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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύγχρονη επιχείρηση στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού, και σε μια 
περίοδο ραγδαίων αλλαγών, αναζητεί διαρκώς κεφάλαια προκειμένου να 
καλύψει της ανάγκες χρηματοδότησης της, αλλά και για να επεκταθεί 
περαιτέρω υλοποιώντας τα επενδυτικά της σχέδια. Βαρύνουσας σημασίας 
ρόλο στην επιλογή των χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων της 

επιχείρησης, διαδραματίζει το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης, και των 
φορολογικών απαλλαγών, καθώς επίσης και των αναπτυξιακών κινήτρων.

Η διάρθρωση του Ελληνικού φορολογικού συστήματος στα πλαίσια του 

οποίου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, χαρακτηρίζεται από μία σειρά 
πολυσύνθετων νόμων και διατάξεων, και ασκεί καθοριστική επίδραση στην 

μελλοντική πορεία, τόσο της ίδιας της επιχείρησης, όσο και στο σύνολο της 
οικονομίας γενικότερα.

Οι σύγχρονες μορφές συμβάσεων χρηματοδότησης, και οι νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τις 
διαρκείς αναθεωρήσεις του Ελληνικού φορολογικού συστήματος, οι οποίες 
επιβάλλονται και από την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων διεθνώς, 
δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας.

Σε αυτό το περιβάλλον η επιχείρηση καλείται να λάβει αποφάσεις, 
προκειμένου να αντλήσει χρηματοδότηση, τόσο για το απαιτούμενο κεφάλαιο 
κίνησης, όσο και για την υλοποίηση των μακροχρονίων επενδυτικών της 
σχεδίων κάνοντας χρήση ευεργετικών νόμων και διατάξεων, οι οποίοι κάθε 
φορά περιορίζουν κατά το δυνατόν, τους καταβαλλόμενους προς το Ελληνικό 
Δημόσιο φόρους.

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να προσεγγίσει από φορολογικής 

απόψεως τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης, 
αναλύοντας θέματα που ξεφεύγουν από τα όρια των γενικών διατάξεων της 
φορολογίας εισοδήματος, και χρήζουν εκτενέστερης αναφοράς, όπως η
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φορολογική αντιμετώπιση των αποθεματικών, των αυξήσεων κεφαλαίων, η 
υπαγωγή επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98 κ.α.

Έτσι παρουσιάζονται όλα εκείνα τα θέματα της φορολογικής διάστασης της 
επιχειρηματικότητας, που άπτονται των ιδιαίτερα σημαντικών αποφάσεων της 
σύγχρονης δυναμικής επιχείρησης, για χρηματοδότηση της και υλοποίηση 
των επενδυτικών της σχεδίων.

Η ενδελεχής γνώση του φορολογικού πλαισίου στο οποίο κινείται η 
επιχείρηση της δίνει την δυνατότητα να πάρει τις σωστές χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές αποφάσεις, οι οποίες περιορίζουν αφενός τον κίνδυνο της 
επιχειρηματικής δράσης και αφετέρου βάζουν τα θεμέλια για ισχυρή 
παρουσία στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό χώρο, με πολλές 
δυνατότητες μελλοντικής οικονομικής της ανάπτυξης.

6



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε από ίδια μέσα 

χρηματοδότησης, είτε από ξένα μέσα.
Τα ίδια μέσα χρηματοδότησης προέρχονται, είτε από την εισφορά νέου 

εταιρικού κεφαλαίου, είτε από την κεφαλαιοποίηση των κερδών της 
επιχείρησης. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε την λεγόμενη 
αυτοχρη ματοδότηση.

Τα ξένα μέσα χρηματοδότησης προέρχονται από:
1. Τραπεζικό δανεισμό
2. Ομολογιακά δάνεια
3. Προμηθευτές
4. Πελάτες
5. Ιδιώτες-Δημόσιο
6. Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση)
7. Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων)
8. Forfaiting (εμπορία επιχειρηματικών απαιτήσεων)
9. Venture capital (επιχειρησιακό κεφάλαιο)
10. Franchising (δικαιόχρηση)
Οι αποφάσεις επενδύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφορούν την 

δυναμικότητα της επιχείρησης και αποβλέπουν στην μελλοντική πορεία της 
επιχείρησης για βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο. Επένδυση 

ονομάζεται η τοποθέτηση κεφαλαίου σε ένα φορέα, με σκοπό την αύξηση του 
ή την δημιουργία εισοδήματος. Ως επιτυχής επένδυση ορίζεται η κερδοφόρα 
επένδυση.
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Η επένδυση χαρακτηρίζεται ως επιτυχής ή όχι ανάλογα με την απόδοση 
της. Για την αξιολόγηση της επένδυσης χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι. 
Επιγραμματικά αναφέρονται: η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης των 
αρχικών επενδυτικών εκροών, η μέθοδος του επιτοκίου απόδοσης επί της 

λογιστικής αξίας της επένδυσης, η μέθοδος της καθαρός παρούσας αξίας, η 
μέθοδος του εσωτερικού επιτοκίου απόδοσης, η μέθοδος του δείκτη 
κερδοφορίας, η μέθοδος της ισοδύναμης ετήσιας καθαρής χρηματορροής.

Βασικό στοιχείο της υπό αξιολόγηση επένδυσης είναι ο επενδυτικός 
κίνδυνος. Ο κίνδυνος αυτός εκφράζει την πιθανότητα το αρχικό επενδεδυμένο 
κεφάλαιο, μελλοντικά να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Η ανάλυση κινδύνου 
αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στη διαδικασία της αξιολόγησης σε όλες τις 
χρηματοοικονομικές αποφάσεις, και ιδιαίτερα σε εκείνες που σχετίζονται με 
τον προγραμματισμό των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Σαν 
γενικός κανόνας ορίζεται ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μιας 
επένδυσης, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η αναμενόμενη απόδοση, 
από την επένδυση αυτή.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο μίας επένδυσης, είναι πολλοί 
μεταξύ των οποίων, το ύψος της επένδυσης, ο χρονικός ορίζοντας της, η 
διασπορά της , η ρευστότητα της. Η μέτρηση του βαθμού κινδύνου μίας 
επένδυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τεχνικές, όπως η ανάλυση 
ευαισθησίας, ή ανάλυση σεναρίων, η πλήρης στατιστική ανάλυση και η 
ανάλυση δένδρων αποφάσεων.

Σημαντικότατο κριτήριο αξιολόγησης των επενδύσεων είναι η ενσωμάτωση 
του βαθμού κινδύνου μίας επένδυσης, στο απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης 
από την επένδυση αυτή, το οποίο αντανακλά το κόστος ευκαιρίας των νέων 
κεφαλαίων που θα διατεθούν. Το απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης μιας 
επένδυσης μπορεί να ορισθεί ως ίσο με την απόδοση που επιθυμεί να έχει η 
επιχείρηση από επενδύσεις χωρίς κίνδυνο, και η οποία αντανακλά το μέσο 
σταθμικό κόστος των κεφαλαίων που διατίθενται από τους επενδυτές στην 
επιχείρηση αυτή, για να επενδυθούν κάτω από συνθήκες βεβαιότητας, 

προσαυξημένο με ένα ασφάλιστρο προσαρμογής, που το μέγεθος του 

εξαρτάται από το βαθμό κινδύνου της συγκεκριμένης επένδυσης. Για την 

προσαρμογή του απαιτουμένου επιτοκίου αποδόσεως μιας επένδυσης για 
κίνδυνο, χρησιμοποιούνται δύο στατιστικά μέτρα κινδύνου: ο συντελεστής
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βήτα και ο συντελεστής μεταβλητότητας. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί το 
υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων το γνωστό ως CAPM (capital 
asset pricing model) το οποίο συσχετίζει τον κίνδυνο μιας επένδυσης όπως 
αυτός μετριέται με τον συντελεστή βήτα, και του απαιτουμένου επιτοκίου 

αποδόσεως από την επένδυση για την κάλυψη του κινδύνου αυτού.
Στο κεφάλαιο, αυτό θα αναλυθούν οι μορφές χρηματοδότησης που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς επίσης και οι αποφάσεις της επιχείρησης 
που αφορούν τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

1.2. ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1.2.1 Εισφορά νέου εταιρικού κεφαλαίου

Η εισφορά νέου εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται κατά βάση με την 
έκδοση κοινών και προνομιούχων μετοχών (στην περίπτωση της ανώνυμης 
εταιρείας). Η έκδοση μετοχών αποτελεί μακροχρόνια πηγή χρηματοδότησης. 
Αποτελεί το σημαντικότερο μέρος του ιδίου κεφαλαίου. Οι μετοχές αποτελούν 
τίτλους ιδιοκτησίας της επιχείρησης και μπορεί να διαπραγματεύονται στο 

χρηματιστήριο αξιών για τις μετοχές των εταιρειών που είναι εισηγμένες σε 
αυτό. Οι μετοχές παρέχουν την δυνατότητα μερίσματος από τα κέρδη της 
επιχείρησης. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας απαιτεί 
τροποποίηση του καταστατικού και επομένως απαιτούνται όλες οι ενέργειες 
που προβλέπονται για τις τροποποιήσεις του καταστατικού της Α.Ε. 
(απόφαση γενικής συνέλευσης, δημοσίευση κλπ).

Επίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί, και με μετατροπή των δανειστών και κατόχων ιδρυτικών 
τίτλων σε μετόχους, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που έχει 
σχηματίσει η επιχείρηση τα προηγούμενα έτη, των αδιανέμητων κερδών και 
μερισμάτων καθώς και της πιστωτικής διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας 
των παγίων περιουσιακών στοιχείων όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Τέλος η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με την συγχώνευση με άλλη εταιρεία, με την διαδικασία της 

απορρόφησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93. Για την τελευταία
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αυτή περίπτωση της συγχώνευσης παρέχονται ειδικά φορολογικά κίνητρα, με 
σκοπό την δημιουργία ισχυρών οικονομικών μονάδων στα πλαίσια του 
οξύτατου Ευρωπαϊκού, αλλά και διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού.

Οι συγχωνεύσεις μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχείο του 
μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων. Τα κέρδη από 
τις συγχωνεύσεις είναι δυνατόν, να προέλθουν από διάφορες πηγές στις 

οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται:

• Η επέκταση χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου

• Οικονομίες κλίμακας

• Πλεονασματικά ρευστά διαθέσιμα

• Αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα

• Αυξημένες δυνατότητες για έρευνα και ανάπτυξη

• Πληρέστερη αξιοποίηση ενός αναπτυγμένου μηχανισμού προώθησης 

πωλήσεων

• Η μεταφορά και εφαρμογή τεχνογνωσίας
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων είναι 

αποφασιστικός παράγοντας, για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος. 
Συνήθως αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια 
για πραγματοποίηση επενδύσεων παγίου εξοπλισμού

Η πρακτική αυτή είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη και στην Ελληνική 

πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια, όπου παρατηρείται στην κυριολεξία ένα 
κύμα συγχωνεύσεων.

1.2.2 Αυτοχρηματοδότηση

Η αυτοχρηματοδότηση αποσκοπεί στη δημιουργία κεφαλαίου από την ίδια 
την επιχείρηση χωρίς την προσφυγή σε ξένες πηγές ή στους μετόχους. Η 
αυτοχρηματοδότηση αποτελεί σύνηθες μέσο χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων και το μέγεθος της επηρεάζεται τόσο από την ασκούμενη από 
την επιχείρηση πολιτική κερδών και μερισμάτων όσο και από το οριζόμενο 

κάθε φορά ποσοστό φορολογίας των κερδών που δεν διανέμονται. Η κύρια 
πηγή αυτοχρηματοδότησης, προέρχεται κυρίως από τα κέρδη της 

επιχείρησης τα οποία δεν διανέμονται και παραμένουν σε αυτήν. Η μορφή
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αυτή χρηματοδότησης χαρακτηρίζεται σαν γνήσια χρηματοδότηση. Τα κέρδη 
χρήσης τα οποία μεταφέρονται από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
στον λογαριασμό του παθητικού υπόλοιπο σε νέο, το τακτικό αποθεματικό, τα 
έκτακτα αποθεματικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά των αναπτυξιακών 
νόμων , τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων, 
αποτελούν τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές γνήσιας χρηματοδότησης. 
Επίσης μορφή γνήσιας χρηματοδότησης αποτελούν, και οι αποσβέσεις, διότι 
ουσιαστικά αποτελούν λογιστικό έξοδο, δεδομένου ότι αφαιρούνται από τα 
κέρδη χωρίς να έχουν διατεθεί μετρητά για αυτές.

Αντίθετα με την γνήσια αυτοχρηματοδότηση, η μη γνήσια
αυτοχρηματοδότηση δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κερδών, ούτε συντελεί 
στην αύξηση του επιχειρησιακού κεφαλαίου, παρά μόνο στην ουσιαστικότερη 
και οικονομικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων, λόγω 
αναδιάρθρωσης των περιουσιακών στοιχείων ή λόγω μεταβολής της 
πολιτικής αγορών και πωλήσεων των προϊόντων. Μη γνήσια
αυτοχρηματοδότηση έχουμε στις εξής περιπτώσεις:

Στην περίπτωση αναδιάρθρωσης της σύνθεσης των περιουσιακών 
στοιχείων, με την εκποίηση των διαφόρων αργούντων, ή μη απολύτως 

αξιοποιούμενών παγίων και κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού, και 
επανεπένδυσης σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Στην περίπτωση ρευστοποίησης των αφανών αποθεματικών, τα οποία 
δημιουργούνται από την υποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού ή την 
υπερτίμηση των στοιχείων του παθητικού (π.χ. με την διενέργεια προσθέτων 
αποσβέσεων , με την αποτίμηση στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως 
και τρέχουσας τιμής κλπ). Η ρευστοποίηση των αφανών αποθεματικών 
επιτυγχάνεται με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων στην τρέχουσα πραγματική τους αξία κάτι που 
υποχρεωτικά πραγματοποιείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, και με την εκποίηση 
των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Στην μεταβολή της πιστωτικής πολιτικής που ακολουθεί η επιχείρηση, δηλ 
των πωλήσεων επί πιστώσει, την διάρκεια και το ποσό της πίστωσης, έτσι 

ώστε η επιχείρηση ακολουθώντας την τακτική της μεγάλης κυκλοφοριακής 
ταχύτητας των παρεχομένων πιστώσεων προς τους προμηθευτές να
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αυτοχρηματοδοτήσει τις ανάγκες τις σε ρευστά διαθέσιμα. Βέβαια σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να υιοθετηθεί ή κατά το δυνατόν βέλτιστη πιστωτική 
πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
αύξηση του κύκλου εργασιών, με παράλληλη άριστη χρηματοοικονομική 

λειτουργία.

1.3. ΞΕΝΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.3.1. Τραπεζικός δανεισμός

Οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες 
ανάλογα με κριτήρια όπως τον χρόνο εξόφλησης, το σκοπό που εξυπηρετούν, 
τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας κ.α. Έτσι έχουμε:

Με κριτήριο τον χρόνο εξόφλησης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

• Σε βραχυπρόθεσμα δάνεια τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν σε 
διάστημα μέχρι ενός έτους.

• Σε μεσοπρόθεσμα δάνεια τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν σε 
διάστημα από ένα έως και τέσσερα έτη.

• Σε μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν σε 
διάστημα από τέσσερα έως είκοσι έτη.

Με κριτήριο το σκοπό που εξυπηρετούν διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

• Δάνεια για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης

• Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς
• Χρηματοδοτήσεις εισαγωγών - εξαγωγών

Με κριτήριο τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας έχουμε τις εξής 
κατηγορίες:

• Χρηματοδότηση της βιομηχανίας

• Χρηματοδότηση της βιοτεχνίας

• Χρηματοδότηση της ναυτιλίας

• Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων

• Χρηματοδότηση εμπορίου

• Χρηματοδότηση κατασκευών
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Πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και άλλα επιμέρους κριτήρια και κατηγορίες 
τα οποία δεν είναι της παρούσας ανάλυσης.

1.3.2. Ομολογιακά δάνεια

Τα ομολογιακά δάνεια αποτελούν πηγή μακροχρόνιας χρηματοδότησης 
της επιχείρησης Το ομολογιακό δάνειο είναι διηρεμένο στις ομολογίες, τα 
οποία είναι αξιόγραφα, είναι μεταβιβάσιμα, και μπορούν να μεταβιβασθούν 
με οπισθογράφηση.

Το ομολογιακό δάνειο είναι ουσιαστικά ένα δάνειο που συνάπτει η 
επιχείρηση με τους χρηματοδότες της και δανειστές αυτής, τους αγοραστές 
δηλαδή των ομολογιών. Έτσι η επιχείρηση εξασφαλίζει μακροχρόνια δάνεια 
από μεγάλο αριθμό δανειστών. Οι δανειστές με την σειρά τους λαμβάνουν 

τα τοκομερίδια με βάση ένα προκαθορισμένο ύψος τόκου το οποίο έχει 
συμφωνηθεί.

Προκειμένου μία εταιρεία να εκδώσει ομολογιακό δάνειο, θα πρέπει να 
έχει την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Στα ομολογιακά δάνεια, σαν 
πηγή άντλησης μακροπροθέσμων δανείων καταφεύγουν συνήθως, οι πολύ 

μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω της οικονομικής ευρωστίας, του κύρους που τις 
χαρακτηρίζει και της εγγυήσεις που παρέχουν στους κατόχους των 
ομολογιών. Πολλές φορές συμβαίνει οι ομολογίες να είναι μετατρέψιμες σε 
μετοχές όταν η εταιρεία εισάγεται στο χρηματιστήριο αξιών.

Τα ομολογιακά δάνεια δεν ενδείκνυνται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και σε γενικές γραμμές, δεν αποτελούν σύνηθες μέσο χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων.

1.3.3. Προμηθευτές

Η χρηματοδότηση επιτυγχάνεται από τους προμηθευτές μέσω των 
χορηγούμενων πιστώσεων. Οι πιστώσεις αυτές είναι συνήθως 

βραχυχρόνιες, καλύπτονται ως επί το πλείστον με επιταγές, και δίνονται 

από τους προμηθευτές για την προώθηση των ειδών τα οποία 
πραγματεύονται. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης η
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επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της χωρίς να δεσμεύσει 
μεγαλύτερο κεφάλαιο. Αν η επιχείρηση καταφέρει και πουλήσει τα είδη της 
στους πελάτες μετρητοίς ή με πίστωση μικρότερη της χορηγούμενης προς 
αυτήν από τους προμηθευτές της, τότε βελτιώνει την χρηματοοικονομική 
της κατάσταση και την ρευστότητα της.

1.3.4. Πελάτες

Οι πελάτες σε πολλές περιπτώσεις δίνουν προκαταβολές για μελλοντικές 
παραλαβές προϊόντων. Αυτό συμβαίνει όταν ο εφοδιασμός της αγοράς στα 
εν λόγω προϊόντα, κρίνεται ανεπαρκής. Τότε οι πελάτες προκαταβάλουν 
μέρος ή όλο το τίμημα προκειμένου να προτιμηθούν στη σειρά παράδοσης. 
Έτσι η επιχείρηση κάνοντας χρήση αυτών των προκαταβολών εξασφαλίζει 
μία πρώτης τάξεως χρηματοδότηση.

1.3.5. Ιδιώτες-Δημόσιο

Οταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει ταμειακό πρόβλημα, καταφεύγει στο 
δανεισμό από ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα φιλικά συνήθως προσκείμενα 
προς αυτήν, όταν κρίνει ότι οι όροι δανεισμού συμφέρουν περισσότερο 
έναντι άλλων μορφών δανεισμού.

Επίσης όταν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας η επιχείρηση καταφεύγει 
στην ακραία λύση, της μη απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, 
παρακρατού μενών φόρων και τελών και φόρων που της αναλογούν στα 
κέρδη της στο Δημόσιο (ΙΚΑ, Εφορίες, κλπ). Έτσι η επιχείρηση καταφέρνει 
βραχυχρόνια να ξεπεράσει τα προβλήματα ρευστότητας που την οδήγησαν 
ενδεχομένως σε αυτήν την κίνηση, πλην όμως αντιμετωπίζει αργότερα τις 
κυρώσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.
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1.3.6. leasing

To leasing ή χρηματοδοτική μίσθωση ανήκει στις λεγάμενες σύγχρονες 
μορφές χρηματοδότησης αφού καθιερώθηκε στη χώρα μας το 1986 με το 

Ν. 1665/86.
Πρόκειται για τη σύμβαση μεταξύ μιας εταιρείας leasing (εκμισθωτής) και 

μιας επιχείρησης η ενός επαγγελματία (μισθωτής) με την οποία η πρώτη 
παραχωρεί για ορισμένο χρόνο και έναντι μισθώματος στον δεύτερο τη 
χρήση κεφαλαιουχικών αγαθών κινητών ή ακινήτων (συνήθως χώρων 

επαγγελματικής εγκατάστασης καθώς και επαγγελματικού εξοπλισμού, 
όπως βιομηχανική μηχανήματα, μηχανές γραφείου, μεταφορικά μέσα 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ), παρέχοντας του το δικαίωμα, είτε να 
αγοράσει το αγαθό μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου, είτε να ανανεώσει 

την μίσθωση για ορισμένο χρόνο.
Μέχρι την θέσπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης όταν μία επιχείρηση 

χρειαζόταν τέτοιου είδους κεφαλαιουχικά αγαθά έπρεπε, είτε να εκταμιεύσει 
τα αναγκαία για την αγορά τους ποσά μειώνοντας την ρευστότητα της, είτε 
να δανεισθεί το τίμημα της αγοράς από τις τράπεζες, είτε να τα αγοράσει με 
πίστωση. Με την χρηματοδοτική μίσθωση η επιχείρηση έχει την δυνατότητα 
της χρήσης του κεφαλαιουχικού αγαθού χωρίς να έχει την κυριότητα.

To Leasing ή Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι μία σύγχρονη μέθοδος 

μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων, για την απόκτηση 
πάγιων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτου (πλην οικοπέδου) προς 
επαγγελματική χρήση. Η μορφή αυτή χρηματοδότησης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή ή 
το μέγεθος της. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας επιλέγει 
τον εξοπλισμό, ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του και 
στη συνέχεια η εταιρεία leasing αγοράζει αντίστοιχα τον εξοπλισμό αυτόν, ή 
το ακίνητο. Εν συνεχεία νοικιάζει στην επιχείρηση τον μεν εξοπλισμό για 
τουλάχιστον τρία χρόνια, το δε ακίνητο για τουλάχιστον δέκα. 
Τα οφέλη που εξασφαλίζει η μέθοδος leasing είναι σημαντικά για τον νέο 

επενδυτή, και συνίστανται στη δυνατότητα που παρέχει η μέθοδος να 

καλύπτει μέχρι το 100% της αξίας της επένδυσης, χωρίς να δεσμεύει
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σημαντικά ίδια κεφάλαια. Επιπλέον υπάρχουν ειδικές φορολογικές 
απαλλαγές, αφού τα μισθώματα που καταβάλλει θεωρούνται δαπάνες και 
κατά συνέπεια μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα. Τέλος αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου ο μισθωτής 
αποκτά την κυριότητα του παγίου έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος, 
χωρίς να επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης. 
Σημειώνεται ότι η διάρκεια της μίσθωσης, καθώς και το ύψος του 
μισθώματος, καθορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως, ανάλογα με τις 

οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης
Η χρηματοδοτική μίσθωση, υπερτερεί έναντι των άλλων μορφών 

χρηματοδότησης παγίων, γιατί μπορεί και συνδυάζει τα ακόλουθα:

• Απλές και σύντομες διαδικασίες υποβολής και έγκρισης.
• 100% χρηματοδότηση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α., των εξόδων αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης.
• Φορολογική ωφέλεια, αφού στο leasing το σύνολο των μισθωμάτων - 

που αποτελούνται από κεφάλαιο και τόκους, αναγνωρίζονται ως 
λειτουργικές δαπάνες και αφαιρούνται 100% από τα ακαθάριστα έσοδα 
της επιχείρησης. Από τον κανόνα εξαιρούνται τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα που 

ισχύει μερική έκπτωση ανάλογα με τον κυβισμό τους και τα ακίνητα για 
το ποσό που αναλογεί στην αξία του οικοπέδου. Στις παραδοσιακές 
μορφές χρηματοδότησης, ως λειτουργικές δαπάνες αναγνωρίζονται 
μόνο οι τόκοι και οι προβλεπόμενες αποσβέσεις. Έτσι όσο μικρότερος 
είναι ο συντελεστής απόσβεσης του εξοπλισμού-ακινήτου, τόσο 
πλεονεκτικότερη καθίσταται η χρηματοδότηση μέσω leasing.

• Βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της χρηματοδοτούμενης 
επιχείρησης, αφού δεν επηρεάζεται η πιστοληπτική της ικανότητα με 
δάνεια, βελτιώνεται η σχέση ξένων προς ίδιων κεφαλαίων, δεν 
επηρεάζεται ο ισολογισμός της, την υποχρέωση των αποσβέσεων την 

επωμίζεται η εταιρεία leasing και τέλος, η εκταμίευση του Φ.Π.Α. γίνεται 
σταδιακά και ο Φ.Π.Α. του τιμολογίου αγοράς καταβάλλεται από την 
εταιρεία leasing.
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Υπάρχουν δύο βασικές μορφές του leasing. Η χρηματοδοτική μίσθωση 
(financial leasing) και η λειτουργική ή διαχειριστική μίσθωση (operating 
leasing).

1.3.7. factoring

To factoring ή σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 
είναι μία σύμβαση μεταξύ ενός πράκτορα επιχειρηματικών 
απαιτήσεων, που είναι είτε τράπεζα είτε ειδική ανώνυμη εταιρεία η 
οποία συνήθως είναι θυγατρική τράπεζας, και μίας επιχείρησης που 
ασχολείται με την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

To Factoring αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι 
οποίες καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα, ή 
παρέχουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση. Πρόκειται για 
τριμερή συνεργασία μεταξύ ενός προμηθευτή, των πελατών του και 
μίας εταιρείας factoring, η οποία πρακτικά αναλαμβάνει τη διαχείριση, 
λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εκδιδομένων από τον 
προμηθευτή τιμολογίων πώλησης, με παράλληλη χορήγηση 
προκαταβολών επί της αξίας τους

Με το factoring πραγματοποιείται η αγορά από τον πράκτορα 
επιχειρηματικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων τις οποίες έχουν 
εμπορικές εταιρίες έναντι τρίτων, βάσει των τιμολογίων που έχουν 
εκδοθεί από αυτές ή και των χρεογράφων και των ανοιχτών 
λογαριασμών που επιβεβαιώνουν τις έναντι τρίτων απαιτήσεις.

To factoring είναι μία εναλλακτική και συμπληρωματική μορφή 
χρηματοδότησης, που δεν ανταγωνίζεται τον παραδοσιακό δανεισμό 
και συνοδεύεται συνήθως και από άλλες υπηρεσίες. Με την 
πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων επιτυγχάνεται η καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών των 

επιχειρήσεων που διακανονίζονται προθεσμιακά. Οι επιχειρήσεις 
εκχωρούν την ευθύνη είσπραξης των απαιτήσεων τους, σε πράκτορα 
επιχειρηματικών απαιτήσεων (factor), από τον οποίο στη συνέχεια
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εισπράττουν την αξία τους. Ουσιαστικά το factoring είναι η εγγύηση 
είσπραξης ή προεξόφλησης των απαιτήσεων τους στο όνομα τρίτων 
έναντι προμήθειας. Ο θεσμός του factoring είναι ιδιαίτερα 
αναπτυξιακός γιατί συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην ενίσχυση όσο και 
στον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού προώθησης και διεκπεραίωσης 
των εξαγωγών και στην ενίσχυση των μικρομεσαίων μεταποιητικών 

επιχειρήσεων από πλευράς χρηματοδότησης και διαχείρισης. Το 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του factoring δεν περιορίζεται μόνο στην 
είσπραξη των τιμολογίων, αλλά παράλληλα σχετίζεται και με την 
χρηματοδότηση, προκαταβολή, διαχείριση, και ασφάλιση των 
απαιτήσεων του προμηθευτή.

Κάνοντας χρήση του θεσμού του factoring η επιχείρηση βελτιώνει 
την εικόνα που παρουσιάζει ο ισολογισμός της, δεδομένου ότι αν 
δανειζόταν από μία τράπεζα έναντι προεξόφλησης αξιογράφων, το 
προϊόν του δανείου, θα εμφανιζόταν στο παθητικό ως οφειλή προς την 
τράπεζα, ενώ τα ποσά που εισπράττει από τον πράκτορα έναντι 
εκχωρήσεως των απαιτήσεων του, υπολογίζονται στο ενεργητικό της 
επιχείρησης, διότι αντιπροσωπεύουν την αξία των απαιτήσεων που 
έχουν πουληθεί στον πράκτορα.

Αναλυτικότερα οι ωφέλειες της επιχείρησης από την χρήση των 
υπηρεσιών factoring είναι:

1. Άμεση ρευστοποίηση των επί πιστώσει πωλήσεων, αφού η 
εταιρεία factoring χορηγεί προκαταβολή της τάξης του 80-85% 
της αξίας της.

2. Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας τόσο των πελατών 
που έχουν ενταχθεί στο πελατολόγιο της, κατά την έναρξη της 
συνεργασίας, όσο και των προσελκυόμενων μεταγενέστερα.

3. Υπηρεσίες outsourcing δηλαδή λογιστική παρακολούθηση και 
είσπραξη τιμολογίων.

4. Ανάληψη πιστωτικού κινδύνου κάτω από προϋποθέσεις και 

εφόσον αυτό ζητηθεί από την συνεργαζόμενη επιχείρηση. Ο 
αναλαμβανόμενος πιστωτικός κίνδυνος αφορά την οικονομική 

αδυναμία του οφειλέτη να καταβάλει την αξία των σχετικών 
τιμολογίων και όχι την άρνηση του να τα εξοφλήσει.
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1.3.8. forfaiting

To forfaiting (πώληση επιχειρηματικής απαιτήσεως) είναι μία μορφή 
συναλλαγής η οποία χρηματοδοτεί την εξαγωγική δραστηριότητα της 
επιχείρησης.

Η σύμβαση forfeiting συνάπτεται μεταξύ ενός εξαγωγέα (forfaitist) 
και μίας τράπεζας ή εταιρείας factoring (forfaiter). Βάσει της σύμβασης 
αυτής ο εξαγωγέας πωλεί και εκχωρεί στον forfaiter μία απαίτηση του, 
η οποία προέρχεται από εξαγωγική δραστηριότητα.

Η εκχωρούμενη απαίτηση είναι συνήθως μεσοπρόθεσμη ή 
μακροπρόθεσμη και ο forfaiter δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του 
εξαγωγέα, στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί από τον εισαγωγέα 
της άλλης χώρας.

Με την σύμβαση forfaiting η μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 
απαίτηση του εξαγωγέα από την εξαγωγική δραστηριότητα του 
πληρώνεται αμέσως αφού βέβαια, πρώτα αφαιρεθεί ο προεξοφλητικός 
τόκος. Η απαίτηση που έχει ο εξαγωγέας και που θα καταστεί 
ληξιπρόθεσμη μελλοντικά μετατρέπεται, μέσω του forfaiting σε 
ταμειακή εισροή άμεσα. Έτσι το forfaiting ουσιαστικά αποτελεί 
χρηματοδότηση του εξαγωγικού εμπορίου, και μάλιστα με σταθερό 
επιτόκιο. Η σταθερότητα του επιτοκίου επιτρέπει στον εξαγωγέα να 
υπολογίσει εκ των προτέρων, το κόστος της χρηματοδότησης και να το 
λάβει υπόψη του κατά την κοστολόγηση των προϊόντων ή υπηρεσιών 

του.
Επίσης σημαντικό στοιχείο του forfeiting, είναι η παραίτηση του 

forfaiter ο οποίος προεξοφλεί τις ενσωματωμένες σε αξιόγραφα 
απαιτήσεις από το δικαίωμα αναγωγής κατά του εκχωρητή, στην 

περίπτωση μη πληρωμής των τίτλων από τον εισαγωγέα. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την σημείωση πάνω στο σώμα του αξιόγραφου κατά
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την παραλαβή του από τον forfaiter της ρήτρας «χωρίς δικαίωμα 
αναγωγής». Ουσιαστικά δηλαδή εφόσον ο forfaiter εγκρίνει την 
χρηματοδότηση του εξαγωγέα με forfaiting και προκειμένου να 
προστατεύσει τα συμφέροντα του από το ενδεχόμενο αφερεγγυότητας 
του εισαγωγέα, θέτει ως προϋπόθεση για την διενέργεια της 
χρηματοδότησης την έκδοση εγγυητικής επιστολής, ή την τριτεγγύηση 
του πιστωτικού τίτλου από την τράπεζα του εισαγωγέα, εφόσον βέβαια 
αυτή κρίνεται ως φερέγγυα. Η εγγύηση πρέπει να είναι αμετάκλητη.

1.3.9. venture capital

Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ή venture Capital καλείται 
η χρηματοδότηση, η οποία προέρχεται από απευθείας επένδυση 
κεφαλαίων με τη συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών, οι οποίες δεν 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Η συμμετοχή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε με εξαγορά 
τμήματος της εταιρείας, είτε με έκδοση νέων μετοχών. 
Η κεφαλαιακή ενίσχυση μίας εταιρείας είναι δυνατή τόσο σε αρχικό 
στάδιο όσο και σε μεταγενέστερο. Είναι εύλογο ότι το όφελος που 
προσδοκά ο επενδυτής venture capital είναι υψηλό, γεγονός που 
δικαιολογεί τον αυξημένο κίνδυνο που αναλαμβάνει για την επένδυσή 
του. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου 
συνήθως ρευστοποιούν τη συμμετοχή τους, μετά την είσοδο στο 

Χρηματιστήριο των επιχειρήσεων στις οποίες επένδυσαν. 
Ο θεσμός του venture capital έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή ανάπτυξη 
τις περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες τον έχουν αξιοποιήσει και για 
τον λόγο αυτόν αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς παγκοσμίους. Παρόλα 
αυτά στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε μεγάλη έκταση, 
θεωρείται όμως βέβαιο ότι προσεχώς θα αποτελέσει μία σύγχρονη 

μέθοδο στήριξης δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
To venture capital είναι μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό κεφάλαιο 

το όποιο επενδύεται σε μία επιχείρηση από ειδικές εταιρίες τις 
λεγάμενες ΕΚΕΣ (εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών).
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Οι εταιρείες αυτές συστήνονται με σκοπό την επένδυση υψηλής 
απόδοσης και υψηλού κινδύνου συμμετέχοντας στα ίδια κεφάλαια, 
ραγδαίως αναπτυσσομένων μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, οι 
οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματιστήριο. Για το λόγο αυτό το 
venture capital ενδείκνυται για δυναμικές εταιρείες που αναπτύσσονται 
με ταχύτατους ρυθμούς και χρειάζονται ίδια κεφάλαια, για να 
χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη τους. Επίσης το venture capital είναι 
ενδεικνυόμενο για νεοσύστατες εταιρείες οι οποίες έχουν ανάγκη 

κεφαλαίων για να αναπτυχθούν, καθώς επίσης και για εταιρείες για τις 
οποίες μέρους του εταιρικού τους κεφαλαίου ενδιαφέρονται να 
αγοράσουν στελέχη που εργάζονται σε αυτές.

1.3.10. franchising

Franchising ή δικαιόχρηση είναι η παραχώρηση ή εκμίσθωση από 
μία επιχείρηση σε άλλη προνομίων ή δικαιωμάτων προς 
επιχειρηματική εκμετάλλευση. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να 
αφορούν εμπορικά σήματα, εμπορική επωνυμία, πακέτα τεχνολογίας, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προγράμματα προώθησης πωλήσεων και 
μεθόδους εμπορίας ή και συνδυασμό των ανωτέρω.

Η επιχείρηση η οποία εκχωρεί ή εκμισθώνει τα δικαιώματα 
εκμετάλλευσης, ονομάζεται franchisor (δικαιοπάροχος) και είναι κατά 
κανόνα μία επιτυχημένη στον κλάδο της επιχείρηση, ενώ η επιχείρηση 
που αγοράζει ή μισθώνει τα παραχωρούμενα δικαιώματα καλείται 
franchisee (δικαιοδόχος).

Με το franchising επιδιώκεται η εμπορική συνεργασία μεταξύ μίας 
μεγάλης επιχείρησης (δικαιοπάροχος) και διαφόρων μικρότερων 
επιχειρήσεων των δικαιοδόχων, με την οποία επιδιώκουν η μεν πρώτη 
την δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο μεγάλου αριθμού σημείων 

πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών της, οι δε δεύτεροι την 
αποκόμιση κερδών από την εμπορική φήμη την οργάνωση και την 

τεχνογνωσία εκείνης.
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Στα πλεονεκτήματα του franchising όσον αφορά τον δικαιοπάροχο 
περιλαμβάνονται τα εξής:

• Ο δικαιοπάροχος δεν δεσμεύει ίδια κεφάλαια σε πάγιες 
επενδύσεις που συνεπάγεται η δημιουργία δικτύου διάθεσης- 
διανομής. Η έλλειψη ή η στενότητα κεφαλαίων δεν αποτελεί ως 
εκ τούτου ανασταλτικό επενδυτικό παράγοντα αφού η αγορά 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 
καθώς και η ενοικίαση επαγγελματικών χώρων επιβαρύνει τον 
δικαιοδόχο.

• Η δυνατότητα ταχείας επέκτασης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων σε άγνωστες αγορές χωρίς την ανάληψη 

σημαντικού επιχειρηματικού κινδύνου και χωρίς υψηλό κόστος. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλες μορφές διείσδυσης σε τέτοιες 
αγορές όπως εξαγορές , συγχωνεύσεις, joint ventures 
συνεπάγονται επενδύσεις σημαντικών κεφαλαίων και ανάληψη 
σημαντικού επιχειρηματικού κινδύνου.

• Ο δικαιοπάροχος δημιουργεί μία σύγχρονη επιχειρηματική 
μονάδα χωρίς να ξοδέψει χρόνο και χρήμα για την έρευνα των 
θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή, την οργάνωση και 
την λειτουργία της επιχείρησης του. Όλη αυτή η αναγκαία 
προεργασία έχει γίνει επί σειρά ετών από τον δικαιοπάροχο με 
ανάλογες δαπάνες και επιτυχημένη πρακτική εφαρμογή. 
Ουσιαστικά δηλαδή ο δικαιοπάροχος απαλλάσσεται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενασχόληση με οργανωτικά προβλήματα, έτσι 
ώστε να μπορεί να αφοσιωθεί απερίσπαστος στην προώθηση 
των πωλήσεων και στην διεύρυνση του κύκλου εργασιών.

• Καθόλη την διάρκεια της συνεργασίας franchising επιτυγχάνει 
οικονομίες κλίμακας σε πολλές κατηγορίες εξόδων, όπως για 

διαφημίσεις (οι δαπάνες αυτές αναλαμβάνονται συνολικά ή 
μερικά από τον δικαιοδόχο), για μισθώματα αποθήκης (δεν 

υφίσταται πλέον η ανάγκη για αποθηκευτικούς χώρους) για 
έξοδα διατήρησης αποθεμάτων (δεν διατηρεί πλέον αποθέματα 

παρά μόνο τα εμπορεύματα που έχει στην επιχείρηση του) για
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σχεδίασμά, για ενημερωτικά ταξίδια ή επισκέψεις εκθέσεων τα 
έξοδα των οποίων αναλαμβάνονται από τον δικαιοδόχο.

• Ο δικαιοδόχος εξοικονομεί τις δαπάνες οι οποίες θα 
απαιτούνταν για την αυτοδύναμη απόκτηση οργανωτικής 
υποδομής και τεχνογνωσίας αν δεν είχε ενταχθεί στη σύμβαση 
franchising.

• Η αποφυγή εμπλοκής σε χρονοβόρες και γραφειοκρατικές 
υψηλού κόστους διαδικασίες, όπως εκδόσεις αδειών οικοδομής, 
εγκατάστασης οι οποίες αποτελούν μέλημα του δικαιοδόχου. Το 

πλεονέκτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, όταν πρόκειται 
για επέκταση δραστηριοτήτων σε άγνωστες αγορές, όπου 
συχνά η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η 
γραφειοκρατία αποτελούν ανασταλτικό επενδυτικό παράγοντα.

1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι επιχειρήσεις επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων 
κεφαλαίων τους σε πάγια περιουσιακά στοιχεία όπως είναι τα κτήρια, τα 
μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ο 
λοιπός εξοπλισμός κ.α. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι 
μακροχρονίου χαρακτήρα, δεσμεύουν κεφάλαια για πολλά χρόνια και τυχόν 
μεταβολές τους δεν είναι δυνατό να γίνουν χωρίς ζημία από την επιχείρηση. 

Οι αποφάσεις επομένως επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι 
πολύ σημαντικές και λαμβάνονται από την ανώτατη διεύθυνση της 
επιχείρησης.

Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η λήψη των επενδυτικών αποφάσεων 
σε πάγια περιουσιακά στοιχεία να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή είναι οι εξής:

• Απαιτούνται ιδιαίτερα μεγάλα κεφάλαια προς επένδυση τα οποία θα 
πρέπει συνήθως να εξασφαλιστούν από πριν. Η χρηματοδότησή 

τους επομένως είναι δύσκολη, και το κόστος αυτής είναι ιδιαίτερα 
υψηλό.

• Ο προγραμματισμός των επενδύσεων σε πάγια γίνεται με 
μακροχρόνιο χαρακτήρα καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολες τις
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προβλέψεις για το μέλλον το οποίο πολλές φορές είναι σχετικά 
αβέβαιο.

• Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιστραφούν τα αποτελέσματα μίας 
λανθασμένης επένδυσης. Ο βαθμός ευελιξίας ελαττώνεται σημαντικά 
από μία μακροχρόνια επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

• Η απόκτηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί λεπτομερή 
προγραμματισμό συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων των 
πωλήσεων σε αυτόν, έτσι ώστε να εντοπιστεί η καλύτερη χρονική 
στιγμή για την απόκτηση των στοιχείων αυτών. Άρα επομένως τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, όταν 
ακριβώς χρειαστεί.

• Πολλές φορές επειδή οι επενδύσεις αυτές αφορούν μεγάλα 
κεφάλαια, η παραπέρα πορεία της επιχείρησης εξαρτάται από την 
απόφαση για συγκεκριμένη επένδυση. Η επιχείρηση ενδέχεται να 
αποτύχει λόγω υπερβολικής επένδυσης που δεν αξιοποιείται 
επαρκώς, λόγω ελλείψεως κεφαλαίων, ή εξαιτίας αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης στην αντικατάσταση των παλαιών μηχανημάτων με 
σύγχρονο εξοπλισμό.

Για την αξιολόγηση μιας επένδυσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 
απαιτούνται μία σειρά πληροφοριών, οι κυριότερες από τις οποίες 
αναφέρονται παρακάτω:

• Η καθαρή εκροή που απαιτείται στο αρχικό στάδιο της επένδυσης. 

Σε πολλές φορές αυτή, θα πρέπει να προσαυξηθεί με ενδεχόμενη 
θυσία εισροής μετρητών. Όπως π.χ. στην περίπτωση που η 
επιχείρηση εξετάζει εναλλακτικά το σενάριο να πουλήσει ένα 
μηχάνημα το οποίο θα της απέφερε μία ταμειακή εισροή ή να μην το 
πουλήσει και να το χρησιμοποιήσει για την υπό πραγματοποίηση 
επένδυση. Η καθαρή εκροή της επένδυσης επηρεάζεται και από 
τυχόν ζημία εκποιήσεως ή αντικαταστάσεως παλαιός αναπόσβεστης 
επένδυσης, καθώς και από τυχόν άλλα άμεσα φορολογικά 

πλεονεκτήματα (φορολογικά κίνητρα) τα οποία είναι αποτέλεσμα της 
νέας επένδυσης.
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• Το κόστος κεφαλαίου της επένδυσης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
σε αυτήν την περίπτωση το επιτόκιο δανεισμού σε περίπτωση 
δανεισμού αλλά και το κόστος ευκαιρίας (opportunity cost).

• Τα ποσοστά αποσβέσεως και η τηρούμενη μέθοδος αποσβέσεως.

• Το ποσοστό του φόρου εισοδήματος, καθώς και οι λοιποί φόροι οι 
οποίοι επηρεάζουν τη καθαρή εισροή μετρητών κάθε επένδυσης.

• Κεφάλαια τα οποία θα απαιτηθούν μελλοντικά για την επένδυση. 
Αυτό συμβαίνει διότι πολλές επενδύσεις απαιτούν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα συντηρήσεις, ενώ πολλές φορές απαιτούνται βελτιώσεις 
και προσθήκες για τις ήδη υπάρχουσες επενδύσεις.

• Οι αναμενόμενες καθαρές εισροές από την επένδυση. Σημαντικό 
επίσης στοιχείο για την αξιολόγηση μίας επένδυσης είναι και η 
ενδεχόμενη εξοικονόμηση η οποία προκύπτει από την υλοποίηση 
της.

• Ο χρόνος διάρκειας της επένδυσης, ή η ωφέλιμη ζωή της. Η διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής της επένδυσης εξαρτάται από την συγκεκριμένη 
επένδυση και τις τεχνολογικές της προδιαγραφές.

• Η αξία εκποιήσεως μίας παλιάς επένδυσης σε περίπτωση 
αντικαταστάσεως της από νέα επένδυση. Η αξία στην οποία 
εκποιείται η επένδυση είναι συνήθως μικρότερη από την λογιστική 
της αξία. Η λογιστική αξία της επένδυσης είναι η εμφανιζόμενη στον 

ισολογισμό της επιχείρησης και προκύπτει από την αξία κτήσης 
μειούμενη με τις μέχρι τότε σωρευτικές αποσβέσεις, ή αλλιώς 
αποσβεσθέντα.

• Η υπολειμματική αξία της επένδυσης η οποία είναι η αξία της 
επένδυσης στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Στον ισολογισμό της η 
επιχείρηση εμφανίζει συνήθως ως υπολειμματική αξία την μονάδα 
για λόγους παρακολούθησης της επένδυσης, ωστόσο μπορεί η αξία 
αυτή να είναι αρκετά μεγάλη, εξαρτώμενη από την συντήρηση που 
έγινε κατά την διάρκεια ζωής της επένδυσης αλλά και από την 
ενδεχόμενη χρησιμότητα που μπορεί να αποφέρει, μετά το πέρας 
της περιόδου της ωφέλιμης ζωής.
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• Η φορολογική αντιμετώπιση μίας εκποίησης παλιάς επένδυσης σε 
περίπτωση αντικαταστάσεως της από νέα όπως εξάλλου θα δούμε 
εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο.

• Τα φορολογικά κίνητρα και οι φορολογικές απαλλαγές για 
επενδύσεις που υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους.

• Ο πληθωρισμός της χώρας και διάφορα άλλα μακροοικονομικά 
μεγέθη, αλλά και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες που 
επικρατούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το γενικό πλαίσιο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2238/1994 όπως αυτός ισχύει 
κωδικοποιημένος μέχρι και τον Ν. 2873/2000.

Ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό από κάθε πηγή εισόδημα που 
αποκτάται από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

και από τις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς. Ο φόρος επιβάλλεται για 
κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο αποκτήθηκε 
από τα ημεδαπά και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, κατά το αμέσως προηγούμενο διαχειριστικό έτος, όπως αυτό 
προκύπτει από την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης.

Τα υποκείμενα σε φόρο νομικά πρόσωπα διακρίνονται στις εξής 
κατηγορίες:

• Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες οι οποίες διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.2190/1920.

• Στις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες 
διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

• Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα 
με οποιοδήποτε τύπο εταιρείας και οι αλλοδαποί οργανισμοί οι 
οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων,

• Στις εταιρείες προσωπικού χαρακτήρα που είναι η ομόρρυθμη και 

η ετερόρρυθμη εταιρεία
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Για τον καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των νομικών 
προσώπων γίνεται διάκριση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών 
προσώπων. Για τον χαρακτηρισμό ανώνυμης εταιρείας ή νομικού 
προσώπου γενικά ως ημεδαπού λαμβάνεται υπόψη η πραγματική έδρα 
του νομικού προσώπου, κατά το δίκαιο της οποίας έχει συσταθεί και 
λειτουργεί. Επομένως τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους 
στην Ελλάδα κατά τους νόμους της οποίας έχουν συσταθεί και 
λειτουργούν, θεωρούνται ως ημεδαπά ενώ τα νομικά πρόσωπα που 
έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή θεωρούνται ως αλλοδαπά. Τα 
ημεδαπά νομικά πρόσωπα έχουν απεριόριστη φορολογική υποχρέωση, 
δηλαδή υπόκεινται στο φόρο εισοδήματος, τόσο τα εισοδήματα αυτών τα 
οποία προκύπτουν στην ημεδαπή όσο και τα εισοδήματα τα οποία 
προκύπτουν στην αλλοδαπή.
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί σε γενικές γραμμές ο τρόπος 

φορολογίας των διαφόρων μορφών επιχειρήσεων στα πλαίσια του 
Ελληνικού φορολογικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην πλέον 
σύνθετη μορφή αυτών, την ανώνυμη εταιρεία

2.2. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Για πολλά χρόνια οι ανώνυμες εταιρείας φορολογούνταν για το συνολικό 
ποσό των κερδών που αποκτούσαν από την δραστηριότητα της στην 
ημεδαπή και την αλλοδαπή, μετά την αφαίρεση του μέρους των κερδών 
που διανέμονταν στους δικαιούχους για μερίσματα, αμοιβές στα μέλη του 
Δ.Σ. αμοιβές και ποσοστά στην ανώτατη Διεύθυνση της επιχείρησης και 
αμοιβές προσωπικού. Επομένως η Α.Ε. φορολογούνταν μόνο για τα 
αδιανέμητα κέρδη , ενώ για τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνταν οι 
δικαιούχοι που αποκτούσαν αυτά (μέτοχοι, μέλη Δ.Σ., διευθυντές και 
εργαζόμενοι.

Με τον Ν. 2065/1992 επήλθε ριζική μεταβολή στον τρόπο φορολογίας 

των κερδών των ανωνύμων εταιρειών. Με το νέο καθεστώς ολόκληρο το 

φορολογητέο εισόδημα της ανωνύμου εταιρείας φορολογείται στο όνομα 
της εταιρείας, οι δε μέτοχοι, μέλη του Δ.Σ., διευθυντές και προσωπικό
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λαμβάνουν τα μερίσματα, τα ποσοστά και τις αμοιβές από το υπόλοιπο των 
κερδών που μένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 
εισοδήματος. Με την καταβολή του φόρου στο όνομα της εταιρείας υπάρχει 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης, των μελών του 
Δ.Σ. και των λοιπών δικαιούχων. Στα διανεμόμενα κέρδη με την μορφή 
μερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών των μελών του Δ.Σ. δεν προβλέπεται 
παρακράτηση φόρου και επομένως οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα εισοδήματα 
αυτά καθαρά, και δεν προβλέπεται περαιτέρω φορολογία των εισοδημάτων 

αυτών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι αντικείμενο 

του φόρου στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με εξαίρεση τις τραπεζικές και 
ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες, είναι το συνολικό τους καθαρό εισόδημα 
ή κέρδος που προκύπτει από δραστηριότητα στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή και ότι τα ποσά του φόρου που διανέμουν, λαμβάνονται από το 
υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος 
φόρου εισοδήματος. Επομένως είναι σαφές ότι ο φόρος εισοδήματος των 

ανωνύμων εταιρειών υπολογίζεται επί του συνολικού φορολογητέου 
εισοδήματος της εταιρείας, πριν από την αφαίρεση των κάθε φύσης 
διανεμομένων κερδών. Τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα στους μετόχους, 
πριμ και bonus διευθυντικών στελεχών, κ.α.) λαμβάνονται σε κάθε 
περίπτωση από το υπόλοιπο των πραγματικών της κερδών, που προκύπτει 
μετά την αφαίρεση από αυτά του φόρου που αναλογεί στα συνολικά προ 
της διανομής φορολογητέα κέρδη.

Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2873/2000 ορίζεται ότι ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών, με 
ανώνυμες μετοχές μειώνεται από 40% που ίσχυε μέχρι πρότινος σε 37,5% 
για τα εισοδήματα της χρήσης 2001 και σε 35% για τα εισοδήματα της 
χρήσης 2002 και των επομένων. Ο φόρος εισοδήματος των ανωνύμων 
εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών είναι 

35% ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασισθεί μείωση του αν και ασκούνται 
πιέσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο για κάτι τέτοιο δεδομένης και της 
παρατεταμένης πτώσης του Ελληνικού χρηματιστηρίου.

Προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα ανωτέρω παρατίθεται 
το παρακάτω παράδειγμα.
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Έστω ότι η ανώνυμη εταιρεία ΔΕΛΤΑ η οποία δεν είναι εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο πραγματοποίησε κατά την χρήση 2001 καθαρά κέρδη 
500.000.000 δρχ από τα οποία η γενική συνέλευση των μετόχων 
αποφάσισε να διανείμει για μερίσματα 20.000.000.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ο φόρος που αναλογεί θα 
υπολογισθεί ως εξής:

500.000.000 χ 37,5% = 187.500.000 δρχ.
Τα διανεμόμενα κέρδη των 100.000.000 δρχ θα ληφθούν από τα κέρδη 

που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από αυτά του φόρου εισοδήματος 
όπως υπολογίσθηκε πριν, δηλαδή από το ποσό των 500.000.000- 
187.500.000 = 312.500.000δρχ.

Με την καταβολή του φόρου των 187.500.000 δρχ εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση της εταιρείας αλλά και των δικαιούχων που 

λαμβάνουν τα μερίσματα.
Προκειμένου να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη θα πρέπει να 

υπολογισθούν τα ακαθάριστα έσοδα ή κύκλος εργασιών της επιχείρησης. 
Τα ακαθάριστα αυτά έσοδα υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 105 του 
Ν.2238/1994.

Ειδικότερα στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται:

• Τα έσοδα από την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, δηλαδή 
τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων καθώς 
επίσης και από παροχή υπηρεσιών.

• Τα έσοδα από ακίνητα. Για τον προσδιορισμό του καθαρού 
εισοδήματος αφαιρούνται οι αποσβέσεις όπως υπολογίζονται με 
βάση τους συντελεστές του Π.Δ. 100/1998, οι δαπάνες επισκευής 
και συντήρησης των ακινήτων και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες 
που αφορούν τα ακίνητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 
ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτει το ποσό της 
αποζημίωσης που υποχρεούται να καταβάλλει η εκμισθώτρια 
εταιρεία στον μισθωτή κατά την λύση της μισθωτικής σχέσης 

ακινήτου. Σε περίπτωση ιδιόχρησης ακινήτου δεν υπάρχει 
υποχρέωση εμφάνισης στα βιβλία του τεκμαρτού μισθώματος από 

την ιδιόχρηση του ακινήτου, γιατί σε αυτή την περίπτωση που θα
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καταχωρηθεί θα πρέπει ισόποσα να εμφανιστεί και ως τεκμαρτή 
δαπάνη οπότε λογιστικά αντιλογίζονται και δεν προκύπτει 
αποτέλεσμα.

• Τα έσοδα από κινητές αξίες. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται:
Α) τα έσοδα από τόκους χορηγηθέντων δανείων
Β) τα έσοδα από τόκους εντόκων γραμματίων του δημοσίου, 

ομολόγων κλπ.
Γ) τα έσοδα από τόκους καταθέσεων σε ημεδαπή τράπεζα, για 

τα οποία με την παρακράτηση του φόρου 15% υπάρχει εξάντληση 
της φορολογικής υποχρέωσης.

Δ) τα έσοδα από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες όπως κέρδη από 
συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες σε Ε.Π.Ε., σε κοινοπραξίες 
από μερίσματα σε συμμετοχές σε άλλες Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση 
στα ακαθάριστα έσοδα, συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα ή κέρδη 
από συμμετοχές μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που 
καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά.

Ε) τα κέρδη από την εκχώρηση κάθε δικαιώματος που έχει 
σχέση με την άσκηση της επιχείρησης ή άυλων περιουσιακών 
στοιχείων αυτής (φήμης, πελατείας, εμπορικής επωνυμίας κ.τ.λ) 

καθώς και η αυτόματη υπερτίμηση του χρησιμοποιούμενου στην 
επιχείρηση παγίου κεφαλαίου όπως θα αναλυθεί διεξοδικά 

παρακάτω.
Από τα ακαθάριστα έσοδα για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος 

αφαιρείται το κόστος πωληθέντων το οποίο σποτελείται από τα αρχικά 
αποθέματα εμπορευμάτων, πλέον των αγορών της χρήσης, μείον τα τελικά 
αποθέματα. Μετά την αφαίρεση αυτή προκύπτει το μικτό αποτέλεσμα της 
χρήσης το οποίο αφορά το κέρδος από την κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης. Στη συνέχεια από το μικτό αποτέλεσμα αφαιρούνται όλες οι 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση των ακαθαρίστων 

εσόδων ή αλλιώς για την πραγματοποίηση του κύκλου εργασιών και 
ειδικότερα οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές και τα έξοδα 
τρίτων , οι παροχές τρίτων, οι φόροι και τέλη, τα διάφορα έξοδα, τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα, και οι αποσβέσεις. Στη συνέχεια αφού
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προστεθούν τα έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες καθώς επίσης και 
τα έκτακτα και αφού αφαιρεθούν τα έκτακτα έξοδα τα οποία δεν αφορούν 
την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εξάγεται το καθαρό αποτέλεσμα 
της χρήσης το οποίο μπορεί να είναι κέρδος ή ζημία.

2.3. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΑΙ 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Προκειμένου να φορολογηθούν οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι 

ομόρρυθμες, και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, προσδιορίζονται τα κέρδη τους 
λογιστικά δηλαδή με αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα του κόστους 
πωληθέντων, καθώς επίσης και όλων των δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν. Στα καθαρά αυτά κέρδη στη συνέχεια προστίθενται τα 
έξοδα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και αφαιρούνται τα 
αφορολόγητα έσοδα και τα κέρδη που φορολογήθηκαν κατά ειδικό τρόπο, 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Από τα παραπάνω κέρδη αφαιρείται η επιχειρηματική αμοιβή για τους 
διαχειριστές-εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρεία με τα τρία 
μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Η επιχειρηματική αμοιβή υπολογίζεται με 
πολλαπλασιασμό του 50% των συνολικών καθαρών κερδών της εταιρείας 
που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, επί τα αντίστοιχα ποσοστά 
συμμετοχής των διαχειριστών. Ο υπολογισμός της επιχειρηματικής αμοιβής 
είναι υποχρεωτικός ανεξάρτητα αν κάποιος από τους δικαιούχους της αυτής 
δεν επιθυμεί να την λάβει. Σε περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος θεωρείται ότι δεν χορηγείται 
επιχειρηματική αμοιβή στους εταίρους και τα σύνολο των κερδών 
φορολογείται στο όνομα της εταιρείας.

Όταν ο διαχειριστής συμμετέχει σε περισσότερες από μία Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. Ή 

Ε.Ε. ως ομόρρυθμος εταίρος, τότε αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή 
μόνο σε μία από αυτές κατ’ επιλογή του.

Το υπόλοιπο των φορολογητέων κερδών που απομένει μετά την 
αφαίρεση και της επιχειρηματικής αμοιβής φορολογείται για την μεν Ε.Π.Ε.
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με συντελεστή φόρου 35%, για την δε ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία 
με συντελεστή φόρου 25%.

2.4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα κέρδη που προκύπτουν από την δραστηριότητα της ατομικής 
επιχείρησης φορολογούνται στο όνομα του φυσικού προσώπου που την 
έχει, ασχέτως αν τα κέρδη παρέμειναν στην επιχείρηση για την επέκταση 
των δραστηριοτήτων της, ή τα χρησιμοποίησε ο ιδιοκτήτης της για την 

κάλυψη των προσωπικών του αναγκών. Τα κέρδη της ατομικής επιχείρησης 
δηλώνονται στην ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη 
της, και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η επιχείρηση στην προσπάθεια χρηματοδότησης των αναγκών της, 
όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ίδια και ξένα μέσα 
χρηματοδότησης.

Η χρησιμοποίηση ξένων μέσων χρηματοδότησης συνεπάγεται για την 
επιχείρηση μία σειρά από έξοδα της χρηματοοικονομικής κυρίως 

λειτουργίας (τόκους και έξοδα δανείων, τόκους υπερημερίας, μισθώματα 
leasing, έξοδα συμβάσεων κ.α.) τα οποία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων.

Η χρηματοδότηση με τη χρήση ιδίων μέσων πραγματοποιείται με την 
εισφορά νέου κεφαλαίου (αύξηση κεφαλαίου), καθώς επίσης και με την 
κεφαλαιοποίηση των κερδών, μέσω της δημιουργίας αποθεματικών που 
αποτελεί μορφή γνήσιας χρηματοδότησης. Τέλος χρηματοδότηση με ίδια 
μέσα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την εκποίηση στοιχείων του 
ενεργητικού, που αποτελεί μορφή μη γνήσιας χρηματοδότησης.

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε την φορολογική αντιμετώπιση των 
χρηματοδοτικών αποφάσεων της επιχείρησης με χρήση ιδίων μέσων και 
πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν θέματα όπως, ο φόρος συγκέντρωσης 
κεφαλαίου, η συγχώνευση δια απορροφήσεως επιχειρήσεων, το τακτικό 
αποθεματικό το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 1828/89, η 

κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, ο φόρος υπεραξίας των 
μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων IX, καθώς επίσης και η φορολογία 

μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών.
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3.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3.2.1. Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου

Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου αφορά την εισφορά νέου εταιρικού 
κεφαλαίου και εμπίπτουν στην επιβολή του οι εξής λόγοι:

• Η σύσταση εταιρειών και η αύξηση του κεφαλαίου τους που γίνεται 
με την εισφορά οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (μετρητά, 
πάγια, εμπορεύματα κτλ).
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπόκειται στο φόρο αυτό η αύξηση 

κεφαλαίου που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των 
ακινήτων, αλλά αντίθετα υπόκειται στο φόρο η αύξηση του 

κεφαλαίου που επέρχεται με την μετατροπή ή την συγχώνευση σε 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε,. λόγω της αναπροσαρμοσμένης από την επιτροπή του 
άρθρου 9 του Ν.2190/1920 αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

• Η αύξηση του ενεργητικού των επιχειρήσεων που γίνεται με εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων όχι για συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο ή 
την εταιρική περιουσία, αλλά για την χορήγηση όμοιων δικαιωμάτων 

με εκείνα που έχουν οι μέτοχοι (δικαίωμα ψήφου, συμμετοχή στα 
κέρδη κλπ), καθώς επίσης και η αύξηση του ενεργητικού με εισφορά 
υπηρεσιών από μέλος της εταιρείας.

• Η μετατροπή νομικού προσώπου που δεν υπόκειται στο φόρο σε 
νομικό πρόσωπο που υπόκειται στο φόρο (π.χ. μετατροπή ατομικής 
επιχείρησης σε Α.Ε.).

• Τα δάνεια που συνάπτει η επιχείρηση με δανειστή που αποκτά 
δικαίωμα στη διανομή των κερδών, ή με δανειστή τρίτο πρόσωπο 

εφόσον για το δάνειο αυτό εγγυηθεί εταίρος, και έχει η συναλλαγή 

αυτή το ίδιο αποτέλεσμα που έχει και η αύξηση του εταιρικού 
κεφαλαίου.
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• Η διάθεση από αλλοδαπή εταιρεία η οποία εδρεύει εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης στο 
υποκατάστημα της που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στην πραγματική αξία (όταν δεν πρόκειται για 
εισφορές σε χρήμα) των πράξεων που υπόκεινται στο φόρο. Η εξακρίβωση 
της πραγματικής αξίας γίνεται με βάση την αγοραία αξία, δηλαδή την αξία 
που με ευχέρεια θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να μεταβιβάσει τα 
εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Ο συντελεστής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ορίζεται σε ποσοστό 
1%. Ο φόρος αυτός πρέπει να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 
δεκαπέντε ημερών, από την καταχώρηση της πράξης στα βιβλία της 
επιχείρησης.

3.2.2. Συγχώνευση δια αττορροφήσεως επιχειρήσεων με 
βάση το Ν. 2166/93

Γενικά ως συγχώνευση εννοούμε μία συναλλαγή η οποία οδηγεί στη 
δημιουργία μίας οικονομικής μονάδας από δύο ή περισσότερες 
προηγούμενες.

Στην περίπτωση της συγχώνευσης επιχειρήσεων το νέο νομικό 
πρόσωπο που δημιουργείται - στην περίπτωση που δεν αναφερόμαστε 
στην συγχώνευση δια απορροφήσεως - έχει όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του φορολογικού δικαίου που είχαν οι επιχειρήσεις που 
συγχωνεύτηκαν. Στην περίπτωση της συγχώνευσης με απορρόφηση που 
είναι και η πιο διαδεδομένη η μία επιχείρηση η οποία ονομάζεται 
απορροφώμενη εισφέρει όλο το ενεργητικό και το παθητικό της σε μια άλλη 
επιχείρηση η οποία λέγεται απορροφώσα, και η πρώτη εκ των δύο παύει 
πλέον να υφίσταται.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και τα φορολογικά κίνητρα που υπάρχουν 
για τις συγχωνεύσεις είναι ένας βασικότατος λόγος για τον οποίο αυτές είναι 
τόσο διαδεδομένες τα τελευταία χρόνια.
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Οι φορολογικές απαλλαγές ή φορολογικά κίνητρα τα οποία 
προβλέπονται από τον Ν.2166/1993 παρέχονται στις εξής περιπτώσεις:

• Οταν πραγματοποιείται απορρόφηση επιχειρήσεων οποιοσδήποτε 
νομικής μορφής (π.χ. Ε.Π.Ε. Ο.Ε. κλπ) και αντικειμένου εργασιών 
από υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.

• Όταν γίνεται εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων 
από μία επιχείρηση που λειτουργεί σε νεοϊδρυόμενη Α.Ε. ή σε Α.Ε. 

που ήδη λειτουργεί.

• Οταν γίνεται διάσπαση ανωνύμων εταιρειών η οποία γίνεται είτε με 
απορρόφηση, είτε με σύσταση νέων Α.Ε., είτε με απορρόφηση και 
σύσταση νέων Α.Ε.

• Οταν συγχωνεύονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην 
Ελλάδα οποιοσδήποτε μορφής και αντικειμένου εργασιών σε 
ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.

• Οταν συγχωνεύονται ανώνυμες εταιρείες είτε με απορρόφηση μίας 
ή περισσοτέρων Α.Ε. από υφιστάμενη Α.Ε., είτε με σύσταση 
καινούργιας Α.Ε., είτε με εξαγορά μίας ή περισσοτέρων Α.Ε. από 
υφιστάμενη Α.Ε.

Οι επιχειρήσεις των πιο πάνω περιπτώσεων που συγχωνεύονται 
(απορροφώσες και απορροφούμενες) θα πρέπει να τηρούν βιβλία γ’ 
κατηγορίας, και να έχουν συντάξει ένα τουλάχιστον ισολογισμό. Αν δε η 

εταιρεία που συγχωνεύεται είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., για το αποτέλεσμα και τον 
ισολογισμό της συγχώνευσης πρέπει να προβεί στις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Οι κυριότερες φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται με τον Ν. 
2166/1993 είναι οι εξής:

• Απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου για το 
εισφερόμενο κεφάλαιο από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις. Σε 
περίπτωση συγχώνευσης Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. δεν 
οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου εφόσον δεν προκύπτει 

διαφορά κεφαλαίου. Αντίθετα σε περίπτωση συγχώνευσης ατομικής 
επιχείρησης σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης 
κεφαλαίου στη διαφορά του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. που 

προκύπτει από την συγχώνευση της ατομικής επιχείρησης.
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Πρόκειται για μία πολύ σημαντική φορολογική απαλλαγή με 
δεδομένο ότι συνήθως τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται σε τέτοιες 
συγχωνεύσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλα, με αποτέλεσμα ο φόρος 
συγκέντρωσης κεφαλαίου που θα προέκυπτε να ήταν μεγάλος και 

μάλιστα άμεσα απαιτητός.

• Απαλλαγή από κάθε τέλος χαρτοσήμου (αναλογικό ή πάγιο) π.χ. 
απαλλαγή από τα τέλη μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, 
της μεταγραφής των σχετικών πράξεων, της τυχόν αναδοχής 
χρέους που καταρτίζεται για την υλοποίηση της συγχώνευσης της 
δημοσίευσης κλπ.

• Απαλλαγή από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε 
τρίτου.

• Απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων . Η απαλλαγή αυτή 
αφορά όλα τα εισφερόμενα ακίνητα τα οποία ανήκουν στην 
κυριότητα των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται κατά την στιγμή 
που γίνεται η συγχώνευση και παρέχεται για όλα τα ακίνητα που 
ανήκουν στις επιχειρήσεις αυτές, άσχετα αν χρησιμοποιούνταν από 
τις ίδιες τις επιχειρήσεις ή ήταν μισθωμένα σε τρίτους κατά την 
στιγμή της συγχώνευσης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
φορολογικό κίνητρο δεδομένου ότι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων 
φτάνει έως και το 11% της αξίας των ακινήτων, όπως αυτή 
προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού.

• Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των μεταβιβαζομένων 
αυτοκινήτων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως.

• Τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά από τα μη διανεμόμενα κέρδη 
που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις εφόσον 
μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς 
στη νέα εταιρεία δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο της 
συγχώνευσης.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά φορολογικά κίνητρα 
αφού οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται είναι ουσιώδεις και 

συμβάλλουν καίρια, στην δημιουργία ισχυρών οικονομικά επιχειρήσεων,
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κάτι το οποίο καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης 
πλέον οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται μπορούν με αίτηση τους στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ζητήσουν την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου 

λόγω της συγχώνευσης, και τον προσδιορισμό του ύψους της λογιστικής 
αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά την ημέρα της 

συγχώνευσης. Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις υποβάλλουν προς 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφο του ισολογισμού που έχει συνταχθεί για το 
σκοπό της συγχώνευσης, και αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου 

οργάνου της στο οποίο θα αναφέρονται: η μορφή της συγχώνευσης και τα 
πλήρη στοιχεία της επιχείρησης με την οποία συγχωνεύεται.

Εξάλλου θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προβούν σε απογραφή της 
περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.

Η ημερομηνία με την οποία συντάσσονται οι ισολογισμοί για την 
συγχώνευση θεωρούνται και ως ημερομηνία παύσης εργασιών για τις 
επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν, καθώς επίσης και ημερομηνία έναρξης 
της πρώτης διαχειριστικής περιόδου για την νέα εταιρεία που προέρχεται 
από την συγχώνευση. Σε περίπτωση που η συγχώνευση γίνεται με 
απορρόφηση, τότε εξακολουθεί και υπάρχει η απορροφώσα εταιρεία και οι 
εργασίες της συνεχίζουν κανονικά, ενώ παύει να υπάρχει η 
απορροφώμενη επιχείρηση.

Όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) έναν ιδιαίτερα 
σημαντικό έμμεσο φόρο οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται καθώς και η 
νέα εταιρεία έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

• Η κάθε μία από τις εταιρείες που συγχωνεύονται υποχρεούνται να 
συμπληρώσουν την τελευταία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. και να την 
υποβάλλουν στην Δ.Ο.Υ. εντός 25 ημερών από την επόμενη μέρα 
της ημερομηνίας σύνταξης των ισολογισμών της συγχώνευσης.

• Επίσης θα πρέπει οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται να 
συντάξουν και να υποβάλλουν εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών και δέκα ημερών.
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• Για τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των παλιών εταιρειών που 
αφορούν το διάστημα από την σύνταξη των ισολογισμών της 
συγχώνευσης και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
συγχώνευσης, οι παλιές επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν 
εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. γιατί το χρονικό αυτό διάστημα 
συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη εκκαθαριστική δήλωση που 
υποβάλλεται, από την νέα εταιρεία που προέρχεται από την 
συγχώνευση αυτή.

• Για το ίδιο χρονικό διάστημα δηλαδή από την ημέρα σύνταξης των 
ισολογισμών έως και την ημέρα ολοκλήρωσης της διαδικασίας της 
συγχώνευσης, οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται συμπληρώνουν 
και υποβάλλουν κανονικά η κάθε μία από αυτές τις περιοδικές 
δηλώσεις Φ.Π.Α. Για τον μήνα όμως εκείνο εντός του οποίου νέα η 
επιχείρηση λαμβάνει αριθμό φορολογικού μητρώου, οι παλιές 
επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση, αφού την 
υποχρέωση αυτή την έχει πλέον η νέα εταιρεία. Ο μήνας αυτός 
θεωρείται ο πρώτος για τον οποίο η νέα εταιρεία έχει την 
υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

• Το χρονικό διάστημα από την ημέρα σύνταξης των ισολογισμών 
συγχώνευσης των παλαιών επιχειρήσεων μέχρι και την ημέρα 

σύνταξης του πρώτου ισολογισμού έναρξης της νέας εταιρείας 
θεωρείται ολόκληρο ως τμήμα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου 
για την νέα εταιρεία. Μετά την λήξη της πρώτης αυτής 
διαχειριστικής περιόδου υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. 
σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών και δέκα ημερών

Με δεδομένα τα παραπάνω και στην περίπτωση που συγχωνευτούν 
δύο επιχειρήσεις από τις οποίες η μεν μία έχει μεγάλο πιστωτικό 
υπόλοιπο Φ.Π.Α., το οποίο μπορεί ενδεχομένως να προέρχεται από 
επενδύσεις παγίου εξοπλισμού που έχει πραγματοποιήσει, και η δεύτερη 
επιχείρηση καταβάλλει Φ.Π.Α. έχει δηλαδή χρεωστικό υπόλοιπο τότε είναι 

δυνατόν το χρεωστικό υπόλοιπο της δεύτερης εταιρείας να υπερκαλυφθεί 
από το πιστωτικό της πρώτης εταιρείας, αφότου πραγματοποιηθεί η 

συγχώνευση και η νέα εταιρεία να μην υποχρεούται να καταβάλει Φ.Π.Α.
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Αυτό παρατηρείται στην περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο της μίας 
προϋπάρχουσας επιχείρησης είναι μεγάλο και κατά πολύ μεγαλύτερο από 
το χρεωστικό που συνήθως καταβάλλει σε μηνιαία βάση η άλλη 
επιχείρηση. Έτσι παρατηρούμε ότι ακόμη και στην περίπτωση του Φ.Π.Α. 

ο οποίος είναι ένας έμμεσος φόρος προς απόδοση, υπό την έννοια ότι η 
επιχείρηση υποχρεούται να τον εισπράξει και απλά να τον αποδώσει στο 
Δημόσιο μπορεί να επιτευχθεί έμμεσα χρηματοδότηση της εταιρείας έως 
ότου εξαντληθεί το πιστωτικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στην νέα 
εταιρεία, από την μία προγενέστερη.

3.2.3. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων με βάση το Ν.Δ. 
1297/72

Οι ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 εφαρμόζονται στην 
περίπτωση που η συγχώνευση πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι 
τρόπους:

• Με απορρόφηση της μίας επιχείρησης από άλλη προϋπάρχουσα 
Α.Ε.

• Με εξαγορά της μίας επιχείρησης από άλλη Α.Ε.

• Με διάλυση των επιχειρήσεων και σύσταση νέας Α.Ε.

Οι φορολογικές απαλλαγές εφαρμόζονται και στην περίπτωση 
συγχώνευσης επιχειρήσεων οποιοσδήποτε μορφής με ίδρυση Α.Ε.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση θα πρέπει πρώτα να 
υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου. Στη συνέχεια 
συγκροτείται από την Διεύθυνση Εμπορίου η επιτροπή του άρθρου 9 του 
Ν. 2190/20, η οποία θα προβεί στην αποτίμηση των εισφορών σε είδος.

Η υπαγωγή στο Ν.Δ. 1297/72 επιφέρει τα εξής φορολογικά 
πλεονεκτήματα:

• Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων 

επιχειρήσεων καθώς και άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα
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υπέρ τρίτων. Η φορολογική αυτή απαλλαγή ισχύει εφόσον η 
εταιρεία που προέρχεται από την συγχώνευση θα χρησιμοποιήσει 
για τις ανάγκες της τουλάχιστον για πέντε χρόνια τα εισφερόμενα 
ακίνητα. Δεν απαλλάσσεται όμως η επιχείρηση από τον φόρο 
συγκέντρωσης κεφαλαίου ο οποίος επιβάλλεται στην προκύπτουσα 
υπεραξία με συντελεστή 1%.
Κατά την διάρκεια της πενταετίας η επιχείρηση επιτρέπεται να 
εκμισθώνει τα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται 
το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της, και να πουλήσει τα πάγια 
περιουσιακά της στοιχεία, δεσμευόμενη όμως ότι θα τα 
αντικαταστήσει με άλλα εντός δύο ετών ίσης τουλάχιστον αξίας.

• Η υπεραξία που προκύπτει από την συγχώνευση των επιχειρήσεων 
δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Η υπεραξία αυτή η οποία 
προέρχεται από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται 
προσδιορίζεται κατόπιν εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του 
Ν. 2190/20. Συγκεκριμένα η υπεραξία προκύπτει κατά την 
απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των 
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, και εμφανίζεται υποχρεωτικά σε 
λογαριασμούς τάξης. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 
προκύπτουσα υπεραξία απαλλάσσεται από τον φόρο, είτε 
προέρχεται από εισφορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, είτε 
εμπορευμάτων, α’ υλών κτλ.

Για να μπορέσει η επιχείρηση να κάνει χρήση αυτών των φορολογικών 
πλεονεκτημάτων θα πρέπει σε περίπτωση συγχώνευσης ατομικής 
επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. με Α.Ε. οι μετοχές της Α.Ε. οι οποίες 
αναλογούν στο εισφερόμενο κεφάλαιο, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 75% του συνόλου τους για 
μια πενταετία η οποία άρχεται από την ημερομηνία της συγχώνευσης, με 
εξαίρεση τις μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου 
κεφαλαίου από ανώνυμη εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι ανώνυμες και 

γίνεται συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών, ή συγχώνευση ανώνυμης 
εταιρείας με επιχείρηση οποιοσδήποτε άλλης μορφής.

Αντίστοιχα στην περίπτωση που η νέα εταιρεία που προκύπτει είναι 
Ε.Π.Ε. και προέρχεται από την συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων ή Ο.Ε.
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ή Ε.Ε. με Ε.Π.Ε. τότε τα εταιρικά μερίδια της τα οποία αναλογούν στην αξία 
του εισφερομένου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι μη μεταβιβάσιμα σε 
ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία, με αφετηρία την 
ημερομηνία της συγχώνευσης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 από τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία που εισφέρουν οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται 
αναγνωρίζεται ένα μόνο μέρος των ετήσιων αποσβέσεων τους, με 
δεδομένο ότι ο τρόπος υπολογισμού αυτών είναι διαφορετικός. 
Συγκεκριμένα η αναπόσβεστη αξία των παγίων στοιχείων που εισφέρονται 
στην νέα εταιρεία κατά την συγχώνευση προσαυξάνεται με την υπεραξία 
που προκύπτει κατά την συγχώνευση και αναλογεί στην αναπόσβεστη αυτή 
αξία. Οι υπόλοιπες αποσβέσεις που αναλογούν στην αναπόσβεστη αξία 

των παγίων που εισφέρονται δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Επομένως 
αν υπολογιστούν αποσβέσεις επί της υπεραξίας του παγίου περιουσιακού 
στοιχείου που έχει ήδη αποσβεστεί τότε οι αποσβέσεις αυτές δεν 
αναγνωρίζονται φορολογικά και προστίθενται ως λογιστικές διαφορές στα 
φορολογητέα κέρδη.

3.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.3.1. Εισαγωγή

Όπως αναφέρθηκε στο 1° κεφάλαιο η πλέον συνήθης μορφή 
χρηματοδότησης είναι η αυτοχρηματοδότηση η οποία επιτυγχάνεται με τη 
μεταφορά των κερδών της χρήσης στον ισολογισμό της επιχείρησης και 
συγκεκριμένα στα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό υπόλοιπο κερδών σε νέο, το 
τακτικό αποθεματικό, τα έκτακτα αποθεματικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά 
ειδικών διατάξεων και νόμων, τα αφορολόγητα αποθεματικά των 
αναπτυξιακών νόμων και ακόμη οι αποσβέσεις. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε 

από φορολογικής απόψεως τον τρόπο σχηματισμού αλλά και 
κεφαλαιοποίησης αυτών των αποθεματικών.
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3.3.2. Τακτικό αττοθεματικό

Το τακτικό αττοθεματικό υπολογίζεται από τα κέρδη της χρήσης, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης, αφού 
αφαιρεθεί πρώτα από τα κέρδη ο φόρος εισοδήματος. Στα καθαρά επομένως 
κέρδη υπολογίζεται το τακτικό αποθεματικό με συντελεστή επί αυτών 5%. Ο 
σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού είναι υποχρεωτικός από τον Ν. 
2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών και παύει να διενεργείται όταν το 
σχηματισμένο συσσωρευμένο τακτικό αποθεματικό φτάσει το 1/3 του 
μετοχικού κεφαλαίου. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα υπολογισμού 
το τακτικού αποθεματικού.

Έστω ότι η εταιρεία ΩΜΕΓΑ Α.Ε., πραγματοποίησε κατά την χρήση του 
2001 καθαρά κέρδη 500.000.000 δρχ και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται 
στα 1.200.000.000 δρχ. Ο συντελεστής φόρου για την χρήση 2001 είναι 
37,5%. Έτσι έχουμε:

500.000.000 χ 37,5% = 187.500.000 (φόρος εισοδήματος)
500.000.000 - 187.500.000 = 312.500.000 
312.500.000 χ 5% = 15.625.000

Άρα το τακτικό αποθεματικό για την χρήση 2001 είναι 15.625.000 
Έστω τώρα ότι η επιχείρηση έχει σχηματίσει τακτικό αποθεματικό από τα 

προηγούμενα χρόνια σωρευτικά 390.000.000 δρχ.
Το 1/3 του μετοχικού της κεφαλαίου είναι 400.000.000 δρχ.
Επομένως η εταιρεία θα σχηματίσει τακτικό αποθεματικό ύψους 10.000.000 

δρχ και όχι 15.625.000 δρχ δεδομένου ότι ξεπερνά το 1/3 του μετοχικού της 
κεφαλαίου.
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3.3.3. Ειδικό αφορολόγητο αττοθεματικό Ν.1828/89

Όσες επιχειρήσεις (μεταποιητικές, ξενοδοχειακές, γεωργικές, αλιευτικές , 
σύγχρονης τεχνολογίας κλπ) πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις 
έχουν δικαίωμα να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό από τα 
κέρδη των προηγουμένων ετών .

Από τα συνολικά αδιανέμητα κέρδη των παραπάνω επιχειρήσεων 
απαλλάσσεται της φορολογίας ποσό μέχρι 30% στην Α' περιοχή του 
αναπτυξιακού νόμου 2601/98 (η οποία περιλαμβάνει τον Νομό Αττικής και τον 
Νομό Θεσσαλονίκης) και μέχρι 40% στις υπόλοιπες περιοχές (Β’, Π , και Δ') 
του αναπτυξιακού νόμου. Με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε παραγωγικές 

επενδύσεις ύψους μεγαλυτέρου τουλάχιστον κατά 30% του σχηματιζόμενου 
αποθεματικού εφόσον βέβαια αυτές ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το 
σχηματισμό του ειδικού αυτού αφορολογήτου αποθεματικού. Δεν είναι 
υποχρεωτικό να σχηματίσουν οι επιχειρήσεις το ειδικό αυτό αφορολόγητο 
αποθεματικό αλλά όσες το επιθυμούν.

Γ ια τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις εξαιρετικά 
προηγμένης τεχνολογίας για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών 
απαλλάσσεται από την φορολογία εισοδήματος ποσό μέχρι και 40% για την 
περιοχή Α και 50% για την άλλες περιοχές. Τέτοιες επενδύσεις εξαιρετικά 
προηγμένης τεχνολογίας είναι π.χ. η αγορά και εγκατάσταση νέων 
συστημάτων πληροφορικής, ή τηλεπληροφορικής στις οποίες περιλαμβάνεται 
η αγορά του αναγκαίου για την επένδυση λογισμικού, οι δαπάνες μελετών και 
επενδύσεων που αποσκοπούν στην εισαγωγή ανάπτυξη και εφαρμογή 
σύγχρονης τεχνολογίας όπως πληροφορικής και τηλεπληροφορικής, η 
δαπάνη εγκατάστασης πρότυπης δοκιμαστικής μονάδας, οι δαπάνες 
επενδύσεων για εφαρμοσμένη έρευνα και για αγορά οργάνων ή εξοπλισμού 
εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής έρευνα, οι 
δαπάνες μελετών εργονομίας και προστασίας της φυσιολογικής και 
ψυχολογικής υγείας των εργαζομένων, καθώς και τα εργαστήρια 

εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργειακής και μεταλλευτικής έρευνας, 
επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και software.
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Εξαιρετικά αν πρόκειται για επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές εισάγονται 
για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο, τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται 
επιπλέον κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και τα αυξημένα αυτά ποσοστά 
ισχύουν από το έτος εκείνο που οι μετοχές εισάγονται στο χρηματιστήριο.

Είναι σαφές ότι η επιχείρηση κάνοντας χρήση του ειδικού αφορολογήτου 
αποθεματικού μπορεί να περιορίσει τον φόρο που καλείται να αποδώσει στις 

φορολογικές αρχές και να χρηματοδοτήσει έτσι με αυτοχρηματοδότηση από 
τα κέρδη των προηγουμένων ετών τα επενδυτικά της σχέδια.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση σχημάτισε σε μία διαχειριστική χρήση 
αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν. 1828/89 και η 
επένδυση που πραγματοποίησε κατά την επόμενη χρήση είναι μεγαλύτερη 

από το σχηματισμένο αποθεματικό, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακάλυπτο ποσό της επένδυσης για να καλύψει αφορολόγητο αποθεματικό 
επενδύσεων στις αμέσως επόμενες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Αν για παράδειγμα η επιχείρηση κατά την χρήση 1998 σχημάτισε 
αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 1828/89 100.000.000 δρχ και το έτος 1999 

πραγματοποίηση παραγωγικές επενδύσεις ύψους 150.000.000 δρχ. τότε το 
επιπλέον ποσό των 50.000.000 μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την κάλυψη 

αφορολόγητου αποθεματικού που η επιχείρηση σχημάτισε στις δύο επόμενες 
χρήσεις δηλαδή στο 2000 και 2001. η κάλυψη όμως των σχηματιζόμενων 

αυτών αποθεματικών θα γίνει με παραγωγικές επενδύσεις μεγαλύτερες κατά 
30% των αποθεματικών αυτών, δηλαδή 50.000.000 χ 1,30 = 65.000.000 δρχ. 
διότι όπως προαναφέρθηκε τα αφορολόγητα αποθεματικό που σχηματίζονται 
από τα κέρδη των προηγουμένων χρόνων πρέπει να καλύπτονται με 
παραγωγικές επενδύσεις μεγαλύτερες κατά 30% του σχηματιζόμενου 
αποθεματικού.

Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μπορεί να καλυφθεί και 
με επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (LEASING). Αν η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι 
μέχρι 10 έτη τότε θα πρέπει, μετά την λήξη της σύμβασης, η κυριότητα του 

εξοπλισμού να περιέρχεται στην μισθώτρια επενδύτρια επιχείρηση και να μην 
επιστραφεί ο εξοπλισμός αυτός στην επιχείρηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Αν δεν συμβεί αυτό το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό κατά το μέρος που 

καλύφθηκε από τα μισθωμένα αυτά πάγια περιουσιακά στοιχεία, θα υπαχθεί
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σε φορολογία. Ως αξία επένδυσης για την κάλυψη του ειδικού αφορολογήτου 
αποθεματικού επενδύσεων θα λαμβάνεται η αξία του μισθίου (δηλ του 
μηχανήματος κλπ) που αναφέρεται στο τιμολόγιο πώλησης που εξέδωσε ο 
προμηθευτής της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης. Για την ορθή 

εφαρμογή των επενδύσεων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης οι επιχειρήσεις 
που κάνουν χρήση της θα πρέπει να τηρούν τα εξής δικαιολογητικά:

Επικυρωμένο αντίγραφο της συναφθείσας σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης.

Πιστοποιητικό του πρωτοδικείου για την καταχώρηση της σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που εξέδωσε ο προμηθευτής προς την 
εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης από την οποία στη συνέχεια μίσθωσε η 
επενδύτρια επιχείρηση το επενδυτικό αγαθό. Το αντίγραφο αυτό θα πρέπει να 
είναι επικυρωμένο από την εταιρεία leasing.

Βεβαίωση του πωλητή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το πάγιο στοιχείο 
ήταν καινούργιο κατά τον χρόνο πώλησης του προς την εταιρεία 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το ειδικό αυτό αφορολόγητο αποθεματικό σύμφωνα με τους συντελεστές 
που ορίστηκαν παραπάνω, υπολογίζεται στα αδιανέμητα καθαρά κέρδη τα 
οποία αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα κέρδη της χρήσης του 
φόρου εισοδήματος του τακτικού αποθεματικού και των μερισμάτων. Το 
μέρος των αδιανέμητων κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση του 
σχηματισμένου αφορολογήτου αποθεματικού δεν μπορεί να διανεμηθεί κατά 
την διάρκεια της πρώτης διαχειριστικής χρήσης που ακολουθεί από τον 
σχηματισμό του αποθεματικού αυτού. Ο υπολογισμός του αφορολογήτου 
αποθεματικού σε καμία περίπτωση, δεν γίνεται με βάση τα κέρδη που 
προκύπτουν από τα βιβλία μετά την αναμόρφωση αυτών με τις δηλούμενες 
με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος λογιστικές διαφορές αλλά πάντοτε με 
βάση τα πραγματικά καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία της 
επιχείρησης και εμφανίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης.

Αν μία επιχείρηση έχει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις και συμπίπτει 
η μία να είναι στην Α' περιοχή και η άλλη εγκατάσταση σε κάποια από τις 

υπόλοιπες περιοχές τότε για να υπολογισθεί το αφορολόγητο αποθεματικό 
που θα σχηματιστεί θα γίνει επιμερισμός των συνολικών αδιανέμητων κερδών

47



σε αδιανέμητα που αναλογούν στην περιοχή Α’ και σε αδιανέμητα κέρδη που 
αναλογούν στη άλλη περιοχή. Ο επιμερισμός αυτός θα γίνει με βάση τα 
ακαθάριστα έσοδα των περιοχών αυτών, και με βάση τα κέρδη που θα 
προκύψουν για τις περιοχές αυτές η επιχείρηση θα σχηματίσει αφορολόγητο 
αποθεματικό για την Α’ περιοχή σε ποσοστό μέχρι 30% και για την άλλη 
περιοχή σε ποσοστό μέχρι 40%. Αν βέβαια οι παραπάνω εγκαταστάσεις 
αποτελούν υποκαταστήματα με λογιστική αυτοτέλεια και εξάγουν το δικό τους 
αποτέλεσμα τότε τα πράγματα είναι πιο απλά, αφού για τον υπολογισμό του 
αποθεματικού λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη όπως προκύπτουν στις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του ειδικού αυτού αφορολογήτου 
αποθεματικού είναι υποχρεωμένες μέσα στο πρώτο έτος της τριετίας να 
δαπανήσουν για την πραγματοποίηση της επένδυσης ποσό ίσο τουλάχιστον 
με το 1/3 του ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί. Για 

το λόγο αυτό με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του πρώτου αυτού 
έτους υποβάλλεται και κατάσταση με το ύψος των επενδύσεων κατά 
κατηγορίες δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στον πρώτο αυτό χρόνο της 
τριετίας. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε επένδυση ποσού ίσου 
τουλάχιστον με το 1/3 του αποθεματικού μέσα στο πρώτο έτος της τριετίας η 
επιχείρηση έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος και να αποδώσει τον φόρο που αναλογεί στο 
εισόδημα που απαλλάχθηκε της φορολογίας για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων πλέον βέβαια των αναλογούντων προσαυξήσεων.

Αν η επιχείρηση εντός της τασσομένης προθεσμίας, των τριών ετών δεν 
δαπάνησε ολόκληρο το ποσό του ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού που 
έχει σχηματιστεί για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων τότε το 
μέρος του αποθεματικού αυτού που δεν δαπανήθηκε προστίθεται στα καθαρά 
κέρδη της χρήσης που αφορά και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό 
προσαυξάνεται κατά 60%.

Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών με την αξία των 

οποίων μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά την παρέλευση τριετίας από τον 
σχηματισμό του αφορολογήτου αποθεματικού και εντός τριών ετών από την 

λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος το ποσό που εκπέσθηκε από τα 
καθαρά κέρδη θα προστίθεται στα καθαρά κέρδη του έτους εκποίησης
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προσαυξημένο κατά 100%. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται αν η επιχείρηση 
αντικαταστήσει τα μηχανήματα που πουλήθηκαν με άλλα ίσης τουλάχιστον 
αξίας εντός 6 μηνών από την πώληση τους.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω αναφέρεται το κάτωθι 
παράδειγμα:

Η εταιρεία ΑΛΦΑ πραγματοποίησε τα παρακάτω αφορολόγητα
αποθεματικό και επενδύσεις:

ΕΤΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1998 180.000.000

1999 90.000.000 66.000.000
2000 120.000.000 231.000.000
2001 303.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 390.000.000 556.000.000

Από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι η επιχείρηση σχημάτισε 
το έτος 1998 αφορολόγητο αποθεματικό 180.000.000 δρχ και μέσα στο 
επόμενο έτος θα έπρεπε να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον
180.000. 000 χ 1/3 = 60.000.000 δρχ και μέσα στην τριετία συνολική
επένδυση 180.000.000 χ 1.30 = 234.000.000 δρχ. Όπως φαίνεται από τα 
στοιχεία που παρατέθηκαν η επιχείρηση κατά το έτος 1999 υπερκάλυψε το 
ποσό των 60.000.000 δρχ αφού πραγματοποίησε επενδύσεις
66.000. 000δρχ ενώ συνολικά και στην τριετία πραγματοποίησε πολύ 
μεγαλύτερες επενδύσεις από τα 234.000.000 αφού οι πραγματοποιηθείσες 
επενδύσεις ανέρχονται στα 556.000.000 δρχ.

Το έτος 1999 η επιχείρηση του παραδείγματος μας πραγματοποίησε 
αφορολόγητο αποθεματικό 90.000.000 δρχ και το επόμενο έτος δηλ το 
2000 πραγματοποίησε επένδυση 231.000.000 δρχ δηλαδή πολύ 
μεγαλύτερη από τα 30.000.000 δρχ που την υποχρέωναν οι διατάξεις του 
Ν. 1828/89 (90.000.000 X 1/3 = 30.000.000). Ομοίως και στο έτος 2000 η 

επιχείρηση πραγματοποίησε αφορολόγητα αποθεματικό της τάξεως των
120.000. 000 δρχ και το αμέσως επόμενο έτος πραγματοποίησε επένδυση

303.000. 000 δρχ επίσης πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε να 
πραγματοποιήσει ως ελάχιστη, αφού 120.000.000 χ 1/3 = 40.000.000 δρχ.
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Συνολικά όπως φαίνεται και από τον πίνακα η επιχείρηση κατά τα έτη 
1998 έως και 2000 σχημάτισε αφορολόγητα αποθεματικά ύψους
390.000. 000 δρχ και πραγματοποίησε επενδύσεις κατά την τριετία 1999 
έως και 2001 ύψους 556.000.000 δρχ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 1828/1989 η επιχείρηση θα έπρεπε συνολικά να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις της τάξεως του 390.000.000 χ 1,30 = 507.000.000 δρχ. Ήδη και 
πριν λήξει η τριετία από το σχηματισμό του τελευταίου αφορολογήτου 
αποθεματικού δηλ του έτους 2000 (η τριετία λήγει το έτος 2003) η 
επιχείρηση πραγματοποίησε μεγαλύτερες επενδύσεις κατά 49.000.000 δρχ. 
(556.000.000 - 507.000.000 = 49.000.000).

Επομένως η επιχείρηση έχει δικαίωμα να σχηματίσει στα δύο επόμενα 
έτη τη διαφορά των αφορολογήτων αποθεματικών που δεν σχημάτισε από 

τα προηγούμενα χρόνια με δεδομένο ότι πραγματοποίησε μεγαλύτερες 
επενδύσεις. Ειδικότερα αφού οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις 
ανέρχονται στα 556.000.000 δρχ με εσωτερική υφαίρεση βρίσκουμε τα 
αποθεματικά τα οποία θα έπρεπε να σχηματίσει η επιχείρηση. Δηλαδή
556.000. 000 / 1.30 = 427.692.308 δρχ. Επομένως αφού σχημάτισε 
αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 390.000.000 δρχ. έχει το δικαίωμα να 
σχηματίσει στα δύο επόμενα έτη άλλα 37.692.308 δρχ. (427.692.308 -
390.000. 000 = 37.692.308).

3.3.4. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 
κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών εξαρτώνται από τον τρόπο με τον 
οποίο φορολογήθηκαν, όταν σχηματίστηκαν και στον σκοπό στον οποίο 
απέβλεπε ο σχηματισμός αυτών, με συνέπεια σε κάθε περίπτωση 
κεφαλαιοποίησης κάθε αποθεματικού να ερευνάται ο τρόπος σχηματισμού 

του, αν αυτό είναι φορολογημένο ή όχι, ο συντελεστής φορολογίας αυτού 
κατά τον χρόνο σχηματισμού του, αν πρόκειται για αποθεματικά 

αναπτυξιακών νόμων και με βάση ποιές διατάξεις αυτών των νόμων έχουν
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σχηματιστεί κτλ προκειμένου να καθοριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις 
της εταιρείας.

Τα αφορολόγητα αποθεματικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

• φορολογημένα αποθεματικά

• αφορολόγητα αποθεματικά

• αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

3.3.4.Ι. Κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών

Τα φορολογημένα αποθεματικά αυτά δηλαδή που ήδη έχουν 
φορολογηθεί διακρίνονται σε:

Α) αποθεματικά που είναι φορολογημένα με βάση τις γενικές διατάξεις 
φορολογίας εισοδήματος. Πρόκειται για κέρδη που έχουν φορολογηθεί στο 

επίπεδο του νομικού προσώπου με τους συντελεστές φορολογίας που 
ίσχυαν κατά τον χρόνο που προέκυψαν, και τα οποία μετά την 
φορολόγηση τους εμφανίζονται σε λογαριασμούς όπως έκτακτο 
αποθεματικά, ειδικό αποθεματικά, υπόλοιπο κερδών σε νέο κ.τ.λ.

Για τα αποθεματικά αυτά με βάση την φορολογική νομοθεσία που ίσχυε 
μέχρι τις 30/6/1992 με την καταβολή του φόρου στα αδιανέμητα κέρδη από 
τα οποία προερχόταν αυτά, δεν επερχόταν εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης, αλλά όταν οι ανώνυμες εταιρείες αποφάσιζαν να τα 
κεφαλαιοποιήσουν, θα έπρεπε να καταβάλλουν φόρο μερισμάτων. Με την 
εισαγωγή όμως του νέου φορολογικού καθεστώτος που επέβαλε ο 
2065/1992, δεν προβλεπόταν επιπρόσθετη φορολογία μερισμάτων λόγω 
κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, επειδή με την καταβολή του φόρου 
εισοδήματος 35% για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες και 40% ή 
37,5% για τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση.

Με τον νέο Ν.2459/1997 καθιερώθηκε ένας απλούστερος τρόπος 
φορολογίας των κεφαλαιοποιούμενών αποθεματικών των ημεδαπών 

ανώνυμων εταιρειών, τα οποία έχουν σχηματιστεί από φορολογηθέντα στο 
όνομα του νομικού προσώπου κέρδη, και έχουν προκύψει από κέρδη 

διαχειριστικών χρήσεων που έληξαν μέχρι και την 29/6/1992. Με βάση τον
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νέο αυτό τρόπο φορολογίας, το καθαρό ποσό των πιο πάνω σποθεματικών 
που κεφαλαιοποιούνται υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 5%. Με την 
καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της 
εταιρείας. Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης, μέσα 
σε ένα μήνα από τον χρόνο λήψης της απόφασης για την κεφαλαιοποίηση 
των σποθεματικών. Στην περίπτωση που τα αποθεματικά προκύπτουν 
από ισολογισμούς που έκλεισαν από 30/6/1992 και μετά, στην περίπτωση 
που κεφαλαιοποιηθούν δεν υπόκεινται σε καμία άλλη παρακράτηση 

φόρου, πέραν της φορολογίας στο όνομα της εταιρείας σύμφωνα με τις 
γενικές διατάξεις.

Β) αποθεματικά που είναι φορολογημένα με ειδικές διατάξεις βάσει των 
οποίων εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας, (π.χ. 
αποθεματικά σχηματισθέν από τόκους καταθέσεων που είχε γίνει 
παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% ή 10% που ίσχυε παλαιότερα, 
τόκοι από πράξεις repos κ.τ.λ.). Τα αποθεματικά αυτά θα πρέπει να 
εμφανίζονται σύμφωνα με γενικό λογιστικό σχέδιο, στο παθητικό και 
συγκεκριμένα στα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό αποθεματικά από έκδοση 
μετοχών φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο.

Με τον Ν. 2238/94 (περί φορολογίας νομικών και φυσικών προσώπων) 
προβλέπεται ότι τα αποθεματικά αυτά ανεξάρτητα από τον χρόνο που 
σχηματίστηκαν, εφόσον κεφαλαιοποιηθούν φορολογούνται αυτοτελώς κατά 
τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης με συντελεστή 40% ή 37.5% προκειμένου 

για Α.Ε. της οποίας οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
αξιών, και με 35% προκειμένου για Α.Ε. με μετοχές μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο ή για Ε.Π.Ε., αφού προηγουμένως το κεφαλαιοποιούμενο 
ποσό αναχθεί σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. 
Επομένως το καθαρό ποσό του κεφαλαιοποιού μενού αποθεματικού θα 
ανάγεται με συντελεστή 35% ή 40% (ή 37.5%) σε μικτό ποσό, και στη 
συνέχεια το προκύπτον ποσό θα υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 
35% ή 40% (ή 37.5%) κατά περίπτωση. Από τον προκύπτοντα φόρο θα 

αφαιρείται το μέρος του παρακρατηθέντος φόρου (10% ή 15%) που 

αναλογεί στο μικτό ποσό του κεφαλαιοποιού μενού αποθεματικού.
Στις περιπτώσεις αυτές θα αφαιρείται όχι μόνο το μέρος του 

παρακρατηθέντος φόρου, αλλά και το ποσό του φόρου που έχει
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καταβάλλει η ίδια η εταιρεία κατά την αυτοτελή φορολόγηση των εν λόγω 
εισοδημάτων.

Για την απόδοση του οφειλομένου φόρου η επιχείρηση υποχρεούται να 
υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήμερο του επομένου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο 
λαμβάνεται η απόφαση για κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών. Ο φόρος 

που προκύπτει καταβάλλεται, σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις. Με την 
καταβολή του πιο πάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για 
τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά.

3.3.4.2. κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών

Τα αφορολόγητα αποθεματικά διακρίνονται σε:
Α) αποθεματικά που σχηματίστηκαν από έσοδα απαλλασσόμενα της 

φορολογίας (π.χ. τόκοι από έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, υπεραξία από 
πώληση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, κέρδος από έκπτωση φόρου 
εισοδήματος λόγω εφάπαξ καταβολής κτλ).

Τα αφορολόγητα αυτά αποθεματικά ανεξάρτητα από τον χρόνο που 

σχηματίστηκαν, όταν κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται αυτοτελώς κατά 
τον χρόνο κεφαλαιοποίησης τους με τον φορολογικό συντελεστή 
φορολογίας εισοδήματος, αφού προηγουμένως το κεφαλαιοποιούμενο 
ποσό αναχθεί σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου και στη 
συνέχεια το προκύπτον ποσό θα υπαχθεί σε φορολογία με τον αντίστοιχο 
φορολογικό συντελεστή.

Β) αποθεματικά από πώληση χρεογράφων.
Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση χρεογράφων εμφανίζεται σε 

λογαριασμό του παθητικού και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 
«αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων». Η υπεραξία αυτή 
σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.2238/1994 εμφανιζόμενη σε ειδικό 

λογαριασμό αποθεματικού, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος και 
προορίζεται για τον συμψηφισμό τυχόν ζημιών που θα προκύψουν στο 
μέλλον από πώληση χρεογράφων.
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Στην περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης τα κέρδη που 
προέκυψαν από πώληση χρεογράφων, φορολογούνται με τις γενικές 
διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. Η ως άνω απαλλαγή με τον 
Ν.2459/1997 περιορίσθηκε μόνο στην υπεραξία που προέρχεται από 
πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποθεματικά που έχει σχηματίσει 
ανώνυμη εταιρεία, είτε από την υπεραξία μετοχών που προέρχεται από 
συγχώνευση εταιρειών, είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της 
εταιρείας κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την 
αναπροσαρμογή ακινήτων θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην 
οποία συμμετέχει, κεφαλαιοποιούνται χωρίς την καταβολή φόρου 
εισοδήματος.

Η κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών γίνεται με έκδοση νέων μετοχών 
που διανέμονται στους μετόχους της εταιρείας.

Γ) αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων για πραγματοποίηση 

επενδύσεων.
Τα αποθεματικά αυτά διακρίνονται σε:

• αφορολόγητες εκπτώσεις που έχουν διενεργήσει οι επιχειρήσεις 
με βάση διατάξεις αναπτυξιακών νόμων λόγω πραγματοποίησης 

παραγωγικών επενδύσεων.

• Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων για 
πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων μέσα στην επόμενη 
τριετία από τον χρόνο σχηματισμού τους με βάση της διατάξεις 
του Ν. 1829/1989.

Για την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αυτών εκπτώσεων 
προβλέπεται διάκριση σε ανώνυμες εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών 
και λοιπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
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ανώνυμες εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο

Για τις εταιρείες αυτές ττροβλέττεται η δυνατότητα να κεφαλαιοττοιήσουν 
το σύνολο ή μέρος των αφορολόγητων εκπτώσεων που έχουν σχηματίσει 
με διάφορους αναπτυξιακούς νόμους.

Δεν δικαιούνται να κεφαλαιοποιήσουν αποθεματικά της ειδικής 
κρατήσεως για κάλυψη ζημιών καθώς επίσης και αυτά που προέρχονται 
από πώληση χρεογράφων.

Τα αποθεματικά αυτά κεφαλαιοποιούνται με αναλογικό συντελεστή 5%. 
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 
από τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας, για το ποσό των αποθεματικών 
που κεφαλαιοποιήθηκε. Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε τέσσερις 
ίσες τριμηνιαίες δόσεις.

Ο φόρος αυτός που προκύπτει δεν αποτελεί δαπάνη εκπιπτόμενη από 

τα ακαθάριστα έσοδα της ανωνύμου εταιρείας προκειμένου να 
υπολογιστούν τα φορολογητέα κέρδη.

• Λοιπές ανώνυμες εταιρείες και Ε.Π.Ε.

Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο, καθώς επίσης και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, να 
κεφαλαιοποιήσουν το σύνολο ή μέρος των αφορολογήτων εκπτώσεων που 

έχουν σχηματίσει με διαφόρους αναπτυξιακούς νόμους.
Το δικαίωμα αυτό παρέχεται στις εταιρίες αυτές με την προϋπόθεση ότι 

κατά την διαχειριστική περίοδο που θα γίνει η κεφαλαιοποίηση, η εταιρεία 
θα προβεί σε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εταιρικού 
κεφαλαίου κατά περίπτωση, με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς ή 
νέους μετόχους ή εταίρους κατά περίπτωση.

Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με αναλογικό 
συντελεστή 10%. Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε τέσσερις ίσες 

εξαμηνιαίες δόσεις.
Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτεται φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της 

εταιρείας προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός των φορολογητέων κερδών.
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Για όλες τις ανώνυμες εταιρίες είτε είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
είτε όχι, καθώς επίσης και για τις Ε.Π.Ε., η φορολογική υποχρέωση 
θεωρείται ότι εξαντλήθηκε εφόσον ή εταιρεία δεν διαλυθεί ή το μετοχικό της 
ή εταιρικό κεφάλαιο δεν μειωθεί, με σκοπό την επιστροφή των 

αποθεματικών στους μετόχους ή εταίρους προ της παρόδου δέκα ετών από 
της κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών.

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας προ της παρόδου δέκα ετών ή 
μείωσης στο χρονικό αυτό διάστημα του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 

προς το σκοπό της επιστροφής των αποθεματικών στους μετόχους ή 
εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δεν θεωρούνται ως 

καταβεβλημένο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο και φορολογούνται με τις 
διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος, κατά το χρονικό 
διάστημα της μείωσης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή διαλύσεως 
της Α.Ε. .η της Ε.Π.Ε. Από τον φόρο αυτό εκπίπτεται ο φόρος που 
καταβλήθηκε από την εταιρεία κατά την κεφαλαιοποίηση των 
αποθεματικών.

Όσον αφορά τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων, 
προβλέπεται η κεφαλαιοποίηση αυτών μετά την παρέλευση τριετίας από 
τον χρόνο σχηματισμού τους, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής 
φόρου εισοδήματος.

Επομένως με βάση τα ανωτέρω παρέχεται η δυνατότητα στις Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε., μετά την λήξη της τριετίας από τον χρόνο σχηματισμού του 
αποθεματικού, να προβούν σε αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 
τους, κατά το ποσό του σχηματισθέντος αφορολογήτου αποθεματικού, 
χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος για το ποσό 
αυτό.

Η κεφαλαιοποίηση του σχηματισθέντος κάθε χρόνο αφορολογήτου 
αποθεματικού επενδύσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την 
λήξη της τριετίας από τον χρόνο σχηματισμού αυτών, αλλά μπορούν οι 
επιχειρήσεις να προβούν σε μερική ή συνολική κεφαλαιοποίηση των 

σχηματισθέντων αφορολογήτων αποθεματικών σε μία ή περισσότερες 
διαχειριστικές χρήσεις, και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι κάθε 

αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίζεται μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί 
μετά την λήξη της τριετίας από τον χρόνου σχηματισμού του.
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Τα ως άνω κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων 
δεν φορολογούνται με την προϋπόθεση ότι η ΑΕ και η ΕΠΕ πριν την 
παρέλευση 10 ετών από τον χρόνο της κεφαλαιοποιήσεως, δεν θα διαλυθεί 
ή θα μειώσει το μετοχικό ή εταιρικό της κεφάλαιο της, με σκοπό την 
επιστροφή των αποθεματικών στους μετόχους ή εταίρους.

Στην περίπτωση διάλυσης ή μείωσης του μετοχικού ή εταιρικού 
κεφαλαίου πριν την παρέλευση 10 ετών, από τον χρόνο της 
κεφαλαιοποίησης, έχουν ανάλογη εφαρμογή τα αναφερόμενα στις 
αφορολόγητες εκπτώσεις.

• Αυτοτελής φορολογία αφορολογήτων αττοθεματικών

Με τον Ν.2579/1998 προβλέπεται η αυτοτελής φορολόγηση του 40% 
ορισμένων αποθεματικών που έχουν σχηματίσει οι εταιρίες και τα οποία 

προέρχονται από κέρδη τα οποία είχαν απαλλαγεί από τον φόρο 
εισοδήματος, κατά τον χρόνο που είχαν προκύψει και έχουν εμφανιστεί 
στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν την 1/1/1997.

Τα σχηματισθέντα αυτά αποθεματικά είχαν προσωρινή απαλλαγή από 
τον φόρο εισοδήματος καθόσον με τις ισχύουσες διατάξεις τα αποθεματικά 
αυτά σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης ή διάλυσης της εταιρείας 
υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με τους συντελεστές 35% ή 40 %(ή 
37.5%) κατά περίπτωση.

Με τον προαναφερθέντα νόμο επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 17,5% ή 
12,5% για το 40% των σχηματισθέντων από τις εταιρείες αφορολογήτων 
αποθεματικών μέχρι και την 31/12/1996.

Με την καταβολή του φόρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες 
να διανείμουν στους μετόχους τα αποθεματικά που φορολογήθηκαν, ή να 
τα κεφαλαιοποι ήσουν οποτεδήποτε, χωρίς περαιτέρω φορολογική 
επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Στην αυτοτελή φορολόγηση 17,5% περιλαμβάνονται και τα διάφορα 

αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει μέχρι και 31/12/1996 οι 
ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και αλλοδαπές 

επιχειρήσεις και τα οποία προέρχονται από κέρδη που απαλλάσσονται από 
την φορολογία.
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Τέτοια αφορολόγητα αποθεματικά είναι και τα εξής:

• Αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από τόκους 
καταθέσεων

• Αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από πράξεις 
repos

• Αφορολόγητα αποθεματικά από τόκους εντόκων γραμματίων και 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

• Αφορολόγητα αποθεματικά τα οποία έχουν σχηματιστεί από την 
υπεραξία που προέκυψε από την πώληση μέχρι 29/6/1992 
ακινήτων

• Τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από την 
εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος.

• Τα κέρδη που δεν φορολογήθηκαν και εμφανίζονται σε διάφορους 
λογαριασμούς στον ισολογισμό της επιχείρησης, όπως στο 
έκτακτο αποθεματικά, στο υπόλοιπο κερδών σε νέο κλπ. Για το 
τακτικό αποθεματικά δεν ισχύει η αυτοτελής φορολόγηση.

Δεν υπόκεινται στη μερική φορολόγηση τα αποθεματικά που 
προέρχονται από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο, με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, καθώς δεν πρόκειται για 
κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά τον χρόνο που προέκυψαν, αλλά 
για κέρδη που φορολογήθηκαν αυτοτελώς (όπως π.χ. τόκοι 
προθεσμιακών καταθέσεων που φορολογήθηκαν με συντελεστή 15% με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κέρδη από εκχώρηση 
δικαιωμάτων που φορολογήθηκαν με συντελεστή 30%).

Στις διατάξεις της αυτοτελούς φορολόγησης δεν εμπίπτουν τα εξής 

αποθεματικά:
• Τα αφορολόγητα αποθεματικά και οι αφορολόγητες εκπτώσεις 

που σχημάτισαν οι επιχειρήσεις λόγω υπαγωγής σε 
αναπτυξιακούς νόμους και πραγματοποίησης παραγωγικών 
επενδύσεων.

• Τα αποθεματικά που είχαν σχηματίσει οι επιχειρήσεις, είτε από 

την υπεραξία μετοχών που προέρχονται από συγχώνευση 
εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, είτε από αύξηση της αξίας των
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συμμετοχών της επιχείρησης, είτε από διανομή μετοχών μετά 
από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την 
αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν.

• Τα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι ανώνυμες εταιρείες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Το μέρος των αφορολόγητων αποθεματικών που απομένει μετά την 
αφαίρεση του τμήματος που φορολογήθηκε αυτοτελώς με συντελεστή 
17,5% ή 12,5% θα φορολογηθεί σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης 
αυτοτελώς με συντελεστή 35% ή 40% (ή 37.5%) κατά περίπτωση.

3.3.4.3. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών το 
αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο απαγορεύεται να 
διανεμηθεί στους μετόχους.

Επιτρέπεται όμως η κεφαλαιοποίηση αυτού και μάλιστα αυτή 
απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με το 
Ν. 1753/ΠΟΛ. 144/1977 του Υπ. Οικ. διότι δεν θεωρείται διανομή 
εισοδήματος, αλλά συμπληρωματική εισφορά κεφαλαίου που αυξάνει την 
ονομαστική αξία του κεφαλαίου. Όταν κεφαλαιοποιείται το αποθεματικό που 
είναι πάνω από το άρτιο έκδοσης των μετοχών τότε καταβάλλεται και ο 
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%.
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3.4. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Στην περίπτωση της εκποίησης των στοιχείων του ενεργητικού στα 
πλαίσια χρηματοδότησης της επιχείρησης μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα από 
φορολογικής απόψεως, η υπεραξία που προκύπτει κατά την στιγμή της 

μεταβίβασης.
Η υπεραξία προκύπτει όταν η αξία πώλησης του περιουσιακού στοιχείου 

είναι μεγαλύτερη από την αξία αγοράς του αφού βέβαια από την αξία 
αγοράς αφαιρεθούν οι μέχρι τότε διενεργηθείσες αποσβέσεις.

Έτσι η υπεραξία αυτή εφόσον προκύπτει φορολογείται σύμφωνα με τις 
γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος δηλαδή αθροίζεται στα έσοδα 

από την κανονική λειτουργία της επιχείρησης και στη συνέχεια αφού εξαχθεί 
το αποτέλεσμα χρήσης εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι φορολογικοί 
συντελεστές.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται 
αυτοτελώς όπως στην περίπτωση των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων 
όπως θα δούμε παρακάτω:

3.4.1. Φορολογία υπεραξίας μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης

Κάθε κέρδος ή ωφέλεια (υπεραξία) που προέρχεται από την εκχώρηση ή 
μεταβίβαση αυτοκινήτων που ανήκουν στην επιχείρηση φορολογείται 
αυτοτελώς με συντελεστή 30%, σύμφωνα με το Ν.Δ. 3323/55 άρθρο 32 
παρ. 1. Κατά την διαδικασία της μεταβίβασης υπολογίζεται υπεραξία ως η 
διαφορά πώλησης της αξίας πώλησης με την αξία αγοράς.

Η αξία αγοράς, καθώς και η αξία πώλησης για τον καθορισμό της 
υπεραξίας του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου εξευρίσκεται με 
συνυπολογισμό της κλίμακας χαρτοσήμου και των συντελεστών του 

άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/72. Εφαρμόζεται δηλαδή ένας κατά τεκμήριο 

τρόπος προσδιορισμού αγοράς και πώλησης των οχημάτων ο οποίος 
προσδιορίζει τις τιμές αγοράς και πώλησης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
καταστρατήγηση από τον πωλητή της εμφάνισης πλασματικής τιμής
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πώλησης, προκειμένου να μην εμφανιστεί η υπεραξία. Βέβαια κατά την 
πώληση του οχήματος εκδίδεται από τον πωλητή τιμολόγιο με την 
πραγματική αξία πώλησης επί της οποίας θα πρέπει να υπολογισθεί και ο 
αναλογών Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται αμέσως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με 
την σύνταξη έκτακτης προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α.

Προκειμένου επομένως να υπολογισθούν οι τιμές κτήσης και πώλησης 
γίνονται τα ακόλουθα:

Για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης λαμβάνονται υπόψη τα τέλη 
χαρτοσήμου που ίσχυαν κατά τον χρόνο κτήσης του οχήματος σύμφωνα με 
τους σχετικούς πίνακες τελών χαρτοσήμου του Υπουργείου Οικονομικών. 
Στη συνέχεια αφαιρείται ποσοστό 5% για κάθε έτος παλαιότητας από την 
ημερομηνία της πρώτης αδείας μέχρι και την κτήση. Αυτονόητο είναι ότι αν 
το αυτοκίνητο έχει αγορασθεί καινούργιο δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Στη 
συνέχεια αφαιρείται ποσοστό 1% για κάθε μήνα από την κτήση μέχρι την 
πώληση, ως αποσβέσεις. Το υπόλοιπο των τελών χαρτοσήμου διαιρείται 
δια του συντελεστού 0.024 (σε περίπτωση κτήσης μετά την 4/4/1982). Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι εάν υπάρχει, και προσκομίζεται τιμολόγιο αγοράς 
τότε αυτό γίνεται αποδεκτό, ως αντιπροσωπεύον την πραγματική αξία 

κτήσης του οχήματος και αποφεύγεται ο ως άνω υπολογισμός.
Όσον αφορά τον υπολογισμό της τιμής πώλησης λαμβάνονται υπόψη, τα 

τέλη χαρτοσήμου που ισχύουν κατά την ημερομηνία της πώλησης. Στη 
συνέχεια αφαιρείται ποσοστό 5% για κάθε χρόνο παλαιότητας μέχρι όμως 
του ποσοστού 75%. Σημειώνεται ότι μέρος του έτους θεωρείται ολόκληρο 
5%. Το υπόλοιπο των τελών χαρτοσήμου διαιρείται με τον συντελεστή 

0,024.
Στη συνέχεια αφαιρείται από την τιμή κτήσης η τιμή πώλησης όπως 

υπολογίστηκαν ανωτέρω και η διαφορά φορολογείται ως υπεραξία με 
συντελεστή 30%.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για την μεταβίβαση των φορτηγών ιδιωτικής 
χρήσης χρησιμοποιείται αντί του συντελεστή 0.024% ο συντελεστής 0.018% 

και για τις αποσβέσεις υπολογίζεται αντί του ποσοστού 1% ποσοστό 1.66% 
για κάθε μήνα από την ημερομηνία κτήσης μέχρι την ημερομηνία πώλησης.

Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα ανωτέρω παρατίθεται το 
ακόλουθο παράδειγμα:
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Έστω αυτοκίνητο ΦΙΧ το οποίο μεταβιβάζει επιχείρηση σε άλλη μικτού 
βάρους 2 τόνων. Η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα την 12/11/2001, η 
ημερομηνία 1ης αδείας του αυτοκινήτου είναι 12/5/1995, η δε ημερομηνία 
κτήσης από την επιχείρηση που το μεταβιβάζει 20/3/2000. Για την πώληση 

αυτή εκδόθηκε τιμολόγιο καθαρής αξίας 340.000 δρχ.
Αρχικά υπολογίζουμε την αξία πώλησης με βάση τα τέλη χαρτοσήμου 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης. Έτσι έχουμε:
2 χ 4800(τέλη χαρτοσήμου) = 9600
Από την αξία αυτή αφαιρούμε 5% για κάθε χρόνο από την ημερομηνία 

1ης αδείας έως την ημερομηνία της μεταβίβασης. Δηλαδή από 12/5/1995 
έως 13/11/2001 (ημερομηνία μεταβίβασης) έχουμε 7 έτη, άρα 7x5 = 35%.

Έτσι έχουμε 9600 - 35% = 6240 : 0,018 = 346.667 δρχ

Επομένως επειδή η αξία που υπολογίστηκε με βάση τα τέλη 
χαρτοσήμου είναι μεγαλύτερη από την αξία στην οποία εκδόθηκε το 
τιμολόγιο πώλησης λαμβάνεται υπόψη αυτή ως μεγαλύτερη.

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την αξία κτήσης με βάση τα τέλη χαρτοσήμου 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία κτήσης. Η μείωση 5% ετησίως 
υπολογίζεται από την ημερομηνία 1ης αδείας έως την ημερομηνία κτήσης. 
Δηλαδή από 12/5/1995 έως 20/3/2000 (ημερομηνία κτήσης) έχουμε 6 έτη, 
άρα 6x5 = 30%.

Έτσι έχουμε 2 χ 4800 (τέλη χαρτοσήμου) = 9600 -30% = 6720 : 0,018 = 
373.333 δρχ.

Από την αξία αυτή αφαιρούμε τις αποσβέσεις οι οποίες για ΦΙΧ είναι 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω 1,66% για κάθε μήνα από την ημερομηνία 
κτήσης έως την ημερομηνία μεταβίβασης. (Μήνας λογίζεται το χρονικό 
διάστημα άνω του δεκαπενθημέρου).

Άρα έχουμε 19 μήνες χ 1,66% = 31,54%.
Επομένως 373.333 χ 31,54% = 117.749 (αποσβέσεις)
Άρα η αξία κτήσης είναι 373.333 - 117.749 = 255.584 

Έτσι ο φόρος υπεραξίας που οφείλεται είναι:
346.667 - 255.584 = 91.082 χ 30% = 27.325 δρχ.
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3.5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η επιχείρηση στα πλαίσια του διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού αλλά 
και της προσπάθειας χρηματοδότησης των επενδυτικών της σχεδίων, είναι 
δυνατόν να αναζητήσει στρατηγικές συμμαχίες, παραχωρώντας ένα μέρος 
ή όλο το μετοχικό της κεφαλαίο σε άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες επενδυτές.

Από την μεταβίβαση αυτή των μετοχών των επιχειρήσεων προκύπτει 
υπεραξία η οποία θα πρέπει να φορολογηθεί σε αντίθεση με τις 
μεταβιβάσεις των μετοχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
επιχειρήσεων οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς την καταβολή κάποιου 
φόρου.

Η υπεραξία αυτή προκύπτει από την αυτοτελή φορολόγηση με 
συντελεστή 5% της πραγματικής αξίας πώλησης των μετοχών.

Για τον προσδιορισμό της αξίας πώλησης των μετοχών λαμβάνουμε 
υπόψη τα αποτελέσματα από τους τελευταίες πριν την μεταβίβαση 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 
επιχείρησης, καθώς επίσης και του ελάχιστου ποσού της υπεραξίας που 
προκύπτει από την μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης, ή μεριδίων και 
ποσοστών συμμετοχής, λαμβάνοντας ως ένδειξη τα καθαρά κέρδη των 
τελευταίων ετών, την αμοιβή του επιχειρηματία και το επιτόκιο των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

Ειδικότερα η πραγματική αξία της μετοχής εξευρίσκεται με την διαίρεση 
των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που υφίστανται την προηγούμενη ημέρα 
εκείνης κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δια 
του αριθμού των υφιστάμενων την ίδια ως άνω μέρα μετοχών. Ως ίδια 
κεφάλαια λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των λογαριασμών του Ελληνικού 

γενικού λογιστικού σχεδίου: α) ίδια κεφάλαια β) διαφορά από την έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο γ) διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις 
επενδύσεων δ) αποθεματικά κεφάλαια και ε) αποτελέσματα σε νέο, που 
εμφανίζεται στον τελευταίο πριν από την μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό
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και των αυξήσεων ή μειώσεων που μεσολάβησαν, προσαυξημένα με την 
απόδοση που είχαν αυτά.

Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του μέσου 
όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης(προ φόρων) των πέντε 

τελευταίων ισολογισμών πριν από την μεταβίβαση και του μέσου όρου των 
ιδίων κεφαλαίων της αυτής χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν λιγότεροι από πέντε ισολογισμοί, λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι 
όροι των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων 
των λιγότερων αυτών ισολογισμών. Αν το άθροισμα των ολικών 
αποτελεσμάτων των πέντε τελευταίων ετών (ή και των λιγότερων) της 

επιχείρησης της οποίας πωλούνται οι μετοχές είναι αρνητικό, ο συντελεστής 
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι κάτω του μηδενός.

Όταν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται μετοχές έχει προέλθει από 
μετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανωνύμων εταιρειών ή λοιπών 

επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις ισολογισμούς πριν 
από την μεταβίβαση των μετοχών της, τότε για τον υπολογισμό του μέσου 
όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων 

της λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα ίδια 
κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που 
έχουν μετασχηματιστεί και τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας του κώδικα 
βιβλίων και στοιχείων απαιτούνται, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τρεις 
ισολογισμοί.

Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών πραγματοποιείται με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την 
αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και αν από αυτό προκύπτει 
πραγματική αξία μεταβίβασης μετοχών μεγαλύτερης αυτής που προκύπτει 
σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους τότε λαμβάνεται υπόψη η 
μεγαλύτερη.

Διευκρινίζεται ότι αν οι μετοχές που μεταβιβάζονται είναι αλλοδαπών 
εταιρειών ως αξία επί της οποίας θα επιβάλλεται φόρος 5% θα είναι η 
συμφωνούμενη.

Για την καλύτερη κατανόηση των όσων αναφέρθηκαν παρατίθεται το 

κάτωθι παράδειγμα:
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Έστω η εταιρεία ΑΛΦΑ της οποίας οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο αξιών. Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ οποία κατέχει μέρος του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας ΑΛΦΑ συμφώνησε να μεταβιβάσει 20.000 μετοχές 
της έναντι του ποσού των 30.000.000 δρχ. τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 
ΑΛΦΑ καθώς και ο αριθμός των μετοχών της, όπως προκύπτουν από τα 
βιβλία της κατά την προηγούμενη ημέρα της υποβολής της δήλωσης είναι
900.000.000 δρχ και 400.000 αντίστοιχα. Από τους πέντε τελευταίους 
ισολογισμούς που έχει δημοσιεύσει η εταιρεία ΑΛΦΑ πριν την υποβολή της 
δήλωσης προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ισολογισμός 31/12/00 
Ισολογισμός 31/12/99 

Ισολογισμός 31/12/98 
Ισολογισμός 31/12/97 
Ισολογισμός 31/12/96 
Σύνολο 
Μέσος Όρος

200.000.000

160.000.000
120.000.000

100.000.000
80.000.000

660.000.000

132.000.000

800.000.000
800.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000

3.400.000.000
680.000.000

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω η πραγματική αξία κάθε μετοχής 
εξευρίσκεται ως εξής:

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = 132.000. 000
680.000. 000

0,194

Πραγματική αξία κάθε μετοχής = Ίδια κεφάλαια χ 1,194 / αριθμός μετοχών =
900,000,000

400.000
X 1,194 = 2.687 δρχ

Η πραγματική αξία κάθε μετοχής με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ 
των συμβαλλομένων κατά την πώληση των μετοχών, είναι:

30.000.000/20.000 = 1.500 δρχ

Επομένους αφού η πραγματική αξία μεταβίβασης κάθε μετοχής που 

προσδιορίζεται από τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού είναι μεγαλύτερη
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από το συμφωνηθέν τίμημα μεταξύ των δύο συμβαλλομένων λαμβάνεται 
υπόψη η πρώτη και κατά συνέπεια ο φόρος που πρέπει να καταβάλλει η 
πωλήτρια εταιρεία ΔΕΛΤΑ με βάση την σχετική δήλωση ανέρχεται σε : 
20.000 χ 2.687 = 53.740.000 χ 5% = 2.687.000 δρχ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σημαντικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις τις επιχείρησης παίζει η 
φορολογική αντιμετώπιση τους. Στα πλαίσια του ισχύοντος φορολογικού 
συστήματος στη χώρα μας, για τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία 
υπάρχει μία σειρά φορολογικών επιβαρύνσεων και ελαφρύνσεων τις οποίες 

θα εξετάσουμε στη συνέχεια.
Οι επενδυτικές αποφάσεις τις επιχείρησης διακρίνονται κατά βάση σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες:

• Στις επενδυτικές αποφάσεις για πάγια περιουσιακά στοιχεία

• Στις επενδυτικές αποφάσεις σε κινητές αξίες οι οποίες πολλές φορές 
είναι βραχυχρόνιου χαρακτήρα.

Οσον αφορά τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία σημαντικά 
από φορολογικής απόψεως επηρεάζουν την λήψη των αποφάσεων θέματα 
όπως οι αποσβέσεις των παγίων αυτών περιουσιακών στοιχείων, η 
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, οι φόροι που επιβάλλονται σε 
αυτά (όπως ο φόρος μεταβίβασης, ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας) 
αλλά και οι δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με αυτά και εκπίπτουν 
φορολογικά από το ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης προκείμένου να 
προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα. Επίσης σημαντικό υπό εξέταση 

θέμα αποτελούν οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία οι οποίες υπάγονται σε 
αναπτυξιακούς νόμους, όπως ο Ν.2601/98.

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν διεξοδικά τα ανωτέρω θέματα.
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4.2. 01 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4.2.1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Σύμφωνα με το Ελληνικό λογιστικό σχέδιο, απόσβεση είναι η χρονική 
κατανομή της αποσβεστέας αξίας του παγίου περιουσιακού στοιχείου που 
υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και συνεπακόλουθα η 
λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε κάθε χρήση. Οι αποσβέσεις 
κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή απευθείας τα 
αποτελέσματα χρήσεως όταν πρόκειται για αποσβέσεις οι οποίες δεν 
ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Το ποσό της ετήσιας απόσβεσης 
αντιπροσωπεύει την μείωση της αξίας του παγίου περιουσιακού στοιχείου 
που επέρχεται λόγω της χρήσεως της, της παρόδου του χρόνου και της 
οικονομικής απαξίωσης.

Τα αποσβέσιμα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα ενσώματα ή άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από την επιχείρηση για διαρκή 
παραγωγική χρήση και έχουν ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη. Η 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία 
υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται 
από την επιχείρηση θα χρησιμοποιείται παραγωγικά για τους σκοπούς της 
επιχείρησης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στο ιστορικό κόστος ή άλλο 
ποσό που αντικατέστησε νομότυπα το ιστορικό κόστος (π.χ. στην 
περίπτωση αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων), μειωμένο με την 
υπολειμματική αξία. Η υπολειμματική αξία ενός αποσβέσιμου παγίου 
περιουσιακού είναι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του, που υπολογίζεται 
να πραγματοποιηθεί στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω η σημασία των αποσβέσεων 
λογιστικά είναι πολύ μεγάλη διότι αυτές βαρύνουν ως έξοδο την 

διαχειριστική χρήση και εκπίπτουν φορολογικά. Το γεγονός αυτό έχει πολύ 
θετική επίδραση στο cash flow της επιχείρησης η οποία αποτυπώνεται κατά 
την επόμενη διαχειριστική χρήση, όταν η επιχείρηση καλείται να αποδώσει
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τους οφειλόμενους φόρους. Έτσι οι φόροι που αποδίδονται είναι μειωμένοι 
κατά την φορολογική ωφέλεια που προκύπτει από την ύπαρξη των 
αποσβέσεων, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η καθαρή ταμειακή ροή της 
επιχείρησης.

4.2.2. Γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους προβλεπόμενους από την 
κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 100/1998) συντελεστές ετήσιας τακτικής 
αποσβέσεως, για κάθε κατηγορία αποσβέσιμων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. Οι συντελεστές αυτή όπως προβλέπονται από το ανωτέρω Π.Δ. 
καλύπτουν την φυσική φθορά από την χρήση, την πάροδο του χρόνου και 
την οικονομική απαξίωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Με βάση τους συντελεστές αυτούς η αποσβεστέα αξία των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατανέμεται σε κάθε λογιστική 
χρήση, κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους με ομοιόμορφο τρόπο. 
Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων εφαρμόζεται η μέθοδος της σταθερής 
απόσβεσης.

Δεν επιτρέπεται ο υπολογισμός αποσβέσεων με συντελεστές 
μεγαλύτερους από εκείνους που προβλέπονται στο εν λόγω Προεδρικό 
Διάταγμα. Επίσης δεν επιτρέπεται ο υπολογισμός των αποσβέσεων με 
συντελεστές μικρότερους από τους ελάχιστους συντελεστές που 

προβλέπονται ως υποχρεωτικοί.
Η διενέργεια αποσβέσεων με τους προαναφερθέντες ελάχιστους 

συντελεστές, είναι για κάθε έτος πλέον υποχρεωτική ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη ή μη κερδών. Η διενέργεια αυτή των αποσβέσεων σταματά όταν το 
σύνολο των διενεργεθεισών αποσβέσεων ή αποσβεσθέντα γίνει ίσο με την 
αποσβεστέα αξία αυτού του παγίου ανεξάρτητα από το αν εξακολουθεί η 
όχι η παραγωγική χρησιμοποίηση του. Έτσι ενώ παλαιότερα οι επιχειρήσεις 
είχαν το δικαίωμα να μην κάνουν αποσβέσεις τις αποσβέσεις αυτές να τις 
μεταφέρουν σε επόμενη χρήση με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα 

αυτό χάνεται. Οι επιχειρήσεις δηλαδή παλαιότερα σε περίπτωση που
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έκλειναν με ζημία την διαχειριστική χρήση δεν διενεργούσαν αποσβέσεις, 
μεταφέροντας το δικαίωμα αυτό σε μία επόμενη κερδοφόρα χρήση.

Επίσης στην περίπτωση που διενεργηθούν αποσβέσεις με χαμηλότερο 
του προβλεπομένου ποσοστού χάνεται ισόποσο δικαίωμα διενέργειας τους 
στο μέλλον.

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται από την στιγμή που το πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο αρχίσει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. Αν ο 
χρόνος αυτός δεν συμπίπτει με την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως, οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται σε τόσα δωδέκατα, όσοι είναι οι μήνες μέχρι το 
τέλος της χρήσεως, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας μέσα στον 
οποίο το πάγιο περιουσιακό στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να 
λειτουργεί.

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

παραμένουν σε αδράνεια για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών 
υπολογίζονται για το διάστημα αυτό με μειωμένους συντελεστές. Το 
ποσοστό μειώσεως καθορίζεται κατά κλάδους οικονομικών μονάδων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην αξία υπολογισμού των αποσβέσεων 
των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται 

και οι επεκτάσεις ή προσθήκες που πραγματοποιούνται σε αυτά και βέβαια 
για αυτές από την στιγμή που ενσωματώνονται στο πάγιο.

Η απόσβεση των παγίων των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 200.000 
δρχ μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου μέσα στην χρήση, στην οποία τέθηκαν 
για πρώτη φορά σε λειτουργία ή χρησιμοποιήθηκαν τα πάγια αυτά. Τα 
πάγια αυτά στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης είναι μικρότερη από το ποσό 
των 200.000 δρχ. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης 
ως γενικά έξοδα της ομάδας 6 του γενικού λογιστικού σχεδίου, αλλά 
υποχρεούται η επιχείρηση για την παρακολούθηση αυτών να τα καταγράφει 
στον λογαριασμό παγίων και το βιβλίο παγίων που τηρεί και να προβαίνει 
στην απόσβεση τους με έμμεσο τρόπο.

Οι κυριότερες μέθοδοι αποσβέσεων είναι:

• Η σταθερή μέθοδος

• Η αύξουσα μέθοδος

• Η φθίνουσα μέθοδος
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• Η μέθοδος της παραγωγής

• Η μέθοδος των ωρών λειτουργίας
Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 100/1998 προβλέπουν δύο 

μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών, την 
σταθερή μέθοδο η οποία εφαρμόζεται και σήμερα, και την φθίνουσα μέθοδο 
του μειωμένου υπολοίπου η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε στη χώρα μας 
για χρήσεις που κλείνουν από 30/6/1998. Την επιλεγείσα μέθοδο 
απόσβεσης υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να την εφαρμόζουν μέχρι της 
πλήρους απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στην 

περίπτωση που οι επιχειρήσεις θέλουν να διενεργήσουν αποσβέσεις με την 
φθίνουσα μέθοδο πρέπει να υπολογίσουν αυτές τριπλασιάζοντας τους 
συντελεστές της σταθερής μεθόδου όπως αυτοί δίνονται στο Π.Δ. 
100/1998.

Είναι φανερό ότι με την φθίνουσα μέθοδο τα χρόνια μέσα στα οποία 

αποσβένεται ένα πάγιο μειώνονται αισθητά σε σχέση με την σταθερή 
μέθοδο και οι αποσβέσεις ανά διαχειριστική χρήση και στα πρώτα χρόνια 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από την σταθερή μέθοδο.
Οι νέες επιχειρήσεις κατά τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις τους, οι 

οποίες έπονται εκείνης εντός της οποίας άρχισε η παραγωγική λειτουργία 
τους, και για όλα τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία τους, έχουν την 
δυνατότητα είτε να μην διενεργούν καθόλου αποσβέσεις, είτε να διενεργούν 
αποσβέσεις επί αυτών χρησιμοποιώντας ως συντελεστές απόσβεσης το 
50% των συντελεστών απόσβεσης όπως αυτοί προβλέπονται στο Π.Δ. 

100/1998.
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4.3. Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων πραγματοποιείται 
προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία των ακινήτων αυτών εκ νέου, και να 
πλησιάσει κατά το δυνατόν την τρέχουσα εμπορική τους αξία, διότι η 
λογιστική αξία όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό δεν ανταποκρίνεται 
συνήθως στα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς ακινήτων.

Στην αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον νόμο 
2065/92 υποχρεώνονται όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τον χρόνο της 
αναπροσαρμογής τηρούν υποχρεωτικά από τον νόμο βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, ανεξάρτητα από την νομική 
τους μορφή ή αν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές. Ακίνητα τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξαιρούνται της 
αναπροσαρμογής της αξίας τους για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναπροσαρμόζουν από το έτος 1992 
και μετά ανά τετραετία, την αξία των γηπέδων και κτιρίων που έχουν στην 
κυριότητα τους κατά τον χρόνο της αναπροσαρμογής. Η αναπροσαρμογή 
αυτή πραγματοποιείται με λογιστικές εγγραφές οι οποίες καταχωρούνται 
υποχρεωτικά στα βιβλία αυτών μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους 

αναπροσαρμογής.
Η αναπροσαρμογή πραγματοποποιείται με πολλαπλασιασμό της αξίας 

κτήσης πλέον των προσθηκών και βελτιώσεων των γηπέδων και κτιρίων, 
με συντελεστές αναπροσαρμογής για τον καθορισμό των οποίων 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του ακινήτου και το ύψος του 
πληθωρισμού.

Η αναπροσαρμοσμένη αξία που θα προκύψει με την χρησιμοποίηση των 
πιο πάνω συντελεστών δεν μπορεί να υπερβεί την αγοραία αξία αυτών που 

έχουν κατά τον χρόνο της αναπροσαρμογής.
Από την προκύπτουσα υπεραξία από την αναπροσαρμογή της αξίας των 

ακινήτων αφαιρείται το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «κέρδη και 

ζημίες» του Ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. Το υπόλοιπο ποσό της 
υπεραξίας κεφαλαιοποιείται ως εξής:
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• Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης κάνουν αύξηση του εταιρικού 
κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων τα οποία 
διανέμονται δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία των 
μεριδίων τους.

• Οι ανώνυμες εταιρείες ανεξάρτητα αν οι μετοχές αυτών είναι 
εισηγμένες ή όχι στο χρηματιστήριο, θα κάνουν αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου, είτε με την έκδοση νέων μετοχών είτε με την 
αύξηση της ονομαστικής τους αξίας, είτε και με τους δύο τρόπους. 
Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν διανέμονται δωρεάν στους 
μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν αυτοί 
κατά τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας.

Οι αυξήσεις αυτές πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του δευτέρου έτους 
από τον χρόνο της αναπροσαρμογής.

Σε περίπτωση που λόγω της αναπροσαρμογής τα κεφάλαια της 
ανώνυμης εταιρείας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κάθε είδους 
αποθεματικά που έχει σχηματίσει, είναι επενδεδυμένα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους αναπροσαρμογής σε αστικά ακίνητα κατά ποσοστό 
60% η υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των μετοχών, δεν έχει εφαρμογή 
για την χρήση αυτή.

Από την υπεραξία που προκύπτει παρέχεται η δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης υπεραξίας, να 
αφαιρεθεί αναλογικά η ζημία που επιτρέπεται κατά το χρόνο της 
αναπροσαρμογής να συμψηφισθεί με άλλα εισοδήματα ή να μεταφερθεί για 
συμψηφισμό σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία 
εισοδήματος νομικών προσώπων. Η ζημία που αφαιρείται από την 
υπεραξία που προκύπτει δεν συμψηφίζεται με άλλα εισοδήματα, ούτε και 
μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια.

Το υπόλοιπο της υπεραξίας φορολογείται με συντελεστή 5% για τα 
γήπεδα και με συντελεστή 8% για τα κτίρια. Ο φόρος που προκύπτει δεν 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για τον υπολογισμό 
των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος 

που οφείλεται από την επιχείρηση για τα λοιπά εισοδήματα της.
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Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις σε τέσσερις 
εξαμηνιαίες δόσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των 
ακινήτων η αξία των οποίων έχει αναπροσαρμοστεί με βάση τις διατάξεις 
του Ν. 2065/92 αναπροσαρμόζεται και η αξία των αποσβεσθέντων των 
παγίων με τον ίδιο συντελεστή. Οι αναπροσαρμοσμένες πλέον σωρευτικές 

αποσβέσεις αφαιρούνται από την αναπροσαρμοσμένη αξία των ακινήτων 
και στην αξία αυτή υπολογίζονται πλέον οι αποσβέσεις σύμφωνα με τους 
συντελεστές του Π.Δ. 100/1998.

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα αριθμητικό παράδειγμα προκειμένου να 
γίνουν περισσότερα κατανοητά τα ανωτέρω.

Ανώνυμη εταιρεία έχει στην κυριότητα της έχει στην κυριότητα της ένα 
κτίριο στο οποίο στεγάζει τις διοικητικές της υπηρεσίες. Το κτίριο αυτό το 
είχε αγοράσει το έτος 1997 αντί του ποσού των 500.000.000 δρχ από τις 

οποία τα 200.000.000 δρχ αντιπροσωπεύουν την αξία κτήσης του 
οικοπέδου και τα 300.000.000 δρχ την αξία κτήσης του κτιρίου, όπως 
εμφανίζονται στον ισολογισμό της.

Η αξία του κτιρίου κατά την 31/12/2000 (ημερομηνία αναπροσαρμογής) 
ανέρχεται σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας του 
ακινήτου σε 600.000.000 δρχ, εκ των οποίων 250.000.000 αφορούν την 
αξία του οικοπέδου ενώ τα 350.000.000 δρχ αφορούν την αξία του κτιρίου.

Οι πραγματοποιηθείσες αποσβέσεις που έγιναν μέχρι 31/12/1999 στο 
κτίριο ανέρχονται στα 60.000.000 δρχ Επίσης στον ισολογισμό της 
31/12/99 το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «κέρδη ή ζημίες» 
ανέρχεται σε 50.000.000 δρχ το οποίο αναγνωρίζεται φορολογικά για 
συμψηφισμό στα κέρδη των επομένων χρήσεων.

Με βάση τα ανωτέρω η αξία του οικοπέδου, του κτιρίου και των 
αποσβέσεων αναπροσαρμόζονται ως εξής: (χρησιμοποιούμε τους
συντελεστές αναπροσαρμογής του Υπουργείου Οικονομικών που είναι για 
το 1997 για το μεν οικόπεδο 1,20 για το δε κτίριο 1,10).

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200.000.000x1,20= 240.000.000
ΚΤΙΡΙΟ 300.000.000x1,10= 330.000.000

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 60.000.000x1,10= 66.000.000
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Επειδή η αξίες του οικοπέδου καθώς και του κτιρίου βάσει αντικειμενικού 
προσδιορισμού (250.000.000 και 350.000.000 αντίστοιχα) είναι 
μεγαλύτερες από αυτές που προκύπτουν με βάση τους συντελεστές 
αναπροσαρμογής θα ληφθούν υπόψη αυτές που οι δεύτερες, δηλαδή 
240.000.000 και 330.000.000 αντίστοιχα.

Η υπεραξία που φορολογείται προσδιορίζεται ως εξής:
Υπεραξία οικοπέδου (240.000.000 - 200.000.000) 40.000.000
Υπεραξία κτιρίου:

Αναπροσαρμοσμένη αξία 

Μείον αναπρ/νες αποσβέσεις 
Υπόλοιπο
Μείον αναπ/στη αξία κτιρίων 
την 31/12/99 
(300.00.00-60.00.0)

330.000. 000 

66.000.000

264.000. 000

240.000.000

Υπεραξία κτιρίου 24.000.000
Σύνολο υπεραξίας 64.000.000

Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί να συμψηφίσει το ποσό της ζημίας των 
50.000.000 δρχ επειδή η υπεραξία του οικοπέδου αντιπροσωπεύει 
ποσοστό 62,5% (40.000.000 / 64.000.000) της συνολικής υπεραξίας η 
ζημία των 50.000.000 δρχ θα εκπέσει κατά ποσοστό 62.5% από την 
υπεραξία του οικοπέδου δηλαδή 31.250.000 δρχ και κατά ποσοστό 37.5% 
από την υπεραξία του κτιρίου δηλαδή 18.750.000 δρχ

Επομένως η φορολογητέα υπεραξία του οικοπέδου είναι 8.750.000 δρχ 
(40.000.000 - 31.250.000) και αυτή του κτιρίου 5.250.000 (24.000.000 -
18.750.000).

Ο φόρος υπεραξίας που οφείλεται σε αυτή την περίπτωση είναι:
Υπεραξία οικοπέδου 8.750.000 χ 5% = 437.500 
Υπεραξία κτιρίου 5.250.000 χ 8% = 420.000 

Σύνολο 857.500

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη περίπτωση αυτή η εταιρεία χάνει το 

δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας που αφαίρεσε από την υπεραξία.
Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει την ζημία 

των 50.000.000 δρχ από την υπεραξία που προέκυψε, θα διατηρούσε το
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δικαίωμα μεταφοράς αυτής στα επόμενα έτη για συμψηφισμό και ως φόρο 
υπεραξίας θα κατέβαλε:

Υπεραξία οικοπέδου 40.000.000 χ 5% = 2.000.000 
Υπεραξία κτιρίου 24.000.000 χ 8% = 1.920.000 

Σύνολο 3.920.000

4.4. Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν σε ακίνητα καλούνται να 
καταβάλλουν τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων υπολογίζεται επί της αξίας του ακινήτου 
όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τις τιμές ζώνης των ακινήτων που 
έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, και τους συντελεστές 
που ισχύουν στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο και με τους οποίους 
πολλαπλασιάζεται η τιμή ζώνης. Βέβαια σε κάθε περίπτωση όταν το 
συμφωνηθέν τίμημα είναι μεγαλύτερο της παραπάνω αξίας τότε ο φόρος 
υπολογίζεται επί του συμφωνηθέντος τιμήματος.

Ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης επί της αξίας που προκύπτει 
σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω είναι 7% για το μέχρι 5.000.000δρχ 

της αγοραίας αξίας και σε 9% για το πέρα του ποσού αυτού τμήμα αυτής.
Οι παραπάνω συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων 

προσαυξάνονται από 7% σε 9% και από 9% σε 11% αντίστοιχα όταν το 
ακίνητο που μεταβιβάζεται βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή που 
λειτουργεί ή έχει συσταθεί πυροσβεστική υπηρεσία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο φόρος μεταβίβασης όπως υπολογίζεται 

παραπάνω μειώνεται στο 14 σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων 

εταιρειών με σύσταση νέας ή με συγχώνευση ή εξαγορά μίας ή 
περισσοτέρων από άλλη, συνέπεια της οποίας συντελείται η μεταβίβαση
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ακινήτων , καθώς και επί συγχωνεύσεως ανωνύμου εταιρείας με 
συνεταιρισμό.

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την 
υποβολή της δήλωσης.

Τελευταία διαφαίνεται ότι στις προθέσεις των όσων χαράζουν την 
φορολογική πολιτική είναι η κατάργηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων 
και η αντικατάσταση του από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

4.5. Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον Ν.2459/1997 προβλέπεται η επιβολή φόρου στη μεγάλη 
ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και αποτελείται από ακίνητα 
ή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στη 
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε νομικού προσώπου και είναι 
ετήσιος.

Υπόχρεη σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι κάθε επιχείρηση η 
οποία κατά την 1η Ιανουάριου κάθε έτους έχει στην κυριότητα της ακίνητα 

τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, ασχέτως αν η έδρα της επιχείρησης 
βρίσκεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Βέβαια θα πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί η αξία αυτών των ακινήτων 
σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού και εφόσον αυτή 
υπερβαίνει τα 83.000.000δρχ τότε η υπερβάλλουσα αυτή αξία υποβάλλεται 
σε φόρο με συντελεστή 0,7% . ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε 
τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις.

Από τον φόρο αυτό απαλλάσσονται τα κτίσματα των ακινήτων 
ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή άσκηση εμπορικής 
δραστηριότητας από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, και γενικά 

επαγγελματικές επιχειρήσεις.
Επομένως είναι σαφές ότι στο φόρο αυτό είναι υπόχρεη η επιχείρηση η 

οποία επενδύει σε ακίνητα, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιεί για την άσκηση 
της κύριας δραστηριότητας της.
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4.6. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Ν. 
2601/98

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 2601/1998 αντικατέστησε το ν. 1892/1990 
και έχει εφαρμογή για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από 15-4-1998 
και μετά.

Ο νόμος αυτός έχει διαφορετική δομή και σημαντικές διαφορές σε σχέση 
με τον προηγούμενο νόμο 1892/1990, κυρίως ως προς τα είδη των 

παρεχόμενων ενισχύσεων, τη διάκριση των επενδυτικών φορέων σε νέους 
και παλαιούς, τον καθορισμό των περιοχών της Επικράτειας, τις 

προϋποθέσεις και περιορισμούς που θεσπίζονται για πρώτη φορά για τη 
χορήγηση των ενισχύσεων.

4.6.1 Είδη ενισχύσεων

Στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται με το ν. 2601/1998 παρέχονται 
τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

Α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο 
χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του 
επενδυτικού σχεδίου.

Β) Επιδότηση των τόκων που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο 
τμήματος των καταβαλλόμενων τόκων των μακροπρόθεσμων δανείων 
τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, που λαμβάνονται για την υλοποίηση της 
ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.

Γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη 
από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
Δ) Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού επί της αξίας της 
ενισχυόμενης επένδυσης ή / και της αξίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης,, 

καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η 
χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 

φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών της πρώτης δεκαετίας από
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την πραγματοποίηση της επένδυσης ή του προγράμματος, με το 
σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.

Παρέχονται ειδικά κίνητρα, πέραν των ανωτέρω, για ιδιαζόντως 
σημαντικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές και τουριστικές επενδύσεις, ύψους 

άνω των είκοσι πέντε (25) δις. δρχ. με σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα της χώρας, και στην απασχόληση με τη δημιουργία 300 
τουλάχιστον νέων θέσεων μόνιμης απασχόλησης.

Τα είδη ενισχύσεων παρέχονται εναλλακτικά σε δύο πακέτα κινήτρων ως 
εξής:
Α) Επιχορήγηση ή / και επιδότηση τόκων ή / και επιδότηση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης.
Β) Φορολογική απαλλαγή και επιδότηση τόκων αν ληφθεί επενδυτικό 
δάνειο.

Για την εφαρμογή των ενισχύσεων του νέου νόμου οι φορείς (εταιρείες ή 
ατομικές επιχειρήσεις) της επενδυτικής δραστηριότητας, διακρίνονται σε 
νέους ή παλαιούς.

Νέοι φορείς θεωρούνται οι νεοϊδρυόμενες εταιρείες ή ατομικές 
επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής πριν 

παρέλθει πενταετία από τη σύσταση τους ή την έναρξη επιτηδεύματος 
προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις.

Παλαιοί φορείς είναι εκείνοι που υποβάλλουν αίτηση για εφαρμογή των 
ενισχύσεων του παρόντος, μετά την πάροδο πενταετίας από τη σύσταση 
του, ή την έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις. Οι 

φορείς οι οποίοι προέρχονται από συγχώνευση ή απορρόφηση 
υφισταμένων επιχειρήσεων, θεωρούνται ως παλαιοί, εφ’ όσον έστω και για 
μία από αυτές έχει παρέλθει πενταετία από τη σύσταση της.

Οι κεφαλαιακές ενισχύσεις (επιχορήγηση-επιδότηση τόκων- επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης) παρέχονται αποκλειστικά στους νέους φορείς, 
οι οποίοι όμως έχουν τη δυνατότητα εναλλακτικής πρόσβασης και στο 
δεύτερο πακέτο κινήτρων (δηλαδή φορολογική απαλλαγή και επιδότηση 

τόκων, αν λάβουν επενδυτικό δάνειο.
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4.6.2. Δικαιούχοι φορολογικών απαλλαγών

Οι φορολογικές απαλλαγές και η επιδότηση των τόκων απευθύνονται 
αποκλειστικά στους παλαιούς φορείς και εναλλακτικά στους νέους όπως 
προαναφέρθηκε.

Επιση μαίνεται ότι δεν υφίσταται διάκριση στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Στα πολυετή (2-5 έτη) επιχειρηματικά σχέδια των παλαιών φορέων 

παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης.

• Στα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης, εφόσον 
υποβάλλονται από παλαιούς φορείς, παρέχονται όλα τα είδη 
ενισχύσεων πλην της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και 

κάθε άλλης ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα.

• Στις ιδιαζόντως σημαντικές (άνω των 25 δις δρχ.) επενδύσεις 
παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων.

• Στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής,
ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων 
κατασκηνώσεων παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων 
εφόσον πραγματοποιούνται από παλαιούς φορείς.

• Στις επενδύσεις ίδρυσης χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων παρέχεται 
μόνο επιχορήγηση ανά δημιουργούμενη νόμιμη θέση στάθμευσης 
είτε πραγματοποιούνται από νέους είτε από παλαιούς φορείς.

• Στις επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στη διαδικασία 
πιστοποίησης προϊόντων και διασφάλισης της ποιότητας, στην 
ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας, στην προσαρμογή φιλικής 
τεχνολογίας, στην παραγωγική διαδικασία, στην παραγωγή 
καινοτομικών προϊόντων και εισαγωγής καινοτομιών στην 
παραγωγική διαδικασία, στην οικολογική αποσυναρμολόγηση 
προϊόντων συσκευασίας, παρέχεται μόνο επιχορήγηση είτε 
πραγματοποιούνται από νέους είτε από παλιούς φορείς.

• Στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις των
Ο.Τ.Α. ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Συνεταιρισμών παρέχονται 

εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων ανεξάρτητα αν
πραγματοποιούνται από παλαιούς ή νέους φορείς.
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• Στις επενδύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Αλβανία 
παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης ανεξάρτητα αν 
πραγματοποιούνται από παλαιούς ή νέους φορείς.

• Στις επενδύσεις τεχνικών εταιρειών νέων ή παλαιών φορέων 
παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης.

• Στις επενδύσεις εμπορικών επιχειρήσεων παρέχονται μόνο τα 
κίνητρα του δεύτερου πακέτου ανεξάρτητα αν πραγματοποιούνται 
από παλαιούς ή νέους φορείς.

Στο νέο αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Πρωτογενή (π.χ. θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις 
ιχθυοκαλλιέργειας).

Δευτερογενή (μεταποιητικές επιχειρήσεις).
Τριτογενή τομέα (π.χ. εργαστήρια εφαρμοσμένης βιομηχανικής, 

ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και 
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας, επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και 

βιομηχανικών σχεδίων, παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης 
τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών 
ποιότητας κ.λ.π.).

Τουρισμό (περιλαμβάνονται εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων και οι 

ειδικές τουριστικές υποδομές, όπως συνεδριακά και χιονοδρομικά κέντρα, 
μαρίνες, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουρισμού υγείας, 
προπονητικού και αθλητικού τουρισμού, αξιοποίηση ιαματικών πηγών, 
εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε ξενοδοχεία και οβπιρίης 
κ.λ.π.).

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που υπάγονται στον Ν.2601/98 είναι οι 

εξής:
• Βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

• Παραγωγή προϊόντων καπνού.

• Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών.

• Κατασκευή ειδών ένδυσης - κατεργασία και βαφή γουναρικών.

• Κατεργασία δέρματος - κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων.
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• Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από τα έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας

• Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.

• Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.

• Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και 
πυρηνικών καυσίμων.

• Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.

• Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές 

ύλες.

• Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.

• Παραγωγή βασικών μετάλλων.

• Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και 

τα είδη εξοπλισμού.

• Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.

• Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

• Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.

• Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και 
επικοινωνιών.

• Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακρίβειας και οπτικών 
οργάνων - κατασκευή ρολογιών κάθε είδους.

• Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων - κατασκευή ρυμουλκούμενων 
και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

• Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

• Κατασκευή επίπλων - λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.

• Ανακύκλωση.

• Παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού.
Για την κατηγορία αυτών των επιχειρήσεων οι κυριότερες ενισχυόμενες 

δαπάνες είναι οι εξής:

Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, 
κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και δαπάνες 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων.
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Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
που παραμένουν για δύο έτη σε αδράνεια.

Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια που 
βρίσκονται σε βιομηχανικές περιοχές.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού, ως και λοιπά μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αυτών.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων 
αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αγοράς του αναγκαίου λογισμικού και 
των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο της εγκατάστασης 
του.

Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων (κλαρκ, φορτωτές) διακίνησης 
υλικών και προϊόντων εντός του εργοστασίου ( όχι φορτηγά) και η αγορά 
καινούργιων πούλμαν για τη μεταφορά του προσωπικού.

Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων.
Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών και 

λοιπών αιθουσών για συνεστίαση και κατάρτιση του προσωπικού, καθώς 
και ο εξοπλισμός αυτών, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι 
εγκατεστημένη η επιχείρηση.

Οι δαπάνες επενδύσεων προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού 
της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της 

ατμόσφαιρας.
Οι δαπάνες για την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων εφαρμοσμένης 

βιομηχανικής, ενεργειακής ή μεταλλευτικής έρευνας κτλ.
Για τις εμπορικές επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την αγορά και 

πώληση αγαθών οι ενισχυμένες δαπάνες είναι:
Οι δαπάνες αγοράς συστημάτων μηχανοργάνωσης, περιλαμβανομένων 

των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, και των δαπανών 

εκπαίδευσης του προσωπικού κατά το στάδιο εγκατάστασης του. 
Διευκρινίζεται ότι η αγορά λογισμικού αποτελεί ενισχυόμενη δαπάνη μόνο 
στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την επένδυση, δηλαδή στην 

περίπτωση που στην επένδυση συμπεριλαμβάνεται και η αγορά 
συστημάτων μηχανοργάνωσης.
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Οι δαπάνες κατασκευής αποθηκών και ψυκτικών θαλάμων, καθώς και οι 
δαπάνες αγοράς εξοπλισμού αποθηκών, οργάνων και εξοπλισμού 
ποιοτικού ελέγχου, που πραγματοποιούνται από πέντε τουλάχιστον Μ.Μ.Ε. 
εμπορικές επιχειρήσεις που ο κύκλος των εργασιών τους δεν υπερβαίνει 
αθροιστικά κατά την τελευταία τριετία το ποσό των 5 δις δρχ.

Στην κατηγορία των τουριστικών επιχειρήσεων περιλαμβάνονται οι 

ακόλουθες τουριστικές δραστηριότητες:
Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον Β' τάξης. 

Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων 
κατωτέρων της Ρ τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή 

παραδοσιακά, εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται σε Π 
τάξης.
Μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές 
μονάδες τουλάχιστον Π τάξης.
Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων 
κατασκηνώσεων (camping) τουλάχιστον Γ τάξης.
Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού συνεδριακών κέντρων.
Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού χιονοδρομικών κέντρων.

Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού αξιοποίησης ιαματικών πηγών. 
Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού λιμένων σκαφών αναψυχής 
(μαρίνες).
Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γηπέδων γκολφ.
Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κέντρων θαλασσοθεραπείας. 
Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κέντρων τουρισμού υγείας.
Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κέντρων προπονητικού - αθλητικού 
τουρισμού που δημιουργούνται μόνο από εταιρείες που λειτουργούν και 
εκμεταλλεύονται ξενοδοχειακές μονάδες ή από εταιρείες των οποίων εταίροι 
είναι μόνο εταιρείες που λειτουργούν και εκμεταλλεύονται ξενοδοχειακές 
μονάδες.

Ενισχυόμενες δαπάνες είναι οι εξής:

Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου.
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Οι δαπάνες επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής των 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς 
και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού περιλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού. Τα 
μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων 

αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού και 
των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο εγκατάστασης του.

Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και μαζικής 
μεταφοράς του προσωπικού.

Οι δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό 
της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της 
ατμόσφαιρας, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης 
του ύδατος.

Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού και για 
κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, που προκύπτουν από τις κατά 
περίπτωση καθοριζόμενες προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία του 
Ε.Ο.Τ. και που τυχόν δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω οριζόμενες ως 
ενισχυόμενες δαπάνες κτλ.

4.6.3. Περιοχές κινήτρων και παρεχόμενες ενισχύσεις κατά 
περιοχή

Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2601/1998 η Επικράτεια 
κατανέμεται σε τέσσερις (4) περιοχές, ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ Α': Περιλαμβάνει το Νομό Αττικής (εκτός της επαρχίας 
Τροιζηνίας και τη ζώνη Λαυρεωτικής), καθώς και το Νομό Θεσσαλονίκης 

(εκτός της ΒΙ.ΠΕ. ΕΤΒΑ, την Επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του 
ποταμού Αξιού).
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ΠΕΡΙΟΧΗ Β': Περιλαμβάνει τη ΒΙ.ΠΕ. ΕΤΒΑ, την Επαρχία Λαγκαδά και το 
τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης και την Επαρχία 
Τροιζηνίας του Ν. Αττικής.
ΠΕΡΙΟΧΗ Π: Για το διάστημα από την έναρξη ισχύος του ν. 2601/1998 και 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000 περιλαμβάνονται στην περιοχή Ρ η ζώνη 
της Λαυρεωτικής και οι Περιφέρειες, οι νομοί και τα τμήματα των νομών που 
δεν εντάσσονται, κατά τα ανωτέρω στις Α\ Β\ και Δ' περιοχές, ανεξάρτητα 
από τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ένταξη τους στην περιοχή Π 
(Άρθρο 35 ν. 2638/1998).
ΠΕΡΙΟΧΗ Δ': Περιλαμβάνει τη Θράκη, τις ΒΙ.ΠΕ. ΕΤΒΑ Ηπείρου, τα νησιά 
με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους, τα νησιά της περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, τη νήσο Θάσο, το Νομό Δωδεκανήσου (πλην της πόλης της 

Ρόδου) και την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας σε 
απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι 
δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη 
αυτή.

Στους νέους επενδυτικούς φορείς, παρέχονται εναλλακτικά το Α' πακέτο 
ενισχύσεων ή το Β', ως οι κατωτέρω πίνακες:

Α’ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜ. ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Δ’ 40% 40% 40%
Γ 30% 30% 30%
Β’ 15% 15% 15%
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Β’ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

(ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)

Δ’ 40% 100%
Γ 30% 70%

Β’ 15% 40%

Στους παλαιούς επενδυτικούς φορείς παρέχεται μόνο το Β' πακέτο 
ενισχύσεων. Για την Α' περιοχή με την επιφύλαξη των εν συνεχεία 
εξαιρέσεων δεν παρέχεται καμία ενίσχυση.

Σημείωση: Η ενίσχυση της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης 
υπολογίζεται επί της αξίας κτήσης από την εταιρεία χρηματοδοτικής 
μίσθωσης του ενισχυόμενου εξοπλισμού, ενώ η ενίσχυση της φορολογικής 
απαλλαγής επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εξοπλισμού.

Στις ειδικές περιπτώσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(ως το αντίστοιχο άρθρο 9 του ν. 1892/1990), για την παραγωγή προϊόντων 
ή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, ή νέων προϊόντων ή 
επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, ή για αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και υποκατάστασης υγρών καυσίμων και 
ηλεκτρικής ενέργειας, ως και για ίδρυση ή επέκταση εργαστηρίων 
εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής ή μεταλλευτικής έρευνας, 
παρέχονται ενισχύσεις ως οι κατωτέρω πίνακες:
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Α’ ΠΑΚΕΤΟ
MONO ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΧΡΗΜ.ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Δ’ 40% 40% 40%

Γ 40% 40% 40%
Β’ 30% 30% 30%

Β’ ΠΑΚΕΤΟ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΚΩΝ

Δ' 100% 40%
Γ 100% 40%
Β’ 70% 30%
Α’ 60% 25%

Για επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εξοπλισμού που πραγματοποιούνται είτε από παλαιούς είτε από νέους 
φορείς στη ΒΙ.ΠΕ. ΕΤΒΑ στην επαρχία Λαγκαδά, και το τμήμα δυτικά του 
Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της 
φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων σε ποσοστά 40% και 15% 
αντίστοιχα.

Για τις επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εξοπλισμού που θα υποβληθούν από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις 

Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας και Δράμας, παρέχονται 5 επιπλέον 
ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης, επιδότησης τόκων ή και επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τούτο δεν ισχύει για τις ειδικές επενδύσεις και 
τα επιχειρηματικά σχέδια.
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Για τις επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων, που είναι 
εγκαταστημένες στο νομό Αττικής και μετεγκαθίστανται στον ίδιο νομό 
παρέχεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ή και επιδότησης 
τόκων σε ποσοστά 40% και 15% αντίστοιχα.

Τα ίδια ποσοστά ισχύουν και για τις συμπληρωματικές επενδύσεις που 
γίνονται ταυτόχρονα με την μετεγκατάσταση.

Για τις επενδύσεις για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 
παρέχονται σε όλες τις περιοχές, πλην της περιοχής Α', τα ακόλουθα 
ποσοστά ενισχύσεων:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΚΩΝ LEASING

Δ’ 25% 25% 25%
Γ' 15% 15% 15%
Β’ - - -

Εναλλακτικά ισχύουν τα εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

LEASING

Δ’ 60% 25%
Γ 40% 15%
Β’ _ _

Εφαρμόζονται ενιαία και παρέχονται χωρίς κλιμάκωση σε όλες τις 
περιοχές της επικράτειας σε:

Τουριστικές επενδύσεις:

Για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και 
camping (δωρεάν επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και χρηματοδοτικής
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μίσθωσης σε ποσοστό 25% καθώς και φορολογικές απαλλαγές σε ποσοστό 
60%).

Μετατροπή παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές 
μονάδες (δωρεάν επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης σε ποσοστό 40% καθώς και φορολογικές απαλλαγές σε ποσοστό 
100%).

Για συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, αξιοποίηση ιαματικών 
πηγών, λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κέντρα θαλασσοθεραπείας, 
κέντρα τουρισμού υγείας και κέντρα προπονητικού - αθλητικού τουρισμού 
(δωρεάν επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και χρηματοδοτικής μίσθωσης σε 
ποσοστό 35% καθώς και φορολογικές απαλλαγές σε ποσοστό 70%).

Για αυτοτελή συνεδριακά κέντρα εκτός ξενοδοχείων και γήπεδα γκολφ 
(δωρεάν επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και χρηματοδοτικής μίσθωσης σε 
ποσοστό 40% καθώς και φορολογικές απαλλαγές σε ποσοστό 100%).

Επενδύσεις εμπορικών επιχειρήσεων (μόνο η ενίσχυση της φορολογικής 
απαλλαγής σε ποσοστό 50%).

Επενδύσεις υλοποίησης των ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών 
σχεδίων (μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ενιαίο ποσοστό 35%).

Επενδύσεις τεχνικών εταιρειών (μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε 
ενιαίο ποσοστό 10%).

Επενδύσεις δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων (μόνο η ενίσχυση 
της επιχορήγησης με ποσό 600.000 δρχ. ανά νόμιμη θέση στάθμευσης).

Επενδύσεις παραγωγής και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού δωρεάν 
επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ποσοστό 
40% καθώς και φορολογικές απαλλαγές σε ποσοστό 100%).

Επενδύσεις μεταλλευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων αξιοποίησης 
βιομηχανικών ορυκτών και λατόμευσης μαρμάρων (δωρεάν επιχορήγηση, 
επιδότηση τόκων και χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ποσοστό 30% καθώς 
και φορολογικές απαλλαγές σε ποσοστό 70% πλην Α' περιοχής).
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4.6.4. Προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων

Οι επενδύσεις ή και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης 

εξοπλισμού για να υπαχθούν στις ενισχύσεις που προβλέπει ο ν. 
2601/1998 πρέπει απαραίτητα να υπερβαίνουν ένα ελάχιστο ποσό. Το κατά 

περίπτωση ελάχιστο ύψος καθορίζεται ως εξής:
Για τις επενδύσεις για ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών μονάδων μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων 45.000.000 δρχ., εκτός εκείνων που 
πραγματοποιούνται στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τις 
Σποράδες και στα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη. Για τις οποίες το ελάχιστο 
ύψος επένδυσης ορίζεται στο ποσό των 25.000.000 δρχ.

Γ ια τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού των παραπάνω μονάδων το ελάχιστο 
ύψος ορίζεται σε 10.000.000 δρχ.

Γ ια τις επενδύσεις για ίδρυση ή επέκταση μονάδων λοιπών 
μεταποιητικών επιχειρήσεων 60.000.000 δρχ.

Γ ια τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού των παραπάνω μονάδων το ελάχιστο 
ύψος επένδυσης ορίζεται σε 10.000.000 δρχ.

Γ ια τις επενδύσεις των εμπορικών επιχειρήσεων που περιγράφονται στο 
νόμο, το ελάχιστο ύψος της επένδυσης είναι 60.000.000 δρχ. και 

προκειμένου για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από κοινού από 
πέντε τουλάχιστον εμπορικές επιχειρήσεις, το ελάχιστο ύψος ορίζεται σε
500.000. 000 δρχ.

Για επενδύσεις για ίδρυση μονάδων τουριστικών επιχειρήσεων
250.000. 000 δρχ., πλην εκείνων που πραγματοποιούνται στην περιοχή Δ', 
για τις οποίες το ελάχιστο ύψος ορίζεται σε 150.000.000 δρχ.

Για επενδύσεις για επέκταση των παραπάνω μονάδων, 150.000.000 
δρχ., πλην εκείνων που πραγματοποιούνται στη Δ' περιοχή, για τις οποίες 
το ελάχιστο ύψος ορίζεται σε 100.000.000 δρχ.

Γ ια επενδύσεις εκσυγχρονισμού των παραπάνω μονάδων, 

περιλαμβανομένων και της ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού 
ξενοδοχειακών μονάδων, 50.000.000 δρχ.
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Ειδικά για επενδύσεις για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό 
ξενοδοχειακών μονάδων κάτω των 50 κλινών, το ελάχιστο ύψος ορίζεται σε
25.000.000 δρχ.

Για επενδύσεις για επισκευή, αποκατάσταση και μετατροπή 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

25.000.000 δρχ.
Για επενδύσεις για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό τουριστικών 

οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) 25.000.000 δρχ.

Για επενδύσεις για ίδρυση ή επέκταση μονάδων των γεωργικών, 
κτηνοτροφικών και ιχθυοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων 30.000.000 δρχ.

Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των παραπάνω μονάδων το ελάχιστο 
ύψος ορίζεται σε 10.000.000 δρχ.

4.6.5. Προϋποθέσεις ενίσχυσης της φορολογικής 

απαλλαγής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού το αφορολόγητο αποθεματικό 
υπολογίζεται στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού που δηλώνονται με την 

εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα οποία προέρχονται 
από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε οι δραστηριότητες 
αυτές υπάγονται στο ν. 2601/1998 είτε όχι, και ανεξαρτήτως από την 
περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων 
για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που 
διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον 
επιχειρηματία.

Επομένως, με βάση τις διατάξεις αυτές το αφορολόγητο αποθεματικό 
υπολογίζεται μόνο επί των καθαρών κερδών του ισολογισμού και όχι επί 
των αναμορφωμένων κερδών με την προσθήκη λογιστικών διαφορών. 
Συνεπώς στις δηλωθείσες λογιστικές διαφορές με την εμπρόθεσμη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος δεν υπολογίζεται το αφορολόγητο αποθεματικό, 
όπως αυτό γινόταν με τις διατάξεις του ν. 1892/1990. Περαιτέρω, το 

αφορολόγητο αποθεματικό υπολογίζεται στα συνολικά καθαρά κέρδη που

92



προκύπτουν από τον ισολογισμό, ανεξάρτητα αν αυτά προέρχονται από 
δραστηριότητες που υπάγονται στο νόμο ή όχι.

Επομένως, αν η επιχείρηση είναι μικτή (βιομηχανική και εμπορική) 
υπολογίζεται το αφορολόγητο αποθεματικό και στα κέρδη που προέρχονται 
από την εμπορική δραστηριότητα.

Επίσης, αν έχει έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και από διάφορα 
άλλα παρεπόμενα έσοδα από οποιαδήποτε πηγή (έσοδα από ακίνητα, 
έσοδα από τόκους δανείων, έσοδα από τόκους αλλοδαπών τραπεζών κτλ.) 
υπολογίζεται το αφορολόγητο ποσό και επί των εσόδων αυτών.

Θέμα δημιουργείται, αν η εταιρεία μεταξύ των καθαρών κερδών του 
ισολογισμού έχει συμπεριλάβει και έσοδα αφορολόγητα ή έσοδα 
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης, θα υπολογισθεί και επί αυτών των κερδών αφορολόγητο 
αποθεματικό.

Τα έσοδα αυτά για τον υπολογισμό του αφορολόγητου αποθεματικού δεν 
θα ληφθούν υπόψη και κατά συνέπεια θα αφαιρεθούν από τα καθαρά 
κέρδη του ισολογισμού για τον υπολογισμό του αφορολόγητου 
αποθεματικού, τα οποία στη συνέχεια θα εμφανισθούν στο πίνακα διάθεσης 
των κερδών στους οικείους λογαριασμούς της καθαρής θέσης στον 
ισολογισμό. Ομοίως, αν η ανώνυμη εταιρεία προβεί σε διανομή κερδών που 
μεταξύ αυτών υπάρχουν και έσοδα αφορολόγητα ή έσοδα φορολογηθέντα 
κατ’ ειδικό τρόπο, για τον υπολογισμό του αφορολόγητου αποθεματικού θα 
αφαιρεθούν από τα καθαρά κέρδη του ισολογισμού το μέρος των κερδών 
αυτών που δεν διανεμήθηκε και το οποίο θα εμφανίσει στους λογαριασμούς 
της καθαρής θέσης του ισολογισμού. Περαιτέρω, το αφορολόγητο 
αποθεματικό υπολογίζεται στα συνολικά καθαρά κέρδη του ισολογισμού, 
ανεξάρτητα από ποια περιοχή προέρχονται αυτά. Έτσι π.χ. για εταιρεία που 
είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα και ασκεί εμπορική δραστηριότητα και έχει 
και εργοστάσιο στην Λάρισα, το αφορολόγητο αποθεματικό θα υπολογισθεί 
στο συνολικό ποσό των καθαρών κερδών που προέρχονται από τη 
δραστηριότητα της Αθήνας και του εργοστασίου της Λάρισας.

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Π κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η 
φορολογική απαλλαγή πραγματοποιείται από τα καθαρά κέρδη που
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δηλώνονται με την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αφού 
αφαιρεθούν οι απολήψεις.

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Ρ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η 
φορολογική απαλλαγή υπολογίζεται στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού 
που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, 
μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού 
αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται ή 
αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία. Επί του υπολοίπου 

των κερδών που απομένουν (αδιανέμητα κέρδη) διενεργείται για ολόκληρο 
αυτό το ποσό αφορολόγητο αποθεματικό, χωρίς να υφίσταται ο 
περιορισμός που ίσχυε με το ν. 1892/1990 που προέβλεπε ότι οι 
αφορολόγητες δεν μπορούσαν να υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσοστό των 
αδιανέμητων κερδών.

Έτσι στην περίπτωση ανώνυμης εταιρείας για τον υπολογισμό του 
αφορολόγητου αποθεματικού θα αφαιρεθούν από τα καθαρά κέρδη του 
ισολογισμού το τακτικό αποθεματικό που σχηματίζεται, καθώς και τα 
διανεμόμενα ποσά από τα κέρδη (μερίσματα, αμοιβές μελών Δ.Σ., αμοιβές 
στους εργαζόμενους).

Η σχετική διάταξη του νόμου δεν αναφέρει ότι αφαιρείται από τα καθαρά 
κέρδη και ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο τακτικό αποθεματικό και 
στα διανεμόμενα ποσά. Η αφαίρεση του φόρου αυτού θα πρέπει να γίνει 
οπωσδήποτε, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση στο πίνακα διάθεσης 
κερδών δεν θα υπάρχει τέτοιο ποσό κερδών, που να μπορεί να εμφανισθεί 
το σχηματιζόμενο αφορολόγητο αποθεματικό του ν. 2601/1998.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, δεν υπολογίζεται αφορολόγητο 
αποθεματικό επί των λογιστικών διαφορών που δηλώνονται από την 
επιχείρηση.

Επειδή για τις λογιστικές αυτές διαφορές οφείλει η επιχείρηση να 
καταβάλλει φόρο εισοδήματος, θα πρέπει για να καταστεί δυνατόν να 

υπάρχει τέτοιο ποσό κερδών στη διάθεση κερδών που να μπορεί να γίνει η 

εμφάνιση του σχηματιζόμενου αφορολόγητου αποθεματικού στον Πίνακα 
Διάθεσης κερδών, να αφαιρεθεί από τα κέρδη του ισολογισμού και ο φόρος 

επί των λογιστικών διαφορών μετά την αναγωγή του ποσού αυτού σε μικτό 
ποσό.
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Το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη της 
διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση ή η χρηματοδοτική μίσθωση 
του εξοπλισμού.

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη της επένδυσης στο 
καθεστώς ενισχύσεων της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.2601/1998, το αφορολόγητο 
αποθεματικό σχηματίζεται επίσης από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 
που έγινε η επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η σχετική 
διαπιστωτική πράξη ένταξης που προβλέπεται στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 24 του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

Επομένως, εφόσον έγινε η επένδυση (ολοκληρώθηκε) και στη 
διαχειριστική χρήση που έγινε η επένδυση η επιχείρηση είχε καθαρά κέρδη, 
αν δεν σχημάτισε αφορολόγητο αποθεματικό ή σχημάτισε για ένα μέρος 
των κερδών, τότε η επιχείρηση για τις επενδύσεις που αναλογούν στα 
κέρδη αυτά που δεν πραγματοποίησε το αφορολόγητο αποθεματικό, χάνει 
το δικαίωμα να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό στις επόμενες 
χρήσεις.

Επίσης, αν η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις 
και κατά τη χρήση που έγινε η επένδυση δεν πραγματοποίησε καθαρά 
κέρδη ή τα πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν επαρκούν, τότε το αφορολόγητο 
αποθεματικό σχηματίζεται από κέρδη των αμέσως επόμενων 
διαχειριστικών χρήσεων μέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της αξίας της 

ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας του εξοπλισμού που η χρήση του 
αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν 
τις δέκα διαχειριστικές χρήσεις.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της επένδυσης διαρκεί πέραν της μίας 
διαχειριστικής χρήσης παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού του 
αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης για 
τις δαπάνες επενδύσεων που γίνονται σταδιακά κάθε χρόνο, με την 
προϋπόθεση ότι η επένδυση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από 
τον χρόνο έναρξης της. η δυνατότητα αυτή υπήρχε και με τις διατάξεις του 

Ν. 1892/90 αλλά αφορούσε μόνο τις δαπάνες επένδυσης για την ανέγερση 
βιομηχανοστασίου και λοιπών κτιρίων.
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Το αφορολόγητο αττοθεματικό που σχηματίζει η επιχείρηση για τις 
πραγματοποιούμενες δαπάνες επενδύσεων εμφανίζεται σε ξεχωριστό 
λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της.

Οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής 
υποχρεούνται στην τήρηση προσθέτων βιβλίων όπως αυτά προβλέπονται 
από τον Κ.Β.Σ.

Η επιχείρηση υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής 
επένδυσης να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.ΟΎ. αίτηση με την οποία να ζητά 
τον έλεγχο της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Με την αίτηση αυτή 
συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλες οι 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες που σχετίζονται με την επένδυση και τα 
αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία. Η αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
υποβάλλεται μέσα στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών και το αργότερο μέχρι 

το τέλος του οικονομικού έτους ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να 
προβεί στον έλεγχο της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.

Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση παραγωγικών 
επενδύσεων, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, για τις οποίες η επιχείρηση 
επιθυμεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης για την απόκτηση χρήσης καινούργιου σύγχρονου 
μηχανολογικού εξοπλισμού, η παροχή του κινήτρου της φορολογικής 
απαλλαγής χορηγείται, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την λήξη της 
μίσθωσης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο 
όρος αυτός θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται στη σχετική 
σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Στη συνέχεια αναφέρεται ένα παράδειγμα εταιρείας που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν.2601/98, στο οποίο υπολογίζεται το αφορολόγητο 
αποθεματικό του ως άνω νόμου, υπολογίζονται τα φορολογητέα κέρδη και 
γίνεται η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Έστω ανώνυμη εταιρεία με ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο, πραγματοποίησε κατά το έτος 2000, στη περιοχή του 
Βόλου (Γ περιοχή), επένδυση της τάξεως των 400.000.000 δρχ.

Στη χρήση του 2001 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 250.000.000 δρχ.
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Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε από τα κέρδη της χρήσης 
να διανεμηθεί το ποσό των 30.000.000 δρχ στους μετόχους ως μέρισμα 

ΧΡήσης.
Αρχικά θα υπολογιστεί το τακτικό αποθεματικό ως εξής:
Καθαρά κέρδη 250.000.000
Μείον: φόρος εισοδήματος 100.000.000 
Υπόλοιπο κερδών 150.000.000
Άρα τακτικό αποθεματικό 150.000.000 χ 5% = 7.500.000 δρχ 
Η αξία της επένδυσης που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.2601/98 για την Γ' περιοχή είναι:
400.000.000 χ 70% = 280.000.000 δρχ
Το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.2601/98 υπολογίζεται ως εξής:
Καθαρά κέρδη 
Μείον τακτικό αποθεματικό 
Μείον μέρισμα χρήσης 
Μείον φόρος εισοδήματος 
(37.500.000x40/60)

250.000.000
7.500.000

30.000. 000
25.000. 000

Υπόλοιπο κερδών 187.500.000
Άρα το αφορολόγητο αποθεματικό ανέρχεται στα 187.500.000 δρχ.
Τα φορολογητέα κέρδη και φόρος εισοδήματος έχουν ως εξής:
Καθαρά κέρδη 250.000.000
Μείον αφορολόγητο αποθεματικό 187.500.000 
Φορολογητέα κέρδη 62.500.000
Επομένως ο φόρος εισοδήματος είναι 62.500.000 χ 40% = 25.000.000
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4.6.6. Ανάκληση της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή 
των οφειλόμενων φόρων

Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε 

προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται εφόσον:
1. Πουλήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε 

χρόνια από τότε που αγοράσθηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα 
μηχανήματα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί με χρηματοδοτική 
μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση, για το ποσό που το 
αφορολόγητο αποθεματικό αντιστοιχεί στην αξία αυτών των παγίων. 
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης τους, με νέα πάγια ίσης τουλάχιστον αξίας 
τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋπόθεσης της ενισχυόμενης 
δαπάνης της επένδυσης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

2. θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντιστοίχου ποσού του 
αφορολογήτου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα 
αναληφθεί.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και μη απόκτησης της 
χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση εντός της πενταετούς 
προθεσμίας, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος 
των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω του σχηματισμού του 
αφορολογήτου αποθεματικού.

98



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης, οι οποίες 
ασκούν καθοριστική επίδραση στην παρούσα και μελλοντική πορεία της, 
επηρεάζονται σημαντικά από το πλαίσιο του φορολογικού συστήματος. Στην 

περίπτωση μάλιστα της Ελληνικής πραγματικότητας με το πολυσύνθετο 
φορολογικό σύστημα, το οποίο υπόκειται σε διαρκείς αναθεωρήσεις, η 

επιρροή αυτή αποκτά ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία.
Στο σκέλος των αναγκών χρηματοδότησης βραχυχρονίου και 

μακροχρονίου χαρακτήρα, για κάλυψη τόσο του απαιτουμένου κεφαλαίου 
κινήσεως όσο και της υλοποίησης των επενδυτικών της σχεδίων, η 
επιχείρηση προσφεύγει στα ίδια και ξένα μέσα χρηματοδότησης. Έτσι η 
επιχείρηση αντλεί χρηματοδότηση από την αύξηση του εταιρικού της 
κεφαλαίου, τον σχηματισμό αποθεματικών από τα κέρδη της
(αυτοχρηματοδότηση), αλλά και τον τραπεζικό δανεισμό, τις σύγχρονες 
μορφές συμβάσεων χρηματοδότησης (leasing, factoring, forfaiting, venture 
capital, franchising) κ.α.

Αναφορικά με τις επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης και αυτές 
διακρίνονται με βάση τον χρονικό τους ορίζοντα. Μπορεί να είναι 
βραχυχρονίου χαρακτήρα, όπως η αγορά χρεογράφων άλλων επιχειρήσεων 
και η μεταπώληση τους με προσπορισμό βραχυχρονίου κέρδους, αλλά και 
μακροχρονίου χαρακτήρα όπως οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 
Οι δεύτερες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο λόγω της μεγάλης 
σπουδαιότητάς τους για την μέλλον της επιχείρησης, όσο και από 
φορολογικής απόψεως, αφού εμπίπτουν σε ειδικές διατάξεις του φορολογικού 
συστήματος και υπάγονται σε ειδικούς αναπτυξιακούς νόμους.

Η σύγχρονη επιχείρηση λοιπόν θα πρέπει να λάβει τις χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές αποφάσεις της με γνώμονα, πέραν των άλλων εργαλείων της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης, και το φορολογικό πλαίσιο της Ελληνικής 
πραγματικότητας και αφού προβεί σε διεξοδική έρευνα των εναλλακτικών 

σεναρίων, με λεπτούς χειρισμούς να κάνει χρήση των νόμων και διατάξεων 
της φορολογίας νομικών προσώπων, προκειμένου να πετύχει την ελάχιστη 

δυνατή φορολογική επιβάρυνση. Με αυτό τον τρόπο συνεπικουρούμενη και

99



από τα αναπτυξιακά κίνητρα των επενδυτικών νόμων μπορεί να θέσει τις 
βάσεις για ισχυρή, δυναμική παρουσία στο χώρο του Ελληνικού αλλά και του 
παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι.
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