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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το φορολογικό καθεστώς , των ομόρρυθμων 

και ετερόρρυθμων εταιρών  την τελευταία πενταετία (2011- 2015) , που ίσχυσε στην 

Ελλάδα. Παραθέτει  τον Ν. 4172/2013 με έναρξη ισχύος από  01/01/2014 και τον παλαιό 

Κ.Φ.Ε.  Ν.2238/94 που ίσχυε έως 31/12/2013. Παράλληλα γίνεται αναφορά  στο  νομικό 

πλαίσιο που διέπει τις προσωπικές εταιρίες  (Ν.4072/2012 ) . Η οικονομική κρίση που 

βιώνει η Ελλάδα  έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή μεταβολή του  φορολογικού 

συστήματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις μεταβολές που 

έχουν επέλθει στην φορολόγηση  των προσωπικών εταιριών  καθώς υπερτερούν  έναντι 

των υπολοίπων εταιριών  στην  Ελληνική οικονομία . Μέσα από μελέτη περιπτώσεων  

παρουσιάζεται η φορολογική επιβάρυνση των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών 

και στη συνέχεια γίνεται σύγκριση ανάμεσα στα έτη . Από την σύγκριση αυτή  

προκύπτει η υπέρμετρη φορολόγηση των εταιριών  από έτος σε έτος  και  με κορύφωση 

το έτος 2015. Διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσα σε 

ένα εχθρικό περιβάλλον καθώς πέρα από τις λοιπές παθογένειες του Ελληνικού κράτους 

(γραφειοκρατία κ.λπ.) έχουν να αντιμετωπίσουν και την υψηλή φορολόγηση με 

συνεπακόλουθο την χαμηλή  συμμετοχή τους στα δημόσια έσοδα. Για να μπορέσουν  οι 

επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στην πραγματική οικονομία και στα δημόσια έσοδα  

απαιτούνται γενναίες  μεταρρυθμίσεις  όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών 

αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα σταθερό ,δίκαιο και προβλέψιμο. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  φορολογία, ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία , 

φορολογικός συντελεστής, νομικό πρόσωπο , νομική οντότητα 
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Abstract 

This thesis focuses on the tax status of general and limited partnerships that was applied 

in Greece during the last five years (2011-2015). It cites L. 4172/2013 with date of entry 

into force on 01/01/2014 and the old Income Tax Code Law 2238/94 in force until 

31/12/2013.  At the same time reference is made at the legal framework regulating 

partnerships (L. 4072/2012). The economic crisis that Greece is currently experiencing 

results in the continuous change of the tax system. The purpose of this thesis is to present 

the changes that have occurred in the taxation of partnerships as they outweigh all the 

other companies of the Greek economy.  Case studies are used to present the tax burden 

on general and limited partnerships followed by a comparison made between the years. 

The result of this comparison reveals the year-on-year excessive taxation of companies 

with peaking point the year 2015. It is established that the companies are trying to 

operate in a hostile environment as, in addition to the other pathologies of the Greek state 

(bureaucracy etc.), they also have to face high taxation that leads to their low 

participation in government revenues. In order for the companies to be able to contribute 

to the real economy and on government revenues bold reforms are required such as the 

reduction of tax rates accompanied by a tax system stable, fair and predictable.    

 

 

 

Keywords: taxation, general partnership, limited partnership, tax rate, company, 

legal entity 
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1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που στην συντριπτική τους πλειοψηφία επέλεγαν την νομική μορφή των 

προσωπικών εταιριών  καθώς μέχρι και το έτος 2012  είχαν ευνοϊκότερη φορολογική 

μεταχείριση από τις ΑΕ & ΕΠΕ.  Όμως από το  2013 και μετά  αλλάζει άρδην ο τρόπος  

φορολογίας των προσωπικών εταιριών και εξομοιώνεται  ουσιαστικά με την 

φορολόγηση των κεφαλαιουχικών εταιριών.  

Στην πρώτη ενότητα της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται οι έννοιες του 

φόρου ,του φορολογικού συστήματος , η  διάκριση των φόρων  και οι γενικές αρχές της 

φορολογίας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ορισμοί , σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Ε., 

φορολογούμενος, Νομικό Πρόσωπο , Νομική Οντότητα  , φορολογική κατοικία και 

φορολογικό έτος .  

Στην δεύτερη ενότητα  αναφέρεται το νομοθετικό πλαίσιο των ομόρρυθμων και 

ετερόρρυθμων εταιριών σύμφωνα με τον   νόμο  4072/2012 . Ειδικότερα ,αποτυπώνονται 

τα χαρακτηριστικά , η διαδικασία σύστασης , η διοίκηση  , η ευθύνη των  εταίρων  και 

τέλος η λύση  , εκκαθάριση των προσωπικών εταιριών.   

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το φορολογικό πλαίσιο των προσωπικών 

εταιριών  σύμφωνα με το  νόμο 4172/2013 με έναρξη ισχύος από 01/01/2014 και τον 

παλαιό Κ.Φ.Ε (Ν.2238/94) που ίσχυε έως 31/12/2013. Αναλύεται ο τρόπος 

προσδιορισμού των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα  , γίνεται αναφορά στις 

εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες  επιχειρηματικές δαπάνες, το δικαίωμα μεταφοράς της 

ζημίας από χρήση σε χρήση και των φορολογικών συντελεστών  με τους οποίους 

βαρύνονται τα κέρδη της χρήσης . 

Στην τέταρτη ενότητα παρατίθενται οι αλλαγές που επήλθαν στο φορολογικό 

καθεστώς των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε.& Ε.Ε.) με την  κατάργηση του ν.2238/94 και 

την εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε. του Ν.4172/2013. 

Στην πέμπτη ενότητα  παρουσιάζεται η μελέτη περιπτώσεων εκκαθάρισης 

φόρου  εισοδήματος προσωπικών εταιριών  για τα έτη 2011 έως και 2015 σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομολογία  ανά έτος.  

Τέλος , στην έκτη ενότητα αναφέρονται στα συμπεράσματα  της φορολόγησης 

των εταιριών και οι προτάσεις για πιο δίκαιη και σταθερή φορολόγηση του εισοδήματος 

τους.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 1.1  Έννοια του Φορολογικού Δικαίου 

Η φορολογία δεν αποτελεί το αντικείμενο μόνο της Δημόσιας Οικονομικής  και 

της Δημοσιονομικής Πολιτικής , αλλά ούτε είναι ένα απλό φοροτεχνικό πρόβλημα 

εφαρμογής νομικών κανόνων. Είναι θέμα ουσίας καθόσον το περιεχόμενο του 

φορολογικού δικαιώματος του Κράτους  και ο τρόπος ενάσκησης αυτού , ανάγονται στις 

ρυθμίσεις του τμήματος εκείνου του Δημοσιονομικού Δικαίου  το οποίο συγκροτεί το 

Φορολογικό Δίκαιο.  Η καλλιέργεια του , λοιπόν,   του φορολογικού προήλθε εκ των 

πραγμάτων σαν το άλλο τμήμα της ύλης του Δημοσιονομικού Δικαίου.
1 

« Φορολογικό Δίκαιο καλείται το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν το 

περιεχόμενο του φορολογικού δικαιώματος του Κράτους ως  τον τρόπο ενάσκησης 

του δικαιώματος αυτού» 
1 

Από τον ορισμό αυτό προκύπτει , ότι το Φορολογικό Δίκαιο αποτελείται από 

σύνολο κανόνων που καθορίζουν τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από τους  

φορολογικούς νόμους του Κράτους , τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων , 

την τηρητέα διαδικασία, όπως και τις απειλούμενες κυρώσεις από τις παραβάσεις των 

φορολογικών νόμων.
2
 

 1.2  Έννοια του φόρου 

Με βάση το νομικό στοιχείο της έννοιας του φόρου, τον οριοθετούμε «σαν 

δημοσίας φύσεως αξίωση της πολιτείας έναντι του φορολογούμενου , προς τον σκοπό 

της  ικανοποίησης των γενικών αναγκών και κρατικών σκοπών».
3
 

Ο ορισμός αυτός προβάλει το στοιχείο της αξίωσης του κράτους, όπου 

συμπορεύεται παράλληλα με αυτή και η υποχρέωση του πολίτη να καταβάλλει το φόρο. 

                                                 
1 
Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο ,Λεονάρδος Αρ.Κοντός-Μάναλής , Τόμος Ι , Αθήνα 2002, Εκδόσεις 

Π.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,σελ 16. 

2
 Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο ,Λεονάρδος Αρ.Κοντός-Μάναλής , Τόμος Ι , Αθήνα 2002, Εκδόσεις 

Π.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,σελ 17. 

3
 Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο ,Λεονάρδος Αρ.Κοντός-Μάναλής , Τόμος Ι , Αθήνα 2002, Εκδόσεις 

Π.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,σελ 25. 
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Αυτό , άλλωστε είναι συνακόλουθο και της συνταγματικής επιταγής όπου ο καθένας 

συμμετέχει στα δημόσια βάρη  ανάλογα με τις δυνάμεις του.
3
 

Κατά συνέπεια , τα συστατικά στοιχεία του φόρου προκύπτουν ,  από τον ορισμό 

που παραθέσαμε, είναι τα εξής: 

α)Παροχή του Ιδιώτη προς το Κράτος . 

β)Αναγκαστική φύση της εισφοράς. 

γ)Έλλειψη του ειδικού ανταλλάγματος και 

δ)Πραγματοποίηση των κρατικών σκοπών.
3 

 1.3  Έννοια του Φορολογικού  συστήματος 4 

Το φορολογικό σύστημα είναι το σύνολο των φόρων που ισχύουν σε δεδομένη 

χρονική στιγμή . 

Το φορολογικό σύστημα διαφοροποιείται ανάλογα με τους αντικειμενικούς 

παράγοντες , που εξαρτώνται από το είδος και επίπεδα της ανάπτυξης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων , καθώς και από τους σκοπούς , που  επιδιώκεται το κράτος στα πλαίσια 

της οικονομικής και κοινωνικής παρεμβατικής πολιτικής του.
 

Στις αναπτυγμένες οικονομικά βιομηχανικές κοινωνίες , το φορολογικό σύστημα 

βαρύνει περισσότερο τα εισοδήματα , ενώ στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες το 

φορολογικό σύστημα δίνει πρωταρχική σημασία στους έμμεσους φόρους , που βαρύνουν 

τις δαπάνες.
 

 1.4  Το Φορολογικό Σύστημα της Ελλάδας 

Το ισχύον φορολογικό σύστημα της Ελλάδας διέπεται  από το σύνολο των 

κανόνων του ουσιαστικού και διαδικαστικού φορολογικού δικαίου και περιλαμβάνει  

φορολογίες που επιβάλλονται  όπως στο εισόδημα , στην περιουσία και στην δαπάνη. 

Σήμερα στην χώρας μας οι βασικότεροι , μεταξύ άλλων νόμων, που  

εφαρμόζονται είναι : α) ο νόμος 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» 

σχετικά με την φορολογική διαδικασία που ακολουθείται από την Φορολογική Διοίκηση 

β) ο νόμος 4172/2013 « Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»  ρυθμίζει την φορολογία 

εισοδήματος φυσικών , νομικών προσώπων  και των  κάθε είδους νομικών οντοτήτων  γ) 

ο νόμος  4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων»  ρυθμίζει τον φόρο που 

επιβάλλεται σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά 

                                                 
4
 Γιάννης  Ε . Βελέντζας , Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο ,  Θεσσαλονίκη 2004, εκδόσεις ΙuS ,  σελ 49. 
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πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και δ) ο νόμος 

2859/2000 «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης αξία» με τον οποίο επιβάλλεται φόρος στον 

κύκλο εργασιών φυσικών ή νομικών προσώπων και των  κάθε είδους  οντοτήτων. 

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Deloitte  η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 

‘Καθημερινή’ στις 21.11.2014 «Τα πιο προβληματικά φορολογικά συστήματα έχουν 

Πολωνία, Πορτογαλία και Ελλάδα . Το σημαντικότερο πρόβλημα κάθε φορολογικού 

συστήματος και αυτό που τελικά διώχνει τις εταιρείες, τις επενδύσεις τους, τα 

φορολογικά έσοδα και τις θέσεις εργασίας που δημιουργούν είναι η αβεβαιότητα για τη 

μορφή που θα έχει το φορολογικό σύστημα στο μέλλον.  Στοιχείο που είναι το μόνο 

σταθερό στο ελληνικό φορολογικό σύστημα.  

Το μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση μιας φορολογικής διαφοράς είναι 

επίσης σημαντικός παράγοντας. Δεν έχει σημασία να έχουμε τους χαμηλότερους 

φορολογικούς συντελεστές. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε δίκαιοι και 

προβλέψιμοι.» 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο νόμος 4172/2013 ,από την δημοσίευση έως και 

σήμερα έχει υποστεί πάνω από 150 μεταβολές .Δυστυχώς στην χώρα μας δεν υπήρξε 

ποτέ ένα πάγιο φορολογικό σύστημα και εμφανίζεται το φαινόμενο της τροποποίησης 

των ισχυουσών κάθε φορά φορολογικών διατάξεων και ιδιαίτερα στην φορολογία 

εισοδήματος. 

 1.5  Διάκριση των Φόρων 5 

Οι  διακρίσεις των φόρων που είναι γνωστές στη δημοσιονομική επιστήμη 

προκύπτουν από την εφαρμογή κάθε φορά κριτηρίων όπως το κριτήριο της 

φορολογητέας ύλης, το κριτήριο του τρόπου υπολογισμού της φορολογικής υποχρέωσης 

ή το κριτήριο του τρόπου προσδιορισμού της φορολογικής βάσης. Αναλόγως  του 

κριτηρίου που χρησιμοποιείται οι φόροι διακρίνονται , αφενός σε άμεσους και έμμεσους  

φόρους, σε πραγματικούς και προσωπικούς φόρους , σε ειδικούς φόρους και φόρους 

κατ’ αξία , σε αναλογικούς και προοδευτικούς φόρους , αφετέρου σε φόρους 

εισοδήματος , περιουσίας και δαπάνης ή κατανάλωσης. 

 

 

                                                 
5
Ι.Δ.  Αναστασόπουλος- Θ.Π. Φορτσάκης, Φορολογικό Δίκαιο , Αθήνα 2003  ,εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 

σελ 63 έως 69 
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 1.5.1 Άμεσοι και Έμμεσοι φόροι 

Σύμφωνα με το κριτήριο της οικονομικής επίπτωσης , άμεσοι είναι οι φόροι με 

τους οποίους επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος  , οπότε συμπίπτουν στο αυτό  

πρόσωπο  οι ιδιότητες του υποκειμένου στο φόρο και του καταβάλλοντος του φόρου.       

Έμμεσοι  φόροι θεωρούνται ότι είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί του 

αντικειμένου του φόρου ,  χωρίς να συναρτώνται  προς τη  φοροδοτική ικανότητα του 

φορολογούμενου. Σύμφωνα με το κριτήριο της οικονομικής επίπτωσης , έμμεσοι  είναι 

οι φόροι τους οποίους άλλος τους καταβάλλει στο δημόσιο ταμείο ( ο φορολογικός 

οφειλέτης ) , ενώ άλλος ( τρίτος) υφίσταται τελικώς το σχετικό βάρος. 

 1.5.2  Προοδευτικοί , αναλογικοί , πάγιοι φόροι 

Προοδευτικοί είναι οι φόροι που αυξάνουν προοδευτικά ανάλογα με την αύξηση 

της φορολογητέας ύλης. Η φορολογητέα ύλη διαιρείται σε κλιμάκια. Σε κάθε κλιμάκιο 

αντιστοιχεί διαφορετικός συντελεστής . Όσο αυξάνονται τα κλιμάκια , τόσο αυξάνονται 

οι συντελεστές. Οι άμεσοι φόροι οργανώνονται κυρίως σε προοδευτικούς όπως ο φόρος 

εισοδήματος φυσικών προσώπων και ο φόρος περιουσίας. 

Αναλογικοί φόροι είναι οι φόροι που υπολογίζονται βάσει σταθερών 

συντελεστών με εκατόστωση , ανεξάρτητα από το ύψος ή την αξία της φορολογητέας 

ύλης . Αναλογικός είναι  ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. 

Πάγιοι φόροι είναι οι φόροι οι οποίοι εκφράζονται από το φορολογικό νόμο σε 

χρηματική αξία π.χ. πάγια τέλη χαρτοσήμου ή  πάγια τέλη   ή παράβολα που 

καταβάλλονται με την ευκαιριακή έκδοση διοικητικών αδειών και πιστοποιητικών. 

 1.5.3   Πραγματικοί και προσωπικοί  φόροι 

Πραγματικοί φόροι είναι οι φόροι που επιβάλλονται σε πράγμα, αντικείμενο ή 

πράξη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσωπική κατάσταση του φορολογουμένου, όπως 

είναι ορισμένοι φόροι ακίνητης περιουσίας , οι φόροι επί της δαπάνης και των 

συναλλαγών. 

Προσωπικοί φόροι  είναι οι φόροι που επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη 

στοιχεία της προσωπικής κατάστασης του φορολογουμένου.  Κατά τη διαμόρφωση της 

φορολογίας , επιχειρείται ένας συνδυασμός πραγματικών στοιχείων , όπως είναι οι 
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οικογενειακοί κατάσταση στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ή ο βαθμός 

συγγένειας στη φορολογία κληρονομιών.  

 1.5.4   Ειδικοί και κατ’ αξία φόροι 

Ειδικοί φόροι είναι οι φόροι των οποίων η βάση προσδιορίζεται ποσοτικά , κατ’ 

αριθμό μονάδων ή κατά μονάδα βάρους, όγκου, επιφάνειας ή έκτασης όπως π.χ. κατά 

βαθμό οινοπνεύματος ή κατά κυβικό εκατοστό του κινητήρα αυτοκινήτων. 

Φόροι κατ’ αξία είναι οι φόροι των οποίων η αξία υπολογίζεται πραγματικά ή 

τεκμαρτά σε χρήμα , όπως π.χ. η αξία του εισαγόμενου εμπορεύματος ή η τιμή πώλησης 

ή η αξία του ακινήτου ή το ποσό του εισοδήματος. 

 1.5.5   Φόροι Εισοδήματος, Περιουσίας , Δαπάνης  

Φόροι εισοδήματος είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί της δημιουργίας ή 

απόκτησης εισοδήματος που συνιστά η αμοιβή της εργασίας ή το κέρδος της επιχείρησης 

ή το προϊόν  του κεφαλαίου. Οι φόροι εισοδήματος αποτελούνται από το φόρο 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 

Φόροι περιουσίας ή κεφαλαίου είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί στοιχείων της 

περιουσίας ή του κεφαλαίου είτε λόγω απόκτησης από  χαριστική αιτία( περιστασιακή 

φορολόγηση) είτε λόγω της κατοχής τους(συστηματική φορολόγηση του κεφαλαίου ή 

της περιουσίας) . 

Οι φόροι επί της δαπάνης ή οι φόροι κατανάλωσης είναι φόροι που επιβάλλονται 

με την ευκαιρία της χρησιμοποίησης του εισοδήματος ή του κεφαλαίου για την 

απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών για καταναλωτικούς ή επενδυτικούς σκοπούς. Βάση 

επιβολής των φόρων αυτών είναι η αξία της συναλλαγής, δηλαδή το τίμημα της αγοράς 

(γενικοί φόροι κατανάλωσης) ή άλλα στοιχεία όπως το βάρος , οι βαθμοί 

περιεκτικότητας σε οινόπνευμα (ειδικοί φόροι κατανάλωσης). 

 1.6  Γενικές Αρχές της Φορολογίας 

Οι  αρχές που διέπουν την άσκηση της φορολογικής εξουσίας του Κράτους είναι 

κυρίως οι παρακάτω: 

Η αρχή της νομιμότητας του φόρου ή άλλως η αρχή του νομοθετικού ορισμού 

του φόρου , προς την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η αρχή της βεβαιότητας του 

φόρου. Η αρχή αυτή , η οποία είναι θεμελιώδους σημασίας για το φορολογικό δίκαιο , 

καθιερώνεται στο άρθρο 78 παρ.1 του ισχύοντος Συνάγματος « Κανένας φόρος δεν 
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επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο , που καθορίζει το υποκείμενο της 

φορολογίας και το εισόδημα , το είδος της περιουσίας , τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή 

τις κατηγορίες τους στις οποίες αναφέρεται φόρος». Η θεμελιώδης αυτή αρχή απαιτεί 

δηλ. για τη νόμιμη επιβολή και είσπραξη του φόρου, την ύπαρξη τυπικού νόμου.
6
 

Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου είναι στενά συνδεδεμένη προς την αρχή της 

νομιμότητας του φόρου κατοχυρώνεται με το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος. Η αρχή 

απευθύνεται κυρίως στον νομοθέτη τον οποίο υποχρεώνει να διατυπώσει κατά τρόπο 

σαφή και πλήρη τα ουσιώδη στοιχεία του φόρου. Έτσι η αρμοδιότητα των φορολογικών 

οργάνων είναι δέσμια , με την έννοια ότι τα όργανα οφείλουν να εκδώσουν τις σχετικές 

πράξεις κατά την υπό του νόμου καθορισμένη διαδικασία και να βεβαιώσουν το 

οφειλόμενο ποσό του φόρου με βάση τις σχετικές φορολογικές διατάξεις.
7
 

Η αρχή της μη αναδρομικής ισχύος των φορολογικών ρυθμίσεων . Μία 

σημαντική καινοτομία εισήγαγε η παρ.2 του άρθρου 78 του Συντάγματος : την καταρχήν 

απαγόρευση επιβολής του φόρου με αναδρομική δύναμη. Η νέα αυτή διάταξη αποτελεί 

εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο της γενικότερης αρχής της μη αναδρομικότητας των 

νόμων , που απορρέει από τις αρχές του κράτους δικαίου. Η αναγνώριση της αρχής 

αυτής στον τομέα του φορολογικού δικαίου , κρίνεται επιβεβλημένη για τη δημιουργία 

αισθήματος ασφάλειας στο φορολογούμενο, η οποία θα συμβάλλει στη βελτίωση των 

σχέσεων του με τη φορολογική διοίκηση. Άλλωστε η εφαρμογή αναδρομικά 

φορολογικών ρυθμίσεων θα συναντούσε σοβαρά προβλήματα , ιδίως σε ορισμένα είδη 

φόρων( κυρίως φόρων κατανάλωσης).
8
 

Η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης , που αναλύεται στην αρχή της 

καθολικότητας του φόρου και στην αρχή της φορολογικής ισότητας. Η αρχή της 

καθολικότητας του φόρου διατυπώνεται στο άρθρο 4 παρ.5 του Συντάγματος και 

επιβάλλει τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων στο οικονομικά βάρη του Κράτους, 

απαγορεύοντας κατ’ αρχήν τουλάχιστον τις απαλλαγές από το φόρο. Η αρχή της 

φορολογικής ισότητας διατυπώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1, 5 του Συντάγματος  και κατά 

                                                 
6
 Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης , Φορολογικό Δίκαιο, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014, Εκδόσεις Σάκκουλα  

Α.Ε, σελ 80 

7
 Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης , Φορολογικό Δίκαιο, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014, Εκδόσεις Σάκκουλα  

Α.Ε, σελ 148 

8
 Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης , Φορολογικό Δίκαιο, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014, Εκδόσεις Σάκκουλα  

Α.Ε, σελ 157,158 
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την οποία η κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των πολιτών πρέπει να γίνεται με 

βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα. Η αρχή αυτή επιβάλλει στο φορολογικό νομοθέτη 

την «ίση μεταχείριση» και ειδικότερα τη «δίκαιη» κατανομή των φορολογικών βαρών, 

απαγορεύοντας κάθε αυθαίρετη διάκριση , ευνοϊκή ή δυσμενή για ορισμένα άτομα ή 

κατηγορίες ατόμων.
9
 

Η αρχή της χρηστής διοίκησης η οποία προστατεύει τα δικαιώματα των 

φορολογουμένων και   επιβάλλει περιορισμούς στην άσκηση της φορολογικής εξουσίας . 

Η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με το περί δικαίου αίσθημα, 

ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεων σε κάθε περίπτωση να 

αποφεύγονται ανεπιεικής και  άδικες λύσεις. 

 1.7  Η Φορολογία Εισοδήματος με το Ν.4172/2013 

Ο Κ.Φ.Ε  ψηφίστηκε στις 23-07-2013 και εφαρμόζεται από 01/01/2014 και μετά  

με βάση την παρ.1 του άρθρου 72 με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων  του 

άρθρου αυτού. Περιλαμβάνει συνολικά 72 άρθρα και χωρίζεται σε έξι μέρη. 

Το πρώτο μέρος περιέχει τα άρθρα 1 έως 9,  στα οποία ορίζονται  το πεδίο 

εφαρμογής του  και   έννοιες όπως  του φορολογούμενου , του νομικού προσώπου,  της 

νομικής  οντότητας , του συγγενικού   και συνδεδεμένου προσώπου, της φορολογικής 

κατοικίας , της μόνιμης εγκατάστασης , του φορολογικού έτους. Στο άρθρο 7 ορίζεται η 

έννοια του φορολογητέου εισοδήματος και  οι κατηγορίες ακαθάριστων  εισοδημάτων. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα άρθρα 10 έως 43, στα οποία περιέχονται οι 

διατάξεις για την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

Το τρίτο μέρος αποτελείται από τα άρθρα 44 έως 58, όπου ορίζεται η φορολογία 

εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων. 

Στο τέταρτο μέρος όπου περιέχονται τα άρθρα 59 έως 64 ορίζεται η διαδικασία 

παρακράτησης φόρου. 

Το πέμπτο μέρος περιέχει τα άρθρα 65 και 66  ,όπου περιλαμβάνονται οι 

διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. 

Τέλος, στο έκτος μέρος καθορίζονται οι διατάξεις σχετικά με την υποβολή της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  και της καταβολής του φόρου, άρθρα 67 έως 71. 

 

                                                 
9
Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης , Φορολογικό Δίκαιο, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014, Εκδόσεις Σάκκουλα  

Α.Ε, σελ 80, 170,174,175  
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 1.8  Φόρος Εισοδήματος  Νομικών Προσώπων σύμφωνα με τον 

Ν.4172/2013 

Ο  Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει την φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων και των 

κάθε είδους  νομικών οντοτήτων όπως και τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες 

εισοδημάτων όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε. , καθώς και  τον τρόπο απόδοσης των φόρων 

με την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτηση του 

(άρθρο 1). 

Από τις κυριότερες μεταβολές που επήλθαν με την εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε  σε 

σχέση με το προϊσχύον καθεστώς είναι ότι, οι προσωπικές εταιρίες και οι νομικές 

οντότητες εντάχθηκαν στη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων  και οι 

κατηγορίες εισοδήματος   μεταβλήθηκαν σε τέσσερις από  έξι .  

1.8.1 Ορισμοί  ,Φορολογούμενος, Πρόσωπο, Νομικό πρόσωπο, Νομική 

Οντότητα, συγγενικό και συνδεδεμένο πρόσωπο  

Θα γίνει αναφορά σε ορισμένες  βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται για τους 

σκοπούς  του Κ.Φ.Ε. , σύμφωνα  με το άρθρο 2: 

α) « φορολογούμενος» : κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα 

με τον Κ.Φ.Ε., 

β) «πρόσωπο» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, 

γ) «νομικό πρόσωπο» : κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση 

επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα, 

δ) «νομική οντότητα» : κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης  και κερδοσκοπικού 

ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, 

οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών 

επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα
10

 ή εμπίστευμα
11

 ή οποιοδήποτε μόρφωμα 

                                                 
10
« Καταπίστευμα είναι θεσμός κληρονομικού δικαίου , το οποίο υπάρχει  όταν ο διαθέτης επιβάλλει στο 

βεβαρημένο κληρονόμο να παραδώσει μετά από ορισμένο  γεγονός ή χρονικό σημείο κληρονομιά που 

απέκτησε  ή ποσοστό της σε άλλο πρόσωπο , που ονομάζεται καταπιστευματοδόχος. Το καταπίστευμα 

συστήνεται με διαθήκη   και η ύπαρξή του διαπιστώνεται με ερμηνεία της βούλησης χωρίς να απαιτείται  

συγκεκριμένος τρίτος(άρθρα 1923 έως 1941 Α.Κ.)» (Κοψιαύτης Ανδρέας , Φορολογία Εισοδήματος 

Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Θεσσαλονίκη 2015, σελ.48)  

11
 «Εμπίστευμα  καλείται η νομική πρόνοια που διασφαλίζει την ανωνυμία του μετόχου , είναι νομοθετικά 

κατοχυρωμένη και συναντάται στο ελληνικό δίκαιο. Η νομική αυτή πρόνοια (τραστ) είναι η πράξη με την 

οποία ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει ο εμπιστευματοπάροχος  στην κατοχή και ιδιοκτησία του , το 
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παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας 

φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού 

χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης 

κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε 

φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς 

εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου, 

ε) « υπόχρεος σε παρακράτηση» : κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε παρακράτηση 

φόρου στην πηγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., 

στ) «συγγενικό πρόσωπο» : ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή, 

ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο» : κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη 

διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό 

πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. 

1.8.2 Φορολογική Κατοικία  

Επίσης ο νέος Κ.Φ.Ε. ορίζει την έννοια της « φορολογικής κατοικίας» ,ώστε η 

φορολογική εξουσία να μπορεί να επιβάλλει φόρο εισοδήματος στο παγκόσμιο εισόδημα 

του φυσικού ή νομικού προσώπου. Σύμφωνα με το άρθρο 4 §3 ,  ένα νομικό πρόσωπο ή 

μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό 

έτος, εφόσον: α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, β) έχει την 

καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι 

στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

1.8.3 Φορολογικό Έτος 

Στο άρθρο 8§1 ορίζεται η έννοια του « φορολογικού έτους»  , σύμφωνα με το 

οποίο το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.  Για τα νομικά πρόσωπα 

ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να 

λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους δώδεκα (12) μήνες.  

Για παράδειγμα , προσωπική εταιρία η οποία έκανε έναρξη εργασιών τον 

Απρίλιο του 2015 μπορεί να ορίσει την λήξη του πρώτου φορολογικού έτους την 30 

                                                                                                                                                 
μεταβιβάζει σε τρίτο πρόσωπο τον εμπιστευματοδόχο , ο οποίος καθίσταται και ο εγγεγραμμένος  

ιδιοκτήτης αυτού.» (Κοψιαύτης Ανδρέας , Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, 

Θεσσαλονίκη 2015, σελ.48)  
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Ιουνίου ή 31 Δεκεμβρίου του 2015. Δηλαδή καταργείται  η υπερδωδεκάμηνη περίοδος  

που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς . 

Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι , όπως και με τις διατάξεις του 

προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ότι ειδικά για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική 

οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του 

αλλοδαπού νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ανεξάρτητα αν τηρεί 

απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, με τον περιορισμό ότι το φορολογικό έτος δεν θα 

ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες. 

Με τις διατάξεις της παράγραφο 3 και 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται  αντίστοιχα 

ότι,  ο  φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε 

εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος και χρόνος κτήσης 

του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής 

του. 

 Στην ΠΟΛ 1223/ 8-10-2015 με θέμα ‘Κοινοποίηση των διατάξεων του 

άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013’ αναφέρονται τα εξής:  

«Με βάση την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 8 του ν.4172/2013, με τις πιο 

πάνω διατάξεις τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης του εισοδήματος το 

σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το 

δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος, όπως άλλωστε ίσχυε και με τις προϊσχύσασες 

διατάξεις του ν.2238/1994, εν αντιθέσει με το σύστημα της ταμειακής βάσης το οποίο 

εφαρμόζεται κατά ρητή διατύπωση του νόμου μόνο για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες 

αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο 

απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) να 

έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και β) να έχει 

αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις 

για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά είναι ανάλογες με τις 

τιθέμενες από τα άρθρα 11 και 13 του ν.4308/2014 προϋποθέσεις σχετικά με το χρόνο 

έκδοσης τιμολογίου ή στοιχείου λιανικής πώλησης. Επομένως, το εισόδημα θεωρείται σε 

κάθε περίπτωση ότι αποκτάται στο χρόνο που υπάρχει υποχρέωση έκδοσης των 

http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
http://www.forin.gr/laws/law/3267/nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-ruthmiseis-kai-alles-diatakseis#!/?article=11&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/3267/nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-ruthmiseis-kai-alles-diatakseis#!/?article=13&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/3267/nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-ruthmiseis-kai-alles-diatakseis
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προβλεπόμενων παραστατικών, καθόσον κατά το χρόνο αυτό πληρούνται και οι δύο ως 

άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που το σχετικό παραστατικό εκδίδεται εντός 

του επόμενου φορολογικού έτους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του 

ν.4308/2014 (μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα), αλλά αφορά το προηγούμενο 

φορολογικό έτος, το σχετικό εισόδημα θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί στο φορολογικό 

έτος το οποίο αφορά, δηλαδή το προηγούμενο.  

Εξαίρεση από τα προαναφερόμενα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία έχει 

εκδοθεί εντός του φορολογικού έτους το προβλεπόμενο παραστατικό χωρίς ωστόσο να 

έχει καταστεί δεδουλευμένο το σχετικό εισόδημα (π.χ. απόκτηση δικαιώματος λήψης 

υπηρεσίας όπως συμβαίνει σε γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας, κ.λπ.). Στην 

περίπτωση αυτή το σχετικό εισόδημα αποκτάται στο φορολογικό έτος που καθίσταται 

δεδουλευμένο, ήτοι στο χρόνο που παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. Ομοίως, ποσά που 

εισπράττονται σε ένα φορολογικό έτος ως προκαταβολή δεν θεωρούνται έσοδα του 

φορολογικού έτους στο οποίο εισπράχθηκαν, αλλά αυτού το οποίο αφορούν και 

καθίστανται δεδουλευμένα.  

Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί 

πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή 

μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του 

προβλεπόμενου παραστατικού (β’ προϋπόθεση), το εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς 

δεδουλευμένο δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός του οποίου 

καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου 

ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του 

σχετικού παραστατικού. Τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που παρέχονται 

υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεδομένου 

ότι δεν προβλέπεται πλέον ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος ο χρόνος είσπραξής του, 

όπως οριζόταν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.  

Όσον αφορά στις συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος που παρατίθενται πιο 

κάτω, ο χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης για την εφαρμογή των διατάξεων 

του Κ.Φ.Ε. έχει ως ακολούθως:  

Όσον αφορά στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, τις κοινωνίες αστικού 

δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, τις 

συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, καθώς και τις κοινοπραξίες, που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων 

http://www.forin.gr/laws/law/3267/nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-ruthmiseis-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos#!/?article=48&paragraph=7&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
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κερδών (μερισμάτων), όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα 

βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους. Αν 

έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις κερδών ή διανομή κερδών παρελθουσών 

χρήσεων, χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα 

η απόληψη ή η διανομή αυτών (πίστωση ή καταβολή). Οδηγίες σχετικά με την 

παρακράτηση φόρου στις προσωρινές απολήψεις κερδών έχουν δοθεί με την 

ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιό μας. Επισημαίνεται ότι για τα ίδια πιο πάνω πρόσωπα, που 

τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος 

είσπραξης του συνόλου των κερδών που προκύπτουν από αυτά θεωρείται η ημερομηνία 

στην οποία έκλεισε η διαχείριση.» 

1.8.4 Αντικείμενο φορολογίας Νομικών Προσώπων και Νομικών 

Οντοτήτων 

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ίδιου νόμου ορίζεται το αντικείμενο της 

φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα 

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι αυτός που 

επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι 

νομικές οντότητες όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 και 45 του ν.4172/2013. 

Επισημαίνουμε ότι  σύμφωνα με τις  διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου  47 

,όλα τα έσοδα που αποκτούν τα Ν.Π. και Ν.Ο. θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Συνεπώς  τα κέρδη τους θεωρούνται κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται  τόσο σε νομικά πρόσωπα και νομικές 

οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα όσο και σε αυτά που 

δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα αλλά διατηρούν στη χώρα μας 

μόνιμη εγκατάσταση, δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 5 του ν.4172/2013, εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι το εισόδημα 

από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή μέσω μόνιμης 

εγκατάστασης. Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα περιλαμβάνεται και 

η άσκηση δραστηριότητας στη χώρα μας μέσω γραφείου ή παραρτήματος, κ.λπ. από 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

http://www.forin.gr/articles/article/13845/pol-1042-2015
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1.8.5 Υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων και 

Νομικών Οντοτήτων 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 45 του ίδιου νόμου, σε φόρο εισοδήματος 

νομικών προσώπων και οντοτήτων υπόκεινται : 

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 

β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 

γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που 

πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν 

αποτελούν αντικείμενο φόρου, 

δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, 

ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, 

στ) κοινοπραξίες, 

ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται 

σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. 

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν 

απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 

4172/2013. 

1.8.6 Απαλλασσόμενα Νομικά Πρόσωπα  

Το άρθρο 46 του ν. 4172/2013 ορίζει τα νομικά πρόσωπα τα οποία 

απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και είναι τα εξής:   

α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από 

κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. "Για τους σκοπούς του προηγούμενου 

εδαφίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές 

εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)." 

β) η Τράπεζα της Ελλάδος, 

γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) "που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε 

άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου", 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=2&paragraph=1&bn=1
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δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται 

βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της 

αμοιβαιότητας, 

ε) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. σύμφωνα 

με τη νομοθεσία που το διέπει. 

Συγκεκριμένα με την ΠΟΛ 1044/10-02-2015 με θέμα «Κοινοποίηση των 

διατάξεων των 44,45 και 46 του  νέου Κ.Φ.Ε. »  για κάθε ένα από τα παραπάνω 

πρόσωπα διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

« α) Φορείς γενικής κυβέρνησης 

i) Με τις διατάξεις των περ. β’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει τρία υποσύνολα, εφεξής αποκαλούμενα υποτομείς: 

της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των 

Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια 

του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). 

Υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση 

και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και δεν ανήκουν στους 

υποτομείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ. 

Υποτομέας ΟΤΑ: περιλαμβάνει (αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από 

τους Δήμους (OTA A' βαθμού) και τις Περιφέρειες (OTA B' βαθμού) και (ββ) τα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν, 

ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ. 

Υποτομέας OKA: περιλαμβάνει Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς 

Απασχόλησης και Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της 

Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις 

Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής 

ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον 

ισολογισμό-απολογισμό αυτής. 

http://www.forin.gr/laws/law/3171/nomos-4270-2014-arxes-dhmosionomikhs-diaxeirishs-kai-epopteias-enswmatwsh-ths-odhgias-2011-85-ee-dhmosio-logistiko-kai-alles-diatakseis
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Οι φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτομείς της 

Γενικής Κυβέρνησης, προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

και αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής 

Διοίκησης ή από ΟΤΑ. 

Οι πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014  ισχύουν από 1.1.2015, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 183 του ίδιου νόμου και συνεπώς μέχρι 

την 31.12.2014 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με τις οποίες 

δίνονται παρόμοιοι ορισμοί με τους πιο πάνω και οι οποίες προβλέπουν επίσης τήρηση 

Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

ii) Κατόπιν των ανωτέρω, ως φορείς γενικής κυβέρνησης, προκειμένου για την 

εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοούνται αυτοί που περιλαμβάνονται στο 

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995 ή 

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,  κατά περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι επειδή 

το Μητρώο αυτό μεταβάλλεται συνεχώς, θα  χρησιμοποιείται κάθε φορά το τελευταίο 

δημοσιευμένο που υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος 

και αφορά στο χρόνο λήξης του φορολογικού έτους στη διάρκεια του οποίου γεννάται η 

σχετική φορολογική υποχρέωση. 

Περαιτέρω και δεδομένου ότι στο εν λόγω Μητρώο περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, και οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, έχει 

ανακύψει το ερώτημα κατά πόσο οι φορείς αυτοί (εφεξής Ελληνικό Δημόσιο) 

φορολογούνται για το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης 

κεφαλαίου ή απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τα πάσης φύσεως εισοδήματά 

τους. Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι επειδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν 

περιλαμβάνεται στα υποκείμενα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/ 2013 και κατ’ επέκταση στο πεδίο 

εφαρμογής του νόμου αυτού, εξαιρείται της φορολογίας εισοδήματος, για το κάθε 

μορφής εισόδημά του, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκύπτει από κεφάλαιο 

και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Είναι δε αυτονόητο ότι στο εισόδημα αυτό, 

λόγω της πιο πάνω απαλλαγής, δεν ενεργείται και καμία παρακράτηση φόρου. Τυχόν 

ποσά που έχουν ήδη παρακρατηθεί από την 1.1.2014 μέχρι την έκδοση της παρούσας 

στο εισόδημα του Ελληνικού Δημοσίου (π.χ. τόκους καταθέσεων) και έχουν αποδοθεί, 

http://www.forin.gr/laws/law/3171/nomos-4270-2014-arxes-dhmosionomikhs-diaxeirishs-kai-epopteias-enswmatwsh-ths-odhgias-2011-85-ee-dhmosio-logistiko-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/23/peri-dhmosiou-logistikou-elegxou-twn-dapanwn-tou-kratous-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/23/peri-dhmosiou-logistikou-elegxou-twn-dapanwn-tou-kratous-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/3171/nomos-4270-2014-arxes-dhmosionomikhs-diaxeirishs-kai-epopteias-enswmatwsh-ths-odhgias-2011-85-ee-dhmosio-logistiko-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
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δεν αναζητούνται από τους υπόχρεους σε παρακράτηση, ενώ αυτά που δεν έχουν ακόμη 

αποδοθεί θα πρέπει να αποδοθούν κανονικά ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες, 

κατά περίπτωση, διαδικασίες. 

Διευκρινίζεται ότι στο ως άνω απαλλασσόμενο εισόδημα του Ελληνικού 

Δημοσίου περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προκύπτει από κοινωφελείς 

περιουσίες που διατίθενται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές 

διατάξεις», όπως για παράδειγμα από περιουσίες που υπάγονται στην άμεση διαχείριση 

του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 

4182/2013. 

Τα αναφερόμενα πιο πάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις υπηρεσίες, 

οργανωτικές, διοικητικές μονάδες, κ.λπ. που στερούνται ίδιας νομικής 

προσωπικότητας και υπάγονται στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, 

κ.λπ.), όπως για παράδειγμα οι στρατιωτικές εκμεταλλεύσεις εξυπηρέτησης προσωπικού 

που αποτελούν μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και για τις 

αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το Μετοχικό Ταμείο 

Πολιτικών Υπαλλήλων (παρ. 1 άρθρου 19 του ν. 2386/1996). 

Περαιτέρω, για τους λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης που 

περιλαμβάνονται στο ως άνω Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, 

με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ρητά ότι αυτοί απαλλάσσονται 

από το φόρο εισοδήματος, με εξαίρεση τα εισοδήματά τους από κεφάλαιο και 

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ήτοι τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα, ακίνητη περιουσία, υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και 

τίτλων των άρθρων 36, 37, 38, 39, 41 και 42 του ν. 4172 / 2013, αντίστοιχα, τα οποία 

φορολογούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Εξαίρεση αποτελούν οι 

κεφαλαιουχικές εταιρίες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) που  περιλαμβάνονται στο πιο πάνω 

Μητρώο, οι οποίες φορολογούνται για τα κάθε είδους εισοδήματά τους (όχι μόνο για 

αυτά από κεφάλαιο ή υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου) σύμφωνα με τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις που εφαρμόζονται και στις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

Τα αναφερόμενα πιο πάνω για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες δεν έχουν 

εφαρμογή για αυτές που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης και στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το κράτος ή νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Οι εν λόγω 

http://www.forin.gr/laws/law/3050/kwdikas-koinwfelwn-periousiwn-sxolazouswn-klhronomiwn-kai-loipes-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/3050/kwdikas-koinwfelwn-periousiwn-sxolazouswn-klhronomiwn-kai-loipes-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
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εταιρείες φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους από κεφάλαιο και υπεραξία 

μεταβίβασης κεφαλαίου και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος νομικών 

προσώπων για τα λοιπά εισοδήματα που τυχόν αποκτούν. 

Για τη διαπίστωση της συμμετοχής με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του 

κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε κεφαλαιουχικές εταιρείες που 

περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου για την 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, οι εταιρείες αυτές πρέπει να έχουν διαθέσιμα για 

επίδειξη σε ενδεχόμενο έλεγχο από την αρμόδια φορολογική αρχή τα σχετικά 

δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η πιο πάνω συμμετοχή, όπως ιδρυτικός 

νόμος, συστατικό έγγραφο/πράξη, καταστατικό νόμιμα δημοσιευμένο με τροποποιήσεις 

αυτού, κ.λπ. 

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, το σχετικό 

ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να ανέρχεται στο 100% καθ’ όλη τη διάρκεια του 

φορολογικού έτους. 

β) Τράπεζα της Ελλάδος  

Με την περίπτωση β’ διατηρείται η απαλλαγή της Τράπεζας της Ελλάδος από το 

φόρο εισοδήματος για τα πάσης φύσεως εισοδήματά της. 

γ) Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ΟΣΕΚΑ, που είναι 

εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ 

i) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4099/2012 ορίζεται ότι στις 

διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του νόμου αυτού υπάγονται οι οργανισμοί 

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρείες διαχείρισης των 

άρθρων 12 έως 35, που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα. Οι 

εν λόγω ΟΣΕΚΑ δύνανται να λαμβάνουν τη μορφή του αμοιβαίου κεφαλαίου ή 

ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) όπως ορίζεται στο 

άρθρο 4 του ίδιου νόμου. 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099 /2012 

ορίζεται ότι τα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν οι ΟΣΕΚΑ από την ημεδαπή 

ή αλλοδαπή, πλην μερισμάτων ημεδαπής, απαλλάσσονται της φορολογίας, και δεν 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. 

Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων που αποκτούν οι ΟΣΕΚΑ, η 

απαλλαγή ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι 

έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το χρόνο που έχει οριστεί για την 

http://www.forin.gr/laws/law/3034/organismoi-sullogikwn-ependusewn-se-kinhtes-aksies-kai-anwnumes-etaireies-diaxeirishs-amoibaiwn-kefalaiwn-odhgia-2009-65-ek-prosarmogh-ths-ellhnikhs-nomothesias-stis-diatakseis-twn-odhgiwn-2010-78
http://www.forin.gr/laws/law/3034/organismoi-sullogikwn-ependusewn-se-kinhtes-aksies-kai-anwnumes-etaireies-diaxeirishs-amoibaiwn-kefalaiwn-odhgia-2009-65-ek-prosarmogh-ths-ellhnikhs-nomothesias-stis-diatakseis-twn-odhgiwn-2010-78
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εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του ν. 2238 /1994 (τώρα πλέον 62 και 

64   του ν. 4172/2013) και με την   παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά. 

ii) Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3371/ 2005, ως 

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) νοείται η ανώνυμη 

εταιρεία που έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του 

ίδιου πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι η Α.Ε.Ε.Χ. διέπεται από τις διατάξεις του ίδιου νόμου 

και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ. ν. 2190 / 1920. 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371 /2005 ορίζεται ότι τα 

εισοδήματα από κινητές αξίες, που αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

από την ημεδαπή ή αλλοδαπή, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και δεν 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων, η 

απαλλαγή ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι 

έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το χρόνο που έχει οριστεί για την 

εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του ν. 2238/1994  (τώρα πλέον 62 και 

64 του ν. 4172/2013)  και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου για τα εισοδήματα αυτά. 

iii) Από τα ανωτέρω  προκύπτει ότι   οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 

σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή και έχουν λάβει 

άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος 

που επιβάλλεται με τις διατάξεις του ν. 4172/ 2013, για τα κάθε είδους εισοδήματα που 

αποκτούν, μη εφαρμοζομένων των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 103 του 

ν. 4099/ 2012, ενώ εξακολουθούν να υποχρεούνται σε καταβολή φόρου σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 103 του ν.4099/2012. 

Οι διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013  έχουν εφαρμογή και για 

τους ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Τέλος, αναφορικά με τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, διευκρινίζεται 

ότι οι διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 46 προβλέπουν απαλλαγή για τις ανώνυμες 

εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3371/2005 

http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/2896/themata-kefalaiagoras-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/20/peri-anwnumwn-etaireiwn
http://www.forin.gr/laws/law/2896/themata-kefalaiagoras-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/3034/organismoi-sullogikwn-ependusewn-se-kinhtes-aksies-kai-anwnumes-etaireies-diaxeirishs-amoibaiwn-kefalaiwn-odhgia-2009-65-ek-prosarmogh-ths-ellhnikhs-nomothesias-stis-diatakseis-twn-odhgiwn-2010-78
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
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και όχι για αυτές που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δεδομένου η αναφορά στο νόμο σε 

αυτούς «που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου», καταλαμβάνει, όπως 

προκύπτει και από τη σχετική αιτιολογική έκθεση, μόνο τους ΟΣΕΚΑ. 

Περαιτέρω, οι πιο πάνω, διεπόμενες από τις διατάξεις του ν.3371/2005, 

Α.Ε.Ε.Χ. απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται με τις διατάξεις 

του ν. 4172 /2013, για τα κάθε είδους εισοδήματά τους, μη εφαρμοζομένων των 

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371 / 2005, ενώ εξακολουθούν να 

υποχρεούνται σε καταβολή φόρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του 

άρθρου 39 του ν.3371/2005 . 

δ) Διεθνείς Οργανισμοί 

Στους διεθνείς οργανισμούς που απαλλάσσονται από το φόρο βάσει διεθνούς 

σύμβασης που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή με νόμο εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, η 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (α.ν. 766/1945), ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών (ν. 412/1947), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ν. 

1607/1986), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ν. 1628/1986), ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ν. 3315/2005), o Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (ν. 3519/2006), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου 

Δικαίου (ν. 3774/2009), κ.λπ. 

ε) ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 έχει συσταθεί 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 2 του ίδιου ως 

άνω νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο 

Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου 

ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε 

μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου. 

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 13 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου 

ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το Ταμείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/2896/themata-kefalaiagoras-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/11/epeigonta-metra-efarmoghs-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosionomikhs-strathgikhs-2012-2015
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οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου 

προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. 

Επομένως, το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος με βάση 

τη νομοθεσία που το διέπει. 

2. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι το εισόδημα που αποκτούν τα πρόσωπα των 

περ. β’ έως και ε’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 δεν  υπόκειται σε παρακράτηση 

φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013,  δεδομένου ότι τα 

πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για το σύνολο των 

εισοδημάτων τους. 

Ειδικά  για τους ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος 

ΕΕ/ΕΟΧ, προκειμένου να μην διενεργείται παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα που 

τυχόν αποκτούν στη χώρα μας, θα πρέπει να προσκομίζουν στους υπόχρεους σε 

παρακράτηση δικαιολογητικά έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές, επίσημα μεταφρασμένα 

στην ελληνική γλώσσα, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο 

κράτος άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου. 

Όσον αφορά  στα πρόσωπα της περ. α’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013, δηλαδή 

στους φορείς γενικής κυβέρνησης, δεδομένου ότι αυτοί φορολογούνται για το 

εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο ή υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου, με 

εξαίρεση το Ελληνικό Δημόσιο και τις λοιπές υπηρεσίες που απαλλάσσονται για το 

συνολικό εισόδημά τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, διενεργείται 

παρακράτηση στα πιο πάνω εισοδήματα που αποκτούν με βάση τις διατάξεις των 

άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013. 

3. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι εκτός από τα απαλλασσόμενα με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 46 νομικά πρόσωπα, σε ισχύ διατηρούνται απαλλαγές από το 

φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που προκύπτουν από 

διεθνείς συμφωνίες, συμβάσεις, κ.λπ. που έχουν κυρωθεί με νόμο, όπως για 

παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Συνθήκη Λειτουργίας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ν. 3671/2008). Επίσης, σε ισχύ διατηρούνται απαλλαγές από 

το φόρο εισοδήματος  νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 

του ν. 4172/2013 που προκύπτουν από  ειδικές διατάξεις νόμων που είτε δεν 

καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3842 / 2010 είτε θεσπίστηκαν 

μεταγενέστερα. 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
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Κατά συνέπεια, φορείς γενικής κυβέρνησης, όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, 

για τους οποίους προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος με βάση ειδικές 

διατάξεις νόμων που διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαλλάσσονται 

από το φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ειδικές αυτές διατάξεις 

νόμων, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της περ. α’ του άρθρου 

46 του ν. 4172/ 2013 με βάση τις οποίες φορολογούνται για το εισόδημά τους από 

κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Επιπλέον, από το φόρο εισοδήματος 

απαλλάσσονται και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, 

άμεσα ή έμμεσα, στο ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του 

ν.3986/2011.»  
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 2  ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 2.1  Έννοια της εταιρίας 

Σύμφωνα με τον ΑΚ άρθρο  741 , εταιρία είναι η ένωση  δύο ή περισσότερων 

προσώπων οι οποίο  έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές 

κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό. Το κύριο χαρακτηριστικό της εταιρίας είναι η  

επίμονη προσπάθεια  κοινού σκοπού  , ο οποίος μπορεί να είναι  κερδοσκοπικός   ή  

ιδεολογικός ή κοινωνικός . 

Επομένως , εμπορική  εταιρία  είναι η ένωση δύο ή περισσότερων   προσώπων 

φυσικών ή νομικών για την επίτευξη  του μέγιστου  δυνατού κοινού σκοπού. 

Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι δεν υφίσταται εμπορική εταιρία χωρίς την επιδίωξη 

κερδοσκοπικού σκοπού. Το οικονομικό αποτέλεσμα που επέρχεται, από αυτή τη 

συνεργασία-ένωση,  είναι πολλαπλάσιο από εκείνο που θα  προέκυπτε από την ατομική 

προσπάθεια. 

 

 2.2  Εταιρικοί τύποι 

Στην ελληνική νομοθεσία οι εταιρικοί τύποι είναι λιγοστοί , δεν υπάρχει η 

δυνατότητα ίδρυσης εταιρίας με διαφορετικό εταιρικό τύπο καθώς  ισχύει η αρχή του 

κλειστού αριθμού και οι εταίροι υποχρεώνονται να επιλέξουν έναν από τους παρακάτω 

εταιρικούς  τύπους. 

Οι εμπορικές εταιρίες διακρίνονται σε κεφαλαιουχικές και προσωπικές ως εξής: 

Κεφαλαιουχικές 

α) Ανώνυμη Εταιρεία (Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει) 

β) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει) 

γ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ν. 4072/2012 άρθ. 43 – 120, όπως τροποποιημένος 

ισχύει) 

Προσωπικές 

α) Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ν. 4072/2012 άρθ. 249 - 270) 

β) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ν. 4072/2012 άρθ. 271 - 284) 

γ) Αφανής Εταιρεία (Ν. 4072/2012 άρθ. 285 - 292) 
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Εδώ θα πρέπει να κάνουμε την εξής επισήμανση , οι προσωπικές εταιρίες για να 

χαρακτηριστούν ως εμπορικές θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα η οποία  

χαρακτηρίζεται από το νόμο ως εμπορική. Σε αντίθεση, με τις κεφαλαιουχικές , οι οποίες 

χαρακτηρίζονται εμπορικές από την σύστασή τους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

ασκούμενη δραστηριότητα. 

Οι εταιρίες έχουν την δική τους επωνυμία  , έδρα  και περιουσία , στοιχεία τα 

οποία είναι ανεξάρτητα από αυτά των εταίρων ή των μετόχων τους. Στο καταστατικό ή 

εταιρικό ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης καθορίζονται   με λεπτομέρεια  οι σχέσεις των 

προσώπων που ιδρύουν την εταιρία,  η διαδικασία ίδρυσης, ο σκοπός της ίδρυσης ,  το 

κεφάλαιο που καταβάλλεται και το ποσοστό  συμμετοχής των εταίρων και η 

ακολουθούμενη διαδικασία λύσης-εκκαθάρισης. Επίσης  η εκπροσώπηση της εταιρίας 

προς τα έξω και ο τρόπος λήψης αποφάσεων  για την επίτευξη του κοινού σκοπού. 

Για να αποκτήσει νομική προσωπικότητα η εταιρία απαιτείται η τήρηση από το 

νόμο της προβλεπόμενης δημοσιότητας και σ ΄ αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι 

παρακάτω εταιρίες: η ομόρρυθμη , η ετερόρρυθμη ,η περιορισμένης ευθύνης, η ανώνυμη 

και ο συνεταιρισμός. Σε αντίθεση με την αφανής ή συμμετοχική εταιρία η οποία 

χαρακτηρίζεται εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα καθώς το έγγραφο σύστασης δεν 

υπόκειται σε δημοσιότητα. 

Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες έχουν υποχρέωση να τηρούν εκτός από τα λογιστικά 

βιβλία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και τα εταιρικά βιβλία 

όπως αυτά ορίζονται από το Ν.3190/55 «Περί  Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» και το 

Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» ενώ αντίθετα οι προσωπικές περιορίζονται 

μόνο στα λογιστικά βιβλία και δεν ορίζεται εκ του νόμου υποχρέωση τήρησης εταιρικών 

βιβλίων. 

 

 2.3  Τα λογιστικά βιβλία ή αρχεία εταιρειών 

Με την εφαρμογή του Ν.4308/2014  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) από  

1/1/2015 έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις, που ίσχυαν έως 31/12/2014, για την ένταξη 

των εταιριών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων. Με το προηγούμενο καθεστώς , βάσει του 

ΠΔ 186/92 ( Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων) έως 31/12/2012 και  του Ν.4093/21012 ( 

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης  Συναλλαγών) έως 31/12/2014 , τα κριτήρια για την 

ένταξη των επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων ήταν οι εξής: 
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i. Ύψος ακαθαρίστων εσόδων προηγούμενου έτους   

ii. Αντικείμενο εργασιών 

iii. Πληθυσμός πόλης ή χωριού στην περιφέρεια των οποίων ασκείται η 

δραστηριότητα και ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως τουριστική ή μη 

iv. Πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα (φυσικό ή νομικό) 

v. Νομική Μορφή εταιρίας  

vi. Καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υποχρεωτικά ή προαιρετικά έχει ενταχθεί η 

εταιρία 

 

Σήμερα με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. , τα λογιστικά βιβλία ή αρχεία που τηρεί 

μια εταιρία (οντότητα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία) συνεχίζουν να 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες στα απλογραφικά (εσόδων- εξόδων) και τα  

διπλογραφικά (διπλογραφική μέθοδος) . 

Με κριτήριο την νομική μορφή και του μεγέθους οι οντότητες κατατάσσονται σε 

δύο κατηγορίες (ΕΛΠ άρθρο 1§2 & άρθρο 2): 

1. Νομική μορφή (ΕΛΠ άρθρο 1§2) : 

i. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές 

εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. 

ii. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή 

ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των 

προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε 

νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου 

νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης 

αυτής. 

iii. Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση 

και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην 

εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη. 

iv. Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο 

τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του 

Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του 

ν. 4270/2014. 

 

http://www.forin.gr/laws/law/3171/nomos-4270-2014-arxes-dhmosionomikhs-diaxeirishs-kai-epopteias-enswmatwsh-ths-odhgias-2011-85-ee-dhmosio-logistiko-kai-alles-diatakseis#!/?article=156&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/3171/nomos-4270-2014-arxes-dhmosionomikhs-diaxeirishs-kai-epopteias-enswmatwsh-ths-odhgias-2011-85-ee-dhmosio-logistiko-kai-alles-diatakseis#!/?article=156&bn=1
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2. Μέγεθος οντοτήτων  (ΕΛΠ άρθρο 2) : 

i. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο 

τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: : α) Σύνολο 

ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ. β) Καθαρό 

ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος 

απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα 

Επισήμανση : Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 ορίζεται 

ότι Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου  1 των Ε.Λ.Π. 

, δηλαδή η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η 

ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που 

υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή 

άλλη νομοθετική διάταξη, εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ 

μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών 

τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. 

ii. Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές 

οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν 

υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία 

κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος 

κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων 

κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα 

iii. Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ 

μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα 

ακόλουθα τρία κριτήρια: : α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. 

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος 

απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα 

iv. Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια 

δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο 

ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 

40.000.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου: 250 άτομα 
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Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή 

παύει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα όρια μεγέθους που παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. "Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος προσωπικού 

αναφέρεται σε εργαζόμενους πλήρους ημερήσιας και ετήσιας απασχόλησης (ισοδύναμες 

μονάδες).
12

 

Κριτήρια κάλυψης μεγέθους(κάλυψη 2 από 3) 

Κατηγορίες 

οντοτήτων 

Μέσος όρος 

προσωπικού 
Σύνολο ενεργητικό 

Καθαρός κύκλος 

εργασιών 

Πολύ μικρές 

άρθρου 1, παρ. 2γ 

(δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, 

ατομική, κλπ) 

- - ≤ 1.500.000 

Μικρές άρθρου 1, 

παρ. 2γ, δηλαδή 

ΟΕ, ΕΕ, ατομική, 

κλπ) 

- - > 1.500.000 

Πολύ μικρές 

άρθρου 1 παρ. 2α 

και 2β 

≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000 

Μικρές άρθρου 1 

παρ. 2α και 2β 
≤ 50 ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000 

Μεσαίες (όλες) ≤ 250 ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000 

Μεγάλες (όλες) > 250 > 20.000.000 > 40.000.000 

 

Σύμφωνα με το τις παραγράφους 10 και 12 , άρθρου 3, Ν.4308/2014  το κριτήριο 

για την τήρηση βιβλίων βάσει του διπλογραφικού συστήματος είναι η σύνταξη 

ισολογισμού.  Δηλαδή σύμφωνα με τα  ΕΛΠ, το βασικό κριτήριο για την τήρηση 

απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων είναι η υποχρέωση ή προαιρετική επιλογή της 

                                                 
12

 ΠΟΛ 1003/2014  «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) 

περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.3 

http://www.forin.gr/laws/law/3267/nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-ruthmiseis-kai-alles-diatakseis
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οντότητας στη σύνταξη ισολογισμού. Η οντότητα που υποχρεώνεται ή όχι  στη σύνταξη 

ισολογισμού τηρεί διπλογραφικά βιβλία. 

Με την ΠΟΛ 1003/2015 , διευκρινίστηκε ότι οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ), 

οι ατομικές επιχειρήσεις, ( πρόσωπα της περ. γ, παρ. 2 του άρθρου 1), εφόσον 

εντάσσονται στις «πολύ μικρές οντότητες» (κύκλος εργασιών μέχρι 1.500.000 ευρώ), θα 

τηρούν απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων), ενώ όλες οι άλλες νομικές μορφές των 

οντοτήτων, ανεξαρτήτως μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες), θα τηρούν 

πάντα διπλογραφικά βιβλία. 

 

 2.4  Λογιστικές εγγραφές σύστασης των προσωπικών εταιριών 

 

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.: 

Κατά την σύσταση της εταιρίας , για το αναγραφόμενο στο καταστατικό ή το 

ιδιωτικό συμφωνητικό της εταιρίας κεφάλαιο, γίνεται  η παρακάτω εγγραφή: 

 

 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ, ΕΕ- Ανάληψη της υποχρέωσης 

Λογαριασμός  Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

33 Χρεώστες διάφοροι   

33.03 Εταίροι Λογαριασμός Καλύψεως Κεφαλαίου   

33.03.00 Εταίρος "Α" ΧΧΧΧΧ  

33.03.01 Εταίρος "Β" ΧΧΧΧΧ  

(εις)                            40  Κεφάλαιο   

                                   40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο   

                                   40.06.00 Εταίρος "Α" Λ/σμός Κεφαλαίου  ΧΧΧΧΧ 

                                   40.06.01 Εταίρος "Β" Λ/σμός Κεφαλαίου  ΧΧΧΧΧ 
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Κατά την καταβολή του κεφαλαίου σε χρήμα ή σε είδος γίνεται η ακόλουθη 

εγγραφή: 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ, ΕΕ-Καταβολή Εταιρικού κεφαλαίου 

Λογαριασμός  Χρέωση  Πίστωση 

                                                      Ημερομηνία 

38 Χρηματικά διαθέσιμα    

38.00 Ταμείο   

38.00.00 Ταμείο ΧΧΧΧΧ  

(εις)                       33 Χρεώστες διάφοροι   

                              33.03 Εταίροι Λογαριασμός Καλύψεως Κεφαλαίου   

                              33.03.00 Εταίρος "Α"  ΧΧΧΧΧ 

                              33.03.01 Εταίρος "Β"  ΧΧΧΧΧ 

 

 

 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ, ΕΕ-Καταβολή κεφαλαίου σε είδος 

Λογαριασμός  Χρέωση  Πίστωση 

                                                      Ημερομηνία 

12 Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκαταστάσεις -Λοιπός εξοπλισμός   

12.00 Μηχανήματα   

12.00.00 Μηχάνημα "Α" ΧΧΧΧΧ  

14 Έπιπλα -Λοιπός εξοπλισμός   

14.00 Έπιπλα   

14.00.00 Έπιπλο "Α" ΧΧΧΧΧ  

(εις)                       33 Χρεώστες διάφοροι   

                              33.03 Εταίροι Λογαριασμός Καλύψεως Κεφαλαίου   

                              33.03.00 Εταίρος "Α"  ΧΧΧΧΧ 

                              33.03.01 Εταίρος "Β"  ΧΧΧΧΧ 
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Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π: 

Κατά την σύσταση της εταιρίας , για το αναγραφόμενο στο καταστατικό ή το 

ιδιωτικό συμφωνητικό της εταιρίας κεφάλαιο, γίνεται  η παρακάτω εγγραφή: 

 

 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ, ΕΕ- Ανάληψη της υποχρέωσης 

Λογαριασμός  Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

Δεν κωδικοποιούνται άμεσα σε κανέναν λογαριασμό των ΕΛΠ. 

Οπότε σύμφωνα με το άρθρο 3 §8 Ν.4308/14 έχουμε την 

παρακάτω κωδικοποίηση 

  

33 Λοιπές απαιτήσεις   

33.05 Εταίροι Λογαριασμός Καλύψεως Κεφαλαίου ΧΧΧΧΧ  

33.05.01 Εταίρος "Α" ΧΧΧΧΧ  

33.05.02 Εταίρος "Β"   

(εις)                            40  Κεφάλαιο   

                                   40.07 Εταιρικό Κεφάλαιο   

                                   40.07.00 Εταίρος "Α" Λ/σμός Κεφαλαίου  ΧΧΧΧΧ 

                                   40.07.01 Εταίρος "Β" Λ/σμός Κεφαλαίου  ΧΧΧΧΧ 

 

Κατά την καταβολή του κεφαλαίου σε χρήμα ή σε είδος γίνεται η ακόλουθη 

εγγραφή: 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ, ΕΕ-Καταβολή Εταιρικού κεφαλαίου 

Λογαριασμός  Χρέωση  Πίστωση 

                                                      Ημερομηνία 

38 Χρηματικά διαθέσιμα    

38.01 Ταμείο   

38.01.00 Ταμείο ΧΧΧΧΧ  

(εις)                       33 Λοιπές απαιτήσεις   

                              33.05 Εταίροι Λογαριασμός Καλύψεως Κεφαλαίου   

                              33.05.01Εταίρος "Α"  ΧΧΧΧΧ 

                              33.05.02 Εταίρος "Β"  ΧΧΧΧΧ 
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Εγγραφή σύστασης ΟΕ, ΕΕ-Καταβολή κεφαλαίου σε είδος 

Λογαριασμός  Χρέωση  Πίστωση 

                                                      Ημερομηνία 

13 Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκαταστάσεις -Λοιπός εξοπλισμός   

13.01 Αξία κτήσης  Μηχανημάτων   

13.01.00 Μηχάνημα "Α" ΧΧΧΧΧ  

15 Λοιπός εξοπλισμός   

15.01 Αξία κτήσης λοιπού εξοπλισμού   

15.01.00 Έπιπλο "Α" ΧΧΧΧΧ  

(εις)                       33 Λοιπές απαιτήσεις   

                              33.05 Εταίροι Λογαριασμός Καλύψεως Κεφαλαίου   

                              33.05.01 Εταίρος "Α"  ΧΧΧΧΧ 

                              33.05.02 Εταίρος "Β"  ΧΧΧΧΧ 
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 ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 3 ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Ο νόμος 4072/2012 επέφερε μια σειρά από νέες ρυθμίσεις για τις προσωπικές 

εμπορικές εταιρίες καταργώντας τον Εμπορικό Νόμο που ίσχυε από το 1835 (Β.Δ. της 

19 Απριλίου-1 Μαΐου 1835, άρθρα 18-64) . Σκοπός του νέου νόμου είναι να καλύψει τα 

κενά που υπήρχαν  με τον Εμπορικό Νόμου και γινόταν αναλογική εφαρμογή του Α.Κ. 

και να συντελέσει στην διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας επιλύοντας μια σειρά 

προβλημάτων της καθημερινής πράξης. 

 3.1  Νομοθετικό πλαίσιο των Ομορρύθμων  εταιριών  

        Νόμος 4072/2012 , άρθρα 249 -270  , όπως ισχύει σήμερα 

3.1.1 Έννοια  -Χαρακτηριστικά της Ομόρρυθμης Εταιρίας  

Με τον Νόμο 4072/2012 ορίζεται πλέον η έννοια  της ομόρρυθμης εταιρίας   στο 

άρθρο  249§1 ,ως εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και 

για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις 

ολόκληρον. 

Η ομόρρυθμη  εταιρία έχει δική της  νομική προσωπικότητα , διακεκριμένη από 

αυτή των εταίρων της ,σημαίνει ότι  έχει δική της νομική ύπαρξη, επωνυμία, κατοικία 

(έδρα), ιθαγένεια και δική της περιουσία. Μπορεί να δικαιοπρακτεί ή να αδικοπρακτεί 

εκπροσωπούμενη από τα αρμόδια όργανά της ( ΑΚ 71) . 

 Τα στοιχεία , απεριόριστα και εις ολόκληρον,  είναι αυτά που κυρίως  την 

χαρακτηρίζουν ως προσωπική εταιρία καθώς οι εταίροι ευθύνονται  για τα χρέη της 

έναντι τρίτων  ακόμη και με την προσωπική τους περιουσία. Η έννοια «απεριόριστα» 

δηλώνει ότι οι εταίροι ευθύνονται όχι μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους αλλά και 

με την προσωπική τους περιουσία και «εις ολόκληρον» ότι για τα εταιρικά χρέη δεν 

ευθύνεται μόνο το νομικό πρόσωπο με την εταιρική περιουσία αλλά και κάθε εταίρος με 

την προσωπική του περιουσία. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που την χαρακτηρίζει ως 

προσωπική είναι  η από κοινού υποχρέωση  των εταίρων για την επίτευξη του κοινού 

σκοπού. 
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3.1.2 Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας  

Σύμφωνα με τα άρθρα 251 και 252 (Ν.4072/2012) για την σύσταση ομόρρυθμης 

εταιρίας απαιτείται η κατάρτιση εταιρικής σύμβασης και η τήρηση των προβλεπόμενων  

στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας. 

3.1.2.1 Εταιρική Σύμβαση  

Για την σύναψη της εταιρικής σύμβασης απαιτούνται δύο τουλάχιστον πρόσωπα 

(φυσικά ή νομικά) με εμπορική ικανότητα. Η κτήση της εμπορικής ιδιότητας( εμπορική 

ικανότητα) αποκτάται αυτόματα από τον ομόρρυθμο εταίρο εξαιτίας της συμμετοχής του 

στην  ομόρρυθμη εταιρία, η οποία   φέρει  πρωτότυπα  την εμπορική ιδιότητα . Επιπλέον 

, ο εταίρος θα πρέπει να έχει αυτοδύναμα την εμπορική ικανότητα. Προκειμένου  για 

φυσικό πρόσωπο  να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα , άρθρο  127 Α.Κ. ,δηλαδή πρέπει 

να έχει συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας οπότε  είναι ικανός για δικαιοπραξία. 

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο να έχει  εμπορική ικανότητα, επομένως  όχι σωματείο 

ή ίδρυμα  ή αφανής εταιρία.  

Η σύναψη της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει είτε με ιδιωτικό έγγραφο 

(ιδιωτικό συμφωνητικό)  ή με δημόσιο έγγραφο ( σύνταξη συμβολαιογραφικού 

καταστατικού). Το ελάχιστο κατά το νόμο περιεχόμενο του πρέπει να περιέχει τα εξής 

στοιχεία : το όνομα και η κατοικία των εταίρων, η εταιρική επωνυμία, η έδρα και ο 

σκοπός της εταιρείας, καθώς και ο εκπρόσωπος της. Επίσης μπορεί να περιέχει την 

διαχείριση  της εταιρίας  , την διάρκεια ,το κεφάλαιο και το ποσοστό συμμετοχής σ’ 

αυτό του κάθε εταίρου. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε μια σημαντική αλλαγή που επήλθε με το άρθρο 

250§1 του Ν.4072/2012 σχετικά με την εταιρική επωνυμία.  Γίνεται  πλέον αποδεκτή η 

αντικειμενική επωνυμία. Δηλαδή , η εταιρική επωνυμία μπορεί να σχηματίζεται  εκτός 

από τα ονόματα των εταίρων και με το αντικείμενο της εταιρίας ή και από άλλες 

ενδείξεις με την προσθήκη των λέξεων «ομόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη 

σύντμηση «Ο.Ε.».  Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι , σε περίπτωση 

αποχώρησης εταίρου, το όνομα του οποίου περιέχεται στην εταιρική επωνυμία, 

απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόμων του για τη διατήρηση της 

επωνυμίας.  
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3.1.2.2 Διατυπώσεις Δημοσιότητας 

Η δημοσιότητα συνίσταται στην κατάθεση της εταιρικής σύμβασης στην 

Υπηρεσία Μιας Στάσης και η καταχώρηση της  στο  Γ.Ε.ΜΗ.. Με την καταχώρηση στο 

Γ.Ε.ΜΗ η ομόρρυθμη εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα ,δηλαδή η καταχώρηση 

έχει συστατικό χαρακτήρα και όχι αποδεικτικό (άρθρο 251 § 1,2  του Ν.4072/2012). 

Πριν εφαρμογή του Ν.4072/2012, η ομόρρυθμη εταιρία που δεν τηρούσε τις 

προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας θεωρούνταν  «εν τοις 

πράγμασιν » ομόρρυθμη εταιρία  , ώστε να μην θίγεται η υπόσταση και οι συναλλαγές 

του είχε συνάψει με τρίτους.   

 Στο άρθρο 251§ 3 του Ν.4072/2012 ορίζεται :  «Αν η εταιρεία αρχίσει την 

εμπορική της δραστηριότητα πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., οι διατάξεις του 

παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς αυτήν. Η μη καταχωρισθείσα 

στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρεία, η οποία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου 

και πτωχευτική ικανότητα.». Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η  μη καταχωρισθείσα στο 

Γ.Ε.ΜΗ. εταιρία  ,θα θεωρείται μια «ένωση προσώπων»  

Η μη τήρηση / παράλειψη των διατυπώσεων δημοσιότητας οδηγεί στη μη 

απόκτηση της νομικής προσωπικότητας . Οι αρχές και συνέπειες που διέπουν την 

ελαττωματική σύσταση συνεχίζουν να βρίσκουν εφαρμογή και μετά την ισχύ των Ν. 

3149/2005 και Ν. 4072/2012. Έτσι η μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας από 

τους εταίρους ή τους φορείς που ασκούν εμπορική δημοσιότητα επιφέρει ακύρωση ως 

προς τους συνεταίρους. Δηλαδή, οι εταίροι μπορούν να προτείνουν την ακυρότητα μόνο 

μεταξύ τους, ενώ αυτοί δεν μπορούν να προτείνουν την έλλειψη καμίας από τις 

διατυπώσεις κατά τρίτου. Οι τρίτοι μπορούν να θεωρήσουν την αδημοσίευτη ομόρρυθμη 

εταιρία είτε ως έγκυρη είτε ως άκυρη . Αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής που φυσικά αυτό 

οδηγεί σε συγκρούσεις τους ατομικούς και τους εταιρικούς δανειστές .
13

 

 

                                                 
13

 Παναγιώτης Κ.  Παναγιώτου., Το ισχύον δίκαιο στις εμπορικές εταιρίες  

Διαθέσιμο:  users.uoa.gr/~ahatzis/EAP_Notes5.pdf,  σελ 6  
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3.1.3 Διοίκηση της Ομόρρυθμης Εταιρίας 

Η εταιρική διοίκηση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για 

την  άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας και επομένως την  επίτευξη του εταιρικού 

σκοπού. Ενδεικτικά αναφέρουμε  ,η  αγορά εμπορευμάτων –πρώτων υλών , η πρόσληψη 

-διοίκηση  του προσωπικού, η οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας και γενικά η 

εκτέλεση όλων των αποφάσεων των εταίρων. 

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίας αποτελούν δύο 

διαφορετικές λειτουργίες. Η διαχείριση υπό στενή έννοια  ή εσωτερική διαχείριση 

συνίσταται στις σχέσεις  που δημιουργούνται μεταξύ των εταίρων (σχέσεις προς τα έσω) 

και η εκπροσώπηση συνίσταται στις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ της εταιρίας 

και τρίτων( σχέσεις προς τα έξω) . 

Τόσο η εσωτερική διαχείριση όσο και η εκπροσώπηση ρυθμίζονται από την 

εταιρική σύμβαση, σε περίπτωση όμως που δεν ορίζεται στην εταιρική σύμβαση τότε 

κάθε εταίρος έχει εξουσία διαχείρισης  και εκπροσώπησης της εταιρίας. 

Στο άρθρο 254 Ν.4072§ 3 ορίζεται ότι « Η εξουσία διαχείρισης καταλαμβάνει 

όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης της εταιρείας. Για τη διενέργεια πράξεων που 

βρίσκονται εκτός της συνήθους διοίκησης απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων.»  

και στην παράγραφο 4 «Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά με την 

πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και υποχρέωση λογοδοσίας.» 

 Σχετικά με την εκπροσώπηση στο άρθρο 257 § 3 αναφέρεται : «Η 

εκπροσωπευτική εξουσία εκτείνεται σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες πράξεις που 

εμπίπτουν στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Αν τελείται πράξη καθ' υπέρβαση 

του σκοπού της εταιρίας, η υπέρβαση αυτή μπορεί να προταθεί μόνο αν ο τρίτος τη 

γνώριζε ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εκπροσωπευτικής εξουσίας με την 

εταιρική σύμβαση ή με απόφαση των εταίρων δεν προβάλλονται στους τρίτους. 

3.1.4 Κέρδη- Ζημίες της Ομόρρυθμης Εταιρίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 255 , στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται 

λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρείας. Στην 

εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος 

της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι 

εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. 
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3.1.5 Ευθύνη Εταίρων  

Στο άρθρο 258 του Ν.4072/2012 , προβλέπεται ότι: 

 1. Συμφωνία για περιορισμό ή αποκλεισμό της ευθύνης των εταίρων κατά την 

παράγραφο 1 του άρθρου 249 δεν ισχύει έναντι των τρίτων.  

2. Ο εταίρος που ενάγεται για εκπλήρωση εταιρικής υποχρέωσης, μπορεί να 

προβάλλει ενστάσεις που δεν θεμελιώνονται στο πρόσωπο του, μόνον εφόσον θα 

μπορούσαν να προβληθούν από την εταιρεία.  

3. Ο εταίρος που εισέρχεται στην εταιρεία ευθύνεται απεριόριστα και εις 

ολόκληρον και για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδο του εταιρικά χρέη. Αντίθετη 

συμφωνία  δεν ισχύει έναντι των  τρίτων. 

Μία  σημαντική αλλαγή σε σχέση με την προϊσχύουσα νομοθεσία είναι αυτή που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 258 για την ευθύνη του νεοεισερχόμενου 

εταίρου για τα εταιρικά χρέη   που υπήρχαν πριν την είσοδο του . 

Προσωπική ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου σημαίνει  ότι ευθύνεται για τις 

εταιρικές υποχρεώσεις ως πρωτοφειλέτης και όχι ως εγγυητής του νομικού προσώπου 

της ΟΕ. Επομένως δεν μπορεί να αρνηθεί την καταβολή της εταιρικής υποχρέωσης 

μέχρις ότου ο δανειστής προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρικής περιουσίας 

και αυτή αποβεί άκαρπη.
14

 

Απεριόριστη ευθύνη σημαίνει ότι ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται για τις 

εταιρικές υποχρεώσεις με όλη του την ατομική περιουσία, ανεξάρτητα από το ποσοστό 

με το οποίο συμμετέχει στην εταιρία.
14 

Εις ολόκληρον τούτο σημαίνει ότι καθένας από τους εταίρους υποχρεούται να 

καταβάλει την οφειλή ολόκληρη, ο δε δανειστής άπαξ και ικανοποιηθεί πλήρως δεν 

δικαιούται να την απαιτήσει και από τους υπολοίπους (δηλ. η πλήρης καταβολή στον 

δανειστή απαλλάσσει τους λοιπούς).
14 

                                                 
14

  Θοδωρής  Κουλουριανός  , Το Δίκαιο των προσωπικών εταιριών -Η ομόρρυθμη εταιρία  , σελ 30 , 

Διαθέσιμο: https://pithos.grnet.gr/pithos/rest/stavtoub@duth.gr/files 
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3.1.6 Λύση και έξοδος εταίρου 

Στο άρθρο 259 § 1 του Ν.4072/2012 προβλέπονται οι λόγοι λύσης της 

ομόρρυθμης εταιρίας από τον νόμο και συγκεκριμένα :  Η ομόρρυθμη εταιρεία λύνεται: 

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την 

κήρυξη της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, 

εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.  Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επίσης ότι,  στην 

εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας. 

Σύμφωνα με  το άρθρο 260 ,   ιδιάζοντα  γεγονότα όπως ο  θάνατος, η  πτώχευση 

, η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου δεν θίγουν την υπόσταση της 

ομόρρυθμης εταιρίας  αλλά έχουν ως αποτέλεσμα την έξοδο του εταίρου από την εταιρία 

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. 

Στο άρθρο 261 ,προβλέπεται  το δικαίωμα του εταίρου για εκούσια έξοδο από 

την εταιρία .  Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συμμετοχής καταβάλλεται στον 

εξερχόμενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ενώ  στην εταιρεία ορισμένου χρόνου 

η καταβολή της εξαρτάται από τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος 

λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συμμετοχής του. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 262 προβλέπεται ότι  ο δανειστής μπορεί να 

ζητήσει την έξοδο του εταίρου και τον καθορισμό της αξίας της συμμετοχής του  με την 

προϋπόθεση ότι, η αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας εταίρου από ατομικό 

δανειστή του αποβεί άκαρπη. 

Αν  στο πρόσωπο ενός εταίρου συντρέχει περιστατικό που θα δικαιολογούσε τη 

λύση της εταιρείας  ,δηλαδή σπουδαίος λόγος ( άρθρο 259 περ. δ) , το μονομελές 

πρωτοδικείο μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων , αντί της λύσης της 

εταιρείας, να διατάξει τον αποκλεισμό του εταίρου (άρθρο 263 ). 

Σε περίπτωση συνέχισης της εταιρείας με τους κληρονόμους θανόντος εταίρου 

κάθε κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή του στην εταιρεία από το αν θα 

λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν κάνουν δεκτή την πρόταση, 

ο κληρονόμος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία(άρθρο 265). 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 266, σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας, με 

απόφαση όλων των εταίρων η εταιρεία μπορεί να συνεχισθεί μετά τη δικαστική 

επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ή μετά την πτωχευτική της αποκατάσταση. 
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Τέλος , μία σημαντική αλλαγή που επήλθε με το νέο Νόμο σε σχέση με το 

προϊσχύουσα νομολογία (άρθρο 267 ν.4072/2012) επιτρέπεται πλέον να λειτουργήσει 

μονοπρόσωπη ομόρρυθμη εταιρεία  μόνο για δύο μήνες . Συγκεκριμένα προβλέπει ότι , 

σε περίπτωση αποχώρησης  ενός ή περισσοτέρων εταίρων από την εταιρεία για 

οποιονδήποτε λόγο  και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα 

σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου. 

3.1.7 Εκκαθάριση  

Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί πάντα το στάδιο της εκκαθάρισης, το 

οποίο αποσκοπεί στην ρευστοποίηση της περιουσίας της εταιρίας για την εξόφληση των 

χρεών της εταιρίας  έναντι τρίτων και το ενεργητικό που απομένει διανέμεται στους 

εταίρους. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η εταιρία υφίσταται  ως νομικό πρόσωπο 

αλλά μόνο ως προς τον σκοπό της εκκαθάρισης και εξουσία ασκούν  οι εκκαθαριστές 

της . Οι ενέργειες των εκκαθαριστών  περιορίζονται και προσδιορίζονται στον σκοπό της 

εκκαθάρισης. Η διαδικασία της εκκαθάρισης ανήκει στους εκκαθαριστές οι οποίοι 

οφείλουν να υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία με την προσθήκη των λέξεων «υπό 

εκκαθάριση» και κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές 

συντάσσουν ισολογισμό. Η εταιρία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. μετά την περάτωση της 

εκκαθάρισης (άρθρο 268 ). 

Στο άρθρο 269§1, 2 του Ν.4072/2012 ορίζεται   ότι  σε περίπτωση λύσης της 

εταιρείας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη παραγράφονται μετά πέντε έτη 

από την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η αξίωση κατά της 

εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της 

εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά την καταχώριση της λύσης της στο Γ.Ε.ΜΗ., η 

παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται 

ληξιπρόθεσμη. 
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 3.2  Νομοθετικό πλαίσιο των Ετερόρρυθμων  εταιριών  

        Νόμος 4072/2012 , άρθρα 271 -284  , όπως ισχύει σήμερα 

3.2.1 Έννοια  -Χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθμης Εταιρίας  

Τα χαρακτηριστικά της ετερόρρυθμης εταιρίας είναι ίδια με αυτά της 

ομόρρυθμης αφού  η ετερόρρυθμη αποτελεί ουσιαστικά μια εκδοχή  της ομόρρυθμης 

εταιρίας και οι ιδιαιτερότητες της ρυθμίζονται στα άρθρα 271-284 του νόμου 4072/2012. 

Ο ορισμός της ετερόρρυθμης εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 271 του 

Ν.4072/2012 είναι : «Η Ετερόρρυθμη εταιρία είναι εταιρία με νομική προσωπικότητα, 

που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους 

εταίρους ευθύνεται περιορισμένα (ετερόρρυθμος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον 

από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (ομόρρυθμος εταίρος).  

Επειδή όμως η ετερόρρυθμη εταιρία  δεν  είναι ακραιφνώς  προσωπική όπως η 

ομόρρυθμη, ο  νομοθέτης περιέλαβε ειδικές ρυθμίσεις για του ετερόρρυθμους εταίρους 

και σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση, στην ετερόρρυθμη εταιρεία 

εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία. 

Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης 

εταιρίας συνίσταται στον περιορισμό  της ευθύνης των ετερόρρυθμων εταίρων έναντι 

των δανειστών της εταιρίας σε αντίθεση με τους ομόρρυθμους εταίρους που ευθύνονται 

απεριόριστα και εις ολόκληρον. Συνέπεια  της περιορισμένης ευθύνης αποτελεί και  ο 

περιορισμός στην  εξουσία της διαχείρισης της εταιρίας. 

Συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της ετερόρρυθμης εταιρίας  είναι ότι  έχει 

νομική προσωπικότητα και συνυπάρχουν δύο είδη εταίρων. Πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος  εταίρος που ευθύνεται άμεσα, απεριόριστα και σε 

ολόκληρο. Επίσης  ένας τουλάχιστον ετερόρρυθμος ο οποίος κατονομάζεται στην 

εταιρική σύμβαση και  ευθύνεται άμεσα και σε ολόκληρο, αλλά περιορισμένα, μέχρι της 

αξίας της οφειλόμενης εισφοράς ή του μεγαλύτερου ποσού που ορίζεται στην εταιρική 

σύμβαση. Όπως και η ομόρρυθμη  χαρακτηρίζεται εμπορική μόνο εφόσον ασκεί 

δραστηριότητα  η οποία χαρακτηρίζεται εμπορική από το νόμο . 
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3.2.2 Σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρίας  

Σύμφωνα με τα άρθρα 271 και 273 (Ν.4072/2012) για την σύσταση 

ετερόρρυθμης εταιρίας απαιτείται η σύναψη εταιρικής σύμβασης και η τήρηση των 

προβλεπόμενων  στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας. 

3.2.2.1 Εταιρική Σύμβαση  

Απαιτείται η σύναψη εταιρικής σύμβασης μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων 

(φυσικό ή νομικό), εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο ομόρρυθμος   και ο άλλος ο 

ετερόρρυθμος  εταίρος. Οι εταίροι θα πρέπει να έχουν εμπορική ικανότητα. Η 

ετερόρρυθμη εταιρία είναι έμπορος κατά το ουσιαστικό σύστημα .Όταν οι εταίροι είναι 

φυσικά πρόσωπα , ο ομόρρυθμος εταίρος αποκτά την εμπορική ιδιότητα με την 

συμμετοχή του στην εταιρία ενώ αντίθετα ο ετερόρρυθμος  με την συμμετοχή του δεν 

αποκτά την εμπορική ιδιότητα. Για  τον ετερόρρυθμο αρκεί η ικανότητα για 

δικαιοπραξία. Όταν μεταξύ των εταίρων είναι και νομικά πρόσωπα  για να μπορούν να 

είναι ομόρρυθμοι εταίροι , πρέπει να είναι μία από τις εμπορικές εταιρίες και έχει νομική 

προσωπικότητα.  

Η εταιρική σύμβαση μπορεί να είναι ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο και 

το ελάχιστο περιεχόμενο της κατά το νόμο είναι το εξής: το όνομα και η κατοικία των 

εταίρων (ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων), η εταιρική επωνυμία, η έδρα και ο σκοπός 

της εταιρείας, η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου  για τον περιορισμό της 

ευθύνης του έναντι των εταιρικών χρεών . 

Στο άρθρο 272 του Ν. 4072/ 2012 προβλέπονται  για την εταιρική επωνυμία : 

 1. Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός 

ή περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από 

άλλες ενδείξεις, με την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με 

τη σύντμηση «Ε.Ε.».  

2. Αν στην επωνυμία ετερόρρυθμης εταιρείας περιληφθεί το όνομα 

ετερόρρυθμου εταίρου, τούτο έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο 

τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος. 

3.2.2.2 Διατυπώσεις Δημοσιότητας 

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας είναι 

η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας. Απαιτείται  η καταχώρηση της εταιρικής 
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σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. .Από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. η ετερόρρυθμη εταιρία 

αποκτά νομική προσωπικότητα , δηλαδή η καταχώρηση έχει συστατικό χαρακτήρα. 

Στοιχεία που καταχωρίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1, του 

άρθρου 251, είναι κατ' ελάχιστον το όνομα, η κατοικία και η αξία της εισφοράς των 

ετερόρρυθμων εταίρων. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και κάθε μεταβολή των στοιχείων 

αυτών (άρθρο 273). 

Όταν μια ετερόρρυθμη εταιρία έχει ξεκινήσει την λειτουργία της πριν την 

καταχώρηση  της στο Γ.Ε.ΜΗ. τότε σύμφωνα με το άρθρο 280, κάθε ετερόρρυθμος 

εταίρος ευθύνεται για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα αυτό ως 

ομόρρυθμος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συμμετείχε στην εταιρεία ως ετερόρρυθμος 

εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθμος εταίρος εισήλθε στην εταιρεία μετά την 

έναρξη λειτουργίας της, αλλά πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Η αδημοσίευτη ετερόρρυθμη εταιρία έχει τις ίδεις συνέπειες με την αδημοσίευτη 

ομόρρυθμη δηλαδή, θα έχει απλή ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα και θα 

αποτελεί μια ένωση προσώπου εμπορικού σκοπού. 

3.2.3 Διοίκηση Ετερόρρυθμης Εταιρίας  

Η διοίκηση της ετερόρρυθμης εταιρίας διακρίνεται στην εσωτερική διαχείριση , 

αφορά τις εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας και στην εκπροσώπηση της εταιρίας προς 

έξω. 

Ειδικότερα , ο ετερόρρυθμος εταίρος σύμφωνα με το άρθρο 274 ,    δεν 

συμμετέχει ούτε στην εσωτερική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων αλλά  ούτε και  

στη λήψη των αποφάσεων. Η  εξουσία της εσωτερικής διαχείρισης ανήκει στους 

ομόρρυθμους εταίρους της εταιρίας. Αν  όμως κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του 

σκοπού της εταιρίας η συμμετοχή του ετερόρρυθμου εταίρου στην εσωτερική διαχείριση  

και στη λήψη αποφάσεων τότε με ειδική ρύθμιση στην εταιρική σύμβαση μπορεί να 

συμμετέχει. 

Σχετικά με την εξουσία της  εκπροσώπηση της εταιρίας  αυτή ανήκει στον 

ομόρρυθμο εταίρο. Στο άρθρο 278 ορίζεται , πρώτον  ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει 

εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας και δεύτερον  με την εταιρική σύμβαση μπορεί να 

ανατίθεται σε ετερόρρυθμο εταίρο η εκπροσώπηση της εταιρείας. Για κάθε πράξη 

εκπροσώπησης από μέρους ετερόρρυθμου εταίρου ευθύνεται ο ίδιος ως ομόρρυθμος, 

εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε μαζί του γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος. 
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3.2.4 Κέρδη- Ζημίες της  Ετερόρρυθμης Εταιρίας  

Στο άρθρο 277 του ν.4072/2012 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 255 

έχουν εφαρμογή και στον ετερόρρυθμο εταίρο ,όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. 

Επιπλέον αναφέρει ότι,  ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στις ζημίες της εταιρείας 

έως το ποσό της εισφοράς του, εκτός αν στην εταιρική σύμβαση προβλέπεται η 

συμμετοχή του για ορισμένο μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. 

 

3.2.5 Ευθύνη Εταίρων 

Η έκταση της ευθύνης των ετερόρρυθμων εταίρων  εξαρτάται από το γεγονός της 

καταβολής της εισφοράς του. Οι διατάξεις του άρθρου 279§1 καθορίζουν ότι  ο 

ετερόρρυθμος εταίρος, που έχει καταβάλει στην εταιρεία την εισφορά του, δεν ευθύνεται 

για τα χρέη της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση η εισφορά του χάνεται όταν 

υπάρχουν ζημίες στην εταιρία και  οι δανειστές της εταιρίας δεν μπορούν να στραφούν 

κατά του ετερόρρυθμου εταίρου. 

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δεν έχει καταβάλει το ποσό της εισφοράς του , 

ευθύνεται προσωπικά και σε ολόκληρο αλλά περιορισμένα μέχρι του ποσού της 

οφειλόμενης εισφοράς του.  Όταν από την εταιρική σύμβαση ορίζεται ότι ο 

ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται πέρα από την εισφορά  του μέχρι ένα ορισμένο ποσό 

τότε ευθύνεται προσωπικά και σε ολόκληρο, μέχρι όμως του περιορισμένου ποσού της 

ευθύνης του(άρθρο 277 §2). 

Ο εισερχόμενος εταίρος μετά την σύσταση της εταιρίας ετερόρρυθμος εταίρος 

ευθύνεται και για τα προ της εισόδου του χρέη, ανάλογα με τον ένα έχει καταβάλει την 

εισφορά του ή την οφείλει. Αντίθετη συμφωνία όσον αφορά στην ευθύνη του 

ετερόρρυθμου εταίρου  δεν ισχύει έναντι των τρίτων (άρθρο 279 §2,3). 

Τέλος, στην περίπτωση που ο ετερόρρυθμος εταίρος ασκήσει  εξουσία 

εκπροσώπησης  τότε ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον ,όπως οι ομόρρυθμοι 

εταίροι (άρθρο 278§2)  καθώς επίσης και όταν περιληφθεί το όνομα του στην εταιρική 

επωνυμία έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του εκτός αν ο τρίτος που 

συναλλάχθηκε με την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος (άρθρο 272§2). 
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3.2.6 Λύση της Εταιρίας 

Όπως και στην ομόρρυθμη έτσι και στην ετερόρρυθμη εταιρία οι λόγοι που 

προκαλούν την λύση της  είναι οι εξής: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) 

με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξη της σε πτώχευση και δ) με δικαστική 

απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγο και 

ε)μονοπρόσωπη εταιρία . Επιπλέον , η ετερόρρυθμη εταιρία λύεται , σε περίπτωση 

εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, εκτός αν με 

τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε δύο μήνες 

στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν 

εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος. 

Η λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας πρέπει να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς 

από την ημερομηνία αυτή ξεκινάει η πενταετής παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 269, 

των αξιώσεων των δανειστών κατά των εταίρων για τα εταιρικά χρέη. 

3.2.7 Εκκαθάριση της Εταιρίας 

Μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση ώστε να εξοφληθούν τα 

τυχόν υφιστάμενα εταιρικά χρέη και διανομή του υπολοίπου μεταξύ των εταίρων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 §2, καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί και ο 

ετερόρρυθμος εταίρος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Το 

γεγονός αυτό του διορισμού του ετερόρρυθμου εταίρου ως εκκαθαριστή δεν επηρεάζει 

τον περιορισμό της ευθύνης του, με την προϋπόθεση όμως της δημοσίευσης της λύσης  

και των ονομάτων των εκκαθαριστών στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αυτό απαιτείται ώστε να  μην 

θεωρήσουν οι τρίτοι ότι η εταιρία λειτουργεί κανονικά. 

Μετά τη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης η εταιρία πρέπει να διαγραφεί από το 

Γ.Ε.ΜΗ.. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ 

 4 ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 4.1  Το φορολογικό πλαίσιο των  ομόρρυθμων & ετερόρρυθμων 

εταιριών βάσει του  Νόμο 4172/2013 ,  για εισοδήματα από 01/01/2014 

 4.1.1 Φορολογητέο Εισόδημα 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 ορίζεται ως φορολογητέο 

εισόδημα , το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν , 

σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Κ.Φ.Ε.  από το ακαθάριστο εισόδημα . 

Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες 

ακαθαρίστων εισοδημάτων: 

α) εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις, 

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και 

δ) εισόδημα από υπεραξία  μεταβίβασης κεφαλαίου. 

 

 4.1.2 Προσδιορισμός των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα – 

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. ρυθμίζουν τον τρόπο προσδιορισμού των 

κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα στην παράγραφο 1  αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

 Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Γ  , του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο 

παρόν κεφάλαιο. 

Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία 

δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 
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Από τα ανωτέρω συνάγεται  ότι ο προσδιορισμός των κερδών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται με τον ίδιο τρόπο είτε αφορά φυσικά  πρόσωπα 

είτε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. 

Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, όλα τα έσοδα που αποκτούν 

τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του 

άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Δηλαδή, κατά γενική αρχή , μπορούμε να πούμε ότι όλα τα έσοδα των 

υποκειμένων Ν.Π. και  Ν.Ο. θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα . Έτσι , τα έσοδα των Ν.Π. και Ν.Ο κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική και σε καμία περίπτωση για τα 

πρόσωπα αυτά (Ν.Π.-Ν.Ο.) που είναι κάτοικοι Ελλάδος  ακόμη και αν 

προβλέπεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος  δεν εξαντλείται η φορολογική 

τους  υποχρέωση.  Όλα τα έσοδα από όπου και αν προέρχονται καταχωρούνται 

στα βιβλία , επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα αποτελέσματα των Ν.Π. - Ν.Ο. 

Παράδειγμα: Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων καταχωρούνται κανονικά στα 

βιβλία και για τα πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία .Συμμετέχουν στα 

αποτελέσματα  και εφόσον προκύπτουν κέρδη , φορολογούνται με τον αντίστοιχο 

συντελεστή του  Ν.Π.   και πιστώνεται ο παρακρατηθείς φόρος 15%. Το ίδιο 

ισχύει και για τα έσοδα από μερίσματα κλπ.  
15

 

Επίσης , στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, για τα νομικά 

πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Δεύτερου. 

 Η διαφορά των Ν.Π. και των Ν.Ο. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία από τα ίδια 

πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά  είναι μόνο  στο συντελεστή και στον τρόπο 

φορολογίας των κερδών. Δηλαδή: 

- τα Ν.Π. και Ν.Ο. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται στα κέρδη 

τους με συντελεστή 29%  και κατά την διανομή  των κερδών με οποιαδήποτε 

μορφή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 10% (άρθρα 58,62,63 και 65), και 

- τα Ν.Π. και Ν.Ο. που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται στα κέρδη 

τους με την κλίμακα της παρ. 1. του άρθρου 29 , με εξάντληση της 

φορολογίας στο όνομα του Ν.Π. ή  Ν.Ο.. Ειδικά , τα κέρδη από 
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επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούν οι αγροτικού συνεταιρισμοί  και 

οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13% , σύμφωνα με την 

παρ.2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε..
16

 

 4.1.3 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21  ορίζεται η έννοια του 

φορολογητέου κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα . Συγκεκριμένα , ως κέρδος 

από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Σε αριθμητική παράσταση 

είναι ο παρακάτω τύπος: 

 

ΚΕΡΔΗ = ΕΣΟΔΑ  –  ( ΔΑΠΑΝΕΣ + ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ+ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)                                                    

Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι , στα έσοδα από τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των 

στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής 

της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα 

από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή 

γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών 

προϊόντων. 

 Με τις διατάξεις της  παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ο τρόπος 

προσδιορισμού του κέρδους  από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναλυτικά , το 

κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος 

με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με 

το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

(ΚΦΑΣ), όπως ισχύει. 

 Δηλαδή , το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα  συμπίπτει με το 

λογιστικό αποτέλεσμα. 
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 Περαιτέρω σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το 

κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Ως επιχειρηματική συναλλαγή , σύμφωνα με την παράγραφο  3 του άρθρου 21 

,θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται 

συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό 

την επίτευξη κέρδους. 

Συστηματική διενέργεια πράξεων θεωρείται η πραγματοποίηση τριών ομοειδών 

συναλλαγών  που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου. Σε περίπτωση συναλλαγών 

που αφορούν ακίνητα  η περίοδος  που λαμβάνουν χώρα οι συναλλαγές είναι τα δύο έτη. 

 Επομένως για τον χαρακτηρισμό της συστηματικής διενέργειας πράξεων γίνεται 

αρχικά διαχωρισμός για το εάν πρόκειται για ακίνητα ή κινητά  περιουσιακά 

στοιχεία και έπειτα ορίζεται το διάστημα που λαμβάνουν χώρα οι συναλλαγές. 

Η διάταξη για την συστηματική διενέργεια πράξεων δεν εφαρμόζεται για τους 

τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη 

αγορά "ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης", συμπεριλαμβανομένης και της 

Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται 

από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του 

προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους. 

 Τέλος στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 ορίζεται ότι κάθε προσαύξηση 

περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία 

θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

 4.1.4 Εκπιπτόμενες  επιχειρηματικές δαπάνες  

Με το άρθρο 22 τέθηκαν οι προϋποθέσεις  για την έκπτωση των δαπανών από τα 

ακαθάριστα έσοδα ώστε να προσδιοριστεί το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Ειδικότερα  με το ως άνω άρθρο προβλέπεται  ότι  κατά τον προσδιορισμό του κέρδους 

από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. ή της παραγράφου 4 του 

άρθρου 48 ,οι οποίες: 
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 α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις 

συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της 

 Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που 

κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, 

ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής 

υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των 

εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα 

πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές 

συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως 

αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός 

της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη 

σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, 

1729/2013, 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο 

(π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές).
17

 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν 

κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της «αγοραίας», στη βάση «των στοιχείων που 

διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση»  

 Η δαπάνη είναι πραγματική , όταν έχει πραγματοποιηθεί  και δεν είναι 

πλασματική ή εικονική . Εικονική είναι η δαπάνη η οποία δεν έχει 

πραγματοποιηθεί  (3727/1990), 769/1991,141/1993, 1823/1994 αποφάσεις 

Σ.τ.Ε.). Μπορεί η δαπάνη να είναι εικονική καθ ολοκληρία ή μερικώς εικονική 

.Προκειμένου ο έλεγχος να χαρακτηρίσει μια δαπάνη ως εικονική πρέπει να έχει 

συγκεκριμένα στοιχεία , από τα οποία να μπορεί να αποδείξει ότι αυτή η δαπάνη 

δεν είναι πραγματική στο σύνολο της ή εν μέρει.
18

 

Επιπλέον με την ΠΟΛ 1113/02-06-2015 διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα: 

 Ως προς την έννοια της πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι 

δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, όπως 

ενδεικτικά είναι η δαπάνη που δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλα έχει καταχωρηθεί 

                                                 
17

 ΠΟΛ.1113/2-6-2015 : Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 

167Α'). 
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στα τηρούμενα βιβλία ή αφορά σε συναλλαγές που δεν είναι πραγματικές ως 

προς το είδος ή το πρόσωπο ή την αξία αυτών. 

 Ως προς το ζήτημα της εικονικότητας ως προς το πρόσωπο του εκδότη 

φορολογικού στοιχείου, επισημαίνεται η προσφάτως εκδοθείσα ΠΟΛ. 1071/2015 

εγκύκλιος, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 170/2014 γνωμοδότηση ΝΣΚ, 

σύμφωνα με την οποία ο καλόπιστος λήπτης φορολογικού στοιχείου εικονικού 

ως προς το πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα 

ακαθάριστα έσοδά του. 

 Επίσης, σημειώνεται ότι η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων, 

χρεογράφων, υποχρεώσεων, κ.λπ. δεν είναι δαπάνη που αντιστοιχεί σε 

πραγματική συναλλαγή, αλλά η όποια δαπάνη θα προκύψει κατά τη μεταβίβαση 

των υπόψη τίτλων, κ.λπ. ή εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης. 

 Το αν η αξία της συναλλαγής είναι ανώτερη ή κατώτερη της αγοραίας (αρχή 

των ίσων αποστάσεων) είναι θέμα πραγματικό. Διευκρινίζεται ότι αυτή 

εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε. 

 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της 

περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα 

δικαιολογητικά. 

 Δηλαδή, η δαπάνη για να αφαιρεθεί πρέπει να στηρίζεται και σε κατάλληλα 

δικαιολογητικά ( τιμολόγια , αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δημόσια έγγραφα 

κλπ) . Με βάση τα παραπάνω  αναφερόμενα , συμπεραίνουμε  ότι όλες οι 

επιχειρηματικές δαπάνες αφαιρούνται  από τα ακαθάριστα έσοδα , εκτός από τις 

μη εκπιπτόμενες του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. με βάση ορισμένες γενικές 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 22.
19

 

Με την ΠΟΛ 1113/02-06-2015 διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα: 

 Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του 

φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα 

δικαιολογητικά. 
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 Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των 

φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως 

ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 

(Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 

δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση 

απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους. 

 Σημειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4308/2014 δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, οι δαπάνες του 

εν λόγω άρθρου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον συντρέχουν οι 

λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω προϋποθέσεις, πλην αυτής της εγγραφής στα 

τηρούμενα βιβλία (π.χ. αγρότες που δεν τηρούν βιβλία, απαλλαγή από την 

τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1007/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ). 

 

Με το άρθρο 22Α γίνεται αναφορά στις δαπάνες Επιστημονικής και 

Τεχνολογικής Έρευνας  όπου ορίζεται ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής 

έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της 

πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά 

οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με 

το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια 

χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από 

πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού 

μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος νόμου. 

 4.1.5  Μη εκπιπτόμενες  επιχειρηματικές δαπάνες  

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 γίνεται ρητή διατύπωση των δαπανών που δεν 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα  των Φ.Π. ,ΝΠ και Ν.Ο. που αποκτούν εισόδημα 

από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα,  οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: 

α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα 

τραπεζικά δάνεια  ,διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που 

εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες , κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα 

προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων 

http://www.forin.gr/laws/law/3267/nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-ruthmiseis-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/3267/nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-ruthmiseis-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/articles/article/13680/pol-1007-2015
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λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο 

στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την 

πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού, 

β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 

άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με 

τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, 

γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 

δ) προβλέψεις  εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26, 

ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων, 

στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό 

αδίκημα, 

ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και 

των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως 

Φ.Π.Α. εισροών, 

η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση 

ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής 

αξίας του ακινήτου, 

θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και 

συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της 

κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά 

συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις 

εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 

ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και 

διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 

τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια 

δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος 

της επιχείρησης, 

ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν 

εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου 

έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=26&bn=1
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ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και 

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη 

συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι 

δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη 

φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει 

την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., 

εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας 

και αυτού του κράτους μέλους. 

 Τα άρθρα 22 και 23 θα πρέπει να συνεξετάζονται ώστε μια δαπάνη, η 

οποία πλήρη τα κριτήρια του άρθρου 22 αλλά ταυτόχρονα δεν 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δαπανών του άρθρου 23, να εκπίπτει 

από τα ακαθάριστα έσοδα. 

 4.1.6 Φορολογικές Αποσβέσεις  

Από τα ακαθάριστα έσοδα των Φ.Π., Ν.Π. και Ν.Ο. εκπίπτουν οι φορολογικές 

αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού ώστε να προσδιοριστούν τα καθαρά κέρδη 

από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις  της παραγράφου 1 

του  άρθρου 24 καθορίζεται ότι δικαιούχος  για των φορολογικών αποσβέσεων των 

στοιχείων του ενεργητικού  κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα είναι : 

α)  ο κύριος των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις 

περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β', 

β)  ο μισθωτής , σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης. 

 

 Ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται αυτό το οποίο προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχείρησης και 

τα οφέλη από τη χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου , ο όρος 

«χρηματοοικονομική μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύμβαση 

με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον 

μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη 

του χρόνου της μίσθωσης, 

β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την 

εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας, 

γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) 

της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου , όπως αυτή προκύπτει από 

τον  πίνακα της παραγράφου 4  ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν 

μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης, 

δ) κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των 

μισθωμάτων ανέρχεται  τουλάχιστον  στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας 

του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται, 

       ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που 

μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές 

αλλοιώσεις. 

Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του μισθώματος σύμφωνα με 

την περίπτωση δ' δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του 

οχήματος. 

 Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι εδαφικές εκτάσεις, έργα 

τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που 

δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε 

φορολογική απόσβεση. 

 Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζονται οι συντελεστές των φορολογικών  

αποσβέσεων  ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο ως  εξής: 

Το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, 

ανανέωσης, ανακατασκευής και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα συντελεστών: 

 

 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=24&paragraph=4&bn=1
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Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 

(% ανά φορολογικό έτος) 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, 

βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, 

μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και 

σταθμοί, περιλαμβανομένων των 

παραρτημάτων τους (και ειδικών 

οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) 

 

4% 

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 

σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν 

χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές 

δραστηριότητες εξόρυξης 

5% 

Μέσα μαζικής μεταφοράς, 

περιλαμβανομένων αεροσκαφών, 

σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και 

σκαφών 

5% 

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και 

λογισμικού 
10% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων 16% 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 

«εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές»  
12% 

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης 
10% 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και 

περιφερειακός και λογισμικό 
20% 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10% 

 

 Με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ο υπολογισμός των 

φορολογικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν 

επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων. 

 Στην παράγραφο 6 και 7  αντίστοιχα ορίζονται τα ακόλουθα,  η φορολογική 

απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός 

του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο κατ’ 

αναλογία με τους συντελεστές της παραγράφου 4 και το ποσό της φορολογικής 

απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή κατασκευής, 

περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, καθώς και 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι 

μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να 

αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό 



 

55 

στοιχείο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το 

ποσό που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο μία φορά ανά πέντε έτη, με βάση τα 

κατάλληλα στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

 Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν τη φορολογική απόσβεση  των 

περιουσιακών στοιχείων τους κατά τα πρώτα 3 φορολογικά έτη σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου. 

 Τέλος στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι ο υπολογισμός της τιμής κτήσης 

σύμφωνα με τα άρθρα 41(μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας) και 42 (μεταβίβαση τίτλων 

)γίνεται με βάση τις φορολογικές αποσβέσεις. 

 4.1.7 Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων  

Τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα τέσσερα (4) έτη μετά το 

φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος αποτίμησης 

που εφάρμοσε η επιχείρηση. 

Παρατήρηση: Σύμφωνα με τα  Ε.Λ.Π. από 01/01/2015 για τον προσδιορισμό 

του κόστους κτήσεως του τελικού αποθέματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται  η 

μέθοδος  «το τελευταίο εισερχόμενο είναι το πρώτο εξερχόμενο» (LIFO, Last in, First 

out), ενώ συνεχίζει να εφαρμόζεται η μέθοδος «το πρώτο εισερχόμενο είναι και πρώτο 

εξερχόμενο» γνωστή ως FIFO (First in, First out), ή με την μέθοδο του μέσου σταθμικού 

όρου (ΜΣΟ, δηλαδή ένας σταθμικός μέσος αριθμητικός), ή με άλλη μέθοδο, η οποία 

πάντως θα είναι γενικώς αποδεκτή και αρκούντως τεκμηριωμένη. 

 4.1.8 Επισφαλείς απαιτήσεις  

Με τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 26 ορίζεται νέος τρόπος 

υπολογισμού και σχηματισμού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής 

αυτών. Ειδικότερα , τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και 

οι διαγραφές αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 7 του 

παρόντος άρθρου, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: 

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν 

έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται 

να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=26&paragraph=5&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=26&paragraph=7&bn=1
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της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη 

διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, 

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που 

δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος 

δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι 

κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό  %) 

>12 50 

>18 75 

>24 100 

 

Στην παράγραφο 2 καταγράφονται εκείνες οι περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται ο 

σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων .Συγκεκριμένα , ο σχηματισμός 

προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών 

απαιτήσεων κατά των μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό 

συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης 

με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την αξίωση 

που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού 

δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτημα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής 

σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής 

εκτέλεσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις που καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή 

εμπράγματη ασφάλεια ή για οφειλές του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που έχουν 

δοθεί με την εγγύηση αυτών των φορέων. 

Με την παράγραφο 3 καθορίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις  ανάκτησης 

άμεσα της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων με τη μεταφορά της στα κέρδη της 

επιχείρησης. Επομένως, η πρόβλεψη ανακτάται εφόσον η απαίτηση: α) καταστεί  

εισπράξιμη και β)διαγραφεί . 

Οι προϋποθέσεις διαγραφής απαίτησης για λόγους φορολογικούς καθορίζονται 

στην παράγραφο 4 και εφόσον πληρούνται σωρευτικά ως ακολούθως: 

α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 
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β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και 

γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης 

 

 4.1.9 Μεταφορά Ζημιών 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προβλέπεται ότι εάν με τον 

προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι 

ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με 

τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του 

προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας 

μεταγενέστερου έτους. 

 Επομένως , η ζημία η ο οποία προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα 

δεν μπορεί  να συμψηφιστεί με εισοδήματα άλλων κατηγοριών – πηγών , όπως πχ από 

μισθωτή εργασία ,από κεφάλαιο και από υπεραξία κεφαλαίου. Αυτό βέβαια ισχύει μόνο 

για τα φυσικά πρόσωπα καθώς σύμφωνα με  παράγραφο 2 του άρθρου 47 ορίζεται ότι, 

όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

Η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας σε περίπτωση αλλαγής 

ιδιοκτησίας. Ειδικότερα , στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται , εάν  στη 

διάρκεια ενός φορολογικού έτους η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του μετοχικού 

κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου μιας επιχείρησης μεταβληθούν σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθμού τους, η μεταφορά 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο παύει να έχει εφαρμογή στις ζημίες που είχε η επιχείρηση 

αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα προηγούμενα πέντε (5) έτη, εκτός αν ο 

φορολογούμενος αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για 

εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό τη φοροαποφυγή ή 

φοροδιαφυγή. 

 4.1.10 Μέθοδος προσδιορισμού κερδών  

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 προβλέπεται ότι  το εισόδημα των φυσικών και 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=45&bn=1
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στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν 

συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή 

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν 

συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή 

γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική 

Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση. 

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι  το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως 

αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί επίσης να 

προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό 

του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών 

διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν 

καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4174/2014 ορίζονται τα ακόλουθα: 

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώμενο, 

διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με 

την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:  

α) της αρχής των αναλογιών,  

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,  

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,  

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου 

εργασιών και 

ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 

Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα 

εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα 

φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών 

και τεχνικών της ελεγκτικής. 

 

 Για τα  Φ.Π.  έχουν καθοριστεί με υπουργικές εγκυκλίους  το ειδικότερο 

περιεχόμενο των  τεχνικών ελέγχου , ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή τους σε αντίθεση με τα Ν.Π. και τις Ν.Ο. 

http://www.forin.gr/laws/law/18/forologikes-diadikasies-kai-alles-diatakseis
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όπου δεν έχουν ακόμη καθοριστεί το ειδικότερο περιεχόμενο και ο 

τρόπος εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου. 

 

 4.1.11 Φορολογικός Συντελεστής  

Με τις διατάξεις  του άρθρου 58 προβλέπεται ο φορολογικός συντελεστής με τον  

οποίο φορολογούνται τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των Ν.Π και Ν.Ο.. 

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι  φορολογούνται με συντελεστή  είκοσι 

εννέα τοις εκατό (29%) τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν:  

α) τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία  

β) τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά 

βιβλία  (περίπτωση γ΄ του άρθρου 45 : τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή 

και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση 

μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης 

του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου) 

Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι των 

περιπτώσεων β', δ', ε' στ' και ζ' του άρθρου 45  που τηρούν απλογραφικά βιβλία τα 

κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με 

την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29. 

Δηλαδή,  

- οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή  ( περ. β 

άρθρου 45), 

 -συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών ( περ. δ άρθρου 45) , 

- κοινωνίες αστικού δικαίου ( περ. ε άρθρου 45), 

- αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον 

ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, κοινοπραξίες ( περ. στ άρθρου 45), 

- οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται 

σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις ( περ. ζ άρθρου 45), 

εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική 

δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του 
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άρθρου 29, δηλαδή για εισοδήματα μέχρι και 50.000€ με συντελεστή 26% και για 

εισοδήματα πλέον των 50.000€ με συντελεστή 33% . 

Συντελεστής φορολόγησης Προσωπικών Εταιριών 

Νομικά Πρόσωπα-

Νομικές Οντότητες 

Βιβλία 

Απλογραφικά Διπλογραφικά 

Προσωπικές Εταιρίες 

(Ο.Ε. & Ε.Ε) 

Κλίμακα παρ.1 άρθρου 29 

Εισόδημα Συντελεστής 

50.000,00 26% 

Υπερβάλλον 30% 
 

29% 

 

 Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ο συμψηφισμός των 

παρακρατηθέντων φόρων και συγκεκριμένα , ο  φορολογούμενος που αποκτά 

εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 62 

περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του 

παρακρατούμενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούμενο φόρος σε σχέση με το εν 

λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε. 

 Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται μείωση των συντελεστών 

φορολόγησης  της παραγράφου 1 , κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) , για τα 

κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με 

πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους. Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

Στην παράγραφο 5 ορίζεται , τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α', β' , 

δ' , ε' και στ' του άρθρου 45 , εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 

2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. 

Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με 

την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α΄8), απαλλάσσονται του φόρου. Η 

εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό 

λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, 
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φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής 

ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα. 

 4.1.12  Υπόχρεοι σε παρακράτηση  φόρου-Πληρωμές υποκείμενες σε 

φόρο –Συντελεστές παρακράτησης φόρου 

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος με τους συντελεστές που προβλέπονται από το άρθρο 64 του Κ.Φ.Ε.  είναι 

κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί  επιχειρηματική 

δραστηριότητα και έχει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. 

Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το 

άρθρο 62 ) : 

α) μερίσματα, 

β) τόκοι, 

γ) δικαιώματα (royalties), 

δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν 

έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, 

ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά 

καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 

συμβολαίων, 

στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης 

περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41  εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 και της περίπτωσης ε΄ της  παραγράφου 6 του άρθρου 41. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 ,  τα νομικά πρόσωπα και οι 

νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν 

αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ   της παραγράφου 1 δεν 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 

64. 

Στο άρθρο 64 του Κ.Φ.Ε προβλέπονται  οι συντελεστές παρακράτησης φόρου 

ως εξής: 

α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%), 

β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 

γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%), 
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δ) για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 

συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ’ εξαίρεση, για 

τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων 

και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο 

συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του 

μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα.  

ε) για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης 

παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ 

μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για τα 

ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%). Οι 

συντελεστές των προηγούμενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά 

πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης 

εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε 

εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό 

έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του 

εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του 

εργοδότη, 

στ) για την υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό 

πρόσωπο δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

Επιπλέον με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64, οι φορείς γενικής 

κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες  , υποχρεούνται, κατά την 

καταβολή ή την κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από  φυσικά 

ή  νομικά πρόσωπα έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να 

παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 

αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως: 

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα 

καπνοβιομηχανίας, 

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και 

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών 

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου: 
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αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται 

σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των 

εκατόν πενήντα (150) ευρώ, 

ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, 

γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για 

το ίδιο έσοδο και 

δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές 

βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο 

Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση 

Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). 

Οι διατάξεις της παραγράφου 3  του άρθρου  64 ορίζει πότε εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση.  Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση 

της παραγράφου 1 σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή ,εκτός από τις 

αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 η οποία υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου, είναι φυσικό πρόσωπο  ή νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι σε περίπτωση που η 

παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς 

φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από 

επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι,  η παρακράτηση φόρου για 

μερίσματα, τόκους ,δικαιώματα πραγματοποιείται είτε ο δικαιούχος είναι φυσικό 

πρόσωπο είτε είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Στην περίπτωση που δικαιούχος 

είναι φυσικό πρόσωπο με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση 

ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δεν 

εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση , το εισόδημα από τόκους ή μερίσματα ή 

δικαιώματα προστίθεται στα έσοδα τους φορολογείται με τις  κείμενες διατάξεις  

και ο φόρος που παρακρατήθηκε πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος. 
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 4.1.13 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των Ν.Π. και 

Ν.Ο. και καταβολή του φόρου 

Με τις διατάξεις του άρθρου 68 καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της 

Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και Ν.Ο καθώς και ο προσδιορισμός του φόρου 

εισοδήματος και η καταβολή αυτού. 

Ειδικότερα , με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 προβλέπεται  ότι , τα νομικά 

πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν  ηλεκτρονικά όλα τα 

εισοδήματά( εισοδήματα που φορολογούνται ,που απαλλάσσονται του φόρου και 

εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο) τους στη Φορολογική Διοίκηση.  

Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ο χρόνος υποβολής όπου, η δήλωση 

υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του 

φορολογικού έτους . Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί 

υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της 

εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση 

παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα 

εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της 

υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα 

διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται 

από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση 

και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών 

στοιχείων τους. 

Η παράγραφος 3 ορίζει ότι , ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του 

φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα 

άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης: 

α) του φόρου που παρακρατήθηκε, 

β) του φόρου που προκαταβλήθηκε, 

γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι 

μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι 

υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή της 
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δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα 

νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή 

του φόρου γίνεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. 

 

 4.1.14 Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος Ν.Π. και των Ν.Ο. 

Το άρθρο 71 του Κ.Φ.Ε. αναφέρεται στην προκαταβολή του φόρου εισοδήματος 

των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 καθορίζεται ότι με βάση τη δήλωση που 

υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης 

που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με 

εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο 

εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. 

Με την παράγραφο 2 ορίζεται  ότι , το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και 

για  τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων β' (προσωπικές 

εταιρείες), γ' (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα), ε' 

(κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα) και στ' μόνο για τις 

κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών  του άρθρου 45. 

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι τα ποσοστά των προηγούμενων 

παραγράφων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα 

κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η 

μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή 

συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου. 

Με την ΠΟΛ 1030/19-03-2015 με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των 

διατάξεων 9, 68 και 71 του Ν.4172/2013» διευκρινίστηκε  ότι  δεν θεωρείται νέα 

επιχείρηση και δεν μειώνεται ο συντελεστής στο 27,5% για τις προσωπικές 

εταιρείες που κάνουν έναρξη δραστηριότητας μετά από εικονική λύση ή διακοπή 

άλλης επιχείρησης. Ως εικονική θεωρείται η περίπτωση κατά την οποία κάνει έναρξη 

δραστηριότητας στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση που ασκούσαν δραστηριότητα 

ατομική επιχείρηση που διέκοψε ή εταιρεία που λύθηκε, νέα εταιρεία με άλλη μορφή και 
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με τους ίδιους εταίρους της λυθείσας ή συμμετοχή σ’ αυτή του φυσικού προσώπου που 

ασκούσε την ατομική επιχείρηση που διέκοψε.  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι  η βεβαίωση αυτή γίνεται 

έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος (για παράδειγμα αρχική ή 

τροποποιητική οριστική δήλωση ή οριστικό φύλλο ελέγχου ή άλλος τίτλος βεβαίωσης 

που προβλέπεται στο άρθρο 45 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), ο καταβλητέος 

φόρος υπολογίζεται με βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία (δηλώσεων ή 

οριστικού τίτλου)  του εγγύτερου φορολογικού έτους. 

Επίσης με την ΠΟΛ 1030/19-03-2015 με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των 

διατάξεων 9, 68 και 71 του Ν.4172/2013» επισημαίνεται ότι δεν υπολογίζεται 

προκαταβολή στην περίπτωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος μετά την παρέλευση του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή 

βεβαιώνεται. Για παράδειγμα, αν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2014 (1.01.2014 - 31.12.2014) εκπρόθεσμα μέσα στο φορολογικό 

έτος 2016 δεν θα υπολογισθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος, γιατί το φορολογικό 

έτος 2015 έναντι του οποίου θα γινόταν η βεβαίωση της προκαταβολής έχει παρέλθει.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 , οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 

εφαρμόζονται και επί των προσωρινών δηλώσεων που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα 

ή οι νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση.  

Κατά συνέπεια, το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται και καταβάλλεται 

κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της 

νομικής οντότητας, αντίστοιχα, για το φορολογικό έτος πριν από την έναρξη της 

εκκαθάρισης, εκπίπτει, κανονικά, από τον αναλογούντα φόρο που προκύπτει βάσει της 

πρώτης προσωρινής δήλωσης του ευρισκόμενου σε εκκαθάριση νομικού προσώπου/ 

νομικής οντότητας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του 

Κ.Φ.Ε. Τα ίδια ισχύουν και για το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται και 

καταβάλλεται και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, βάσει των προσωρινών 

δηλώσεων του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, αντίστοιχα (ήτοι, έκπτωση 

της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώνεται και καταβάλλεται με την πρώτη 
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προσωρινή δήλωση από τον αναλογούντα φόρο που προκύπτει βάσει της δεύτερης 

προσωρινής δήλωσης, κ.ο.κ.). 
20

 

Από το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού 

εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση. Κατά συνέπεια, για τον υπολογισμό της προκαταβολής δεν αφαιρείται ο 

φόρος μερισμάτων, τόκων, κλπ. που έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή, αλλά μόνο 

τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί στην πηγή με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία (π.χ. 

παρακρατούμενος φόρος στο εισόδημα από κεφάλαιο). 
21

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι αν μειωθεί 

το φορολογητέο εισόδημα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 70 του 

ν.4172/2013, σχετικά με τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, θα πρέπει να υποβληθεί 

αίτηση από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με την οποία θα αιτείται τη 

μείωση του προκαταβλητέου φόρου που βεβαιώθηκε με την υποβολή της δήλωσης 

φόρου εισοδήματος του άρθρου 68, για τις περιπτώσεις που έχουμε μείωση του 

εισοδήματος άνω του 25%. Η εννεάμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης 

μείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει από την ημέρα έναρξης του νέου 

φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται βασιμότητα του αιτήματος 

του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας περί μείωσης του προκαταβλητέου 

φόρου λόγω μείωσης του εισοδήματος του διανυόμενου φορολογικού έτους, με βάση τις 

δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, θα γίνεται νέα εκκαθάριση του προκαταβλητέου 

φόρου και το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώθηκε αρχικά θα μειώνεται ανάλογα με 

τη μείωση του εισοδήματος. Το ποσό κατά το οποίο μειώνεται η προκαταβολή θα 

αφαιρείται από την προκαταβολή των δόσεων που οφείλονται κατά το χρόνο υποβολής 

της αίτησης.
21

  

Για παράδειγμα, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με φορολογικό έτος που 

λήγει στις 31.12.2014 και του οποίου μειώνεται το φορολογητέο του εισόδημα, θα 

πρέπει να υποβάλει αίτηση για μείωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου μέχρι τις 

30.09.2015 και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής του, 

                                                 
20

 ΠΟΛ 1030/19-03-2015 με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων 9, 68 και 71 του 

Ν.4172/2013»  

21
 ΠΟΛ 1030/19-03-2015 με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων 9, 68 και 71 του 

Ν.4172/2013» 
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ενώ αν το φορολογικό έτος λήγει στις 30.06.2015 θα πρέπει αντίστοιχα να υποβάλει τη 

σχετική αίτηση μέχρι τις 31.03.2016 και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσής του. 
21

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 8  του ίδιου άρθρου ορίζεται η αναλογική 

εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 69 του 

ν.4172/2013 (προκαταβολή φόρου για αρχιτέκτονες, μηχανικούς και δικηγόρους) 

στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Σε περίπτωση που η προκαταβολή 

φόρου που υπολογίζεται με τις διατάξεις αυτές είναι μικρότερη αυτής που οφείλεται με 

βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται στο 

όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ως προκαταβολή φόρου.  

Με την παράγραφο 9 προβλέπεται ότι δε βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου  σε 

βάρος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στις εξής περιπτώσεις: 

α) για τις εταιρείες που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

52 και 54 του  ν.4172/2013, του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993 κατά περίπτωση, 

β) για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρεία 

ή διασπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68,80 και 81, κατά περίπτωση, του 

κ.ν 2190/1920, 

 γ) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.3190/1955 , 

δ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή 

υφιστάμενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθμιες ή 

τριτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που μετατρέπονται σε ανώνυμη 

εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 

ν.2810/2000, 

ε) για τα νομικά πρόσωπα που μετασχηματίζονται, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις 

νόμου, σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, 

στ) για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη ανωνύμων εταιρειών, που 

απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, βάσει ειδικών διατάξεων νόμων. 
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 4.2  Το φορολογικό πλαίσιο των  ομόρρυθμων & ετερόρρυθμων 

εταιριών βάσει του  Νόμο 2238/1994 ,  για εισοδήματα μέχρι την  

31/12/2013 

 4.2.1 Υποκείμενα του φόρου 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε που ίσχυαν 

μέχρι 31/12/2013, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες  ήταν υποκείμενα του 

φόρου εισοδήματος. Η διάταξη αυτή τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 

2065/1992 και ίσχυε από 01/01/1992. 

Δηλαδή, μέχρι την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης από 01/01/1992 , οι 

ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες δεν ήταν υποκείμενα του φόρου εισοδήματος. 

Υποκείμενα του φόρου ήταν τα μέλη τους . Κάθε μέλος ήταν υποκείμενο φόρου και 

δήλωνε το εισόδημα που αναλογούσε στο ποσοστό συμμετοχής του στα καθαρά κέρδη 

του νομικού προσώπου . Επομένως με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης από 

01/01/1992 τα καθαρά κέρδη φορολογούνται στο όνομα του νομικού προσώπου και  με 

την επιβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση μέρους των κερδών αυτών 

των εταίρων που συμμετέχουν σ ‘ αυτές   τις εταιρίες . 

 4.2.2 Διαχειριστική περίοδος  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ.Φ.Ε. και ειδικότερα στην 

παράγραφο 1 ορίζεται ότι η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο 

χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η 

διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου. Kατ’ εξαίρεση, για 

την επιχείρηση που τηρεί βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, η διαχειριστική περίοδος 

έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα, 

όχι όμως μεγαλύτερο από εικοσιτέσσερις μήνες. 

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν 

βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο,  υποχρεούνται να κλείνουν διαχείριση στις 30 

Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να κλείνει τη 

διαχείρισή του: 

α) το υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής 

επιχείρησης κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή του το κεντρικό κατάστημα στην 

αλλοδαπή και 
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β) η ημεδαπή επιχείρηση στην οποία μετέχει αλλοδαπή τοιαύτη με ποσοστό κεφαλαίου 

πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η 

αλλοδαπή επιχείρηση. 

γ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 

πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία μετέχει αλλοδαπή 

επιχείρηση με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή 

της η αλλοδαπή επιχείρηση, 

δ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 

πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, κατά το χρόνο που κλείνει τη 

διαχείρισή της η συμμετέχουσα επιχείρηση. 

Επί αλλαγής του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου της αλλοδαπής 

επιχείρησης ή της συμμετέχουσας, οι επιχειρήσεις των παραπάνω περιπτώσεων α’, β’, 

γ’ και δ’ μπορούν, χωρίς έγκριση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας, να προσαρμόζουν το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου με αυτόν της 

αλλοδαπής ή της συμμετέχουσας επιχείρησης.  

Η προσαρμογή μπορεί να γίνεται είτε με επιμήκυνση είτε με σύντμηση της 

διαχειριστικής περιόδου. 

 Οι παράγραφοι 3 , 4 και 5 ορίζουν αντίστοιχα τα ακόλουθα σχετικά με την 

διαχειριστική περίοδο. Όταν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της φορολογίας 

οικονομικού έτους έχουν κλειστεί περισσότερες από μία διαχειρίσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, ως εισόδημα 

λαμβάνεται το άθροισμα των κερδών αυτών των διαχειρίσεων. Σε περίπτωση μετάθεσης 

του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου, η μετάθεση αυτή θεωρείται, πάντοτε, ως 

παράταση της δωδεκάμηνης περιόδου. Σε αυτήν την περίπτωση ως εισόδημα λαμβάνεται 

αυτό που προκύπτει από την προσαυξημένη δωδεκάμηνη περίοδο. Όταν έχει 

διαρρεύσει πλήρες δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα χωρίς να κλειστεί διαχείριση 

κατά το οικονομικό έτος που προηγήθηκε του έτους της φορολογίας, το εισόδημα 

καθορίζεται εξωλογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32. Η αλλαγή του 

χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου με σύντμηση ή επιμήκυνση αυτής 

επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Για την αλλαγή αυτή 

απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μετά από 

σχετική αίτηση του επιτηδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από 

τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου της οποίας ζητείται η επιμήκυνση ή ένα (1) μήνα 
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πριν από την αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστικής περιόδου. H αίτηση που 

υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. 

 

 4.2.3 Ακαθάριστο εισόδημα  

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 , ως ακαθάριστο εισόδημα από 

εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε 

είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών. 

O προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων των εμπορικών επιχειρήσεων 

ενεργείται  για επιχειρήσεις: 

1. που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται με 

βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων (παράγραφος 2 περ. α 

του άρθρου 30). 

2. δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή τα 

τηρούμενα είναι κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή ανεπαρκή ή 

ανακριβή, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά με 

βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει ο προϊστάμενος της 

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για την έκταση της συναλλακτικής 

δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης (παράγραφος 2 

περ. γ του άρθρου 30). 

Επιπλέον με την παράγραφο 2 περ. γ του άρθρου 30  προβλέπεται ότι στην 

περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή/και 

μη έκδοση στοιχείων ή/και έκδοση πλαστών – εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται 

το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών, το σχετικό ποσό που προκύπτει, το 

οποίο σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων μέσα στην ίδια διαχειριστική 

χρήση διπλασιάζεται, προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το 

άθροισμα προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό, ως ακολούθως: 

α) κατά τέσσερα τοις εκατό (4%), εάν το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης 

που προκύπτει από τους ως άνω λόγους δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της 

δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, 

β) κατά οκτώ τοις εκατό (8%), εάν το ποσό υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της 

δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.   
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 4.2.4 Λογιστικός προσδιορισμός – Δαπάνες επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31,  το καθαρό εισόδημα των 

επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο 

 εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 30 του Κ.Φ.Ε., των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του Κ.Φ.Ε.:  

α) Των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται: 

αα) Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή 

βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του I.K.A. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού 

μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης 

που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, εκτός αν από 

την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για 

την καταβολή εισφορών. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν 

δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που 

εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών..   

Από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2  δεν 

εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών τους.  

ββ) Το τεκμαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηματία και 

χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδημα από 

ακίνητα. 

γγ) Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), τα 

ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά 

ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 

επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών 

Πόρων.  

Η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται από επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ή 

εμπορεύονται τέτοια αγαθά, προς το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ" (ΦΕΚ 540 

Β/1995). Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως αξία των δωριζόμενων ειδών 

διατροφής λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση και 

είναι απαραίτητη η έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου. 

http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos#!/?article=51Α&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos#!/?article=51Β&bn=1
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 Η αξία των κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, που 

μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο ή σε μουσεία αναγνωρισμένα από τον 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. σύμφωνα με την 

ίδια νομοθεσία. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 15% του 

συνολικού καθαρού εισοδήματος ή κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισμό της 

διαχειριστικής περιόδου από τα ακαθάριστα έσοδα της οποίας εκπίπτει. Σε περίπτωση 

που η έκδοση της απόφασης της ειδικής εκτιμητικής επιτροπής γίνεται σε μεταγενέστερη 

χρήση από αυτή της δωρεάς, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία εκδίδεται η απόφαση 

αυτή.  

Η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που 

μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα δημοτικά και κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα 

νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

Η αξία των κινητών πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ 

συνολικά ανά έτος, των κατοικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων που δωρίζουν οι 

επιχειρήσεις από 1.1.2008 έως 31.12.2009 στο Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 

29.8.2007 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 

Ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α΄).  

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για δωρεές που 

πραγματοποιούνται προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μόνιμους 

κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το 

έτος 2007.  

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) του 

συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς, 

λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τους ιερούς ναούς, τις 

ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα 

Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη 

Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα 

οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς 
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που συστάθηκαν και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄) και του 

Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄), καθώς και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί 

νόμιμα. 

 Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για δωρεές χρηματικών 

ποσών προς αθλητικά σωματεία.  

Επίσης, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι το ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από 

ισολογισμούς, λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν 

σκοπούς πολιτιστικούς. 

Πολιτιστικοί σκοποί είναι ιδίως, η καλλιέργεια, η προαγωγή και διάδοση των 

γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της 

ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση 

και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής 

ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.  

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται, μετά από έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν 

πολιτιστικούς σκοπούς για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.  

Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της υποπερίπτωσης λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του νομικού προσώπου που 

τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα.  

Τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με 

βάση άλλη διάταξη του παρόντος.  

Το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των ποσών από τα 

ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου. 

δδ) Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του 

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνεται και 

η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρήμα μετά το 

χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και 

η κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων συμβεβηκότων. Το ποσό της έκπτωσης 
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αυτής δεν μπορεί να υπερβεί για καθέναν από τους ασφαλιζόμενους τα χίλια πεντακόσια 

(1.500) ευρώ. 

 Tα ασφαλιστήρια συμβόλαια της διάταξης αυτής δεν παρέχουν δικαίωμα λήψης δανείου 

της επιχείρησης ή των ασφαλιζομένων. 

εε) Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, 

εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των 

καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που 

έχουν συσταθεί με νόμο. 

β) Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων. 

 Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι 1.600 

(χίλια εξακόσια) κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, 

κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό 70% (εβδομήντα τοις 

εκατό) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 

της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες 

προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανών.  

Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την 

εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα τους αποκλειστικά για την εκπαίδευση υποψήφιων 

οδηγών. 

γ) Της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και 

των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικές δαπάνες 

επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ.. 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο[30] όταν δεν 

διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή 

έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούμενης 

διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, 

για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα 

αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για μία τριετία 

από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η 

http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
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υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 

κυρώσεις για τη μη σύνταξη απογραφής.  

Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται 

σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη 

συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των 

αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο, εκτός εάν 

πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές κατά το μέρος που αντιστοιχούν σε 

τιμές εντός του εύρους των τιμών της ημέρας συναλλαγής, οι οποίες τιμές 

διαμορφώνονται σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων ή σε οργανωμένες χρηματιστηριακές 

αγορές.  

δ) Των δεδουλευμένων κάθε είδους τόκων δανείων ή πιστώσεων, γενικά, της 

επιχείρησης. Εξαιρούνται: 

αα) οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων προς 

το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

ββ) οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών 

εταιρειών, εταιρικών μερίδων και γενικά επιχειρήσεων, όταν οι πιο πάνω συμμετοχές 

μεταβιβάζονται εντός δύο (2) ετών από το χρόνο απόκτησής τους, 

γγ) οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ή μερίδων σε οποιοδήποτε 

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή 

πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε  ή σε κράτος με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, 

καθώς και οι τόκοι που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές. 

ε) Των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων, που βαρύνουν την 

επιχείρηση.  

Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή 

τρίτων. Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από την επιχείρηση κάθε είδους φόροι 

που βαρύνουν τρίτους, με εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών που 

επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από μετοχικούς τίτλους. 

 Επίσης, δεν εκπίπτουν οι ακόλουθοι φόροι, τέλη και εισφορές που βαρύνουν την 

επιχείρηση:  

αα) ο φόρος υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται 

από την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α΄113),  

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=660E45A21CDF1C40.280E71632228&version=2004/12/14
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ββ) ο φόρος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του Ν. 

3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58),  

γγ) το ενιαίο τέλος ακινήτων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 

Α΄ 9),  

δδ) το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152),  

εε) το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του άρθρου 53 

του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218),  

ζζ) η έκτακτη εισφορά του πέμπτου άρθρου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65),  

ηη) η έκτακτη εισφορά του άρθρου 2 του Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α΄ 227),  

θθ) η έκτακτη εισφορά ακινήτων του άρθρου 3 του Ν. 3808/2009 και 

 ιι) ο φόρος του Κ.Φ.Ε..  

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω φόροι επαναχρεώνονται στην αντισυμβαλλόμενη 

επιχείρηση, εκπίπτουν ως δαπάνη της επιχείρησης που τους επαναχρεώνει εφόσον έχουν 

αποτελέσει έσοδο φορολογητέο για αυτήν. Ειδικά η έκτακτη ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. Οι 

διατάξεις του τελευταίου εδαφίου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012. 

στ) Τα ποσά των αποσβέσεων για τα ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

της οικονομικής μονάδας. 

αα) Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή μη λειτουργικό, 

ενσώματο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονομική μονάδα και έχει ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος. 

ββ) Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Υπόχρεες είναι οικονομικές 

μονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως 

αν τα χρησιμοποιούν, τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο. 

γγ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας 

κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών 

και βελτιώσεων. 

δδ) Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν επιτρέπεται η 

μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων. Για τα νέα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και 

οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A719340E627C0CA8.266DB71E4100&version=2010/04/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A719340E627C0CA8.266DB71E4100&version=2010/04/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=7B424663FF55462A.280312055D60&version=2008/01/29
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D72B10BEE855DDB0.243FBA66C010&version=2014/10/31
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εε) Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν 

δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός 

είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου 

μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η ως 

άνω αξία δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της 

παρούσης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε ποσοστό που δεν 

θα υπερβαίνει την αντίστοιχη για την ίδια περίοδο μεταβολή του Δείκτη Τιμών 

Παραγωγού στη Βιομηχανία (Κλάδος 055 «Ενδιάμεσα και Κεφαλαιουχικά Αγαθά»), 

όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..  

στ) Ειδικά οι επιχειρήσεις που μέχρι 31.12.2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας 

απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ. 299/2003 (Α΄ 255) και κατά την ως άνω 

ημερομηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να μεταβούν στο νέο σύστημα που ορίζεται στον 

παρόντα νόμο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν τη 

διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος, μέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 

50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτές μεταβαίνουν στη 

μέθοδο του εδαφίου (iii). Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης του εδαφίου(iii), 

πολλαπλασιαζόμενους με συντελεστή δύο (2). 

ζζ) Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις, δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές 

περιόδους να διενεργούν αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή για όλα τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τη δαπάνη που καταβάλλει 

επιχείρηση, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού 

αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η.. 

ηη) Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους 

αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις 

αποσβέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή. 

θθ) Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οι δημόσιοι ερευνητικοί και 

τεχνολογικοί φορείς της χώρας διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του 

εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων, που αποκτώνται και 

χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους, με τη σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης και εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την 
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υλοποίηση χρηματοδοτούμενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού έργου 

συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού.  

η) Της ζημίας που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου. 

Προκειμένου για ακίνητα, για τον υπολογισμό της ζημίας αυτών, ως τιμή πώλησης δεν 

δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων. Ειδικά, η αναπόσβεστη αξία 

κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. 

θ) Του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της 

πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί της 

αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, 

μετά την αφαίρεση:  

αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων,  

ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους και 

κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και  

γγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού 

και λοιπών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης. 

Οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υπολογίζουν 

την πρόβλεψη επί της αξίας της προμήθειας που αναγράφεται στα πινακίδια, τα οποία 

εκδίδουν προς επιχειρήσεις ή ιδιώτες, και με την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναγράφονται 

τα στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών.  

Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις 

ύδρευσης – αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις 

επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και τις 

επιχειρήσεις διανομής και παροχής φυσικού αερίου, το ποσό της πρόβλεψης 

υπολογίζεται με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών ή 

συνδρομητικών που αναγράφεται στα εκδιδόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών στοιχεία προς επιχειρήσεις ή ιδιώτες, με 

εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το Δημόσιο, δήμους, δημόσιες επιχειρήσεις, 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  
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Ομοίως ,υπολογίζεται πρόβλεψη με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της 

αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από 

λιανικές πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών με πίστωση που περιλαμβάνονται 

στους με αριθμό 501 - 503,521 - 528 και 721 - 726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της 

έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών των ετών 1993 - 1994 της Ε.Σ.Υ.Ε., με την 

προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα 

και η αξία των συγκεκριμένων αγαθών. 

Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το 

ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία 

εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 

«Πελάτες», όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. 

 Για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαμβάνονται 

τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το Δημόσιο, δήμους, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς 

ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

 Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 

εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό «Προβλέψεις για 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Η σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη 

χρησιμοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι 

είσπραξης. 

Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν 

αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών 

απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι 

επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι 

μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού 

πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, 

μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές. 

Το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις» δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, εκτός και αν στο 

τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται 

στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη επαληθεύσεως των προβλέψεων με 

επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της 

επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις. 



 

81 

ι) Των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, 

μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων 

συναφών δικαιωμάτων εκπίπτουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

αα) Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγραφη σύμβαση και από 

αντίστοιχο τιμολόγιο του αντισυμβαλλόμενου. 

ββ) Να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις 

της παραγράφου 6 του άρθρου 13  ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί αποφυγής της 

διπλής φορολογίας. 

γγ) Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, 

αρκεί η πίστωση στο όνομα του αλλοδαπού δικαιούχου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

κλεισίματος ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι 

αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα. 

δδ) Σε περίπτωση που τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις 

και αφορούν σε σήματα, μεθόδους εμπορίας ή διανομής και άλλα συναφή 

δικαιώματα, αυτά να μην έχουν ενσωματωθεί στην τιμή πώλησης. Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται και για τον κλάδο εμπορίας των μικτών επιχειρήσεων. 

Τα αναγνωριζόμενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που καταβάλλονται δεν μπορεί να είναι 

ανώτερα από το μέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου 

ομίλου άλλων χωρών προς εταιρία του αυτού ομίλου. 

ια) Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της 

πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά 

οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με 

το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια 

χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από 

πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. Ειδικά τα έξοδα που πραγματοποιούν οι εταιρίες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης του Νόμου 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α΄) για την αγορά ακινήτων, τα οποία θα 

αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης του ίδιου νόμου, μπορούν  να αποσβένονται και 

ισόποσα, ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης.  

ιγ) Των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγματοποιούνται σε μισθούμενα 

ακίνητα, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους. Τα ποσά των δαπανών για 
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βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα 

έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση. 

ιδ) Των ποσών των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος 

της έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, 

που υπόκεινται σε τέλος διαφημίσεων υπέρ δήμων και κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται 

ως δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του 

τέλους που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήμου ή κοινότητας. 

ιστ) Των μισθωμάτων που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρείες του Ν. 1665/1986 

(ΦΕΚ 194 Α΄) ή σε αλλοδαπές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεών του από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εξαιρούνται τα μισθώματα 

που καταβάλλονται για ακίνητα κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου.  

ιζ) Των ζημιών που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων. 

ιη) Των εξόδων για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση και για 

υπηρεσίες γενικά που παρέχονται στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που ανήκουν στον 

ίδιο ημεδαπό ή αλλοδαπό όμιλο ή και από τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται με τα 

γενικότερα συμφέροντα του ομίλου με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 39 και 

39Α. Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν εφόσον και στο βαθμό που η πραγματοποίησή τους 

συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος για την επιχείρηση. 

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ι΄ εφαρμόζονται ανάλογα. 

ιθ) Των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού 

(SOFTWARE) που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τηλεργασία. 

κ) Των ποσών που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά οι επιχειρήσεις σε άγαμα τέκνα 

του προσωπικού τους και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου έτους της 

ηλικίας τους, λόγω θανάτου του γονέα - εργαζομένου και με την προϋπόθεση ότι αυτός 

επήλθε λόγω σεισμού ή άλλου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη διάρκεια εργασίας του 

θανόντος και εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 

 Το πιο πάνω εκπιπτόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά ημερολογιακό έτος, τα 

τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε δικαιούχο - τέκνο. Ειδικά, για τα ποσά που 

καταβάλλονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2001, ως ανώτατο όριο εκπιπτόμενης 

δαπάνης ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. 



 

83 

λ) Των παροχών σε είδος ή σε χρήμα που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις της 

παραγράφου 19 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001(ΦΕΚ 179 Α’) για τους σκοπούς του 

ίδιου νόμου, προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλους αρμόδιους 

φορείς διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στην 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358 Β’) 

υπουργική απόφαση ή άλλες σχετικές διατάξεις, καθώς και των σχετικών με αυτές 

δαπανών που πραγματοποιούνται. 

μ) Των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων 

και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και 

ειδικών επιστημόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία. Τα 

ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο ευρίσκεται εντός του νομού, στη 

χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή υποκατάστημα της 

επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα πιο πάνω έξοδα.  

Η αξία των δώρων που γίνονται προς τα ανωτέρω πρόσωπα και μέχρι είκοσι (20) ευρώ 

για κάθε δωρεοδόχο. Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση. 

ν) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για επιμόρφωση του προσωπικού της με 

την προϋπόθεση ότι η επιμόρφωση έχει σχέση με το αντικείμενο εργασιών της 

επιχείρησης ή το αντικείμενο εργασιών του προσωπικού ή τέλος, με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των προγραμμάτων αυτών που χρησιμοποιούνται για τις 

ανάγκες της επιχείρησης. 

ξ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου κατοικίας 

των εργαζομένων σε αυτήν, με την προϋπόθεση, ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται σε 

φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν 2238/94. 

ο) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς εφόσον τα παραστατικά εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης και στην 

αιτιολογία αναγράφονται τα στοιχεία του τέκνου 

π) Των χρηματικών βραβείων που καταβάλλει επιχείρηση σε εργαζομένους της λόγω 

των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει αποδεδειγμένα στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζουν και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε 

εργαζόμενο. 

ρ) των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγορά ειδικής ενδυμασίας του 

προσωπικού, η οποία επιβάλλεται για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και ομοιόμορφης 

εμφάνισης, ως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
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σ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για δαπάνες ταξιδιών που 

πραγματοποιούν στην αλλοδαπή διευθυντικά και άλλα στελέχη της που εργάζονται σε 

αυτήν, καθώς και αντιπρόσωποι ή ειδικοί επιστήμονες που εκπροσωπούν την επιχείρηση 

στην αλλοδαπή και αφορούν έξοδα ξενοδοχείων, εισιτήρια και έξοδα διατροφής. Τα 

έξοδα διατροφής αναγνωρίζονται μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος διαμονής. 

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός του 

ταξιδιού συνδέεται με την ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

τ) Των ενοικίων που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαμονή εργαζομένων της σε 

ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από 

τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, λόγω εκτός έδρας εργασίας τους. Στην περίπτωση 

αυτή, η απόσταση του τόπου εργασίας και προσωρινής διαμονής πρέπει να απέχει από τη 

μόνιμη κατοικία του εργαζομένου εκατό (100) χιλιόμετρα και άνω και επιπλέον, τα 

δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης. 

υ) Του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλει επιχείρηση λόγω της συμμετοχής της σε 

συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄) κατά το χρόνο καταβολής 

φ) Των δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή μη, εφόσον φέρουν την 

επωνυμία της και έχει καταβληθεί το αναλογούν δημοτικό τέλος για τη συνολική αξία 

των δώρων αυτών. Το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει με βάση τις διατάξεις της 

περίπτωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δώρο 

χωριστά. 

χ) Οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς τους εργαζομένους για επιβράβευση της 

απόδοσής τους εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 

την λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που 

προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α΄ 285) και εφόσον 

φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες . 

ψ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής τηλεφωνίας και 

πρόσβασης στο διαδίκτυο για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση και με την 

προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των 

απασχολούμενων στην επιχείρηση υπαλλήλων αυτής. Από το συνολικό ποσό αυτής της 

δαπάνης ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα. 
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ω) Οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους 

εργαζομένους ή πελάτες της. Ειδικά για αυτές που πραγματοποιούνται εκτός του νομού 

που εδρεύει η επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστημά της οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν 

μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα στην εκδήλωση.  

 Με τις  παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 30, προβλέπονται συγκεκριμένες 

περιπτώσεις όπου αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα ειδικότερα: 

Όπως  σε εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνεργασία με αλλοδαπούς οίκους 

εξάγουν βιομηχανικά, βιοτεχνικά, χειροτεχνικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά, 

οπωροκηπευτικά, μεταλλευτικά και λατομικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα αλιείας με 

ανταλλαγή αγαθών από το εξωτερικό μετά από έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, όταν 

απαιτείται αυτή, αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα, που υπολογίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στο ποσό της προμήθειας που 

παίρνουν. 

Επίσης σε  βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενεργούν για 

λογαριασμό των αλλοδαπών οίκων βιομηχανοποίηση ή επεξεργασία πρώτων υλών που 

εισάγονται από την αλλοδαπή και επανεξάγονται με τη μορφή έτοιμων ή ημιέτοιμων 

προϊόντων, αναγνωρίζεται δικαίωμα έκπτωσης, χωρίς δικαιολογητικά, ποσοστού τρία 

τοις εκατό (3%) στο ποσό των ακαθάριστων εσόδων τους, τα οποία προέρχονται από την 

αμοιβή που παίρνουν για τις υπηρεσίες αυτές. 

Για τον προσδιορισμό του κόστους των μενόντων προϊόντων στις 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, συνυπολογίζεται στην αξία των υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν και ανάλογο ποσοστό εξόδων παραγωγής, στα οποία 

περιλαμβάνονται και οι τακτικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

Στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία 

στα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται και έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήματος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης ή έσοδα από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές εταιρίες, για 

τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το 

συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να εκπεσθεί  , μειώνεται κατά τα εξής ποσά 

δαπανών, που βαρύνουν τα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα: 
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α) Ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται με επιμερισμό των τόκων αυτών 

μεταξύ των υποκείμενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών που 

αναφέρονται πιο πάνω. 

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή 

των εσόδων από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές επιχειρήσεις, 

ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) 

των πάσης φύσεως δαπανών της επιχείρησης. 

Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ δεν εφαρμόζονται για τραπεζικές επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν. Επίσης, ειδικά για τις πιο πάνω 

τράπεζες, οι διατάξεις της περίπτωσης β’ ισχύουν μόνο για έσοδα από μερίσματα και 

κέρδη από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές επιχειρήσεις.  

 Περαιτέρω με την παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι αποζημιώσεις, 

καθώς και πάσης φύσεως αμοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε 

αναγνώριση ή συμβιβασμό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισμό των 

καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήματος του οφειλέτη, εάν μέσα σε 

ένα μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιείται η 

καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική 

υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και 

θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή 

πιστώνεται η αποζημίωση ή η αμοιβή στο δικαιούχο. 

Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν προκειμένου για αποζημιώσεις που 

καταβάλλονται ή πιστώνονται από ασφαλιστικές εταιρίες. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί λογιστή και η δήλωση φόρου 

εισοδήματος δεν υπογράφεται από αυτόν, οι αποδοχές αυτού δεν αναγνωρίζονται για 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος 

του λογιστή μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) των ετήσιων αποδοχών του σύμφωνα με την 

παράγραφο 11 του άρθρου 30. 

Ρητά αναφέρεται και ειδικότερα στην παράγραφο 14 του άρθρου 30 ότι οι 

εκπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων ενεργούνται με την προϋπόθεση ότι τα 

ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης. 

Στις παραγράφους 15 έως 17 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι ποσά που 

καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζομένους της και δεν αφορούν αμοιβές 
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ή αποζημιώσεις αυτών για άμεση ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει 

από διάταξη νόμου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 

από τα ακαθάριστα έσοδα .Αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος δεν αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όταν η παροχή ή η λήψη αυτής συνιστά ποινικό 

αδίκημα ακόμα και αν η καταβολή αυτών πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Τέλος οι 

ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα, οι πρόσθετοι φόροι, οι προσαυξήσεις και οι χρηματικές 

ποινές που επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο σε βάρος επιχείρησης δεν 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 31 ,το ποσό που απομένει μετά 

τις εκπτώσεις του άρθρου 31, αποτελεί το καθαρό εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις. 

 

 4.2.5 Φορολογητέο Εισόδημα 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 , εισόδημα  στο οποίο 

επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από την 

αφαίρεση των δαπανών για την απόκτησή του, όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στα 

άρθρα 20 έως 51 του Κ.Φ.Ε.. O φόρος αυτού του νόμου, τα πρόστιμα και οι πρόσθετοι 

φόροι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημα αυτό. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου , το εισόδημα διακρίνεται 

σε έξι κατηγορίες ανάλογα με την πηγή προέλευσης του. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι 

ακόλουθες: 

A - B.  Εισόδημα από ακίνητα. 

Γ. Εισόδημα από κινητές αξίες. 

Δ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 

E. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. 

ΣT. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

Z. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη 

πηγή. 

Ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται το κέρδος που αποκτά 

κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό ) από την άσκηση ατομικών ή εταιρικών εμπορικών, 

βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων , καθώς και από την άσκηση  οποιουδήποτε  

κερδοσκοπικού επαγγέλματος , που δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα του 
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άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.. Ως ακαθάριστο εισόδημα από την πηγή αυτή θεωρείται το 

σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προέρχεται από κάθε είδους εμπορικές 

συναλλαγές των επιτηδευματιών.
22

 

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται: 

Για  να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επιμέρους εισοδήματα των 

κατηγοριών A' έως Z' της προηγούμενης παραγράφου τα οποία αποκτώνται από κάθε 

φυσικό πρόσωπο είτε κατά το οικονομικό έτος το προηγούμενο από τη φορολογία, είτε 

κατά το ημερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε μέσα στο 

προηγούμενο από τη φορολογία οικονομικό έτος. Κατά την άθροιση  αυτή 

συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επιμέρους εισοδημάτων.  

Ειδικά, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές 

επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με 

συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο 

στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να 

συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, 

διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει 

κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται 

επαρκώς και ακριβώς. 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του 

εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία 

δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο μεταφέρεται για να συμψηφισθεί 

διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη.  

Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για το αρνητικό στοιχείο 

(ζημία) του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι το αρνητικό στοιχείο 

εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά 

εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή. 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω , καθαρό εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις  είναι το εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση των δαπανών του 

άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. από τα ακαθάριστα έσοδα.  

                                                 
22

 Κοψιαύτης Ανδρέας , Κωδικοποίηση και Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων Ν.2238/1994, Αθήνα 2008, Τόμος Α΄, σελ.150 
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 4.2.6 Φορολογικός συντελεστής του εισοδήματος  των Ομόρρυθμων & 

Ετερόρρυθμων εταιριών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα 

Στο άρθρο 10 του ν.2238/1994 προβλέπεται ότι, το συνολικό καθαρό εισόδημα 

των υπόχρεων που αναφέρονται στην  παράγραφο 4 του άρθρου 2 , όπως αυτό 

προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., μετά την αφαίρεση των κερδών τα 

οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και των κερδών 

τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών 

και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη 

συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, 

φορολογείται ως εξής: 

Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), 

κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, με την 

ακόλουθη κλίμακα: 

 

Κλιμάκιο 

εισοδήματος € 

Φορολογικός 

Συντελεστής % 

Φόρος 

Κλιμακίου €  

Σύνολο 

Εισοδήματος 

Σύνολο Φόρου 

€ 

50.000,00 26% 13.000,00 50.000,00 13.000,00 

Υπερβάλλον 33%    

 

Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό 

εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). 

Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 

του άρθρου 55 του ν. 2238/1994, δηλαδή παρακρατείται φόρος εισοδήματος με 

συντελεστή 10% , ο οποίος αποδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δήλωσης 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., του νόμιμου εκπροσώπου. Με την παρακράτηση  αυτή 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. 

Εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους , περί διανομής κερδών 

,όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεμόμενα και σε όλα τα κέρδη  επιβάλλεται  ο 

παρακρατηθείς  φόρος 10%. 
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Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 και 

επόμενα του Κ.Φ.Ε.. 

Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών 

αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους. 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 ορίζεται ότι, στο συνολικό εισόδημα 

περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το ακαθάριστο ποσό  αυτού, υποβάλλεται 

και σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό 

(3%). Το ποσό  του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του 

υπόχρεου, σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.2238/1994 από 

το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του 

συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν: 

α) O φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 52, 54,55 και 58 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο με βάση αυτό το 

άρθρο. 

β) O φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα 

που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο. O φόρος αυτός σε καμιά περίπτωση δεν 

μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό 

στην Ελλάδα. 

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται , όταν το ποσό του φόρου που 

προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που 

αναλογεί, τούτο συμψηφίζεται στο τυχόν υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση. 

Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των 

υπόχρεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 

παραγράφων 3 , 4 και 7 του άρθρου 4. 

 

 4.2.7 Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  

Στο άρθρο 64 προβλέπεται ότι οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες  

υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας 

οικονομικής υπηρεσίας, ως εξής:  
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α) Μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν η εταιρία ή η κοινοπραξία 

ή η κοινωνία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων. Η  υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το 

τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (A.Φ.M.) του φορολογουμένου με 

αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. 

β) Μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν η εταιρία έχει ως 

αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη 

μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν 

αυτή συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής λήγει μέσα 

στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 

γ) Αν η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδωδεκάμηνη, υποβάλλονται δύο δηλώσεις, 

μία για τη δωδεκάμηνη περίοδο και μία για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται για τη δήλωση της δωδεκάμηνης περιόδου. Στην περίπτωση αυτήν η 

κατανομή των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα καθεμιάς περιόδου. 

δ) Μέσα σε τρεισήμισι (3,5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής 

περιόδου, αν η εταιρία ή η κοινοπραξία ή η κοινωνία τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

ε) Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης της 

εταιρίας ή κοινοπραξίας, κατά περίπτωση, και εφόσον η εταιρία ή η κοινοπραξία τηρεί 

βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η 

διαχειριστική περίοδός της λήγει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους. 

στ) Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που έχουν τεθεί υπό 

εκκαθάριση εφαρμόζεται ανάλογα η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 

δηλαδή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέρα 

του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα 

μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως 

με τη λήξη της εκκαθάρισης.  

Η δήλωση επιδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το πρόσωπο που έχει 

ορισθεί γι’ αυτό, στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. 

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται  ότι τα ποσά του φόρου, της 

προκαταβολής και των τελών ή εισφορών, που οφείλονται με βάση τη δήλωση αυτού 
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του άρθρου, καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη 

με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7), μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών, 

από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.  

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης καταβάλλονται μαζί με αυτήν οι 

ληξιπρόθεσμες δόσεις και οι πρόσθετοι φόροι που ορίζονται με το ν.2523/97. 

Επιπρόσθετα δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή των 

αναφερόμενων στα προηγούμενα εδάφια ποσών, θεωρείται απαράδεκτη και δεν 

παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.  

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ 

μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση ενάμιση τοις εκατό 

(1,5%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών. 

 

 4.2.8 Προκαταβολή φόρου Εισοδήματος  

Οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε, εφαρμόζονται  ανάλογα και για τις 

προσωπικές εταιρίες , όπου ορίζεται  βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις 

εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για το 

φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους. Αν στους 

βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος 

παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων 

παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά 

εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. Αν το 

εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά 

τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη 

για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό. 

Ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου , όπως υπολογίζεται 

μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κατά τα τρία πρώτα οικονομικά 

έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες που κάνουν 

έναρξη δραστηριότητας μετά από εικονική λύση ή διακοπή άλλης επιχείρησης. Ως 

εικονική θεωρείται η λύση εταιρίας ή η διακοπή ατομικής επιχείρησης, όταν, μετά 

τη λύση ή διακοπή, στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση συνεχίζεται η ίδια 
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δραστηριότητα από νέα εταιρία με άλλη μορφή αλλά τους ίδιους εταίρους ή εταιρία στην 

οποία συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο που είχε την ατομική επιχείρηση. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

 5   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ν.2238/94 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4172/2013 

 5.1  Οι σημαντικότερες αλλαγές  κατά άρθρο που επήλθαν στο 

φορολογικό καθεστώς των προσωπικών εταιριών με την εφαρμογή του 

Ν.4172/2013 από 01.01.2014 

1.Σύμφωνα με το άρθρο 45 του νέου Κ.Φ.Ε.  οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε , Ε.Ε) 

εντάχθηκαν στη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων  και νομικών 

οντοτήτων .Με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς υπάγονταν στην φορολογία 

φυσικών προσώπων. 

 

2.Σύμφωνα με το άρθρου 7 του νέου Κ.Φ.Ε , οι κατηγορίες ακαθάριστου 

εισοδήματος  διακρίνονται πλέον σε τέσσερις από έξι που ίσχυε έως 31.12.2013 ως 

εξής:   α)εισόδημα από μισθωτή εργασία 

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

γ)εισόδημα από κεφάλαιο και 

δ)εισόδημα από υπεραξία  

 

3.Με το άρθρο 8 του νέου Κ.Φ.Ε. εισάγεται η έννοια του φορολογικού έτους το 

οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες  .Δηλαδή  αντικαθίστανται οι έννοιες του "Οικονομικού 

Έτους " και της "Διαχειριστικής περιόδου" του προϊσχύον καθεστώτος και δεν έχουμε 

πλέον υπερδωδεκάμηνη χρήση. 

 

4.Με το άρθρο 22 του νέου Κ.Φ.Ε. τέθηκε ο γενικός κανόνας  ότι, κατ΄ αρχήν 

εκπίπτουν όλες οι δαπάνες , οι οποίες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της 

επιχείρησης ,αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή , εγγράφονται στα τηρούμενα 

βιβλία και συγχρόνως δεν περιλαμβάνονται  οι δαπάνες αυτές στον περιοριστικό 

κατάλογο των δαπανών του άρθρο 23(μη εκπιπτόμενες δαπάνες), από τα ακαθάριστα 

έσοδα. Σε αντίθεση με τον Ν.2238/94 ο οποίος απαριθμούσε τις δαπάνες που εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα. 
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5.Με το άρθρο 24 του νέου Κ.Φ.Ε, οι συντελεστές βάσει των οποίων 

διενεργούνται αποσβέσεις μεταβάλλονται και στην περίπτωση που η μίσθωση 

χαρακτηρίζεται ως χρηματοοικονομική, οι αποσβέσεις διενεργούνται πλέον από τον 

μισθωτή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο κύριος του παγίου, και όχι από τον εκμισθωτή, 

όπως ίσχυε με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

 

6.Με το άρθρο 26 του νέου Κ.Φ.Ε., το οποίο εφαρμόζεται για όλα τα νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα αν τηρούν διπλογραφικά ή απλογραφικά 

βιβλία, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, 

αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, 

καθόσον πλέον, δεν σχηματίζονται προβλέψεις ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι 

επισφαλείς απαιτήσεις, όπως συνέβαινε με τις διατάξεις της περ. θ’ της παρ. 1 του 

άρθρου 31 του ν.2238/94  (παλαιός Κ.Φ.Ε.), αλλά αντίθετα, σε κάθε περίπτωση, ικανή 

και αναγκαία συνθήκη για το σχηματισμό πρόβλεψης ή τη διαγραφή επισφαλών 

απαιτήσεων είναι να έχουν αναληφθεί προ του σχηματισμού ή της διαγραφής οι 

κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης. 

 

7.Με την παράγραφο 5 του  άρθρου 27 του νέου Κ.Φ.Ε.  έχουμε παύση  

συμψηφισμού ζημίας με αλλαγή  ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, σε περίπτωση που 

μεταβληθεί η ιδιοκτησία της επιχείρησης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 33% παύουν  να 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς ζημίας τόσο για τις ζημίες του εν λόγω  

φορολογικού έτους όσο και των προηγούμενων  πέντε ετών. Με τις διατάξεις του 

προηγούμενου φορολογικού καθεστώτος  δεν υπήρχε αντίστοιχη διάταξη.  

Επίσης ,σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.2238/94 το δικαίωμα της 

μεταφοράς ζημίας προϋπόθετε την τήρηση επαρκών και ακριβών βιβλίων  , δεν 

υφίσταται πλέον αυτή η προϋπόθεση με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013. 

 

8.Με το  άρθρο 32 του νέου Κ.Φ.Ε., από 01/01/2014 ισχύει ως ετήσια  δαπάνη 

(πόθεν έσχες) το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για τη σύσταση ή αύξηση 

κεφαλαίου Ο.Ε., ΕΕ, ΑΕ, Ε.Π.Ε. εταιριών καθώς και η αγορά εταιρικών μεριδίων . 
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9.Με την παρ.2 του άρθρου 47 του νέου Κ.Φ.Ε όλα τα έσοδα που αποκτούν τα 

Ν.Π.&Ν.Ο. του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Παράδειγμα , Ο.Ε. & Ε.Ε. που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από εκμίσθωση 

ακινήτων θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις των άρθρων 22 και 23 στα πρόσωπα αυτά. Σε αντίθεση με τις διατάξεις του 

Ν.2238/94 όπου δεν φορολογούνταν  ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις  αλλά ως 

εισόδημα προερχόμενο από οικοδομές (δηλαδή κατά τον υπολογισμό του καθαρού 

εισοδήματος  εφαρμόζονταν το άρθρο 23 και όχι το άρθρο 31 του Ν.2238/94). 

 

10.Με το άρθρο 68 του νέου Κ.Φ.Ε. μεταβάλλεται ο χρόνος υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και η δήλωση υποβάλλεται 

πλέον μέχρι την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού 

έτους. 

 

11.Με την παράγραφο 13 του άρθρου 72 δεν επιτρέπεται η τήρηση 

λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού για ισολογισμούς που κλείνουν με 

ημερομηνία 31.12.2014  και μετά  , πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων  του 

αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/94 

καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων. 

 

12.Από τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. δεν προβλέπεται συμπληρωματικός 

φόρος στην εκμίσθωση ακινήτων όπως ίσχυε με τις διατάξεις του Ν.2238/94 και το 

ποσοστό του συμπληρωματικού φόρου ανέρχονταν στο 3% . 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ  

 6   ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ Ν.2238/1994  ΚΑΙ Ν.4172/2013 

 6.1  Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος προσωπικών  εταιριών με τον 

Ν. 4172/2013  

Με την εφαρμογή του Ν.4172/2013 από 01/01/2014 οι προσωπικές εταιρίες  

υπάγονται πλέον στην φορολογία των νομικών προσώπων. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση 

ως προς τον τρόπο  φορολόγησης των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιριών 

όπως ίσχυε με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς του Ν.2238/94 . Για το λόγο αυτό 

στα παραδείγματα που ακολουθούν το αποτέλεσμα  της τελικής φορολογικής 

επιβάρυνσης δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι  πρόκειται για ομόρρυθμη ή  

ετερόρρυθμη  εταιρία αλλά από το είδος των βιβλίων που τηρούν και από το αν 

συμμετέχουν ΦΠ ή ΝΠ στην εταιρία. Επομένως έστω και αν αναφέρεται το παράδειγμα 

σε ομόρρυθμη εταιρία το  αποτέλεσμα  της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης  θα είναι 

το ίδιο και αν είχαμε  ετερόρρυθμη εταιρία. 

 6.1.1 Φορολογία κερδών για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-

31/12/2014 με απλογραφικά βιβλία και εταίροι Φ.Π & Ν.Π. 

 

Η ομόρρυθμη εταιρία " ΓΑΚΗ και ΣΙΑ ΟΕ " τηρεί απλογραφικά βιβλία ,συμμετέχουν ως 

εταίροι το Φυσικό πρόσωπο "Α"  με ποσοστό 30% και η ανώνυμη εταιρία "ΑΕ" με 

ποσοστό 70%. Κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2014 πραγματοποιήθηκαν 

λογιστικά κέρδη 60.000,00€  και  οι λογιστικές διαφορές ανέρχονται στο ποσό των 

5.000,00€. 

 

 

Φορολογητέα κέρδη 2014 

Λογιστικά Κέρδη χρήσης 60.000,00€ 

Πλέον λογιστικές διαφορές 5.000,00€ 

Συνολικά  φορολογητέα κέρδη 65.000,00€ 
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Κέρδη που φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας 2014 

 Συντελεστής Φόρου Φόρος που αναλογεί 

Φορολογητέα κέρδη 50.000,00 26% 13.000,00 

Φορολογητέα κέρδη 15.000,00 33% 4.950,00 

Σύνολο 65.000,00  17.950,00 

Μείον προκαταβολή 

προηγούμενης χρήσης 

(Θεωρούμε ότι στην χρήση 2013 

έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα) 

9.872,50 

Πλέον προκαταβολή 

τρέχοντος έτους  55% 

 9.872,50 

Σύνολο πληρωτέου 

φόρου 

 17.950,00 

 

Οι  ομόρρυθμες που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται στα κέρδη τους με 

την κλίμακα της παρ. 1. του άρθρου 29 , με εξάντληση της φορολογίας στο όνομα 

του Ν.Π. ή  Ν.Ο.. 

 

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "Α"  Φυσικό πρόσωπο 2014 

Κέρδη χρήσης 60.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 17.950,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  42.050,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  30% 

Κέρδη που αναλογούν στον "Α" 12.615,00 

 

Επομένως ,το ποσό των 12.615,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο "Α"  και τα 

οποία δηλώνει στην φορολογική του δήλωση και δεν ξαναφορολογούνται . 
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Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "ΑΕ"  Ανώνυμη εταιρία 2014 

Κέρδη χρήσης 60.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 17.950,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  42.050,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  70% 

Κέρδη που αναλογούν στον "Α" 29.435,00 

 

Το ποσό 29.435,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο "ΑΕ" και τα οποία δηλώνει 

στην φορολογική της δήλωση και δεν  ξαναφορολογούνται. 

 

Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση ΟΕ  17.950,00 

Φόρος Εισοδήματος  17.950,00 

 

 6.1.2 Φορολογία κερδών για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-

31/12/2014 με διπλογραφικά  βιβλία και εταίροι Φ.Π & Ν.Π. 

Η ομόρρυθμη εταιρία " ΓΑΚΗ και ΣΙΑ ΟΕ " τηρεί διπλογραφικά  βιβλία ,συμμετέχουν 

ως εταίροι το Φυσικό πρόσωπο "Α"  με ποσοστό 30% και η ανώνυμη εταιρία "ΑΕ" με 

ποσοστό 70%. Κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2014 πραγματοποιήθηκαν 

λογιστικά κέρδη 60.000,00€  και  οι λογιστικές διαφορές ανέρχονται στο ποσό των 

5.000,00€. 

 

Φορολογητέα κέρδη  2014 

Λογιστικά Κέρδη χρήσης 60.000,00€ 

Πλέον λογιστικές διαφορές 5.000,00€ 

Συνολικά  φορολογητέα κέρδη 65.000,00€ 
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Κέρδη που φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας 2014 

 Συντελεστής Φόρου Φόρος που αναλογεί 

Φορολογητέα κέρδη 65.000,00 26% 16.900,00 

Μείον προκαταβολή 

προηγούμενης χρήσης 

(Θεωρούμε ότι στην χρήση 2013 

έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα) 

9.295,00 

Πλέον προκαταβολή 

τρέχοντος έτους  55% 

 9.295,00 

Σύνολο πληρωτέου 

φόρου 

 16.900,00 

 

Τα κέρδη απομένουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος από τα λογιστικά 

καθαρά κέρδη, δηλαδή 60.000,00€-16.900,00€= 43.100,00€. 

Το ποσό 43.100,00€ είτε διανέμεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των εταιρών 

είτε  παραμένει στην Ο.Ε. ως αποθεματικό ή υπόλοιπο κερδών εις νέο.  

 

Στην περίπτωση που διανεμηθεί τα κέρδη που αναλογούν στους εταίρους έχουν ως 

εξής: 

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "Α"  Φυσικό πρόσωπο 2014 

Κέρδη χρήσης 60.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 16.900,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  43.100,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  30% 

Κέρδη που αναλογούν στον "Α" 12.930,00 

Φόρος μερισμάτων  1.293,00 

 

Το ποσό των 12.930,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο "Α" και θα πρέπει να 

γίνει παρακράτηση φόρου 10%  οπότε το υπόλοιπο ποσό που απομένει δηλώνεται στην 

ατομική δήλωση του φυσικού προσώπου και δεν ξαναφορολογείται. 
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Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "ΑΕ"  Ανώνυμη εταιρία  2014 

Κέρδη χρήσης 60.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 16.900,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  43.100,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  70% 

Κέρδη που αναλογούν στον "Α" 30.170,00 

Φόρος μερισμάτων  0,00 

 

Το ποσό των 30.170,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στην "ΑΕ"  και δεν απαιτείται να 

γίνει η παρακράτηση  10%   σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4172/2013 καθώς το 

ποσοστό συμμετοχής της ΑΕ στην ΟΕ είναι πάνω από 10% και ταυτόχρονα διακρατείται 

πάνω από 24 μήνες, για να δηλωθούν ως κέρδη από "Α.Ε". 

 

Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση ΟΕ  18.193,00 

Φόρος Εισοδήματος  16.900,00 

Φόρος Μερισμάτων  1.293,00 

 

 6.1.3 Σύγκριση φορολογικής επιβάρυνσης Ο.Ε. με απλογραφικά και 

διπλογραφικά βιβλία  για τη χρήση 2014 με εταίρους ΦΠ &ΝΠ 

 Η διαφορά των Ν.Π. και των Ν.Ο. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία από τα ίδια 

πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά  είναι μόνο  στο συντελεστή και στον τρόπο 

φορολογίας των κερδών. Δηλαδή: 

α)τα Ν.Π. και Ν.Ο. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται στα κέρδη τους με 

συντελεστή 26%  και κατά την διανομή  των κερδών με οποιαδήποτε μορφή 

παρακρατείται φόρος εισοδήματος 10% (άρθρα 58,62,63 και 65), και 

β)τα Ν.Π. και Ν.Ο. που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται στα κέρδη τους με 

την κλίμακα της παρ. 1. του άρθρου 29 , με εξάντληση της φορολογίας στο όνομα 

του Ν.Π. ή  Ν.Ο.. 
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 Με βάση τα παραδείγματα που αναπτύχθηκαν στις ενότητες 6.1.1 και 6.1.2 

 

Φορολογητέα Κέρδη 65.000,00 

Φορολογική Επιβάρυνση Απλογραφικά 17.950,00 

Φορολογική Επιβάρυνση Διπλογραφικά 18.193,00 

Διαφορά  243,00 

 

 

Επισημαίνουμε ότι αν στην Ο.Ε συμμετείχαν μόνο φυσικά πρόσωπα τότε η 

διαφορά της φορολογικής επιβάρυνσης θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη σε βάρος της ΟΕ με  

διπλογραφικά βιβλία καθώς θα υπήρχε παρακράτηση 10% στο σύνολο των 

διανεμηθέντων κερδών όπως αναλυτικά αναφέρεται στο επόμενο παράδειγμα.  

 

 6.1.4 Φορολογία κερδών για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-

31/12/2014 με απλογραφικά βιβλία και  εταίροι  Φ.Π. 

 

Η ομόρρυθμη εταιρία " ΓΑΚΗ και ΣΙΑ ΟΕ " τηρεί απλογραφικά βιβλία ,συμμετέχουν ως 

εταίροι τα Φυσικά πρόσωπα "Α"  με ποσοστό 40% , "Β" με ποσοστό 30% και το "Γ" με 

ποσοστό 30%. Κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2014 πραγματοποιήθηκαν 

λογιστικά κέρδη 120.000,00€  και  οι λογιστικές διαφορές ανέρχονται στο ποσό των 

10.000,00€. 

 

Φορολογητέα κέρδη 2014 

Λογιστικά Κέρδη χρήσης 120.000,00€ 

Πλέον λογιστικές διαφορές 10.000,00€ 

Συνολικά  φορολογητέα κέρδη 130.000,00€ 
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Κέρδη που φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας 2014 

 Συντελεστής Φόρου Φόρος που αναλογεί 

Φορολογητέα κέρδη 50.000,00 26% 13.000,00 

Φορολογητέα κέρδη 80.000,00 33% 26.400,00 

Σύνολο 130.000,00  39.400,00 

Μείον προκαταβολή 

προηγούμενης χρήσης 

(Θεωρούμε ότι στην χρήση 2013 

έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα) 

21.670,00 

Πλέον προκαταβολή 

τρέχοντος έτους  55% 

 21.670,00 

Σύνολο πληρωτέου 

φόρου 

 39.400,00 

 

Οι  ομόρρυθμες που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται στα κέρδη τους με 

την κλίμακα της παρ. 1. του άρθρου 29 , με εξάντληση της φορολογίας στο όνομα 

του Ν.Π. ή  Ν.Ο.. 

 

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "Α"  Φυσικό πρόσωπο 2014 

Κέρδη χρήσης 120.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 39.400,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  80.600,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  40% 

Κέρδη που αναλογούν στον "Α" 32.240,00 

 

Επομένως ,το ποσό των 32.240,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο "Α"  και τα 

οποία δηλώνει στην φορολογική του δήλωση και δεν ξαναφορολογούνται . 
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Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "Β"  Φυσικό πρόσωπο 2014 

Κέρδη χρήσης 120.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 39.400,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  80.600,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  30% 

Κέρδη που αναλογούν στον "Α" 24.180,00 

 

Το ποσό 24.180,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο "Β" και τα οποία δηλώνει 

στην φορολογική της δήλωση και δεν  ξαναφορολογούνται. 

 

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "Γ"  Φυσικό πρόσωπο 2014 

Κέρδη χρήσης 120.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 39.400,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  80.600,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  30% 

Κέρδη που αναλογούν στον "Α" 24.180,00 

 

Το ποσό 24.180,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο "Γ" και τα οποία δηλώνει 

στην φορολογική της δήλωση και δεν  ξαναφορολογούνται. 

 

Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση ΟΕ  39.400,00 

Φόρος Εισοδήματος  39.400,00 

 

 

 

 6.1.5 Φορολογία κερδών για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-

31/12/2014 με διπλογραφικά  βιβλία και εταίροι Φ.Π 

Η ομόρρυθμη εταιρία " ΓΑΚΗ και ΣΙΑ ΟΕ " τηρεί διπλογραφικά  βιβλία ,συμμετέχουν 

ως εταίροι τα Φυσικά πρόσωπα "Α"  με ποσοστό 30% , "Β" με ποσοστό 30% και το "Γ" 

με ποσοστό 30%. Κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2014 

πραγματοποιήθηκαν λογιστικά κέρδη 120.000,00€  και  οι λογιστικές διαφορές 

ανέρχονται στο ποσό των 10.000,00€. 
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Φορολογητέα κέρδη  2014 

Λογιστικά Κέρδη χρήσης 120.000,00€ 

Πλέον λογιστικές διαφορές 10.000,00€ 

Συνολικά  φορολογητέα κέρδη 130.000,00€ 

 

Κέρδη που φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας 2014 

 Συντελεστής Φόρου Φόρος που αναλογεί 

Φορολογητέα κέρδη 130.000,00 26% 33.800,00 

Μείον προκαταβολή 

προηγούμενης χρήσης 

(Θεωρούμε ότι στην χρήση 2013 

έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα) 

18.590,00 

Πλέον προκαταβολή 

τρέχοντος έτους  55% 

 18.590,00 

Σύνολο πληρωτέου 

φόρου 

 33.800,00 

 

Τα κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος από τα λογιστικά 

καθαρά κέρδη  ανέρχονται στο ποσό των 86.200,00€ . 

 Δηλαδή 120.000,00€-33.800,00€= 86.200,00€. 

Το ποσό 86.200,00€ είτε διανέμεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των εταιρών 

είτε  παραμένει στην Ο.Ε. ως αποθεματικό ή υπόλοιπο κερδών εις νέο.  

 

Στην περίπτωση που διανεμηθεί τα κέρδη που αναλογούν στους εταίρους έχουν ως 

εξής: 

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "Α"  Φυσικό πρόσωπο 2014 

Κέρδη χρήσης 120.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 33.800,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  86.200,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  40% 
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Κέρδη που αναλογούν στον "Α" 34.480,00 

Φόρος μερισμάτων  3.448,00 

 

Το ποσό των 34.480,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο "Α" και θα πρέπει να 

γίνει παρακράτηση φόρου 10%  οπότε το υπόλοιπο ποσό που απομένει δηλώνεται στην 

ατομική δήλωση του φυσικού προσώπου και δεν ξαναφορολογείται. 

 

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "Β"  Φυσικό πρόσωπο 2014 

Κέρδη χρήσης 120.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 33.800,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  86.200,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  30% 

Κέρδη που αναλογούν στον "Β" 25.860,00 

Φόρος μερισμάτων  2.586,00 

 

Το ποσό των 34.480,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο "Β" και θα πρέπει να 

γίνει παρακράτηση φόρου 10%  οπότε το υπόλοιπο ποσό που απομένει δηλώνεται στην 

ατομική δήλωση του φυσικού προσώπου και δεν ξαναφορολογείται. 

 

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο "Γ"  Φυσικό πρόσωπο 2014 

Κέρδη χρήσης 120.000,00 

Μείον φόρος εισοδήματος 33.800,00 

Υπόλοιπο προς Διανομή  86.200,00 

Ποσοστό Συμμετοχής  30% 

Κέρδη που αναλογούν στον "Β" 25.860,00 

Φόρος μερισμάτων  2.586,00 

 

Το ποσό των 34.480,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο "Γ" και θα πρέπει να 

γίνει παρακράτηση φόρου 10%  οπότε το υπόλοιπο ποσό που απομένει δηλώνεται στην 

ατομική δήλωση του φυσικού προσώπου και δεν ξαναφορολογείται. 
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Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση ΟΕ  42.420,00 

Φόρος Εισοδήματος  33.800,00 

Φόρος Μερισμάτων "Α" 3.448,00 

Φόρος Μερισμάτων "Β" 2.586,00 

Φόρος Μερισμάτων "Γ" 2.586,00 

 

 

 6.1.6 Σύγκριση φορολογικής επιβάρυνσης Ο.Ε. με απλογραφικά και 

διπλογραφικά βιβλία  για τη χρήση 2014 με εταίρους Φ.Π. 

 Με βάση τα παραδείγματα που αναπτύχθηκαν στις ενότητες 6.1.4 και 6.1.5 

 

Φορολογητέα Κέρδη 130.000,00 

Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση Απλογραφικά 39.400,00 

Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση Διπλογραφικά 42.420,00 

Διαφορά  3.020,00 

 

 

Επομένως αν η ΟΕ, στην οποία συμμετέχουν μόνο ΦΠ , τηρεί διπλογραφικά 

βιβλία  των ΕΛΠ έχει μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση από την ΟΕ που τηρεί 

απλογραφικά  βιβλία των ΕΛΠ.   
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 6.1.7  Σύγκριση Φορολογίας κερδών για την χρήση 2014  και  2015 

προσωπικών εταιριών με διπλογραφικά βιβλία  

 Η προσωπική εταιρία " Α " τηρεί διπλογραφικά  βιβλία και κατά την 

διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2014  και 01/01-31/12/2015 πραγματοποιήθηκαν 

φορολογητέα  κέρδη 100.000,00€ . 

 Φορολογικό έτος 2014 Φορολογικό έτος 2015 

Φορολογητέα Κέρδη  100.000,00 100.000,00 

Φόρος   26% 

26.000,00 

29% 

29.000,00 

Προκαταβολή  55% 

14.300,00 

75% 

21.750,00 

Μείον προκαταβολή 

προηγούμενης χρήσης 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

14.300,00 14.300,00 

Σύνολο πληρωτέου φόρου 26.000,00 36.450,00 

Φόρος μερισμάτων 

(Θεωρούμε ότι διανέμονται 

όλα τα κέρδη ) 

7.400,00 7.100,00 

Συνολική Φορολογική 

Επιβάρυνση 

33.400,00 43.550,00 

 

Παρατηρούμε ότι στις προσωπικές εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία υπάρχει μια 

μεγάλη φορολογική επιβάρυνση στην χρήση 2015 σε σχέση με το 2014.  
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 6.1.8 Φορολογία   προσωπικής εταιρίας με απλογραφικά βιβλία για τη 

χρήση 2014 με εισοδήματα από εμπορία ,ακίνητα και τόκους 

Έστω η εμπορική επιχείρηση "Κ. & ΣΙΑ ΟΕ" , τηρεί απλογραφικά βιβλία  και 

συμμετέχουν οι εξής εταίροι : ο "Α" φυσικό πρόσωπο ως Ο.Μ.  με ποσοστό συμμετοχής 

40% , ο "Β" φυσικό πρόσωπο ως Ο.Μ.  με ποσοστό συμμετοχής 30% , ο "Γ"  φυσικό 

πρόσωπο ως Ο.Μ.  με ποσοστό συμμετοχής 10% και ο "Δ" νομικό πρόσωπο ως Ο.Μ. με 

ποσοστό συμμετοχής 20%.  

Μέσα στη χρήση 2014 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη από εμπορία 50.000,00€ 

και οι  λογιστικές  διαφορές της ανήλθαν στο ποσό των 20.000,00 €. Επιπλέον είχε 

έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων 10.000,00€ και  έσοδα από τόκους καταθέσεων σε 

τράπεζα 7.000,00€, από το οποίο έγινε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% δηλαδή 

1.050,00€. 

 

Φορολογικό έτος 2014 Απλογραφικά  

Καθαρά κέρδη από Εμπορία 50.000,00 

Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 10.000,00 

Εισόδημα από τόκους καταθέσεων  7.000,00 

Συνολικά Καθαρά Κέρδη  67.000,00 

ΠΛΕΟΝ Λογιστικές Διαφορές 20.000,00 

Συνολικά Φορολογητέα Κέρδη 87.000,00 

Φόρος   50.000,00Χ26%=13.000,00 

37.000,00Χ33% =12.210,00 

25.210,00 

Μείον προκαταβολή προηγούμενης 

χρήσης (Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

12.815,50 

Πλέον Προκαταβολή  τρέχουσας χρήσης 

 

25.210,00*55%=13.865,50 

13.865,50-1.050,00=12.815,50 

12.815,50 

Μείον Παρακρατούμενοι φόροι 1.050,00 

Πλέον Τέλη Χ/μου στο ακαθάριστο 

εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 

10.000,00Χ3% 

300,00 
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Εισφορά ΟΓΑ στα Τέλη Χ/μου 300,00Χ20% 

60,00 

Σύνολο φόρου για καταβολή  24.520,00 

Φόρος μερισμάτων 

(Θεωρούμε ότι διανέμονται όλα τα κέρδη 

) 

Δεν ισχύει  η υποχρέωση για τους 

τηρούντες απλογραφικά βιβλία 

Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση 24.520,00 

 

Η κατανομή των κερδών στους εταίρους μέλη έχει ως εξής: 

Εταίροι Ποσοστό Ιδιότητα Κέρδη φορολογούμενα 

στο όνομα της 

εταιρίας 

Κύριος 

Φόρος 

Καθαρό ποσό 

κερδών εταίρων 

Α 40% Ο.Μ. 26.800,00 10.084,00 16.716,00 

Β 30% Ο.Μ. 20.100,00 7.563,00 12.537,00 

Γ 10% Ο.Μ. 6.700,00 2.521,00 4.179,00 

Δ 20% Ο.Μ. 13.400,00 5.042,00 8.358,00 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  67.000,00 25.210,00 41.790,00 
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 6.2  Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος προσωπικών  εταιριών με τον 

Ν. 2238/94  

 6.2.1 Τρόπος φορολογίας κερδών από 01/01/2010 έως 31/12/2012 των 

προσωπικών εταιριών με τον Ν.2238/94 

 Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3842/2010 , αντικαταστάθηκε η 

παρ.1 του άρθρου 10 του  Ν.2238/94 , όπου μεταβλήθηκε ο τρόπος φορολογίας των 

κερδών των προσωπικών εταιριών για τις διαχειριστικές περιόδους που άρχιζαν από 

01/01/2010   και ίσχυσε έως  31/12/2012. Ειδικότερα με τις ανωτέρω  διατάξεις , ο 

τρόπος φορολογίας από 01/01/2010 έως 31/12/2012 των Ο.Ε & Ε.Ε. είχε ως εξής: 

«Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 

του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., 

φορολογείται με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), μετά την αφαίρεση: 

α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, 

β) των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιριών ή 

συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή 

από τη συμμετοχή σε άλλη προσωπική εταιρία, κοινοπραξία κλπ  πρόσωπα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. 

Ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες 

κληρονομικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στις οποίες μεταξύ των 

κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, τα κέρδη που αναλογούν στους 

ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, 

φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας ή κοινωνίας με συντελεστή είκοσι τοις εκατό 

(20%), αφού αφαιρεθεί επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους 

εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά 

συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή 

κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της. Τα ποσοστά αυτά δεν 

ισχύουν για τις εταιρίες του άρθρου 13 του ν. 718/1977 (ΦΕΚ 304 Α’). 

Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού 

συμμετοχής των εταίρων ή κοινωνών, στο πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών 

της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της.» 
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Η αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής είναι υποχρεωτική , επειδή πρόκειται για 

συγκεκριμένο τρόπο φορολογίας των κερδών του Ν.Π. 

Ομόρρυθμος εταίρος που συμμετέχει σε περισσότερες εταιρείες από μία  φορολογείται 

για επιχειρηματική αμοιβή  από όλες τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει. 

  

 6.2.2 Τρόπος φορολογίας των κερδών από 01/01/2013 έως 31/12/2013 

των προσωπικών εταιριών με τον Ν.2238/94 

Με τις διατάξεις της παραγράφου παρ. 1του άρθρου 3 του Ν.4110/23-01-2013 

αντικαταστάθηκαν τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 

Ν.2238/94 . Με τις νέες διατάξεις τα κέρδη των υπόχρεων  της παρ.4 του άρθρου 2 

του Κ.Φ.Ε. (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες): 

 φορολογούνται με μεγαλύτερους συντελεστές (όπως αναλυτικά 

αναφέρουμε στο κεφάλαιο 4.2.6 ) σε σχέση με τις χρήσεις 2010 έως 2012. 

 βασικό κριτήριο για τον τρόπο φορολόγησης είναι το είδος των 

τηρούμενων βιβλίων απλογραφικά ή διπλογραφικά 

 καταργείται πλήρως η επιχειρηματική αμοιβή και όλα τα κέρδη 

πλέον φορολογούνται στο επίπεδο του νομικού προσώπου. 

 προστίθεται νέα υποχρέωση για τους υπόχρεους που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, να παρακρατήσουν  , μετά την αφαίρεση του 

φόρου εισοδήματος  ,ποσοστό φόρου 10%  επί των διανεμόμενων 

κερδών. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1085/20-03-2014 διευκρινίστηκε ότι  από 

τη στιγμή που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της 

εταιρείας περί διανομής κερδών, όλα τα κέρδη θεωρούνται 

διανεμόμενα και συνεπώς σε όλα τα κέρδη επιβάλλεται ο παρακρατηθείς 

φόρος 10%. Ωστόσο, για όσους υπόχρεους υπάρχει πρόβλεψη στο 

καταστατικό τους, για τα διανεμόμενα κέρδη τους, είτε στο αρχικό είτε 

σε μεταγενέστερο που τροποποιεί το αρχικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι 

διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον εμπορικό νόμο, 

τότε επιβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% της περ.δ’ της παρ.1 του 

άρθρου 55 του ν.2238/94  μόνο στα κέρδη που πράγματι διανέμονται. 

Με την επιβολή του φόρου αυτού, για τους υπόχρεους που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας) εξαντλείται και η φορολογική 
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υποχρέωση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά για τα 

συγκεκριμένα κέρδη. 

Φορολογικά εξομοιώνεται ο τρόπος χειρισμού των διανεμόμενων 

κερδών  των προσωπικών εταιριών με αυτή που ισχύει για τις Α.Ε. & 

Ε.Π.Ε. 

 όταν προσωπική εταιρεία έχει εισόδημα π.χ. από ακίνητα, κινητές αξίες 

κλπ. τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, αυτά 

φορολογούνται με τους συντελεστές του άρθρου 10 του ν.2238/94   

ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, απλογραφικά ή 

διπλογραφικά και όχι με την επιμέρους κλίμακα του άρθρου 9 που 

αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα. 

 6.2.3 Σύγκριση Φορολογίας κερδών για την χρήση 2013 προσωπικών 

εταιριών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία 

 Έστω ότι η προσωπική εταιρία " Α " τηρεί διπλογραφικά  βιβλία και κατά την 

διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2013 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 100.000,00€ 

και προσωπική εταιρία " Β " τηρεί απλογραφικά  βιβλία και κατά την διαχειριστική 

περίοδο 01/01-31/12/2013 πραγματοποίησε επίσης  καθαρά κέρδη 100.000,00€. 

Φορολογικό έτος 2013 Απλογραφικά  Διπλογραφικά  

Φορολογητέα Κέρδη  100.000,00 100.000,00 

Φόρος   50.000,00Χ26%=13.000,00 

50.000,00Χ33% =16.500,00 

29.500,00 

26% 

26.000,00 

Προκαταβολή  55% 

16.225,00 

55% 

14.300,00 

Μείον προκαταβολή 

προηγούμενης χρήσης 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το 

ίδιο αποτέλεσμα) 

16.225,00 14.300,00 

Σύνολο πληρωτέου φόρου 29.500,00 26.000,00 

Φόρος μερισμάτων 

(Θεωρούμε ότι διανέμονται 

Δεν ισχύει  η υποχρέωση για 

τους τηρούντες απλογραφικά 

7.400,00 
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όλα τα κέρδη ) βιβλία 

Συνολική Φορολογική 

Επιβάρυνση 

29.500,00 33.400,00 

 

 

 

 

 6.2.4 Σύγκριση Φορολογίας κερδών για τις χρήσεις  2012   και 2013 

ομόρρυθμης εταιρίας  

 

Έστω ότι στην  ομόρρυθμη εταιρία  "Α" Ο.Ε  συμμετέχουν τρείς εταίροι φυσικά 

πρόσωπα  ,  ο  "Β" με ποσοστό 30% , ο "Γ" με ποσοστό 30%  και ο " Δ" με ποσοστό 

40%.  Κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2012 και 01/01-31/12/2013 

πραγματοποίησε ισόποσα καθαρά κέρδη τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 50.000,00€.  

 

2012   

Καθαρά κέρδη  50.000,00 

Μείον Σύνολο Επιχ. Αμοιβής  25.000,00 

Επιχειρηματική Αμοιβή "Α" 

50.000,00Χ50%Χ30% 

7.500,00  

Επιχειρηματική Αμοιβή "Β" 

50.000,00Χ50%Χ30% 

7.500,00  

Επιχειρηματική Αμοιβή "Γ" 

50.000,00Χ50%Χ40% 

10.000,00  

Φορολογητέα Κέρδη  25.000,00 

Φόρος Εισοδήματος 20%  5.000,00 

Πλέον Προκαταβολή 55%  2.750,00 

Μείον Προκαταβολή Προηγ . Χρ. 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

 2.750,00 

Σύνολο Φόρου προς καταβολή  5.000,00 
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2013  Απλογραφικά 

Καθαρά κέρδη  50.000,00 

Φόρος Εισοδήματος  Έως 50.000,00 με 26%  

Από 50.000,00 και άνω με 33% 

13.000,00 

Πλέον Προκαταβολή 55%  7.150,00 

Μείον Προκαταβολή Προηγ . Χρ. 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

 7.150,00 

Σύνολο Φόρου προς καταβολή  13.000,00 

 

 

2013  Διπλογραφικά 

Καθαρά κέρδη  50.000,00 

Φόρος Εισοδήματος  26%  13.000,00 

Πλέον Προκαταβολή 55%  7.150,00 

Μείον Προκαταβολή Προηγ . Χρ. 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

 7.150,00 

Σύνολο Φόρου προς καταβολή  13.000,00 

Φόρος μερισμάτων 10% 

 

(Θεωρούμε ότι διανέμονται όλα 

τα κέρδη ) 

3.700,00 

Συνολική Φορολογική 

Επιβάρυνση  

 16.700,00 

 

 

 2012 2013 

Απλογραφικά 

2013 

Διπλογραφικά 

Καθαρά κέρδη 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Συνολική Φορολογική 

Επιβάρυνση 

5.000,00 13.000,00 16.700,00 
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Συμπερασματικά , παρατηρούμε ότι υπάρχει μία κατακόρυφη άνοδος της 

φορολογίας των προσωπικών εταιριών  από την χρήση 2012 στην χρήση  2013 .Σε 

περίπτωση δε που η ομόρρυθμη τηρεί διπλογραφικά  η φορολογικής της 

επιβάρυνση τριπλασιάζεται. 

 

 6.2.5 Σύγκριση Φορολογίας κερδών για τις χρήσεις  2012   και 2013 

ετερόρρυθμης  εταιρίας  

Έστω η ετερόρρυθμη εταιρία "ΕΨΙΛΟΝ&ΣΙΑ   Ε.Ε." στην οποία συμμετέχουν το 

ΦΠ "Α" με ποσοστό συμμετοχής 25% ως ομόρρυθμο μέλος , το ΦΠ "Β" με ποσοστό 

συμμετοχής  25%  ως ετερόρρυθμο μέλος , το ΦΠ "Γ" με ποσοστό συμμετοχής 25% ως 

ομόρρυθμο μέλος και το ΝΠ "Δ" με ποσοστό συμμετοχής 25% ως ομόρρυθμο μέλος. 

Κατά την  διαχειριστική  περίοδο  01/01-31/12/2012 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 

50.000,00. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου για 

να γίνε σύγκριση μόνο ως προς τον κύριο φόρο.  

2012   

Καθαρά κέρδη   50.000,00 

Μείον Σύνολο  Επιχ. Αμοιβής   12.500,00 

Επιχειρηματική Αμοιβή "Α" 

50.000,00Χ50%Χ25% 

6.250,00  

Επιχειρηματική Αμοιβή "Β" 

50.000,00Χ50%Χ25% 

6.250,00  

Κέρδη φορολογούμενα στην ΕΕ  37.500,00 

Που αναλογούν στα Ο.Μ. 12.500,00  

"Α" Ομόρρυθμο μέλος  25% 

(50.000,00Χ25%)-6.250,00 

6.250,00  

"Γ" Ομόρρυθμο μέλος  25% 

(50.000,00Χ25%)-6.250,00 

6.250,00  

Που αναλογούν στα Ε.Μ. &Ν.Π 25.000,00  

"Β" Ετερόρρυθμο μέλος 25% 

50.000,00Χ25% 

12.500,00  

"Δ" Νομικό Πρόσωπο 25% 12.500,00  
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50.000,00Χ25% 

Φόρος στην ΕΕ  8.750,00 

Για κέρδη που αναλογούν στα ΟΜ 20% 2.500,00  

Για κέρδη που αναλογούν στα ΕΜ& ΝΠ 6.250,00  

Πλέον Προκαταβολή 55%   

Μείον Προκαταβολή Προηγ . Χρ. 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

  

Συνολική Φορολογική επιβάρυνση  8.750,00 

 

Έστω ότι η ίδια εταιρία "ΕΨΙΛΟΝ&ΣΙΑ   Ε.Ε." στην οποία συμμετέχουν το ΦΠ 

"Α" με ποσοστό συμμετοχής 25% ως ομόρρυθμο μέλος , το ΦΠ "Β" με ποσοστό 

συμμετοχής  25%  ως ετερόρρυθμο μέλος , το ΦΠ "Γ" με ποσοστό συμμετοχής 25% ως 

ομόρρυθμο μέλος και το ΝΠ "Δ" με ποσοστό συμμετοχής 25% ως ομόρρυθμο μέλος 

κατά την  διαχειριστική  περίοδο  01/01-31/12/2013 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 

50.000,00.   

Αν τηρεί απλογραφικά βιβλία τότε η φορολογική της επιβάρυνση θα έχει ως 

εξής: 

2013  Απλογραφικά 

Καθαρά κέρδη  50.000,00 

Φόρος Εισοδήματος  Έως 50.000,00 με 26%  

Από 50.000,00 και άνω με 33% 

13.000,00 

Πλέον Προκαταβολή 55%  7.150,00 

Μείον Προκαταβολή Προηγ . Χρ. 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

 7.150,00 

Σύνολο Φόρου προς καταβολή  13.000,00 

 

Ενώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία τότε θα έχει ως εξής: 

2013  Διπλογραφικά 

Καθαρά κέρδη  50.000,00 

Φόρος Εισοδήματος  26%  13.000,00 
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Πλέον Προκαταβολή 55%  7.150,00 

Μείον Προκαταβολή Προηγ . Χρ. 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

 7.150,00 

Σύνολο Φόρου προς καταβολή  13.000,00 

Φόρος μερισμάτων 10% 

 

(Θεωρούμε ότι διανέμονται όλα 

τα κέρδη στα ΦΠ  ) 

2.775,00 

Συνολική Φορολογική 

Επιβάρυνση  

 15.775,00 

 

 

 

 

 2012 2013 

Απλογραφικά 

2013 

Διπλογραφικά 

Καθαρά κέρδη 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Συνολική Φορολογική 

Επιβάρυνση 

8.750,00 13.000,00 15.775,00 

 

Παρατηρούμε ότι και στις ετερόρρυθμες  εταιρίες υπάρχει κατακόρυφη άνοδος 

της φορολογικής τους επιβάρυνσης. 

 

 6.2.6 Φορολογίας  κερδών ομόρρυθμης εταιρία για την χρήση  2013 με 

απλογραφικά βιβλία  με εισοδήματα από εμπορία ,ακίνητα και τόκους 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια δεδομένα όπως και στην ενότητα 6.1.8. 

 

Έστω η εμπορική επιχείρηση "Κ. & ΣΙΑ ΟΕ" , τηρεί απλογραφικά βιβλία  και 

συμμετέχουν οι εξής εταίροι : ο "Α" φυσικό πρόσωπο ως Ο.Μ.  με ποσοστό συμμετοχής 

40% , ο "Β" φυσικό πρόσωπο ως Ο.Μ.  με ποσοστό συμμετοχής 30% , ο "Γ"  φυσικό 

πρόσωπο ως Ο.Μ.  με ποσοστό συμμετοχής 10% και ο "Δ" νομικό πρόσωπο ως Ο.Μ. με 

ποσοστό συμμετοχής 20%.  
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Μέσα στη χρήση 2013 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη από εμπορία 50.000,00€ 

και οι  λογιστικές  διαφορές της ανήλθαν στο ποσό των 20.000,00 €. Επιπλέον είχε 

έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων 10.000,00€ και  έσοδα από τόκους καταθέσεων σε 

τράπεζα 7.000,00€, από το οποίο έγινε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% δηλαδή 

1.050,00€. 

 

 

 

Φορολογικό έτος 2013 Απλογραφικά  

Καθαρά κέρδη από Εμπορία 50.000,00 

Πλέον Λογιστικές Διαφορές  20.000,00 

Σύνολο κερδών μετά την φορολογική 

αναμόρφωση 

70.000,00 

(+)Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 

Ακαθάριστο εισόδημα 10.000,00 

Μείον Αποσβέσεις 300,00 

Μείον Ασφάλιστρα 700,00 

Καθαρό Εισόδημα  9.000,00 
 

9.000,00 

Εισόδημα από τόκους καταθέσεων  

Το ποσό  των 7.000,00 αποτελεί εισόδημα από 

κινητές αξίες και για το οποίο επήλθε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης  

0,00 

Σύνολο φορολογητέων κερδών χρήσης 79.000,00 

 Κύριος  Φόρος   50.000,00Χ26%=13.000,00 

29.000,00Χ33% =9.570,00 

22.570,00 

Πλέον Συμπληρωματικός φόρος 3% 

10.000,00Χ3% 

300,00 

Άθροισμα κύριου και συμπληρωματικού  φόρο 22.870,00 

Μείον προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα) 

12.578,50 

Πλέον Προκαταβολή  τρέχουσας χρήσης 22.870,00*55%=12.578,50 
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 12.578,50 

Μείον Παρακρατούμενοι φόροι 0,00 

Πλέον Τέλη Χ/μου στο ακαθάριστο εισόδημα 

από εκμίσθωση ακινήτων 

 

10.000,00Χ3% 

300,00 

Εισφορά ΟΓΑ στα Τέλη Χ/μου 300,00Χ20% 

60,00 

Σύνολο φόρου για καταβολή  23.230,00 

Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση 23.230,00 

 

Η κατανομή των κερδών στους εταίρους μέλη έχει ως εξής: 

Εταίροι Ποσοστό Ιδιότητα Κέρδη φορολογούμενα 

στο όνομα της 

εταιρίας 

Κύριος 

Φόρος 

Καθαρό ποσό 

κερδών εταίρων 

Α 40% Ο.Μ. 31.600,00 9.148,00 22.452,00 

Β 30% Ο.Μ. 23.700,00 6.861,00 16.839,00 

Γ 10% Ο.Μ. 7.900,00 2.287,00 5.613,00 

Δ 20% Ο.Μ. 15.800,00 4.574,00 11.226,00 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  79.000,00 22.870,00 56.130,00 

 

 

6.3  Σύγκριση  Φορολογίας κερδών μια ομόρρυθμης εταιρίας με 

διπλογραφικά βιβλία  για τις χρήσεις 2012,2013,2014 και 2015 

 

Έστω ότι στην  ομόρρυθμη εταιρία  "Α" Ο.Ε  τηρεί διπλογραφικά βιβλία και  

συμμετέχουν τρείς εταίροι φυσικά πρόσωπα  ,  ο  "Β" με ποσοστό 30% , ο "Γ" με 

ποσοστό 30%  και ο " Δ" με ποσοστό 40%.  Κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01-

31/12/2012, 01/01-31/12/2013 , 01/01-31/12/2014 και 01/01-31/12/2015 

πραγματοποίησε ισόποσα καθαρά κέρδη τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 

100.000,00€.  
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 2012 

Καθαρά κέρδη  100.000,00 

Μείον Σύνολο Επιχ. Αμοιβής  50.000,00 

Επιχειρηματική Αμοιβή "Α" 

100.000,00Χ50%Χ30% 

15.000,00  

Επιχειρηματική Αμοιβή "Β" 

100.000,00Χ50%Χ30% 

15.000,00  

Επιχειρηματική Αμοιβή "Γ" 

100.000,00Χ50%Χ40% 

20.000,00  

Φορολογητέα Κέρδη  50.000,00 

Φόρος Εισοδήματος 20%  10.000,00 

Πλέον Προκαταβολή 55%  5.500,00 

Μείον Προκαταβολή Προηγ . Χρ. 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

 5.500,00 

Σύνολο Φόρου προς καταβολή  10.000,00 

 

 

 2013 

Διπλογραφικά 

Καθαρά κέρδη  100.000,00 

Φόρος Εισοδήματος  26%  26.000,00 

Πλέον Προκαταβολή 55%  14.300,00 

Μείον Προκαταβολή Προηγ . Χρ. 

(Θεωρούμε ότι είχαμε το ίδιο 

αποτέλεσμα) 

 5.500,00 

Σύνολο Φόρου προς καταβολή  34.800,00 

Φόρος μερισμάτων 10% 

 

(Θεωρούμε ότι διανέμονται όλα 

τα κέρδη ) 

7.400,00 

Συνολική Φορολογική 

Επιβάρυνση  

 42.200,00 
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Για τα έτη 2014  και 2015 έχουμε προκύπτουν ο παρακάτω φόροι: 

 Φορολογικό έτος 2014 Φορολογικό έτος 2015 

Φορολογητέα Κέρδη  100.000,00 100.000,00 

Φόρος   26% 

26.000,00 

29% 

29.000,00 

Προκαταβολή  55% 

14.300,00 

75% 

21.750,00 

Μείον προκαταβολή 

προηγούμενης χρήσης  

14.300,00 14.300,00 

Σύνολο πληρωτέου φόρου 26.000,00 36.450,00 

Φόρος μερισμάτων 

(Θεωρούμε ότι διανέμονται 

όλα τα κέρδη ) 

7.400,00 7.100,00 

Συνολική Φορολογική 

Επιβάρυνση 

33.400,00 43.550,00 

 

 

 2012 2013 2014 2015 

Φορολογητέα 

Κέρδη 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Συνολική 

Φορολογική 

Επιβάρυνση 

10.000,00 42.200,00 33.400,00 43.550,00 

 

 

Παρατηρούμε από τα ανωτέρω παραδείγματα πως υπάρχει υπέρμετρη 

φορολογική επιβάρυνση  των προσωπικών εταιριών μετά  2012 .  Η φορολόγηση όλων 

των κερδών στο όνομα του Ν.Π. καθώς  οι αυξήσεις του κυρίου φόρου από 26%  σε 29% 

και της προκαταβολής από 55% σε 75% επιβαρύνουν στις προσωπικές επιχειρήσεις  με 

φόρους στους οποίους ουσιαστικά  δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν . 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ 

 7   ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που στην συντριπτική τους πλειοψηφία επέλεγαν την νομική μορφή των 

προσωπικών εταιριών  καθώς μέχρι και το έτος 2012  είχαν ευνοϊκότερη φορολογική 

μεταχείριση από τις ΑΕ & ΕΠΕ. Όμως από 2013 αλλάζει άρδην ο τρόπος  φορολογίας 

των προσωπικών εταιριών και εξομοιώνεται  ουσιαστικά με την φορολόγηση των 

κεφαλαιουχικών εταιριών. 

Από τη μελέτη των περιπτώσεων στην πέμπτη ενότητα παρατηρούμε μια 

κατακόρυφη αύξηση της φορολόγησης των προσωπικών εταιριών. Η τακτική του 

Κράτους , με την συνεχιζόμενη  αύξηση των φορολογικών συντελεστών,  στην 

προσπάθεια του να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερους φόρους  δεν βοηθά αλλά 

εντείνει την φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων. Πέρα όμως από τις φορολογικές 

επιβαρύνσεις που τους επιβάλλει , οι συνεχείς αλλαγές των φορολογικών νόμων , το 

πολυδαίδαλο φορολογικό σύστημα  , η γραφειοκρατία, η καθυστέρηση πληρωμής από τη 

μεριά του Κράτους προς τις επιχειρήσεις είναι παράγοντες ανασταλτικοί της 

συνεργασίας Κράτους  και επιχειρήσεων. 

Με κριτήριο το γεγονός ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα επιδεινώνεται 

εξαιτίας της  συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης ,της ανύπαρκτης εμπιστοσύνης προς το 

Κράτος και τις περιορισμένες έως ελάχιστες πηγές χρηματοδότησης  η μείωση των 

φορολογικών συντελεστών και των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι το ελάχιστο που 

απαιτείται για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού κλίματος για την επιχειρηματικότητα . 

 Ανάπτυξη των επιχειρήσεων δηλώνει και ανάπτυξη της οικονομίας. Για να 

μπορέσουν οι επιχειρήσεις και το Κράτος να ξεφύγουν από φαύλο κύκλο της ύφεσης θα 

πρέπει να χτίσουν ξανά την εμπιστοσύνη μεταξύ τους και ταυτόχρονα  θα πρέπει να 

θεσμοθετηθούν  μέτρα φορολογικού , διοικητικού και θεσμικού χαρακτήρα για μια κοινή 

προσπάθεια ανάπτυξης. 

Προτεινόμενα φορολογικά μέτρα είναι άμεσα η μείωση των φορολογικών 

συντελεστών που επιβαρύνεται το εισόδημα των εταιριών αλλά παράλληλα να υπάρξει 

δέσμευση του Κράτους για σταθερότητα του φορολογικού καθεστώτος τουλάχιστον σε 

βάθος πενταετίας. Επιπλέον  η θεσμοθέτηση μακροπρόθεσμα για περαιτέρω μείωση της 

συνολικής  φορολογικής   των  εταιριών. Η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος 
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και  η υιοθέτηση ενός πάγιου φορολογικού συστήματος ώστε να μην εμφανίζεται το 

φαινόμενο της τροποποίησης των ισχυουσών κάθε φορά φορολογικών διατάξεων. Οι 

εταιρίες θα πρέπει να φορολογούνται βάσει του αποτελέσματος της δραστηριότητας τους 

και όχι με συνεχόμενους έκτακτους και μη φόρους. 

Συμπερασματικά , η μείωση των φορολογικών συντελεστών , η σταθερότητα  του 

φορολογικού συστήματος , η αποκατάσταση της χρηματοδότηση τους από τις τράπεζες 

και η περιορισμός της γραφειοκρατίας αποτελούν τα πρώτα βήματα για την ανάκαμψη 

της οικονομίας. 
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