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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία μελετά την φορολόγηση των νομικών προσώπων και πιο 

συγκεκριμένα τις μεταβολές της, κατά τη διάρκεια των οικονομικών ετών 2013-2014. 

Στην εργασία αρχικά παρατίθενται οι απαραίτητες γενικές έννοιες για την εισαγωγή 

του αναγνώστη στο αντικείμενο της μελέτης και στη συνέχεια μελετώνται οι 

φορολογικές διατάξεις καθώς και οι μεταβολές αυτών, κατά τη διάρκεια αυτών των 

δύο ετών. Έπειτα με τη χρήση παραδειγμάτων γίνεται συγκριτική ανάλυση και  

διατυπώνονται  συμπεράσματα για το πώς επηρεάζεται η συνολική επιβάρυνση των 

νομικών προσώπων από τις μεταβολές των φορολογικών συντελεστών, με τους 

οποίους φορολογούνται για τα δύο οικονομικά έτη που μελετάμε. 

 

  

 

 

 

Abstract 

This study concerns the taxation of legal persons and more precisely its changes within 

the years 2013-2014. At first this paper presents the concepts which are necessary for 

introducing the reader to the object of the study, afterwards it studies the tax provisions 

during these two years and the changes that are made on them. Finally using 

comparative analysis and concrete examples of taxation carries conclusions about the 

effects of the changes on the total charge of legal persons for the two years that we 

study. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία  αναφέρεται στον τομέα της φορολογίας στην Ελλάδα την τελευταία 

διετία και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην οικονομική τους ζωή .Οι φορολογικές αλλαγές που 

έγιναν από το οικονομικό έτος 2013 έως και τις αλλαγές του 2014 για τα νομικά πρόσωπα 

σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους είναι το κύριο αντικείμενο μελέτης αυτής της 

έρευνας. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθούν οι επιπτώσεις της φορολόγησης και το 

αντίκτυπο στην οικονομική ζωή των προσώπων διαχρονικά διότι όπως είναι γνωστό η 

Ελλάδα καθώς και άλλες χώρες της Ευρωζώνης βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και η 

κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές χαρακτηρίζεται ως ‘‘οικονομική κρίση’’. Η 

συγκεκριμένη εργασία μελετά τις επιπτώσεις στα εισοδήματα των φορολογούμενων και πως 

αυτά μεταβλήθηκαν λόγω της αυξημένης φορολογίας που ήταν συνέπεια αυτής. 

Η μελέτη περιλαμβάνει όλο το φάσμα της τάξεως των νομικών προσώπων. Αφορά την 

φορολογητέα τάξη των νομικών προσώπων δηλαδή των προσωπικών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε, Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) . 

Στο πρώτο μέρος παρατίθενται κάποιες γενικές φορολογικές έννοιες σύμφωνα με τη 

νομοθεσία όπου διευκρινίζονται οι όροι που χρησιμοποιούνται στη μελέτη αυτή. Στο δεύτερο 

μέρος φαίνονται οι διατάξεις που αφορούν τις προσωπικές εταιρείες και οι αλλαγές κατά την 

διάρκεια της διετίας αυτής καθώς και ένα παράδειγμα φορολόγησης για κάθε έτος και 

σύγκριση αυτών. Στο τρίτο και τέταρτο μέρος μελετώνται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά 

τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως και τελικά γίνεται διεξαγωγή συμπερασμάτων με βάση 

την έρευνα των φορολογικών διατάξεων για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 όσων αφορά 

την επιρροή που άσκησαν οι τελευταίες στην φορολογική επιβάρυνση των νομικών 

προσώπων συνολικά.  
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται: 

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

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

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

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

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

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

αποτελούν αντικείμενο φόρου, 

δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, 

ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, 

στ) κοινοπραξίες, 

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

μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

Εταιρεία είναι η οποιαδήποτε ένωση προσώπων Φυσικών ή Νομικών προς επίτευξη κάποιου 

κοινού σκοπού. Συνεπώς η εταιρεία δεν έχει πάντα κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί 

να είναι θρησκευτικού, πολιτικού, φιλανθρωπικού ή άλλου σκοπού. 

Οι εταιρικές επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας δυο ή περισσότερων ατόμων ή 

φορέων, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εμφανίζονται σε πολλές μορφές, όπως 

ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, Ανώνυμη Εταιρεία κτλ. και έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση 

με τις ατομικές: ευκολότερη συγκέντρωση κεφαλαίων, μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, 

ορθότητα αποφάσεων λόγω του συλλογικού χαρακτήρα κτλ. Βεβαίως υπάρχουν και 

μειονεκτήματα, όπως, για παράδειγμα, η βραδύτητα στη λήψη αποφάσεων, η δυσκολία 

προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς λόγω της πολυπλοκότητας της παραγωγής της κ.ά. 

Διακρίνονται κυρίως σε: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%28%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC%29
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 Προσωπικές (Ο.Ε, Ε.Ε, αφανείς) 

 Κεφαλαιουχικές - Απρόσωπες (ΑΕ, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε) 

Στην εταιρεία συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι συμβαλλόμενοι. Με την ίδρυση μιας 

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

σκοπός της, κάτι που το καθένα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη δεν θα μπορούσε ή θα απαιτούσε δυσανάλογα μεγάλο 

κόπο για να το πραγματοποιήσει μόνο του. 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, εταιρεία είναι η 

αμφοτεροβαρής σύμβαση με την οποία δύο ή περισσότερα 

πρόσωπα αναλαμβάνουν μεταξύ τους την υποχρέωση να 

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

μέγεθος εισφορές. 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή 

άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές 

(χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται 

τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών 

αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών 

από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές 

διανεμόμενο ποσό. 

 

Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος 

Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο 

για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με 

βάση τον Κ.Φ.Ε. 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A0%CE%95
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Ο.Ε. 

ΚΑΙ Ε.Ε. 

2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

2.1.1. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία 

Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε) είναι εταιρεία την οποία ιδρύουν τουλάχιστον δύο εταίροι, 

εισφέροντας όσο κεφάλαιο τους χρειάζεται ή όσο διαθέτουν, χωρίς να δεσμεύονται 

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

αναφέρονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, που λέγεται καταστατικό. Το 

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

όρους συνεργασίας, δηλαδή τι κεφάλαιο εισέφεραν οι εταίροι, πως θα μοιράζονται τα 

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

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

από άλλες προσωπικές εταιρείες, είναι η ευθύνη των εταίρων, που είναι ίδια για 

όλους. Καθένας ευθύνεται με όλη του την περιουσία και για το σύνολο των 

υποχρεώσεων της εταιρείας, όποιο και αν είναι το ύψος της συμμετοχής του στο 

κεφάλαιο . Στη διοίκηση συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι εταίροι, ενώ η πιστοληπτική 

ικανότητα, λόγω του τρόπου κατανομής της ευθύνης, είναι αρκετά υψηλή. 

Η ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) είναι ένα 

νομικό πρόσωπο, που συνιστάται μεταξύ 

δύο ή περισσότερων προσώπων, φυσικών 

ή νομικών, που έχουν σκοπό να συν 

εμπορεύονται υπό εταιρική επωνυμία. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της 

ομόρρυθμης εταιρείας είναι πως οι εταίροι της ευθύνονται με ολόκληρη την 

περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. 

Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη τους και ομόρρυθμη εταιρεία δεν 

χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα 

ιδιωτικό συμφωνητικό. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
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Το καταστατικό που αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης 

προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη 

διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη 

διάλυσή της, υπογράφεται από όλους τους εταίρους και δεν χρειάζεται να συνταχθεί 

από ή να υπογραφεί σε συμβολαιογράφο. Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την 

επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του 

δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου. Το καταστατικό της 

ομόρρυθμης εταιρίας, μετά την υπογραφή του και πριν δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο, 

προσκομίζεται στο Επιμελητήριο της έδρας της, όπου εγγράφεται στα βιβλία 

επωνυμιών η εταιρική επωνυμία, και στην αρμόδια ∆.Ο.Υ για την καταβολή του 

νόμιμου φόρου. Ειδικότερα, η εταιρία αυτή υπόκειται σε αναλογικό φόρο, που 

υπολογίζεται σε 1% επί της πραγματικής αξίας των εταιρικών εισφορών και που 

καταβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της σχετικής δήλωσης και 

πάντοτε πριν τη δημοσίευση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο. Επίσης, 

καταβάλλεται 0,50% επί του κεφαλαίου υπέρ ΤΣΝ (Ταμείο Συντάξεως Νομικών).Δύο 

αντίγραφα του καταστατικού κατατίθενται στο Πρωτοδικείο έδρας για δημοσίευση. Η 

δημοσίευση αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης-σύστασης της Ο.Ε. Εντός δύο μηνών 

από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία στο οικείο επιμελητήριο. 

2.1.2.   Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία 

Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία που ιδρύεται από δύο η περισσότερα πρόσωπα 

που έχουν σκοπό να εμπορεύονται με εταιρική επωνυμία και στην οποία ένας η 

περισσότεροι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις εταιρικές 

υποχρεώσεις όπως ακριβώς και οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας και 

αποκαλούνται ομόρρυθμοι εταίροι, ενώ ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται 

περιορισμένα, δηλαδή μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, και αποκαλούνται 

ετερόρρυθμοι εταίροι. 

Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται μόνο από τα ονόματα όλων, 

μερικών ή και ενός από τους ομόρρυθμους εταίρους. Ετερόρρυθμος εταίρος 

απαγορεύεται σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο να κάνει οποιαδήποτε πράξη 

διαχείρισης, να εργασθεί σε υπόθεση της εταιρείας ή να συμμετάσχει σε αποφάσεις 

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

στην επωνυμία της επιχείρησης είτε διαχειρίστηκε υπόθεσή της, ευθύνεται 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CF%89%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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απεριόριστα και αλληλέγγυα στα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας (άρθρο 28 

Εμπορικού Νόμου). Πάντως σύμφωνα με τη νομολογία (Α.Π. 985/1983) ομόφωνη 

είναι η άποψη ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος, το όνομα του οποίου έχει περιληφθεί στην 

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

μεταβάλλεται σε ομόρρυθμο. 

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι μπορεί να εμφανίζονται στο καταστατικό και έτσι η 

συμμετοχή τους στην εταιρεία να μην μπορεί να μεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί αλλού 

(απλή ετερόρρυθμη εταιρεία) ή το κεφάλαιό τους να διαιρείται σε μετοχικούς τίτλους 

- μερίδια που είναι ελεύθερα προς μεταβίβαση (κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία). 

Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας γίνεται, όπως και της ομόρρυθμης, με 

ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 39 Ε.Ν.), το οποίο υπογράφεται από 

όλους τους εταίρους (ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους) και δημοσιεύεται στο 

αρμόδιο δικαστήριο αυτούσιο ή περίληψή του. 

 

2.2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 

 

Φορολογία οικονομικού έτους 2013 

Σύμφωνα με τον νόμο που ίσχυε και αφορούσε τα κέρδη της χρήσης 

2012,φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας με συντελεστή επι αυτών 20% και οι 

εταίροι φορολογούνται σύμφωνα με την επιχειρηματική αμοιβή που αναλογεί στο 

ποσοστό συμμέτοχης που κατέχουν. Τα καθαρά κέρδη προς φορολόγηση της εταιρείας 

προκύπτουν μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή 

φορολογούνται αυτοτελώς καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από 

μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών και των κερδών από 

μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε άλλους 

υπόχρεους που αναφέρονται στη παράγραφο 4 του άρθρου 2 που παρατίθεται στο 

παράρτημα αφού προηγουμένως αφαιρεθεί επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι 3 

ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα, που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

συμμετοχής.  
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Τα αναλογούντα κέρδη σε εταίρους νομικά πρόσωπα των Ο.Ε. και Ε.Ε. και στους 

ετερόρρυθμους εταίρους των Ε.Ε. φορολογούνται με συντελεστή 25%.  

Επομένως:  

Ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) φορολογούνται : 

Τα αναλογούντα κέρδη (μετά την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής) 

 Στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα  φορολογούνται με 

συντελεστή 20% 

 Στους ομόρρυθμους εταίρους νομικά πρόσωπα   φορολογούνται με 

συντελεστή 25% 

 

Ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.)  

 

Τα αναλογούντα κέρδη (μετρά την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής για τους 

ομόρρυθμους εταίρους 

  

 Στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα  φορολογούνται με 

συντελεστή 20% 

 Στους ομόρρυθμους εταίρους νομικά πρόσωπα   φορολογούνται με 

συντελεστή 25% 

Και οι ανωτέρω συντελεστές μειώνονται κατά ποσοστό 40 % για τα κέρδη που 

προκύπτουν από δραστηριότητες που ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό σύμφωνα με 

την τελευταία απογραφή κάτω των 3.100 κατοίκων( παράγραφος 2 του άρθρου 118 του 

Ν. 2238/1994).  

Με το φόρο εισοδήματος που προκύπτει εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα 

κέρδη αυτά της εταιρίας και των εταίρων, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, 

(ημεδαπά ή αλλοδαπά) εκτός από τους δικαιούχους επιχειρηματικής αμοιβής η οποία  

φορολογείται στο όνομα του δικαιούχου φυσικού προσώπου, συν αθροιζόμενη με 

λοιπά εισοδήματα σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα κλίμακα του άρθρου 9 του Ν. 

2238/1994 δηλαδή με βάση την εξής κλίμακα φορολόγησης: 
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Κλιμάκιο Εισοδήματος 

(ευρώ) 
Φορολογικός 

συντελεστής % 
Φόρος 

κλιμακίου(ευρώ) 
Σύνολο 

 Εισοδήματος (ευρώ)  Φόρου (ευρώ) 

50.000 26% 13.000 50.000 13.000 

Υπερβάλλον 33% 
   

 

 

Επιχειρηματική αμοιβή  

Η επιχειρηματική αμοιβή (των ομόρρυθμων εταίρων φυσικών προσώπων για τις Ο.Ε. 

και Ε.Ε. και των κοινωνιών φυσικών προσώπων για τις κοινωνίες κληρονομικού δικαίου 

στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι) προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού 

συμμέτοχης κάθε δικαιούχου εταίρου η κοινωνού στο 50% των κερδών της εταιρείας η 

κοινωνίας που δηλωθήκαν με την οικεία ετήσια δήλωση της.  

Η αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής είναι υποχρεωτική διότι πρόκειται για 

συγκεκριμένο τρόπο φορολογίας των κερδών της 

εταιρείας η κοινωνίας ο οποίος προβλέπει τη 

φορολόγηση μέρους των κερδών επ’ ονόματι των 

εταίρων η κοινωνιών (επιχειρηματική αμοιβή) και του 

υπολοίπου επ’ ονόματι της εταιρείας η κοινωνίας.  

Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου για τις τυχόν 

διαφορές κερδών που προκύπτουν μετρά την προσθήκη 

λογιστικών διαφορών η βάσει εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος δεν 

αναγνωρίζεται προς έκπτωση επιχειρηματική αμοιβή στη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων- 

φορολογηθέντων καθαρών και προσδιορισθέντων από τον φορολογικό έλεγχο.  

Μετά την αντικατάσταση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 

ν.2238/94 με τις διατάξεις της παραγράφου 1 άρθρου 6 του 3842/2010 ορίζεται πλέον 

ότι ο ομόρρυθμος εταίρος φυσικό πρόσωπο των Ο.Ε. η Ε.Ε. η ο κοινωνός φυσικό 

πρόσωπο των κοινωνιών κληρονομικού δικαίου στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι 

που συμμετέχει παράλληλα σε Ο.Ε. η/και Ε.Ε. η/και κοινωνία κληρονομικού δικαίου 

που συμμετέχει ανήλικος , λαμβάνει την επιχειρηματική αμοιβή από όλες τις 

εταιρείες η/και κοινωνίες στις οποίες συμμετέχει. 
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Υποκείμενο φορολόγησης εισοδήματος 

Στις περιπτώσεις της Ο.Ε. η Ε.Ε., της κοινοπραξίας , κοινωνίας και αστικής εταιρίας 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα το εισόδημα θεωρείται ότι αποκτάται από κάθε έναν εταίρο η 

μέλος για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην 

εταιρεία, κοινοπραξία η κοινωνία. 

Τα εισοδήματα των συμμετοχικών (αφάνων ) εταιρειών θεωρείται ότι αποκτώνται από 

τον εμφανή εταίρο στο σύνολο αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι 

υφίστανται και άλλοι εμφανείς εταίροι τα κέρδη κατανέμονται σε αυτούς κατ’ ισομοιρία.  

 

Πότε αποκτάται το εισόδημα φορολογικά 

Ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του ν.2238/94 που τηρούν βιβλία β’ κατηγορίας του ΚΒΣ θεωρείται η ημερομηνία στην 

οποία έκλεισε η διαχείριση. 

Ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του ν.2238/94 που τηρούν απλογραφικά βιβλία  του ΚΦΑΣ θεωρείται η ημερομηνία 

στην οποία έκλεισε η διαχείριση. 

Ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του ν.2238/94 που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ θεωρείται η ημερομηνία στην 

οποία έκλεισε η διαχείριση (αντικατάσταση του δευτέρου και τρίτου εδάφιου της 

περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 άρθρου 28 ν.2238/94 με τις διατάξεις της παραγράφου 

15 του άρθρου 14 του ν.3943/2011 ). 

Ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του ν.2238/94 που τηρούν βιβλία β’ κατηγορίας του ΚΒΣ θεωρείται η ημερομηνία στην 

οποία έκλεισε η επιχείρηση. Αφορά κέρδη που καταβάλλονται η πιστώνονται από την 1
η
 

Ιανουαρίου 2014 και μετά.   
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2.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο.Ε ΚΑΙ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

2012 

Φορολόγηση κερδών Ο.Ε. εταιρείας για το οικονομικό έτος 2013 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Ο.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 

Μια ομόρρυθμη εταιρεία με 5 εταίρους οι οποίοι κατέχουν ποσοστά συμμέτοχης όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα εμφάνισε καθαρά κέρδη χρήσης 92.000 ευρώ και είχε 

προκαταβάλλει φόρο το προηγούμενο έτος 4.000 ευρώ. Από τις δαπάνες που εμφάνισε δεν 

αναγνωρίστηκαν ως έξοδα οι 8.000 και επίσης της έγινε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

3.000 ευρώ. Να υπολογισθούν για το οικονομικό έτος  2013, τα φορολογητέα κέρδη , ο 

φόρος εισοδήματος , η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος και να γίνει η κατανομή των 

κερδών στους εταίρους ομόρρυθμης εταιρείας (Ο.Ε.) σύμφωνα με τα προηγούμενα 

δεδομένα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1:  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ  

ΕΤΑΙΡΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

N.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50%    ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

Π.ΠΡΙΑΜΟΥ 30%    ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

Ε. ΕΥΤΥΧΙΟΥ 20%    ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ 

    

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Καθαρό εισόδημα χρήσης                                                                                           92.000 

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση                                                         8.000 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος                                                                               3.000 

Παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος                                                                             2.000 

 

 

                        ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Α) Προσδιορισμός συνόλου φορολογητέων κερδών  

Καθαρά κέρδη χρήσης                                                                                             92.000 

Πλέον μη εκπιπτόμενες στη φορολογία εισοδήματος δαπάνες                            +  8.000 

Σύνολο φορολογητέων κερδών μετρά την φορολογική αναμόρφωση         = 100.000 

 

 

 

 

Β) Προσδιορισμός επιχειρηματικής αμοιβής και φόρου επί αυτής.  

 Όσων αφορά την επιχειρηματική αμοιβή, υπολογίζεται μόνο για τους τρεις ομόρρυθμους 

εταίρους με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμέτοχης στην εταιρεία και επομένως για τους:   
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΤΑΙΡΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ 

ΚΕΡΔΩΝ (Α) 

ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΠΟΣΟ  

(Β=Α Χ 1/2) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟ 

ΧΗΣ (Γ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ 

ΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 (Δ= Β Χ Γ)  

N.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 100.000 50.000   50% 25.000 

Π.ΠΡΙΑΜΟΥ 100.000 50.000 30% 15000 

Ε. ΕΥΤΥΧΙΟΥ 100.000 50.000 20% 10000 

ΣΥΝΟΛΑ - - 100% 50.000 

  

Η φορολόγηση της επιχειρηματικής αμοιβής γίνεται με βάση την κλίμακα ως εισόδημα από 

εμπορικές επιχειρήσεις  που αναφέρθηκε προηγουμένως και για τους εταίρους η φορολογική 

επιβάρυνση θα είναι η εξής:  

 Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επιχειρηματική αμοιβή= 25.000χ  26%=  6.500 ευρώ φόρος  

 Π.ΠΡΙΑΜΟΥ : Επιχειρηματική αμοιβή= 15.000 χ  26%=  3.900  ευρώ φόρος 

 Ε.ΕΥΤΥΧΙΟΥ: Επιχειρηματική αμοιβή= 10.000 χ  26%=  2.600  ευρώ φόρος 

 

Γ) Προσδιορισμός κερδών που φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας  

Σύνολο φορολογητέων κερδών                                                                                 100.000 

Μείον επιχειρηματική αμοιβή                                                                                   - 50.000 

Κέρδη που φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας                                          = 50.000 

Δ) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος  

Κέρδη φορολογητέα στο όνομα της εταιρείας                                                       50.000 

Επί συντελεστή                                                                                                       Χ 20% 

Κύριος φόρος εισοδήματος                                                                                  = 10.000 

Μείον φόρος εισοδήματος που προκαταβλήθηκε                                                  - 3.000 

Μείον φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε                                                    - 2.000 

Χρεωστικό ποσό                                                                                                    = 5.000 
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Ε) Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος  

Κύριος και συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος                                                  10.000 

Επί συντελεστή προκαταβολής                                                                                Χ 55% 

Αρχικό ποσό                                                                                                               5.500 

Μείον φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε                                                     - 2.000    

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος                                                                            3.500 

 

Στ) Προσδιορισμός συνολικών ποσών για καταβολή 

Χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος                                                                    5.000  

Πλέον προκαταβολή φόρου εισοδήματος                                                           + 3.500 

Σύνολο για καταβολή                                                                                           8.500 

 

Ζ) Φορολογική κατανομή επιχειρηματικής αμοιβής και αμοιβών που φορολογήθηκαν 

στο όνομα της εταιρείας για τους εταίρους  

 

*Φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (κλίμακα άρθρου 9 ν.2238/94) συναθροιζόμενη με 

τυχόν λοιπά εισοδήματα από άλλες κατηγορίες  

** έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση 

 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  

ΑΜΟΙΒΗ*  

ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ  

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  

ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(Χ20%)  

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  

Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ        50% 25.000 25.000 6.500 18.500 

Π.ΠΡΙΑΜΟΥ 30% 15.000 15.000 3.900 11.100 

Ε.ΕΥΤΥΧΙΟΥ 20% 10.000 10.000 2.600 7.400 

ΣΥΝΟΛΑ 100% 50.000 50.000 13.000 37.000 
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2.4  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 

Φορολογία Οικονομικού Έτους 2014 για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Το υποκείμενο του φόρου στις περιπτώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., της κοινοπραξίας κοινωνίας και 

αστικής εταιρείας κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι οι εκάστοτε εταίροι. Το εισόδημα που 

θεωρείται ότι αποκτάται από κάθε έναν εταίρο η μέλος φορολογείται και προκύπτει ανάλογα 

με το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία. Παράλληλα τα εισοδήματα των συμμετοχικών 

(αφανής εταιρείες ) θεωρείται ότι αποκτώνται από τον εμφανή εταίρο στο σύνολο αυτών και 

σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι υφίστανται και άλλοι εμφανείς εταίροι τα κέρδη 

κατανέμονται σε αυτούς κατ’ ισομοιρία   . 

Ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τα πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία 

θεωρείται η ημερομηνία κλεισίματος της διαχείρισης ενώ για τους τηρούντες διπλογραφικά 

βιβλία θεωρείται ο χρόνος πίστωσης η καταβολής αυτών στο δικαιούχο (αφορά κέρδη που 

καταβάλλονται η πιστώνονται από την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 και μετά.)  

Όσων αφορά την φορολογία του οικονομικού έτους 2014 το συνολικό καθαρό εισόδημα των 

νομικών προσώπων (παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994) προκύπτει μετά την 

αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται από το φόρο η φορολογούνται αυτοτελώς καθώς 

και αυτών εκ των οποίων προέρχονται από μερίσματα Α.Ε.,Ε.Π.Ε., και συνεταιρισμούς της 

ημεδαπής καθώς πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 (επομένως και 

για εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε.) η φορολόγηση θα προκύπτει ως έξης: 

 Για τηρούντες απλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) με βάση την ακόλουθη κλίμακα: 

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)  Συντελεστής (%) 

μικρότερο ή ίσο 50.000 26% 

μεγαλύτερο από 50.000 33% 

Και για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες που ασκούνται σε νησιά με 

μικρότερο πληθυσμό από 3100 κατοίκους οι συντελεστές μειώνονται κατά 40%. 

Με την φορολόγηση που προκύπτει από την ανωτέρω κλίμακα εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση των υποχρεών της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δηλαδή συμπεριλαμβανόμενων 
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και των εταιρών Ο.Ε. και Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία διότι καταργήθηκε και η 

επιχειρηματική αμοιβή. 

 Για τηρούντες διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.): 

 

Με συντελεστή 26% φορολογούνται τα συνολικά καθαρά εισοδήματα και ο φόρος που 

προκύπτει εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση των νομικών αυτών προσώπων και σε 

περίπτωση που το καταστατικό έχει πρόβλεψη διανομής κερδών στους εταίρους τότε 

παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 10% σύμφωνα με το άρθρο 55 του ίδιου 

νόμου και εξαντλείται επίσης η φορολογική τους υποχρέωση είτε είναι φυσικά είτε νομικά 

πρόσωπα. 

  

Με λίγα λόγια ο φορολογικός συντελεστής στα μερίσματα έχει μειωθεί από το 25% στο 10% 

και για ΟΕ, ΕΕ κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες και 

κοινοπραξίες επιβάλλεται φόρος με βάση την κλίμακα φορολόγησης των ελεύθερων 

επαγγελματιών (26% έως 50.000 ευρώ και 33% για μεγαλύτερα κέρδη).   
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2.5  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο.Ε ΚΑΙ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΧΡΗΣΗ 2013 

 

2.5.1. Παράδειγμα Φορολόγησης εταιρείας Ο.Ε. με Απλογραφικά Βιβλία  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο

 

Μια ομόρρυθμη εταιρεία με 5 εταίρους οι οποίοι κατέχουν ποσοστά συμμέτοχης όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα κατά το 2014 απλογραφικά βιβλία και παρουσιάζει 

κέρδη βάσει βιβλίων 92.000 ευρώ και είχε προκαταβάλλει φόρο το προηγούμενο έτος 4.000 

ευρώ. Από τις δαπάνες που εμφάνισε δεν αναγνωρίστηκαν ως έξοδα οι 8.000 και επίσης της 

έγινε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 3.000 ευρώ. Να υπολογισθούν για το οικονομικό 

έτος  2013, τα φορολογητέα κέρδη , ο φόρος εισοδήματος , η προκαταβολή του φόρου 

εισοδήματος και να γίνει η κατανομή των κερδών στους εταίρους ομόρρυθμης εταιρείας 

(Ο.Ε.) σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα.  

 (σ.σ.: Σκόπιμα, στο παράδειγμα αυτό χρησιμοποιούνται τα ίδια αριθμητικά δεδομένα του 

παραδείγματος του προηγούμενου σημειώματος, ώστε να αναδειχθούν τυχόν διαφορές). 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1:  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ  

ΕΤΑΙΡΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50%    ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

Π.ΠΡΙΑΜΟΥ 30%    ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

Ε.ΕΥΤΥΧΙΟΥ 20%    ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ 

   

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Καθαρό εισόδημα χρήσης                                                                                            92.000 

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση                                                           8.000 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος                                                                                 3.000 

Παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος                                                                              2.000 
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                        ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Α) Προσδιορισμός συνόλου φορολογητέων κερδών  

Καθαρά κέρδη χρήσης                                                                                            92.000 

Πλέον μη εκπιπτόμενες στη φορολογία εισοδήματος δαπάνες                           +  8.000 

Σύνολο φορολογητέων κερδών μετρά την φορολογική αναμόρφωση            = 100.000 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΦΕ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 

4110/2013 και ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά το 2014 και μετά, το συνολικό 

καθαρό εισόδημα της ΟΕ, όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις του ΚΦΕ, 

φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα (απλογραφικά βιβλία):  

Για τις πρώτες 50.000 ευρώ εισοδήματος, με συντελεστή 26%,  ενώ για το υπερβάλλον 

ποσό, με συντελεστή 33%. Άρα, έχουμε:  

50.000,00 Χ 26% = 13.000,00 

50.000,00 Χ 33% =  16.500,00 

Σύνολο κύριου φόρου   29.500,00 

Β) Διάθεση κερδών: 

Πραγματικά κέρδη, μετά την αναμόρφωση…………………………….100.000,00 

Μείον, φόρος εισοδήματος ………………………………...…………..29.500,00 

Υπόλοιπο κερδών προς διανομή……………………………………….70.500,00 

Με την καταβολή του φόρου, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση επί των κερδών αυτών, 

των εταίρων που συμμετέχουν στην ΟΕ. 

 Η διανομή των κερδών γίνεται σύμφωνα με την συμμετοχή των εταίρων:  

Η εταίρος Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ λαμβάνει: 70.500 Χ 50% =  35.250 

Η εταίρος Π.ΠΡΙΑΜΟΥ λαμβάνει: 70.500 Χ 30% =  21.150 

Ο εταίρος Ε.ΕΥΤΥΧΙΟΥ λαμβάνει: 70.500 Χ 20% =14.100 

Σύνολο…………………………………….70.500 ΕΥΡΩ 
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Γ) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος  

Κύριος φόρος εισοδήματος                                                                                  = 29.500 

Μείον φόρος εισοδήματος που προκαταβλήθηκε                                                  - 3.000 

Μείον φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε                                                    - 2.000 

Χρεωστικό ποσό                                                                                                  = 24.500 

 

Δ) Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος  

Κύριος φόρος εισοδήματος                                                                                     29.500 

Επί συντελεστή προκαταβολής                                                                                Χ 55% 

Αρχικό ποσό                                                                                                            16.225 

Μείον φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε                                                    - 2.000    

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος                                                                       =14.225 

 

Ε) Προσδιορισμός συνολικών ποσών για καταβολή 

Χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος                                                                    24.500 

Πλέον προκαταβολή φόρου εισοδήματος                                                            +14.225 

Σύνολο για καταβολή                                                                                        =  38.725 
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ΣΤ) Φορολογική κατανομή των κερδών που φορολογήθηκαν στο όνομα της εταιρείας 

στους εταίρους. 

ΕΤΑΙΡΟΙ-

ΠΟΣΟΣΤΆ 

ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ  

ΚΈΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

          Μικτό ποσό Φόρος  (φόρος εταιρ χ ποσοστό)      Καθαρό ποσό  

Ν.ΝΙΚΟΛΑΟ

Υ  

50% 50.000 14.750 35.250 

Π.ΠΡΙΑΜΟΥ  30% 30.000 8.850 21.150 

Ε.ΕΥΤΥΧΙΟΥ 20% 20.000 5.900 14.100 

ΣΎΝΟΛΟ 100% 100.000 29.500 70.500 

 

Προσοχή το καθαρό ποσό των κερδών που φορολογήθηκαν στο όνομα της εταιρείας θα 

δηλωθεί από τους εταίρους στους κωδικούς 431
 
η 432 (κατά περίπτωση) του πίνακα 6 της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (ε1) και δεν φορολογείται περαιτέρω 

(έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση με τη φορολόγηση των κερδών στο όνομα της 

εταιρείας) 
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2.5.2.  Παράδειγμα Φορολόγησης εταιρείας που τηρεί Διπλογραφικά 

Βιβλία  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ‘‘Ο.Ε.’’ 

Ομόρρυθμη εταιρεία με εταίρους τον Ν. Νικολάου με ποσοστό συμμέτοχης 50%  Π. 

Πρίαμου με ποσοστό συμμέτοχης 30% και  Ε. Ευτυχίου  με ποσοστό συμμέτοχης 20% 

εμφάνισε καθαρό εισόδημα χρήσης 92.000 ευρώ και μετά από φορολογικό έλεγχο 

διαπιστωθήκαν μη εκπιπτόμενες δαπάνες 8.000 ευρώ. Η επιχείρηση κατέβαλλε το ποσό 

των 3.000 ευρώ ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους και οι 

παρακρατηθέντες Φ.Ε. από πωλήσεις στο δημόσιο ανήλθαν στις 2.000 ευρώ. 

Υπολογισμοί: 

Καθαρό εισόδημα χρήσης                                                                                      92.000 

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση                                                       8.000 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (δήλωση οικονομικού 2013)                            3.000 

Παρακρατηθέντες Φ.Ε. από πωλήσεις στο δημόσιο                                                2.000 

Ποσοστά συμμέτοχης εταίρων:  Γ. Γεωργίου 50%,  Π. Πρίαμου 30% , Ε. Ευτυχίου 20% 

 

Α) Προσδιορισμός συνόλου φορολογητέων κερδών  

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                             

92.000 

ΠΛΕΟΝ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ      

8.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (μετά τη φορολογική αναμόρφωση )            

100.000 

Β) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος   

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ                                                                      100.000  
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ΕΠΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ                                                                                     26% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                      26.000 

(ΜΕΙΟΝ) ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ                       3.000 

(ΜΕΙΟΝ) ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ                          2.000 

                                          ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ            21.000 

Γ) Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος  

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ                                             26.000  

ΕΠΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ                                                        Χ 55%  

= ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ                                                                                            14.300 

(ΜΕΙΟΝ) ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ                                     2000 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                             = 12.300  

 

Δ) Προσδιορισμός συνολικών ποσών για καταβολή  

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                                          21.000 

ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                               12.300 

                   ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ                                                                    33.300 

 

Ε) Προσδιορισμός κερδών προς διάθεση  

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ                                92.000 

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                      26.000 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ                                   66.000 
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ΣΤ) Κατανομή και φορολογία διανεμομένων κερδών  

Επιπλέον , προστίθεται νέα υποχρέωση για τους υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά 

βιβλία, να παρακρατήσουν, σε περίπτωση διανομής των κερδών τους μετά την 

αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, ποσοστό φόρου 10% επί των διανεμομένων κερδών 

και το υπόλοιπο ποσό να το διανέμουν στους εταίρους ελεύθερο φόρου. Ουσιαστικά 

πρόκειται για μια εξομοίωση του χειρισμού των διανεμομένων κερδών όμοια με αυτή που 

ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Ε.Π.Ε. και τις λοιπές περιπτώσεις σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55. 

Αντίθετα, η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν ισχύει στις περιπτώσεις των υπόχρεων που τηρούν 

απλογραφικά βιβλία.  

 

Εταίροι/Ποσοστά 

συμμέτοχης 

Μικτό 

ποσό 

Φόρος 

εταιρείας  

Καθαρό 

ποσό  

Γεωργίου  50% 33.000 3.300 29.700 

Πρίαμου  30% 19.800 1.980 17.820 

Ευτυχίου 20% 13.200 1.320 11.880 

Σύνολα 100% 66.000 6.600 59.400 

 

 

 

Διαμόρφωση τελικού ποσού και δόσεων φόρου εισοδήματος Ο.Ε. παραδειγμάτων 

(οικονομικών ετών 2013 και 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογιστικά κέρδη 92.000              Οικονομικό Έτος 2014   

 Φορολογητέα κέρδη 100.000 Διπλογραφικά Βιβλία  

  Χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος 21.000 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος  12.300 

Σύνολο 33.300 

Ποσό δόσης (1/8) 4.162,50 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ‘‘Ε.Ε.’’ 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) με δύο ομόρρυθμους εταίρους (συμμετοχή 30% καθένας σε 

εταιρικό κεφάλαιο και αποτελέσματα) και έναν ετερόρρυθμο (ομοίως, συμμετοχή 40%), 

κατά το 2013 παρουσιάζει λογιστικά κέρδη 45.000 ευρώ. Μετά την φορολογική 

αναμόρφωση και την προσαρμογή των μη εκπιπτόμενων δαπανών, βάσει του άρθρου 31 του 

ΚΦΕ (Ν 2238/1994), τα φορολογητέα κέρδη διαμορφώνονται στο ποσό των 63.000 ευρώ. Η 

εταιρεία τηρεί διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, ενώ υπολογίζει ποσό από ιδιόχρηση 

ακινήτου 20.000 ευρώ. Στο καταστατικό της αναγράφεται ότι οι εταίροι υποχρεούνται να 

παρακρατούν από τα κέρδη, κάθε λογιστικής χρήσης, μετά την φορολόγησή τους, ποσοστό 

10% για τον σχηματισμό αποθεματικού, μέχρι αυτό να ανέλθει στο ύψος του εταιρικού 

κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα κέρδη, διανέμονται στους εταίρους, κατά το ποσοστό συμμετοχής 

τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΦΕ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 

4110/2013 και ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά το 2013, επειδή η ΕΕ τηρεί 

διπλογραφικά βιβλία, το συνολικό καθαρό εισόδημά της, το οποίο προσδιορίζεται βάσει των 

διατάξεων του ΚΦΕ (δηλαδή αφού αναμορφωθεί φορολογικά), υποβάλλεται σε φόρο με 

συντελεστή 26%: 

Άρα, έχουμε: 63.000,00 Χ 26% = 16.380,00 ευρώ, κύριος φόρος 

                      20.000,00 Χ 3% = 600,00 ευρώ, συμπληρωματικός φόρος 

                      Σύνολο κύριου και συμπληρωματικού φόρου: 16.980,00 ευρώ 

                      Η προκαταβολή φόρου θα είναι 16.980,00 Χ 80% = 13.584,00 ευρώ, ποσό 

που ωστόσο, δεν επηρεάζει την διάθεση των κερδών. 

                                             Διάθεση κερδών: 

Λογιστικά κέρδη……………………………………………………….45.000,00 

Μείον, φόρος εισοδήματος (κύριος και συμπληρωματικός)…………..16.980,00 

Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση……………………………………….28.020,00        

  Τα κέρδη διατίθενται ως εξής: 

Κράτηση αποθεματικού, βάσει καταστατικού (30.920,00 Χ 10%)…….2.802,00 
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Υπόλοιπο κερδών προς διανομή στους εταίρους……………………...…...25.218,00 

Ο Α ομόρρυθμος λαμβάνει: 25.218,00 Χ 30% =      7.565,40 

Ο Β ομόρρυθμος λαμβάνει: 25.218,00 Χ 30% =      7.565,40 

Ο Γ ετερόρρυθμος λαμβάνει: 25.21800 Χ 40% =  10.087,20 

Σύνολο……………………………………………………….25.218,00 

Ωστόσο, κατά την διανομή των κερδών αυτών στους εταίρους, η ΕΕ πρέπει να 

παρακρατήσει φόρο 10%, βάσει των διατάξεων του άρθρου 55 του ΚΦΕ, τον οποίο θα 

αποδώσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54 (παρ. 6, περ. ζ). 

Οι εταίροι θα λάβουν καθαρό ποσό: 

Α ομόρρυθμος: 7.565,40 – 756,54 = 6.808,86 ευρώ 

Β ομόρρυθμος: 7.565,40 – 756,54 = 6.808,86 ευρώ  

Γ ετερόρρυθμος: 10.087,20– 1.008,72 = 9.078,48 ευρώ 

Με την επιβολή τόσο του φόρου της ΕΕ (26%), όσο και της παρακράτησης του 10%, 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των εταίρων. 

Καταβλήθηκε συνολικό ποσό φόρου: 16.980,00+ 2.521,80 = 19.501,80 ευρώ. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. 

 

Οι αλλαγές στα άρθρα των νόμων, οι τροποποιήσεις αυτών και τα διατάγματα όσων αφορά 

την φορολογική αντιμετώπιση αυτού του είδους επιχειρήσεων και εταιρειών ήταν 

σημαντικές.  

Καταργείται η υποχρεωτική διανομή «επιχειρηματικών αμοιβών» άρα πλέον 

καταργήθηκε η επιπρόσθετη φορολόγηση με συντελεστή επί αυτών των αμοιβών. Με βάση 

τους προηγούμενους φορολογικούς νόμους περί προσωπικών εταιρειών τα προηγούμενα έτη 

οι εταίροι φορολογούνταν υποχρεωτικά για τις «επιχειρηματικές αμοιβές» τους και δήλωναν 

υποχρεωτικά και τις αμοιβές τους αλλά και τα υπόλοιπα των φορολογημένων κερδών με τον 
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έντυπο Ε5 στον πίνακα διανομής κερδών χωρίς να υφίσταται πολλές φορές πραγματική 

διάθεση επιχειρηματικής αμοιβής. Επομένως φορολογούνταν ως εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις για την αμοιβή ενώ για τα υπόλοιπα κέρδη η υποχρέωση φορολόγησης 

εξαντλείτο με την φορολόγηση με βάση συγκεκριμένων συντελεστών της εταιρείας. 

Επομένως τα αδιανέμητα κέρδη των προηγουμένων ετών που για τους οποιοδήποτε λόγους 

δεν διανεμήθηκαν στους εταίρους απαλλάσσονται τις επιπλέον φορολόγησης 10% εάν η 

πληρωμή αυτή γίνει μετά την 1-1-2013 και αυτό συμβαίνει διότι  οι διατάξεις του άρθρου 10 

του ΚΦΕ, όπως τέθηκαν σε ισχύ με τον Ν 4110/2013 από 1/1/2013 καταλαμβάνουν τα κέρδη 

που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.   

Άλλη μια αλλαγή στις προσωπικές εταιρείες και την φορολογία αυτών είναι πως η 

φορολογική αντιμετώπιση της διάθεσης των κερδών είναι κοινή για όλα τα νομικά  

πρόσωπα (σύμφωνα με τα τελευταία εδάφια της παρ. 1, του άρθρου 10 του Ν 2238/1994) τα 

οποία πλέον χωρίζονται σε αυτά που τηρούν απλογραφικά βιβλία και αυτά που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία. Έτσι πλέον αλλαγή ο τρόπος αντιμετώπισης των προσωπικών 

εταιρειών και ευθυγραμμίζεται με αυτό των κεφαλαιουχικών όσων αφορά αυτές που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία. Συνεπώς, οι εταίροι μπορούν να αποφασίζουν την κράτηση 

αποθεματικού, ή να τροποποιήσουν το καταστατικό τους και να προβλέπεται αυτή στο εξής, 

ώστε να ελέγχουν την διανομή των κερδών και να περιορίζουν την φορολογική επιβάρυνση 

του 10%. Το ποσοστό αυτό είναι συγκεκριμένο και προβλέπεται στην περ. δ, της παρ. 1, του 

άρθρου 55 του ΚΦΕ .Σημειώνεται ότι για τις προσωπικές εταιρείες, ως προς το Εταιρικό 

Δίκαιο, ισχύουν από τον Απρίλιο του 2012 οι διατάξεις του Ν 4072/2012, άρθρα 249 κ.επ. Οι 

διατάξεις αυτές δεν προβλέπουν τακτική κράτηση αποθεματικού. 

Στην περίπτωση που τηρούνται απλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με την γραμματική ερμηνεία 

των διατάξεων του άρθρου 10, δεν υφίσταται θέμα παρακράτησης φόρου 10%, γιατί τα 

κέρδη φορολογούνται βάσει της κλίμακας και εξαντλείται περαιτέρω η φορολογική 

υποχρέωση, κατά την διανομή των κερδών. 
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Συγκριτικά στοιχεία φορολογίας Ο.Ε. παραδειγμάτων (οικονομικών ετών 2013- 2014) 

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ          92.000              Οικονομικό έτος 

2013(βιβλία β' η γ 

‘κατηγορίας) 

Οικονομικό έτος 2014   

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ 100.000 
Απλογραφικά βιβλία  Διπλογραφικά βιβλία  

Φόρος εταιρείας  10.000 29.500 26.000 

Φόρος εταίρου Νικολάου * 6.500  3.300 

Φόρος εταίρου Πριάμου * 3.900  1.980 

Φόρος εταίρου Ευτυχίου * 2.600  1.230 

Σύνολο φόρου  23.000 29.500 32.600 

Συντελεστής συνολικής 

φορολογικής επιβάρυνσης εταιρείας 
23,00% 29,50% 32,60% 

Πραγματικός φορολογικός 

συντελεστής. Effective tax rate(επι 

των λογιστικών κερδών) 

25,00% 32,07% 35,44% 

Συντελεστής μεταβολής  

πραγματικού φορολογικού 

συντελεστή  

(Έτος βάσης ) 28,28% 29,45% 

 

*ο φόρος των εταίρων για το οικονομικό έτος 2013 υπολογίστηκε με την ισχύουσα για 

το έτος αυτό κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με την παραδοχή ότι 

δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές.  

Όταν οι πιο πάνω εταιρείες τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το συνολικό ποσό του 

καθαρού εισοδήματος φορολογείται με αναλογικό συντελεστή φόρου 26%. 

 

Στην περίπτωση που οι πιο πάνω εταιρείες διανέμουν στους εταίρους κέρδη, εφόσον υπάρχει 

στο καταστατικό τους σχετική πρόβλεψη, παρακρατείται επιπλέον φόρος με συντελεστή 

10%.  

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα σύγκρισης των προηγουμένων παραδειγμάτων από το 2013 ο 

συντελεστής φορολόγησης μεταβλήθηκε ανοδικά για τις εταιρείες με απλογραφικό σύστημα 

κατά 28,28% και κατά τον ίδιο τρόπο για αυτές με διπλογραφικό σε 29,45%. Το νέο 

φορολογικό σύστημα επομένως επιβαρύνει περισσότερο τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις 

αυτές σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς σε ισχύ. Παράλληλα παρατηρείται 

πως οι εταιρείες που τηρούν διπλογραφικό σύστημα επιβαρύνονται περισσότερο από όλες 

αφού φορολογούνται με τις διατάξεις του ΚΦΕ που αφορούν τα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες 
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εταιρείες, ΕΠΕ κτλ.) και έτσι το ποσοστό πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης ανέρχεται 

στο 35,44%.  
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - 

ΜΙΚΤΕΣ Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε 

 

3.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Γενικά 

Χαρακτηριστικό των κεφαλαιουχικών εταιρειών είναι, ότι κυριαρχεί το κεφάλαιο  

των εταίρων, το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τις εισφορές τους αλλά και από 

αδιανέμητα κέρδη ή αποθεματικά και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προσωπικά 

στοιχεία. Ακόμη, το κεφάλαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών διαιρείται, σε ίσα μέρη 

και η σχέσεις των εταίρων καθορίζονται από το ποσοστό της εισφοράς τους σε αυτό. 

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των εταιρειών αυτών είναι, ότι υπάρχει 

διαχωρισμός μεταξύ προσωπικής και εταιρικής περιουσίας και ότι οι εταίροι 

ευθύνονται, για τυχόν χρέη της εταιρείας, μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Επίσης, 

οι κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι εμπορικές από την ίδρυσή τους, ακόμα και αν ο 

σκοπός τους δεν είναι εμπορικός, σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες που 

θεωρούνται εμπορικές, μόνο, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Στην 

κατηγορία των κεφαλαιουχικών εταιρειών ανήκουν οι Ανώνυμες Εταιρείες. 

 

3.2 ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Γενικά 

Οι μικτές εταιρείες αποτελούν την ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικών και 

κεφαλαιουχικών εταιρειών. Σκοπός της ύπαρξής τους είναι να καλύψουν κάποιες 

μορφές επιχειρησιακής συγκροτήσεως, στις οποίες είναι σκόπιμο να συνυπάρχει το 

προσωπικό με το κεφαλαιουχικό στοιχείο. Στις μικτές εταιρείες ανήκουν , οι 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες. 



32 

 

 

 

3.3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Πρόκειται για μια κεφαλαιουχική (μετοχική) εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι 

διαιρεμένο σε μετοχές (ανώνυμες ή ονομαστικές) ίσης αξίας . Η σύστασή της 

πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), των οποίων η 

εισφορά μπορεί να είναι είτε χρηματική είτε σε είδος. Το μερίδιο ευθύνης του κάθε 

εταίρου, όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα χρέη που δημιουργεί η εταιρεία, είναι 

μέχρι το ποσοστό της εισφοράς του. Το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου για την 

σύσταση της Α.Ε είναι 24.000 ευρώ (σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 12/12/2012 ΦΕΚ 240Α΄). Η ανώνυμη εταιρεία αποτελεί Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διαθέτει τη δική της νομική υπόσταση. 

 

3.4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) είναι μια εμπορική εταιρεία ,η οποία έχει 

νομική προσωπικότητα και αποτελεί μια ενδιάμεση εταιρική μορφή, καθώς συνδυάζει 

προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία .Δηλαδή την ύπαρξη διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ των εταίρων που υπάρχουν σε μια οικογενειακή επιχείρηση 

(προσωπικό στοιχείο) και την περιορισμένη ευθύνη των εταίρων ,για χρέη της 

εταιρείας, μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο (κεφαλαιουχικό 

στοιχείο) .Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε για την σύστασή της καθορίζεται από τους 

εταίρους χωρίς περιορισμό( κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου 

της εταιρείας καταργείται σύμφωνα με τον Ν.4156/2013
1
) και διαιρείται σε «μερίδες 

συμμετοχής» κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια. 

 

                                                 

 

1
 Άρθρο 3 παράγραφοι 9-11 του Ν.4156/2013  
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3.5  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία είναι μια νέα εταιρική μορφή που θεσπίστηκε με 

τον Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86 μέρος δεύτερο αρ. 43-120) και δημιουργήθηκε με 

σκοπό να αντικαταστήσει μακροπρόθεσμα τις Ε.Π.Ε. Πρόκειται για ένα εξελικτικό 

τύπο εταιρείας στα πλαίσια αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου από τις Ευρωπαϊκές 

νομοθεσίες καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εισαγάγει έναν ευρωπαϊκό 

τύπο «ιδιωτικής» εταιρείας που θα προορίζεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με 

λίγα λόγια η ΙΚΕ είναι η εξέλιξη της Ε.Π.Ε , είναι δηλαδή ένας ενδιάμεσος  τύπος 

μεταξύ προσωπικών και ανώνυμων εταιρειών με την διαφορά ότι θα συστήνεται και 

θα λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό κόστος προσαρμοσμένος στις τρέχουσες 

συνθήκες της αγοράς. Η σύσταση της ΙΚΕ  γίνεται μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης 

με ελάχιστο κεφάλαιο το ένα ευρώ (1€). Οι εισφορές των εταίρων μπορούν να είναι 

κεφαλαιακές (το κεφάλαιο να είναι μετρητά ή σε είδος ), εξωκεφαλαιακές 

(επιστημονικές ή άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να 

αποτιμηθούν αρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 ) και εγγυητικές. Το κεφάλαιο πρέπει να 

καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την σύσταση της εταιρείας. Τέλος, οι εταίροι έχουν 

περιορισμένη ευθύνη για χρέη της εταιρείας με εξαίρεση εκείνους με εγγυητικές 

εισφορές. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Α.Ε Ε.Π.Ε & ΙΚΕ 

 

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Ε, Ε.Π.Ε, 

Ι.Κ.Ε 

 

Το αντικείμενο του φόρου στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, στις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες , σύμφωνα με το 

άρθρο 99 α΄ του Ν. 2238/1994, είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που 

προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές 

εταιρείες. Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο κερδών που 

απομένει, αφού αφαιρέσουμε πρώτα τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος. Όσον 

αφορά τις ημεδαπές Α.Ε, ΕΠΕ και ΙΚΕ που απαλλάσσονται από τον φόρο 

εισοδήματος, λόγω ειδικών διατάξεων νόμων, σαν αντικείμενο φόρου παίρνουμε τα 

κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα κέρδη αφού τα ανάγουμε σε μικτό ποσό και τους 

προσθέσουμε τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος. Επίσης, πέραν του φόρου 

εισοδήματος που οφείλεται , ενεργείται και παρακράτηση φόρου στα κέρδη που 

διανέμονται από τις Α.Ε Ε.Π.Ε και ΙΚΕ (σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 54 ή την 

περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του αρ. 55, Ν.2238/1994 κατά περίπτωση). Κατ’ εξαίρεση, 

το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδη, όσων ΕΠΕ συστήθηκαν σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ 1 του αρ. 29 του Ν.588/1977, δεν υπόκειται σε φόρο στο όνομα του 

νομικού προσώπου, αλλά στο όνομα κάθε εταίρου με βάση το ποσοστό των κερδών 

που του αναλογεί από την συμμετοχή του στην εταιρεία
2
. 

 

 

                                                 

 

2
 Όπως προστέθηκε το αρ. 4 της παρ. 20 του Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α΄ 54/21.3.1996) στο τελευταίο 

εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ.1 του αρ. 99 του Ν.2238/1994 
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4.2 ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.2238/1996 για τον προσδιορισμό του ακαθάριστου 

και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων λαμβάνονται τα εξής : 

1. Ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται: 

 Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων εμπορευμάτων ή προϊόντων, όταν 

πρόκειται για εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και τα έσοδα 

από την παροχή υπηρεσιών όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες.  

 Το εισόδημα από ακίνητα και κινητές αξίες, 

 Το εισόδημα από την συμμετοχή σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, 

 Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, 

 Τα έσοδα από τις πωλήσεις διαμερισμάτων, καταστημάτων κλπ όταν 

πρόκειται για οικοδομικές επιχειρήσεις, καθώς και από τα εργολαβικά 

ανταλλάγματα ή από την αξία του έργου όταν πρόκειται για τεχνικές 

υπηρεσίες. 

 

Από τα παραπάνω ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν : 

1. Οι δαπάνες απόκτησης εισοδήματος όπως ορίζει το αρ. 31 του 

Ν.2238/1994 

2. Τα έξοδα μισθοδοσίας εργαζομένου σε Α.Ε., ο οποίος συνδέεται με 

διοικητικό σύμβουλο της εταιρείας αυτής με βαθμό συγγένειας μέχρι 

και τον τέταρτο βαθμό, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο 

εφόσον έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ ή σε 

άλλους ασφαλιστικούς Οργανισμούς.  
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3. Τα ποσά που καταβάλει η Α.Ε για την εξαγορά των ιδρυτικών 

τίτλων της καθώς και οι τόκοι που καταβάλει στους κατόχους των 

τίτλων αυτών εφόσον δεν προέρχονται αυτοί (τόκοι) από τα κέρδη 

της. 

4. Οι τόκοι που καταβάλλονται από την Α.Ε στους κατόχους 

προνομιούχων μετοχών (θεωρούνται παραγωγικές δαπάνες ), εφόσον 

δεν προέρχονται από τα κέρδη της  

5. Οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου της Α.Ε που βαρύνουν την ίδια την εταιρεία (παρ. 2 

αρ.24 ΚΝ.2190/1920) 

 

2. Καθαρά Έσοδα 

 Το σύνολο των καθαρών εσόδων των νομικών προσώπων της παραγράφου 

1 αρ. 101 του Ν.2232/1994 είναι το ποσό που απομένει αφού αφαιρέσουμε 

τις προαναφερθείσες εκπτώσεις από τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα. 

 

4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Με βάση το άρθρο 106 του Ν.2238/1994 για να υπολογισθεί ο φόρος, τα καθαρά 

κέρδη χρήσης υπόκεινται σε φορολογική αναμόρφωση, για να προκύψουν τα 

φορολογητέα κέρδη επί των οποίων θα υπολογιστεί ο φόρος. Συγκεκριμένα, όταν στα 

εισοδήματα των νομικών προσώπων συμπεριλαμβάνονται μερίσματα ή κέρδη από 

συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί, τα εισοδήματα αυτά 

αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη ώστε να υπολογισθεί ο φόρος. Ακόμη, στην 

περίπτωση που λαμβάνει χώρα διανομή κερδών και στα καθαρά κέρδη των Α.Ε, 

ΕΠΕ, ΙΚΕ και συνεταιρισμών συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα μερίσματα και 

κέρδη από συμμετοχή σε άλλη εταιρεία, αφορολόγητα έσοδα ή εισοδήματα που 
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φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο, με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, 

για να προσδιορίσουμε τα διανεμόμενα κέρδη που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά, 

λαμβάνουμε υπόψη τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τους ισολογισμούς των 

νομικών αυτών προσώπων. Εάν στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τους 

ισολογισμούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται και αφορολόγητα έσοδα, για να 

προσδιορίσουμε τα φορολογητέα κέρδη των νομικών προσώπων , προσθέτουμε σε 

αυτά το μέρος των αφορολόγητων εσόδων  που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη, με 

οποιαδήποτε μορφή, αφού ανάγουμε πρώτα το εξευρισκόμενο αυτό ποσό σε μικτό 

και του προσθέσουμε τον φόρο που του αναλογεί.  

 

4.4 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 Λογιστικά κέρδη προ φόρων, δηλαδή τα κέρδη όπως προκύπτουν από την 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης. 

  Φορολογητέα κέρδη, είναι τα κέρδη που προκύπτουν μετά από την εφαρμογή 

των φορολογικών διατάξεων και αναμορφώνουν τα Λογιστικά Κέρδη 

 Κέρδη προς διάθεση, είναι τα κέρδη που προκύπτουν όταν  από τα λογιστικά 

κέρδη αφαιρεθούν:   

 Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου 

 Οι τυχόν ζημιές προηγούμενων χρήσεων 

 Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης ,όπως προκύπτει από τα 

φορολογητέα κέρδη 

 Λοιποί μη ενσωματωμένοι, στο κόστος, φόροι  

Και προστεθούν:  

 Τα αποθεματικά προς διάθεση και, 

 Το υπόλοιπο κερδών εις νέον, από προηγούμενες χρήσεις 
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 Κέρδη προς διανομή, είναι το υπόλοιπο κερδών που προκύπτει από τα Κέρδη 

προς Διάθεση. Τα κέρδη προς διανομή είτε θα διατεθούν ως πρώτο μέρισμα, 

αμοιβές διοικητικού συμβουλίου κλπ, είτε θα παραμείνουν στην εταιρεία ως 

αποθεματικά ή θα μπουν σε λογαριασμό υπόλοιπο εις νέον. 

 

4.5 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

 

Έννοια 

Τα αποθεματικά είναι συσσωρευμένα καθαρά κέρδη, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί 

και δεν έχουν ενσωματωθεί στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο. Σε αυτή τη κατηγορία 

κατατάσσεται και η διαφορά από έκδοση, μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, υπέρ το 

άρτιο, η οποία είναι το πλεόνασμα που  προκύπτει όταν η τιμή έκδοσης τους είναι 

μεγαλύτερη από την ονομαστική τους αξία. 

Διακρίσεις 

 Τακτικό αποθεματικό: είναι το αποθεματικό που σχηματίζεται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για τις Α.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε. 

 Έκτακτα, ειδικά ή προαιρετικά αποθεματικά: είναι εκείνα που 

σχηματίζονται σύμφωνα με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. 

 Αποθεματικά καταστατικού: είναι εκείνα που σχηματίζονται σύμφωνα με 

ειδικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.  

 Αφορολόγητα αποθεματικά: είναι εκείνα που σχηματίζονται από τα καθαρά 

κέρδη τα οποία, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν κάθε 

φορά, δεν υπάγονται σε φορολογία εισοδήματος. 
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4.6 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Τα καθαρά κέρδη της Α.Ε προκύπτουν όταν αφαιρεθούν από τα μικτά της κέρδη οι 

αποσβέσεις, τυχόν ζημιές που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών της 

στοιχείων αλλά και τα έξοδα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο λειτουργικό της 

κόστος. Εάν υπάρχουν ζημιές προηγούμενων χρήσεων, δεν πραγματοποιείται διάθεση 

των κερδών μέχρι αυτές να καλυφθούν. Έπειτα, από τα εναπομείναντα κέρδη 

αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος και παρακρατείται ποσοστό 5% για σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού το οποίο είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 

Κ.Ν.2190/20. Η υποχρέωση αυτή παύει να υφίσταται όταν το ύψος του τακτικού 

αποθεματικού φτάσει στο 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν μετά 

την φορολογική αναμόρφωση των κερδών της χρήσης ο φόρος εισοδήματος που 

προκύπτει υπερκαλύπτει το σύνολο των καθαρών κερδών . Στη συνέχεια, η εταιρεία 

προβαίνει στη διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, λαμβάνοντας, ως Α΄ 

μέρισμα, το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του 6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 

του 35% των καθαρών κερδών, που προέκυψαν μετά την αφαίρεση του τακτικού 

αποθεματικού. Να σημειώσουμε, ότι εάν υπάρχει απαρτία και πλειοψηφία 100%, η 

εταιρεία μπορεί να μην διανέμει ούτε πρώτο αλλά ούτε και πρόσθετο μέρισμα, με την 

προϋπόθεση όμως ότι το ποσό αυτό θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών της 

εταιρείας και όχι για την διανομή αμοιβών διοικητικού συμβουλίου (Απόφαση Ν.Σ.Κ. 

723/6.10.1972). 

 

4.7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3
 

 

Στην εταιρεία περιορισμένη ευθύνης, οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη με βάση το 

ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο 

καταστατικό. Για να γίνει ο προσδιορισμός των ποσών που διανείμει η Ε.Π.Ε στους 

εταίρους πρέπει , από τα καθαρά κέρδη να αφαιρεθεί το ποσό του φόρου εισοδήματος 

                                                 

 

3
 Η διάθεση των κερδών της Ε.Π.Ε γίνεται με βάση τις διατάξεις των αρ.24 και 25 του Ν.3190/1955 
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και από το υπόλοιπο αυτού του ποσού να παρακρατηθεί ποσοστό 5% για σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού (το οποίο παύει να ισχύει όταν φτάσει το 1/3 του εταιρικού 

κεφαλαίου)
4
. Μετά την αφαίρεση των παραπάνω, το ποσό που απομένει διανέμεται 

στους εταίρους , εκτός και αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, με πλειοψηφία, να 

μην διανείμει ένα μέρος από αυτά τα κέρδη. 

 

4.8 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Για να διανεμηθούν τα κέρδη χρήσης της ΙΚΕ, πρέπει πρώτα να εγκριθούν και αυτό 

γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Σύμφωνα με το αρ. 100 του 

Ν.4072/2012, κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών θα πρέπει να κρατείται 

τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, 

το οποίο μπορεί, μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζει ζημιές. Τα κέρδη που θα 

διανεμηθούν πρέπει να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι 

εταίροι αποφασίζουν ποια είναι αυτά. Παράλληλα, πέρα από τους εταίρους, το 

καταστατικό της ΙΚΕ μπορεί να ορίζει την ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών. Η 

συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη της εταιρείας είναι ανάλογη με τον αριθμό 

μεριδίων που έχει κάθε εταίρος, ενώ το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι για ένα 

χρονικό διάστημα , που δεν θα υπερβαίνει όμως την δεκαετία, κάποιος εταίρος ή 

εταίροι μετέχουν περιορισμένα ή και καθόλου στα κέρδη ή στο προϊόν της 

εκκαθάρισης ή ότι έχουν το δικαίωμα λήψης πρόσθετων κερδών. Στην περίπτωση 

που κάποιοι εταίροι εισέπραξαν κέρδη, κατά παράβαση των παραπάνω, οφείλουν να 

τα επιστρέψουν στην εταιρεία. 

 

 

                                                 

 

4
 Για παράδειγμα, μια Ε.Π.Ε με εταιρικό κεφάλαιο 150.000 € υποχρεούται να κρατάει τακτικό 

αποθεματικό μέχρι του ποσού των 50.000 €. 
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4.9 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Ε.Π.Ε ΚΑΙ Ι.Κ.Ε 

 

 Αμοιβές μελών διοικήσεως Α.Ε 

Έννοια αμοιβών: Αμοιβές μελών Δ.Σ της Α.Ε νοούνται οι, με οποιονδήποτε τρόπο, 

παρεχόμενες σε αυτούς ωφέλειες, ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην 

εταιρεία. Με βάση τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, οι 

αμοιβές των διοικητικών συμβούλων της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να συνίσταται :  

1) Σε ποσοστά επί των κερδών και 

2) Σε λοιπές αμοιβές (πχ έξοδα παραστάσεως, αμοιβές λόγω ειδικών 

σχέσεων κλπ) 

Διάκριση αμοιβών: Με βάση την εμπορική και φορολογική νομοθεσία, οι αμοιβές 

που καταβάλλονται από την Α.Ε στα μέλη του Δ.Σ διακρίνονται : 

1) Σε αμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα 

με το άρθρο 24 του ΚN. 2190/1920. Συγκεκριμένα σε αυτή τη κατηγορία 

υπάγονται οι εξής αμοιβές : 

 

i. Ποσοστά επί των κερδών 

ii. Καταβαλλόμενες αμοιβές στον Διευθύνων Σύμβουλο 

iii. Πάγια κατά την συνεδρίαση αποζημίωση (έξοδα παραστάσεως) 

iv. Αμοιβές και αποζημιώσεις, εκτός μισθού. 
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Με λίγα λόγια, στην έννοια των αμοιβών του άρθρου 24 του ΚN. 2190/1920 

περιλαμβάνονται τα διανεμόμενα κέρδη
5
 στα μέλη του Δ.Σ, τα καταβαλλόμενα έξοδα 

παραστάσεως στα μέλη του Δ.Σ, οι αποζημιώσεις και οι εκτός μισθού αμοιβές που 

καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ καθώς και οι αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου. 

 Τα διανεμόμενα κέρδη: του Δ.Σ καταβάλλονται, μετά την έγκρισή τους από την 

τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, από το απομένον υπόλοιπο μετά την 

αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για 

διανομή του πρώτου μερίσματος. Επίσης παρακρατείται φόρος εισοδήματος 25% (για 

το οικονομικό έτος 2013) κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων με τα 

εισοδήματα αυτά εξαντλώντας την φορολογική τους υποχρέωση. Για τις αμοιβές ή  

τα ποσοστά κερδών τα οποία διανέμονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή 

διανέμουν οι ημεδαπές Α.Ε σε μέλη του Δ.Σ ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, 

υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus), γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 35% 

για το οικονομικό έτος 2013 και με συντελεστή 40% για το οικονομικό έτος 2014. 

Τα έξοδα παραστάσεως (ή πάγια κατά την συνεδρίαση αποζημίωση): καταβάλλονται 

στα μέλη του Δ.Σ μετά από την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. Να 

σημειώσουμε, ότι αποτελούν εισόδημα κινητών αξιών σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 1 

περ. α’ του Ν.2238/1994 και ότι κατά την καταβολή τους, ενεργείται παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 35% για το οικονομικό έτος 2013(αρ. 54, παρ. 5, 

N. 2238/1994)και με 40% για το οικονομικό έτος 2014(αρ. 54, παρ. 5, δεύτερο 

εδάφιο του N. 2238/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 6, παρ. 5 

περ. α’, N. 4110/2013). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων( αρ.54 παρ. 5 τρίτο εδάφιο του Ν.2238/1994). Επίσης, τα 

έξοδα παραστάσεως εκπίπτουν φορολογικά, ως έξοδο της επιχείρησης, εφόσον 

εγκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση. 

Αμοιβές Διευθύνοντος Συμβούλου: καταβάλλονται μετά από απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου. Κατά την καταβολή των αμοιβών αυτών παρακρατείται 

φόρος εισοδήματος με συντελεστή 35% για την χρήση του 2012 (δηλαδή 

                                                 

 

5
 Τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αποτελούν εισόδημα κινητών αξιών 

(αρ. 24, παρ. 1, περ. α’, N. 2238/1994)και ο χρόνος κτήσεως του εισοδήματος είναι ο χρόνος έγκρισης 

αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων (αρ. 26, παρ. 1, περ. α’, N. 2238/1994). 
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οικονομικού έτους 2013) και με 40% για την χρήση  του 2013 ( δηλ. για το 

οικονομικό έτος 2014). Επίσης, οι αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου εκπίπτονται 

φορολογικά ως έξοδα της επιχείρησης εφόσον εγκριθούν από την τακτική γενική 

συνέλευση (άρθρο 105, παρ. 6, περ. γ’, N. 2238/1994). Ακόμη να προσθέσουμε ότι 

όταν ο διευθύνων σύμβουλος δεν λαμβάνει αμοιβή από την Α.Ε τότε συνδέεται με 

αυτή με σχέση εντολής και όταν λαμβάνει συνδέεται με σχέση ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών. 

Εκτός μισθού αμοιβές: είναι διάφορες έκτακτες αμοιβές που καταβάλλονται στα 

μέλη του Δ.Σ, είτε για τις υπηρεσίες που προφέρουν, με τη συμμετοχή τους, στο 

συλλογικό όργανο είτε απλώς λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου (π.χ. αμοιβή ως εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας για τη συμμετοχή 

της σε συνέδριο του εξωτερικού κλπ). Ωστόσο, εάν το μέλος του Δ.Σ πέρα απ’τα 

καθήκοντα του ως μέλος του συμβουλίου, έχει καταρτίσει και σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας με την Α.Ε, τότε η σύμβαση αυτή δεν ανήκει στις εκτός  μισθού αμοιβές,  

αλλά κατατάσσεται και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  αρ.23 α’ του N. 

2190/1920 που αναφέρουμε παρακάτω. Επίσης, όσον αφορά τη φορολογία τους αλλά 

και την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, ισχύουν τα ίδια, με αυτά 

που αναφέραμε, για τα έξοδα παραστάσεως. Ακόμη, οι εκτός μισθού αμοιβές 

εκπίπτονται φορολογικά, ως έξοδα της επιχείρησης, εφόσον εγκριθούν από την 

τακτική γενική συνέλευση(αρ.105 παρ.6 περ. γ’ Ν.2238/1994). 

Αποζημιώσεις: καταβάλλονται μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης και 

φορολογούνται: α) ως εφάπαξ αποζημιώσεις με βάση το αρ. 14 παρ. 1 του 

Ν.2238/1994, εφόσον το ποσό της αποζημίωσης έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου και β) ως δωρεά αποζημίωση με βάση το αρ. 17 παρ.2 του 

Ν.1473/1984, εφόσον το ποσό της αποζημίωσης δεν έχει υπολογισθεί σύμφωνα με  

τις διατάξεις του νόμου. Οι προαναφερθείσες αποζημιώσεις, εφόσον εγκριθούν από 

την τακτική γενική συνέλευση, εκπίπτουν φορολογικά, ως έξοδα της επιχείρησης. 

2) Σε αμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με 

το άρθρο 23 α’ του ΚΝ.2190/1920. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής 

αμοιβές : 
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i. Αμοιβές μελών Δ.Σ , με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών (πχ παροχή 

οικονομικών ή νομικών υπηρεσιών κλπ) 

ii. Μισθοί μελών Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

iii. Αμοιβές και μισθοί διευθυντών που τελούν υπό την έγκριση της γενικής 

συνέλευσης. 

Τα μέλη του Δ.Σ, πέρα από τις υπηρεσίες που υποχρεούνται να προσφέρουν στην Α.Ε 

ως μέλη του συμβουλίου, μπορούν να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που 

αφορούν, για παράδειγμα, τη διεύθυνση ενός τομέα δράσεως της επιχείρησης ή και 

ολόκληρης της επιχείρησης, καθώς και την εποπτεία και τις κατευθύνσεις του 

διοικητικού συμβουλίου. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα μέλος του Δ.Σ 

εκτός από τις νόμιμές και εντός του καταστατικού, υπηρεσίες που προσφέρει, 

παράλληλα μπορεί, να παρέχει υπηρεσίες διαφόρων φύσεων, που είναι εξαρτημένες 

και έχουν τακτικό μισθό, των οποίων όμως ο καθορισμός δεν υπάγεται στις διατάξεις 

του αρ. 24 του ΚΝ.2190/1920, αλλά στις διατάξεις του άρθρου 23 α’, του ίδιου 

νόμου. Επίσης, εάν ένα μέλος του Δ.Σ για τις παραπάνω υπηρεσίες που προσφέρει, 

συνδέεται με την Α.Ε με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τακτικό μισθό και 

παράλληλα είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, τότε το εισόδημά του αυτό, αποτελεί 

εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών, το οποίο φορολογείται με βάση τις γενικές διατάξεις 

και από τους μισθούς αυτού, παρακρατείται φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Ωστόσο, σε  

περίπτωση ίδια με την παραπάνω, με την διαφορά όμως ότι το μέλος του Δ.Σ δεν 

είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ αλλά σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, τότε το εισόδημα 

αυτού, αποτελεί εισόδημα  «εξ εμπορικών επιχειρήσεων» (αρ.28 παρ. 3 περ. στ’ 

Ν.2238/1994) και από τις καταβαλλόμενες αμοιβές του, θα παρακρατηθεί φόρος 

εισοδήματος με συντελεστή 35% για την χρήση του 2012(οικ. έτος 2013) και με 

συντελεστή 40% για τη χρήση του 2013 (οικ. έτος 2014).  O συντελεστής 

παρακράτησης, εφαρμόζεται στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των 

ασφαλιστικών εισφορών και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, και εξαντλεί την 

φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. Ακόμη, οι μισθοί αυτοί εκπίπτονται 

φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις για τις φορολογικές εκπτώσεις που ισχύουν για τους μισθούς του 
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λοιπού προσωπικού των επιχειρήσεων (υπαγωγή των μισθών σε ασφαλιστικές 

εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων, κ.λπ.). 

 

 

 Αμοιβές Εταίρων-Διαχειριστών Ε.Π.Ε 

Εισόδημα Εταίρων: Οι μισθοί και κάθε είδους απολαβές, που καταβάλλονται από 

μια Ε.Π.Ε στους εταίρους της, ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, οι 

ίδιοι, στην εταιρεία, θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, εφόσον οι 

εταίροι είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, εκτός 

ΙΚΑ
6
(αρ.28 παρ.3 περ. στ’ Ν.2238/1994). 

Εισόδημα Διαχειριστών: Από της 23/01/2013 ως εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις, θεωρούνται οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές που λαμβάνουν οι 

διαχειριστές από την Ε.Π.Ε,  ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που της προσφέρουν, 

εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή 

ταμείο, εκτός ΙΚΑ (αρ.28 παρ.3 περ. στ’ Ν.2238/1994 όπως τροποποιήθηκε το 

δεύτερο εδάφιο με την παρ.4 του αρ.3 του Ν.4110/2013). Επιπλέον, για τον 

καθορισμό της αμοιβής του διαχειριστή, ο Ν.3190/1955 δεν καθορίζει κάποια 

συγκεκριμένη διαδικασία (όπως γίνεται με το αρ.23α του ΚΝ.2190/1920 για τις 

αμοιβές των μελών της διοίκησης της Α.Ε), αλλά ο διαχειριστής εταίρος μπορεί να 

λαμβάνει αμοιβή, η οποία καθορίζεται είτε με το καταστατικό είτε με συναίνεση 

όλων των εταίρων (αρ.35 παρ.1, και 50 του N. 3190/1955), η οποία (απόφαση της 

γενικής συνέλευσης των εταίρων) πρέπει να έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 

του Ν.3190/1955, 

Για τις παραπάνω αμοιβές ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με 

συντελεστή 35% για την χρήση του 2012 (οικ. έτος 2013) και με συντελεστή 40% για 

την χρήση του 2013(οικ. έτος 2014). Η παρακράτηση φόρου εφαρμόζεται στο ποσό 

                                                 

 

6
 Οι διαχειριστές - εταίροι δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, ακόμη και αν εκτός από τα κέρδη λαμβάνουν 

και μισθό, διότι δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία, καθώς το έργο που προσφέρουν ταυτίζεται με του 

εργοδότη. 
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που προκύπτει, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των 

αναλογούντων τελών χαρτοσήμου. Ωστόσο, εάν οι εταίροι ή οι διαχειριστές των 

Ε.Π.Ε είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, τότε το εισόδημά τους θεωρείται εισόδημα από 

μισθωτές υπηρεσίες και παρακρατείται φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Επίσης, οι 

μισθοί και οι απολαβές των εταίρων, εκπίπτουν φορολογικά από τα ακαθάριστα 

έσοδα των Ε.Π.Ε, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισμό ή ταμείο. Ακόμη, όσον αφορά τους μισθούς και τις απολαβές των 

διαχειριστών της Ε.Π.Ε, εκπίπτονται φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα, με τις 

ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την φορολογική έκπτωση των μισθών του λοιπού 

προσωπικού των επιχειρήσεων (υπαγωγή των μισθών σε ασφαλιστικές εισφορές των 

ασφαλιστικών ταμείων, κλπ).  

 

 Αμοιβές εταίρων ή διαχειριστών Ι.Κ.Ε  

Ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, θεωρείται ο μισθός και οι κάθε είδους 

απολαβές που λαμβάνουν οι εταίροι ή διαχειριστές από τις Ι.Κ.Ε  ως αντάλλαγμα για 

τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ίδιοι στη εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι ο 

διαχειριστές είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, 

εκτός του ΙΚΑ. 

Στις άνω καταβαλλόμενες αμοιβές, ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος με 

συντελεστή 35% για την χρήση του 2012 (οικ. έτος 2013) και με συντελεστή 40% για 

την χρήση του 2013 (οικ. έτος 2014). O συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται στο 

ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των 

αναλογούντων τελών χαρτοσήμου. Στην περίπτωση όμως που οι διαχειριστές ή οι 

εταίροι της Ι.Κ.Ε, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ τότε 

το εισόδημά τους θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παρακρατείται 

φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Οι μισθοί αυτοί εκπίπτονται φορολογικά από τα 

ακαθάριστα έσοδα των ΙΚΕ, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τη 

φορολογική έκπτωση των μισθών του λοιπού προσωπικού των επιχειρήσεων 

(υπαγωγή των μισθών σε ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων, κλπ). 
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4.10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 

  

Σύμφωνα με τον Ν.2238/1994,  για τα νομικά πρόσωπα  της παραγράφου 1 του 

άρθρου 101,ο συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου, είναι 

20% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους. Επίσης, ο ίδιος συντελεστής ισχύει 

και για τα κέρδη που δηλώνονται με την οριστική δήλωση που υποβάλουν τα υπό 

εκκαθάριση νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου (Ν. 2238/1994 αρ. 

107 παρ. 2 περ. γ)  

 

4.10.1. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Ε , ΕΠΕ, 

ΙΚΕ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Παρακράτηση φόρου γίνεται σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που κεφαλαιοποιούν ή 

διανέμουν κέρδη με την μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών ( 

εξαιρούνται οι μισθοί) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές αλλά 

και στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
7
. 

Όσον αφορά τις ημεδαπές ΕΠΕ , ΙΚΕ και τους συνεταιρισμούς, παρακράτηση φόρου 

γίνεται όταν κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν κέρδη σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

(ημεδαπά ή αλλοδαπά), ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας
8
. 

 

                                                 

 

7
 Σύμφωνα με την παρ 1 του αρ.54 του Ν.2238/1994 και την  παρ.1 του αρ.114 του Ν.2238/1994 μετά 

την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ.11 του αρ. 14 του Ν.3943/2011 
8
 Σύμφωνα με την περ. δ της παρ 1 του αρ.55 του Ν.2238/1994 και την  παρ.1 του αρ.114 του 

Ν.2238/1994 μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ.11 του αρ. 14 του Ν.3943/2011 
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4.10.2. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
9
 

 

Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου ορίζεται : 

1) Η ημεδαπή Α.Ε που καταβάλλει εισοδήματα για τις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και ζ’ (της 

παρ. 6 του αρ.54 του Ν.2238/94). Δηλαδή, για αμοιβές μελών Δ.Σ, τόκους από 

ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, για τα εισοδήματα από την υπεραπόδοση 

επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων που σχηματίζονται για ασφαλίσεις ζωής 

κ.λπ.  

2) Για τα εισοδήματα της παρ. 3 (δηλαδή για μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, 

κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία) και της περίπτωσης δ’ της  παρ. 6 

( δηλαδή για εισοδήματα από ομολογίες και χρεόγραφα των ημεδαπών νομικών 

προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου νόμου, αυτός που ενεργεί στην 

Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή τους. 

3) Ο χρεώστης που καταβάλλει τους τόκους, για τα εισοδήματα της περίπτωσης ε’  της 

παρ. 6 του Ν.2298/94. 

4) Για τα εισοδήματα της περίπτωσης στ’ (δηλ εισόδημα από συμβάσεις ή πράξεις επί 

παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων) της παρ.6 του Ν.2238/94, το πρόσωπο 

που τα καταβάλλει. 

4.10.3. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ 

Ή/ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ Α.Ε 

 

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κέρδη που διανέμει η Α.Ε, με τη μορφή 

αμοιβών και ποσοστών στους διευθυντές, στα μέλη του Δ.Σ , στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων και προμερισμάτων σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) είναι 25%, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

καταβολής τους , δηλαδή αν γίνεται με μετρητά ή μετοχές. Με την παρακράτηση 

                                                 

 

9
 Σύμφωνα με το αρ.54 παρ.7 του ΚΝ.2238/1994 
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αυτή εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων των εισοδημάτων 

αυτών, εκτός εάν ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι φυσικό πρόσωπο και μετά την 

συνάθροιση των μερισμάτων με τα υπόλοιπα εισοδήματα ο συντελεστής φορολογίας  

είναι μικρότερος του 25% (με βάση τον υψηλότερο συντελεστή φορολογίας της 

κλίμακας του αρ. 9 του Ν.2238/1994), τότε η φορολογική υποχρέωσή του δεν 

εξαντλείται, καθώς τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται με βάση τις γενικές 

διατάξεις και όποιο πιστωτικό υπόλοιπο προκύψει επιστρέφεται. Όταν στα έσοδα της 

Α.Ε, που προβαίνει σε διανομή κερδών, περιλαμβάνονται και έσοδα, από την 

συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 101, από τον φόρο 

που υποχρεούται να αποδώσει, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη 

παρακρατηθεί και αναλογεί στα κέρδη που έχει ήδη διανείμει
10

. 

 

4.10.3.1.   ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΙ Ή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΕΙ Η Α.Ε ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΤΟΚΟΥΣ 

ΑΠΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ 

ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Με συντελεστή παρακράτησης φόρου 35%, φορολογούνται οι αμοιβές Δ.Σ και οι 

τόκοι από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές που εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε, με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 

παρ. 6 του αρ.105 του Κ.Φ.Ε( δηλαδή α) τα ποσά που καταβάλλει η Α.Ε για την 

εξαγορά ιδρυτικών της τίτλων καθώς και οι τόκοι που καταβάλει στους κατόχους των 

τίτλων αυτών, δεν προέρχονται από τα κέρδη της, β) οι τόκοι που καταβάλλει στους 

κατόχους των προνομιούχων μετοχών της, δεν προέρχονται επίσης από τα κέρδη της 

και γ) οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ που βαρύνουν την ίδια την 

εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 24 του ΚΝ 2190/1920).Επίσης, 

με τον ίδιο συντελεστή παρακράτησης φορολογούνται και τα εισοδήματα των παρ. 2 

και 5 του αρ.25 του Κ.Φ.Ε αφού λογίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες. 

                                                 

 

10
 Παρ .1 του αρ. 54 του Κ.Φ.Ε όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 1 του αρ.14 του Ν.3943/2011 
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4.10.3.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ Α.Ε 

 

Ωστόσο, όταν μια ημεδαπή Α.Ε είναι θυγατρική σε εταιρεία, άλλου κράτους μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και καταβάλλει μερίσματα σε αυτή ( αλλοδαπή εταιρεία), 

τότε δεν παρακρατείται φόρος ( εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των αρ.10 παρ. 

4 και αρ.  11 του Ν. 2578/1998). Συγκεκριμένα, για να μην πραγματοποιείται 

παρακράτηση φόρου στα εν λόγω μερίσματα, θα πρέπει η αλλοδαπή εταιρεία να 

συμμετέχει στο κεφάλαιο της ημεδαπής για δύο, τουλάχιστον, συνεχή χρόνια ( τα 

οποία ολοκληρώνονται με την συμπλήρωση 24 μηνών, κατά τον χρόνο έγκρισης των 

αποτελεσμάτων από την γενική συνέλευση)  με κατώτερο ποσοστό συμμετοχής στο 

κεφάλαιο 10% (οδηγία 123/2003). Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η προσκόμιση 

βεβαίωσης, από ορκωτό ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή, που να βεβαιώνει ότι οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις που ορίζει το αρ 10 και 11 του Ν.2578/1998 συντρέχουν 

αθροιστικά. Στην περίπτωση όμως, που δεν έχει συμπληρωθεί διετία κατά το χρόνο 

λήψης απόφασης από την γενική συνέλευση, θα πραγματοποιείται παρακράτηση 

φόρου με τον προβλεπόμενο συντελεστή. Μετά την συμπλήρωση της διετίας, η 

αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου. 

Έτσι, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί, σε βάρος της Α.Ε, επιστρέφεται σε αυτήν κατά 

το μέρος που αναλογεί στα μερίσματα που έχει διανείμει, στην αλλοδαπή εταιρεία. 

Να προσθέσουμε ότι τα παραπάνω ισχύουν και για την χρήση του 2013 (οικ. έτος 

2014).  
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4.10.3.3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ 

Α.Ε
11

 

Η παρακράτηση φόρου πραγματοποιείται, κατά την πίστωση ή καταβολή των 

εισοδημάτων στους δικαιούχους, με χρονικό περιθώριο ενός μήνα από την έγκριση 

του ισολογισμού που γίνεται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 

1)  Όταν η γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίσει να διανέμει μερίσματα 

από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται μέσα 

σε ένα μήνα από την λήψη της απόφασης αυτής. 

2) Όταν πρόκειται για διανομή προμερισμάτων, η παρακράτηση φόρου 

πραγματοποιείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων των 

εισοδημάτων αυτών, μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της απόφασης αυτής 

(για διανομή) από το διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε. 

3) Η απόδοση του φόρου που παρακρατείται, γίνεται με την υποβολή της 

δήλωσης στο Δημόσιο, εφάπαξ, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν που έγινε 

η παρακράτηση. 

4) Υπόχρεος στην παρακράτηση και απόδοση του φόρου είναι η ημεδαπή Α.Ε, η 

οποία και καταβάλλει αυτά τα εισοδήματα. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

11
 Περίπτωση. ζ’ παρ. 6 αρ.54 του Ν.2239/1994 όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ 4 του 

αρ. 14 του Ν.3943/2011 και αναφέρεται ειδικά για τα εισοδήματα της παρ. 1 του αρ. 54 του Ν.2238/94 
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4.10.3.4. 1
Ο
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 
12

 

 

Στις 22/8/2012 η ανώνυμη εταιρεία (ΑΛΦΑ Α.Ε.) εισέπραξε ως μέρισμα το ποσό των 

225.000,00 € (ευρώ), από άλλη ανώνυμη εταιρεία (ΒΗΤΑ Α.Ε), στην οποία και είναι 

μέτοχος. Το ποσό αυτό προκύπτει:  

 Μικτό ποσό μερίσματος       300.000,00 € 

 Φόρος που παρακρατήθηκε  75.000,00 € (300.000,00 x 25%) 

 Καθαρό ποσό μερίσματος    225.000,00 € 

 

Στις 31/12/2012 από τα δεδομένα των βιβλίων της εταιρείας προκύπτουν : 

 

 Έσοδα εμπορικού κλάδου                                   3.300.000,00 

 Έσοδα κλάδου παροχής υπηρεσιών                   1.200.000,00 

 Κέρδη Ελληνικών αμοιβαίων  κεφαλαίων  (αφορολόγητα έσοδα)     200.000,00 

 Έσοδα συμμετοχών                                                300.000,00 

 Σύνολο εσόδων                                                    5.000.000,00 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος                     100.000,00 

 Παρακρατηθείς Φ.Ε από πωλήσεις Στο Δημόσιο                                                                25.000,00 

 Καθαρά Κέρδη Ισολογισμού                               2.000.000,00 

 Μέρος μη εκπιπτόμενων δαπανών                         20.000,00 

 

Επίσης, στις δαπάνες της επιχείρησης συμπεριλαμβάνεται και το ποσό  των 50.000,00 

€ το οποίο αφορά χρεωστικούς τόκους. 

                                                 

 

12
Το παράδειγμα είναι από το εγχειρίδιο : Κορομηλάς Γεώργιος Α : Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα 

2013 
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Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει να διανέμει τα κέρδη της χρήσης ως 

ακολούθως : 

 Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 

 Διανομή του ελάχιστου, από τον νόμο, πρώτου μερίσματος 

 Καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ ύψους    68.000,00 € 

 Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από τα μη διανεμηθέντα μερίσματα 

μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο 

 Σχηματισμός αποθεματικού από τα απαλλασσόμενα από την φορολογία έσοδα 

 Μεταφορά του υπόλοιπου των κερδών εις νέον 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα: 

1) Να υπολογιστεί το σύνολο, των μη εκπιπτόμενων (στη φορολογία 

εισοδήματος), δαπανών 

2) Να υπολογισθούν τα φορολογητέα κέρδη, ο φόρος εισοδήματος και η 

προκαταβολή του φόρου εισοδήματος 

3) Να υπολογισθεί το τακτικό αποθεματικό 

4) Να υπολογισθεί το πρώτο μέρισμα 

5) Να υπολογισθεί το ειδικό αποθεματικό από τα μη διανεμηθέντα έσοδα από 

μερίσματα 

6) Να υπολογισθεί το αποθεματικό από τα απαλλασσόμενα της φορολογίας 

έσοδα 

7) Να συνταχθεί ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 

8) Να υπολογισθεί ο φόρος των δικαιούχων των διανεμόμενων κερδών 
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1. Υπολογισμός μη εκπιπτόμενων, στη φορολογία εισοδήματος, δαπανών  

 

1) Υπολογισμός μη εκπιπτόμενων δαπανών που αφορούν τα αφορολόγητα 

έσοδα και τα έσοδα συμμετοχών 

 

Ειδικότερα, τα ποσά αυτά των μη εκπιπτόμενων δαπανών υπολογίζονται ως 

ακολούθως: 

 

11) Μη εκπιπτόμενοι χρεωστικοί τόκοι 

 

Το ποσό των μη εκπιπτόμενων χρεωστικών τόκων εξευρίσκεται, με τον επιμερισμό 

αυτών μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων που υπόκεινται σε φορολογία και των 

εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή/και φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο, 

ή/και των εσόδων από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές 

επιχειρήσεις. 

 

      Αφορολόγητα Έσοδα     200.000,00 

Πλέον 

(+) 

Έσοδα από μερίσματα 300.000,00 

   Σύνολο                                           500.000,00 

 

Χρεωστικοί τόκοι ×Αφορολόγητα Έσοδα και έσοδα συμμετοχών

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων
 

 

 Δηλαδή 

Μη εκπιπτόμενοι χρεωστικοί τόκοι = 
50.000,00 × 500.000,00

5.000.000,00
 = 5.000,00 
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α2) Λοιπές μη εκπιπτόμενες δαπάνες 

 

Το ποσό αυτό προκύπτει, από την εφαρμογή ποσοστού 5% επί των εσόδων που 

απαλλάσσονται της φορολογίας ή/και φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο ή/και των 

εσόδων από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχή σε άλλες (ημεδαπές) επιχειρήσεις, 

ως λοιπές δαπάνες. Ωστόσο το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των πάση 

φύσεως δαπανών της επιχείρησης. 

 

 Αφορολόγητα Έσοδα 200.000,00 

Πλέον(+) Έσοδα από μερίσματα 300.000,00 

 Σύνολο    500.000,00 

   Επί(*) Συντελεστή 5% 

Λοιπές μη εκπιπτόμενες δαπάνες 25.000,00 

 

α3) Υπολογισμός συνόλου μη εκπιπτόμενων δαπανών που αφορούν 

αφορολόγητα έσοδα και έσοδα από μερίσματα 

 

 Μη εκπιπτόμενοι χρεωστικοί τόκοι   5.000,00 

Πλέον(+) Λοιπές μη εκπιπτόμενες δαπάνες που 

Αφορούν αφορολόγητα έσοδα και 

έσοδα από μερίσματα    

 

   

 25.000,00 

Σύνολο μη εκπιπτόμενων δαπανών  

που αφορούν αφορολόγητα έσοδα  

και έσοδα από μερίσματα   

 

 

30.000,00 
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2) Υπολογισμός συνόλου μη εκπιπτόμενων δαπανών 

 

 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες που αφορούν 

αφορολόγητα έσοδα και έσοδα από 

μερίσματα  

                       

 

30.000,00 

Πλέον(+) Λοιπές μη εκπιπτόμενες δαπάνες  20.000,00 

   

Σύνολο μη εκπιπτόμενων δαπανών 50.000,00 

 

 

2. Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού 

 

 Καθαρά κέρδη ισολογισμού 2.000.000,00 

Μείον(-) Αναλογούν φόρος (2.000.000,00 x 20%)= 400.000,00 

Υπόλοιπο για σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού 1.600.000,00 

Επί(*) Συντελεστή     5% 

   

Τακτικό Αποθεματικό 80.000,00 

 

 

3. Υπολογισμός ελαχίστου πρώτου μερίσματος  

  

 Καθαρά κέρδη ισολογισμού  2.000.000,00 

Μείον(-) Αναλογούν φόρος εισοδήματος 400.000,00 

Μείον(-) Τακτικό αποθεματικό  80.000,00 

Υπόλοιπο για σχηματισμό Α΄ μερίσματος 1.520.000,00         

   

Επί(*) Συντελεστή  35% 

   

Ελάχιστο πρώτο μέρισμα          532.000,00          
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4. Υπολογισμός συνόλου διανεμόμενων κερδών                  

 

 Πρώτο μέρισμα                532.000,00 

Πλέον(+) Αμοιβές μελών Δ.Σ.   68.000,00 

   

Σύνολο διανεμόμενων κερδών     600.000,00 

 

 

5. Υπολογισμός ποσού μερισμάτων, από συμμετοχή σε άλλη Α.Ε, που 

συμπεριλαμβάνονται στα διανεμόμενα κέρδη 

 

300.000,00 × 600.000,00

2.000.000,00
 = 𝟗𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 

 

 

6. Υπολογισμός οφειλόμενου φόρου διανεμόμενων κερδών 

 

 Διανεμόμενα κέρδη     600.000,00 

Επί(*)    Συντελεστή φορολογίας         25% 

Φόρος που αναλογεί                                      150.000,00 

Μείον(-)  Φόρος που παρακρατήθηκε για 

τα μερίσματα που συμπεριλαμβάνονται 

στα διανεμόμενα κέρδη (90.000,00 x 25%)                 22.500,00 

   

Οφειλόμενος φόρος διανεμόμενων κερδών   127.500,00 

 

 

 

Έσοδα από μερίσματα × Διανεμόμενα κέρδη

Κέρδη Ισολογισμού
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7. Υπολογισμός ειδικού αποθεματικού 

 

 Έσοδα από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε    300.000,00 

Μείον(-)  Έσοδα συμμετοχών που περιλαμβάνονται 

στα διανεμόμενα           90.000,00 

   

Ειδικό αποθεματικό  210.000,00 

 

8. Υπολογισμός μέρους αφορολόγητων εσόδων που αναλογούν στα διανεμόμενα 

κέρδη 

 

1) Προσδιορισμός καθαρού ποσού 

 

Αφορολόγητα Έσοδα ×Διανεμόμενα Κέρδη

Κέρδη Ισολογισμού
=  

= Μέρος αφορολόγητων εσόδων  που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη 

 

                

200.000,00 × 600.000,00

2.000.000,00
 = 𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 

 

2) Προσδιορισμός αναλογούντος φόρου εισοδήματος 

 

60.000,00 ×   
20

 80
= 15.000,00 
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3) Προσδιορισμός μεικτού ποσού 

 

 Καθαρό ποσό διανεμόμενων αφορ/των εσόδων                                  60.000,00 

Πλέον(+) Αναλογών φόρος εισοδήματος    15.000,00 

Μικτό ποσό διανεμ/νων αφορολ. Εσόδων  75.000,00         

 

 

9. Υπολογισμός αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα 

 

 
Κέρδη  από αμοιβαία κεφάλαια         
(αφορολόγητα έσοδα) 

200.000,00 

Μείον(-)  Μέρος κερδών από αμοιβαία κεφ. 

 που αναλογούν στα διανεμόμενα( μικτό ποσό)   75.000,00         

Αποθεματικό από αφορολόγητα έσοδα   125.000,00                   
 

 

10. Υπολογισμός φορολογητέων κερδών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καθαρά κέρδη Ισολογισμού   2.000.000,00 

Πλέον(+)  Μη εκπιπτόμενες δαπάνες         50.000,00 

 Σύνολο                               2.050.000,00 

Μείον(-)  

                   

Αφορολόγητα έσοδα ( κέρδη από αμοιβαία      

κεφάλαια)       
          

200.000,00 

Μείον(-)  Έσοδα από μερίσματα          300.000,00  

 Υπόλοιπο                       1.550.000,00 

Πλέον(+) Μικτό ποσό αφορολόγητων κερδών 

Που αναλογεί στα διανεμόμενα    75.000,00 

Φορολογητέα κέρδη   1.625.000,00 
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11. Υπολογισμός φόρου εισοδήματος  

 

 Φορολογητέα κέρδη         1.625.000,00  

Επί(*)     Συντελεστή φορολογίας εισοδήματος          20%   

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών   325.000,00    

Μείον(-)  Φόρος που προκαταβλήθηκε            100.000,00 

Μείον(-)  Φόρος που παρακρατήθηκε          25.000,00   

 Χρεωστικό ποσό                   200.000,00   

 

 

12. Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος               

     

 

 
Φόρος εισοδήματος ( κύριος και συμπληρωματικός ) 325.000,00 

Επί(*)     Συντελεστής προκαταβολής            80% 

 Αρχικό ποσό                         260.000,00 

Μείον(-)  Φόρος που παρακρατήθηκε       25.000,00 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος    235.000,00 

 

 

13. Πινάκας διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης  

 

 Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσης      2.000.000,00 

Μείον(-) Φόρος εισοδήματος                325.000,00 

Κέρδη προς διάθεση    1.675.000,00 

 

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : 

Τακτικό Αποθεματικό                                            80.000,00  

Πρώτο μέρισμα                                               532.000,00 
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Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά            

                                          

210.000,00 

Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της 

φορολογίας έσοδα                                              125.000,00 

Αμοιβές από ποσοστά μελών του Δ.Σ                68.000,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον                                      660.000,00 

                                                                            1.675.000,00  

                                                                                        

14. Πίνακας κατανομής κερδών σε δικαιούχους 

 

 

4.10.3.5. 2
ο
 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
14

 

 

 Μια Α.Ε έχει στο τέλος της χρήσης έχει τα εξής : 

 Καθαρά κέρδη ισολογισμού χρήσης 180.000,00 

 Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση 20.000,00 

 Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων 58.000,00 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

(δήλωση προηγούμενου οικ. έτος) 10.000,00 

                                                 

 

13
 Να διευκρινιστεί, ότι γίνεται κανονικά η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%  στις αμοιβές Δ.Σ 

καθώς αυτές, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, εφόσον  δεν υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων 

α΄, β΄ και γ΄της παρ. 6 του αρ.105 του Κ.Φ.Ε . 
14

 Το παράδειγμα είναι από το εγχειρίδιο : Κορομηλάς Γεώργιος Α : Αλλαγές στο φορολογικό 

σύστημα 

Δικαιούχοι Μικτό ποσό 

Συντελεστής 

παρακράτησης 

φόρου 

Παρακρατούμενος 

φόρος 
Καθαρό ποσό 

Μέτοχοι (Α’ 

μέρισμα 
532.000,00 25% 133.000,00 399.000,00 

Μέλη Δ.Σ 

(αμοιβές εκτός 

μισθών)
13

 

68.000,00 25% 17.000,00 51.000,00 

 

Σύνολα 600.000,00  150.000,00 450.000,00 
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 Η πρόταση του Δ.Σ προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, σχετικά με 

την διανομή των κερδών της χρήσης, έχει ως ακολούθως: 

 

1. Να σχηματισθεί το τακτικό αποθεματικό. 

2. Να διανεμηθεί ως πρώτο μέρισμα το ποσό των 30.000,00 € , εφόσον αυτό 

είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο πρώτο μέρισμα. 

3. Να μεταφερθεί το υπόλοιπο κερδών εις νέον. 

 

 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να υπολογισθούν : 

 Τα φορολογητέα κέρδη 

 Ο φόρος εισοδήματος 

 Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος 

 Το τακτικό αποθεματικό 

 Τα διανεμόμενα κέρδη 

 Ο φόρος των διανεμόμενων κερδών και 

 Να συνταχθεί ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 
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1) Προσδιορισμός συνόλου φορολογητέων κερδών 

 

Καθαρά κέρδη ισολογισμού 180.000,00 

Πλέον 

(+) 
Μη εκπιπτόμενες στη φορολογία εισοδήματος 

δαπάνες 20.000,00 

 Σύνολο φορολογητέων κερδών (μετά την 

φορολογικά αναμόρφωση) 200.000,00 

 

 

2) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος 

 
Σύνολο φορολογητέων κερδών 200.000,00 

Επί (*) Συντελεστή 20% 

 Κύριος φόρος εισοδήματος 40.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος που προκαταβλήθηκε 10.000,00 

 
Χρεωστικό ποσό 30.000,00 

 

3) Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

 
Κύριος φόρος εισοδήματος 40.000,00 

Επί (*) Συντελεστή προκαταβολής 80% 

 Αρχικό ποσό 32.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε 0,00 

 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 32.000,00 

 

4) Προσδιορισμός τακτικού αποθεματικού 

 
Καθαρά κέρδη ισολογισμού 180.000,00 

Μείον (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου  58.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος 40.000,00 

 

Υπόλοιπο για σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού 82.000,00 

Επί (*) Συντελεστή  5% 

 
Τακτικό αποθεματικό 4.100,00 
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5) Προσδιορισμός ελαχίστου πρώτου μερίσματος 

 
Καθαρά κέρδη ισολογισμού 180.000,00 

Μείον (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων 

χρήσεων 58.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος 40.000,00 

Μείον (-) Τακτικό αποθεματικό 4.100,00 

 

Υπόλοιπο για σχηματισμό πρώτου 

μερίσματος 77.900,00 

Επί (*) Συντελεστή 35% 

 
Ελάχιστο πρώτο μέρισμα* 27.265,00 

 

*Το ελάχιστο πρώτο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 27.265,00 €, συνεπώς στους μετόχους 

θα διανεμηθεί το ποσό των 30.000,00 €, σύμφωνα με την πρόταση του Δ.Σ. 
 

 

6) Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων  

 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 180.000,00 

Μείον (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων 58.000,00 

 

Υπόλοιπο 122.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος 40.000,00 

 

Κέρδη προς διάθεση 82.000,00 

 

 

 

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : 

 Τακτικό αποθεματικό 4.100,00 

 Πρώτο μέρισμα 30.000,00 

 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 47.900,00 

 82.000,00 
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7) Υπολογισμός φόρου και καθαρού ποσού διανεμόμενων κερδών 

 

i. Υπολογισμός φόρου μερισμάτων 

 

 Μερίσματα (μικτό ποσό) 30.000,00 

Επί (*) Συντελεστή 25% 

 Φόρος μερισμάτων 7.500,00 

 

 

ii. Υπολογισμός καθαρού ποσού μερισμάτων 

 

 Μερίσματα (μικτό ποσό) 30.000,00 

Μείον (-) Φόρος μερισμάτων 7.500,00 

 Καθαρό ποσό μερισμάτων 22.500,00 

 

 

4.10.4. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ 

Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε 

 

Παρακράτηση φόρου, επίσης, με συντελεστή 25% ενεργείται στα κέρδη που 

διανέμουν οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, εξαντλώντας έτσι τη φορολογική 

υποχρέωση που έχουν οι δικαιούχοι των παραπάνω εισοδημάτων. Στην περίπτωση 

όμως, που ο δικαιούχος των κερδών είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος 

συντελεστής φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9, που προκύπτει μετά τη 

συνάθροιση των υπόψη κερδών με τα λοιπά εισοδήματα, είναι μικρότερος του 25%, 
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τότε δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωσή του, καθώς τα κέρδη από τις 

συμμετοχές φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο 

επιστρέφεται.  

 

4.10.4.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ Ε.Π.Ε 

 

Όταν μια Ε.Π.Ε καταβάλλει κέρδη σε εταιρεία, άλλου κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης , στην οποία είναι θυγατρική, τότε δεν παρακρατείται φόρος 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρ.11 του Ν.2578/1998 (δηλ χρόνος 

συμμετοχής της αλλοδαπής στο κεφάλαιο της ημεδαπής εταιρείας κλπ). Έτσι, ο 

φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της Ε.Π.Ε επιστρέφεται σε αυτήν , κατά το 

μέρος που αναλογεί στα κέρδη που έχει διανείμει στην αλλοδαπή εταιρεία. Οι 

διατάξεις αυτές ισχύουν για το οικονομικό έτος 2013 αλλά και για το 2014. 

 

4.10.4.2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ 

Ε.Π.Ε ΚΑΙ Ι.Κ.Ε 

 

1) Η παρακράτηση φόρου πραγματοποιείται, όταν γίνεται η καταβολή ή πίστωση 

των εισοδημάτων στους δικαιούχους, μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του 

ισολογισμού από την Γενική συνέλευση των εταίρων. 

2) Η παρακράτηση φόρου, για κέρδη που διανέμονται και τα οποία προέρχονται 

από προηγούμενες χρήσεις, ενεργείται μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της 

απόφασης για διανομή κερδών, από την Γενική συνέλευση των εταίρων. 

3) Η απόδοση του φόρου που παρακρατείται, γίνεται με την υποβολή δήλωσης 

στο Δημόσιο εφάπαξ μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν στον οποίο έγινε η 

παρακράτηση. 
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4.10.4.3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε.Π.Ε 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 

 

Σε μία Ε.Π.Ε συμμετέχουν, ο Αντώνης Αντωνίου (διαχειριστής) με ποσοστό 

συμμετοχής 40%, ο Βασίλης Βασιλείου (εταίρος) με ποσοστό 40% και ο Γεώργιος 

Γεωργίου (εταίρος) με ποσοστό 20%. Τα οικονομικά δεδομένα (σε ευρώ) είναι τα 

εξής  : 

 Καθαρά κέρδη ισολογισμού χρήσης 90.000,00 

 Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση 10.000,00 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

(δήλωση προηγούμενου 

οικονομικού έτους) 6.200,000 

 Φόρος που παρακρατήθηκε από 

πωλήσεις στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ 1.800,00 

                

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι θα διανεμηθούν κέρδη ύψους 60.000,00 € 

στους εταίρους, να υπολογισθούν, για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 

1.1/31.12.2012): 

 Τα φορολογητέα κέρδη  

 Ο φόρος εισοδήματος 

 Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος 

 Ο φόρος των διανεμόμενων κερδών 
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Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων: 

 

1) Προσδιορισμός συνόλου φορολογητέων κερδών 

 

 Καθαρά κέρδη ισολογισμού 90.000,00 

Πλέον(+) Μη εκπιπτόμενες στη φορολογία 

εισοδήματος δαπάνες 10.000,00 

 Σύνολο φορολογητέων κερδών (μετά 

την φορολογική αναμόρφωση) 100.000,00 

   

   

2) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος 

 

 Σύνολο φορολογητέων κερδών 100.000,00 

Επί (*) Συντελεστή 20% 

 Κύριος φόρος εισοδήματος 20.000,00 

Μείον(-) Φόρος εισοδήματος που προκαταβλήθηκε 6.200,00 

Μείον(-) Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε 1.800,00 

 Χρεωστικό Υπόλοιπο 12.000,00 

 

3) Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

 

 
Κύριος φόρος εισοδήματος 20.000,00 

Επί (*) Συντελεστή προκαταβολής 80% 

 Αρχικό ποσό 16.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε 1.800,00 

 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 14.200,00 
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4) Προσδιορισμός τακτικού αποθεματικού 

 

Καθαρά κέρδη Ισολογισμού 90.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 20.000,00 

 Υπόλοιπο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 70.000,00 

Επί (*) Συντελεστή 5% 

 

Τακτικό αποθεματικό 3.500,00 

 

5) Έλεγχος επάρκειας κερδών προς διάθεση 

 
Καθαρά κέρδη Ισολογισμού 90.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 20.000,00 

Μείον (-) Τακτικό αποθεματικό 3.500,00 

 
Κέρδη που μπορούν να διανεμηθούν * 66.500,00 

 

*Υφίσταται επάρκεια κερδών έτσι ώστε να διανεμηθεί το ποσό των 60.000,00 € 

 

6) Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 

 

 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης  90.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος 20.000,00 

 
Κέρδη προς διάθεση 70.000,00 

 

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής: 

 Τακτικό αποθεματικό 3.500,00 

 Κέρδη σε εταίρους 60.000,00 

 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 6.500,00 

 
70.000,00 
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7) Κατανομή και φορολογία διανεμόμενων κερδών 

 

Εταίροι 
Ποσοστά 

συμμετοχής 
Μικτό ποσό Φόρος (25%) Καθαρό ποσό 

Α. Αντωνίου 40% 24.000,00 6.000,00 18.000,00 

Β. Βασιλείου 40% 24.000,00 6.000,00 18.000,00 

Γ. Γεωργίου 20% 12.000,00 3.000,00 9.000,00 

Σύνολο 100% 60.000,00 15.000,00 45.000,00 

 

4.11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 

 

Οι νέες διατάξεις του Ν.4110/2013, που αντικατέστησαν ή και πρόσθεσαν εδάφια 

στις διατάξεις του Ν.2238/1994, έφεραν αλλαγές όσον αφορά την φορολογία του 

εισοδήματος των νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/94 αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου 

εισοδήματος σε 26%, για την χρήση του 2013, από 20% που ίσχυε για την χρήση του 

2012. Ο φόρος υπολογίζεται, στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα των Α.Ε, των 

Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε με συντελεστή 26% ενώ παράλληλα με το ίδιο συντελεστή 

φορολογούνται και τα κέρδη, που δηλώνονται με την οριστική δήλωση που 

υποβάλλουν, τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα (σύμφωνα με τις διατάξεις του 

αρ.107 παρ.2 περ. γ’)  ανεξάρτητα από τον χρόνο που τέθηκαν σε εκκαθάριση.  

 

4.11.1.  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 

ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ Ή/ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ Α.Ε 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του αρ. 6 του Ν.4110/2013 αντικατέστησαν την 

παράγραφο 1 του αρ.54 του Ν.2238/1994. Με βάση λοιπόν τις νέες διατάξεις, ο 

συντελεστής παρακράτησης φόρου μειώθηκε από 25% σε 10%, για τα μερίσματα ή 
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κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές Α.Ε, σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας. Ομοίως, οι 

ίδιες διατάξεις ισχύουν και για  τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι Α.Ε, με 

την μορφή προμερισμάτων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά κλπ, 

ανεξάρτητα από το αν, η καταβολή τους γίνεται με μετοχές ή μετρητά. Η 

παρακράτηση φόρου, για τα παραπάνω εισοδήματα, εξαντλεί την φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων. Ακόμη, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, όταν μία 

ημεδαπή Α.Ε πραγματοποιεί διανομή κερδών και στα έσοδά της συμπεριλαμβάνονται 

και έσοδα, από την συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του αρ. 101 

(δηλ. Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, κλπ) αλλά και της παρ. 4 του αρ. 2 (δηλ. Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ) που 

τηρούν διπλογραφικά βιβλία, στα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος, τότε από τον φόρο 

που υποχρεούται να αποδώσει, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη 

παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα κέρδη, που προέρχονται από τις 

παραπάνω συμμετοχές, και τα οποία  η ίδια η Α.Ε, έχει διανείμει. 

Επίσης, στην περίπτωση που έχει παρακρατηθεί φόρος στα μερίσματα που διανέμει η 

Α.Ε στο Δημόσιο, προβλέπεται επιστροφή φόρου, με τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν 

για τα μερίσματα που διανέμει μια θυγατρική Α.Ε στην αλλοδαπή μητρική της 

(κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

αρ.11 του Ν.2578/1994. Τα παραπάνω ισχύουν και όταν η Α.Ε διανέμει μερίσματα 

στους μετόχους της, που προέρχονται από αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων 

(κερδών εις νέον). Ειδικότερα, όταν σε μία Α.Ε συμμετέχει κατά 100% μια εταιρεία, 

που έχει έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε (και πληροί τις προϋποθέσεις του αρ.11 του 

Ν.2578/1998 δηλαδή ελάχιστη συμμετοχή κλπ), αποφασίσει να μην διανείμει κανένα 

ποσό από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης, αλλά να μεταφέρει ολόκληρο αυτό  το 

ποσό των κερδών, σε λογαριασμό αποθεματικού (κέρδη εις νέον), τότε το ποσό αυτό 

θα εμφανισθεί υποχρεωτικά σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και ο 

παρακρατηθείς, στα έσοδα αυτά, φόρος θα παρακολουθείται σε λογαριασμό 

απαίτησης. Στη συνέχεια, όταν αποφασιστεί η διανομή ή η κεφαλαιοποίηση του 

παραπάνω αποθεματικού τότε ο φόρος που παρακρατήθηκε στα έσοδα από 

συμμετοχές, θα επιστραφεί στην Α.Ε. 

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι ,στην περίπτωση που η Α.Ε 

προβεί σε διανομή κερδών (τρέχουσας χρήσης ή αποθεματικών) και στα οποία 
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συμπεριλαμβάνονται έσοδα από συμμετοχές, επί των οποίων έχει γίνει ήδη 

παρακράτηση φόρου με τον προϊσχύοντα συντελεστή 25%, τότε το υπόλοιπο του 

φόρου, που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό, λόγω της μείωσης του συντελεστή 

παρακράτησης φόρου από 25% σε 10%, δεν επιστρέφεται στην Α.Ε, ελλείψει ρητής 

πρόβλεψης από τον νόμο. 

Όσον αφορά, τα εισοδήματα που προέρχονται από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ως 

χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος έγκρισής τους από την τακτική γενική 

συνέλευση των μετόχων. Δηλαδή μια Α.Ε που διένειμε μερίσματα στους μετόχους 

της,  τα οποία προέρχονταν από έκτακτα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων , με 

απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, θα παρακρατήσει φόρο με τους 

φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν κατά τον χρόνο που η τακτική γενική 

συνέλευση επικύρωσε την απόφαση, της έκτακτης γενικής συνέλευσης. Για 

παράδειγμα, τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, που διανεμήθηκαν μέσα στον έτος 

του 2013, με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης και εγκρίθηκαν από την 

τακτική γενική συνέλευση εντός του έτους 2014, θα φορολογηθούν με συντελεστή 

παρακράτησης φόρου 10%, αφού ο χρόνος απόκτησης των εισοδημάτων αυτών 

θεωρείται ο χρόνος έγκρισής τους από την τακτική γενική συνέλευση. 

 

4.11.1.1. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ  ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΙ Ή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΕΙ Η Α.Ε ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ, ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4110/2013 (παρ α΄ παρ.5 αρ.6 που αντικατέστησε το 

δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του αρ.54 του Ν.2238/1994), για την χρήση του 2013 (οικ. 

έτος 2014) αυξήθηκε ο συντελεστής παρακράτησης φόρου, στις αμοιβές των μελών 

του Δ.Σ και των τόκων από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, από 35% 

σε 40%. Ο ίδιος συντελεστής (40%), επιβάλλεται και στα κέρδη που διανέμουν ή 

κεφαλαιοποιούν οι ημεδαπές Α.Ε με την μορφή, εκτός μισθού,  αμοιβών και 

ποσοστών στα μέλη του Δ.Σ και στους διευθυντές αλλά και αμοιβών στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό ,υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus), ενώ με τις 
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προηγούμενες διατάξεις (του αρ. 54 παρ.1 Ν.2238/1994) επιβαλλόταν παρακράτηση 

φόρου, με τον συντελεστή παρακράτησης των διανεμόμενων κερδών (δηλαδή με 

25%). 

 

4.11.1.2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
15

 

 

 Μια Α.Ε έχει στο τέλος της χρήσης έχει τα εξής : 

 Καθαρά κέρδη ισολογισμού χρήσης 180.000,00 

 Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση 20.000,00 

 Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων 58.000,00 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

(δήλωση προηγούμενου οικ. έτος) 10.000,00 

 

 Η πρόταση του Δ.Σ προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, σχετικά με 

την διανομή των κερδών της χρήσης, έχει ως ακολούθως: 

 

4. Να σχηματισθεί το τακτικό αποθεματικό. 

5. Να διανεμηθεί ως πρώτο μέρισμα το ποσό των 30.000,00 € , εφόσον αυτό 

είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο πρώτο μέρισμα. 

6. Να μεταφερθεί το υπόλοιπο κερδών εις νέον. 

 

 

                                                 

 

15
 Το παράδειγμα είναι από το εγχειρίδιο: Κορομηλάς Γεώργιος Α. Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα 

δηλώσεις 2014 
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 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να υπολογισθούν : 

 Τα φορολογητέα κέρδη 

 Ο φόρος εισοδήματος 

 Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος 

 Το τακτικό αποθεματικό 

 Τα διανεμόμενα κέρδη 

 Ο φόρος των διανεμόμενων κερδών και 

 Να συνταχθεί ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 

 

1) Προσδιορισμός συνόλου φορολογητέων κερδών 

 

Καθαρά κέρδη ισολογισμού 180.000,00 

Πλέον 

(+) 
Μη εκπιπτόμενες στη φορολογία εισοδήματος 

δαπάνες 20.000,00 

 Σύνολο φορολογητέων κερδών (μετά την 

φορολογικά αναμόρφωση) 200.000,00 

 

 

2) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος 

 
Σύνολο φορολογητέων κερδών 200.000,00 

Επί (*) Συντελεστή 26% 

 Κύριος φόρος εισοδήματος 52.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος που προκαταβλήθηκε 10.000,00 

 
Χρεωστικό ποσό 42.000,00 
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3) Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

 
Κύριος φόρος εισοδήματος 52.000,00 

Επί (*) Συντελεστή προκαταβολής 80% 

 Αρχικό ποσό 41.600,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε 0,00 

 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 41.600,00 

 

4) Προσδιορισμός τακτικού αποθεματικού 

 
Καθαρά κέρδη ισολογισμού 180.000,00 

Μείον (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου  58.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος 52.000,00 

 

Υπόλοιπο για σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού 70.000,00 

Επί (*) Συντελεστή  5% 

 
Τακτικό αποθεματικό 3.500,00 

 

5) Προσδιορισμός ελαχίστου πρώτου μερίσματος 

 
Καθαρά κέρδη ισολογισμού 180.000,00 

Μείον (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων 

χρήσεων 58.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος 52.000,00 

Μείον (-) Τακτικό αποθεματικό 3.500,00 

 

Υπόλοιπο για σχηματισμό πρώτου 

μερίσματος 66.500,00 

Επί (*) Συντελεστή 35% 

 
Ελάχιστο πρώτο μέρισμα* 23.275,00 

 

*Το ελάχιστο πρώτο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 23.275,00 €, συνεπώς στους μετόχους 

θα διανεμηθεί το ποσό των 30.000,00 €, σύμφωνα με την πρόταση του Δ.Σ. 
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6) Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 

 

 

 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 180.000,00 

Μείον (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων 58.000,00 

 
Υπόλοιπο 122.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος 52.000,00 

 

Κέρδη προς διάθεση 70.000,00 

 

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : 

 Τακτικό αποθεματικό 3.500,00 

 Πρώτο μέρισμα 30.000,00 

 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 36.500,00 

 70.000,00 

 

7) Υπολογισμός φόρου και καθαρού ποσού διανεμόμενων κερδών 

iii. Υπολογισμός φόρου μερισμάτων 

 Μερίσματα (μικτό ποσό) 30.000,00 

Επί (*) Συντελεστή 10% 

 Φόρος μερισμάτων 3.000,00 

 

 

iv. Υπολογισμός καθαρού ποσού μερισμάτων 

 Μερίσματα (μικτό ποσό) 30.000,00 

Μείον (-) Φόρος μερισμάτων 3.000,00 

 Καθαρό ποσό μερισμάτων 27.000,00 
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4.11.2. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ 

Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε 

 

Σημαντική μείωση, με τις νέες διατάξεις του Ν.4110/2013, έχει και ο συντελεστής 

παρακράτησης φόρου στα κέρδη που διανέμουν οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

αλλά και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής 

παρακράτησης φόρου μειώνεται από 25% σε 10%, στα κέρδη που διανέμουν οι Ε.Π.Ε 

και οι Ι.Κ.Ε, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων 

ή ομάδες περιουσίας. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων των παραπάνω εισοδημάτων. Όταν οι Ε.Π.Ε και οι Ι.Κ.Ε 

διανέμουν κέρδη και στα έσοδά τους συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από την 

συμμετοχή τους σε άλλο νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του αρ.101 (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε 

κλπ), τότε από τον φόρο που υποχρεούνται να αποδώσουν, θα αφαιρεθεί το μέρος του 

φόρου που έχει παρακρατηθεί σε βάρος τους και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη 

που προέρχονται από τις συμμετοχές τους. 

 

4.11.2.1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

Ε.Π.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
16

 

 

Σε μια Ε.Π.Ε συμμετέχουν ο Α. Αντωνίου ( Διαχειριστής εταίρος) με ποσοστό 

συμμετοχής 40%, ο Β. Βασιλείου ( Εταίρος) με ποσοστό συμμετοχής 40% και ο Γ. 

Γεωργίου ( Εταίρος) με ποσοστό συμμετοχής 20% . Τα οικονομικά δεδομένα ( σε 

ευρώ ) είναι τα εξής : 

 

 

 

                                                 

 

16
 Το παράδειγμα είναι από το εγχειρίδιο: Κορομηλάς Γεώργιος Α. Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα 

δηλώσεις 2014 
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 Καθαρά κέρδη ισολογισμού χρήσης  

 

90.000,00 

 Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση 10.000,00 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

(δήλωση προηγούμενου οικ. έτους) 6.200,00 

 Φόρος που παρακρατήθηκε από 

πωλήσεις στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ 1.800,00 

 

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι θα διανεμηθούν κέρδη ύψους 60.000,00 € 

στους εταίρους, να υπολογισθούν, για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 

1.1/31.12.2012): 

 Τα φορολογητέα κέρδη  

 Ο φόρος εισοδήματος 

 Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος 

 Ο φόρος των διανεμόμενων κερδών 

 

Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων: 

 

1) Προσδιορισμός συνόλου φορολογητέων κερδών 

 

 Καθαρά κέρδη ισολογισμού 90.000,00 

Πλέον(+) Μη εκπιπτόμενες στη φορολογία 

εισοδήματος δαπάνες 10.000,00 

 Σύνολο φορολογητέων κερδών (μετά 

την φορολογική αναμόρφωση) 100.000,00 
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2) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος 

 

 Σύνολο φορολογητέων κερδών 100.000,00 

Επί (*) Συντελεστή 26% 

 Κύριος φόρος εισοδήματος 26.000,00 

Μείον(-) Φόρος εισοδήματος που προκαταβλήθηκε 6.200,00 

Μείον(-) Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε 1.800,00 

 Χρεωστικό Υπόλοιπο 18.000,00 

 

3) Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

 Κύριος φόρος εισοδήματος 26.000,00 

Επί (*) Συντελεστή προκαταβολής 80% 

 Αρχικό ποσό 20.800,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε 1.800,00 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 19.000,00 

 

 
 

 

 

  

4) Προσδιορισμός τακτικού αποθεματικού 

 

Καθαρά κέρδη Ισολογισμού 90.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 26.000,00 

 Υπόλοιπο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 64.000,00 

Επί (*) Συντελεστή 5% 

 

Τακτικό αποθεματικό 3.200,00 
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5) Έλεγχος επάρκειας κερδών προς διάθεση 

 
Καθαρά κέρδη Ισολογισμού 90.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 26.000,00 

Μείον (-) Τακτικό αποθεματικό 3.200,00 

 
Κέρδη που μπορούν να διανεμηθούν * 60.800,00 

 

*Υφίσταται επάρκεια κερδών έτσι ώστε να διανεμηθεί το ποσό των 60.000,00 € 

 

6) Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 

 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης  90.000,00 

Μείον (-) Φόρος εισοδήματος 26.000,00 

 
Κέρδη προς διάθεση 64.000,00 

 

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής: 

 Τακτικό αποθεματικό 3.200,00 

 Κέρδη σε εταίρους 60.000,00 

 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 800,00 

 
64.000,00 

 

7) Κατανομή και φορολογία διανεμόμενων κερδών 

 

Εταίροι 
Ποσοστά 

συμμετοχής 
Μικτό ποσό Φόρος (10%) Καθαρό ποσό 

Α. Αντωνίου 40% 24.000,00 2.400,00 21.600,00 

Β. Βασιλείου 40% 24.000,00 2.400,00 21.600,00 

Γ. Γεωργίου 20% 12.000,00 1.200,00 10.800,00 

Σύνολο 100% 60.000,00 6.000,00 54.000,00 
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4.12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ 2013 – 2014 

 

Παρακάτω παραθέτουμε ένα πίνακα, με τους συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος 

αλλά και παρακράτησης φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, που ίσχυαν το 

οικονομικό έτος 2013 και τις αλλαγές του 2014, ώστε να γίνει πιο εύκολη η σύγκριση 

τους. 

4.12.1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2013 

ΚΑΙ 2014 

 

Στον παρακάτω πίνακα δείχνουμε τις διαφορές, ανάμεσα στα οικονομικά έτη 2013 

και 2014, ως προς την φορολόγηση του εισοδήματος και των διανεμόμενων κερδών, 

μιας Α.Ε, με βάση τα αριθμητικά ποσά που προκύπτουν από τα παραδείγματα που 

έχουμε παραθέσει πιο πάνω. Βλέπουμε λοιπόν, ότι μια Α.Ε με φορολογητέα κέρδη 

(όχι καθαρά κέρδη) 200.000,00 € και συντελεστή φόρου εισοδήματος 20% πρέπει να 

αποδώσει φόρο για αυτά 40.000,00 € (200.000,00 X 20% =40.000,00) για το 

οικονομικό έτος 2013. Επίσης για το ίδιο έτος, τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) 

ανέρχονται στις 30.000,00  και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι 25%, ο 

φόρος λοιπόν που οφείλει η εταιρεία για αυτά τα κέρδη είναι 7.500,00 € (30.000,00 X 

25%= 7.500,00). Αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2014 έχουμε τα ίδια ποσά (έτσι 

ώστε να είναι εύκολη η σύγκριση) ,αλλά διαφορετικούς συντελεστές φόρου 

εισοδήματος και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα, για τα κέρδη των 

200.000,00 €, αυτήν τη φορά η εταιρεία οφείλει φόρο 52.000,00€, αφού 

φορολογούνται με συντελεστή 26% (200.000,00 X 26% = 52.000,00) αντί για 20% 

που είχαμε πριν. Ωστόσο, έχουμε μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου από 

25% σε 10%. Έτσι για το 2014 τα διανεμόμενα κέρδη, δηλαδή οι 30.000,00 € θα 

φορολογηθούν με συντελεστή 10% και ο φόρος που παρακρατείται για αυτά 

ανέρχεται στις 3.000,00 € (30.000,00 X 10% =3.000,00).  
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 Οικονομικό έτος 2013 Οικονομικό έτος 2014 

Φορολογητέα κέρδη 200.000,00 200.000,00 

Συντελεστής φόρου 

εισοδήματος 
20% 26% 

Κύριος φόρος 

εισοδήματος 
40.000,00 52.000,00 

Διανεμόμενα κέρδη 30.000,00 30.000,00 

Συντελεστής 

παρακράτησης φόρου 

διανεμόμενων κερδών 

25% 10% 

Φόρος διανεμόμενων 

κερδών 
7.500,00 3.000,00 

Σύνολο φόρων 47.500,00 55.000,00 

 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε στον παραπάνω πίνακα ότι το σύνολο του φόρου, που 

πρέπει να αποδώσει η εταιρεία για τα ίδια κέρδη, το 2014 είναι υψηλότερο από αυτό 

του 2013. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η φορολογία για το έτος 2013 ήταν ευνοϊκότερη 

για την εταιρεία από ότι το 2014. Παρόλα ταύτα οι μέτοχοι φαίνεται να είναι 

ευνοημένοι από αυτήν την αλλαγή της φορολογίας, καθώς αντιμετωπίζουν 

χαμηλότερη παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα σε αυτούς κέρδη. Βλέπουμε ότι η 

αύξηση στο συντελεστή φόρου εισοδήματος έχει μεγαλύτερη επίδραση στην 

συνολική φορολόγηση της εταιρείας και η μείωση του συντελεστή παρακράτησης 

φόρου των μερισμάτων δεν είναι αρκετή για να την καλύψει, τουλάχιστον σε αυτό το 

παράδειγμα. Ωστόσο κάνοντας δοκιμές με διαφορετικούς συντελεστές σχηματισμού 

πρώτου μερίσματος-εκτός από το 35%- παρατηρούμε ότι εάν διανεμηθεί το 100% 

των κερδών προς διάθεση, τότε η μείωση του συντελεστή παρακράτησης υπερτερεί 

της αύξησης του συντελεστή φόρου εισοδήματος και η φορολόγηση της εταιρείας το 

2014 είναι ευνοϊκότερη. Το αποτέλεσμα αυτό μπορούμε να δούμε στον παρακάτω 

πίνακα.   
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Α.Ε. Οικονομικό έτος 2013 Οικονομικό έτος 2014 

Φορολογητέα κέρδη 200.000,00 200.000,00 

Συντελεστής φόρου 

εισοδήματος 
20% 26% 

Κύριος φόρος 

εισοδήματος 
40.000,00 52.000,00 

Διανεμόμενα κέρδη 

100% 
77.900,00 66.500,00 

Συντελεστής 

παρακράτησης φόρου 

διανεμόμενων κερδών 

25% 10% 

Φόρος διανεμόμενων 

κερδών 
19.475,00 6.650,00 

Σύνολο φόρων 59.475,00 58.650,00 

 

4.12.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε.Π.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

2013 ΚΑΙ 2014 

 

Στον παρακάτω πίνακα δείχνουμε τις διαφορές, ανάμεσα στα οικονομικά έτη 2013 

και 2014, ως προς την φορολόγηση του εισοδήματος και των διανεμόμενων κερδών, 

μιας Ε.Π.Ε, με βάση τα αριθμητικά ποσά που προκύπτουν από τα παραδείγματα που 

έχουμε παραθέσει πιο πάνω. Βλέπουμε λοιπόν, ότι μια Ε.Π.Ε με φορολογητέα κέρδη 

100.000,00 € και συντελεστή φόρου εισοδήματος 20% πρέπει να αποδώσει φόρο 

20.000,00 €, για το οικονομικό έτος 2013. Επίσης για το ίδιο έτος, τα διανεμόμενα 

κέρδη ανέρχονται στις 60.000,00  και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι 

25%, ο φόρος λοιπόν που οφείλει η εταιρεία για αυτά τα κέρδη είναι 15.000,00 €. 

Αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2014 έχουμε τα ίδια ποσά, αλλά διαφορετικούς 

συντελεστές φόρου εισοδήματος και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. 

Συγκεκριμένα, για τα κέρδη των 100.000,00 €, αυτήν τη φορά η εταιρεία οφείλει 

φόρο 26.000,00€, αφού φορολογούνται με συντελεστή 26%. Ωστόσο, έχουμε μείωση 

του συντελεστή παρακράτησης φόρου από 25% σε 10%. Έτσι για το 2014 τα 

διανεμόμενα κέρδη, δηλαδή οι 60.000,00 € θα φορολογηθούν με συντελεστή 10% και 

ο φόρος που παρακρατείται για αυτά ανέρχεται στις 6.000,00 €. 
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Ε.Π.Ε. Οικονομικό έτος 2013 Οικονομικό έτος 2014 

Φορολογητέα κέρδη 100.000,00 100.000,00 

Συντελεστής φόρου 

εισοδήματος 
20% 26% 

Κύριος φόρος 

εισοδήματος 
20.000,00 26.000,00 

Διανεμόμενα κέρδη 60.000,00 60.000,00 

Συντελεστής 

παρακράτησης φόρου 

διανεμόμενων κερδών 

25% 10% 

Φόρος διανεμόμενων 

κερδών 
15.000,00 6.000,00 

Σύνολο φόρων 35.000,00 32.000,00 

 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε στον παραπάνω πίνακα ότι το σύνολο του φόρου, που 

πρέπει να αποδώσει η εταιρεία για τα ίδια κέρδη, το 2013 είναι υψηλότερο από αυτό 

του 2014. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η φορολογία, για το έτος 2014 είναι ευνοϊκότερη 

για την εταιρεία από ότι το 2013.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτή την εργασία έγινε προσπάθεια να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

φορολογούνται τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα, στη διάρκεια των οικονομικών 

ετών 2013 και 2014 αλλά και να καταγραφούν οι αλλαγές που έγιναν στον κώδικα 

φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων. Επιπλέον αναλύθηκαν 

διεξοδικά οι μεταβολές των φορολογικών συντελεστών και η επίδραση αυτών των 

μεταβολών στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων. Για να 

καλυφθεί το φάσμα των μορφών των νομικών προσώπων, μελετήθηκαν 

ξεχωριστά, αναλύοντας τις προσωπικές εταιρείες στο δεύτερο μέρος  της εργασίας 

και τις κεφαλαιουχικές στο τρίτο και τέταρτο μέρος. 
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Η έρευνα αυτή έδειξε πως οι τελευταίες τροποποιήσεις , στο φορολογικό 

μηχανισμό της χωράς, σε κάποιες περιπτώσεις επιβαρύνουν περισσότερο τις 

επιχειρήσεις ενώ σε κάποιες άλλες τις ευνοούν. 

Συγκεκριμένα,  στις προσωπικές εταιρείες  αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης 

εισοδήματος από 20% (οικονομικό έτος 2013) σε 26% (οικονομικό έτος 2014) ενώ 

παράλληλα μειώθηκε ο συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδήματος από 25%  

σε 10%. Ακόμη παρατηρήθηκε ότι οι εταιρείες που τηρούν διπλογραφικό σύστημα 

επιβαρύνονται περισσότερο το 2014, με ποσοστό πραγματικής φορολογικής 

επιβάρυνσης 35,44%.  καθώς φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του ΚΦΕ που 

αφορούν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 

(Α.Ε, Ε.Π.Ε,Ι.Κ.Ε κ.λπ.) 

Ανάλογες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν και στις διατάξεις που αφορούν τις 

κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ειδικότερα, όσων αφορά τις Α.Ε παρατηρήσαμε 

αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% που ίσχυε το 2013 σε 26% το 

2014, με αποτέλεσμα οι εταιρείες με αυτή τη μορφή να επιβαρύνονται 

περισσότερο, αποδίδοντας υψηλότερο φόρο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Αντίθετα, μειώθηκε ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα κέρδη που 

διανέμει η εταιρεία, από 25% σε 10%  ευνοώντας τους μετόχους με χαμηλότερη 

παρακράτηση φόρου για τα κέρδη που εισπράττουν. Τέλος, διαπιστώσαμε μέσω 

των παραδειγμάτων πως οι Ε.Π.Ε ευνοούνται περισσότερο με τις αλλαγές, παρότι  

οι μεταβολές στους συντελεστές φορολόγησης είναι ομότιμες με εκείνους  των 

Α.Ε. 
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