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Περίληψη 

Καθώς υπάρχουν συνεχείς μεταβολές στο πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον της 

Ελλάδας, μεταβάλλεται το φορολογικό και νομικό πλαίσιο έτσι όλο και περισσότερο οι 

επιχειρηματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες συνθήκες. Ο σκοπός της έρευνας είναι να 

βοηθήσει όσους επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να έχουν την εικόνα  

της μεταβολής του  φορολογικού και νομικού πλαισίου έτσι ώστε να προχωρήσουν 

ασφαλέστερα στον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων τους. Η  παρούσα εργασία 

επικεντρώνεται στο φορολογικό καθεστώς των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών 

στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία (2013-2018) . Μέσα από μελέτη παραδειγμάτων 

γίνονται κατανοητές οι μεταβολές σε όλη αυτή την πορεία των ετών και βγαίνουν 

συμπεράσματα για το περιβάλλον που λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τι 

θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Τέλος, γίνεται αναφορά και στο 

καθεστώς που ισχύει σχετικά με τη διάλυση των εταιριών καθώς επίσης και τις 

κληρονομιές και γονικές παροχές, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος που ενδιαφέρει 

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.     

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Φορολογία, φορολογικό σύστημα, φορολογικός συντελεστής, 

προκαταβολή φόρου, ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία, νομική οντότητα, 

νομικό πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο  



 

Abstract 

Due to constant changes in the political and economic environment of Greece that 

have recently occured, the tax and legal framework has been changing. Freelancers are 

increasingly face new challenges. The aim of the survey is to help those professionals 

who are active in Greece, to highlight the changes in the tax and legal system in order 

to advance more securely their businesses. This thesis focuses on the tax regime of global 

and limited partnerships in Greece over the last five years (2013-2018).This study of 

examples confirms the changes in the above course, about the status that businesses 

operate in Greece and what could be done to improve the situation. Finally, reference is 

made to the procedure that is followed to the dissolution of companies, as well as to 

inheritances and parental benefits, in order to complete the circle of interest to any self-

employed person. 

 

Keywords: Taxation, tax system, tax rate, tax advance, general partnership, 

limited partnership, legal entity, legal person, natural person. 
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 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Καθώς υπάρχουν συνεχείς μεταβολές στο πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον της 

Ελλάδας, μεταβάλλεται το φορολογικό και νομικό πλαίσιο έτσι όλο και περισσότερο οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες συνθήκες.  

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να βοηθήσει όσους ελεύθερους επαγγελματίες 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να έχουν την εικόνα  της μεταβολής του  

φορολογικού και νομικού πλαισίου έτσι ώστε να προχωρήσουν ασφαλέστερα στον 

στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων τους. 

 1.3  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο Κεφάλαιο 2 δίνεται ο ορισμός του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα 

και η ανάλυση γενικά της φορολογίας. Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 προσδιορίζεται και 

αναλύεται η έννοια της εταιρίας και των νομικών οντοτήτων. Στα Κεφάλαια 4 και 5 

αναπτύσσουμε το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο των προσωπικών εταιριών. Στο 

Κεφάλαιο 6, γίνεται μελέτη περίπτωσης έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητή η εφαρμογή 

όσων έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Τέλος στο Κεφάλαιο 7 γίνεται 

αναφορά στο καθεστώς σχετικά με τις δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές. 
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 2  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 2.1  Ορισμός φορολογικού συστήματος1 

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

χρονική στιγμή. 

Το φορολογικό σύστημα διαφοροποιείται ανάλογα με τους αντικειμενικούς 

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

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

οικονομικής και κοινωνικής παρεμβατικής πολιτικής του. 

 2.2  Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας 

Tο φορολογικό σύστημα της Ελλάδας απαρτίζεται από το σύνολο των 

κανόνωντου ουσιαστικού και διαδικαστικού δικαίου και περιλαμβάνει φορολογίες που 

επιβάλλονται στην περιουσία στο εισόδημα και στη δαπάνη. 

Οι βασικότεροι νόμοι, που εφαρμόζονται στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, είναι: α) 

ο νόμος 4172/2013 <Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος> ρυθμίζει τη φορολογία 

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

β) ο νόμος 4174/2013 <Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας> σχετικά με την φορολογική 

διαδικασία που ακολουθείται από τη Φορολογική Διοίκηση, γ) ο νόμος 2859/2000 

<Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας> με τον οποίο επιβάλλεται ο φόρος στον κύκλο 

εργασιών νομικών και φυσικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων και 

δ) ο νόμος 4223/2013 <Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων> με τον οποίο επιβάλλεται 

ο φόρος στα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε νομικά και φυσικά 

πρόσωπα  και σε κάθε είδους νομικές οντότητες. 

Σύμφωνα με μεγάλη έρευνα για τη φορολογία σε περισσότερες από 150 χώρες 

στον κόσμο παρουσίασε η PwC, τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Η έκθεση, με τίτλο 

Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2015/162, περιλαμβάνει και πολύ 

σημαντικά στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα και το ελληνικό φορολογικό 

σύστημα Όπως συμπεραίνει, χαρακτηρίζεται από υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, 

οι οποίοι δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα υψηλά φορολογικά έσοδα. 

                                                 
1  Γιάννης Ε. Βελέντζας, Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 2004, έκδοση IuS, σελ.49 
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Παράλληλα, ενώ έχει περίπου σταθερά συνολικά ετήσια έσοδα εμφανίζει υψηλή 

μεταβλητότητα των φορολογικών παραμέτρων και διάφορες παραμορφώσεις όπως: 

• 7 μεταβολές συντελεστή εταιρικών κερδών από το 2005 (νευρικότητα) 

• αφορολόγητο εισόδημα 2x το όριο φτώχειας (εξαιρούνται πολλά 

εισοδήματα)  

• ελάχιστο αφορολόγητο και μικρό ανώτατο εισόδημα για μέγιστο 

συντελεστή (τιμωρούνται τα μεσαία εισοδήματα). 

 

Στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές σ' όλες τις κατηγορίες είναι από τους 

υψηλότερους, αλλά η συγκομιδή φόρων παραμένει στον μέσο όρο ή και υπολείπεται 

αυτού. Οι συνεχείς μεταβολές των φορολογικών παραμέτρων δεν μοιάζει να έχουν 

κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα πάνω στην εισπραξιμότητα των φόρων. Κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η συνεισφορά του ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων 

παρέμεινε σταθερή, ενώ "κατέρρευσε" η συνεισφορά των φόρων εισοδήματος νομικών 

προσώπων και αυξήθηκε η συνεισφορά του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και 

των φόρων ακίνητης περιουσίας, αναφέρει η μελέτη. 

Βρέθηκε επίσης ότι ο Έλληνας φορολογούμενος υφίσταται την μεγαλύτερη 

έκτακτη επιβάρυνση από όλες τις άλλες χώρες. Καθώς και ότι ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 

σχετικά ψηλά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, τη στιγμή μάλιστα που 

καταγράφεται σημαντική απώλεια εσόδων ΦΠΑ. Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 

5η θέση των χωρών με τους υψηλότερους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για 

επιχειρήσεις. 

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι : 

• Τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα στηρίζονται κατά μέγιστο λόγο 

(94%) στους φόρους κατανάλωσης (ΦΠΑ, έμμεσοι φόροι), στους φόρους φυσικών 

προσώπων (φόρος εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, φόρος πολυτελείας), αλλά 

και στους φόρους ακίνητης περιουσίας. 

• Γενικά δεν υπάρχουν ενδείξεις υπερφορολόγησης στην Ελλάδα σε σχέση 

με άλλες χώρες, με εξαίρεση τους έμμεσους φόρους και τους φόρους ακίνητης 

περιουσίας. 

• Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ήταν έντονη την 

τελευταία πενταετία και τα έσοδα εκτοξεύθηκαν κατά 2,5 - 3 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας 

στην πτώση των τιμών κατοικιών και την αποεπένδυση της αγοράς. 
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• Τα έσοδα από το ΦΠΑ και τους έμμεσους φόρους δεν είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα στις μεταβολές του ΑΕΠ σε σχέση με τα έσοδα από τη φορολόγηση ακίνητης 

περιουσίας και από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. 

• Το φορολογικό σύστημα είναι παραμετροποιημένο κατά τέτοιο τρόπο που 

δεν διευκολύνει τη συλλογή φόρων. Τιμωρεί τα μεσαία εισοδήματα και διογκώνει τα 

αδήλωτα εισοδήματα. 

• Τα απόλυτα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα μειώνονται με τον χρόνο, αν 

και αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποδηλώνοντας την αδυναμία άντλησης 

πρόσθετων φόρων σε συνθήκες παρατεταμένης κρίσης. 

• Το έλλειμμα ΦΠΑ στην Ελλάδα εκτιμάται σε 34% καταδεικνύοντας την 

σημαντική απώλεια εσόδων, εξαιτίας της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής αλλά και 

της αναποτελεσματικότητας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. 

• Η ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο για τη δημοσιονομική ανάταση. 

Ενδεικτικά, αύξηση του ΑΕΠ κατά 10% θα αύξανε το σύνολο των φόρων κατά 11,3% . 

• Ο συνολικός επανασχεδιασμός του φορολογικού συστήματος στην 

κατεύθυνση της απλοποίησης, της μείωσης των συντελεστών και της αύξησης των 

αφορολόγητων ορίων εμφανίζεται ως η βασική απαίτηση εξ ορθολογισμού και 

επαναζυγίσματός του φορολογικού συστήματος, ώστε το τελευταίο να καταστεί 

οικονομικά αποτελεσματικότερο διευκολύνοντας την ανάπτυξη. 
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 2.3  Διάκριση Φόρων2 

Οι διακρίσεις των φόρων γίνονται ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 

σε προοδευτικούς, αναλογικούς, πάγιους, σε άμεσους και έμμεσους φόρους, σε φόρους 

εισοδήματος, περιουσίας και δαπάνης ή κατανάλωσης και σε προσωπικούς και 

πραγματικούς φόρους 

 2.3.1 Προοδευτικοί, αναλογικοί, πάγιοι φόροι 

Προοδευτικοί είναι οι φόροι που αυξάνουν προοδευτικά ανάλογα με την 

αύξηση της φορολογητέας ύλης. Η φορολογητέα ύλη διαιρείται σε κλιμάκια. Σε 

κάθε κλιμάκιο αντιστοιχεί διαφορετικός συντελεστής. Όσο αυξάνονται τα 

κλιμάκια, τόσο αυξάνονται οι συντελεστές. Οι άμεσοι φόροι οργανώνονται 

κυρίως σε προοδευτικούς, όπως ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και ο 

φόρος περιουσίας. 

Αναλογικοί φόροι είναι οι φόροι που υπολογίζονται βάσει σταθερών 

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

φορολογητέας ύλης. Αναλογικός είναι ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. 

Πάγιοι φόροι είναι οι φόροι οι οποίοι εκφράζονται από το φορολογικό 

νόμο σε χρηματική αξία π.χ. πάγια τέλη χαρτόσημου ή πάγια τέλη ή παράβολα 

που καταβάλλονται με την ευκαιριακή έκδοση διοικητικών αδειών και 

πιστοποιητικών.  

 2.3.2 Άμεσοι και έμμεσοι φόροι 

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

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

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

Έμμεσοι φόροι θεωρούνται ότι είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί του 

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

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

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

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

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

σελ. 63 έως 69 
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 2.3.3 Φόροι εισοδήματος περιουσίας και δαπάνης 

Φόροι εισοδήματος είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί της δημιουργίας ή 

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

ή το προϊόντος κεφαλαίου. Οι φόροι εισοδήματος αποτελούνται από το φόρο 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 

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

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

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

της περιουσίας. 

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

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

απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών για καταναλωτικούς ή επενδυτικούς σκοπούς. Βάση 

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

φόροι κατανάλωσης) ή άλλα στοιχεία όπως το βάρος, οι βαθμοί περιεκτικότητας σε 

οινόπνευμα (ειδικοί φόροι κατανάλωσης). 

 2.3.4 Προσωπικοί και πραγματικοί φόροι 

Προσωπικοί φόροι είναι οι φόροι που επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία 

της προσωπικής κατάστασης του φορολογούμενου. Κατά τη διαμόρφωση της 

φορολογίας, επιχειρείται ένας συνδιασμός πραγματικών στοιχείων, όπως είναι η 

οικογενειακή κατάσταση στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ή ο βαθμός 

συγγένειας στη φορολογία κληρονομιών. 

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

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

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

συναλλαγών.   

 2.4  Φορολογία εισοδήματος 

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ένα ημί-διπλό (semi-dual) σύστημα φορολογίας 

εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα με διαφοροποιήσεις των συντελεστών ανάλογα με 

την πηγή εισοδήματος. Στα εισοδήματα των νομικών προσώπων εφαρμόζεται ενιαίος 

συντελεστής, με συγκεκριμένους κανόνες προσδιορισμού του εισοδήματος και 

φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.  
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Τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετές αλλαγές σε παραμέτρους που προσδιορίζουν 

το σύστημα φορολογίας εισοδήματος, όπως οι συντελεστές και οι εκπτώσεις φόρου, οι 

οποίες αποσκοπούσαν κυρίως στην αύξηση των εσόδων, με διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης και ταυτόχρονη διατήρηση ή/και επαύξηση του αναδιανεμητικού χαρακτήρα του 

συστήματος. Οι αλλαγές κινούνταν, όμως, και στην κατεύθυνση της απλοποίησης και 

της ενίσχυσης της διαφάνειας του συστήματος, σε συνδυασμό με βελτιώσεις στις 

διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και 

να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση. 

 2.5  Ορισμοί: φορολογούμενος, πρόσωπο, νομική οντότητα, υπόχρεος 

σε παρακράτηση, συγγενικό πρόσωπο, συνδεδεμένο πρόσωπο 

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

σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., 

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

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

ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα,  

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

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

συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία 

ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε 

μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα 

παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα 

προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας 

διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή 

δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές 

ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου, 

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

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

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

γραμμή, 

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

έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι 
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συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα 

θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα: 

αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή 

στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή 

δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, 

ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα 

μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα 

τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα 

ψήφου,  

γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους 

διοικητικής εξάρτησης η ελέγχου η ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα 

άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο 

πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή 

δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

 2.6  Φορολογικό έτος 

1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά 

πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος 

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

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική 

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

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

οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του 

αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 

3. Ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε 

εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος. 

4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος 

απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του. Κατ` εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες 

δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης 

του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται 

διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο. 
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5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προβαίνει σε έναρξη ή παύση εργασιών 

ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο φορολογικό έτος 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, 

με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1. 

 2.7  Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων 

Ο ΚΦΕ ρυθμίζει και τη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων, όπως 

κεφαλαιουχικές εταιρίες, προσωπικές εταιρίες, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, συνεταιρισμοί, κοινωνίες αστικού δικαίου και κοινοπραξίες. Ρυθμίζει επίσης 

και τη φορολογία εισοδήματος νομικών οντοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν κάθε 

μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και 

κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως 

συνεταιρισμός, οργανισμός και υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρία. 

 2.8  Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων 

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» είναι ο φόρος 

που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι 

νομικές οντότητες. 

 2.9  Υποκείμενα του φόρου 

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται: 

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

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

γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 

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

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

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

αποτελούν αντικείμενο φόρου,  

δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,  

ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,  

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

περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. 

 2.10  Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα 

Από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται:  

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

από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Για τους σκοπούς του 

προηγούμενου εδαφίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι 

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

δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).   

  β) η Τράπεζα της Ελλάδος, 

  γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών 

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

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

  δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο 

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

όρο της αμοιβαιότητας, 

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

σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει. 

  στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 2.11  Χαρακτηριστικά φορολογίας νομικών προσώπων 

Η φορολογική βάση είναι: α) το ετήσιο παγκόσμιο εισόδημα (κέρδη) του νομικού 

προσώπου ή οντότητας από οποιαδήποτε πηγή, όταν η φορολογική κατοικία του είναι 

στην Ελλάδα, με δυνατότητα πίστωσης φόρων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή για 

εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό και β) το ετήσιο εισόδημα μη 

φορολογικών κατοίκων που αποκτάται από δραστηριότητα που ασκείται στην Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από κεφάλαιο (τόκοι, μερίσματα, ενοίκια, 

δικαιώματα) και υπεραξία από πώληση τίτλων ή ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα. 
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 2.12  Κύρια Χαρακτηριστικά Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων3 

Ονομαστικός συντελεστής: Νομικά πρόσωπα με διπλογραφικό λογιστικό 

σύστημα: 29%  

Νομικά πρόσωπα με απλογραφικό λογιστικό σύστημα: όπως στα φυσικά 

πρόσωπα: Μη φορολογικοί κάτοικοι: καθαρό εισόδημα που αποκτήθηκε στην Ελλάδα  

Προκαταβολή φόρου: 100% επί του φόρου της προηγούμενης χρήσης  

Φορολογική βάση: Παγκόσμιο εισόδημα (υπόκειται σε προστασία από διπλή 

φορολόγηση)  

Εκπιπτόμενες δαπάνες: Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον 

της επιχείρησης, εκτός όσων ρητώς εξαιρούνται 

Αποσβέσεις: Πραγματοποιούνται από τον κύριο των παγίων ή από τον μισθωτή 

σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δυνατότητα αναβολής της απόσβεσης των 

πάγιων στοιχείων  κατά τα πρώτα 3 φορολογικά έτη λειτουργίας νέων επιχειρήσεων. 

Σταθεροί συντελεστές απόσβεσης (από 4%-20%) ανάλογα με τη κατηγορία ενεργητικού. 

Ο εξοπλισμός επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας έχει συντελεστή απόσβεσης 

40%.  

Μεταφορά ζημιών: Μπορεί να γίνει διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη 

μέσω συμψηφισμού με τυχόν κέρδη  

Ρυθμίσεις αντιμετώπισης φοροαποφυγής  

Περιορισμός στις εκπιπτόμενες δαπάνες για τόκους:  μέχρι ποσού ίσου με 30% 

των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

 Κανόνες για ενδοομιλικές συναλλαγές: με τεκμηρίωση βάσει της αρχής των 

«ίσων αποστάσεων» (arm’s length principle) 

Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες: Περιλαμβάνεται υπό προϋποθέσεις στο 

φορολογητέο εισόδημα ελληνικής εταιρίας το μη διανεμηθέν εισόδημα που έχει λάβει 

αλλοδαπή θυγατρική της από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες (π.χ. έσοδα από 

μερίσματα, τόκους, δικαιώματα κ.λπ.). 

Διανομή ενδοομιλικών μερισμάτων: Περιορίζονται οι απαλλαγές στις διανομές 

ενδοομιλικών μερισμάτων, σε περίπτωση κατάχρησης της φορολογικής νομοθεσίας. 

                                                 
3 Προσαρμογή από το Taxation trends in the European Union 2015 – DG Taxation and Customs Union και 

KPMG (2017) – Οδηγός Φορολογίας. 



 

12 

Κατ’ αρχάς, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των νομικών προσώπων και 

οντοτήτων ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με το εισόδημα φυσικών προσώπων που προκύπτει 

από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση. Σε 

αντίθεση, όμως, με όσα ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα, δεν προβλέπεται περαιτέρω 

διάκριση των πηγών εισοδήματος.  

Με την αναθεώρηση του ΚΦΕ το 2013 ο φορολογικός συντελεστής εξαρτάται 

από τον τύπο λογιστικών βιβλίων που τηρούν τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή από το εάν 

αυτά είναι απλογραφικά ή διπλογραφικά. Με βάση την πιο πρόσφατη αναπροσαρμογή 

των φορολογικών συντελεστών για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που 

τηρούν απλογραφικά βιβλία (Ν.4387/2016), οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές σε 

περίπτωση τήρησης απλογραφικού συστήματος είναι αυτοί που αφορούν τα εισοδήματα 

των φυσικών προσώπων. 

Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

φορολογείται με ενιαίο φορολογικό συντελεστή 29%, μετά από την αφαίρεση των 

εκπιπτόμενων δαπανών, των αποσβέσεων και των μεταφερόμενων ζημιών από 

προηγούμενα έτη. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και οντότητες εκτός των 

κεφαλαιουχικών εταιριών, με τη φορολογία του 29% του εισοδήματος εξαντλείται η 

φορολογική τους υποχρέωση ως νομικών προσώπων, συνεπώς δεν γίνεται παρακράτηση 

φόρου μερισμάτων. Αντίθετα, παρακράτηση γίνεται στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, 

οδηγώντας ουσιαστικά σε διπλή φορολόγηση των κερδών, σε εταιρικό και προσωπικό 

επίπεδο. Επιπλέον, σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν 

έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται 

φορολογείται ως κέρδος ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών. 

Οι εκπιπτόμενες δαπάνες δεν προσδιορίζονται με λεπτομέρεια στον ΚΦΕ, με την 

εξαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίζουν οι επιχειρήσεις. 

Εκπιπτόμενες θεωρούνται, γενικά, εκείνες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το 

συμφέρον της επιχείρησης, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, απεικονίζονται 

λογιστικά και δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες για τις οποίες προβλέπεται ρητά ότι δεν 

εκπίπτουν.  

Στο πλαίσιο των φορολογικών δαπανών υπάρχει ειδική μέριμνα για την 

προώθηση της καινοτομίας, καθώς προβλέπεται ότι οι δαπάνες έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης (R&D), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του απαιτούμενου 

εξοπλισμού, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της 
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πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά 30%. Οι καθαρές δαπάνες τόκων (δαπάνες 

τόκων μείον εισόδημα από τόκους) στην περίπτωση που υπερβαίνουν τα €3 εκατ. το 

χρόνο δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες, στον βαθμό που υπερβαίνουν το 

30% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Δεν 

εφαρμόζεται έκπτωση φόρου για το μετοχικό κεφάλαιο. 

Η απόσβεση παγίων πραγματοποιείται από τον κύριο των παγίων ή από τον 

μισθωτή σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι νέες επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα αναβολής της απόσβεσης των πάγιων στοιχείων τους κατά τα πρώτα 3 

φορολογικά έτη λειτουργίας τους. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται με σταθερούς 

συντελεστές απόσβεσης (από 4%-20%) ανάλογα με τη κατηγορία ενεργητικού, με την 

εξαίρεση των εδαφικών εκτάσεων, έργων τέχνης, αντικών, κοσμημάτων και άλλων 

παγίων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, στα οποία δεν 

παρέχεται η δυνατότητα φορολογικής απόσβεσης. Ας σημειωθεί ότι οι αποσβέσεις του 

εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια επιστημονικής και τεχνολογικής 

έρευνας έχουν αυξημένο συντελεστή απόσβεσης (40%). 

Η μεταφορά ζημιών στις επόμενες χρήσεις μπορεί να γίνει διαδοχικά στα 

επόμενα 5 φορολογικά έτη μέσω συμψηφισμού με τυχόν κέρδη. Η δυνατότητα 

μεταφοράς ζημιών χάνεται όμως εάν μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από 33% και δεν αποδειχθεί ότι η μεταβολή έγινε για επιχειρηματικούς ή 

εμπορικούς λόγους και όχι με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.  

Το εισόδημα των νομικών προσώπων και οντοτήτων μπορεί να προσδιορίζεται 

με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου όταν: α) τα λογιστικά αρχεία 

δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τα ισχύοντα 

λογιστικά πρότυπα, ή β) τα φορολογικά στοιχεία δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή γ) τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν 

προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση. 

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οντότητες έχουν υποχρέωση προκαταβολής φόρου 

σε ποσοστό 100% επί του φόρου που προκύπτει για την προηγούμενη οικονομική χρήση, 

με εξαίρεση τις νέες επιχειρήσεις, για τις οποίες η υποχρέωση μειώνεται σε 50% για τα 

πρώτα τρία έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών της. 

Ο ΚΦΕ ορίζει, επίσης, τους κανόνες που ισχύουν για την παρακράτηση φόρου 

(υπόχρεοι, πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση και απαλλαγές, συντελεστές κ.λπ.). 

Οι συντελεστές παρακράτησης κυμαίνονται από 0-20% ανάλογα με το εισόδημα και τη 
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φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση του νομικού προσώπου/οντότητας. 

Ενδεικτικά, σε παρακράτηση με συντελεστή 15% υπόκεινται τα εισοδήματα από 

μερίσματα και τόκους, υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, και τυχόν 

ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής και με 

20% οι αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα με μόνιμη εγκατάσταση του 

αλλοδαπού νομικού προσώπου που δεν είναι φορολογικός κάτοικος ΕΕ ή ΕΟΧ, τα 

εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές, οι αμοιβές διοίκησης και οι 

αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. Κατ’ εξαίρεση, υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου 3% οι αμοιβές για τεχνικά έργα. Δεν παρακρατείται, υπό 

προϋποθέσεις, φόρος α) από μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε 

νομικό πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ και 

β) από τόκους και δικαιώματα (royalties) που καταβάλλονται σε νομικό πρόσωπο που 

αναφέρεται στο Παράρτημα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ. Το ποσό παρακράτησης 

συμψηφίζεται τελικά με τον φόρο εισοδήματος. 

Πέρα από διάφορες άλλες ρυθμίσεις, που διευθετούν φορολογικά ζητήματα σε 

περιπτώσεις εταιρικών μεταβολών και αναδιαρθρώσεων ή που καθορίζουν τις τυπικές 

υποχρεώσεις των νομικών προσώπων, ο ΚΦΕ δίνει μεγάλο βάρος στους κανόνες που 

αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Έτσι, στις 

ενδοομιλικές τιμολογήσεις εφαρμόζεται η αρχή των «ίσων αποστάσεων» και τα νομικά 

πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συνοπτικό πίνακα πληροφοριών με 

φάκελο τεκμηρίωσης. Αν διαπιστωθεί η μη τήρηση της αρχής αυτής, τα φορολογικά 

κέρδη αναμορφώνονται ανάλογα και επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι ή/και πρόστιμα. 

Περαιτέρω, τα ευεργετήματα που προβλέπονται στον ΚΦΕ σε περιπτώσεις εταιρικών 

αναδιαρθρώσεων ή άλλων μεταβολών που αποσκοπούν σε πιο ορθολογική οργάνωση 

των δραστηριοτήτων των εταιριών (άρθρα 52-55 του ΚΦΕ) αίρονται ολικά ή μερικά, 

όταν κάποια από αυτές τις πράξεις στοχεύουν στη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. 

Στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής εντάσσεται και η διάταξη για την 

υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization), η οποία περιορίζει τους τόκους που εκπίπτουν 

στο 30% των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Επιπλέον, 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες, υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα ελληνικής 

εταιρίας το μη διανεμηθέν εισόδημα που έχει λάβει αλλοδαπή θυγατρική της από 
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συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες (π.χ. έσοδα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 

κ.ά.).  

Γενικότερα, το κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής 

και φοροδιαφυγής στην Ελλάδα επικεντρώνεται στην ουσία των συναλλαγών και θεωρεί 

ως φοροαποφυγή τις ενέργειες που δεν απορρέουν από την εύλογη επιχειρηματική 

πρακτική, αλλά αποσκοπούν στη μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων.  

Περιλαμβάνει υποχρεώσεις διαφάνειας στη δημοσιοποίηση και απεικόνιση των 

οικονομικών και φορολογικών στοιχείων των νομικών προσώπων. Δεν αναγνωρίζονται 

ως εκπιπτόμενες οι δαπάνες που προκύπτουν από αμοιβές που καταβάλλονται προς 

φορολογικό κάτοικο μη συνεργάσιμου κράτους ή κράτους με προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς, εκτός εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Οι ελληνικές φορολογικές 

αρχές συμμετέχουν σε σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως αυτή του ΟΟΣΑ και του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού 

ενδιαφέροντος σε διακρατικό επίπεδο, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην 

αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. 

Τέλος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών για κάθε κλάδο ασφάλισης 

προκύπτουν ως ποσοστό επί του ακαθάριστου εισοδήματος του εργαζόμενου (Πίνακας 

3.6). Οι κλάδοι ασφάλισης για τους οποίους υποχρεωτικά καταβάλλουν εισφορές οι 

εργοδότες είναι ίδιοι με αυτούς των μισθωτών, εκτός των ΟΕΚ και ΟΕΕ, για τους 

οποίους οι εργοδότες δεν καταβάλλουν εισφορές. Οι συντελεστές των εισφορών των 

νομικών προσώπων για σύνταξη είναι διπλάσιο σε σύγκριση με εκείνο των 

εργαζομένων, ενώ σχεδόν διπλάσια είναι τα ποσοστά του συνόλου των εισφορών τόσο 

για ασθένεια, όσο και υπέρ ΟΑΕΔ. 

 2.13  Πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος Νομικών 

προσώπων: 

Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων μετά το 2010 έγιναν 

με γνώμονα την αύξηση των εσόδων, την απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και 

τη διευκόλυνση της φορολογικής διοίκησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 

Μία από τις βασικές μεταβολές αφορούσε στον συχνό επαναπροσδιορισμό των 

φορολογικών συντελεστών, που συνδυάστηκε με την εισαγωγή ενιαίου συντελεστή και 

την κατάργηση των συντελεστών παρακράτησης για τα μερίσματα και τις αμοιβές 

Διοικητικών Συμβουλίων. Οι αλλαγές που έγιναν στον ΚΦΕ έλαβαν υπόψη ορισμούς 
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που προκύπτουν από το διεθνές φορολογικό δίκαιο (π.χ. φορολογική κατοικία, τόπος 

πραγματικής διοίκησης, μόνιμη εγκατάσταση) και τους ορισμούς των επιμέρους 

εισοδημάτων (π.χ. τόκοι, μερίσματα, δικαιώματα), όπως αποτυπώνονται και στο 

Πρότυπο Σύμβασης που εφαρμόζεται μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά τη σύναψη 

των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας στο εισόδημα και στο κεφάλαιο. 

Πολλές ήταν το ίδιο διάστημα και οι νομοτεχνικές βελτιώσεις για τη διευκόλυνση 

των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης, ενώ σημαντικές αλλαγές 

αφορούσαν τη σταδιακή κατάργηση των αφορολόγητων αποθεματικών, τη φορολόγηση 

των διανεμόμενων κερδών, την επίτευξη φορολογικής ουδετερότητας μεταξύ εταιρικών 

μορφών, την παρακράτηση φόρου σε αμοιβές και την εξάλειψη της αναλυτικής 

κατηγοριοποίησης των εκπιπτόμενων δαπανών. Απλοποιήθηκε, επίσης, η διαδικασία 

απόσβεσης των παγίων στοιχείων με τον περιορισμό των συντελεστών απόσβεσης σε 6 

κατηγορίες και την κατάργηση του ανώτερου και κατώτερου συντελεστή απόσβεσης, 

καθώς και της φθίνουσας μεθόδου απόσβεσης. 

 Ενδεικτικά οι αλλαγές:  

2013 

 • Ένταξη στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων των προσωπικών 

εταιριών των αστικών εταιριών, των κοινοπραξιών και ευρύτερα των νομικών 

οντοτήτων (Ν. 4172/2013). • Εισαγωγή ενιαίου συντελεστή για όλα τα εισοδήματα των 

νομικών προσώπων – εξαίρεση ατομικές επιχειρήσεις (και ελεύθεροι επαγγελματίες), για 

τους οποίους προβλέφθηκαν δύο συντελεστές. • Μείωση συντελεστών απόσβεσης 

παγίων και απλοποίηση άλλων ρυθμίσεων της φορολογίας νομικών προσώπων. • 

Φορολόγηση κερδών βάσει του τύπου βιβλίων που τηρούν οι επιχειρήσεις (απλογραφικά 

– διπλογραφικά), όχι σύμφωνα με τη νομική μορφή τους, από το φορολογικό έτος 2014 

(Ν.4172/2013 – αναθεώρηση Κ.Φ.Ε.). • Αύξηση φορολογικών συντελεστών από 20% σε 

26%  από το φορολογικό έτος 2014 (χρήση 2013) (Ν.4110/2013) και αύξηση τέλους 

επιτηδεύματος. • Μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου στα μερίσματα στο 10% 

(Ν. 4110/2013)  

2014 

 • Κατηγοριοποίηση των νομικών οντοτήτων ως προς το μέγεθός τους, βάσει 

ενεργητικού, κύκλου εργασιών και απασχόλησής τους και ακολούθως ως προς το 

λογιστικό σύστημα που πρέπει να τηρούν (Ν.4308/2014 – Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα)  
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• Ασφαλιστικές εισφορές νομικών προσώπων για μισθωτούς: Μείωση εισφορών 

κατά 2,9% (Ν.4254/2014).  

2015 

 • Αύξηση φορολογικού συντελεστή για νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες με 

διπλογραφικά βιβλία, από 26% σε 29% (Ν. 4334/2015). • Αύξηση προκαταβολής φόρου 

από 80% σε 100% για κεφαλαιουχικές εταιρίες, συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, 

κοινοπραξίες προσωπικών εταιριών κ.λπ., για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά 

έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά (Ν. 4334/2015).  

2016 

• Αύξηση του συντελεστή παρακράτησης φόρου στα μερίσματα στο 15% (Ν. 

4387/2016) • Εφαρμογή των συντελεστών που αφορούν το εισόδημα των φυσικών 

προσώπων στο καθαρό φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων και οντοτήτων 

που ακολουθούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα (Ν. 4387/2016) 
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 3 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 3.1  Έννοια της εταιρίας 

Εταιρεία είναι η οποιαδήποτε ένωση προσώπων Φυσικών ή Νομικών προς 

επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού. Συνεπώς η εταιρεία δεν έχει πάντα κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα, αλλά μπορεί να είναι θρησκευτικού, πολιτικού, φιλανθρωπικού ή άλλου 

σκοπού. 

 3.2  Προϋποθέσεις της εταιρίας  

Βασικές προϋποθέσεις της εταιρίας είναι να υπάρχει: 

 Εισφορά των εταίρων 

 Κοινός σκοπός 

 Εταιρική πρόθεση 

Η εισφορά των εταίρων μπορεί να είναι εργασία, χρήματα, είτε άλλα αντικείμενα, 

κινητά ή ακίνητα, δικαιώματα όπως και κάθε άλλη παροχή όπως πελατεία, πίστη στην 

αγορά κλπ. 

Σε περίπτωση που κάποιο από μέλη της εταιρίας δεν συνεισφέρει τίποτα ως προς 

την εταιρία, η σχέση ως προς αυτό αποτελεί δωρεά. 

Κοινός σκοπός υπάρχει όταν η εταιρία αποβλέπει στο συμφέρον όλων των 

εταίρων ή όταν εξυπηρετεί και γενικά συμφέροντα ή και συμφέροντα τρίτων4. 

Ο σκοπός μπορεί να είναι οικονομικός, κερδοσκοπικός ή όχι, κοινωνικός ή 

επιστημονικός, καλλιτεχνικός. 

Εταιρική πρόθεση υπάρχει όταν οι εταίροι επιδιώκουν από κοινού και με κοινές 

εισφορές, την επίτευξη του ίδιου κοινού σκοπού. 

 3.3  Τύποι εταιριών στην Ελλάδα 

Οι εταιρικές επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας δυο ή περισσότερων 

ατόμων ή φορέων, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εμφανίζονται σε πολλές 

μορφές, όπως ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, Ανώνυμη Εταιρεία κτλ. και έχουν πολλά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ατομικές: ευκολότερη συγκέντρωση κεφαλαίων, 

μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, ορθότητα αποφάσεων λόγω του συλλογικού 

χαρακτήρα κτλ. Βεβαίως υπάρχουν και μειονεκτήματα, όπως, για παράδειγμα, η 

                                                 
4 ΑΚ 741 
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βραδύτητα στη λήψη αποφάσεων, η δυσκολία προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς 

λόγω της πολυπλοκότητας της παραγωγής της κ.ά. Διακρίνονται κυρίως σε: 

 

Προσωπικές 

 Ομόρρυθμη Εταιρία 

 Ετερόρρυθμη Εταιρία 

 Αφανής Εταιρία 

Κεφαλαιουχικές – Απρόσωπες 

 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 

 Ανώνυμη Εταιρία 

 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

 Ο Συνεταιρισμός 

Στην εταιρεία συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι συμβαλλόμενοι. Με την ίδρυση 

μιας εταιρείας γίνεται ο συνδυασμός των πόρων των συμβαλλόμενων έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ο σκοπός της, κάτι που το καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα 

μπορούσε ή θα απαιτούσε δυσανάλογα μεγάλο κόπο για να το πραγματοποιήσει μόνο 

του. 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, εταιρεία είναι η αμφοτεροβαρής σύμβαση με 

την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα αναλαμβάνουν μεταξύ τους την υποχρέωση να 

επιδιώξουν ένα κοινό σκοπό, καταβάλλοντας ίσες, αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, προς 

το μέγεθος εισφορές. 

 3.3.1 Ομόρρυθμη εταιρία 

Η ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) είναι ένα νομικό πρόσωπο, που συνιστάται μεταξύ 

δύο ή περισσότερων προσώπων, φυσικών ή νομικών, που έχουν σκοπό να 

συνεμπορεύονται υπό εταιρική επωνυμία. Την ομόρρυθμη εταιρεία ιδρύουν τουλάχιστον 

δύο εταίροι, εισφέροντας όσο κεφάλαιο τους χρειάζεται ή όσο διαθέτουν, χωρίς να 

δεσμεύονται για συγκεκριμένο ποσό από τον νόμο. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας 

τους αναφέρονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, που λέγεται καταστατικό. Το 

καταστατικό, με τη δημοσίευση του οποίου τυπικά ιδρύεται η Ο.Ε., αναφέρει τους όρους 

συνεργασίας, δηλαδή τι κεφάλαιο εισέφεραν οι εταίροι, πώς θα μοιράζονται τα κέρδη, 

ποιο θα είναι το αντικείμενο της Ο.Ε., η επωνυμία της, η έδρα της, η διάρκεια 

συνεργασίας κτλ. 
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Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ο.Ε., που τη διαφοροποιεί μάλιστα από άλλες 

προσωπικές εταιρείες, είναι η ευθύνη των εταίρων, που είναι ίδια για όλους. Καθένας 

ευθύνεται με όλη του την περιουσία και για το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας, 

όποιο και αν είναι το ύψος της συμμετοχής του στο κεφάλαιο. Στη διοίκηση 

συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι εταίροι, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα, λόγω του τρόπου 

κατανομής της ευθύνης, είναι αρκετά υψηλή. 

 3.3.2 Ετερόρρυθμη εταιρία 

Η ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) είναι ένα νομικό πρόσωπο, που συνιστάται 

μεταξύ δύο η περισσοτέρων προσώπων που έχουν σκοπό να εμπορεύονται με εταιρική 

επωνυμία. Στην ετερόρρυθμη εταιρεία, ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται 

απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις εταιρικές υποχρεώσεις, όπως ακριβώς και οι εταίροι 

της ομόρρυθμης εταιρείας και αποκαλούνται ομόρρυθμοι εταίροι, ενώ ένας η 

περισσότεροι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, δηλαδή μόνο μέχρι του ποσού της 

εισφοράς τους, και αποκαλούνται ετερόρρυθμοι εταίροι. 

Ετερόρρυθμος εταίρος απαγορεύεται σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο να κάνει 

οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης, να εργασθεί σε υπόθεση της εταιρείας ή να συμμετάσχει 

σε αποφάσεις της (άρθρο 25 Εμπορικού Νόμου). Ο ετερόρρυθμος εταίρος που είτε 

εμφανίστηκε στην επωνυμία της επιχείρησης είτε διαχειρίστηκε υπόθεσή της, ευθύνεται 

απεριόριστα και αλληλέγγυα στα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας (άρθρο 28 

Εμπορικού Νόμου). 

Πάντως σύμφωνα με τη νομολογία (Α.Π. 985/1983) ομόφωνη είναι η άποψη ότι 

ο ετερόρρυθμος εταίρος, το όνομα του οποίου έχει περιληφθεί στην εταιρική επωνυμία, 

αν και ευθύνεται ως ομόρρυθμος (βάσει του άρθρου 28 Ε.Ν.), δεν μεταβάλλεται σε 

ομόρρυθμο.  

 3.3.3 Αφανής εταιρία 

Η αφανής εταιρεία είναι ένας τύπος εταιρείας που παρ' όλη τη μεγάλη συχνότητα 

εμφάνισής του, δεν είχε μέχρι πρόσφατα επαρκή νομοθετική ρύθμιση.Με το νόμο 

4072/2012 γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθούν κανόνες γι' αυτόν τον ιδιαίτερο 

τύπο εταιρείας που περιλαμβάνει δύο είδη εταίρων:α. τον εμφανή, που εμφανίζεται 

στους τρίτους χρησιμοποιώντας το όνομα του, μπορεί να αποκτήσει ιδιότητα εμπόρου 

και ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας με την προσωπική του περιουσία, ο οποίος 
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άλλωστε είναι και ο διαχειριστής, β. τον αφανή, που δεν κάνει τίποτα από τα παραπάνω, 

παρά μόνο συμμετέχει στην εσωτερική διαχείριση και τα κέρδη/ζημιές της εταιρίας στο 

μερίδιο που του αναλογεί. 

Η αφανής εταιρεία μπορεί να έχει μόνο έναν εμφανή εταίρο και έναν ή 

περισσότερους αφανείς, δεν εμφανίζεται δηλαδή στους τρίτους ως εταιρεία (εξ ου και 

αφανής). Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής 

εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα 

συμμετοχής στα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εμπορικών πράξεων ή εμπορικής 

επιχείρησης, που διενεργεί στο όνομά του, αλλά προς το κοινό συμφέρον των εταίρων. Η 

αφανής εταιρεία συστήνεται άτυπα, δεν έχει νομική προσωπικότητα, δεν καταχωρίζεται 

στο ΓΕ.Μ.Η., ενώ σε αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την 

εταιρεία, εκτός από εκείνες που δεν συμβιβάζονται με τη φύση της.  

Η λύση της προκαλείται με το θάνατο ή τη δικαστική συμπαράσταση 

οποιουδήποτε εταίρου, με την πτώχευση του εμφανούς εταίρου, με την πάροδο του 

συμφωνηθέντος χρόνου διάρκειας της, με καταγγελία από οποιοδήποτε εταίρο, με 

ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων και με την πραγμάτωση ή την αδυναμία 

πραγμάτωσης του εταιρικού σκοπού. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αφανούς εταιρείας 

υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οικονομικής εκμετάλλευσης του αφανούς εταίρου για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η εν συνεχεία καταγγελία της εταιρείας από τον 

εμφανή εταίρο.  

Για να αποφασιστεί το αν η καταγγελία είναι άκαιρη και ζημιογόνος για τα 

συμφέροντα των εταίρων, καθώς και για την επιδίκαση τυχόν αποζημίωσης, οι εταίροι 

μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο. 

 3.3.4 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι μία εταιρική μορφή. 

Πρόκειται για μια σχετικά νέα και καινοτόμα μορφή. Η εισαγωγή της ανακοινώθηκε 

στης 11. Απρίλη 2012 στο ΦΕΚ Α 86 με τον νόμο 4072/2012. 

 

Στης 29 Μαΐου  2013 ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ Α 120 με τον νόμο 4155/2013 μια 

τροποποίηση του νόμου 4072/2012. Πλέον το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι και 

μηδενικό (αντί για 1€ πού ήταν στην περίοδο 2012-2013). Έτσι μία Ι.Κ.Ε. μπορεί να 

μείνει και χωρίς καθόλου κεφάλαιο, π.χ. μετά από απρόβλεπτη μείωση κεφαλαίου, χωρίς 



 

22 

αυτό αυτομάτως να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εταιρία, π.χ. όταν έχει ακόμα 

εξωκεφαλαιακές εισφορές. 

Η ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας 

Στάσης και συνιστάται απο ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η σύσταση 

της Ι.Κ.Ε. μπορεί να γίνει με ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό) είτε με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο μόνο αν επιβάλλεται ειδική διάταξη του νόμου π.χ. εισφορά 

ακινήτου. Η σύσταση γίνεται μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. Το κόστος 

σύστασης είναι ελάχιστο γιατί δεν καταβάλλονται αμοιβές και τέλη δημοσίευσης στο 

Φ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η Ι.Κ.Ε. υποχρεούται να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα μέσα σε 

ένα μήνα. 

Η Ι.Κ.Ε. έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της. Η 

πραγματική της έδρα μπορεί να είναι σε άλλο κράτος μέλος, αυτό σημαίνει ότι η 

καταστατική έδρα δεν συμπίπτει πάντα με την πραγματική έδρα της Ι.Κ.Ε5. 

Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό, ο χρόνος είναι 12 έτη από τη σύσταση της ή 

αλλιώς θα είναι ορισμένου χρόνου, όσο ορίζεται στο καταστατικό της. 

Για τις Ι.Κ.Ε. ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο συνολικό 

φορολογητέο εισόδημα. Στα κέρδη που διανέμουν οι Ι.Κ.Ε. στους εταίρους γίνεται 

παρακράτηση φόρου 10% (φόρος μερισμάτων). Ο φόρος που παρακρατήθηκε 

αποδίδεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στον επόμενο 

μήνα.6 

 3.3.5 Ανώνυμη Εταιρία 

Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι 

διαιρεμένο σε μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο 

νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», που αποτέλεσε και το επιμέρους «Δίκαιο 

της Α.Ε.». Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο η Α.Ε. είναι πάντα εμπορική εταιρεία ακόμα 

και όταν δεν ασκεί εμπορία. Για την σύσταση της πρέπει να είναι συγκεντρωμένο το 

κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου 24.000 ευρώ σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού 

                                                 
5 Περάκης, Ευάγγελος: «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) - Η νέα εταιρική μορφή». 

2013, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

6 Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.: «Ιδωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) - Κατ' άρθρο ερμηνεία 

του Ν. 4072/2012». 2014, Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 
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Περιεχομένου της 12/12/2012, ΦΕΚ 240 Α’. Πριν από αυτήν το ποσό ορίζονταν στα 

60.000 ευρώ. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας, οι 

οποίες προστατεύουν τους καλόπιστους τρίτους και τους συναλλασσόμενους. Μέσα σε 

αυτές είναι η δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων κατά ορισμένο τρόπο (δηλ. τον 

Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και Αποτελέσματα Διαθέσεως τηρώντας το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία 

πολιτική εφημερίδα. Στις Α.Ε. το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μέρη, τις μετοχές, 

οι οποίες είναι ανώνυμες ή ονομαστικές, και μεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν το 

καταστατικό υποβάλλει το μεταβιβαστό σε ορισμένους περιορισμούς («δεσμευμένες 

μετοχές»). Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι και το ποσό της εισφοράς του. 

Η ίδρυση της Α.Ε. προϋποθέτει έγκριση της Διοικήσεως (Υπουργείου Ανάπτυξης 

ή αρμόδιας Νομαρχίας), μόνο όμως αν το κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 εκ. ευρώ, και 

καταχώριση της έγκρισης και του καταστατικού, στο Μητρώο Α.Ε. Περίληψη της 

σχετικής καταχώρισης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & 

Ε.Π.Ε.). 

Το ανώτατο όργανο της Α.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία 

λαμβάνονται όλες οι μεγάλες αποφάσεις. Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν οι μέτοχοι 

της εταιρείας. Οι συνελεύσεις είναι έκτακτες και τακτικές. Τακτική Γενική Συνέλευση 

γίνεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Κάθε μετοχή αποτελεί μία ψήφο και καθένας έχει 

δικαίωμα να ψηφίσει ή και να ψηφιστεί. Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται η ψηφοφορία 

για τη σύνθεση του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται τα καθήκοντα του, 

λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα όπως ο καθορισμός της μακροχρόνιας 

πολιτικής της εταιρείας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που πέτυχε η εταιρεία την 

προηγούμενη χρήση και εγκρίνεται ο ισολογισμός της. Τέλος οποιαδήποτε αλλαγή στο 

Καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τα μέλη που ψηφίστηκαν στην 

Γενική Συνέλευση και έχει το καθήκον της επίβλεψης της εταιρείας και της χάραξης 

πολιτικής και στρατηγικής αυτής. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει για πολύ 

σημαντικά ζητήματα και παρακολουθεί την πορεία της εταιρείας στην αγορά. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον 

συντονισμό των εργασιών του, καθώς και τον "Διευθύνοντα Σύμβουλο", ο οποίος ασκεί 

την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
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μπορεί να είναι συχνά το ίδιο πρόσωπο, ενώ μπορεί να οριστούν περισσότεροι από ένας 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι. 

Άλλα νομικά ζητήματα αφορούν τους όρους δημοσιότητας της Γενικής 

Συνέλευσης όπως τη δημοσίευση σε εφημερίδα πρόσκλησης των μετόχων για να 

συμμετάσχουν στην Γ.Σ. είκοσι ημέρες πριν από αυτήν. Διατάξεις για αυξημένη ή απλή 

απαρτία της Γ.Σ., τροποποιήσεις του Καταστατικού της κ.α. 

Μία Α.Ε. απαγορεύεται (με μερικές εξαιρέσεις) να αποκτήσει τις μετοχές της. 

Μπορεί ωστόσο να αγοράσει ένα μικρό ποσοστό αυτών για να τις διαθέσει στο 

προσωπικό της. Η Α.Ε. υπόκεινται στον έλεγχο των αποτελεσμάτων και του 

ισολογισμού της – τόσο για διαπίστωση ή όχι φοροδιαφυγής και σωστής τήρησης των 

απαραίτητων βιβλίων όσο και – από τους Ορκωτούς Ελεγκτές και Λογιστές οι οποίοι 

ελέγχουν την επιχείρηση εκ μέρους των μετόχων και πιστοποιούν την ορθότητα των 

αποτελεσμάτων (όταν αυτά είναι ορθά). 

Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς 

καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν 

μπορεί να οριστεί κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ ούτε ανωτέρα των 

εκατό (100) ευρώ.[1]. 

Μία Α.Ε. μπορεί να εισαχθεί σε ένα Χρηματιστήριο για την διαπραγμάτευση των 

μετοχών της. Ωστόσο για την εισαγωγή σε μεγάλα χρηματιστήρια χρειάζονται αυστηρά 

κριτήρια να ικανοποιούνται και αυξημένες διατυπώσεις δημοσιότητας. Όλοι μπορούν να 

αποκτήσουν ελεύθερα μετοχές και να τις μεταβιβάσουν όποτε επιθυμούν. Σε μία μετοχή 

η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, η τιμή της, πέραν του μεριδίου του 

εταιρικού κεφαλαίου περιέχει και Πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές (για την αγορά 

και την επιχείρηση) μαζί με την προσφορά και ζήτηση των μετοχών συχνά προκαλούν 

διακυμάνσεις της τιμής της χωρίς ουσιαστικά να μειώνεται ή να αυξάνεται πραγματικά 

το εταιρικό κεφάλαιο. 

Η Α.Ε. λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας για την οποία συστήθηκε, 

όταν η γενική συνέλευση των μετόχων το αποφασίσει με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία και όταν η εταιρεία πτωχεύσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. μη καταβολή 

του κεφαλαίου, απώλεια των 9/10 του κεφαλαίου, μη υποβολή τριών ισολογισμών κλπ.) 

η Διοίκηση μπορεί να ανακαλέσει την άδεια σύστασης της εταιρείας, που έτσι τίθεται 

υπό εκκαθάριση. Την εκκαθάριση διενεργούν οι εκκαθαριστές, που είναι όργανα της 

εταιρείας. 
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 3.3.6 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι μια εταιρική μορφή. Ως 

θεσμός στην Ελλάδα καθιερώθηκε το 1955, ενώ στην Δυτική Ευρώπη από το τέλος του 

προηγούμενου αιώνα, κάλυψε μια κοινωνική και οικονομική ανάγκη των ανθρώπων που 

ασχολούνται με τις επιχειρήσεις. Η ανάγκη αυτή ήταν να διοικούν οι ίδιοι την εταιρεία 

τους, αλλά να ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού που συμμετέχουν σε αυτή. Παλαιότερα, 

οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούσαν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας για να 

συγκαλύψουν μια οικογενειακή επιχείρηση. 

Στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συμμετέχουν ονομαστικά ορισμένα 

πρόσωπα. Καθένα από αυτά ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού της εταιρικής του μερίδας, 

που δεν μπορεί να παρασταθεί με μετοχές και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αν δεν 

συμφωνούν όλοι οι εταίροι. Επομένως, στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

συνδυάζονται πλεονεκτήματα των ομόρρυθμων εταιρειών και ανώνυμων εταιρειών, ενώ 

δεν αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην ίδρυση της και τη διάλυση της και ούτε απαιτούνται 

μεγάλα κεφάλαια σε σχέση με τις Ανώνυμες. 

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διοικείται από τη γενική συνέλευση των 

εταίρων. Η διαχείριση της εταιρείας ανήκει κατ' αρχήν σε όλους τους εταίρους, αλλά 

οπωσδήποτε υπάρχει η δυνατότητα να διοριστούν διαχειριστές, ή διαχειριστής που να 

είναι εταίρος ή όχι. 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:  

Υπάρχει η δυνατότητα (σύμφωνα με τον άρθρο 43Α του Ν.3190/1955[1]) 

δημιουργίας Ε.Π.Ε. η οποία να έχει μέτοχο μόνο ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό). 

Πάντως η σύσταση ή η μετατροπή σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. θεωρείται άκυρη αν το 

μοναδικό πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτήν είναι ταυτόχρονα και το μοναδικό πρόσωπο 

σε άλλη, επίσης Μονοπρόσωπη, Ε.Π.Ε. ή το μοναδικό πρόσωπο είναι μια άλλη 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 

 3.3.7 Ο Συνεταιρισμός 

Ο συνεταιρισμός στη Ελλάδα διακρίνεται σε δύο μεγάλες ομάδες με χωριστή 

νομοθεσία η καθεμία. 

 Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που διέπονται από το Ν.1541/85 

 Οι αστικοί συνεταιρισμοί, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1667/86. 
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 Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, που αποβλέπουν αποκλειστικά στην 

απόκτηση οικοδομήσιμης γης ή κατοικίας από τα μέλη 

τους.(Π.Δ.93/1987).7 

 

 

 3.4  Διαχωρισμός των επιχειρήσεων (οντοτήτων) βάσει μεγέθους 

Η ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις 

λογιστικές της υποχρεώσεις 

αναφορικά με: 

α) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει, 

β) τις απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς 

και από την παροχή 

ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος, 

γ) την απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης. 

 

 

 

 

 

* Μόνη προϋπόθεση ο κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει το ποσό του € 

1.500.000,00.  

** Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια 2 

τουλάχιστον εκ των 3 κριτηρίων  

                                                 
7 Μιλτιάδης Κ. Λεοντάρης- Εκδόσεις Πάμισος 2015- Προσωπικές εταιρίες –ΕΠΕ-ΙΚΕ-Κοινοπραξίες 



 

27 

*** Μια οντότητα εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων (από πολύ 

μικρή), όταν υπερβεί το όριο του (καθαρού) κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ. Ως μικρή 

πλέον οντότητα, θα υποχρεούται να συντάσσει Ισολογισμό, και εκ του λόγου αυτού 

οφείλει να χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Διευκρινίζεται ότι η 

οντότητα αυτή θα συνεχίσει να θεωρείται ως μικρή οντότητα (υπέρβαση καθαρού 

κύκλου εργασιών 1,500.000 ευρώ), έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια είναι κατώτερα 

των ορίων των πολύ μικρών οντοτήτων (σύνολο ενεργητικού ≤350.000 και μέσος όρος 

προσωπικού ≤10).  

**** Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια 2 

τουλάχιστον εκ των 3 κριτηρίων. 

 3.4.1 Κύκλος εργασιών 

Ως κύκλος εργασιών θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις 

δραστηριότητες της οντότητας. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών 

επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις 

παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ 

τρίτων. Επίσης δεν εμπίπτουν στην έννοια του κύκλου εργασιών η αξία των αυτό-

παραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου. Αν η 

περίοδος (διαχειριστική χρήση ή φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου, ο 

κύκλος εργασιών για την κατάταξη στις προαναφερθείσες κατηγορίες οντοτήτων 

βρίσκεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι χρονικό διάστημα δεκαπέντε 

(15) ημερών ή μεγαλύτερο λογίζεται ως μήνας, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 

ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην 

πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν 

γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστημα αυτό. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η 

ένταξη σε κατηγορία γίνεται με βάση τις επόμενες δύο πλήρεις ετήσιες περιόδους.  

 3.4.2 Μέσος όρος προσωπικού 

Ο μέσος όρος του προσωπικού υπολογίζεται στη βάση πλήρους απασχόλησης σε 

ημερήσια και ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόμενους που έχουν ή τεκμαίρεται ότι 

έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι έχοντες 

έμμισθη σχέση αλλά και τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με 

έμμισθη εργασία, όπως δικηγόροι, λογιστές ή μηχανικοί όταν είναι πλήρους 

απασχόλησης και ανεξάρτητα του τρόπου που αμείβονται (π.χ. με τιμολόγιο παροχής 
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υπηρεσιών). Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απασχολούμενοι με μίσθωση από άλλη 

οντότητα καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, εφόσον απασχολούνται στην οντότητα 

και αμείβονται από αυτή. Δεν λαμβάνονται υπόψη εκπαιδευόμενοι και σπουδαστές που 

απασχολούνται με συμβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και εργαζόμενοι που 

έχουν λάβει γονική άδεια. 

 3.4.3 Οντότητες που εντάσσονται στο διπλογραφικό σύστημα 

Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν:  

α) Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες,  

β) Ο.Ε. και Ε.Ε. των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι είτε νομικά 

πρόσωπα που έχουν τη μορφή της Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., είτε άλλες οντότητες 

συγκρίσιμου νομικού τύπου, δηλαδή έχουν περιορισμένη ευθύνη,  

γ) οι Ο.Ε., Ε.Ε., οι ατομικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή 

μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες 

κ.λπ. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ,  

δ) τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) 

εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ ,  

ε) ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης 

(δηλαδή η Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 

8.000.000 ευρώ,  

στ) κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από 

αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.),  

ζ) οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη 

ισολογισμού από άλλη νομοθεσία.  

Με την ΠΟΛ.1024/2015 ορίστηκε ότι οι συνεταιρισμοί οι οποίοι βάσει 

καταστατικού υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού, δεν υποχρεούνται σε 

εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν 

στην κατηγορία πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 (κύκλος 

εργασιών 1.500.000 ευρώ).  

Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί διπλογραφικό σύστημα 

και τηρεί:  

 Ημερολόγιο  
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 Αναλυτικό καθολικό  

 Ισοζύγιο  

Επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό σύστημα, η οντότητα δύναται να 

επανέλθει στο απλογραφικό οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισμό. Ωστόσο, 

διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή λογιστικού συστήματος στη διάρκεια μιας 

ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου (φορολογικό έτος).  

Η τήρηση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος 

γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του δεδουλευμένου (accrual 

assumption). Δηλαδή, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι επιπτώσεις των 

συναλλαγών και γεγονότων όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά. 

 3.4.4 Οντότητες που εντάσσονται στο απλογραφικό σύστημα 

Συνοπτικά, απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν οι πολύ μικρές 

οντότητες που δεν συντάσσουν ισολογισμό (ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη 

εταιρεία, ατομική επιχείρηση κλπ) με κύκλο εργασιών μικρότερο από 1.500.000 ευρώ, οι 

δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του 

ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο 

εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ.  

Επίσης εντάσσεται στο απλογραφικό σύστημα ο πωλητής (εμπορία) υγρών 

καυσίμων (ΟΕ, ΕΕ, ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών μέχρι και 8.000.000 ευρώ, 

τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.), εφόσον 

αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 

1.500.000 ευρώ.  

Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, να χρησιμοποιεί ένα 

κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα για να παρακολουθεί τα στοιχεία της 

κατάστασης αποτελεσμάτων (βιβλία εσόδων εξόδων). Σημειώνεται ότι η οντότητα αυτή 

δύνανται να χρησιμοποιεί προαιρετικά ένα διπλογραφικό σύστημα, αντί απλογραφικού, 

χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού (προαιρετική χρήση διπλογραφικού συστήματος) να 

υποχρεούται να συντάσσει και ισολογισμό (συντάσσει μόνο Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων).  

Το βιβλίο εσόδων – εξόδων συμπεριλαμβάνει:  

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα. Η ομαδοποίηση των πωλήσεων δύναται να γίνεται 

και από το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο 
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τρόπο, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη καταχώρηση, ανά παραστατικό και ανά κατηγορία 

εσόδου. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το λογιστικό σύστημα της οντότητας πρέπει 

να καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί Φ.Π.Α ή άλλης νομοθεσίας. Αφαιρετικά 

των εσόδων καταχωρούνται τα σχετικά μειωτικά στοιχεία αυτών (εκπτώσεις, 

επιστροφές, κλπ).  

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.  

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές 

εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων.  

δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού 

συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα 

από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών, και λοιπά έξοδα.  

ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.  

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατ’ είδος. Σημειώνεται ότι 

οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. απαλλάσσονταν από τη 

τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων 

της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (όριο 5.000 ευρώ), εφεξής απαλλάσσονται 

μόνο από την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Οι οντότητες αυτές υποχρεούνται, για 

σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, σε έκδοση στοιχείων λιανικής, χωρίς ωστόσο να 

απαιτείται η χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. 
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 3.5  Λογιστικές εγγραφές σύστασης προσωπικών εταιριών 

 3.5.1 Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 

Κατά τη σύσταση της εταιρίας και την καταβολή κεφαλαίου σε χρήμα ή είδος  

γίνονται οι παρακάτω εγγραφές: 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Καταβολή κεφαλαίου σε είδος (Καταβολή εταίρου Χ) 

Λογαριασμός Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

14 ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

14.00 Έπιπλά  1.000.000  

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ    

20.00 Εμπορεύματα  1.000.000  

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    

38.00 Ταμείο  1.000.000  

             33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ   

33.03 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου   

          33.03.00 Χ Λογ. Εισφοράς  3.000.000 

 

 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Καταβολή κεφαλαίου σε είδος (Καταβολή εταίρου Ψ) 

Λογαριασμός Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

12 ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

12.00 Μηχανήματα  1.000.000  

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    

38.00 Ταμείο  2.000.000  

             33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ   

33.03 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου   

          33.03.00 Χ Λογ. Εισφοράς  3.000.000 
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Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Καταβολή Εταιρικού κεφαλαίου 

Λογαριασμός Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    

38.00 Ταμείο  6.000.000  

             33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ   

33.03 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου   

          33.03.00 Χ Λογ. Εισφοράς  3.000.000 

          33.03.00 Ψ Λογ. Εισφοράς  3.000.000 

 

 

 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Ανάληψη της υποχρέωσης (σύσταση) 

Λογαριασμός Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ   

33.03 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου   

33.03.00 Χ Λογ. Εισφοράς 3.000.000  

33.03.00 Ψ Λογ. Εισφοράς 3.000.000  

              40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

                             40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο   

                                40.06.00 Κεφαλ. Μερίδα Χ  3.000.000 

                                40.06.01 Κεφαλ. Μερίδα Ψ  3.000.000 
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 3.5.2 Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Καταβολή κεφαλαίου σε είδος (Καταβολή εταίρου Χ) 

Λογαριασμός Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

15 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

15.01 Αξία κτήσης λοιπού εξοπλισμού   1.000.000  

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ    

20.00 Εμπορεύματα  1.000.000  

38 ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ    

38.01 Ταμείο  1.000.000  

  33 Λοιπές απαιτήσεις     

33.05 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου   

          33.05.01 Χ Λογ. Εισφοράς  3.000.000 

 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Καταβολή κεφαλαίου σε είδος (Καταβολή εταίρου Ψ) 

Λογαριασμός Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

13 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ   

13.01 Αξία κτήσης λοιπού εξοπλισμού   1.000.000  

38 ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ    

38.01 Ταμείο  2.000.000  

  33 Λοιπές απαιτήσεις     

33.05 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου   

          33.05.01 Ψ Λογ. Εισφοράς  3.000.000 
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Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Καταβολή Εταιρικού κεφαλαίου 

Λογαριασμός Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    

38.01 Ταμείο  6.000.000  

            33 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

33.05 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου   

          33.05.01 Χ Λογ. Εισφοράς  3.000.000 

          33.05.02 Ψ Λογ. Εισφοράς  3.000.000 

 

 

Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Ανάληψη της υποχρέωσης (σύσταση) 

Λογαριασμός Χρέωση  Πίστωση 

Ημερομηνία 

33 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

33.05 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου   

33.05.01 Χ Λογ. Εισφοράς 3.000.000  

33.05.02 Ψ Λογ. Εισφοράς 3.000.000  

              40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

                             40.07 Εταιρικό Κεφάλαιο   

                                40.07.00 Κεφαλ. Μερίδα Χ  3.000.000 

                                40.07 

.01 Κεφαλ. Μερίδα Ψ 

 3.000.000 
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 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Ο νόμος 4072/2012 ψηφίστηκε για να καλύψει τα κενά του εμπορικού νόμου που 

ίσχυε από το 1835, καθώς συντελεί στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας 

επιλύοντας μια σειρά προβλημάτων της καθημερινής πράξης. Άρθρα του ν.4072/2012 

για Προσωπικές Εταιρίες: 

Α) Τα άρθρα 249‐270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε 

Β) Τα άρθρα 271‐282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε 

 4.1  Νομοθετικό πλαίσιο Ομόρρυθμων εταιριών 

Νόμος 4072/2012 άρθρα 249-270 

 4.1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της ΟΕ 

Ομόρρυθμη εταιρία είναι η προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που 

επιδιώκει εμπορικό σκοπό, για τα χρέη της οποίας ευθύνονται όλοι οι εταίροι, έναντι των 

εταιρικών δανειστών απεριόριστα και «εις ολόκληρο» (§ 1 του άρθρου 249 του 

ν.4072/2012). 

 4.1.1.1 Χαρακτηριστικά 

1) Είναι εμπορική εταιρία που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και οι ομόρρυθμοι 

εταίροι έχουν την εμπορική ιδιότητα. Συγκεκριμένα:  

‐ Έχει εμπορική ιδιότητα λόγω της δραστηριότητας,  

‐ Οι Ομόρρυθμοι (και ετερ.) εταίροι είναι έμποροι,  

‐ Ο ανήλικος που αποκτά με δωρεά μερίδιο σε ΟΕ, δεν αποκτά και την εμπορική 

ιδιότητα,  

‐ Με τη καταχώριση στο ΓΕΜΗ δημιουργείται μαχητό τεκμήριο εμπορικής 

ιδιότητας για τους καταχωρημένους υπόχρεους. 

2) Έχει εταιρική περιουσία,  

3) Έχει νομική προσωπικότητα,  

4) Έχει εταιρική επωνυμία,  

5) Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και «εις ολόκληρον » για 

τις εταιρικές υποχρεώσεις. 
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Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΊΝΑΙ: 

Απεριόριστη: εταίροι ευθύνονται προσωπικά με ολόκληρη την προσωπική 

περιουσία τους  

Εις ολόκληρον: αλληλέγγυα μεταξύ όλων των εταίρων.  

Άμεση: κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται άμεσα έναντι δανειστών για τα 

εταιρικά χρέη (όχι μέσω εταιρείας). 

Πρωτογενής: ο δανειστής μπορεί να στραφεί απευθείας κατά του ομόρρυθμου 

εταίρου,  ή κατά του συνόλου των ομόρρυθμων ή και της ίδιας της εταιρείας για το 

συνολικό /μερικό εταιρικό χρέος.  

Ακολουθεί τον αποχωρούν  εταίρο για τις εταιρικές υποχρεώσεις που 

δημιουργήθηκαν μέχρι την ημέρα της εξόδου του.  

Απεριόριστη και «εις ολόκληρον » για τον νεοεισερχόμενο εταίρο για χρέη και 

υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν πριν την είσοδό του. 

 Καταχωρείται  υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ έναρξη της νομικής προσωπικότητας 

της ΟΕ.  

Ισχύουν ως προς αυτήν οι αρχές της ατομικής διαχείρισης και εκπροσώπησης  

Επί πτωχεύσεως της εταιρίας, συμπτωχεύουν και οι ομόρρυθμοι εταίροι  

Συνενώνονται η εργασία (υποχρέωση επιδίωξης του κοινού σκοπού),  η 

φερεγγυότητα (απεριόριστη ευθύνη όλων των εταίρων )  και τα κεφάλαια (εισφορές). 

Έχει ευελιξία ατομικής διαχείρισης και εκπροσώπησης, ελαστικότητας σχέσεων 

των εταίρων και έλλειψης τυπικών διαδικασιών,  

Αυξημένος κινδύνος για εταίρους απερισκεψία στη διαχείριση πτώχευση αυτών 

και της εταιρίας  

Το δίκαιο της ΟΕ εφαρμόζεται σε κάθε εταιρία με εμπορικό σκοπό, σε 

περίπτωση ατελούς /παράτυπης σύστασης.  

 4.1.2  Σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας  

Προϋποθέτει έγκυρη σύναψη εταιρικής σύμβασης με δύο ή περισσότερα 

συμβαλλόμενα πρόσωπα (φυσικά/νομικά) ικανά για δικαιοπραξία,  που υποχρεούνται 

στην επιδίωξη κοινού σκοπού. Δε μπορεί να συσταθεί ΟΕ από ένα μόνο πρόσωπο 

(μερική διάσπαση της αρχής αυτής εισάγεται με το άρθρο 267  του ν. 4075/2012). Στη 

συνέχεια η σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως και με ιδιωτικό έγγραφο. 
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(Συμβολαιογραφικός τύπος όταν υπάρχει εισφορά που περιλαμβάνει εμπράγματο 

δικαίωμα επί ακινήτου). 

Ομόρρυθμη εταιρία που συστήνεται με ιδιωτικό έγγραφο εξυπηρετείται από τις 

ΥΜΣ των Επιμελητηρίων (Ν.3853/2010, άρθρο 5), ενώ για όσες συστήνονται με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο η διαδικασία σύστασης γίνεται από συμβολαιογράφο.  

Το καταστατικό καταχωρείται  στο Γ.Ε.ΜΗ. και με την καταχώρισή του η 

εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα πραγματοποιείται δηλαδή η γένεση ενός νέου, 

αυτοτελούς προσώπου, διαφορετικού από τα πρόσωπα των μελών της. 

 4.1.3 Εταιρική σύμβαση 

Το καταστατικό περιλαμβάνει  

α) Τα ουσιώδη στοιχεία:  

‐ Τα ονόματα και τις υπογραφές των εταίρων.  

‐ Τη συμφωνία περί συστάσεως ΟΕ  

‐ Την αμοιβαιότητα στην ανάληψη υποχρεώσεων  

‐ Την υποχρέωσης για καταβολή κοινών εισφορών  

‐ Την υποχρέωση επιδίωξης κοινού εμπορ. σκοπού  

‐ Την επωνυμία 

‐ Την έδρα 

Β) τα επουσιώδη στοιχεία:  

‐ Διάρκεια (αορίστου αν δεν ορίζεται‐ ΑΚ766/7)  

‐ Χρόνος έναρξης (ημ/νία καταχώρισης ΓΕΜΗ)  

‐Χρόνος λήξης (ορισμένου χρόνου)  

‐Εταιρικά όργανα και άσκηση αρμοδιοτήτων/ διαχειριστές  

‐Λοιπά: εκκαθαριστές, επίλυση διαφορών, μεταβίβαση μεριδίων, λύση σε 

περίπτωση θανάτου, λήψης αποφάσεων. 

 4.1.3.1 Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασης 

Άκυρη εταιρία λογίζεται ως μη γενόμενη (ΑΚ180/4) Όταν η εταιρία δεν έχει 

αρχίσει εργασίες,  η αποκατάσταση γίνεται με εφαρμογή των διατάξεων για τις 

αδικοπραξίες και τον ψευδοαντιπρόσωπο, τον αδικαιολόγητο πλουτισμό κ.τ.λ. Όταν η 

εταιρία έχει προβεί σε συναλλαγές με τρίτους, «αναγκαστικά» αναγνωρίζεται μια τέτοια 

εταιρεία ως ισχυρή για το παρελθόν, λυόμενης κατά το εταιρικό δίκαιο με επίκληση του 

λόγου ακυρότητα (αρθ.53,ν.4072/12) ή ακυρωσίας (πλάνη, απάτη, απειλή). 
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 4.1.3.2  Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης 

Ως τροποποίηση θεωρείται, η αλλαγή αρχικού ή τροποποιηθέντος ήδη 

περιεχομένου του καταστατικού,  λόγω μετατροπής,  συγχώνευση, είσοδο νέου εταίρου, 

παράτασης του χρόνου διάρκειας της εταιρίας ή αναβίωσης, την οποία συμφωνούν και 

διενεργούν οι εταίροι σε στάδιο μεταγενέστερο της ίδρυσης.  

Οι αποφάσεις τροποποίησης λαμβάνονται με ομοφωνία των εταίρων, εκτός και 

αν προβλέπεται διαφορετικά (ΑΚ741/361 & ν.4072/2012, άρθρα 252 & 253). 

 4.1.4 Εσωτερική λειτουργία της Ομόρρυθμης εταιρίας 

 4.1.4.1 Νομική και οικονομική θέση εταίρου 

Εταιρική συμμετοχή: Εκφράζεται με ένα ποσοστό που υποδηλώνει το μέγεθος 

της οικονομικής συμμετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρική περιουσία. Το ποσοστό της 

εταιρικής συμμετοχής μπορεί να προσδιορίζεται για κάθε εταίρο στο καταστατικό. 

Προσδιορίζει το δικαίωμά του στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρίας και την εν γένει 

αξία της συμμετοχής του που του αποδίδεται σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού από 

την εταιρία. 

 4.1.4.2 Η οργάνωση  

Όργανα:  

Α. Εταίροι: το σύνολο των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της ΟΕ, ως 

συνέλευση  

Β. Διαχειριστές: το αποφασιστικό και εκτελεστικό, συλλογικό ή ατομικό όργανο 

της ΟΕ,  

‐Όλοι οι εταίροι είναι και διαχειριστές της εταιρείας  

‐Το καταστατικό μπορεί να ορίζει κάποιον/ους από τους εταίρους (όχι όμως 

εκτός αυτών)  

‐Τρίτοι ενεργούν μόνο διαχειριστικές πράξεις κατά πληρεξουσιότητα 

/ εξουσιοδότηση διαχειριστών. 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που ένας εκ των εταίρων/ διαχειριστών εναντιώνεται 

στην ενέργεια μιας πράξης από άλλον διαχειριστή/ εταίρο, πριν την εκτέλεση της, τότε ο 

άλλος διαχειριστής /εταίρος, δεν πρέπει να τελέσει την πράξη. 
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 4.1.4.3 Υποχρεώσεις των εταίρων 

Καταβάλουν ο καθένας τους εισφορά,  

Επιδιώκουν την πραγμάτωση του συμφωνημένου κοινού εταιρικού σκοπού,  

Εκπληρώνουν οποιαδήποτε άλλη πράξη, παράλειψη ή ανοχή επιβάλλει σ’ αυτούς 

η εταιρική σύμβαση,  

Τηρούν την επιβαλλόμενη από την καλή πίστη συμπεριφορά,  

Συμμετέχουν στις ζημιές της εταιρίας Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων λοιποί 

εταίροι μπορούν να ζητήσουν δικαστικώς τη λύση της εταιρίας ή τον αποκλεισμό του 

‘παραβάτη’ εταίρου. 

 4.1.4.4 Δικαιώματα εταίρων 

Τα δικαιώματα χωρίζονται στα προσωπικά και τα περουσιακά: 

1) Τα Προσωπικά δικαιώματα είναι:  

‐Το δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής  

‐Το δικαίωμα της διαχείρισης  

‐Το δικαίωμα της ψήφου  

‐Το δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης (αναγκαστικό δίκαιο)  

2) Τα Περιουσιακά δικαιώματα αποτελούν:  

‐Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη  

‐Το δικαίωμα προσωρινής διανομής κερδών (πριν το τέλος εταιρικής χρήσης 

αρθ. 255, ν.4072/2012) 

 4.1.4.5 Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας 

Η εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα μεταβίβασης (ακόμα 

και μερικής)  της εταιρικής συμμετοχής (αρθρ. 256). Αν δεν προβλέπεται στο 

καταστατικό η μεταβίβαση πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση των 

εταίρων, τροποποιώντας σχετικά το καταστατικό.   

Η Μεταβίβαση εν ζωή επιτυγχάνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού 

την οποία υπογράφουν όλοι οι λοιποί εταίροι, ο μεταβιβάζων τη συμμετοχή εταίρος και 

ο νέος εταίρος. 

Μεταβίβαση με διαθήκη ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο κληρονομικής διαδοχής. 

Λαμβάνεται υπόψη:  
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‐ Ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό για συνέχιση της εταιρίας από κληρονόμους 

(άρθ.265, 4072/12), ‐ ΑΚ 1847: «Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά 

μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και 

το λόγο της. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη 

δημοσίευση της διαθήκης»,  

‐ ΑΚ 1850: «η αποποίηση είναι άκυρη αν γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας 

για αποποίηση.  Αν περάσει η προθεσμία, η κληρονομιά θεωρείται ότι έχει γίνει 

αποδεκτή». 

Ως εκ τούτου: η προθεσμία που ορίζει το άρθρο 265  του ν.4072/2012 ορίζεται 

αυστηρώς στο τετράμηνο,  διαφορετικά η Ο.Ε λύνεται κατά το άρθρο 267 του 

4072/2012.  

Αν δεν προβλέπεται στο καταστατικό η συνέχιση της εταιρείας από τους 

κληρονόμους και εφόσον ο αριθμός εταίροι είναι πλέον των δύο, ο θάνατος ενός εκ των 

εταίρων επιφέρει απλώς την έξοδό του από την εταιρία, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των 

επιζώντων εταίρων, ενώ η εταιρική συμμετοχή του αποθανόντος εταίρου προσαυξάνει 

σύμμετρα τις συμμετοχές των λοιπών εταίρων.  

Αν δεν προβλέπεται στο καταστατικό η συνέχιση της εταιρίας από τους 

κληρονόμους και εφόσον οι εταίροι είναι δύο, ο θάνατος του ενός εκ των δύο εταίρων 

θέτει σε ισχύ τις διατάξεις του άρθρου 267 του ν.4072/2012 περί Μονοπρόσωπης ΟΕ. 

 Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ως συνέπεια του θανάτου εταίρου όχι η 

έξοδος αυτού, αλλά η λύση της εταιρείας,  ή ότι η εταιρεία θα συνεχίζεται με έναν ή 

ορισμένους μόνον κληρονόμους ή ότι οι επιζώντες εταίροι δύναται να αποκλείσουν από 

την εταιρεία τους κληρονόμους ή να εξαγοράσουν την συμμετοχή τους κ.α. 

 4.1.4.6 Έξοδος εταίρου 

 Εκούσια έξοδος θεωρείται η παραίτηση και μεταβίβαση μεριδίων. 

‐ Η παραίτηση ενός εταίρου συντελείται με απλή δήλωση του εξερχομένου προς 

την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους, χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό (άρθρο 261, ν.4072/2012).  

‐ Ο εξερχόμενος εταίρος εισπράττει την αξία της εταιρικής του συμμετοχής από 

την εταιρεία αορίστου χρόνου στο τέλος της εταιρικής χρήσης (άρθρο 261 ν. 4 72/2012). 

«Στην εταιρεία ορισμένου χρόνου η καταβολή της αξίας συμμετοχής στον εξερχόμενο 

εταίρο εξαρτάται από τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. 
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 Αναγκαστική έξοδος: 

Αν συντρέχουν γεγονότα,  όπως ο θάνατος,  η κήρυξη πτώχευσης και υποβολή σε 

δικαστική συμπαράσταση, και εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, όπως π.χ. η συνέχιση 

της εταιρίας από τους κληρονόμους (Άρθ.260, ν.4072/12).  

‐ Έξοδος εταίρου λόγω διώξεως από ατομικό δανειστή με δικαστική διαταγή 

(έξοδος και κατάσχεση αξίας συμμετοχής)  

‐ Έξοδος λόγω αποκλεισμού με δικαστική διαταγή (αντί της λύσης για σπουδαίο 

λόγο) 

 4.1.5 Εξωτερική λειτουργία 

Νοούνται οι εξωτερικές σχέσεις. Συγκεκριμένα:  

Α) Η εκπροσώπηση της εταιρίας: Η προς τα έξω ενέργεια νομικών (όχι υλικών) 

πράξεων της Ο.Ε στο πλαίσιο της διαχειριστικής της εξουσίας,  με την οποία η ΟΕ 

εκφράζει τη βούλησή της προς τα έξω.  

‐ Οι διαχειριστές καλούνται και «εκπρόσωποι».  

‐ Αν το καταστατικό δεν ορίζει κάτι διαφορετικό, η εξουσία της διαχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπησης ανήκει σε όλους τους ομόρρυθμους 

εταίρους, με την έννοια της ατομικής άσκησης/διαχείρισης. 

Β) Η ευθύνη της εταιρίας και των εταίρων έναντι των εταιρικών δανειστών (έχει 

γίνει προηγούμενη αναφορά),  

Γ) Η πτώχευση της εταιρείας. Η κήρυξη της πτώχευσης της εταιρείας επιφέρει τη 

λύση της σύμφωνα με την παρ.1  του Άρθ. 259,  του ν.4072/2012. 

 

 4.1.6 Λύση και εκκαθάριση 

 4.1.6.1 Λύση ομόρρυθμης εταιρίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 259  του ν.4072/2012 η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται:  

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της (η λύση επέρχεται αυτοδίκαια)  

β) με απόφαση των εταίρων,  

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση  

δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος 

λόγος.  

 Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης . 
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Λόγος λύσης και η Μονοπρόσωπη εταιρεία κατά το άρθρο 267  του ν.4072: «Αν 

αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο 

ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο 

Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου». 

Η Ο.Ε δε λύεται εάν:  

-Δεν προβλέπεται ο σχετικός λόγος στο καταστατικό  

-Με την πραγματοποίηση ή μη του εταιρικού σκοπού (κατά ΑΚ 772)  

-Με το θάνατο‐ τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση – την πτώχευση ενός 

εταίρου (κατά ΑΚ 773‐775)  

-Υφίσταται καταγγελία (κατά ΑΚ766) 

 4.1.6.2 Εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας 

 

Η εκκαθάριση έπεται της λύσεων της εταιρίας, διεξάγεται για τη διευθέτηση των 

οικονομικών και ιδίως των περιουσιακών εκκρεμοτήτων που υφίστανται κατά τη λύση 

μεταξύ της εταιρείας, των εταίρων και των τρίτων, με τελικό σκοπό τη διανομή της 

περιουσίας που θα απομείνει (προϊόν της εκκαθάρισης) στους εταίρους,  κατά το λόγο 

συμμετοχής του καθενός στα κέρδη. 

Διεξάγεται από τους εκκαθαριστές, των οποίων η εξουσία άρχεται από τη λύση 

της εταιρείας,  οπότε παύει η εξουσία των διαχειριστών. • Οι εκκαθαριστές ορίζονται στο 

καταστατικό. Εάν δεν αναφέρονται,  ορίζεται οποιοσδήποτε με ομόφωνη απόφαση των 

εταίρων. Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ των εταίρων σχετικά με τον ορισμό των 

εκκαθαριστών, εκκαθαριστής ορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο. 
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 4.2  Νομοθετικό πλαίσιο Ετερόρρυθμων εταιριών  

Νόμος 4072/2012, άρθρα 271-284  

 4.2.1 Έννοια και χαρακτηριστικά Ετερόρρυθμης εταιρίας 

Ετερόρρυθμη εταιρία είναι μια προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που 

επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Για τα χρέη της ευθύνονται τουλάχιστον ένας από τους 

εταίρους , έναντι των εταιρικών δανειστών , απεριόριστα και «εις ολόκληρο 

(Ομόρρυθμος Εταίρος), ενώ τουλάχιστον ένας άλλος από τους εταίρους ευθύνεται 

περιορισμένα (Ετερόρρυθμος εταίρος ) §1, άρθρο 271, ν.4072/2012. 

 

 4.2.1.1 Χαρακτηριστικά 

Είναι εμπορική εταιρία που ιδρύεται για να ασκήσει εμπορικές πράξεις κατ’ 

επάγγελμα (δραστηριότητα).  

Έχει νομική προσωπικότητα διατυπώσεις δημοσιότητας ίδιες με Ο.Ε (άρθ. 

273, ν.4072/2012),  

Είναι προσωπική, δηλαδή, είναι σημαντικός ο ρόλος εταίρων στην ύπαρξη και τη 

λειτουργία της Ε.Ε (όπως Ο.Ε )  

Διαφέρει από Ο.Ε καθώς υπάρχουν 2 κατηγορίες εταίρων: 

Α)Ομόρρυθμοι :  Με ευθύνη πρωτογενής, προσωπική, απεριόριστη και «εις 

ολόκληρον » προς δανειστές  

Β)Ετερόρρυθμοι: Με ευθύνη «απλού χρηματοδότη » ‐ Δε μπορεί να είναι 

απεριόριστη – Δεν απαιτείται και δεν αποκτούν εμπορική ιδιότητα. 

 4.2.1.2 Σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας  

 Ισχύουν κατά βάση όσα αναφέρθηκαν σε σχέση με τη σύσταση της Ο.Ε.  

• Απαιτείται εταιρική σύμβαση και η τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων 

δημοσιότητας /ΓΕΜΗ  

• Εταιρική επωνυμία σχηματίζεται υποχρεωτικά είτε με τα ονόματα των εταίρων,  

είτε το όνομα ενός ή πλειόνων ή όλων των Ομόρρυθμων εταίρων,  είτε με το αντικείμενο 

της εταιρίας μαζί με την επωνυμία Ε.Ε. Το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου 

απαγορεύεται να αποτελέσει την εταιρική επωνυμία ή να συμπεριληφθεί σε αυτή. 

Η Ετερόρρυθμη μπορεί να προκύψει και από:  

 Μετατροπή Α.Ε κατά τα άρθρα 66α και 67 του ΚΝ 2190/1920,  
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Μετατροπή Ε.Π.Ε κατά τα άρθρα 53  του ν.3190/1955 και 283 του 

ν.4072/2012.  

 Μετατροπή Ι.Κ.Ε, κατά το άρθρο 106 ν.4072  

 Μετατροπή Ο.Ε., κατά το άρθρο 282Α ν.4072 

 4.2.2 Εσωτερική λειτουργία Ετερόρρυθμης εταιρίας 

Βασίζεται στη συνύπαρξη δύο κατηγοριών εταιρών: 

Για τους Ομόρρυθμους εταίρους οι σχέσεις μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και 

της εταιρείας διαγράφονται όπως Ο.Ε.  

Οι Ετερόρρυθμοι έχουν την εταιρική ιδιότητα Υποχρεώσεις και Δικαιώματα 

ομόρρυθμων πλην όσων εξαιρεί ο νόμο και το καταστατικό π.χ. ο Ετερόρρυθμος εταίρος 

δε δικαιούται, ούτε υποχρεούται σε άσκηση διαχείρισης (άρθ.274 παρ. 1 του 

ν.4072/2012 ) 

Διαχειριστές είναι αποκλειστικά οι Ομόρρυθμοι, όμως η εταιρική σύμβαση 

μπορεί να αμβλύνει ή να άρει αυτόν τον περιορισμό.  

Για την εκπροσώπηση το άρθρο 278  του ν.4072/212 προβλέπει ότι «με την 

εταιρική σύμβαση μπορεί να ανατεθεί σε ετερόρρυθμο εταίρο η εκπροσώπηση της 

εταιρεία» και ότι για κάθε πράξη εκπροσώπησης «…θα ευθύνεται ο ίδιος ο ομόρρυθμος 

εταίρος…» Επίσης επισημαίνεται ότι με έξοδο, αποκλεισμό ή θάνατο του μοναδικού 

ετερόρρυθμου εταίρου, η εταιρεία μετατρέπεται αυτόματα σε Ομόρρυθμη (άρθρο 

282, ν.4072. 

Ο Ετερόρρυθμος εταίρος έχει:  

Δικαίωμα ελέγχου εταιρικών λογαριασμών και βιβλίων της εταιρείας (εκτός εάν 

το καταστατικό το απαγορεύει),  

Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσης, κατά το ποσοστό της 

συμμετοχής του,  

Λοιπά περιουσιακής φύσεως δικαιώματα που αναφέρθηκαν ως προς τους 

ομόρρυθμους εταίρους,  

Υποχρέωση αποφυγής πράξεων ανταγωνισμού προς την εταιρεία (άρθρο 276 του 

ν.4072/2012),  

Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημιές της εταιρείας έως το ποσό της εισφοράς του 

(άρθρο 277 του ν.4072/2012). 
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 4.2.3 Λύση ετερόρρυθμης εταιρίας 

Η λύση της Ε.Ε. επέρχεται για τους ίδιους λόγους του που αφορούν την Ο.Ε 

(άρθρου 259 του ν.4072/2012 ) και επιπλέον με την έξοδο, αποκλεισμό ή θάνατο του 

μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, εκτός αν με τροποποίηση του καταστατικού, που 

πρέπει να καταχωρισθεί εντός 4 μηνών στο ΓΕΜΗ,  ένας από τους ετερόρρυθμους 

εταίρος καταστεί ομόρρυθμος ή εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος 

(άρθ. 281 του ν.4072/2012.Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι 

λόγοι λύσης της εταιρείας. 

 4.2.4 Εκκαθάριση και περάτωση ετερορρύθμων εταιριών 

Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Τα καθήκοντα εκκαθαριστών 

αναλαμβάνουν και οι ετερόρρυθμοι εταίροι , εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στο 

καταστατικό της εταιρείας ή αποφασίσουν διαφορετικά οι εταίροι ή το δικαστήριο σε 

περίπτωση διαφωνίας. Για τα θέματα της περάτωσης ισχύουν ότι ακριβώς ισχύει για την 

Ο.Ε. 
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 5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 5.1  Το φορολογικό και νομικό πλαίσιο ομόρρυθμων και ετερορρύθμων 

εταιριών βάσει του νόμου 4172/2013, για εισοδήματα από 1/1/2014. 

 5.1.1 Φορολογητέο Εισόδημα 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4172/2013 ως φορολογητέο εισόδημα το 

εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα. 

Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων: 

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και 

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.    

 

 5.1.2 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα(έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα)8 

Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 

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

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

παρόν κεφάλαιο. 

«Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το 

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

έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.» 

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με τη παρ. 2.α άρθρου 23 

Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013. 

2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

                                                 
8 ΠΟΛ.1113/2.6.2015 Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες του ΚΦΕ ν4172 

(Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α') 
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«3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που 

εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική 

αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, κατανέμονται ανάλογα με τη χρονική 

διάρκεια των αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηματοοικονομικά μέσα νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ` 

εφαρμογή του Κανονισμού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.» 

*** Η παράγραφος 3 προστέθηκε με τη παρ. 2.β άρθρου 23 Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 

287/31.12.2013. 

«4. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά 

βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Κεφαλαίου Γ` του 

Μέρους Δεύτερου.» 

*** Η παράγραφος 4 προστέθηκε με τη παρ. 2.γ άρθρου 23 Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 

287/31.12.2013. 

«5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του 

άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45. 

6. Ειδικά το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κρατικών ομολόγων και 

εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή 

νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην 

Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσεται του φόρου.»9 

 5.1.2.1 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 

1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των 

εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών 

δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα 

από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των 

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

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

προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα 

από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή 

                                                 
9 Ν.4172/2013 
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γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών 

προϊόντων.  

Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, 

στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ 

των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές 

ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις 

δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές 

αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους 

από επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Ειδικά, για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στον 

προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται 

ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους 

εργαζόμενούς τους.  

2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε 

φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται 

σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα 

φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» 

θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται 

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

την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός 

εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη του προηγούμενου 

εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, 

συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή 

για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά 

ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή 

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

Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου 

εδαφίου είναι δύο (2) έτη. 
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3) Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή 

αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας. 

 5.1.2.2 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 

Σύμφωνα με το άρθρο 22, τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των 

επιχειρηματικών δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του 

κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων που αποκτούν 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Ως δαπάνες που 

εκπίπτουν ορίζονται αυτές που: 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 

εμπορικές συναλλαγές της. 

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

κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα 

εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη 

του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της 

στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά 

τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία 

εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του 

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

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

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

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

ενδοομιλικές συναλλαγές).   

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται 

κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική 

Διοίκηση. 

Ως προς την έννοια της πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες 

δεν πρέπει να είναι εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, όπως ενδεικτικά είναι η 

δαπάνη που δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλα έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία ή 
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αφορά σε συναλλαγές που δεν είναι πραγματικές ως προς το είδος ή το πρόσωπο ή την 

αξία αυτών. 

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

φορολογικού στοιχείου, επισημαίνεται η προσφάτως εκδοθείσα ΠΟΛ.1071/31.3.2015 

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

με την οποία ο καλόπιστος λήπτης φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς το 

πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά 

του. 

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

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

συναλλαγή, αλλά η όποια δαπάνη θα προκύψει κατά τη μεταβίβαση των υπόψη τίτλων, 

κ.λπ. ή εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης. 

Το αν η αξία της συναλλαγής είναι ανώτερη ή κατώτερη της αγοραίας (αρχή των 

ίσων αποστάσεων) είναι θέμα πραγματικό.  

Διευκρινίζεται ότι αυτή εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των ενδοομιλικών 

συναλλαγών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε. 

 

γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που 

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. 

 

Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία 

του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα 

δικαιολογητικά. 

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των 

φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως 

ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), 

δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην 

περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των 

στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους. 

Σημειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4308/2014 δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, οι δαπάνες του εν 

λόγω άρθρου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές 
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αναφερόμενες πιο πάνω προϋποθέσεις, πλην αυτής της εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία 

(π.χ. αγρότες που δεν τηρούν βιβλία, απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με 

την ΠΟΛ.1007/9.1.2015 Απόφαση ΓΓΔΕ). 

Επίσης με το άρθρο 22Α ορίζεται ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής 

έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της 

πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά 30%. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν 

πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 

κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο 

πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών 

Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού (νυν 

Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων). Αν προκύψουν ζημίες μετά την 

αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013. Επίσης, οι υπόψη δαπάνες, 

εκπίπτουν φορολογικά κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (μη 

αναμορφούμενες δαπάνες). Ωστόσο, σε περίπτωση ρητής μη έγκρισης του συνόλου ή 

μέρους των υπόψη δαπανών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός εξαμήνου από την υποβολή 

των σχετικών δικαιολογητικών, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει τροποποιητική 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός μηνός από την επίδοση της απορριπτικής 

απόφασης χωρίς την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων ή προστίμων. 

 5.1.2.3 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται 

περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών 

προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρητά 

ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν: 

α) Οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει μία επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα 

τραπεζικά, διατραπεζικά και ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες, κατά 

το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν, εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με 

το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις. Το σχετικό επιτόκιο που λαμβάνεται υπόψη είναι το τελευταίο επίσημα 

δημοσιευμένο επιτόκιο της πλησιέστερης χρονικής περιόδου πριν την ημερομηνία 
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δανεισμού, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Επομένως, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων το υπερβάλλον ποσό των τόκων που προκύπτει για την επιχείρηση, όταν 

το επιτόκιο δανεισμού είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων 

λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου εκπίπτουν από 

τα ακαθάριστα έσοδα οι τόκοι που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους μέχρι το ποσό των 

τόκων που θα προέκυπτε εάν το δάνειο αφορούσε αλληλόχρεο λογαριασμό προς μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. 

β) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 

άνω των 500 ευρώ, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική 

εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές 

εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής 

τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα 

έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν 

στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το 

έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των 

ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του 

εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε 

περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν 

υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την 

υπόψη ρύθμιση. 

δ) Οι κάθε είδους προβλέψεις, με εξαίρεση τις οριζόμενες στο άρθρο 26 

ε) Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων 

(πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής), που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή παραβάσεων διατάξεων νόμου, κ.λπ. Στην περίπτωση 

αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δαπάνες: 

i) κάθε είδους χρηματική κύρωση για παραβάσεις της φορολογικής (π.χ. τόκοι 

εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΦΔ ή ΚΕΔΕ) ή ασφαλιστικής (περιλαμβανομένου του 

ποσού των προσαυξήσεων που κατέβαλε η επιχείρηση για την εκπρόθεσμη καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία), κ.λπ. νομοθεσίας, 
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ii) οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται 

εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, κ.λπ., 

iii) το ποσό της εξαγοράς ποινών που επιβάλλονται από δικαστήρια, 

iv) οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, δασμών, εισφορών, 

αμοιβών, κ.λπ. 

ν) οι τόκοι που καταλογίζονται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 169 

του ν. 4099/2012, σε βάρος επιχείρησης κατά την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων τις 

οποίες έλαβαν λόγω του σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού με βάση τα 

άρθρα 2 και 3 του ν. 3220/2004, καθόσον οι τόκοι αυτοί καταλογίζονται αντί πρόσθετων 

φόρων και προστίμων και επιπλέον, σε αντίθετη περίπτωση, η ωφέλεια από την έκπτωση 

των τόκων αυτών ενδέχεται να κριθεί ως νέα παράνομη κρατική ενίσχυση. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους τόκους (προσαυξήσεις) που επιβάλλονται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον αποτελούν προσαύξηση επί του επιβληθέντος 

προστίμου σε επιχείρηση από την Επιτροπή. 

στ) Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή σε είδος που συνιστούν ποινικό 

αδίκημα, όπως ενδεικτικά τα ποσά που προέρχονται από νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες από τα οποία προκύπτει περιουσιακό όφελος, όπως 

δωροδοκίες. 

ζ) Οι φόροι -τέλη. 

 αα) ο φόρος εισοδήματος, 

ββ) το τέλος επιτηδεύματος, 

γγ) οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται στα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

δδ) ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη 

εκπιπτόμενες δαπάνες 

η) Το τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοχρησιμοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 

39,κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του 

ακινήτου. 

θ) Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και 

συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της 

επιχείρησης, για την ενημέρωσή τους σε θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων, 

οριοθέτησης μελλοντικών στόχων, εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά, προώθησης 

των προϊόντων, ενημέρωσης σε νέες τεχνικές, κ.λπ., είτε οργανώνονται από την ίδια την 
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επιχείρηση είτε από τρίτο, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά 

συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί 

του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης. 

ι) Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων και οι δαπάνες σίτισης 

και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 

300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη 

υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης. 

 ια) Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Εξαιρούνται δαπάνες ψυχαγωγίας που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων 

που έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, οι οποίες 

δικαιούνται να εκπέσουν το σύνολο των υπόψη δαπανών. 

ιβ) Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. 

ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη 

συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 

 5.1.3 Φορολογικές αποσβέσεις10 

Με τον νέο Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) καθώς και με την ψήφιση του Ν.4308/2014 για 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τη 

φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των αποσβέσεων. 

 Ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο νοείται το περιουσιακό στοιχείο το οποίο 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχείρησης και 

τα οφέλη από τη χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν, καθορίζονται οι 

φορολογικές αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων από 

επιχειρηματικές συναλλαγές προκειμένου για τον προσδιορισμό του κέρδους από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για φορολογικές περιόδους 

που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης 

των παγίων δηλαδή, είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 1/1/2014 είτε μετά την 

ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση διαχειριστικής περιόδου με έναρξη πριν την 

1/1/2014, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων είναι αυτονόητο ότι έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις της περ. στ’ της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (παλαιός 

                                                 
10 https://www.e-forologia.gr/ 
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Κ.Φ.Ε.) όπως ίσχυαν, αποκλειστικά για τη χρήση αυτή και οι νέες διατάξεις θα 

εφαρμοστούν από την επόμενη περίοδο.  

Οι νέες διατάξεις περί αποσβέσεων εφαρμόζονται αφενός για όλα τα νομικά 

πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν 

κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (παρ. 1 και 2 άρθρου 21, παρ.1 του άρθρου 47 

του Ν.4172/2013). Υπόχρεοι είναι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους 

πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι ή τα 

εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και ο μισθωτής σε 

περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης, αρκεί αυτά να χρησιμοποιούνται με 

οποιοδήποτε τρόπο και να μην είναι σε κατάσταση αδράνειας (εκτός εκμεταλλεύσεως).  

Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι 

φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:  

α) τον κύριο των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις 

περιπτώσεις εκτός της παρακάτω περίπτωσης β΄,  

β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης.  

   

 

1. Συντελεστές αποσβέσεων 

   

Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία 

ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω 

παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση. 

 

 

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης  

Συντελεστής 

φορολογικής απόσβεσης 

(% ανά φορολογικό 

έτος)  

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές 

εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, 

περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων 

φορτοεκφόρτωσης)  

4 

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, 

εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες 

εξόρυξης  

5 
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Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, 

σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών  
5 

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού  10 

Μέσα μεταφοράς ατόμων  16 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές 

μεταφορές»)  
12 

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης  10 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό  20 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης  10 

 

Το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, 

ανανέωσης, ανακατασκευής και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα συντελεστών, όπως παρατίθενται στο άρθρο 24 του 

Ν.4172/2013: 

Οι παραπάνω κατηγορίες παγίων που αποσβένονται με τον αντίστοιχο 

συντελεστή είναι γενικές και ο νομοθέτης, σε αντίθεση με τις παλαιότερες διατάξεις 

(Π.Δ.100/1998, Π.Δ. 299/2003), δεν υιοθέτησε την αναλυτική ούτε την ειδική 

κατηγοριοποίηση των παγίων. Κατόπιν αυτού, η ένταξη σε κατηγορία συγκεκριμένου 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου γίνεται από την ίδια την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί 

με βάση τη χρήση, το σκοπό και τα ειδικά χαρακτηριστικά του.  

Εάν κάποιο πάγιο, παρά τα παραπάνω, δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις 

κατηγορίες του πιο πάνω πίνακα, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των 

«λοιπών πάγιων στοιχείων» δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) και όχι εκείνος που τυχόν 

προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού. 

2. Χρόνος, αξία, έκπτωση αποσβέσεων 

  Χρόνος, έκπτωση αποσβέσεων  

   Ο υπολογισμός των φορολογικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε 

ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ 

φορολογικών ετών. Αν η επιχείρηση δεν διενεργήσει αποσβέσεις σε κάποιο φορολογικό 

έτος, είναι υποχρεωμένη τις αποσβέσεις αυτές να τις διενεργήσει στο επόμενο έτος και 

να συμπεριλάβει τις αποσβέσεις αυτές στην κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης. Σε 

περίπτωση, που διενεργηθούν αποσβέσεις αλλά με συντελεστή μεγαλύτερο από τον 

προβλεπόμενο, οι επιπλέον αποσβέσεις δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και οι 
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επιχειρήσεις υποχρεούνται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να 

αναμορφώσουν τα προκύψαντα αποτελέσματα με την προσθήκη αυτών ως λογιστική 

διαφορά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν διενεργηθούν ή διενεργηθούν με 

συντελεστή μικρότερο από τον προβλεπόμενο, η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να 

πραγματοποιήσει στο μέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν 

διενήργησε. Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από 

τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον 

φορολογούμενο. Αν, επομένως, πάγιο αποκτηθεί και τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο 

του 2014 και η επιχείρηση δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να το αποσβέσει εφάπαξ, η 

απόσβεσή του αρχίζει τον Ιανουάριο 2015.  

Σημείωση: Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό 

στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση 

την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Οι επιχειρήσεις που θα ακολουθήσουν 

κατά γράμμα τη διάταξη αυτή θα δημιουργήσουν διαφορές φορολογικής – λογιστικής 

βάσης.  

 

   Σε περίπτωση πώλησης του παγίου πριν την ολοσχερή απόσβεσή του, 

διενεργούνται αποσβέσεις μέχρι και τον τελευταίο μήνα που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς να 

ενδιαφέρει ο αριθμός των ημερών που χρησιμοποιήθηκε τον μήνα αυτό. 

Αξία στην οποία διενεργείται η απόσβεση  

Το ποσό της φορολογικής απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή 

κατασκευής, περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και 

ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Οι δαπάνες επισκευής 

και συντήρησης εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4172/2013 

κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους καθόσον δεν αποτελούν κόστη κτήσης ή 

κατασκευής, βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής.  

Εφάπαξ απόσβεση  

Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι 

μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να 

αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό 

στοιχείο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το 

ποσό που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο μία φορά ανά πέντε έτη, με βάση τα 
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κατάλληλα στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 

χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής επαγγελματικής 

δραστηριότητας της επιχείρησης, ούτε και για τις τυχόν παρεπόμενες ασχολίες της, 

δηλαδή εκείνα τα οποία έχουν τεθεί εκτός εκμετάλλευσης (ή σε αδράνεια), γι’ αυτά και 

για το χρονικό διάστημα που είναι εκτός εκμετάλλευσης δεν θα υπολογίζονται 

φορολογικές αποσβέσεις, δεδομένου ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί απόσβεση αυτών 

λόγω μη ύπαρξης λειτουργικής φθοράς τους. Κατά τον χρόνο που θα αρχίσει πάλι η 

παραγωγική τους λειτουργία, συνεχίζουν να διενεργούνται οι φορολογικές αποσβέσεις 

έως την πλήρη απόσβεσή τους.  

Ειδικά στα πάγια τα οποία λόγω της παραγωγικής διαδικασίας λειτουργούν 

περιοδικά, δηλαδή για μεγάλα χρονικά διαστήματα διακόπτεται η λειτουργία τους, 

ανάλογα με τα δημιουργούμενα αποθέματα και επανατίθενται σε λειτουργία όταν η 

αγορά απορροφήσει τα αποθέματα αυτά, οι φορολογικές αποσβέσεις υπολογίζονται 

κανονικά, επειδή τα μηχανήματα αυτά κατά το χρόνο διακοπής της λειτουργίας τους 

είναι συνδεδεμένα στο χώρο τους και πάντα σε ετοιμότητα να λειτουργήσουν.  

 

   Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων που λειτουργούν 

εποχιακά, δηλαδή των επιχειρήσεων που λειτουργούν συγκεκριμένους μήνες κάθε 

φορολογικού έτους (π.χ. ξενοδοχειακές, τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, κ.λπ.), θα 

υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις για όλους τους μήνες του φορολογικού έτους, 

δεδομένου ότι η μη χρησιμοποίηση αυτών των παγίων για όλους τους μήνες του 

φορολογικού έτους οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους και δεν είναι επιλογή των 

επιχειρήσεων. 

3. Μέθοδος απόσβεσης  

     Οι φορολογικές αποσβέσεις διενεργούνται πλέον μόνο με τη σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης επί της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων. Με τη 

μέθοδο αυτή οι αποσβέσεις διενεργούνται στο κόστος κτήσης ή κατασκευής, 

περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης, ανακατασκευής και 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος με τον προβλεπόμενο συντελεστή, ο οποίος 

χρησιμοποιείται σταθερά μέχρι την ολοκληρωτική απόσβεση του παγίου. Εφόσον ένα 

πάγιο περιουσιακό στοιχείο παραμένει στην κυριότητα της επιχείρησης, μετά την 
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ολοκληρωτική του απόσβεση, παρακολουθείται με την αξία του ενός λεπτού (0,01 

ευρώ), χωρίς να ενδιαφέρει αν αυτό εξακολουθεί να χρησιμοποιείται παραγωγικά από 

την επιχείρηση.  

Σημείωση: Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη 

επιλογής της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης για τη συστηματική κατανομή της αξίας 

του παγίου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη 

σταθερή μέθοδο είτε με τη φθίνουσα μέθοδο είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων 

μονάδων. Είναι προφανές, πως αν από την επιχείρηση επιλεγεί μέθοδος που θα 

υπολογίζει διαφορετικό ποσό αποσβέσεων από αυτό που εξάγεται με τη σταθερή 

μέθοδο, θα προκύψουν διαφορές φορολογικής – λογιστικής βάσης. 

4. Άυλα στοιχεία - δικαιώματα – Ανάπτυξη – Έξοδα α’ εγκατάστασης 

  Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα 

ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία οικονομική διάρκεια 

ζωής διαφορετική των δέκα (10) ετών, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το 

πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος». Σε περίπτωση δικαιωμάτων που 

θεμελιώθηκαν σε φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014, για 

την αναπόσβεστη αξία (εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η 

υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος.  

 

   Ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης θεωρούνται εκείνα που πραγματοποιούνται για 

την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, για την απόκτηση διαρκών 

μέσων εκμεταλλεύσεως καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της και 

εξυπηρετούν την οικονομική μονάδα για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους.  

 

   Όσον αφορά στα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων, αυτά 

αποσβένονται στο φορολογικό έτος 2014 με συντελεστή 10%, ως περιλαμβανόμενα στα 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης, ανεξάρτητα του χρόνου πραγματοποίησής τους, ήτοι πριν 

ή μετά την 1/1/2014. 

 5.1.4 Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων 

Τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα τέσσερα (4) έτη μετά το 
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φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος αποτίμησης 

που εφάρμοσε η επιχείρηση. 

Η φορολογική Νομοθεσία επιτάσσει με ειδική διάταξη,  τα αποθέματα να 

αποτιμώνται σύμφωνα με τους «κανόνες λογιστικής», οι οποίοι αναλύονται με σαφήνεια 

στον Ν. 4308/2014. Δηλαδή με ρητή φορολογική διάταξη, η «φορολογική βάση» 

ταυτίζεται με την «λογιστική βάση». 

 

 5.1.5 Μεταφορά ζημιών11 

Η ζημία που προκύπτει με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα των ατομικών επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων που είναι υποκείμενα φόρου του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, μεταφέρεται 

για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) 

φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα 

έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους. Αν μετά την παρέλευση της πενταετίας μένει 

ακάλυπτο ποσό, αυτό χάνεται. Επίσης, η ζημία συμψηφίζεται διαδοχικά με μελλοντικά 

κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών και όχι με κέρδη των προηγούμενων. Δικαίωμα 

μεταφοράς της ζημίας έχουν τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία με την 

απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο (ΠΟΛ. 1088/2016). 

Σημείωση: Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι, μετά την τροποποίηση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013 με την παρ. 2α του άρθρου 

99 του N.4446/2016, η οποία ισχύει από 1/1/2017, κοινοποιήθηκαν οδηγίες με την ΠΟΛ. 

1014/2018 για τον χειρισμό των περιπτώσεων που υφίστανται ζημίες χρήσης ή 

μεταφερόμενες, ως εξής: 

α. Στην περίπτωση νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων όταν διανέμονται 

ή κεφαλαιοποιούνται κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, τα οποία δεν έχουν 

υπαχθεί σε φορολογία (αφορολόγητα), επειδή τα ποσά που διανέμονται ή 

κεφαλαιοποιούνται, φορολογούνται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, ανεξάρτητα της ύπαρξης 

ζημιών παρελθουσών χρήσεων, προστίθενται και στις τυχόν μεταφερόμενες φορολογικές 

                                                 
11 απόσπασμα από άρθρο του κ. Παύλου Χρήστου με τίτλο «Ζημίες - Μεταφορά ζημιών και απεικόνιση 

στο έντυπο Ν» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου 2018 του περιοδικού Epsilon7. 
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ζημίες, καθόσον ο μη συνυπολογισμός του στα αποτελέσματα του τρέχοντος 

φορολογικού έτους (στις ζημίες) θα είχε ως αποτέλεσμα τη διπλή φορολόγησή του. 

β. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που μέσα σε ένα τρέχον φορολογικό έτος 

λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, λόγω ύπαρξης λογιστικών κερδών, από κέρδη του 

τρέχοντος φορολογικού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, όχι 

όμως λόγω μεταφοράς φορολογικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων, αλλά επειδή τα 

φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης, όπως αυτά προέκυψαν μετά τον συμψηφισμό 

των προσωρινών διαφορών ή μετά τη φορολογική αναμόρφωση είναι ζημιογόνα. 

γ. Αντίθετα, οι φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων δεν μπορούν να 

συμψηφισθούν με αφορολόγητα αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων για τα οποία δεν 

έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, όπως αυτά που έχουν σχηματισθεί με τις διατάξεις 

του Ν.4172/2013, αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων καθώς και αποθεματικά του 

Ν.2238/1994 τα οποία ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 12 και 13 

του άρθρου 72 του Ν.4172/2013. Οι ζημίες αυτές διατηρούνται και μεταφέρονται στο 

επόμενο φορολογικό έτος με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν.4172/2013, ενώ τα 

προαναφερθέντα αποθεματικά φορολογούνται ξεχωριστά, μη συναθροιζόμενα με τις 

ζημίες αυτές. Ο αναγνώστης μπορεί να δει σχετικά παραδείγματα στην ΠΟΛ.1014/2018. 

 

Τα παραπάνω περί φορολόγησης των αποθεματικών ισχύουν με την επιφύλαξη 

των οριζόμενων στα άρθρα 71Β και 71Γ του Ν.4172/2013, όπως αυτά προστέθηκαν με 

τις διατάξεις του άρθρου 353 του Ν.4512/2018, καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων 

νόμων. 

Προϋποθέσεις μεταφοράς ζημίας 

Για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη δεν τίθενται οι 

προϋποθέσεις που ίσχυαν με τον προγενέστερο ΚΦΕ. Ειδικότερα, δεν απαιτείται η ζημία 

να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου 

οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα 

στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με 

βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 19 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013), με τις οικείες κάθε 

φορά κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν. Είναι προφανές ότι στην 

περίπτωση αυτή η πενταετία ξεκινά από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό εντός του 

οποίου προέκυψε η ζημία και όχι από το επόμενο φορολογικό έτος εντός του οποίου 

υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική). 
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Ως ζημία, με σκοπό τον συμψηφισμό της στα επόμενα φορολογικά έτη, 

λαμβάνεται είτε αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης είτε αυτή που 

προκύπτει από την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή με βάση 

δικαστική απόφαση. 

 

Ομοίως, όσον αφορά στα φορολογικά έτη με τα κέρδη των οποίων μεταφέρεται 

για συμψηφισμό η ζημία, δεν απαιτείται πλέον η μεταφορά αυτή να πραγματοποιείται 

μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, όπως ίσχυε με βάση τις προγενέστερες 

διατάξεις του Ν.2238/1994. 

Σημείωση: Οι φορολογικές ζημίες τακτοποιούνται στη δήλωση φόρου 

εισοδήματος βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

Δηλαδή, η διαγραφή για φορολογικούς σκοπούς των ζημιών εις νέον δεν συνεπάγεται ότι 

οι εν λόγω ζημίες διαγράφονται και για λογιστικούς σκοπούς. Συνεπώς, ο λογαριασμός 

ζημιές εις νέο θα έχει εξ’ αυτού του λόγου διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης 

(ΣΛΟΤ 2055/2017). 

Ζημία που προέκυψε πριν το φορολογικό έτος 2015 και δηλώθηκε στο έτος που 

προέκυψε δεν απαιτείται να δηλωθεί πλέον ως μεταφερόμενη 

Εφόσον σε κάθε έτος η προκύπτουσα ζημία του έτους που έχει δηλωθεί, έστω αν 

στο επόμενο έτος που ήταν ζημιογόνο αυτή δεν δηλώθηκε ως μεταφερόμενη, 

συμψηφίζεται διαδοχικά εντός της πενταετίας, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβληθούν 

συμπληρωματικές δηλώσεις με τη μεταφερόμενη σε κάθε έτος ζημιά (1047465/24-3-

2016). 

 

Ορθή απεικόνιση του σωρευμένου υπολοίπου ζημιών στο έντυπο Ν 

 

Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι ανώνυμη εταιρεία που στις φορολογικές 

δηλώσεις οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014, που υποβλήθηκαν 

εμπρόθεσμα, δήλωσε τις ζημίες των αντίστοιχων (τρεχουσών) χρήσεων χωρίς ωστόσο να 

δηλωθούν οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα αντίστοιχα οικονομικά έτη, προκειμένου για 

την ορθή απεικόνιση του σωρευμένου υπολοίπου των ζημιών παρελθουσών χρήσεων 
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στο φορολογικό έτος 2014 (κωδικός 039 του εντύπου Ν) (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦ Β 

1135983 ΕΞ 2015/20-10-2015 έγγραφο). 

Ομοίως, αν στο φορολογικό έτος 2014 προέκυψε ζημία και δεν μεταφέρθηκε στις 

δηλώσεις των επόμενων ετών 2015, 2016 με ζημιογόνα ή μηδενικά αποτελέσματα, για 

την ορθή απεικόνιση των ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2017 

(κωδικός 039 του εντύπου Ν) πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις (εγκ. 

1054541/14-3-2017). 

 

Παράδειγμα – Διανομή κερδών τρέχουσας χρήσης και ζημίες τρέχουσας χρήσης 

(λόγω αναμόρφωσης) 

Έστω ότι ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2017 εμφανίζει λογιστικά 

κέρδη ύψους 100.000 ευρώ, εκ των οποίων αποφασίζει να διανείμει το ποσό των 60.000 

ευρώ. Τα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους μετά τη φορολογική 

αναμόρφωση ανέρχονται σε 200.000 ευρώ (ζημία). Με βάση τα ανωτέρω, το προς 

διανομή ποσό των 60.000 ευρώ, ως διανεμόμενο ποσό για το οποίο δεν έχει καταβληθεί 

φόρος εισοδήματος, θα υπαχθεί σε φορολόγηση μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό 

(60.000 x 100/71 = 84.507), με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του 

Ν.4172/2013 ξεχωριστά, προστιθέμενο στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες του 

τρέχοντος φορολογικού έτους, οι οποίες ανέρχονται σε 284.507 ευρώ (200.000 + 84.507) 

οι οποίες μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό. 

Απεικόνιση στο έντυπο Ν 

Η απεικόνιση στο έντυπο Ν έχει ως εξής: 
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 5.1.6 Επισφαλείς απαιτήσεις 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι 

τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, 

με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 7 του ίδιου άρθρου, 

εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: 

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν 

έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται 

να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη 

διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, 

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που 

δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος 

δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι 

κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό %) 

>12 50 

>18 75 

>24 100 

 

 

 5.1.7  Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 για την έμμεση μέθοδο προσδιορισμού κερδών, το 

εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή 

προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με έμμεσες 

μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά 

αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και 

καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. 

β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον 

προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά 

στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα 

συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών, εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής 

αυτών με αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις του 

ελέγχου. 

 

 5.1.8 Φορολογικός συντελεστής12 

Ο συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά 

βιβλία, και αφορά ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες διαμορφώνεται ως εξής: 

  

Φορολογικό έτος που ξεκινά από: Φορολογικός Συντελεστής 

01/01/2016 29% 

 

 Αντίστοιχα, ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης φόρου 

μερισμάτων για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, για ΟΕ και ΕΕ που 

τηρούν διπλογραφικά βιβλία, είναι: 

Φορολογικό έτος που 

ξεκινά από: 

Συντελεστής 

Ποσοστό φόρου Παρακράτηση φόρου 

μερισμάτων σε περίπτωση 

διανομής κερδών 

01/01/2016 29% 10% 

01/01/2017 29% 15% 

 

 

                                                 
12 Πηγή: Taxheaven © https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37612 
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 5.1.9 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου 

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν 

ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση. 

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα 

από το τέλος του φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 

που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη 

λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε 

περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή 

δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους - μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, 

επιφυλασσόμενης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της 

εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα 

οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) 

μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε 

τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους. 

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται 

με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της 

φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:  

α) του φόρου που παρακρατήθηκε,  

β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,  

γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Ειδικά 

για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από 

ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το 

ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος 

που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που 

προβαίνει στη διανομή, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί 

του μερίσματος. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή 

παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά 

επιστρέφεται. 

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις 

από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 
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μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε 

(5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν 

μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις 

νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου 

γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της 

δήλωσης. 

 5.1.10 Προκαταβολή φόρου 

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ΚΦΕ και με βάση την φορολογική  δήλωση που  

υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα για τα εισοδήματα του φορολογικού 

έτους 2015, βεβαιώνεται ως προκαταβολή φόρου, ποσό ίσο με το 100% του φόρου που 

προκύπτει. Η προκαταβολή αυτή αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού 

έτους 2016. Ισχύει για ΟΕ, ΕΕ (2015 και εφεξής). 

Ο παραπάνω συντελεστής προκαταβολής φόρου ισχύει, μετά τις αλλαγές που 

έγιναν με τον Ν 4336/2015 και για τα νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή της 

προσωπικής εταιρείας (ημεδαπής ή αλλοδαπής), καθώς και για τα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκαν στην  

Ελλάδα ή στο εξωτερικό (με εγκατάσταση στη χώρα μας) και στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα (εφόσον προκύπτει 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα), για τις κοινωνίες αστικού δικαίου, 

αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, εφόσον 

ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών. 

Ωστόσο, για το φορολογικό έτος 2015 το ποσοστό υπολογισμού της προκαταβολής θα 

είναι 75%, για αυτά τα νομικά πρόσωπα (παρ. 36, άρθρο 72 ΚΦΕ, βλέπε και την Πολ. 

1159/2015). 

Συνεπώς, ο συντελεστής 100% ισχύει εφεξής για όλες τις μορφές των εταιρειών 

και οντοτήτων, ενώ για τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, για το 2015, 

η προκαταβολή θα υπολογιστεί με συντελεστή 75%.    

Περαιτέρω, το ποσοστό 100% ή 75% μειώνεται κατά 50%, για τα νέα νομικά 

πρόσωπα κατά τα 3 πρώτα οικονομικά (φορολογικά) έτη, από την δήλωση έναρξης 

εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που 

προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις 

οποιουδήποτε νόμου. 
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Από το ποσό που βεβαιώνεται ως προκαταβολή φόρου, εκπίπτει ο φόρος που 

παρακρατείται από πηγή εισοδήματος Ελλάδος, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές 

προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. Κατά συνέπεια, 

για τον υπολογισμό της προκαταβολής δεν αφαιρείται ο φόρος μερισμάτων, τόκων, κλπ. 

που έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή, αλλά μόνο τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί 

στην πηγή με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία (π.χ. παρακρατούμενος φόρος στο 

εισόδημα από κεφάλαιο). 

Με βάση τα ανωτέρω ισχύει ο ακόλουθος πίνακας σχετικά με τη προκαταβολή 

φόρου: 

Νομικά πρόσωπα - οντότητες Φορολογικά έτη 

 

Φορολογικά 

έτη που αρχίζουν 

την 1.1.2014 έως 

την 31.12.2014 

Φορολογικά 

έτη που αρχίζουν 

την 1.1.2015 έως 

την 31.12.2015 

Φορολογικά έτη που 

αρχίζουν την 

1.1.2016 και 1.1.2017 

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών) 100 % 100% 100% 

Τράπεζες 100% 100% 100% 

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) 55% 75% 100% 

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

νομικά πρόσωπα, σωματεία και 

ιδρύματα 

55% 75% 100% 

Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 100% 100% 100% 

Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές 

κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 

55% 75% 100% 

Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 55% 75% 100% 

Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν 

συμμετέχουν μόνο προσωπικές 

εταιρείες) 

100% 100% 100% 

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν 

συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 
100% 100% 100% 
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 6  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 6.1  Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος με το Ν.4172/2013 

Με την εφαρμογή του Ν.4172/2013 από 1/1/2014 οι προσωπικές εταιρίες 

υπάγονται στη φορολογία νομικών προσώπων. Σχετικά με τη φορολόγηση των 

Ομόρρυθμων και των Ετερόρρυθμων εταιριών δεν υπάρχει καμία διαφορά εκτός του ότι 

στην ετερόρρυθμη εταιρία, ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει 3% συμπληρωματικό φόρο. 

 6.1.1 Φορολογία κερδών για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2017 -31/12/2017 με 

απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία  

 

Η ομόρρυθμη εταιρία «Χρήστου και ΣΙΑ ΟΕ» τηρεί απλογραφικά βιβλία, 

συμμετέχουν ως εταίροι ο Α με ποσοστό 30% και ο Β με ποσοστό 70%. Κατά τη 

διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2017 πραγματοποιήθηκαν λογιστικά κέρδη 50.000,00€ 

και οι λογιστικές διαφορές ανέρχονται στο ποσό των 3.000,00€. 

 

Φορολογητέα Κέρδη 2017 

Λογιστικά Κέρδη Χρήσης 50.000,00€ 

Πλέον λογιστικές Διαφορές   3.000,00€ 

Συνολικά Φορολογητέα Κέρδη 53.000,00€ 

 

Κέρδη που φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας 2017 

 Συντελεστής Φόρου Φόρος που αναλογεί 

Φορολογητέα Κέρδη 53.000,00€ 29% 15.370,00€ 

Μείον προκαταβολή 

προηγούμενης χρήσης 

(Θεωρούμε ότι στη χρήση 2016 

έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα) 

15.370,00€ 

Πλέον προκαταβολή 

τρέχοντος έτους 100% 

 15.370,00€ 

Σύνολο πληρωτέου 

Φόρου 

 15.370,00€ 
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Κέρδη που αναλογούν στο ομόρρυθμο εταίρο Α Φυσικό πρόσωπο 2017 

Κέρδη Χρήσης 53.000,00€ 

Μείον φόρος εισοδήματος 15.370,00€ 

Υπόλοιπο προς Διανομή 37.630,00€ 

Ποσοστό συμμετοχής 30% 

Κέρδη που αναλογούν στον Α 11.289,00€ 

 

Επομένως, το ποσό των 11.289,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο Α 

και τα οποία δηλώνει στη φορολογική του δήλωση και δεν ξανά φορολογούνται. 

 

Κέρδη που αναλογούν στο ομόρρυθμο εταίρο Β Φυσικό πρόσωπο 2017 

Κέρδη Χρήσης 53.000,00€ 

Μείον φόρος εισοδήματος 15.370,00€ 

Υπόλοιπο προς Διανομή 37.630,00€ 

Ποσοστό συμμετοχής 70% 

Κέρδη που αναλογούν στον Β 26.341,00€ 

 

Το ποσό 26.341,00€ είναι κέρδη που αναλογούν στον εταίρο Β και τα οποία 

δηλώνει στη φορολογική του δήλωση και δεν ξανά φορολογούνται. 

Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση ΟΕ 

Φόρος Εισοδήματος 15.370,00€ 

 

Σημείωση: Αν τα βιβλία ήταν διπλογραφικά, θα είχαν τον ίδιο φόρο και την ίδια 

συνολική φορολογική επιβάρυνση. Επίσης, στην ΕΕ ο ετερόρρυθμος εταίρος παλαιότερα 

είχε συμπληρωματικό φόρο 3% αλλά δεν είχε εισφορές προς ΤΕΒΕ ή ΟΑΕΕ, με τα 

σημερινά δεδομένα δεν έχει συμπληρωματικό φόρο, αλλά πληρώνει εισφορές μέσω 

ΕΦΚΑ. 
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 7 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ – ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ (άρθρο 29 παρ. 1 Ν.2961/01) 

 7.1  Κατηγορίες κατάταξης φορολογούμενων13 

 

 Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον 

κληρονομούμενο, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α΄, Β΄ και Γ΄. 

Κατηγορία Α: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 

3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια 

τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα 

χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, 

νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι 

κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγόνια) και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου 

βαθμού.( Προς τα παιδιά και εγγόνια) 

Κατηγορία Β: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, β) οι 

ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) τα εκούσια ή δικαστικά 

αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) οι 

κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) 

οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ 

πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) 

τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί - νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί - 

πεθερές).(από αδερφό σε αδέρφια, δισέγγονα και θείοι). 

Κατηγορία Γ: οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του 

κληρονομουμένου ή εξωτικός. (Τρίτο πρόσωπο/ξαδέρφια). 

 

                                                 
13 Φορολογικά, Φοροτεχνικά, Υπολογισμός φόρου εισοδήματος, Φορολογικές δηλώσεις, παραδείγματα 

και εφαρμογές, Καραγιάννης 19 έκδοση  
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 7.2  Κλίμακες φόρου με βάση την κατηγορία κατάταξης των 

φορολογούμενων 

Παρακάτω αναλύονται οι κλίμακες φόρου καθώς και ο φόρος που αναλογεί την 

καθεμία. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' 

Κλιμάκια 

(σε ευρώ) 

Συντελεστής 

κλιμακίου 

(%) 

Φόρος 

κλιμακίου 

(σε ευρώ) 

Φορολογητέα 

περιουσία 

(σε ευρώ) 

Φόρος 

που αναλογεί 

(σε ευρώ) 

150.000 — — 150.000 — 

150.000 1 1.500 300.000 1.500 

300.000 5 15.000 600.000 16.500 

Υπερβάλλον 10       

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 

Κλιμάκια 

(σε ευρώ) 

Συντελεστής 

κλιμακίου 

(%) 

Φόρος 

κλιμακίου 

(σε ευρώ) 

Φορολογητέα 

περιουσία 

(σε ευρώ) 

Φόρος 

που αναλογεί 

(σε ευρώ) 

30.000 — — 30.000 — 

70.000 5 3.500 100.000 3.500 

200.000 10 20.000 300.000 23.500 

Υπερβάλλον 20       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' 

Κλιμάκια 

(σε ευρώ) 

Συντελεστής 

κλιμακίου 

(%) 

Φόρος 

κλιμακίου 

(σε ευρώ) 

Φορολογητέα 

περιουσία 

(σε ευρώ) 

Φόρος 

που αναλογεί 

(σε ευρώ) 

6.000 — — 6.000 — 

66.000 20 13.200 72.000 13.200 

195.000 30 58.500 267.000 71.700 

Υπερβάλλον 40       
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Οι παραπάνω απαλλαγές στις κατηγορίες Α,Β,Γ, 150.000€, 30.000€, 6.000€ 

αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη μόνο για κληρονομιές, γονικές παροχές ή δωρεές σε 

ακίνητα, αυτοκίνητα, κινητά περιουσιακά στοιχεία, έπιπλα, ατομικές επιχειρήσεις, 

μερίδα, μετοχές ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία (όχι όμως σε χρήματα λόγω γονικής 

παροχής ή δωρεάς, διότι αυτά φορολογούνται πάντα αυτοτελώς. 

Παρατήρηση: Όταν ο δικαιούχος της δωρεάς ή κληρονομιάς όλων των 

κατηγοριών έχει αναπηρία 67% και άνω, τότε ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 

ποσοστό 10%. 

Όπως φαίνεται και παραπάνω η γονική παροχή- δωρεά προς τα παιδιά τους είναι 

αφορολόγητη μέχρι 150.000€, ενώ η δωρεά από αδερφό προς αδερφό είναι αφορολόγητη 

μέχρι 30.000€ και η δωρεά προς τρίτο πρόσωπο μέχρι το ποσό 6.000€ (όχι μετρητά). 

 

 

 7.3  Επικαρπία – Πλήρης κυριότητα –Ψιλή κυριότητα 

 

Πλήρης κυριότητα θεωρείται η ψιλή κυριότητα με την επικαρπία. Με τον όρο 

επικαρπία αναφερόμαστε σε ένα ακίνητο όταν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ή να το 

χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε αλλά δεν μας ανήκει. Ψιλή κυριότητα είναι όταν 

παραχωρούμε την επικαρπία αλλά κρατάμε την ιδιοκτησία του ακινήτου το οποίο 

σημαίνει ότι δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ ή να χρησιμοποιήσω το ακίνητο, πάρα μόνο 

όταν αποκτήσω και την επικαρπία. 

Η φορολόγηση γίνεται αντίστοιχα: 

Αξία επικαρπίας: Ποσοστό επί της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την 

ηλικία του επικαρπωτή. 

Αξία ψιλής κυριότητας: Το υπόλοιπο που απομένει είναι η αξία της ψιλής 

κυριότητας. 

 

Τα ποσοστά αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:  
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Ποσοστά κατανομής 

  

Ηλικία 

επικαρπωτή 

Ποσοστό επικαρπίας 

επί της πλήρους κυριότητας 

Ποσοστό ψιλής κυριότητας 

επί της πλήρους κυριότητας 

 

1 - 20 

  

80 % 20 % 

 

21 - 30 

  

70 % 30 % 

 

31 - 40 

  

60 % 40 % 

 

41 - 50 

  

50 % 50 % 

 

51 - 60 

  

40 % 60 % 

 

61 - 70 

  

30 % 70 % 

 

71 - 80 

  

20 % 80 % 

 

81 και άνω 

  

10 % 90 % 

 

 

Φόρος = Αξία πλήρους κυριότητας Χ ποσοστό από τον αντίστοιχο πίνακα 
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 7.4  Δωρεές χρημάτων από γονείς ή τρίτους 

     

Σχετικά με τις δωρεές χρημάτων από γονείς ή τρίτους ισχύουν οι παραπάνω 

κατηγορίες με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει αφορολόγητο ποσό και ισχύουν τα παρακάτω 

ποσοστά: 

 

Κατηγορίες Ποσοστό 

Κατηγορία Α Ποσό Δωρεάς Χ 10% 

Κατηγορία Β Ποσό Δωρεάς Χ 20% 

Κατηγορία Γ Ποσό Δωρεάς Χ 40% 
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 8 ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 8.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι υπάρχει συνεχής μεταβολή στη φορολόγηση των 

προσωπικών εταιριών με τη μεγαλύτερη αυτών το 2013 που εντάχθηκαν στην φορολογία 

εισοδήματος νομικών προσώπων. Την ίδια χρονιά έγινε αύξηση φορολογικών 

συντελεστών από 20% σε 26% και αύξηση τέλους επιτηδεύματος. Το 2014 έγινε 

κατηγοριοποίηση των νομικών οντοτήτων ως προς το μέγεθός τους, βάσει κύκλου 

εργασιών και απασχόλησης τους και ακολούθως ως προς το λογιστικό σύστημα που 

πρέπει να τηρούν. 

Μια εκ νέου αύξηση του φορολογικού συντελεστή το 2015 από 26% σε 29% για 

νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία, καθώς και αύξηση 

προκαταβολής φόρου σε 100% ήταν κάποιες ακόμη σημαντικές αλλαγές. 

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της ελληνικής 

οικονομίας, της αποφυγή επενδύσεων στην Ελλάδα καθώς και αστάθεια μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, διότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν τις μελλοντικές συνθήκες. 

Για να μπορέσει να επανέλθει η ελληνική οικονομία, θα πρέπει να μειωθούν οι 

φορολογικοί συντελεστές καθώς και να δημιουργηθεί ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο 

χωρίς συνεχείς αλλαγές, έτσι ώστε να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη και να 

αποκτήσει σταθερότητα. 
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