ.Οηθνλνκηθψλ 

 

                                                                                                              Ναη            ρη             Γελ μέξσ/  

                                                                                                                                                  Γελ απαληψ 

Γηελεξγνχληαη ζηελ Δπηρείξεζε  Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο                    *                 *                      * 

 

Γηελεξγνχληαη ζηελ Δπηρείξεζε  Σξηγσληθέο ζπλαιιαγέο                       *                 *                      * 

 

Γηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο κε Δμσρψξηεο                                                *                 *                      * 

(Off shore) εηαηξίεο 

 

 

Έρεη θαηαινγηζηεί ζηελ Δπηρείξεζε                                                         *                  *                     * 

πξφζηηκν ΦΠΑ γηα ηα ηειεπηαία (3)έηε                

 

Έρεη θαηαινγηζηεί ζηελ Δπηρείξεζε  

πξφζηηκν ΚΦΑ γηα ηα ηειεπηαία (3) έηε                                                *                 *                      * 

 

Τπνβάιιαηε γηα θάπνην απφ ηα ηειεπηαία  

(3) έηε αίηεζε γηα επηζηξνθή θφξνπ                                                        *                 *                      *    

 

Έρεη  γίλεη  θνξνινγηθφο έιεγρνο 

ζηελ Δπηρείξεζε θαηά ηα ηειεπηαία (3)έηε                                              *                  *                     * 
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ε ηη πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θέξδνπο εθηηκάηε  

φηη κπνξεί ε Δπηρ/ζε λα είλαη ζχλλνκε (Γελ θνξνδηαθεχγεη) 

• 0% 

• 0%-10% 

• 10%-20% 

• 20%-30% 

• 30%-40% 

• 40-50% 

• >50% 

 

 

Μέξνο Γ: Ζ άπνςε γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ ηδαληθή θνξνιφγεζε 

 

• Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε γεληθά ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα;  

Πνιχ πςεινχο                                      * 

Πάξα πνιχ πςεινχο                             * 

Γίθαηνπο                                                * 

Πνιχ ρακεινχο                                     * 

Πάξα πνιχ ρακεινχο                            * 

 

 

•Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα γηα φζεο επηρ/ζεηο έρνπλ πςειά εηζνδήκαηα;  

Πνιχ πςεινχο                                       * 

Πάξα πνιχ πςεινχο                              * 

Γίθαηνπο                                                 * 

Πνιχ ρακεινχο                                      * 

Πάξα πνιχ ρακεινχο                             * 

 

• Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα γηα φζεο επηρ/ζεηο έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα;   

Πνιχ πςεινχο                                        * 

Πάξα πνιχ πςεινχο                               * 

Γίθαηνπο                                                  * 

Πνιχ ρακεινχο                                       * 

Πάξα πνιχ ρακεινχο                              * 
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•Θα ήηαλ πξφζπκε ε Δπηρείξεζε ζαο λα πιεξψλεη πςειφηεξνπο θφξνπο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

βνήζεηα γηα θνηλσληθέο παξνρέο; 

Ναη                                                         ρη                                             Γελ μέξσ/Γελ απαληψ               

 

  *                                                              *                                                             * 

 

 

*Πηζηεχεηε φηη νη Δπηρεηξήζεηο κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα/θέξδε ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ  

κε κεγαιχηεξα, ίδηα ή κηθξφηεξα πνζνζηά ζηε ζπλνιηθή θνξνιφγεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξα εηζνδήκαηα/θέξδε;  

Πνιχ κεγαιχηεξα                                  * 

Μεγαιχηεξα                                           * 

Σα ίδηα                                                    * 

Μηθξφηεξα                                              * 

Πνιχ κηθξφηεξα                                      * 

 

 

 

1)Μέξνο  Γ: Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Δπηρείξεζεο  

 

Μνξθή Δπηρείξεζεο   

Αηνκηθή                                                  * 

Ο.Δ.                                                         * 

Δ.Δ.                                                         * 

ΑΔ                                                           * 

ΑΒΔΔ                                                      * 

ΔΠΔ                                                         * 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ                         * 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ                                 * 

ΗΚΔ                                                          * 

ΝΑΤΣΖΛΗΑΚΖ                                      * 
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Αθαζάξηζηα έζνδα (Σδίξνο) Δπηρεηξήζεσλ 

Πνιχ κηθξέο   <700.000                                               * 

Μηθξέο         <8.000.000                                               * 

Μεζαίεο     <40.000.000                                               *                                 

Μεγάιεο     >40.000.000                                               *                          

 

Καζαξά  Απνηειέζκαηα Υξήζεο                            θέξδε  / Εεκίεο  

Πνιχ κηθξά/έο                                                                 *             *                                       

Μηθξά/έο                                                                          *             * 

Μεζαία/εο                                                                        *             * 

Μεγάια/εο                                                                        *             * 

 

Πφζα άηνκα απαζρνιεί σο πξνζσπηθφ ε Δπηρείξεζε;   

Πνιχ κηθξή <10   άηνκα                                                                  * 

Μηθξή         <50    άηνκα                                                                  * 

Μεζαία      <250   άηνκα                                                                  * 

Μεγάιε      >250   άηνκα                                                                  * 

 

Πφζεο ψξεο εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ εβδνκαδηαίσο; 

0-20 ψξεο                                                                                          * 

20-40ψξεο                                                                                         * 

40-60ψξεο                                                                                         * 

Πάλσ απφ 60ψξεο                                                                             * 

 

 

 

Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ: Λνγηζηή  /  Τπαιιήισλ Λνγηζηεξίνπ;  

Απφθνηηνο Λπθείνπ                                                                  *                                  * 

Απφθνηηνο ΗΔΚ/Ηδησηηθήο  ρνιήο                                            *                                 *                                        

Απφθνηηνο ΣΔΗ                                                                           *                                 *                                                                

Απφθνηηνο ΑΔΗ                                                                           *                                 *                                                                   

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο                                       *                                 *                                  

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο                                          *                                 *     
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Γξαζηεξηνπνίεζε ζε βηνκεραληθή Εψλε/Αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ 

Ναη                   * 

ρη                   * 

 

Πεξηθέξεηα Έδξαο /Ννκφο 

 

* 

 

 

 

* Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα φζνλ αθνξά ηηο Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, έηζη  λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ θαη ησλ δεζκεχζεψλ καο πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο ;  

 

 

 

 

 

 

 

 


