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Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται η στρατηγική διαχείριση των
φορολογικών επιβαρύνσεων με βασικό σκοπό τη μείωση τους και κατ’ επέκταση την
βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης και της προσόδου των συμμετεχόντων σε
αυτή. Βάση της μελέτης, κατά κύριο λόγο, αποτέλεσαν οι πολύ μικρές και μικρές
οντότητες, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, οι οποίες πλήττονται αφενός από το φαινόμενο
της υπερφορολόγησης και αφετέρου των πολλών πηγών φορολόγησης. Για το λόγο αυτό
το ζήτημα της φορολογικής στρατηγικής αντιμετωπίστηκε ολιστικά λαμβάνοντας υπόψη
τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι
ερεύνα μέσω μελετών περιπτώσεων προσομοίωσης πραγματικών δεδομένων.
Ερευνήθηκαν οι πηγές από τις οποίες προκύπτουν οι φορολογικές επιβαρύνσεις μέσω
των επιχειρηματικών κερδών και της διανομής αυτών, καθώς επίσης λειτουργίες και
στρατηγικές που μπορούν να επηρεάσουν το τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα. Για την
ολοκλήρωση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική,
διαδικτυακές πηγές και κυρίως η επίκληση στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία του
ελληνικού κράτους.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης παρουσιάζεται ένας οδηγός φορολογικής στρατηγικής
για τις επικρατέστερες νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αφού
προσδιορίζεται η συμπεριφορά των φόρων κατατίθενται προτάσεις αλλαγής νομικής
μορφής καθώς επίσης και μία σειρά λειτουργικών και διαχειριστικών πρακτικών που
επιφέρουν σημαντική μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης με απώτερο
σκοπό την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων και την επανεπένδυση τους σε τομείς της
επιχείρησης που θα επιφέρουν την περαιτέρω ανάπτυξη της.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ζήτημα της φορολογίας στην Ελλάδα πάντα αποτελούσε αντικείμενο μελέτης και
σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της λειτουργίας και των στρατηγικών των
επιχειρήσεων. Η πολυνομία, οι συνεχείς αλλαγές στους συντελεστές φορολογίας και οι
πολυάριθμες πηγές φορολόγησης συχνά αποτελούν τροχοπέδη στη δημιουργία
στρατηγικού φορολογικού σχεδιασμού και όχι μόνο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η
επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός με αλληλένδετες και αλληλοεπηρεαζόμενες
δομές και λειτουργίες η δυσκολία χάραξης πλάνου φορολογικής στρατηγικής επηρεάζει
αρνητικά το σύνολο των λειτουργιών μιας επιχείρησης με τελικό αποτέλεσμα την
απομάκρυνση των επενδύσεων και τη φυγή των κεφαλαίων σε σταθερότερες και
φιλικότερες φορολογικά χώρες. Στα πλαίσια αυτά διενεργείται η παρούσα μελέτη όπου
ερευνώνται, συνολικά, οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Κύριος στόχος της έρευνας είναι η εξοικονόμηση πόρων, με σεβασμό στην ελληνική
νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, και απώτερο σκοπό την επανεπένδυση τους σε πιο
παραγωγικές δραστηριότητες που θα επιφέρουν την ανάπτυξη της. Για το λόγο αυτό
κύριο κριτήριο της φορολογικής στρατηγικής αποτέλεσε η ρευστότητα της επιχείρησης
και οι αύξηση των χρηματοροών προς τους συμμετέχοντες σε αυτή.
Λαμβάνοντας υπόψη πως το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας είναι βασισμένο σε
πολύ μικρές έως μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (συχνά οικογενειακού τύπου) οι οποίες
αποτέλεσαν, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε όχι τόσο, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονομίας, μελετώνται οι επικρατέστερες νομικές μορφές (Ατομική Επιχείρηση, Ο.Ε,
Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Α.Ε.), ερευνώνται ολιστικά οι φορολογικές επιβαρύνσεις τους σε
συνάρτηση με τα κέρδη ενώ κατατίθενται προτάσεις ανάπτυξης, αλλαγής του
παραγωγικού τους μοντέλου και της δομής τους.
Τέλος εξετάζεται σε επίπεδο φορολογικής στρατηγικής η επιλογή της κατάλληλης
μεθόδου αποσβέσεων μικρών οντοτήτων η οποία μπορεί να επιφέρει φορολογικά οφέλη
είτε άμεσα είτε σε βάθος χρόνου.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη σωστή διαχείριση και ορθή πρόβλεψη των κερδών από
πλευράς των συμμετεχόντων καθώς αποτελούν τη βασική αρχή της εκάστοτε
φορολογικής στρατηγικής.
1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

1.1 Διάκριση Μορφών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Από Νομικής πλευράς η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας διαχωρίζεται σε
δύο ευρύτερους κλάδους που είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και οι εταιρίες. Οι εταιρικές
μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας διαχωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες όπου η
επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε
επιχειρηματία. Συνοπτικά λοιπόν έχουμε:


Οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (όπως αναφέρονται πλέον βάσει
Ε.Λ.Π., Ν.4308/2014, οι Ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίας κλπ).



Εταιρίες: Προσωπικές και Κεφαλαιουχικές (συχνά στη βιβλιογραφία μέρος των
κεφαλαιουχικών αναφέρονται και ως μικτές εταιρίες λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους).

-

Συνήθεις Μορφές προσωπικών εταιριών: Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη εταιρεία.

-

Συνήθεις Μορφές Κεφαλαιουχικών εταιρειών: Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο.Ε.

Προσωπικές

Ε.Ε.

Ε.Π.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικτές

Ι.Κ.Ε.

Κεφαλαιουχικές
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Α.Ε.

1.2 Συνοπτική παρουσίαση εξεταζόμενων νομικών μορφών
1.2.1 Ατομική Επιχείρηση: Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Για την έναρξη
της δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ούτε ιδιαίτερες διατυπώσεις. Βασικό πλεονέκτημα
της είναι η μεγάλη ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων. Τα οφέλη αυτά γίνονται αισθητά
κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπου η προσωπική επίβλεψη και η ταχύτητα
λήψης είναι υψίστης σημασίας. Ο επιχειρηματίας φέρει πλήρη, αποκλειστική και
απεριόριστη ευθύνη με το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων. Προτείνεται κυρίως
για επιχειρήσεις χωρίς μεγάλους τζίρους όπου ο επιχειρηματίας θέλει να λειτουργεί
συγκεντρωτικά και να λαμβάνει τις αποφάσεις κατά τη δική του και μόνο βούληση. Ο
χρόνος λειτουργίας της εξαρτάται από τις ικανότητες και τη διάρκεια ζωής του ιδιοκτήτη.
1.2.2 Ομόρρυθμη Εταιρία: Για την ίδρυση της απαιτούνται τουλάχιστον δύο εταίροι
ενώ δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο. Το βασικότερο χαρακτηριστικό της Ομόρρυθμης
Εταιρίας είναι η ολοκληρωτική, αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη των εταίρων για τα
χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Με τη λύση της εταιρίας δεν παύει η ευθύνη των
εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της. Η ομόρρυθμη εταιρία δεν χρειάζεται
συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό
συμφωνητικό. Βασικότερο μειονέκτημα της αποτελεί η απεριόριστη ευθύνη ακόμα και
όταν το ποσοστό συμμετοχής είναι πάρα πολύ μικρό. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση της
εταιρίας είναι όλη οι εταίροι εκτός αν αποφασισθεί να οριστεί ένας διαχειριστής που θα
αναλάβει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία και όχι κατά ποσοστό συμμετοχής (όπως για παράδειγμα στις Α.Ε.).
Συνιστάται σε οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις όπου προσφέρονται από κοινού
κεφάλαια και εργασία στην εταιρεία.
1.2.3 Ετερόρρυθμη Εταιρία: Το βασικότερο χαρακτηριστικό της Ετερόρρυθμης
Εταιρίας είναι ο διαχωρισμός των εταίρων σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και
τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων είναι αλληλέγγυα και
απεριόριστη για το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας εν αντιθέσει με την ευθύνη
των ετερόρρυθμων που είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της
συμμετοχής τους στην εταιρία. Ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται ως ομόρρυθμος στις
περιπτώσεις που αναγράφεται το όνομα του στην επωνυμία της εταιρείας ή συμμετέχει
στη διαχείριση και εκπροσώπησή της. Για τη σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας αρκεί
ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Προτείνεται σε επιχειρήσεις όπου η συμμετοχή και η
ενασχόληση με την εταιρεία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των εταίρων. Η επιλογή του
ομόρρυθμου εταίρου συνήθως γίνεται βάσει του κεφαλαίου που καταβάλει το κάθε
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μέλος, αυτό ωστόσο συχνά ανατρέπεται, κυρίως όταν κάποιος εταίρος με μικρό ποσοστό
αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της διαχείρισης. Η Ετερόρρυθμη Εταιρία χωρίζεται σε
δύο κατηγορίες την απλή Ε.Ε. και την κατά μετοχές Ε.Ε. Στην απλή Ετερόρρυθμη
Εταιρία τα μερίδια δεν είναι μεταβιβάσιμα, αντιθέτως τα μερίδια στην κατά μετοχές
Ετερόρρυθμη Εταιρία αντιμετωπίζονται σαν μετοχές Α.Ε. και μεταβιβάζονται κατά
βούληση.
(Νεγκάκης, 2016)
*Στην παρούσα μελέτη ερευνάται μόνο με την απλή Ετερόρρυθμη Εταιρία.
1.2.4 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης: Το βασικότερο χαρακτηριστικό της Εταιρίας
Περιορισμένης Ευθύνης είναι η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων μέχρι του ύψους του
κεφαλαίου που συμμετέχουν. Αποτελεί ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιριών ωστόσο υπάρχει σαφής διαχωρισμός της περιουσίας των
εταίρων και της εταιρίας. Για τη σύσταση της Ε.Π.Ε. απαιτείται συμβολαιογραφική
πράξη. Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε “μερίδες συμμετοχής” κάθε μία εκ των
οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 30 ευρώ. Για τη σύσταση της απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο 4.500€. Η
Ε.Π.Ε. έχει ορισμένη διάρκειά η οποία καθορίζεται από το καταστατικό έναρξης ενώ οι
αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των
εταίρων, που εκπροσωπούν κατ’ ελάχιστο το 50% του εταιρικού κεφαλαίου. Υπάρχουν
δύο όργανα λήψης αποφάσεων: Ο διαχειριστής – ές και η Γενική Συνέλευση των εταίρων.
1.2.5 Ανώνυμη Εταιρία: Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της
οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Μέχρι πρότινος απαιτούνταν ένα
σχετικά μεγάλο κεφάλαιο για την έναρξη της Ανώνυμης Εταιρείας. Ωστόσο, με το άρθρο
6, παρ. 3, εδ. Α’ της ΠΝΠ της 12/12/2012, ΦΕΚ Α’/240/12.12.2012 το ελάχιστο
απαιτούμενο κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 24.000 € από 60.000€ που ίσχυε έως τότε.
Το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση της. Το κεφάλαιο
μπορεί να είναι είτε σε μετρητά είτε σε είδος . Τηρούνται αυστηροί όροι δημοσιότητας
κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της (δημοσίευση ετήσιων
αποτελεσμάτων στο ΦΕΚ, κ.λ.π.). Οι μέτοχοι φέρουν περιορισμένη ευθύνη, υπάρχει
σαφής διαχωρισμός μεταξύ της περιουσίας της εταιρίας και της περιουσίας των μετόχων.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία μετοχών ενώ υπάρχουν δύο όργανα: H
Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για τη σύσταση της απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Κύριο χαρακτηριστικό της
Ανώνυμης Εταιρίας είναι η διαφάνεια. Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να συσταθεί από ένα
μόνο πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη συγκεντρώνοντας όλες τις μετοχές σε ένα
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μόνο πρόσωπο. Η δομή και η λειτουργία της Α.Ε. επιφέρει μεγαλύτερα κόστη συγκριτικά
με άλλες νομικές μορφές.
1.2.6 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: Η νομική αυτή μορφή θεσπίστηκε με το Νόμο
4072/2012. Ο εταιρικός τύπος της Ι.Κ.Ε. τείνει να γίνει ιδιαίτερα διαδεδομένος. Κύριο
μέλημα του νομοθέτη ήταν η ανάγκη να εξυπηρετηθούν οι μικρομεσαίες , κυρίως,
επιχειρήσεις με μία ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών.
Βασικό πρόβλημα στις προσωπικές εταιρείες αποτελεί η προσωπική ευθύνη των
ομόρρυθμων μελών ενώ αντίθετα στις Ε.Π.Ε. καθορίζονται από μία παρωχημένη
νομοθεσία που συχνά δεν εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης. Κατά
πολλούς μελετητές η Ι.Κ.Ε. αποτελεί μια σύγχρονη συνέχεια της Ε.Π.Ε. όπου σταδιακά
στοχεύει να αντικαταστήσει. Βασικά χαρακτηριστικά της αποτελούν: το πολύ χαμηλό
κεφάλαιο που απαιτείται για την έναρξη της (μόλις 1€), η ελαστικότητα στη λήψη
αποφάσεων, η δυνατότητα εξωκεφαλαιακής εισφοράς από τους εταίρους και κυρίως η
περιορισμένη ευθύνη των εταίρων. Οι Ι.Κ.Ε., όπως και οι Ε.Π.Ε. είναι υπόχρεες τήρησης
διπλογραφικού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης, αυτό επιτυγχάνει μεγαλύτερο
έλεγχο αυξάνοντας ωστόσο, συνήθως, τα κόστη λογιστικής παρακολούθησης και
διαχείρισης. Στις ομοιότητες μεταξύ Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. συμπεριλαμβάνεται και η
δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπου νομικού προσώπου. Τα τελευταία έτη επιλέγεται όλο
και περισσότερο βάσει στατιστικών.
1.3 Διάκριση Οντοτήτων ανάλογα με το μέγεθος τους
Ο Νόμος 4308/2014, “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις”, καθορίζει μεταξύ άλλων και την κατάταξη των οντοτήτων βάσει του μεγέθους
τους. Έτσι, τα ΕΛΠ χωρίζουν τις οντότητες σε 4 κατηγορίες:


Πολύ Μικρές Οντότητες



Μικρές Οντότητες



Μεσαίες Οντότητες



Μεγάλες Οντότητες
Βάσει Ευρωπαικής οδηγίας τα ΕΛΠ ορίζουν πως για την ένταξη μιας επιχείρησης σε μία
από τις παραπάνω κατηγορίες λαμβάνονται υπόψιν τα εξής χαρακτηριστικά:
1) Σύνολο Ενεργητικού
2) Κύκλος Εργασιών
3) Μέσος Όρος Απασχολούμενων στη Χρήση. (Νεγκάκης, 2016)
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Για την ένταξη μίας οντότητας (ή αλλαγή) σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες μεγεθών
θα πρέπει για τουλάχιστον δύο περιόδους να πληρούνται 2 από 3 χαρακτηριστικά που
έχουν προαναφερθεί τα μεγέθη των οποίων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1: Κριτήρια Διάκρισης Μεγεθών

Κατηγορίες

Μέσος Όρος

Σύνολο

Οντοτήτων

Προσωπικού

Ενεργητικού

Κύκλος Εργασιών

Πολύ μικρές
άρθρου 1, παρ. 2γ

-

-

≤ 1.500.000€

-

-

> 1.500.000€

≤ 10

≤ 350.000€

≤ 700.000€

≤ 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€

(ατομικές, Ο.Ε.,
Ε.Ε. κλπ)
Μικρές άρθρου 1,
παρ. 2γ (ατομικές,
Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ)
Πολύ μικρές
άρθρου 1 παρ. 2α
και 2β
Μικρές άρθρου 1
παρ. 2α και 2β

Πηγή: www.taxheaven.gr (Ν.4308/2014)

1.4 Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης
Κατά τα ΕΛΠ (και βάσει μεθοδολογίας από πολύ παλαιότερα βέβαια) η Λογιστική
παρακολούθηση των αρχείων της εταιρείας διαχωρίζονταν σε δύο μορφές.
Α) Το Απλογραφικό σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης.
Β) Το Διπλογραφικό σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης.
Το σύστημα λογιστικής παρακολούθησης αφορά τη διαδικασία και τις μεθόδους
καταχώρισης των συναλλαγών.
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-Το απλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης (πρώην βιβλία εσόδων- εξόδων)
ακολουθείται σε ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρίες με ετήσιο τζίρο έως
1.500.000€ (προαιρετικά μπορεί να ακολουθηθεί και το διπλογραφικό σύστημα).
Απλογραφικό σύστημα ακολουθούν οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2γ Άρθρο 1 του
Ν. 4308/2014. Οι οντότητες αυτές δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης Ισολογισμού.
-Το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης (πρώην βιβλία Γ’ Κατηγορίας)
παρακολουθεί τις συναλλαγές που διαμορφώνουν τα στοιχεία του ισολογισμού δηλαδή
αξίες λογαριασμών που συμμετέχουν στο ενεργητικό και το παθητικό αντίστοιχα.
Συνοπτικά Βάσει της Νομικής Μορφής:
Προσωπικές Εταιρίες και Επιχειρήσεις με Κύκλο Εργασιών μικρότερο από 1.500.000€
τηρούν απλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης (οικειοθελώς μπορούν να
τηρήσουν διπλογραφικά χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ισολογισμού).
Κεφαλαιουχικές Εταιρίες ανεξαρτήτου τζίρου και προσωπικές με τζίρο άνω του
1.500.000€

είναι

υπόχρεες

τήρησης

διπλογραφικού

παρακολούθησης.
(Νεγκάκης, 2016)
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συστήματος

λογιστικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Πολύ συχνά, και ιδίως στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου νομικής
μορφής, γεννάται το ερώτημα “Τι φορολογική επιβάρυνση θα κληθώ να καταβάλλω για
το σύνολο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας”.
Το ζήτημα της συνολικής επιβάρυνσης που προκύπτει απαιτεί εξειδίκευση και
εξατομικευμένη μελέτη προσαρμοζόμενη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Στην
παρούσα μελέτη θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ολιστικά το ζήτημα των
φορολογικών επιβαρύνσεων (βάσει των σημερινών δεδομένων), στις επικρατέστερες
νομικές οντότητες, μέσω μελετών περιπτώσεων αντιστοίχων της πραγματικής αγοράς.
Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί πως η μελέτη γίνεται για ερευνητικούς σκοπούς με τυχαία
αριθμητικά δεδομένα και στόχο την ανάδειξη των τεχνικών που μειώνουν, άλλοτε
λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, τη συνολική φορολογική επιβάρυνση. Κύριος σκοπός
είναι η εξοικονόμηση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων, η αύξηση της ρευστότητας
της επιχείρησης και η μεγαλύτερη απόδοση προς τον ή τους επιχειρηματία-ες ο οποίος
με τη σειρά του θα μπορεί να επανεπενδύσει μέρος των προσωπικών του κερδών στην
επιχείρηση. Πρέπει να τονιστεί πως οι κάτωθι μελέτες αφορούν , κατά κύριο λόγο, πολύ
μικρές και μικρές οντότητες (βάσει των Ε.Λ.Π.) με προσωποκεντρικό χαρακτήρα
διοίκησης. Για το λόγο αυτό το ζήτημα των φορολογικών επιβαρύνσεων αντιμετωπίζεται
ολιστικά λαμβάνοντας υπόψη όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τις παραμέτρους
που τις επηρεάζουν στη διαδικασία απόκτησης εισοδημάτων από επιχειρηματική
δραστηριότητα. Αξίζει να τονιστεί πως σε καμία περίπτωση δε συγχέονται οι εταιρικές
με τις ατομικές φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες τονίζεται και πάλι πως πρέπει να
αντιμετωπίζονται

αυτόνομα

βάσει

της

φορολογικής

αυτοτέλειας

απόκτησης

εισοδημάτων όπως άλλωστε ορίζουν τα άρθρα 11 έως 14 Ν2238/1994.
2.1 Η διάκριση των φορολογικών επιβαρύνσεων
Ο φόρος αποτελεί την υποχρέωση του πολίτη να καταβάλλει ένα ποσό στο κράτος, χωρίς
να λαμβάνει κάποια άμεση αντιπαροχή, ώστε αυτό να καλύψει τις δημόσιες δαπάνες του.
Οι φόροι γενικότερα διακρίνονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες: Τους άμεσους και τους
έμμεσους φόρους. Βασικό κριτήριο αποτελεί ο τρόπος είσπραξης. Οι άμεσοι φόροι
εισπράττονται ονομαστικά ενώ οι έμμεσοι βάσει παραστατικών.
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Βασικότεροι άμεσοι φόροι είναι: O φόρος εισοδήματος, o φόρος κληρονομιάς, δωρεών
κ.λ.π. ενώ οι βασικότεροι έμμεσοι φόροι είναι: o Φ.Π.Α., τέλη χαρτοσήμου, φόροι
κατανάλωσης σε αλκοολούχα ποτά κ.α. Οι άμεσοι φόροι είναι δικαιότεροι συγκριτικά με
τους έμμεσους καθώς, συνήθως, προκύπτουν από την απόκτηση εισοδήματος, ωστόσο
δεν είναι τόσο αποδοτικοί όσο έμμεσοι και εισπράττονται πιο δύσκολα παρά το μικρό
τους κόστος είσπραξης.
(Γκίνογλου, 2014)
2.2 Ολιστική Παρουσίαση Φορολογικών Επιβαρύνσεων
Από τη χρήση 2016 έχει τεθεί σε ισχύ ο Ν.4387/2016 που ορίζει τις κλίμακες φορολογίας
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων όπως επίσης και τις λοιπές φορολογικές
υποχρεώσεις. Περιλαμβάνει επίσης και μία σειρά μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό
και ασφαλιστικό σύστημα οι οποίες δεν θα μελετηθούν στην παρούσα εργασία καθώς
αποτελούν αυτοτελές αντικείμενο έρευνας.
Βάσει του Ν.4387/2016 ο Εταιρικός Φόρος Εισοδήματος καθορίζεται στο 29%
ανεξαρτήτου εταιρικής μορφής και ποσού κερδών.
Για τις ατομικές επιχειρήσεις ακολουθείται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των
μισθωτών και συνταξιούχων χωρίς ωστόσο να ισχύει καμία έκπτωση φόρου.
Πίνακας 2: Κλίμακα Φορολόγησης Μισθωτών/Συνταξιούχων

Πηγή: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

-Τέλος επιτηδεύματος: Καταβάλλεται βάσει Ν. 3986/2011 ανεξαρτήτως λογιστικού
αποτελέσματος σε έξι (6) ισόποσες δόσεις.
Οι εταιρίες βαρύνονται με 1000€ / έτος (όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε πόλη
όπου ο πληθυσμός ξεπερνά τους 200.000 κατοίκους) ή 800€/ έτος (για πληθυσμό κάτω
των 200.000 κατοίκων).
Οι ατομικές επιχειρήσεις βαρύνονται με τέλος: 650 ή 500 ευρώ αντίστοιχα.
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*Για κάθε υποκατάστημα καταβάλλεται τέλος 600 ευρώ.
-Προκαταβολή Φόρου: Με την εισαγωγή του Ν.4387/2016 όλες οι νομικές οντότητες
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι υπόχρεες να προκαταβάλουν ποσό ίσο με το
100% του φόρου που προκύπτει από τα κέρδη τους ανεξαρτήτου νομικής μορφής. Συχνά
η προκαταβολή φόρου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ποσό που καλείται να
αποδώσει με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης μιας επιχείρηση ενώ πολλές
φορές παρατηρείται το φαινόμενο να υποβαθμίζεται η σημασία της κάτι που μπορεί να
επιφέρει σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα της.
*Η προκαταβολή φόρου λειτουργεί συμψηφιστικά, αφαιρείται η περσινή προκαταβολή
και προστίθεται η προκαταβολή που προκύπτει από τα φετινά κέρδη.
-Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Εισήχθη με το Άρθρο 29 του Ν.3986/2011 ενώ
τροποποιήθηκε με το Ν.4387/2016. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε όλα
τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτου πηγής (στην παρούσα μελέτη θα
ερευνηθεί η συνεισφορά στην τελική φορολογική επιβάρυνση στο

εισόδημα από

επιχειρηματική δραστηριότητα). Στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
προκύπτει με την υποβολή της ατομικής δήλωσης Ε1.
Πίνακας 3: Κλίμακα Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

Πηγή: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

-Φόρος διανομής μερισμάτων: Με τη δημοσίευση της ΠΟΛ1068/2016 ορίζεται ρητά
πως η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα μερίσματα ορίζεται στο 15% για διανομή
κερδών που διενεργήθηκε από το 2017 και μετά. Πρακτικά για τα κέρδη των χρήσεων
2016 και έπειτα, τα οποία διανέμονται το έτος 2017 η παρακράτηση φόρου μεταβάλλεται
σε 15% έναντι 10% που ίσχυε.
Σημείωση: Στις προσωπικές εταιρίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν παρακρατείται
φόρος διανομής μερισμάτων όπως ορίζεται από την ΠΟΛ 1042/26-1-2015 που ρυθμίζει τη
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φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα του
Ν.4172/2013.
2.3 Έρευνα Μελετών Περιπτώσεων και εξεύρεση φορολογικών επιβαρύνσεων
(Βάση υπολογισμού 50.000€)
Στο σημείο αυτό ερευνώνται οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν σε
διαφορετικές νομικές οντότητες για κοινό επίπεδο κερδών (50.000€) και κοινή
προκαταβολή φόρου προηγούμενης χρήσης (10.000€).
Γίνεται καταγραφή της διαδικασίας υπολογισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων
ώστε να καταστεί εμφανής ο τρόπος που προκύπτουν.
Η έρευνα μέσω της χρήσης πραγματικών δεδομένων της αγοράς προτιμήθηκε ως μία πιο
δυναμική μέθοδος μελέτης της φορολογικής στρατηγικής σε συνάρτηση με τη
ρευστότητα. Εναλλακτική και εξίσου αξιόπιστη μελέτη θα μπορούσε να ήταν η συλλογή
στατιστικών δεδομένων από φορολογικά έντυπα επιχειρήσεων και δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις ωστόσο προτιμήθηκε η χρήση μελετών περιπτώσεων για να
καταγραφεί ολιστικά η διαδικασία εξεύρεσης του συνόλου των φόρων που προκύπτουν
από την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας και να αναλυθούν οι επιπτώσεις
κάθε επιβάρυνσης ξεχωριστά, αλλά και συνολικά, στη ρευστότητα της επιχείρησης και
στη διανομή των κερδών προς τους συμμετέχοντες σε αυτή.
Τονίζεται για άλλη μια φόρα πως σκοπός είναι να αναδειχθεί η μεθοδολογία της εξεύρεσης
της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ανά νομική μορφή καθώς και η μετέπειτα
συμπεριφορά της σε πιθανή αύξηση των κερδών. Τα πόσα που προκύπτουν αφορούν
αποκλειστικά και μόνο τα συγκεκριμένα δεδομένα.
2.3.1 Μελέτη περίπτωσης Ατομικής επιχείρησης.
Ιδιωτικός βρεφονηπιακός σταθμός (ατομική επιχείρηση), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Τηρεί απλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης και για τη χρήση 2017 τα
κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε 50.000€. Η προκαταβολή φόρου της
προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε 10.000€:

Υπολογισμός Φορολογικών επιβαρύνσεων:
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
Για τη χρήση 2017 φορολογείται βάσει κλίμακας μισθωτών/ συνταξιούχων χωρίς ωστόσο
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να ισχύει καμία έκπτωση φόρου:
0 έως 20.000 => 4.400 φόρος
20.000 έως 30.000 => 2.900 φόρος (+)
30.000 έως 40.000 => 3.700 φόρος (+)
40.000 έως 50.000 => 4.500

΄

Αναλογούν Φόρος =>15.500
-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση:

5.500

+Προκαταβολή τρέχοντος:

15.000

+ Τέλος Επιτηδεύματος:
Φόρος προς απόδοση:

650
21.650€ (1)

-Υπολογισμός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης:
Εισόδημα Μετά Φόρου = 34.500 (50.000-15.500)
Βάσει Κλίμακας προκύπτει:
0 έως 12.000 - 0€
8.000 - 176€
10.000 - 500€
4.500 - 292,50€ Άρα συνολικά προκύπτει:
Στις 34.500€ => 968,50 (2)
(1)+(2)=22.618,50€ Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 45.2%
Πίνακας 4: Ποσοτική συνεισφορά κάθε επιβάρυνσης στη συνολική
(ατομική επιχείρηση, κέρδη: 50.000€, προκαταβολή: 10.000€)

Φόρος που
αναλογεί
15.500

Προκαταβολή Τέλος επιτηδεύματος
5.500

650
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Εισφορά
Αλληλεγγύης
968,50

ΣΥΝΟΛΟ
22.618,50€

45,2%

54,8%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Γράφημα 1: Ποσοστιαίος καταμερισμός φόρων και διανομής στον επιχειρηματία επί του συνόλου των
κερδών (Ατομική Επιχείρηση).

2.3.2Μελέτη Περίπτωσης Ομόρρυθμης Εταιρίας
Τα οικονομικά δεδομένα παραμένουν ίδια, ωστόσο στην ομόρρυθμη εταιρεία (ίδιου
αντικειμένου) συμμετέχουν 2 εταίροι με ποσοστό συμμετοχής 70% για τον εταίρο Α και
30% για τον εταίρο Β.
Υπολογισμός φορολογικών επιβαρύνσεων:
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
Για τη χρήση 2017 φορολογείται βάσει φορολογικού συντελεστή 29% από το πρώτο
ευρώ. Ακολουθεί ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος:
Κέρδη:

50.000 Χ 0,29 =

14.500 Φόρος που αναλογεί

-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:
+ Προκαταβολή τρέχοντος:
+ Τέλος Επιτηδεύματος:
Φόρος προς Απόδοση:

4.500
14.500
1.000
20.000€ (1)

*Στην ομόρρυθμη εταιρία με απλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης δεν
υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (15%) όπως επίσης και
τακτικού αποθεματικού 5% (προαιρετικά η εταιρία μπορεί να παρακρατήσει τακτικό
αποθεματικό).
-Διανομή Κερδών: 50.000-14.500= 35.500
Εταίρος Α': 24.850 (35.500*0,7)
Εταίρος Β': 10.650 (35.500*0,3)=>
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-Υπολογισμός Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προκύπτει από τα διανεμόμενα κέρδη:
Εταίρος A': 418,5 (Βάσει κλίμακας) (2)
Εταίρος Β': 0 (Βάσει κλίμακας) (3)
(1)+(2)+(3)= 20418,50€ Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 40,8%
*Τα φορολογικά μεγέθη δε διαφέρουν σε ετερόρρυθμη εταιρεία, η διάκριση ανάμεσα
στις δύο νομικές μορφές έγκειται στις ανάγκες των εκάστοτε επιχειρηματιών.
Πίνακας 5: Ποσοτική συνεισφορά κάθε επιβάρυνσης στη συνολική (Ο.Ε. ή Ε.Ε., κέρδη: 50.000€,
προκαταβολή: 10.000€, συμμετοχή 70%-30%)

Φόρος που
αναλογεί
14.500

Προκαταβολή Τέλος επιτηδεύματος
4.500

1.000

Εισφορά
Αλληλεγγύης
418,50

ΣΥΝΟΛΟ
20.418,50€

40,8%
59,2%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Γράφημα 2: Ποσοστιαίος καταμερισμός φόρων και διανομής στους εταίρους επί του συνόλου των
κερδών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.).

2.3.3 Μελέτη Περίπτωσης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης
Μελετάται η περίπτωση μιας συμβουλευτικής εταιρείας όπου γενικότερα τα οικονομικά
δεδομένα παραμένουν ίδια, ωστόσο στην παρούσα Ε.Π.Ε συμμετέχουν 2 εταίροι με
ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος. Η εταιρία, ως κεφαλαιουχική, ακολουθεί
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διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης εν αντιθέσει με την Ομόρρυθμη
εταιρία του προηγούμενου παραδείγματος που ακολουθήσε απλογραφικό σύστημα.
Υπολογισμός Φορολογικών Επιβαρύνσεων:
Υπολογισμός Φόρου Που αναλογεί: 50.000 Χ 0,29= 14.500€
Κέρδη μετά Φόρων: 35.500€ (50.000-14.500)
Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού: To τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται με
συντελεστή 5% επί των καθαρών κερδών. (Κέρδη-Φόρος που αναλογεί) βάσει του
Ν.3299/04.
Τακτικό αποθεματικό: 35.500 x 5%= 1775 =>
Κέρδη προς Διανομή: 33.725 (ΚΧ-Φ-ΤΑ)
Εταίρος Α': 16.862,50€
Εταίρος Β': 16.862,50€
-Υπολογισμός φόρου διανομής μερισμάτων:
16.862,50 Χ 0,15= 2529,38
16.862,50 Χ 0,15= 2529,38
Συνολικός Φόρος Διανομής Μερισμάτων: 5058,75€ (1)
Εν συνεχεία ο υπολογισμός του φόρου προς απόδοση:
Φόρος που αναλογεί:

14.500

-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:
+ Προκαταβολή τρέχοντος :
+ Τέλος Επιτηδεύματος:
Φόρος προς Απόδοση:

4.500
14.500
1.000
20.000€ (2)

-Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης:
Εταίρος Α': 14.333,12 (ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Κ- Φ. ΜΕΡΙΣΜ.)
Εταίρος Β': 14.333,12 (ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Κ- Φ. ΜΕΡΙΣΜ.)
Βάσει κλίμακας προκύπτει: 51,33€ Έκαστος
102,66 (51,33 Χ 2) (3)
(1)+(2)+(3)= 25.161,41€ Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 50,3%
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Πίνακας 6: Ποσοτική συνεισφορά κάθε επιβάρυνσης στη συνολική (Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., κέρδη: 50.000€,
προκαταβολή: 10.000€, συμμετοχή 50%-50%)

Φόρος που
αναλογεί

Εισφορά
Προκαταβολή

14.500

Φόρος Διανομής

Τέλος Επιτ.

Αλληλεγγ

ΣΥΝΟΛΟ

ύης

4.500

5.058,75

1.000

49,70%

102,66

25.161,41€

50,3%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Γράφημα 3: Ποσοστιαίος καταμερισμός φόρων και διανομής στους εταίρους επί του συνόλου των
κερδών (Ε.Π.Ε).

2.3.4 Μελέτη Περίπτωσης Ανώνυμης Εταιρίας
Μελετάται η περίπτωση μιας βιοτεχνίας παραγωγής ρούχων νομικής μορφής Α.Ε.
Ο υπολογισμός των κερδών διαφέρει εν συγκρίσει των άνωθεν περιπτώσεων καθώς
παρά το μικρό της τζίρο (200.000 €) η εταιρία είναι υπόχρεη απογραφής.
Στοιχεία Εταιρίας:
Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία
Αριθμός Μετόχων: 12
Μέτοχος Α: 70% Συμμετοχή
Λοιποί Μέτοχοι: Συμμετέχουν ισομερώς στο κεφάλαιο και τα κέρδη της εταιρείας, ήτοι
2,73% έκαστος.
Αρχικό Απόθεμα Ετοίμων και Ημιτελών: 20.000
Αγορές Χρήσης: 90.000
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Τελικό Απόθεμα Ετοίμων και Ημιτελών: 10.000
Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης: 50.000
Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών:
Αρχικό Απόθεμα:

20.000

+ Αγορές:

90.000

- Τελικό Απόθεμα:

10.000

Κόστος Πωληθέντων: 100.000
Εν συνεχεία προχωράμε στον υπολογισμό του Μεικτού Αποτελέσματος:
Πωλήσεις: 200.000
-K.Π.:

100.000

Μ/Α:

100.000

Τέλος θα πρέπει να υπολογιστούν τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης:
Μ/Α:

100.000

- Έξοδα Διοικ. & Διαθεσης: 50.000
Κ/Α (Κέρδη Προ Φόρων): 50.000€
Υπολογισμός Φορολογικών Επιβαρύνσεων:
Υπολογισμός Φόρου Που αναλογεί: 50.000 Χ 0,29= 14.500€
Κέρδη μετά φόρων: 35.500€
Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού: 35.500 x 5%= 1775 άρα
Κέρδη προς Διανομή: 33.725
Μέτοχος Α’: 23.607,50€ (33.725 Χ 0,7)
Λοιποί Μέτοχοι: 919,77€ έκαστος
-Υπολογισμός Φόρου Διανομής Μερισμάτων (συνολικά)
33.725 Χ 0,15= 5.058,75€ (1)
Εν συνεχεία ο υπολογισμός του φόρου προς απόδοση:
Φόρος που αναλογεί

=14.500

-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:
+ Τρέχουσα προκαταβολή :
+ Τέλος Επιτηδεύματος:
Φόρος προς Απόδοση:

4.500
14.500
1.000
20.000€ (2)

-Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης:
Μέτοχος Α': 179,35€ (3)
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Λοιποί Μέτοχοι': 0 Δεν είναι υπόχρεοι καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης
(1)+(2)+(3)= 25.238,10€ Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 50,47%
Πίνακας 7: Ποσοτική συνεισφορά κάθε επιβάρυνσης στη συνολική (Α.Ε., κέρδη: 50.000€,
προκαταβολή: 10.000€, 12 μέτοχοι 1Χ70%-11/30%)

Φόρος που
αναλογεί

14.500

Εισφορά
Προκαταβολή

Φόρος Διανομής

Τέλος Επιτ.

Αλληλεγγ

ΣΥΝΟΛΟ

ύης

4.500

5.058,75

1.000

179,35

25.238,10€

50.47

49.53

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Γράφημα 4: Ποσοστιαίος καταμερισμός φόρων και διανομής στους εταίρους επί του συνόλου των
κερδών (Α.Ε.).

Συμπερασματικά: Γίνεται εμφανές πως σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα ποσοστά
συμμετοχής των εταίρων/μετόχων ειδικότερα όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης.
Ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων διασφαλίζει μικρότερη φορολογική
επιβάρυνση ωστόσο αυτό δεν αφορά τον εταιρικό φόρο αλλά το ατομικό εισόδημα του
κάθε συμμετέχοντος. Σε μεγάλες οντότητες ο διαχωρισμός είναι ξεκάθαρος ωστόσο
στην παρούσα μελέτη περίπτωσης ερευνάται η συνολική φορολογική επιβάρυνση από
την επιχειρηματική δραστηριότητα αποσκοπώντας κυρίως να φανούν οι επιβαρύνσεις
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για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες, ανεξάρτητα αν για διαχειριστικούς λόγους
έχει προτιμηθεί η νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας.
Πίνακας 8: Ποσοστιαία καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων επί των κερδών (50.000€)

ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ

Ο.Ε. ή

Ε.Π.Ε. ή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ε.Ε.

Ι.Κ.Ε.

54,8%

59,2%

49,7%

49,53%

45,2%

40,8%

50,3%

50,47%

%ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
%ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Α.Ε.

2.4 Έρευνα Μελετών Περιπτώσεων και εξεύρεση φορολογικών επιβαρύνσεων
(Βάση υπολογισμού 100.000€).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της συμπεριφοράς των συντελεστών όταν τα κέρδη
αυξάνονται. Για το λόγο αυτό παρατίθεται έρευνα με τα ακριβώς ίδια δεδομένα για ποσό
κερδών 100.000€
2.4.1 Μελέτη Περίπτωσης Ατομικής επιχείρησης:
Υπολογισμός Φορολογικών επιβαρύνσεων:
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
0 έως 20.000 => 4.400 φόρος
20.000 έως 30.000 => 2.900 φόρος (+)
30.000 έως 40.000 => 3700 φόρος (+)
40.000 έως 100.000 => 27.000 φόρος
Φόρος που αναλογεί =>38.000€
-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση:

28.000

+ Προκαταβολή τρέχοντος:

38.000

+ Τέλος Επιτηδεύματος
Φόρος Προς απόδοση:

650
66.650 € (1)

-Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης:
Εισόδημα μετά φόρου: 62.000€ (100.000-38.000)
Βάσει κλίμακας προκύπτει: 5076 (2)
Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση: (1)+(2)=71.726€
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Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 71,7%
Πίνακας 9: Ποσοτική συνεισφορά κάθε επιβάρυνσης στη συνολική
(ατομική επιχείρηση, κέρδη: 100.000€, προκαταβολή: 10.000€)

Φόρος που
αναλογεί
38.000

Προκαταβολή Τέλος επιτηδεύματος
28.000

Εισφορά
Αλληλεγγύης

650

5.076

ΣΥΝΟΛΟ
71.726,00€

28,3%

71,7%

ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΙΣΡΟΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ

Γράφημα 5: Ποσοστιαίος καταμερισμός φόρων και διανομής στους εταίρους επί του συνόλου των
κερδών (Ατομική Επιχείρηση).

2.4.2 Μελέτη Περίπτωσης Ετερόρρυθμης Εταιρίας:
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
Φόρος που αναλογεί:

29.000 (100.000 X 0,29)

-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς Απόδοση:

19.000 Υπόλοιπο προς βεβαίωση

+ Προκαταβολή τρέχοντος:

29.000

+ Tέλος Επιτηδεύματος:

1.000

Φόρος προς απόδοση:

49.000€ (1)

-Διανομή Κερδών: 100.000-29.000= 71.000
Εταίρος Α': 49.700 (71.000*0,7)
Εταίρος Β': 21.300 (71.000*0,3)
-Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης:
Εταίρος A': 2053,50 (Βάσει Κλίμακας) (2)
Εταίρος Β': 241,00 (Βάσει Κλίμακας) (3)
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(1)+(2)+(3)= 51.294,50 Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 51,25%
Πίνακας 10: Ποσοτική συνεισφορά κάθε επιβάρυνσης στη συνολική (Ε.Ε. ή Ο.Ε., κέρδη: 100.000€,
προκαταβολή: 10.000€, συμμετοχή 70%-30%)

Φόρος που
αναλογεί

Προκαταβολή Τέλος επιτηδεύματος

29.000

19.000

Εισφορά
Αλληλεγγύης

1.000

2.294,50

48,75%

ΣΥΝΟΛΟ
51.294,50€

51,25%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Γράφημα 6: Ποσοστιαίος καταμερισμός φόρων και διανομής στους εταίρους επί του συνόλου των
κερδών (Ε.Ε.).

2.4.3 Μελέτη Περίπτωσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (αντί Ε.Π.Ε):
(Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζεται η νομική μορφή της Ι.Κ.Ε. η οποία δε
διαφέρει σημαντικά από αυτή της Ε.Π.Ε.).
Υπολογισμός φόρου που αναλογεί: 100.000 Χ 0,29= 29.000€.
Κέρδη μετά φόρων: 71.000 (100.000-29.000)
Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού: 71.000 X 5%= 3.550€ άρα:
Κέρδη Προς διανομή: 67.450
Εταίρος Α’: 33.725
Εταίρος Β’: 33.725
-Υπολογισμός φόρου διανομής μερισμάτων:
67.450 X 15%= 10.117,50€ (1)
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Εν συνεχεία ο υπολογισμός του φόρου προς απόδοση:
Φόρος που αναλογεί:

29.000

-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς Απόδοση:

19.000 Υπόλοιπο προς βεβαίωση

+ Τρέχουσα προκαταβολή: 29.000
+ Tέλος Επιτηδεύματος:

1.000

Φόρος προς απόδοση:

49.000€ (2)

-Υπολογισμός Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης:
Εταίρος Α': 28.666,25 (ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Κ- Φ. ΜΕΡΙΣΜ.)
Εταίρος Β': 28.666,25 (ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Κ- Φ. ΜΕΡΙΣΜ.)
Βάσει κλίμακας: 601.31 έκαστος
1218,63€ (609,31 Χ 2) (3)
(1)+(2)+(3)= 60.336,13 Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 60,33%
Πίνακας 11: Ποσοτική συνεισφορά κάθε επιβάρυνσης στη συνολική (Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.., κέρδη:
100.000€, προκαταβολή: 10.000€, συμμετοχή 50%-50%)

Φόρος που
αναλογεί

29.000

Εισφορά
Προκαταβολή

Φόρος Διανομής

Τέλος Επιτ.

Αλληλεγγ

ΣΥΝΟΛΟ

ύης

19.000

10.117,50

1.000

1.218,63

60.336,13€

39,67%
60,33%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΙΣΡΟΗ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Γράφημα 7: Ποσοστιαίος καταμερισμός φόρων και διανομής στους εταίρους επί του συνόλου των
κερδών (Ι.Κ.Ε.).
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2.4.4 Μελέτη Περίπτωσης Ανώνυμης Εταιρίας:
Κατ’ αντιστοιχία της μελέτης 2.3.4 τα δεδομένα διαμορφώνονται ως εξής:
Αρχικό Απόθεμα:
+ Αγορές:

40.000
170.000

- Τελικό Απόθεμα:

60.000

Κόστος Πωληθέντων: 150.000
Εν συνεχεία προχωράμε στον υπολογισμό του Μεικτού Αποτελέσματος:
Πωλήσεις: 330.000
-K.Π.:

150.000

Μ/Α:

180.000

Τέλος θα πρέπει να υπολογιστούν τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης:
Μ/Α:

180.000

- Έξοδα Διοικ. & Διαθεσης: 80.000
Κ/Α (Κέρδη Προ Φόρων): 100.000 €
Υπολογισμός Φορολογικών Επιβαρύνσεων:
Υπολογισμός φόρου που αναλογεί: 100.000 Χ 0,29= 29.000€
Κέρδη μετά φόρων: 71.000€ (100.000-29.000)
Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού: 71.000 x 5%= 3.550 άρα
Κέρδη προς Διανομή: 67.450
Μέτοχος Α’: 47.215,00€ (67.450 Χ 0,7)
Λοιποί Μέτοχοι: 1839,55 € έκαστος (20.235:11)
-Υπολογισμός φόρου διανομής μερισμάτων:
67.450 Χ 0,15= 10.117,50 (1)
Εν συνεχεία ο υπολογισμός του Φόρου προς απόδοση
Φόρος που αναλογεί:

29.000

-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς Απόδοση:

19.000

+ Τρέχουσα προκαταβολή:

29.000

+ Tέλος Επιτηδεύματος:
Φόρος προς απόδοση:

1.000
49.000€ (2)

-Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης:
Μέτοχος Α': 1867,13 € (3) Βάσει κλίμακας ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης
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Λοιποί Μέτοχοι: 0 Δεν είναι υπόχρεοι καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης
(1)+(2)+(3)= 61.984,63 € Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 58,23%
Πίνακας 12: Ποσοτική συνεισφορά κάθε επιβάρυνσης στη συνολική (Α.Ε., κέρδη: 100.000€,
προκαταβολή: 10.000€, 12 μέτοχοι 1Χ70%-30/11%)

Φόρος που
αναλογεί

29.000

Εισφορά
Προκαταβολή

Φόρος Διανομής

Τέλος Επιτ.

Αλληλεγγ

ΣΥΝΟΛΟ

ύης

19.000

10.117,50

1.000

1.867,13

61.984,63€

38,02%
61,98%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Γράφημα 8: Ποσοστιαίος καταμερισμός φόρων και διανομής στους εταίρους επί του συνόλου των
κερδών (Α.Ε.).

Συγκεντρωτικά ο ποσοστιαίος καταμερισμός των φόρων και διανεμόμενων κερδών ανά
νομική μορφή συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 13: Ποσοστιαία καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων επί των κερδών (100.000€) ]

ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ
%ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
%ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ

Ο.Ε. ή

Ε.Π.Ε. ή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ε.Ε.

Ι.Κ.Ε.

28,2%

51,25%

40,67%

41,77%

72,8%

48,75%

60,33%

61,98%

24

Α.Ε.

Συμπέρασματικά: Παρατηρείται πως καθώς τα κέρδη διπλασιάζονται οι συνολικές
φορολογικές επιβαρύνσεις αυξάνονται προοδευτικά. Για το συγκεκριμένο επίπεδο
κερδών (100.000€) φαίνεται πως ανεξαρτήτου νομικής μορφής η φορολογική
επιβάρυνση που καλείται να αποδοθεί λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι
μεγαλύτερη από τα καθαρά διανεμόμενα κέρδη. Στο αποτέλεσμα αυτό καταλήγουμε
μετά την πολλαπλή φορολόγηση σε ποικίλες πηγές που δεν αφορούν αποκλειστικά και
μόνο τον εταιρικό φόρο εισοδήματος. Και πάλι σημαντικό ρόλο παίζει η δομή της
επιχείρησης και ο αριθμός των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό πάντοτε απαιτείται
εξατομικευμένη ανάλυση των δεδομένων και της φορολογικής στρατηγικής
γενικότερα.

2.5 Συνοπτική παρουσίαση φορολογικών επιβαρύνσεων για διάφορα ποσά κερδών
Για να σχηματιστεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη συμπεριφορά του φόρου
όσο τα κέρδη αυξάνονται παρατίθεται ο πίνακας 14.
Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα υπολογισμού παραμένουν ίδια: Φόρος που προκαταβλήθηκε
10.000€, στην Ο.Ε. μετέχουν δύο εταίροι με 70% και 30% συμμετοχή αντίστοιχα, στην
Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. δύο επίσης εταίροι με 50% έκαστος ενώ στην Α.Ε. συμμετέχουν 12 μέτοχοι
εκ των οποίων ένας κατέχει το 70% των μετοχών ενώ οι υπόλοιποι 11 μοιράζονται το 30%
ισομερώς.
Πίνακας 14: Αναλογούντες φόροι ανά Νομική Μορφή για συγκεκριμένα ποσά κερδών

ΚΕΡΔΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ

Ο.Ε./Ε.Ε

Ε.Π.Ε/ Ι.Κ.Ε.

Α.Ε.

10.000

0

0

1.011,75

1.011,75

20.000

722,00

2.600,00

4.623,50

4.623,50

30.000

5.511,00

8.464,00

11.435,25

11.436,13

40.000

13.276,00

14.375,56

18.254,77

18336,17

50.000

22.618,50

20.418,50

25.161,54

25.238,10

60.000

31.976,00

26.484,16

32.246,00

32.250,48

80.000

50.804,00

37.820,63

46.544,00

46.827,89

100.000

71.726,00

51.294,00

60.336,13

58.225,30

Ο πίνακας 14 παρουσιάζει ποσοτικά τις φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν για
συγκεκριμένα ποσά κερδών. Ωστόσο τα ποσά αυτά προκύπτουν από συγκεκριμένες
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παραμέτρους που επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Στόχος της μελέτης, όπως έχει
προαναφερθεί, είναι να εξεταστεί η μεθοδολογία υπολογισμού ώστε να εξαχθούν ορθά
συμπεράσματα και να ερευνηθεί η τάση των φορολογικών επιβαρύνσεων καθώς τα
παραπάνω νούμερα είναι καθαρά ενδεικτικά και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση
εξαγωγής μελετών περιπτώσεων. Με τη βοήθεια διαγράμματος που ακολουθεί (Γράφημα
9) μπορούμε να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη λειτουργία και τη
συμπεριφορά των φόρων.
80

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΟΕ

ΙΚΕ

ΑΕ

70
60
50
40
30
20
10
0

10.000
ΑΤΟΜΙΚΗ
0
ΟΕ
0
ΙΚΕ
10,11
ΑΕ
10,1

20.000
3,6
13
23,11
23,1

30.000
18,3
28,2
38,1
38,12

40.000
33,2
35,9
45,63
45,8

50.000
45,24
40,84
50,3
50,47

60.000
53,29
44,15
53,7
53,75

80.000
63,5
47,28
58,18
58,53

100.000
71,72
51,29
60,33
61,98

Γράφημα 9: Ποσοστιαία αναλογία φορολογικής επιβάρυνσης επί των κερδών ανά νομική οντότητα

2.6 Συμπεράσματα Μελέτης φορολογικών επιβαρύνσεων
Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι όσο τα κέρδη αυξάνονται οι φορολογικές
επιβαρύνσεις αυξάνονται προοδευτικά. Για το αποτέλεσμα των φορολογικών
επιβαρύνσεων βαρύνοντα ρόλο διαδραματίζουν διάφορες πηγές και όχι μόνο η κλίμακα
ή ο συντελεστής (που είναι η βασικότερη).
Σχετικά με την επιρροή της προκαταβολής φόρου στο τελικό πληρωτέο φορολογικό
αποτέλεσμα: Γενικά η φιλοσοφία της προκαταβολής φόρου στηρίζεται σε μια συνθήκη
πως τα κέρδη στην επόμενη χρήση θα είναι αντίστοιχα με τα φετινά. Στον επιχειρηματικό
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κόσμο ωστόσο τα πράγματα συνεχώς μεταβάλλονται και συχνά η πρόβλεψη αυτή
αποτυγχάνει δημιουργώντας σημαντικές στρεβλώσεις στην τελική επιβάρυνση όπως και
στη ρευστότητα της επιχείρησης . Μέρος του κεφαλαίου 2 στοχεύει στην ανάδειξη της
επιρροής της στο τελικό αποτέλεσμα. Από το γράφημα 9 παρατηρείται πως η ατομική
επιχείρηση και οι προσωπικές εταιρίες δε θα πληρώσουν φόρο για κέρδη 10.000€ ενώ οι
κεφαλαιουχικές θα κληθούν να καταβάλλουν μόνο το φόρο διανομής των κερδών τους.
Πρακτικά κανείς θα μπορούσε να ισχυριστεί πως ο φόρος έχει προκαταβληθεί, κάτι που
είναι σωστό, ωστόσο οι τριγμοί στο cashflow των επιχειρήσεων είναι συνεχείς ενώ ο
προγραμματισμός τους συχνά αποτυγχάνει λόγω της υποεκτίμησης της επιρροής της στο
τελικό αποτέλεσμα. Μία άλλη σημαντική επίπτωση της προκαταβολής φόρου στις
χρηματοροές της επιχείρησης αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής φόρου λόγω αυτής. Στην
περίπτωση αυτή οι φορολογικές αρχές θα ζητήσουν έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης.
Αυτός ο έλεγχος δε θα αφορά κάποια πιθανή παράβαση ή κάποια περίπτωση
φοροδιαφυγής αλλά θα προκύπτει από την ανάγκη να ελεγχθεί η επιστροφή ενός φόρου
ο οποίος έχει προεισπραχθεί από τις αρχές χωρίς προφανώς να διενεργηθεί έλεγχος
είσπραξης. Η διαδικασία του ελέγχου θα επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην
επιστροφή του φόρου και πιθανόν μεγάλο πρόβλημα στη ρευστότητα της επιχείρησης.
Εν κατακλείδι στο φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη η επίπτωση της προκαταβολής φόρου καθώς σε πιθανή μείωση των
κερδών μπορεί να επιφέρει εισροή χρημάτων ενώ όταν τα κέρδη αυξάνονται τότε
πιθανότατα να επιφέρει σημαντική εκροή κεφαλαίου η οποία θα πρέπει να προβλεφθεί.
Κάτι που φαίνεται αμέσως από το γράφημα είναι πως οι κεφαλαιουχικές και μικτές
εταιρίες ακολουθούν κοινή πορεία (όπως συμβαίνει και στις προσωπικές εταιρίες). Συχνά
λοιπόν η επιλογή του εταιρικού τύπου εναπόκειται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε
επιχείρησης παρόλο που σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η φορολογία. Εκεί που
παρατηρείται πως η ακολουθία αρχίζει να χάνεται είναι όταν τα κέρδη αυξάνονται. Ο
λόγος που συμβαίνει αυτό δεν είναι άλλος από τη διασπορά των κερδών άρα και την
πιθανή συμμετοχή τους και σε άλλες πηγές φορολόγησης. Για το λόγο αυτό
χρησιμοποιήθηκε Ι.Κ.Ε. δύο εταίρων ενώ προτιμήθηκε η Α.Ε. 12 εταίρων. Εδώ θα πρέπει
να τονιστεί και η ανάγκη να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά τα νομικά από τα φυσικά
πρόσωπα καθότι τα διανεμόμενα κέρδη και ο φόρος των παραπάνω εταιριών παραμένουν
ίδια. Η ολιστική αντιμετώπιση προκύπτει από την ανάγκη που παρατηρείται στην αγορά
να μελετάται και ο βαθμός ικανοποίησης μια επένδυσης, είτε αφορά πολύ μικρές
οντότητες ,όπου είναι αναμενόμενο να συμβαίνει, είτε και μεγαλύτερες καθώς συχνά οι
κύριο μέλημα των επενδυτών αποτελεί η ικανοποίηση και το καθαρό κέρδος που
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εισπράττεται από τους μετόχους. Στην Ι.Κ.Ε. λοιπόν όπου τα έσοδα προς τους εταίρους
είναι αυξημένα ,λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχόντων, καλούνται να καταβάλλουν
επιπλέον ποσά για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η επιπρόσθετη λοιπόν πηγή
φορολόγησης μπορεί να θεωρηθεί άλλη μια αντιαναπτυξιακή επιβάρυνση η σημασία της
οποίας δεν πρέπει να υποτιμάται.
Μία σημαντική διαφορά που παρατηρείται στις προσωπικές εταιρίες σε σχέση με τις
κεφαλαιουχικές είναι η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών. Το Γράφημα 9 κάνει
εμφανή τη διαφορά αυτή καθώς μαρτυρά πως με κοινό συντελεστή φορολόγησης και
κοινά κέρδη η συνολική φορολογική επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη στις κεφαλαιουχικές.
Τέλος μέσα από τους πίνακες, και τα γραφήματα παρατηρείται πως παρουσιάζεται
προοδευτική τάση αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων η δυναμική της οποίας
ποικίλει ανά νομική μορφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ατομική επιχείρηση
που μπορεί να ξεκινά με μηδενική φορολογική επιβάρυνση (ή και επιστροφή φόρου) και
καταλήγει να αποδίδει πάνω από το 70% των κερδών της. Η προφανής αιτία του
γεγονότος αυτού δεν είναι άλλη από τη φορολόγηση με την κλίμακα μισθωτών, όσο η
κλίμακα μένει κάτω από το 29% (συντελεστή φορολόγησης εταιριών) υπερτερεί
ξεκάθαρα, σταδιακά ωστόσο και όσο τα κέρδη και οι συντελεστές της κλίμακας
αυξάνονται χάνονται τα οφέλη του χαμηλότερου συντελεστή, ενώ στα υψηλότερα κέρδη
καθίσταται ασύμφορη. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για αλλαγές στο μίγμα της
φορολογικής στρατηγικής που επιτυγχάνονται με ποικίλους τρόπους, όπως αλλαγή
νομικής μορφής ή διαχείρισης γεγονότων ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, μερικοί εκ
των οποίων αναλύονται στα παρακάτω κεφάλαια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: METATΡΟΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.
Στο κεφάλαιο 2 ερευνήθηκε η συνολική φορολογική επιβάρυνση και η πρόσοδος προς
τους συμμετέχοντες μετά από αυτή στις πιο διαδεδομένες νομικές οντότητες.
Όπως έχει προαναφερθεί σε επιχειρήσεις (μικρές και πολύ μικρές) με χαμηλό κύκλο
εργασιών, μικρά κέρδη και έναν ή ελάχιστους συμμετέχοντες υπάρχουν προοπτικές για
εύκολη και γρήγορη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων με
στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης και τη σταδιακή μεγέθυνση της.
Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ήταν η μεταβολή της νομικής της μορφής ώστε να
εξοικονομηθούν κεφάλαια από τη διαφορά και τη στρατηγική στους φορολογικούς
συντελεστές. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ατομική επιχείρηση.
Παραπάνω έγινε εμφανές πως λόγω της κλίμακας φόρου οι φορολογικές επιβαρύνσεις
που προκύπτουν αυξάνονται προοδευτικά όταν τα κέρδη ανεβαίνουν.
Μια πιθανή μετατροπή της επιχείρησης από προσωπική σε κεφαλαιουχική θα μπορούσε
να επιφέρει αλλαγές στη φορολογική στρατηγική χωρίς να επηρεάσει σημαντικά τη δομή
και τη ρευστότητα της επιχείρησης. Κάτι τέτοιο για να συμβεί θα πρέπει να απαιτείται
από τις πραγματικές συνθήκες οι οποίες θα προδίδουν πως η επιχείρηση αναπτύσσεται
και αλλάζει ριζικά τις λειτουργίες της διαχείρισης της. Αξίζει να σημειωθεί πως τέτοιου
είδους μεταβολές έχουν θετικό αντίκτυπο σε μικρές επιχειρήσεις είτε μονοπρόσωπες είτε
οικογενειακού χαρακτήρα παρά σε μεγάλες ή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες εκ
προοιμίου επιλέγουν κεφαλαιουχικού χαρακτήρα νομική μορφή (κυρίως Α.Ε.) λόγω της
μεγάλης ανάγκης που υπάρχει για εσωτερικό έλεγχο και πολυγνωμία στη λήψη
αποφάσεων. Τέλος ο νόμος, όπως έχει προαναφερθεί, επιβάλει το διπλογραφικό σύστημα
λογιστικής παρακολούθησης για ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1.500.000 €. Η επιβολή
αυτή, πόσο δε μάλλον, όταν συνοδεύεται από επαρκή κερδοφορία ωθεί αυτομάτως τη
διοίκηση στην επιλογή κεφαλαιουχικής μορφής.
3.1 Η εφαρμογή της αμοιβής διαχείρισης και οι επιπτώσεις της στις πολύ μικρές και
μικρές οντότητες
Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχει ανάγκη αλλαγής της νομικής μορφής όχι
μόνο για φορολογικούς αλλά και για λειτουργικούς σκοπούς. Οι αλλαγές αυτές ωστόσο
μπορεί να επιφέρουν μια σειρά επιπρόσθετων διαχειριστικών λειτουργιών για τις οποίες
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ο εμπλεκόμενος μπορεί να λάβει ανταμοιβή από την εταιρία. Σε κάθε περίπτωση η
παροχή διαχειριστικής αμοιβής θα πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση και τις ανάγκες
της επιχείρησης και δεν πρέπει να συγχέεται με την προσωπική εργασία που πιθανόν
καταβάλουν οι εταίροι καθώς για αυτήν αμοίβονται μέσω της διανομής κερδών. Αμοιβές
που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα- μέλη εταιριών απλά για τη συμμετοχή τους σε
αυτές δεν εκπίπτουν από τα έσοδα (ΠΟΛ1113/2015). Επίσης, αμοιβές που χορηγούνται
σε διευθυντές, μέλη Δ.Σ. ή συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών εταιριών, βάσει της παραγράφου 2 άρθρο 12 Ν
4172/2013 θεωρούνται εργασιακή σχέση.
(epixeirisi.gr, 2016).
Ωστόσο η λήψη αμοιβής που αφορά την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης ή εκπροσώπησης
μιας προσωπικής εταιρίας εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα (ΠΟΛ.1139/2015).
Γίνεται σαφές πως η χορήγηση της διαχειριστικής αμοιβής θα πρέπει να τεκμηριώνεται
απόλυτα. Ειδικότερα δε στις προσωπικές εταιρίες όπου οι ανάγκες διαχείρισης είναι πολύ
μικρότερες συγκριτικά με τις κεφαλαιουχικές. Για το λόγο αυτό προτείνεται να
αναγράφεται στο καταστατικό η πιθανότητα και οι λόγοι χορήγησης αμοιβής διαχείρισης
και να συντάσσεται πρακτικό συνέλευσης των εταίρων όπου αφού θα αιτιολογείται εν
συνεχεία θα εκδίδεται η απόφαση χορήγησης αμοιβής διαχείρισης μέσω της γενικής
συνέλευσης των εταίρων. (σ.σ. Παράρτημα).
Αξίζει να σημειωθεί πως η χορήγηση της αμοιβής διαχείρισης έχει σαν αποτέλεσμα μια
σειρά πρόσθετων λειτουργιών. Οι αμοιβές διαχείρισης φορολογούνται με την κλίμακα
των μισθωτών και συνταξιούχων τηρώντας κανονικά τα αφορολόγητα όρια ενώ η αμοιβή
συμμετέχει και στην εισφορά αλληλεγγύης. Επιπρόσθετα υπολογίζεται τέλος
χαρτοσήμου 1,2% βάσει του κώδικα τελών χαρτοσήμου παράγραφος 7 άρθρο 5.
3.1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χορήγηση Διαχειριστικής Αμοιβής
H απόφαση για χορήγηση αμοιβής διαχείρισης σε κάποιον ή κάποιους από τους εταίρους
επιφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που μπορεί να επηρεάσουν
πολλές από τις λειτουργίες της επιχείρησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Πλεονεκτήματα Χορήγησης Αμοιβής Διαχείρισης:

 Μειώνει τα κέρδη και κατ’ επέκταση τη φορολογική επιβάρυνση. (η αμοιβή
διαχειριστή λογίζεται ως δαπάνη της επιχείρησης).

 Αυξάνει τη χρηματοροή προς τον επιχειρηματία.
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 Παρέχει στην επιχείρηση και τον επιχειρηματία καλύτερο οικονομικό
προγραμματισμό καθώς σταθεροποιεί τις επιχειρηματικές εκροές και τις
προσωπικές εισροές.

 Παρέχει σταθερότητα στις ταμειακές εκροές που προορίζονται για την καταβολή
των φόρων καθώς μέρος των φορολογικών επιβαρύνσεων καταβάλλεται μηνιαίως
μέσω της υποβολής Φ.Μ.Υ.

 Συνήθως χορηγείται σε κεφαλαιουχικής μορφής εταιρίες έτσι επιτυγχάνεται
μεγαλύτερος

έλεγχος

λόγω

διπλογραφικού

συστήματος

λογιστικής

παρακολούθησης.
Μειονεκτήματα Χορήγησης Αμοιβής Διαχείρισης:

 Χειρότερη γενική εικόνα σχετικά με την κερδοφορία της επιχείρησης.
 Μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα.
 Μειωμένη ρευστότητα για την επιχείρηση λόγω της δαπάνης που
πραγματοποιείται για την αμοιβή διαχείρισης.

 Κακή εικόνα στους προμηθευτές (τα μειωμένα κέρδη επιφέρουν χαμηλότερες
πιστώσεις).

 Απομάκρυνση πιθανών μελλοντικών επενδυτών ή συμμετεχόντων λόγω χαμηλής
κερδοφορίας.

 Συνήθως αυξάνει τα κόστη διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης (Λόγω
μεταβολής της νομικής μορφής).
3.2 Μελέτη χορήγησης διαχειριστικών αμοιβών σε Ομόρρυθμη Εταιρία
Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης θα γίνει προσπάθεια να εξεταστεί μια περίπτωση
Ομόρρυθμης Εταιρίας, με αντικείμενο δραστηριότητας την ενοικίαση οχημάτων, που
θέτει τρεις βασικούς στόχους ώστε να διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργίας της. Η πρώτη
στόχευση της είναι να δημιουργήσει το πλάνο της φορολογικής της επιβάρυνσης για το
ερχόμενο διάστημα. Δεύτερος στόχος αποτελεί η αύξηση της απόδοσης προς τους
εταίρους λόγω αυξημένων διαχειριστικών απαιτήσεων ενώ το τρίτο σκέλος αφορά την
ανάγκη εξομάλυνσης των χρηματοροών από την επιχείρηση προς τους εταίρους με σκοπό
τη σταθεροποίηση του εταιρικού προγραμματισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάγκη
εξομάλυνσης των χρηματοροών προς τους εταίρους προκύπτει λόγω της σχετικής
εποχικότητας που παρουσιάζει η επιχείρηση που πηγάζει από την αυξημένης ζήτηση που
παρατηρείται σε δύο περιόδους του χρόνου. Για την προεργασία ωστόσο απαιτείται η
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εκπροσώπηση της εταιρίας, που γίνεται από τους ίδιους τους εταίρους, σε αγορές του
εξωτερικού καθώς επίσης και διαχείριση γεγονότων πέραν του κλασικού αντικειμένου
της εταιρίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Είναι εμφανές πως παρατηρείται ένα σύνθετο πρόβλημα τριών διαστάσεων το οποίο
απαιτεί προσεκτική μεταχείριση από τη διοίκηση της επιχείρησης. Επίσης διαφαίνεται
πως πρόκειται για προσωποκεντρικής διαχείρισης εταιρία όπου με την ορθή συνεννόηση
των επιχειρηματιών μπορούν να βρουν λύση μια σειρά προβλημάτων που εν τέλει
φαίνεται να συνδέονται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
- Νομική Μορφή: O.E.
- Έδρα: Θεσσαλονίκη
- Εταίροι: A 50% συμμετοχή και Β 50% συμμετοχή επίσης.
- Προβλεπόμενα Προ φόρων και πιθανής χορήγησης Διαχειριστικής Αμοιβής Κέρδη
χρήσης 2017: 50.000 €.
- Προκαταβολή Φόρου προηγούμενης Χρήσης: 10.000 €.
- Ακολουθείται απλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης.
Μετά τη συμβουλή ειδικού φοροτέχνη, συμβούλου ανάπτυξης και την προσωπική τους
εμπειρία αποφασίζουν να καταρτίσουν ένα συνολικό πλάνο φορολογικής και όχι μόνον
στρατηγικής ώστε να εκτιμήσουν πιθανά οφέλη από χορήγηση αμοιβής διαχείρισης
εφόσον σε κάθε περίπτωση δικαιούνται να λαμβάνουν οι εταίροι όπως έχει διευκρινιστεί
παραπάνω και τεκμηριωθεί από την εκφώνηση. Στα πλαίσια αυτά διαπιστώνεται πως ένα
ποσό των 1000€ για τον καθένα δε θα επηρέαζε σημαντικά ρευστότητα της επιχείρησης
ενώ θα λειτουργούσε ως ανταπόδοση για τις καθημερινές ανάγκες διαχείρισης που
καλύπτουν.
Εφόσον ληφθεί αυτή η απόφαση τα κέρδη της εταιρίας μεταβάλλονται σε 26.000€
(50.000-24.000).
3.2.1 Υπολογισμός Φορολογικών Επιβαρύνσεων στα υπάρχοντα κέρδη.
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
Φόρος που αναλογεί:

14.500 (50.000 X 0,29)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε : 10.000
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:

4.500

+Προκαταβολή τρέχοντος:

14.500
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+Tέλος επιτηδεύματος:
Φόρος προς απόδοση:

1.000
20.000€ (1)

Διανομή Κερδών: 50.000-14.500= 35.500
Εταίρος Α': 17.750 (35.500*0,5)
Εταίρος Β': 17.750 (35.500*0,5)
Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης:
Εταίρος Α': 126,50 € (Βάσει κλίμακας) (2)
Εταίρος Β': 126,50 € (Βάσει κλίμακας) (3)
(1)+(2)+(3)= 20.253 € Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 40,5%
3.2.2 Υπολογισμός Φορολογικών Επιβαρύνσεων μετά από χορήγηση αμοιβών
διαχείρισης.
Έστω ότι αποφασίζεται να χορηγηθούν διαχειριστικές αμοιβές 1000€/μήνα (μικτά) στους
εταίρους:
Αρχικά παρουσιάζεται μια σημαντική μεταβολή των κερδών καθώς οι αμοιβές
διαχείρισης εκπίπτουν ως δαπάνη. Τα κέρδη πλέον διαμορφώνονται σε 26.000€.
Επίσης, σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να μελετηθεί και η φορολόγηση των αμοιβών
διαχείρισης ώστε να μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα της συνολικής φορολογικής
επιβάρυνσής που προκύπτει. Σημειώνεται δε ότι βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του ν.4172/2013 οι αμοιβές διαχείρισης φορολογούνται με βάση την κλίμακα μισθωτών
και συνταξιούχων. Οπότε οι υπολογισμοί διαμορφώνονται ως εξής:
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
Φόρος που αναλογεί:

7.540 (26.000 X 0,29)

-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:

-2.460

+ Προκαταβολή τρέχοντος:

7.540

+ Τέλος Επιτηδεύματος:

1.000

Φόρος προς απόδοση:

6.080€ (1)
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Διανομή Κερδών: 26.000-7.540= 18.460 €
Εταίρος Α': 9.230 (18.460 Χ 0,5)
Εταίρος Β': 9.230 (18.460 Χ 0,5)
-Υπολογισμός Φ.Μ.Υ. στις αμοιβές των διαχειριστών:
Ο Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών παρακρατείται από τις αμοιβές κάθε μήνα, ωστόσο ο
υπολογισμός του στην παρούσα μελέτη γίνεται σε ετήσια βάση για διευκόλυνση.
Εταίρος Α’: 12.000 (Συνολικό ετήσιο εισόδημα) Χ 22% (βάσει κλίμακας) = 2640 €
Στις παρούσες αμοιβές ισχύουν τα αφορολόγητα όρια μισθωτών και συνταξιούχων.
Έκπτωση Φόρου: 1900€ άρα:
Φόρος στο Ε1 του Διαχειριστή A’: 740 € (2)
Αντίστοιχα για τον Β’
Εταίρος Β’: 12.000 (Συνολικό ετήσιο εισόδημα) Χ 22% (βάσει κλίμακας) = 2640 €
Έκπτωση Φόρου: 1900€ άρα:
Φόρος στο Ε1 του Διαχειριστή Β’: 740 € (3)
-Υπολογισμός τελών χαρτοσήμου
Τα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται μηνιαία με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Υ. από την
επιχείρηση ωστόσο, χάριν διευκόλυνσης του παραδείγματος, ο υπολογισμός θα γίνει σε
ετήσια βάση.
Συνολικές ετήσιες αμοιβές διαχείρισης: 24.000€ (1000€/εταίρο για 12 μήνες
υπολογισμού). Άρα:
24.000 X 1,2%= 288€ (4)
-Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης:
Συνολικό Εισόδημα εταίρου Α’: 21.320 €
Βάσει της κλίμακας της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προκύπτει: 252€ (5)
Αντιστοίχως η ανάλυση για τον δεύτερο εταίρο (τυγχάνει να είναι ίδια):
Συνολικό Εισόδημα Εταίρου Β’: 21.320 €
Βάσει της κλίμακας της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προκύπτει: 252€ (6)
Άρα(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)= 8.352 € Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 32,1%
(επί διαμορφωμένων κερδών 26.000 €).
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3.3 Διαγραμματική απεικόνιση και σύγκριση αποτελεσμάτων
ΚΕΡΔΗ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

€20.253
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
€8.352

€29.747
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ
€17.648

€0

€5.000

€10.000 €15.000 €20.000 €25.000 €30.000 €35.000

Ο.Ε. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

Ο.Ε. ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

Γράφημα 10: Κέρδη και φορολογική επιβάρυνση σε Ο.Ε. σε περίπτωση χορήγησης αμοιβών
διαχείρισης.
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41.648€
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0
Ο.Ε. ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο.Ε. ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Γράφημα 11: Συνολική απόδοση ανά Εταίρο σε Ο.Ε. σε περίπτωση χορήγησης αμοιβών διαχείρισης.

Συμπεράσματα: Παρατηρείται πως οι αμοιβές διαχείρισης επιφέρουν πολλές αλλαγές
και στο σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων. Οι εταίροι των προσωπικών εταιριών
αυξάνουν τα εισοδήματα τους με κεφάλαια που χάνονται φαινομενικά από την εταιρία
αλλά στην πραγματικότητα μεγάλο μέρος τους αφαιρείται από τη φορολογική
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επιβάρυνση. Οι επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) είναι πολλές και ακολουθείται
διαφορετικό μείγμα φορολογικής στρατηγικής. Τα κέρδη της εταιρίας μειώνονται ,μαζί
με αυτά και οι φόροι, ενώ μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης μετατίθεται στους
εταίρους. Ωστόσο συνολικά φαίνεται πως η φορολογική ελάφρυνση είναι πολύ
σημαντική (στο συγκεκριμένη περίπτωσης εξοικονομείται περίπου το 25% των προ
φόρων κερδών που θα κατέληγε σε φό. Μέρος των κεφαλαίων που καταλήγουν στους
εταίρους, εφόσον πρόκειται και για προσωποκεντρικής διαχείρισης εταιρία, μπορεί να
επιστρέψει σε αυτή μέσω αύξησης κεφαλαίου και να διατεθούν σε λειτουργίες που θα
βοηθήσουν περαιτέρω στην ανάπτυξη της (αγορά νέων παγίων ή λογισμικού, ανάπτυξη
πωλήσεων, εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργίες μάρκετινγκ κ.α.) ενώ μπορούν να την
ισχυροποιήσουν κεφαλαιακά εξοικονομώντας ποσά από τους φόρους και μετατρέποντας
τα σε κεφάλαια. Ωστόσο μπορούν να παρουσιαστούν και μειονεκτήματα καθώς τα κέρδη
παρουσιάζονται μειωμένα. Είναι πιθανόν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε περίπτωση
ανάγκης άντλησης κεφαλαίων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να δημιουργήσουν κακή
εικόνα σε προμηθευτές επιφέροντας χαμηλότερες πιστώσεις και να απομακρύνουν
πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές εφόσον η εταιρία θελήσει κάποια στιγμή να αλλάξει
τον προσωποκεντρικό της χαρακτήρα.
3.4 Μελέτη Περίπτωσης σύγκρισης ατομικής επιχείρησης και Μονοπρόσωπης
Ι.Κ.Ε. που χορηγεί διαχειριστική αμοιβή
Σε συνέχεια των άνωθεν μελετών ακολουθεί παράδειγμα σύγκρισης ατομικής
επιχείρησης με Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Δεδομένα επιχείρησης: Έστω ατομική επιχείρηση, χωρίς υποχρέωση απογραφής,
δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 100.000€
ενώ το σύνολο των δαπανών/ εξόδων ανέρχεται σε 50.000 €. Δεν έχει χρηματοπιστωτικά
έξοδα ενώ ο πάγιος εξοπλισμός έχει αποσβεστεί πλήρως στις προηγούμενες χρήσεις. Η
προκαταβολή φόρου του προηγούμενου έτους είναι και πάλι 10.000€. Με τα αντίστοιχα
δεδομένα η επιχείρηση συντάσσει το πενταετές φορολογικό της πλάνο χωρίς να αναμένει
σημαντικές μεταβολές στους τζίρους και τα κέρδη της. Ωστόσο παρατηρείται έντονη
αύξηση των διαχειριστικών απαιτήσεων λόγω μεγάλων αναγκών εκπροσώπησης της σε
διεθνείς εκθέσεις.
Με τη συμβολή εξειδικευμένου Σύμβουλου Επιχειρήσεων- Φοροτέχνη προχωρά στη
φορολογική μελέτη των επιβαρύνσεων για την περίπτωση όπου θα παραμείνει ως έχει
καθώς και τη μελέτη των αποτελεσμάτων της σε περίπτωση που η νομική της μορφή
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ήταν Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με χορήγηση αμοιβής διαχειριστή λόγω των αυξημένων
πλέον διαχειριστικών υποχρεώσεων.
Αξίζει να τονιστεί ότι με τον όρο “μετατροπή” εννοούμε στην ουσία τη διακοπή της
ατομικής επιχείρησης και την έναρξη μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. καθώς η ατομική
επιχείρηση δε δύναται να μετατραπεί σε οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή, το Α.Φ.Μ.
της επιχείρησης ακολουθεί το φυσικό πρόσωπο πριν και μετά την έναρξη και τη
διακοπή της επιχείρησης. Στην πραγματικότητα, σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης
συγκρίνονται οι δύο νομικές μορφές με τα ίδια οικονομικά δεδομένα ώστε να τονιστούν
επιπτώσεις που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη αλλαγή νομικής μορφής.
3.4.1. Διατήρηση της υπάρχουσας νομικής μορφής (ατομική επιχείρηση)
Υπολογισμός Συνολικών Φορολογικών επιβαρύνσεων χρήσης 2018:
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
0 έως 20.000 =>

4.400 φόρος

20.001 έως 30.000 => 2.900 φόρος (+)
30.001 έως 40.000 => 3.700 φόρος (+)
40.001 έως 50.000 => 4.500
Φόρος που αναλογεί: 15.500
-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:

5.500

+ Προκαταβολή τρέχοντος:

15.500

+ Τέλος Επιτηδεύματος:
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:

650
21.650€

-Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης:
Εισόδημα Μετά Φόρου= 34.500 (50.000-15.500)
Βάσει κλίμακας προκύπτει:
12.000 - 0
8.000 – 176
10.000- 500
4.500- 292,50
34.500=> 968,50€ (2)
Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση: (1)+(2)=22.618.50 €.
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 45.2%
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 Εν συνεχεία για το 2019 :
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
0 έως 20.000 =>

4.400 φόρος

20.001 έως 30.000 => 2.900 φόρος (+)
30.001 έως 40.000 => 3.700 φόρος (+)
40.001 έως 50.000 => 4.500
Φόρος που αναλογεί: 15.500
-Φόρος που προκαταβλήθηκε 15.500
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:

0

+ Προκαταβολή τρέχοντος: 15.500
+ Τέλος Επιτηδεύματος:

650

Υπόλοιπο προς απόδοση: 16.150 € (1)
-Υπολογισμός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
Εισόδημα μετά φόρου= 34.500€ (50.000-15.500)
Βάσει κλίμακας προκύπτει:
12.000 - 0
8.000 – 176
10.000- 500
4.500- 292,50
34.500=> 968,50€ (2)
Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση: (1)+(2)= 17.118,50 €.
Ποσοστιαία καταβολή αναλογούντων φόρων και τελών επί των κερδών: 34,24%
 Για τις χρήσεις 2020 έως 2022 τα πόσα των επιβαρύνσεων παραμένουν ακριβώς
τα ίδια λόγω της σταθερότητας που παρουσιάζουν οι προβλέψεις για την
κερδοφορία.
Άρα:
Tα ποσά που θα καταβληθούν, βάσει του προγραμματισμού της διοίκησης, σε
άμεσους και έμμεσους φόρους και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται σε:
91.092,50 € για σύνολο κερδών 200.000 € σε βάθος πενταετίας.
3.4.2 Μετατροπή σε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Εν συνεχεία ακολουθεί η μελέτη όπου αποφασίζεται η μετατροπή της ατομικής
επιχείρησης σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. Η διαχειριστική
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αμοιβή , λόγω της πληθώρας διαχειριστικών εργασιών, ορίζεται σε 1.500€/μήνα
(18.000€/χρόνο). Όπως έχει προαναφερθεί η καταβολή της διαχειριστικής αμοιβής
εκπίπτει ως δαπάνη για την επιχείρηση ενώ φορολογείται βάσει της κλίμακας
μισθωτών/συνταξιούχων στην προσωπική δήλωση Ε1 του δικαιούχου.
Άρα τα κέρδη της επιχείρησης μεταβάλλονται σε 32.000€/ έτος ξεκινώντας από το 2018
Υπολογισμός Συνολικών Φορολογικών επιβαρύνσεων χρήσης 2018:
Εδώ επέρχεται η βασική αλλαγή του τρόπου φορολόγησης. Όσο ή επιχείρηση ήταν
ατομική φορολογούνταν βάσει της κλίμακας. Πλέον θα φορολογείται με τον ενιαίο
συντελεστή φορολόγησης των εταιριών 29%.
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
Φόρος που αναλογεί:

9.280 (32.000 X 0.29)

-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 10.000
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:

-720

+ Προκαταβολή τρέχοντος:

9.280

+ Τέλος Επιτηδεύματος:

1.000

Υπόλοιπο προς απόδοση:

9.560€ (1)

Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού:
Κέρδη μετά φόρων:

32.000 – 9.280= 22.720

Τακτικό αποθεματικό: 22.720 x 5%= 1.136 (5% ΒΑΣΕΙ Ν.)
Κέρδη προς Διανομή: 21.584€ (ΚΧ-Φ-ΤΑ)
-Υπολογισμός Φόρου διανομής Κερδών
21.584 Χ 0,15= 3.237,60 € (2)
(Τα διανεμόμενα κέρδη καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου στο μοναδικό εταίρο).
-Υπολογισμός Φ.Μ.Υ. στην αμοιβή διαχειριστή:
18.000 (Συνολικό ετήσιο εισόδημα) Χ 22% (ΚΛΙΜΑΚΑ)= 3960€
Στις παρούσες αμοιβές ισχύουν τα αφορολόγητα όρια μισθωτών και συνταξιούχων.
Έκπτωση Φόρου: 1900€ άρα:
Φόρος στο Ε1 του Διαχειριστή: 2060€ (3)
-Υπολογισμός Τελών Χαρτοσήμου
18.000 Χ 1,2%= 216€ (4)
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-Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης:
Συνολικό εισόδημα μετά φόρων= 39.584 € (18.000+21.584)
Βάσει της κλίμακας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προκύπτει:
1.298,96€ (5)
Άρα(1)+(2)+(3)+(4)+(5)= 16.372,56€ Συνολική φορολογική επιβάρυνση
-Η ανάλυση για το 2019 αντίστοιχα:
-Υπολογισμός Φόρου Προς απόδοση:
Φόρος που αναλογεί:

9.280

-Φόρος που προκαταβλήθηκε: 9.280
Υπόλοιπο προς βεβαίωση:

0

+ Προκαταβολή τρέχοντος:

9.280

+ Tέλος Επιτηδεύματος:

1.000

Υπόλοιπο προς Βεβαίωση: 10.280€ (1)
-Υπολογισμός Τακτικού Αποθεματικού
Κέρδη μετά φόρων:

32.000-9.280= 22.720

Τακτικό αποθεματικό: 22.720 x 5%= 1.136 (5% ΒΑΣΕΙ Ν.)
Κέρδη προς Διανομή: 21.584€ (ΚΧ-Φ-ΤΑ)
(Τα διανεμόμενα κέρδη καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στον μοναδικό εταίρο).
-Υπολογισμός Φόρου Διανομής Κερδών
21.584,00 Χ 0,15= 3.237,60 € (2)
Υπολογισμός Φ.Μ.Υ. στην αμοιβή διαχειριστή:
18.000 (Συνολικό ετήσιο εισόδημα) Χ 22% (ΚΛΙΜΑΚΑ)= 3960€
Στις παρούσες αμοιβές ισχύουν τα αφορολόγητα όρια μισθωτών και συνταξιούχων.
Έκπτωση Φόρου: 1900€ άρα:
Φόρος στο Ε1 του Διαχειριστή: 2060€ (3)
-Υπολογισμός Τελών Χαρτοσήμου
18.000 Χ 1,2%= 216€ (4)
Υπολογισμός Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης:
Συνολικό εισόδημα μετά φόρων= 39.584€ (18.000+21.584)
40

Βάσει της κλίμακας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προκύπτει:
1.298,96€ (5)
Άρα(1)+(2)+(3)+(4)+(5)= 17.092,56€ Συνολική φορολογική επιβάρυνση
Για τις χρήσεις 2020, 2021 και 2022 τα πόσα των επιβαρύνσεων παραμένουν και πάλι
ακριβώς τα ίδια λόγω της σταθερότητας που παρουσιάζουν οι προβλέψεις για την
κερδοφορία.
Άρα:
Tα ποσά που θα κληθεί να καταβάλει η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας , βάσει του
προγραμματισμού της διοίκησης, σε άμεσους, έμμεσους φόρους και λοιπές
φορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται σε: 84.742,80 € για την όλη την πενταετία.
Στην πραγματικότητα η μεθοδολογία αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός Νομικού
Προσώπου Κεφαλαιουχικού χαρακτήρα με καθαρά προσωπικό χαρακτήρα Διοίκησης. Τα
οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά καθώς η επιχείρηση διατηρεί σε απόλυτο βαθμό
την ευελιξία της στη λήψη αποφάσεων διότι παραμένει μονοπρόσωπη, διατηρεί (έστω
και σε μικρότερο βαθμό) τη κερδοφορία της ενώ παρουσιάζει αυξημένα ταμειακά
διαθέσιμα.
Συμπερασματικά, το συνολικό φορολογικό όφελος για την επιχείρηση στην πενταετία
ανέρχεται σε 6.349,70 €.
Ωστόσο τα μεγαλύτερα οφέλη παρουσιάζονται στις χρηματοροές που λαμβάνει ο
επιχειρηματίας όπου συνολικά εισπράττει 18.883 € περισσότερα μετά τη μετατροπή της
νομικής μορφής.
Τα οφέλη αυτά ωστόσο μπορούν να φανούν χρήσιμα για την ίδια την επιχείρηση μόνο σε
περίπτωση που μέρος των προσόδων του επιχειρηματία επανεπενδυθεί στην επιχείρηση
με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της. Τομείς που θα μπορούσαν να επενδυθούν είναι:
περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού (αν υπάρχει) και του ίδιου του
επιχειρηματία, ανάπτυξη των πωλήσεων και των λειτουργιών μάρκετινγκ με στόχο την
αύξηση του πελατολογίου της, καινοτομία, υλικοτεχνικές υποδομές ή επενδύσεις σε νέο
πάγιο εξοπλισμό.
3.5 Το διπλό όφελος της Μεταβολής
Αν θελήσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ξεχωριστά (κάτι που είναι πιο θεμιτό στην
επιχειρηματικότητα), αφενός παρατηρούμε ότι ο φόρος στο όνομα της επιχείρησης
παρουσιάζεται μειωμένος κάτι που οδηγεί αυτομάτως σε αυξημένες χρηματοροές.
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Πιο συγκεκριμένα: H επιχείρηση, διατηρώντας την παρούσα μορφή, παρουσιάζει σύνολο
κερδών 200.000 € στην πενταετία για τα οποία αποδίδει σε φόρους και λοιπές
επιβαρύνσεις 91.092,50€.
Στον αντίποδα αν προχωρήσει στην περίπτωση της μετατροπής σε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
τότε τα κέρδη διαμορφώνονται σε 160.000 € και το σύνολο των φορολογικών
επιβαρύνσεων που καλείται να αποδώσει είναι 84.742,80€. Αν επιχειρήσουμε να
ερευνήσουμε το θέμα από την πλευρά του επιχειρηματία παρατηρούμε ότι:
Σε περίπτωση που διατηρήσει τη μορφή σε ατομική επιχείρηση τα έσοδα από την
επιχειρηματική του δραστηριότητα θα ανέρχονται στο ποσό των 108.907,50 €.
Αν προχωρήσει στην αλλαγή της Νομικής Μορφής σε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. τότε θα
εισπράξει συνολικά στην πενταετία το ποσό των 115.260 €. Φαίνεται πως εκτός από τα
οφέλη της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ο επιχειρηματίας κερδίζει αντίστοιχα και
στα εισπραττόμενα ποσά καθώς δημιουργείται ένα όφελος 6.352,5 €.

ΚΕΡΔΗ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

84742,8
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
91092,5

160000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
200000

0

50000
Μ. Ι.Κ.Ε.

100000

150000

200000

ΑΤΟΜΙΚΗ

Γράφημα 12: Σύγκριση φορολογικής επιβάρυνσης και κερδών ανά περίπτωση
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250000

116.000

115.260

114.000
112.000
110.000

108.907,5

108.000
106.000
104.000

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ATOMIKH

Μ. Ι.Κ.Ε.

Γράφημα 13: H συνολική απόδοση προς τον επιχειρηματία.

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι, μια τέτοιου είδους μεταβολή μπορεί να αποτελέσει
ένα τεράστιο όπλο στη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης. Όσον αφορά την ίδια την
επιχείρηση ως οντότητα τα οφέλη δεν είναι τόσο εμφανή όσον αφορά τα κέρδη μετά
φόρων, (τόκοι και αποσβέσεις δεν υπάρχουν στη συγκεκριμένη μελέτη). Το τεράστιο
όφελος παρατηρείται στα κεφάλαια που καταλήγουν στον ίδιο τον επιχειρηματία καθώς
η διαφορά είναι σημαντική κάτι που σε καθαρούς αριθμούς μεταφράζεται σε 53.412 €.
Τα ποσά αυτά μπορούν να επιστρέψουν στην επιχείρηση μέσω αύξησης κεφαλαίου και
να διατεθούν σε κρίσιμους τομείς που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της (προτάσεις
έχουν καταγραφεί παραπάνω).
Σημαντική Σημείωση: Γίνεται εύκολα κατανοητό πως η παραπάνω έρευνα αποτελεί μια
μελέτη στρατηγικής που αφορά τη συγκεκριμένη προσωποκεντρική μορφή διοίκησης.
Κύριος στόχος αποτελεί να γίνει κατανοητή η δυνατότητα που υπάρχει για εξοικονόμηση
πόρων μέσω της ορθής φορολογικής στρατηγικής με κύριο στόχο την επανεπένδυση τους
στην επιχείρηση. Είναι μια απλούστευση της διαδικασίας μεταβολής που δεν περιλαμβάνει
τα κόστη των ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης στην
Ι.Κ.Ε. καθώς δεν εκπίπτουν φορολογικά όπως θα συνέβαινε στην ατομική επιχείρηση,
ωστόσο αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα του εταίρου στην ατομική δήλωση Ε1
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(κωδικός 351) έχοντας σαν αποτέλεσμα, συνήθως, την επιστροφή φόρου. Αυτό συμβαίνει
διότι μειώνουν το προσωπικό εισόδημα του εταίρου στο οποίο έχει προυπολογιστεί και
προκαταβληθεί ο φόρος χωρίς να έχει προσμετρηθεί αυτή η παράμετρος. Αξίζει να
σημειωθεί δε πως το ποσό των αμοιβών διαχείρισης σε Ι.Κ.Ε. συμμετέχει στο φορολογητέο
εισόδημα όπου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές του νέου Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το
άρθρο 39 παρ.7 του Ν.4387/2016. Η επίδραση των ασφαλιστικών εισφορών, ειδικά με τα
νέα δεδομένα, είναι ένας σημαντικός παράγοντας επηρεασμού που απαιτεί ξεχωριστή και
εξειδικευμένη μελέτη. Επίσης, ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι πως ,συνήθως,
η Ι.Κ.Ε. επιφέρει αυξημένο κόστος λειτουργίας και λογιστικής παρακολούθησης κάτι που
πιθανόν να επηρεάσει το φορολογητέο αποτέλεσμα.
Εν κατακλείδι κύριο μέλημα της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχθούν τα οφέλη της
ορθής φορολογικής στρατηγικής γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που προτείνεται είναι
η εξατομικευμένη φορολογική στρατηγική ανά περίπτωση με προσεκτική μελέτη των
αναγκών της επιχείρησης, των προοπτικών της και των αναγκών της αγοράς γενικότερα.
Είναι εμφανές πως βαρύνοτα ρόλο διαδραματίζει και πάλι η προκαταβολή φόρου η οποία
συμμετέχει δραστικά στο συνολικό φόρο προς απόδοση (καθαρά σε επίπεδο cashflow και
όχι θεσμικά).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Συχνά σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος για την επιχείρηση
διαδραματίζουν οι αποσβέσεις που διενεργούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Όπως σε όλες
τις λειτουργίες και δομές της επιχείρησης η διαχείριση των αποσβέσεων μπορεί να
λειτουργήσει ευεργετικά και στην κατάρτιση της φορολογικής στρατηγικής
βελτιώνοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης μέσα από τα περιθώρια που προβλέπει ο
νόμος.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Απόσβεση: Η μείωση της αξίας ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου λόγω φθοράς που
υπέστη εξαιτίας της λειτουργίας, του χρόνου ή των τεχνολογικών εξελίξεων.
Αποσβεστέα αξία: Είναι το κόστος του παγίου περιουσιακού στοιχείου μειωμένο κατά
την υπολειμματική αξία.
Υπολειμματική αξία (residual value): Το ποσό που η οντότητα θα αποκτούσε από την
πώληση ενός παγίου, στο χρόνο που θα τελείωνε η ωφέλιμη ζωή του. Ωφέλιμη
Οικονομική ζωή (useful economic life): Η εκτιμώμενη περίοδος στην οποία ένα πάγιο
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης αναμένεται να χρησιμοποιείται.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για τη διενέργεια των αποσβέσεων έχει τεθεί σε ισχύ ο Νόμος 4110/2013.
Κατά το παρελθόν εφαρμόζονταν, κατά κύριο λόγο, είτε η σταθερή είτε η φθίνουσα
μέθοδος απόσβεσης. Ωστόσο με την εφαρμογή του Ν.4110/2013 η φθίνουσα μέθοδος
απόσβεσης καταργείται και η μόνη αποδεκτή μέθοδος παραμένει η σταθερή.
Η νομοθετική αυτή εφαρμογή δημιούργησε στρεβλώσεις και μεγάλη στρατηγική
στενότητα στη διαδικασία των αποσβέσεων κάτι το οποίο διορθώθηκε με το Νόμο
4308/2014 όπου γίνονται αποδεκτές και άλλες μέθοδοι απόσβεσης εναρμονίζοντας έτσι
τη νομοθεσία στις διεθνείς πρακτικές. Η παρούσα έρευνα μελετά την πλέον διαδεδομένη
μέθοδο απόσβεσης, τη σταθερή, σε σύγκριση με τη δυνατότητα της εφάπαξ απόσβεσης
που παρέχει ο νόμος.
1. Σταθερή μέθοδος απόσβεσης (ορισμός): Ο υπολογισμός της ετήσιας απόσβεσης
γίνεται με σταθερό συντελεστή κάθε χρόνο πάντοτε από την αξία κτήσης του
πάγιου περιουσιακού στοιχείου.
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Πίνακας 15: Συντελεστές απόσβεσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
Ν.4110/2013

Εδαφικές εκτάσεις

0%

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

4%

Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ)

10%

Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό

20%

Μέσα μεταφοράς Ατόμων

10%

Μέσα μεταφοράς Φορτίων

12%

Λοιπά πάγια Στοιχεία

10%

2. Εφάπαξ απόσβεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων αξίας κτήσης έως 1500 ευρώ.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα που παρέχει ο νόμος για εφάπαξ
απόσβεση πάγιων στοιχείων, μικρής αξίας, έως 1500 € έκαστο. Η επιλογή της εφάπαξ
απόσβεσης είναι δυνητική και ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Κατά
τη μέθοδο αυτή η απόσβεση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αγοράζονται
στη χρήση λογίζονται ως δαπάνη στο σύνολο της αξίας κτήσης στη χρήση κατά την
οποία πραγματοποιείται η αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό παρατίθεται παράδειγμα σύγκρισης επιχείρησης που προχωρά σε
επένδυση νέων πάγιων και καλείται να επιλέξει την καταλληλότερη πρακτική βάσει των
προβλέψεων της διοίκησης.
4.1 Μελέτη περίπτωσης κατάρτισης πενταετούς φορολογικού πλάνου με αγορά νέων
παγίων
Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο της μαζικής εστίασης προχώρα στην
κατάρτιση του πενταετούς πλάνου δραστηριοποίησης της. Στα πλαίσια αυτά αποφασίζει
τη μερική ανακαίνιση του χώρου, λόγω του έντονου ανταγωνισμού, και προχωρά στη
μελέτη της φορολογικής διαχείρισης των αποσβέσεων των νέων παγίων. Τα υπόλοιπα
πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποσβεστεί πλήρως σε προηγούμενες χρήσεις, ενώ
ταυτόχρονα η επιχείρηση δε βαρύνεται με χρηματοοικονομικές δαπάνες (τόκοι δανείων
κλπ). Ακολουθεί απλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης.
Στοιχεία Επιχείρησης:
Νομική μορφή: Ομόρρυθμη Εταιρεία, 2 εταίροι 50% έκαστος.
Αναμενόμενα Κέρδη Χρήσης 2016 πριν την αγορά παγίων: 50.000 €.
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Επένδυση σε πάγια* (1/7/2017): 25.000 €.
Προκαταβολή φόρου χρήσης 2016: 5.000 €.
Πίνακας 16: Πάγια που αγοράσθηκαν 1/7/2017:

ΠΑΓΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ €

Τραπέζια

40

200

8.000

Καρέκλες

120

80

9.600

Ηχεία

8

200

1.200

Cd player

1

1300

1.300

Φωτισμός

10

450

4.500

Παρατηρείται πως όλα τα νέα πάγια έχουν αξία κτήσης μικρότερη των 1500 ευρώ.
Ακολουθεί μελέτη στρατηγικής διαχείρισης των αποσβέσεων νέων παγίων περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης ερευνώντας τις διαφορές που προκύπτουν ακολουθώντας τη
σταθερή και την εφάπαξ μέθοδο απόσβεσης και θέλοντας να καταλήξει σε μία από τις
δύο μεθόδους.
 Χρήση 2017
α) Εφάπαξ μέθοδος απόσβεσης:
Τα κέρδη προ φόρων μεταβάλλονται σε 25.000€ (50.000-25.000 αποσβεστέα αξία).
Φόρος που αναλογεί:

7.250 ( 25000 X 29%)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 5.000
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση: 2.250
+ Προκαταβολή Φόρου:

7.250

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000

Φόρος προς απόδοση:

10.500€

β) Σταθερή μέθοδος απόσβεσης:
Αρχικά θα πρέπει να υπολογιστεί η αξία των αποσβέσεων για το διάστημα 01/07/17 έως
31/12/17. Ο συντελεστής απόσβεσης ανέρχεται σε 10% για όλα τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία που αγοράστηκαν (εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού).
Άρα για τον υπολογισμό του κόστους απόσβεσης για τη χρήση 2017 ακολουθούμε τον
τύπο: 2500* X (6/12)= 1250 Δαπάνη απόσβεσης χρήσης 2017. *(25000 Χ 0.10)
Τα κέρδη προ φόρων μεταβάλλονται σε 48.750 (50.000-1.250 αποσβεστέα αξία).
Φόρος που αναλογεί:

14.137,5 ( 48750 X 29%)
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- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 5.000,00
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση: 9.137,50
+ Προκαταβολή Φόρου:

14.137,50

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000,00

Φόρος προς απόδοση:

24.275,00€

Διαφορά φορολογικής επιβάρυνσης χρήσης 2017: Παρατηρείται όφελος 13.775€ στη
χρήση 2017 χρησιμοποιώντας την Εφάπαξ απόσβεση.
 Χρήση 2018
α) Εφάπαξ μέθοδος απόσβεσης:
Τα κέρδη παραμένουν στις 50.000€ (τα παγία έχουν αποσβεστεί στην προηγούμενη
χρήση)
Φόρος που αναλογεί:

14.500 ( 50000 X 29%)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 7.250
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση: 7.250
+ Προκαταβολή Φόρου:

14.500

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000

Φόρος προς απόδοση:

22.750€

β) Σταθερή μέθοδος απόσβεσης:
Το κόστος των αποσβέσεων ανέρχεται σε 2.500 € (25.000 Χ 10%). Το ποσό αυτό θα είναι
ίδιο για κάθε έτος στο σύνολο της πενταετίας για την οποία καταρτίζεται το πλάνο.
Τα κέρδη προ φόρων μεταβάλλονται σε 47.500 (50.000-2.500 αποσβεστέα αξία).
Φόρος που αναλογεί:

13.775,00 (47500 X 29%)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 14.137,50
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση:

-362,50

+ Προκαταβολή Φόρου:

13.775,00

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000,00

Φόρος προς απόδοση:

14.412,50€

Διαφορά φορολογικής επιβάρυνσης χρήσης 2018: Παρατηρείται όφελος 8337,50€
στη χρήση 2017 χρησιμοποιώντας την Σταθερή μέθοδο απόσβεσης.
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 Χρήση 2019
α) Εφάπαξ μέθοδος απόσβεσης:
Τα κέρδη παραμείνουν στις 50.000€ (τα παγία έχουν αποσβεστεί στη χρήση 2017)
Φόρος που αναλογεί:

14.500 (50000 X 29%)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 14.500
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση:

0

+ Προκαταβολή Φόρου:

14.500

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000

Φόρος προς απόδοση:

15.500€

β) Σταθερή μέθοδος απόσβεσης:
Το κόστος των αποσβέσεων ανέρχεται σε 2.500 € (25.000 Χ 10%).
Τα κέρδη προ φόρων μεταβάλλονται σε 47.500€ (50.000-2.500 αποσβεστέα αξία).
Φόρος που αναλογεί:

13.775 (47500 X 29%)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 13.775
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση:

0

+ Προκαταβολή Φόρου:

13.775

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000

Φόρος προς απόδοση:

14.775€

Διαφορά φορολογικής επιβάρυνσης χρήσης 2019: Παρατηρείται όφελος 775€ στη
χρήση 2019 χρησιμοποιώντας την Σταθερή μέθοδο απόσβεσης.
*Για τις χρήσεις 2020 και 2021 τα ποσά της φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτουν
παραμένουν σε 15.500 και 14.775€ αντίστοιχα.
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4.1.1 Συνοπτικοί πίνακες φόρων/κερδών ανά χρήση
Πίνακας 17: Κέρδη και επιβαρύνσεις με εφάπαξ απόσβεση

ΧΡΗΣΗ

ΚΕΡΔΗ

ΦΟΡ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

2017

25.000

10.500

2018

50.000

22.750

2019

50.000

15.500

2020

50.000

15.500

2021

50.000

15.500

ΣΥΝΟΛΑ

225.000

79.750

Πίνακας 18: Κέρδη και επιβαρύνσεις με σταθερή μέθοδο απόσβεσης

ΧΡΗΣΗ

ΚΕΡΔΗ

ΦΟΡ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

2017

48.750

24.275,00

2018

47.500

14.412,50

2019

47.500

14.775,00

2020

47.500

14.775,00

2021

47.500

14.775,00

ΣΥΝΟΛΑ

238.750

83.012,50

4.1.2 Διαγραμματική Απεικόνιση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ

ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΣΗ 2017
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

24275

ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

22750
15500

15500

14775

14775

2017

ΧΡΟΝΟΣ
2018
2019

2020

2021

ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΣΗ 2017

2017
10500

2018
22750

2019
15500

2020
15500

2021
15500

ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

24275

14412,5

14775

14775

14775

10500

14412,5

15500
14775

Γράφημα 14: Απόδοση Φορολογικής Επιβάρυνσης
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΔΩΝ
ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΣΗ 2017

60000

ΠΟΣΑ ΚΕΡΔΩΝ

50000

48750

40000
30000

ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

50000

50000

50000

50000

47500

47500

47500

47500

2020

2021

25000

20000
10000
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Γράφημα 15: Διάγραμμα Κερδών βάσει μεθόδου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Εν κατακλείδι διαφαίνεται ότι στο πενταετές φορολογικό πλάνο
της επιχείρησης θα τη συνέφερε να ακολουθήσει την πρακτική της εφάπαξ απόσβεσης
στα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο τα οφέλη αυτά τείνουν να εξανεμίζονται
στο χρόνο. Για το λόγο αυτό πριν από τη λήψη της απόφασης θα πρέπει να συνεκτιμώνται
και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της ώστε η απόφαση να
θεωρηθεί ορθή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ανάγκη ρευστότητας της επιχείρησης
και πότε θα κριθεί πως θα χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια για να συνεχιστεί η
λειτουργία της απρόσκοπτα. Το 2017 φαίνεται ότι κερδίζει σημαντικά κεφάλαια από την
εφάπαξ απόσβεση μέρος των οποίων χάνει στη χρήση του 2018. Εν συνεχεία
παρατηρείται σταθεροποίηση στη συνολική φορολογική επιβάρυνση με μικρή διαφορά
υπέρ της σταθερής μεθόδου. Συνολικά η φορολογική επιβάρυνση σε βάθος πενταετίας
είναι μικρότερη με την εφάπαξ απόσβεση (79.750€ έναντι 83.012,50€ έναντι της
σταθερής μεθόδου), ωστόσο αυτό δε θα μπορούσε να μην έχει επίπτωση στα κέρδη. Είναι
εμφανές πως με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης τα κέρδη είναι μεγαλύτερα κάτι που
βοηθά την επιχείρηση να έχει καλύτερη και μεγαλύτερη πρόσβαση σε τραπεζικό
δανεισμό, καλύτερη εικόνα σε προμηθευτές και κυρίως σε πιθανούς μελλοντικούς
επενδυτές.
51

4.2 Η σημασία της εφάπαξ απόσβεσης σε βραχυπρόθεσμα πλάνα και συνθήκες
αβεβαιότητας
Στη μελέτη περίπτωσης 4.1 εξετάστηκε ένα πενταετές πλάνο στρατηγικής με σταθερό
πλάνο προβλέψεων σε ένα γενικότερο πεδίο βεβαιότητας όπου παρατηρούνται πολύ
μικρές αποκλίσεις στην τελική φορολογική επιβάρυνση κάτι που θα πρέπει να στρέψει
την απόφαση της διοίκησης στις εκάστοτε ανάγκες της. Ωστόσο, για να τονιστεί η
σημασία της εφάπαξ απόσβεσης θα πρέπει να μελετηθεί σε ένα κλίμα οικονομικής
αστάθειας ή δυσμενών προβλέψεων.
Ας υποθέσουμε πως η παραπάνω επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περιοχή όπου
λαμβάνουν χώρα έργα μετρό στη Θεσσαλονίκη και προβλέπεται ραγδαία και ακανόνιστη
πτώση των κερδών, με πιθανότητα η επιχείρηση να περάσει σε ζημίες τα επόμενα έτη. Η
μοναδική πρόβλεψη που μπορεί να γίνει είναι βραχυπρόθεσμη και αφορά τις χρήσεις
2017 και 2018.
Για τη χρήση 2017 τα δεδομένα παραμένουν ως έχουν ενώ για τη χρήση 2018
προβλέπεται κατακόρυφη μείωση των κερδών κατά 40%. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα
παραμένουν ίδια.
 Χρήση 2017
α) Εφάπαξ μέθοδος απόσβεσης:
Τα κέρδη προ φόρων μεταβάλλονται σε 25.000 €. (50.000-25.000 αποσβεστέα αξία).
Φόρος που αναλογεί:

7.250 (25000 X 29%)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 5.000
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση: 2.250
+ Προκαταβολή Φόρου:

7.250

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000

Φόρος προς απόδοση:

10.500€

β Σταθερή μέθοδος απόσβεσης:
Η αξία των αποσβέσεων για το διάστημα 01/07/17 έως 31/12/2017 θα παραμείνει ίδια
όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα.
Οπότε:
Τα κέρδη προ φόρων μεταβάλλονται σε 48.750 € (50.000-1.250 αποσβεστέα αξία).
Φόρος που αναλογεί:

14.137,50 ( 48750 X 29%)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 5.000,00
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση:

9137,50€
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+ Προκαταβολή Φόρου:

14.137,50

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000,00

Φόρος προς απόδοση:

24.275,00€

Διαφορά φορολογικής επιβάρυνσης χρήσης 2017: Παρατηρείται όφελος 13.775€
χρησιμοποιώντας την Εφάπαξ απόσβεση.
 Χρήση 2018
α) Εφάπαξ μέθοδος απόσβεσης:
Τα κέρδη μετά την πτώση (40%) μεταβάλλονται σε 30.000€(τα παγία έχουν αποσβεστεί
στην προηγούμενη χρήση)
Φόρος που αναλογεί:

8.700 (30000 X 29%)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 7.250
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση: 1.450
+ Προκαταβολή Φόρου:

8.700

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000

Φόρος προς απόδοση:

11.150€

β) Σταθερή μέθοδος απόσβεσης:
Το κόστος των αποσβέσεων ανέρχεται σε 2.500€ (25.000 Χ 10%), όπως έχει
προαναφερθεί.
Τα κέρδη προ φόρων μεταβάλλονται σε 27.500 € (30.000-2.500 αποσβεστέα αξία).
Φόρος που αναλογεί:

7.975,00 (27500 X 29%)

- Φόρος που προκαταβλήθηκε: 14.137,50
Υπόλοιπο προς Βεβαίωση:

-6.162,50

+ Προκαταβολή Φόρου:

7.975,00

+ Τέλος επιτηδεύματος:

1.000,00

Φόρος προς απόδοση:

2.812,50€

Διαφορά φορολογικής επιβάρυνσης χρήσης 2018: Παρατηρείται όφελος 8337,50€
στη χρήση 2018 χρησιμοποιώντας την Σταθερή μέθοδο απόσβεσης.
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Πίνακας 19: Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση σε δυσμενείς συνθήκες

ΧΡΗΣΗ

ΕΦΑΠΑΞ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

2016

10.500,00

24.275,00

2017

11.150,00

2.812,50

ΣΥΝΟΛΑ

21.650,00

27.087,50

Παρατήρηση: Συνολικά σημειώνεται όφελος 5437,50 € από την εφάπαξ απόσβεση.
Αξίζει να τονιστεί πως σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η προκαταβολή φόρου η οποία
μπορεί να αλλοιώσει τα οφέλη της εφάπαξ απόσβεσης (στο συγκεκριμένο
παράδειγμα). Αν μελετούσαμε καθαρά και μόνο τη φορολογική επιβάρυνση τότε
οφέλη θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα. Συγκεκριμένα το σύνολο του φόρου θα ήταν
10.950 € για τις δύο χρήσεις ενώ χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο θα
διαμορφωνόταν σε 22.112,5 €. Η διαφορά που προκύπτει στη συνολική φορολογική
επιβάρυνση είναι υπερδιπλάσια.
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Γράφημα 16 Φορολογική Επιβάρυνση σε συνθήκες αβεβαιότητας
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Συμπεράσματα: Το διάγραμμα μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά καθώς
παρουσιάζει μία κατακόρυφη πτώση στις αποσβέσεις βάσει συντελεστών κάτι που δεν
έχει αντίκρισμα σε πραγματικούς αριθμούς. Σε ένα τέτοιο κλίμα αβεβαιότητας γίνονται
αντιληπτά τα οφέλη της εφάπαξ απόσβεσης. Κάτι που θα πρέπει να τονιστεί είναι πως
σημαντικό παράγοντα στη χρηματοροή της επιχείρησης αποτελεί η προκαταβολή φόρου
καθώς αλλοιώνει την πραγματική φορολογική εικόνα και δημιουργεί στρεβλώσεις στο
πραγματικό αποτέλεσμα. Αν στην παρούσα μελέτη αντιμετωπίζαμε το θέμα καθαρά σε
φορολογικό πεδίο, αγνοώντας τις λοιπές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που προκύπτουν
από το φορολογικό σύστημα, τότε θα παρατηρούσαμε πως τα οφέλη της εφάπαξ
απόσβεσης σε καθαρούς αριθμούς είναι πολλαπλά. Έχοντας ωστόσο υπόψη ότι μία
επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ολιστικά και να δημιουργεί αλληλένδετα πλάνα ανά
τομέα δραστηριοποίησης είναι ευκόλως κατανοητό πως κάθε μια λειτουργία της
επιχείρησης επηρεάζει έντονα όλες τις υπόλοιπες, κυρίως στον τομέα του cashflow.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συμπερασματικά παρατηρείται ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίζεται
από μεγάλη πολυπλοκότητα, αστάθεια και πολλαπλές πηγές φορολόγησης. Όλα τα
παραπάνω συντελούν στην αδυναμία εξαγωγής ακριβούς φορολογικού αποτελέσματος
και ωθούν στην εξατομικευμένη ανάλυση και κατάρτιση φορολογικής στρατηγικής ανά
περίπτωση. Στόχος της μελέτης αποτέλεσε η ανάδειξη στρατηγικών που επιφέρουν
μείωση του φορολογητέου αποτελέσματος άρα και των φορολογικών επιβαρύνσεων που
προκύπτουν ,έστω κι αν μέρος αυτών μεταφέρονται σε διαφορετικές πηγές φορολόγησης,
με απώτερο σκοπό την αύξηση της προσόδου προς τους συμμετέχοντες.
Οι αδυναμίες της παρούσης έρευνας θα μπορούσαν να αμβλυνθούν μέσω της στατιστικής
καταγραφής φορολογικών αποτελεσμάτων επιχειρήσεων και εταιριών (αφού προηγηθεί
ορθή τμηματοποίηση τους) και εν συνεχεία η ποσοστιαία καταγραφή τους με στόχευση
τη δημιουργία βάσης δεδομένων όπου θα παρατίθενται στοιχεία για συγκεκριμένα ποσά
κερδών και αντιστοίχως των φορολογικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν. Μια τέτοια
έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει συνέχεια της στρατηγικής ανάλυσης.
Γίνεται ευκόλως κατανοητό πως το ύψος των φορολογικών συντελεστών αποτελεί
σημαντικό εμπόδιο στις νέες επενδύσεις. Ωστόσο, χωρίς αμφιβολία, δεν είναι το μόνο. Η
μεγάλη φορολογική αστάθεια δεν επιτρέπει ακριβή προγραμματισμό από τις υπάρχουσες
επιχειρήσεις όπου σε συνδυασμό με τους υψηλούς συντελεστές συχνά τις ωθεί στη
φοροδιαφυγή και κατ’ επέκταση σε έλλειμμα των κρατικών εσόδων. Αντιστοίχως το
δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα των πολλών και πολύπλοκων πηγών φορολόγησης των
εισοδημάτων, ακόμα κι αν αυτά προκύπτουν από την ίδια δραστηριότητα, λειτουργούν
αποτρεπτικά στην προσέλκυση νέων επενδύσεων επιφέροντας σημαντικό πλήγμα στην
ανάπτυξη της οικονομίας . Αν αναλογιστεί κανείς και τις λοιπές παθογένειες του κρατικού
μηχανισμού όπως τη μεγάλη γραφειοκρατία, την ελλιπή εκπαίδευση του προσωπικού και
τις παρωχημένες δομές και λειτουργίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα τότε γίνεται
εύκολα κατανοητό πως χρειάζονται σημαντικές τομές.
Άμεση ανάγκη αποτελεί ο εξοροθολογισμός του φορολογικού συστήματος μέσω της
απλούστευσης των διαδικασιών προσδιορισμού των φόρων και της ενοποίησης των
πολλαπλών πηγών φορολόγησης με μακροπρόθεσμη στόχευση στη μείωση των
φορολογικών επιβαρύνσεων.
Για να επιτευχθούν ωστόσο τα παραπάνω χρειάζεται μια σειρά από αλλαγές στη
γενικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η μείωση
του δημόσιου τομέα η οποία με τη σειρά της θα επιφέρει μείωση ανάγκης φόρων με
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αποτέλεσμα την προσέλκυση επενδύσεων. Οι πρακτικές αυτές θα έχουν ως απόρροια
και την άμεση μείωση του δημόσιου δανεισμού και κατ’ επέκταση απελευθέρωση
κεφαλαίων και μείωση επιτοκίων προς ιδιωτικές και μόνιμες επενδύσεις.
Σε λειτουργικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ανασυγκρότηση των δομών και
εποπτικών μηχανισμών, αυστηροποίηση και εξορθολογισμός των ποινών με κριτήριο την
αναλογικότητα, ταχύτερη διαδικασία δέσμευσης ποσών που οφείλονται στο δημόσιο,
ενταντικοποίηση των ελέγχων μέσω ηλεκτρονικής εποπτείας των συναλλαγών και μακρά
επίβλεψη των παραβατών, εμφύσηση φορολογικής συνείδησης από πολύ μικρή ηλικία
μέσω της εισαγωγής εκπαιδευτικής ύλης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά
η σημαντικότερη τομή θα ήταν κάτι που θεωρείται αυτονόητο στις σύγχρονες οικονομίες
και δεν είναι άλλο παρά η υιοθέτηση και τήρηση σταθερού φορολογικού συστήματος με
ορίζοντα εικοσαετίας. Ωστόσο, για την υλοποίηση του σκοπού αυτού επιβάλλεται
γενικότερη

οικονομική

και

πολιτική

σταθερότητα,

πλήρης,

σαφής

και

ποσοτικοποιημένος δημοσιονομικός προγραμματισμός κάτι που φαντάζει δύσκολο στην
παρούσα χρονική στιγμή.
Από πλευράς επιχειρήσεων θα πρέπει να υπάρχει σαφής φορολογικός σχεδιασμός με
βασικότερο μέλημα την εξοικονόμηση πόρων με στόχο την επανεπένδυση τους.
Σημείο αναφοράς για την επιτυχία του φορολογικού σχεδιασμού αποτελεί η
προσαρμοστικότητα της φορολογικής στρατηγικής στις συνθήκες της αγοράς, στις
εσωτερικές ανάγκες της επιχείρησης και στις αλλαγές που προκύπτουν στο χρόνο σε
μακροοικονομικό και όχι μόνο επίπεδο. Για τους λόγους αυτούς η φορολογική διοίκηση
της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να ανασυγκροτεί τις στρατηγικές της σε τακτά χρονικά
διαστήματα ώστε να μην παρεκκλίνει η αρχική της στόχευση. Με τον τρόπο αυτό θα
αποφευχθούν πιθανές απώλειες χρηματοροών από τις παραγωγικές λειτουργίες της λόγω
κεφαλαίων που χάνονται σε φορολογικές επιβαρύνσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρακτικό Συνεδρίασης της Συνέλευσης των εταίρων της Ομόρρυθμης Εταιρίας (ή
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ή Ε.Π.Ε κλπ) με την επωνυμία:
<< ……………..>> , Α.Φ.Μ. 000000000
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10/01/20…, ημέρα ……… και ώρα ……… στα γραφεία
μας (Διεύθυνση ,ΤΚ, Πόλη) της εδρευούσης Εταιρίας με την επωνυμία << (η επωνυμία
της εταιρίας)>> και με ΑΦΜ …………, παρουσιάστηκαν οι εταίροι της ως άνω
εταιρίας, σε σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, με
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: <<Απόδοση Αμοιβών Μηνιαίων Εργασιών
Διαχείρισης για το έτος 2017>>, ήτοι:
1. Ο/Η από τους εταίρους (ονοματεπώνυμο) του (όνομα Πατρός),
εκπροσωπών ……… εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ………….. ευρώ του
καθενός.
2. Ο/Η από τους εταίρους (ονοματεπώνυμο) του (όνομα πατρός),
εκπροσωπών……….. εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ του καθενός.
Επί του θέματος ημερησίας διατάξεως η συνέλευση των εταίρων αφού έλαβε υπ’ όψιν
τις λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες της εταιρίας, καθώς και τις ανάγκες για την
άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, εγκρίνει την απόδοση αμοιβών για
διαχειριστικές εργασίες και για εργασίες εκπροσώπησης του νομικού προσώπου όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο ……… του καταστατικού της εταιρίας ως εξής:
Στον/ην εταίρο ……………… για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο θα καταβληθεί
μικτά, το ποσό των …………… ευρώ ανά μήνα, από τα οποία θα γίνονται και οι σχετικές
παρακρατήσεις, για την απόδοση του φόρου. Η μικτή ετήσια συνολική αμοιβή θα
ανέρχεται στο ποσό των ………… ευρώ.
Στον/ην εταίρο …………….. για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο θα καταβληθεί
μικτά, το ποσό των ………….. ευρώ ανά μήνα, από τα οποία θα γίνονται και οι σχετικές
παρακρατήσεις, για την απόδοση του φόρου. Η μικτή ετήσια συνολική αμοιβή θα
ανέρχεται στο ποσό των ………… ευρώ.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα ………... μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερησία
διάταξη, λύεται η συνεδρίαση.
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή)

……………………………………………

……………………………………………
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