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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  

 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών στο 

τμήμα Λογιστικής για την αποπεράτωση της Πτυχιακής εργασίας. Έχει στόχο να 

μελετήσει τη φορολογία των νομικών προσώπων με την παλαιά και τη νέα 

νομοθεσία. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίχθηκε στη συλλογή δευτερογενών 

δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία ,άρθρα σε περιοδικά αλλά και 

μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα σε 

πέντε κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποσαφηνίζει εννοιολογικά την έννοια των φόρων, 

παρουσιάζοντας το σκοπό της φορολογίας, τις διακρίσεις των φόρων, τα 

χαρακτηριστικά και τις γενικές αρχές της φορολογίας και στο δεύτερο δίνονται ο 

ορισμός, οι διακρίσεις, οι νομικές μορφές και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. 

Η παράθεση βασικών στοιχείων για τη φορολογία και τις επιχειρήσεις, κρίνεται 

απαραίτητη για τη περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος. Στο κεφάλαιο 3 θα 

επεξηγηθεί Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων ,ενώ στο τέταρτο 

κεφάλαιο θα επισημανθούν οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με το νέο ΚΦΕ-

Ν. 4172/2013 καθώς και η περίληψη των αλλαγών αυτών και στην ενότητα 4.2. ο 

Νόμος αριθ. 4172/2013  βάσει του ΦΕΚ 167 (τεύχος Α').Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται 

μελέτη περίπτωσης φορολόγησης σε ομόρρυθμες και ετερρόρυθμες εταιρείες με 

τον παλιό (4110/2013) και τον νέο νόμο (4172/2013) και γίνεται ειδική αναφορά σε 

πραγματική ομόρρυθμη εταιρεία και μελέτη της φορολογικής της κατάστασης για 

τις διαχειριστικές περιόδους  2012 και 2013. 
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SUMMARY: 

 

This paper was produced as part of undergraduate studies in Accounting department 

to complete the dissertation. He aims to study the taxation of legal persons with the 

old and the new legislation. The methodology of work was based on the collection of 

secondary data, collected through books, articles in magazines and through official 

websites. The work is completed in five chapters. 

 

The first chapter conceptually clarifies the concept of taxes, presenting the purpose 

of taxation, tax discrimination, the characteristics and general principles of taxation 

and in the second definition given, discrimination, the legal forms and business 

features. The quote key data on taxation and business is essential for further 

development of the subject. Chapter 3 will be explained Taxation income tax, while 

the fourth chapter will highlight the changes in income tax with the new ITC-N. 

4172/2013 and the summary of these changes and section 4.2. Law No. 4172/2013 

under 167 Gazette (Issue A). In the fifth chapter is taxation case study in general 

partnerships and limited partnerships in the old (4110/2013) and the new law 

(4172/2013) and specific reference a real partnership and study of its tax status for 

the accounting periods 2012 and 2013. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

 

Στο σύγχρονο και ευμετάβλητο οικονομικό σύστημα, νέα θέματα προκύπτουν 

καθημερινά και προσφέρονται για έρευνα και μελέτη. Παρά το γεγονός αυτό, ένα 

από τα θέματα που απασχολεί με αμείωτο ενδιαφέρον τις επιχειρήσεις, σε όλα τα 

χρόνια που μετρά ως σήμερα η παγκόσμια οικονομία, είναι η φορολογία 

εισοδήματος. Ένα θέμα που παραμένει πάντοτε σύγχρονο και καθοριστικό για τις 

επιχειρήσεις, καθώς από την φορολογία εξαρτώνται τα καθαρά τους κέρδη, για τις 

κυβερνήσεις, καθώς μέσω αυτής χρηματοδοτούν το κυβερνητικό τους έργο και για 

τους πολίτες, καθώς από τη μία το καθαρό ατομικό τους εισόδημα περικόπτεται, 

ενώ από την άλλη απολαμβάνουν τα απαραίτητα κοινωνικά αγαθά που τους 

παρέχονται από τη πολιτεία. 

Στη χώρα μας το θέμα της φορολογίας εισοδήματος συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 

και για ένα ακόμη λόγο. Η πολυνομία, η ταχύτητα μεταβολής των νομοθετημάτων, 

η έλλειψη κωδικοποίησης και η προχειρότητα των νόμων, καθώς και η ακαμψία και 

ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού και των ελεγκτικών-εποπτικών αρχών, 

δυσχεραίνει το έργο όσων ασχολούνται με το θέμα και τους υποχρεώνει σε συνεχή 

εγρήγορση και μελέτη. 

Μία επίσης ιδιαιτερότητα της χώρας μας είναι οι σοβαρές αποκλίσεις που 

χαρακτηρίζουν την προσέγγιση της λογιστικής θεωρίας και των ρυθμίσεων της 

φορολογικής νομοθεσίας. Πιθανόν, ως έναν βαθμό, αυτό να συναντάται και σε 

άλλες χώρες, όμως στην Ελλάδα φέρει το επιπλέον χαρακτηριστικό της εναρμόνισης 

της λογιστικής πρακτικής με τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας, κάτι που 

λειτουργεί εις βάρος των λογιστικών αρχών και στόχων. 

Τα τελευταία χρόνια μία καίρια μεταβολή έχει συντελεστεί στο οικονομικό-

λογιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Από το 2005 και έπειτα η χώρα μας έχει 

υιοθετήσει, μετά από μία περίοδο αμηχανίας και προβληματισμού, τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). 

Ταυτόχρονα, οι συνεχείς επισκέψεις των κλιμακίων της Τρόικα, οι 

επαναδιαπραγματεύσεις του δημοσίου χρέους, η αδυναμία της χώρας να 

αντεπεξέλθει στα ήδη δυσβάσταχτα μέτρα, είχαν ως συνέπεια την επιβολή επιπλέον 

φορολογικών μέτρων σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά 
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αναφέρουμε ριζικές αλλαγές στις πηγές και τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, 

κατάργηση του καθεστώτος υπαγωγής των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) στον 

Αστικό Κώδικα, αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές τους και άλλα. 

Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνει μία προσπάθεια για την αποσαφήνιση 

των θεμάτων που ανακύπτουν και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από διεξοδική έρευνα. 

Η επιστημονική κοινότητα των οικονομολόγων, οι αρμόδιες αρχές και οι 

επαγγελματίες λογιστές και ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές πρέπει να συμβάλλουν με τη 

γνώση, την εμπειρία και την έρευνα, στην κατεύθυνση αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

1.1 Ορισμός Φορολογίας 

 

Φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών εισφορών υπέρ του κράτους. Οι 

υποχρεωτικές αυτές εισφορές (που ονομάζονται φόροι) προέρχονται τόσο από τα 

νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα και αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων για 

το κράτος. Ο σκοπός της επιβολής των φόρων είναι η χρηματοδότηση των δημοσίων 

δαπανών και η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και του κράτους πρόνοιας. Μιας 

και οι φόροι αποτελούν το κυριότερο έσοδο του κράτους, ανάλογα με το ύψος 

αυτών καθορίζεται και η εισοδηματική πολιτική (το κόστος, δηλαδή, εκτέλεσης του 

κυβερνητικού έργου) ενός κράτους. Οι φόροι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με 

βάση την αμεσότητά τους, στους άμεσους και στους έμμεσους. 

 

Φορολογικό νομοσχέδιο είναι ο νόμος (ή για την ακρίβεια οι νόμοι) που ρυθμίζει 

την φορολογική πολιτική που εφαρμόζει ένα κράτος στην προσπάθειά του να έχει 

έσοδα από την περιουσία των πολιτών του. Το φορολογικό νομοσχέδιο καθορίζει το 

ποσό χρημάτων που θα πρέπει να καταβάλει ως φόρο στο κράτος κάθε φυσικό και 

νομικό πρόσωπο με βάση τα εισοδήματά του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 

(έτσι το 2013 γίνεται η φορολόγηση των εισοδημάτων του 2012 κ.ο.κ). 

 
 
Ιστορική αναδρομή 

 

Η φορολογία υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων με διαφορετικές μορφές και 

στόχους ανάλογα με την εποχή και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

επικρατούσαν σε κάθε πολιτεία – κράτος. Η αλλαγή του τρόπου καταβολής του 

φόρου (από προϊόντα σε χρήματα) έγινε μετά την πρώτη «κοπή» νομισμάτων και 

δεν έγινε αμέσως αλλά σταδιακά. Σε γενικές γραμμές, όμως, αυτό που έμενε πάντα 

σταθερό ήταν η υποχρέωση των ανθρώπων να καταβάλλουν χρήματα ή προϊόντα – 

αντικείμενα στους άρχοντες ή στο κράτος. 
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Σε πολλές περιπτώσεις η καταβολή του φόρου γινόταν στις επιμέρους κοινότητες ή 

πόλεις ή ακόμη κι επαρχίες (σατραπείες στην περσική αυτοκρατορία, φέουδα στην 

μεσαιωνική Ευρώπη) στις οποίες ο τοπικός άρχοντας - διοικητής καθόριζε το 

ποσοστό φορολόγησης των πολιτών της περιοχής του. Συνήθως, αυτό το ποσοστό 

ήταν πολύ υψηλό ώστε και να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του απέναντι 

στην κεντρική εξουσία και να μπορεί ν’ αποκομίζει τεράστια οικονομικά ποσά προς 

ίδιον όφελος.  

 

Μερικές φορές φόρο δεν πλήρωναν μόνο πολίτες αλλά και ολόκληρα κράτη. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις (συνήθως έπειτα από πολεμικές επιχειρήσεις ή προς 

αποφυγή αυτών) ένα κράτος αναγκαζόταν να πληρώνει ένα ποσό ετησίως σ’ ένα 

άλλο κράτος έπειτα από συμφωνία (συνθήκη) που είχε υπογραφεί μεταξύ τους. 

Όταν ένα κράτος, πέραν του φόρου, αναγκαζόταν να παραχωρήσει εδάφη και μέρος 

της κυριαρχίας του σ’ ένα άλλο κυρίαρχο κράτος, τότε κατέβαλε το γνωστό φόρο 

υποτέλειας. 

 
 
 
 
1.2 Οι Σκοποί της Φορολογίας 

 

Ο κυριότερος σκοπός τον οποίο εκπληρώνει η φορολογία, είναι ο ταμειακός. Η 

φορολογία γενικά, αποβλέπει στην εξασφάλιση των απαραίτητων δημοσίων 

εσόδων, ικανών να καλύψουν τις δημόσιες δαπάνες μαζί με τις λοιπές πηγές 

εσόδων (επιχειρηματική δραστηριότητα κτλ.) 

 

Εκτός του ταμειακού σκοπού, ανάλογα με τη γενικότερη πολιτική της εκάστοτε 

κυβέρνησης μιας χώρας, μπορεί η φορολογία να εκπληρώνει κοινωνικούς σκοπούς 

καθώς αποτελεί μέσο καταπολέμησης της οικονομικής ανισότητας, που 

διαμορφώνεται ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Εδώ η φορολογία έχει 

χαρακτήρα αναδιανεμητικό, έστω και αν δεν συνεπάγεται άμεση αναδιανομή του 

εισοδήματος. Η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής της κάθε κυβέρνησης 

εκδηλώνεται, υπό την πρακτική της μορφή, και με φορολογικές μεταρρυθμίσεις, με 
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τις οποίες επιδιώκεται η φορολογική ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων 

λαϊκών στρωμάτων, με αντίστοιχη επιβάρυνση των οικονομικά ισχυρότερων. 

 

Τέλος, είναι δυνατόν, με τη φορολογία να εκπληρώνονται και οικονομικοί σκοποί, 

ιδιαίτερα σε περιόδους γενικών ή μερικών οικονομικών κρίσεων. Για παράδειγμα 

σε περίοδο αύξησης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, μπορεί η 

κυβέρνηση να λάβει απόφαση για μείωση του φόρου που εμπεριέχεται στα 

προϊόντα αυτά, για να επιτύχει τη συγκράτηση του πληθωρισμού. Επίσης σε 

περιόδους επενδυτικής ύφεσης, μπορεί η κυβέρνηση να δώσει φορολογικές 

ελαφρύνσεις σε συγκεκριμένες επενδυτικές δράσεις, δίνοντας περαιτέρω ώθηση 

στις επενδύσεις. Στη χώρα μας αναπτυξιακοί νόμοι περιείχαν τέτοιες ρυθμίσεις. 

Ακόμη σε περιόδους εθνικών κρίσεων είναι δυνατόν να επιβληθεί πρόσθετη 

φορολογία στους πολίτες για να ενισχυθεί η εθνική άμυνα της χώρας. 

 
 
1.3. Η Διάκριση των Φόρων 

 

Οι φόροι μπορεί να επιβάλλονται με βάση διάφορα χαρακτηριστικά των 

φορολογούμενων. Κάποια ουσιώδη στοιχεία του φόρου είναι το αντικείμενο της 

φορολογίας, το υποκείμενο της φορολογίας και ο φορολογικός συντελεστής. 

Αντικείμενο του φόρου ή φορολογική βάση είναι το μέγεθος με βάση το οποίο 

υπολογίζεται το ποσό του φόρου που υποχρεούται να καταβάλλει ο 

φορολογούμενος. Φορολογική βάση σήμερα αποτελούν κυρίως το εισόδημα, η 

περιουσία και η δαπάνη των φορολογούμενων. Το πρόσωπο, τα οικονομικά 

στοιχεία του οποίου χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού των φόρων, 

ονομάζεται υποκείμενο του φόρου ή φορολογική μονάδα. Το υποκείμενο του 

φόρου είναι συνήθως υποχρεωμένο να καταβάλλει και το φόρο, τα δύο αυτά 

πρόσωπα μπορούν ωστόσο και να μην συμπίπτουν. Υποκείμενα του φόρου 

αποτελούν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Το ποσό φόρου, που 

αντιστοιχεί σε καθεμιά μονάδα φορολογικής βάσης και εκφράζεται ως ποσοστό, 

λέγεται φορολογικός συντελεστής. 
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Οι φόροι μπορούν να διακριθούν με διάφορα κριτήρια. Η κυριότερη και πιο 

παραδοσιακή διάκριση είναι σε Άμεσους και Έμμεσους φόρους1. 

 

Η διάκριση αυτή βασίζεται είτε στον τρόπο που εισπράττονται (διοικητική άποψη) 

είτε στη φύση του φορολογικού αντικειμένου (δημοσιονομική άποψη). Σύμφωνα με 

την πρώτη από τις δύο απόψεις στο φορολογικό μας σύστημα οι άμεσοι φόροι είναι 

ονομαστικοί, δηλαδή αναφέρονται σε ορισμένα πρόσωπα και επιβάλλονται στο 

παραγόμενο εισόδημα ή τη περιουσία του φορολογούμενου. Τέτοιοι φόροι είναι ο 

φόρος εισοδήματος, ο φόρος κληρονομιών, ο φόρος δωρεών και γονικών παροχών, 

ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος ακίνητης περιουσίας κτλ. Κατά την άποψη 

αυτή και ο γνωστός σε όλους μας Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι άμεσος 

καθώς βεβαιώνεται και εισπράττεται με την ίδια διαδικασία των άμεσων φόρων 

δηλαδή με ονομαστικούς καταλόγους. 

Έμμεσοι φόροι με την άποψη αυτή είναι όσοι επιβάλλονται στο δαπανώμενο 

εισόδημα και εισπράττονται όχι ονομαστικά, αλλά με την ευκαιρία 

πραγματοποίησης ορισμένων γεγονότων ή συναλλαγών. Τέτοιοι φόροι είναι οι 

δασμοί τα τέλη χαρτοσήμου οι φόροι κατανάλωσης και γενικά όσοι άλλοι 

εισπράττονται όχι με καταλόγους αλλά με βάση τιμολόγια. 

 
 
 
Με τη δημοσιονομική άποψη βασικό στοιχείο για τη διάκριση είναι η δυνατότητα 

του φορολογούμενου να μετακυλήσει το φόρο τον οποίο – σύμφωνα με το νόμο – 

όφειλε να πληρώσει ή η φύση του φορολογικού αντικειμένου. Με την άποψη αυτή 

άμεσος είναι ο φόρος που επιβάλλεται σε πρόσωπο που οφείλει να τον καταβάλλει 

στο δημόσιο και έμμεσος είναι ο φόρος που επιβάλλεται πάλι σε πρόσωπο, το 

οποίο όμως τελικά θα μετακυλήσει το φόρο σε τρίτο πρόσωπο. 

Με την άποψη αυτή άμεσοι φόροι στο σύστημά μας είναι ο φόρος εισοδήματος, ο 

φόρος κληρονομιών, ο φόρος δωρεών και ο φόρος γονικών παροχών, ενώ έμμεσοι 

φόροι είναι οι δασμοί, οι φόροι κατανάλωσης, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

                                                 
1
 Καραγιώργος Θεοφάνης, Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Εκδόσεις Γερμανός, 

Αθήνα 2003 
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(Φ.Π.Α.), καθώς και όσοι άλλοι φόροι μπορούν να επιρριφθούν από τους κατά νόμο 

υπόχρεους σε τρίτους. 

 

Σύμφωνα με νεότερη άποψη, ωστόσο, η διάκριση των φόρων βασίζεται στη φύση 

του φορολογικού αντικειμένου, αφού ληφθεί υπόψη και η φοροδοτική ικανότητα 

του φορολογούμενου. Έτσι, σύμφωνα με τη νεότερη αυτή άποψη, άμεσος φόρος 

είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδημα του φορολογούμενου ή στην περιουσία 

του, ενώ έμμεσος φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδημα που δαπάνησε 

ο φορολογούμενος, δηλαδή στην κατανάλωση, καθώς ο φόρος αυτός μόνο μέσω 

του ύψους της φορολογητέας ύλης αναδεικνύει, όχι κατά τρόπο άμεσο και 

απόλυτο, την οικονομική δύναμη του φορολογούμενου. 

 
Οι παραπάνω φόροι εμφανίζουν κατά την επιβολή και την είσπραξη τους, ορισμένα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικότερα οι άμεσοι φόροι πλεονεκτούν έναντι 

των έμμεσων φόρων γιατί: 

I. Είναι δικαιότεροι, αφού πλήττουν περισσότερο τους πολίτες που έχουν 

μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα, σε αντίθεση με του έμμεσους φόρους που 

επιβάλλονται χωρίς καμία διάκριση σε όλους τους πολίτες. 

II. Είναι πιο σταθεροί και οι πολίτες γνωρίζουν εκ των προτέρων τις φορολογικές 

του ς υποχρεώσεις, πράγμα που δε συμβαίνει με τους έμμεσους φόρους. 

 

Οι έμμεσοι φόροι, από την άλλη πλεονεκτούν έναντι των άμεσων διότι: 

I. Είναι άμεσης και εύκολης απόδοσης, αφού επιβάλλονται εύκολα σε όλους τους 

πολίτες, πράγμα που δεν συμβαίνει με τους άμεσους φόρους. 

II. Έχουν μικρότερο κόστος βεβαίωσης και εισπράττονται ευκολότερα, σε αντίθεση 

με τους άμεσους φόρους, που απαιτούν μεγάλες δαπάνες βεβαίωσης και η 

είσπραξη τους είναι δυσκολότερη. 

 

Ένα άλλο κριτήριο, με βάση το οποίο μπορούν να διακριθούν οι φόροι είναι η φύση 

του φορολογικού συντελεστή. Με βάση το κριτήριο αυτό, οι φόροι διακρίνονται σε 

δύο κύριες κατηγορίες, τους αναλογικούς και τους προοδευτικούς. 
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Αναλογικοί είναι οι φόροι, των οποίων οι συντελεστές παραμένουν σταθεροί, ως 

ποσοστό, ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογητέας ύλης. Παράδειγμα 

αναλογικού φόρου στην Ελλάδα αποτελεί ο φόρος εισοδήματος νομικών 

προσώπων που, επιβάλλεται με ενιαίο συντελεστή, ανεξάρτητα από το ύψος του 

φορολογητέου εισοδήματος του νομικού προσώπου. Άλλο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αναλογικού φόρου αποτελεί ο Φ.Π.Α., του οποίου ο κανονικός 

συντελεστής έχει ορισθεί σε 23% και ο μειωμένος σε 16%. 

Προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων ο συντελεστής αυξάνει, στο μέτρο που 

αυξάνει και η φορολογητέα ύλη. Προοδευτικός είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, γιατί ο συντελεστής του αυξάνεται όσο αυξάνεται το ύψος του 

εισοδήματος του φορολογούμενου φυσικού προσώπου. Επίσης, προοδευτικός είναι 

ο φόρος κληρονομιών, γιατί και εδώ αυξάνεται ο συντελεστής όσο αυξάνεται η αξία 

της κληρονομικής μερίδας του κληρονόμου. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο νόμος 

επιβάλλει σταθερό (σε ευρώ) ποσό φόρου, ανεξάρτητο δηλαδή από το μέγεθος της 

φορολογητέας ύλης (π.χ. τα τέλη χαρτοσήμου για τα γενικής φύσεως έγγραφα, 

κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, οι φόροι χαρακτηρίζονται ως πάγιοι. 

Ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων και κυρίως των ανωνύμων εταιριών, 

τον οποίον θα εξετάσουμε στη παρούσα εργασία, είναι σύμφωνα με την ανάλυση 

που προηγήθηκε ένας άμεσος και αναλογικός φόρος. 

 
 
 
 
 
1.4 Οι Γενικές Αρχές της Φορολογίας 

 

Στα ανεπτυγμένα κράτη η επιβολή των φόρων γίνεται με βάση θεσπισμένους από 

την πολιτεία κανόνες, οι οποίοι διέπουν την φορολογική της πολιτική. Οι κανόνες 

αυτοί, οι οποίοι αποτελούν το καταστάλαγμα της επιστήμης και της εμπειρίας, είναι 

οι εξής: 
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1. Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου. 

Σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν, ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε όλους τους 

πολίτες χωρίς εξαιρέσεις, ακόμη δε και στους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα. Η 

απαλλαγή από την φορολογία των μικρών εισοδημάτων δεν έρχεται σε αντίθεση με 

τον κανόνα της καθολικότητας, επειδή η διαφορά των εσόδων από την φορολόγηση 

των μικρών εισοδημάτων από τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου είναι 

πολύ μικρή και επιπλέον το ίδιο το κράτος μεταγενέστερα, ίσως χρειαζόταν να 

ενισχύσει τους μικροεισοδηματίες. 

 
 
 
2. Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου. 

Ο κανόνας αυτός εξυπηρετεί τον ταμειακό σκοπό της φορολογίας που 

προαναφέραμε. Ο φόρος θεωρείται παραγωγικός, εφόσον: 

 

 Το ποσοστό του δεν είναι υπερβολικό, ώστε να οδηγεί το φορολογούμενο σε 

φοροδιαφυγή, 

 

 Δεν καθιερώνει απαλλαγές, 

 

 Επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή βεβαίωση και είσπραξη του με όσο γίνεται 

μικρότερα έξοδα και 

 

 Οι νόμοι είναι σαφείς και δεν μεταβάλλονται συχνά. 

 

 

3. Ο κανόνας της απλότητας του φόρου. 

Κατά τον κανόνα αυτόν, η φορολογική νομοθεσία πρέπει να είναι απλή και 

κατανοητή, να γίνεται συχνά κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων και να 

αποφεύγεται η περιπτωσιολογία. Έτσι θα αποφεύγεται η σύγχυση και θα 

βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών. 
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4. Ο κανόνας της βεβαιότητας και της σταθερότητας. 

 

Εάν οι νόμοι είναι απλοί και κατανοητοί και δε μεταβάλλονται συχνά, τότε ο 

φορολογούμενος μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο φόρο οφείλει στο 

Δημόσιο και πώς πρέπει να τον εξοφλήσει. 

 

5. Ο κανόνας της καταλληλότητας του φόρου. 

Ο φόρος πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη χρόνου, τόπου και τρόπου 

πληρωμής. Ο χρόνος πληρωμής πρέπει να είναι εκείνος που διευκολύνει τον 

φορολογούμενο. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται όταν ο χρόνος πληρωμής συμπίπτει 

με την πραγματοποίηση του εισοδήματος. 

Σαν τόπος πληρωμής του φόρου πρέπει να καθορίζεται η κατοικία ή η διαμονή ή ο 

τόπος της επαγγελματικής εγκατάστασης του φορολογούμενου. Από την άποψη του 

τρόπου πληρωμής θα πρέπει να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση (δόσεις κτλ.). 

 

6. Ο κανόνας του ελάχιστου ορίου συντήρησης 

Για κάθε φορολογούμενο υπάρχει ένα τμήμα του εισοδήματος του που δεν πρέπει 

να υπάγεται στη φορολογία. Είναι εκείνο το τμήμα του εισοδήματος το οποίο 

θεωρείται ότι καλύπτει τις απαραίτητες ανάγκες του ίδιου και της οικογένειας του. 

Το τμήμα αυτό λέγεται «ελάχιστο όριο συντήρησης». 

 

7. Ο κανόνας του διαφορισμού των εισοδημάτων. 

Η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου εξαρτάται και από την προέλευση 

του εισοδήματος του. Για παράδειγμα εκείνος που πραγματοποιεί εισόδημα από 

κεφάλαιο έχει μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα από εκείνον που αποκτά 

εισόδημα από προσωπική εργασία. Επομένως θα πρέπει να μην υπάρχει το ίδιο 

φορολογικό βάρος για όλα τα εισοδήματα, αλλά να υπάρχει μεταξύ τους μία 

διάκριση. 
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8. Ο κανόνας αποφυγής της διπλής φορολογίας. 

Διπλή φορολογία έχουμε όταν το ίδιο πρόσωπο υποβάλλεται δύο φορές στον ίδιο 

φόρο και για το ίδιο αντικείμενο, ή μέσα στο ίδιο κράτος ή μεταξύ διαφόρων 

κρατών. Το φορολογικό σύστημα πρέπει να αποφεύγει τη διπλή φορολόγηση, διότι 

αυτή οδηγεί σε φοροδιαφυγή, εξασθενεί την επιχειρηματική προσπάθεια και 

δημιουργεί φορολογικές ανισότητες. 

Για την αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολόγησης υπάρχουν οι εξής μέθοδοι: 

 

 Η μέθοδος της έκπτωσης του φόρου. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο φόρος 

που καταβάλλεται σε ένα ξένο κράτος για εισόδημα που φορολογείται και 

στο κράτος καταγωγής, αφαιρείται από το φόρο που προκύπτει στο κράτος 

καταγωγής. Τη μέθοδο αυτή ακολουθεί η ελληνική φορολογική νομοθεσία2. 

 

 Η μέθοδος της εξαίρεσης ή της απαλλαγής. Κατά τη μέθοδο αυτή τα κράτη, 

στην επικράτεια των οποίων αποκτιούνται εισοδήματα από πρόσωπα που 

είναι κάτοικοι άλλων κρατών, απαλλάσσουν τα πρόσωπα αυτά της 

φορολογίας ή φορολογούν μόνο εκείνα τα εισοδήματα που προκύπτουν 

στην επικράτεια τους. 

 

 Η μέθοδος της διαίρεσης ή κατανομής. Τα κράτη που ακολουθούν τη μέθοδο 

αυτή χωρίζουν το εισόδημα σε δύο μέρη. Το ένα μέρος φορολογείται από 

την χώρα που κατοικεί ο φορολογούμενος και το άλλο από τη χώρα στην 

οποία αποκτάται το εισόδημα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Νόμος 2238/94 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

2.1 Ορισμός της Επιχείρησης 

 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία επιχείρηση ονομάζεται η αυτοτελής οικονομική 

οντότητα, που με μία σειρά πράξεων και ενεργειών οικονομικής φύσεως, συνδυάζει 

τους παραγωγικούς συντελεστές με σκοπό την μεγιστοποίηση τους κέρδους. 

 

Ο ορισμός3 που δίνει στην ίδια έννοια η χρηματοοικονομική ανάλυση δεν απέχει 

πολύ από τον προηγούμενο ορισμό. Σύμφωνα με αυτόν, επιχειρηματική οικονομική 

μονάδα ή επιχείρηση είναι η μονάδα στα πλαίσια της οποίας συνδυάζονται 

συστηματικά και ορθολογικά οι παραγωγικοί συντελεστές με σκοπό την παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών που καλύπτουν άμεσα ή έμμεσα τις ανθρώπινες ανάγκες, 

επιτυγχάνοντας την πραγματοποίηση κέρδους το οποίο περιέρχεται στους φορείς 

της. 

 

Η ουσιαστικότερη διαφορά στις δύο παραπάνω προσεγγίσεις έγκειται στον στόχο 

της επιχείρησης. Ενώ σύμφωνα με την οικονομική θεωρία ο βασικότερος στόχος της 

επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, για τη χρηματοοικονομική 

ανάλυση, ο βασικός χρηματοοικονομικός στόχος της επιχείρησης είναι η 

μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης, η οποία υπολογίζεται ως η 

παρούσα αξία των προσδοκώμενων ελεύθερων ταμειακών ροών που προκύπτουν 

από την επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση το κόστος κεφαλαίου της 

επιχείρησης που εκλαμβάνεται ως ποσοστό προεξόφλησης, συν την αξία των 

περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται με την λειτουργία της επιχείρησης.  

 

Η αγοραία αξία της επιχείρησης εξαρτάται κυρίως από το αναμενόμενο μέγεθος, 

τάιμινγκ και τον κίνδυνο των αναμενόμενων καθαρών ταμειακών ροών (ταμειακές 

εισροές μείον ταμειακές εκροές). Αναγνωρίζεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις μπορεί 

                                                 
3
Χρηματοοικονομική διοίκηση, τεύχος Β΄, Λαζαρίδης Γιάννης, Παπαδόπουλος Δημήτρης, 

Θεσσαλονίκη 2006 
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να έχουν και μη χρηματοοικονομικούς στόχους, Αναγνωρίζεται επίσης ότι οι 

επιχειρήσεις μπορεί να έχουν και μη χρηματοοικονομικούς στόχους, όπως η 

κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης, η συμβολή της επιχείρησης στην ευημερία των 

εργαζομένων, στην ευημερία της κοινωνίας κλπ. Αυτοί οι στόχοι λειτουργούν 

περιοριστικά στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της αγοραίας αξίας της επιχείρησης 

δηλαδή στην επίτευξη του πρωταρχικού επιχειρηματικού στόχου. 

 
 
2.2. Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων 

 

Οι επιχειρηματικές οικονομικές μονάδες διακρίνονται: 

 

1) Ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό σε μονάδες κοινωφελούς χαρακτήρα και 

κερδοσκοπικές μονάδες. 

2) Ανάλογα με την νομική μορφή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). 

3) Ανάλογα με τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη τους σε ιδιωτικές επιχειρηματικές 

μονάδες, δημόσιες επιχειρηματικές μονάδες και μικτές επιχειρηματικές 

μονάδες. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματικών μονάδων είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

οι οποίες διακρίνονται: 

 

I. Ανάλογα με το αντικείμενο δράσης τους σε επιχειρήσεις Πρωτογενούς 

Παραγωγής (δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές, γεωργικές κλπ), επιχειρήσεις 

Δευτερογενούς Παραγωγής (βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γενικότερα οι 

μεταποιητικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις Τριτογενούς Παραγωγής (εμπορικές 

ή εμπορευματικές επιχειρήσεις, χρηματοδοτικά ιδρύματα, κλπ) και σε 

επιχειρήσεις μικτού αντικειμένου δράσης. 
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II. Ανάλογα με το μέγεθος4 οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε πολύ μικρές, μικρές, 

μεσαίες και μεγάλες. 

 

III. Ανάλογα με τη νομική μορφή διακρίνονται σε ατομικές και εταιρικές(Ν.Π.Ι.Δ.). 

Οι εταιρικές παραπέρα διακρίνονται σε προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες 

μεριδίων (Ο.Ε., απλή Ε.Ε., αφανής ή συμμετοχική εταιρία), κεφαλαιουχικές 

εταιρίες ή εταιρίες κατά μετοχές (κατά μετοχές Ε.Ε., Α.Ε., συμπλοιοκτησία) και 

μεικτές (Ε.Π.Ε., συνεταιρισμός) 

 
 
2.3.Νομική Μορφή Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 

 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της φορολογίας εισοδήματος των Νομικών 

Προσώπων κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι νομικές μορφές των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Η κατανόηση των 

χαρακτηριστικών της Α.Ε., σε σύγκριση και με τις άλλες μορφές επιχειρήσεων θα 

βοηθήσει στην ανάλυση του θέματος της εργασίας. 

Οι κυριότερες από τις νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρθηκαν, 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

 

 

i. Ατομική Επιχείρηση 

Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Η επιχείρηση, στη περίπτωση αυτή, 

ανήκει σε ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο, τον επιχειρηματία και δεν αποτελεί 

χωριστή νομική προσωπικότητα. Έχει σαν επωνυμία το όνομα του φυσικού 

προσώπου καθώς και το φορολογικό του μητρώο. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η 

μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος 

της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο 

μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις 

μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, 

                                                 
4
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Κοινότητας (ΕΚ) 364/2004, που είναι σε ισχύ από 01/01/2005.   
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στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. 

Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου 

μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ατομικών επιχειρήσεων είναι τα εξής : 

 

 Είναι πολύ εύκολη η δημιουργία τους διότι δεν υπάρχουν χρονοβόρες 

διαδικασίες. Δεν υπάρχει ανάγκη επένδυσης κάποιου κατ’ ελάχιστον 

απαιτούμενου κεφαλαίου. Ο επιχειρηματίας είναι ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης και έχει όλη την ευθύνη για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της. 

 

 Ο επιχειρηματίας καρπώνεται αποκλειστικά τα κέρδη. 

 

 Οι απαιτήσεις των πιστωτών της επιχείρησης και του Δημοσίου 

ικανοποιούνται με τα περιουσιακά στοιχεία τόσο της επιχείρησης όσο και 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ιδιοκτήτη. 

 

 Ο επιχειρηματίας διοικεί την επιχείρηση, εξασφαλίζει κεφάλαιο, 

αναλαμβάνει τους κινδύνους, υφίσταται τις ζημιές και πληρώνει όλους τους 

φόρους. 

 

 

 

 

ii. Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 

Αποτελεί προσωπική εταιρεία και τη συστήνουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, που τη σχέση τους θα πρέπει να χαρακτηρίζει υψηλός βαθμός 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι εταίροι ευθύνονται «αλληλέγγυα και απεριόριστα» 

και με την προσωπική τους περιουσία ανεξάρτητα με το ποσοστό συμμετοχής 

τους στο εταιρικό κεφάλαιο και οι αποφάσεις διέπονται από την αρχή της 

ομοφωνίας. Τα βιβλία που τηρούνται είναι ανάλογα του κύκλου εργασιών (Β ή Γ 

κατηγορίας). 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ο.Ε. είναι τα εξής: 

 

 Οι εταίροι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι με όλη τους την περιουσία για τη 

δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρίας. 

 

 Δεν υπάρχει ανάγκη επένδυσης κάποιου κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου 

κεφαλαίου. Η επωνυμία της εταιρείας σχηματίζεται από τα ονόματα ενός ή 

όλων των εταίρων. 

 

 Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν 

υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. 

 

 Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την 

ίδρυση της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. 

 

 Το 50% του ποσοστού των κερδών που αναλογεί στον κάθε εταίρο 

φορολογείται με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του νομικού 

προσώπου. 

 

Οι ιδιοκτήτες της Ο.Ε. πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι στο 

Ασφαλιστικό Ταμείο Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων, 

παλαιότερα Τ.Ε.Β.Ε.) και δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται και ως υπάλληλοι της 

εταιρείας. Η είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής τους από την εταιρεία τους γίνεται με 

την έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών που υποχρεούνται να διαθέτουν. 

 
 

iii. Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) 

Αποτελεί επίσης προσωπική εταιρεία και επιλέγεται όταν μεταξύ των εταίρων 

υπάρχουν πρόσωπα που δεν επιθυμούν να ευθύνονται αλληλέγγυα και 

απεριόριστα με την προσωπική τους περιουσία. Τα πρόσωπα αυτά μετέχουν ως 

ετερόρρυθμα μέλη, ευθύνονται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχουν 

εισφέρει και δεν δικαιούνται επιχειρηματικής αμοιβής. Θα πρέπει να υπάρχει 
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τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος εταίρος, ο οποίος θα ευθύνεται απεριόριστα και 

αλληλέγγυα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ίδια με την ομόρρυθμη εταιρεία και σε ότι 

αφορά τους ομόρρυθμους εταίρους ή τον ομόρρυθμο εταίρο, τα βασικά 

χαρακτηριστικά είναι ίδια.  

 

iv. Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) 

Αποτελεί κεφαλαιουχική εταιρεία και αφορά τη σοβαρότερη μορφή εταιρικής 

δραστηριότητας, η οποία διέπεται από ειδικό νομικό καθεστώς. Είναι νομικό 

πρόσωπο αυτόνομο, με δική του επωνυμία, περιουσία και έδρα, ανεξάρτητο από τα 

φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν. Για την ίδρυσή της απαιτείται : 

 Κεφάλαιο τουλάχιστο 60.000 € (σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης 

300.000 €) το οποίο διαιρείται σε ίσα μερίδια που ονομάζονται μετοχές και 

τις κατέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μέτοχοι) ανάλογα με το κεφάλαιο 

που έχουν εισφέρει. 

 Συμβολαιογραφικό έγγραφο (καταστατικό) περίληψη του οποίου 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Έγκριση από την αρμόδια Νομαρχία. 

 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό του κεφαλαίου που έχουν εισφέρει. 

Τηρεί υποχρεωτικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα). Τα 

διοικητικά όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία 

παίρνει αποφάσεις για τα σοβαρότερα εταιρικά θέματα και το Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποφασίζει για θέματα 

καθημερινής λειτουργίας. Οι αποφάσεις της εταιρείας στηρίζονται στην αρχή της 

πλειοψηφίας τόσο από πλευράς Γενικής Συνέλευσης όσο και από πλευράς 

Διοικητικού Συμβουλίου. Για την προστασία της μειοψηφίας ορισμένες αποφάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης για πολύ σοβαρά θέματα (ορίζονται από το Νόμο και το 

καταστατικό), λαμβάνονται με μεγαλύτερο ποσοστό πλειοψηφίας. 

 

 

 

 



 23 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

 

 Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής της. 

 

 Ο μέτοχος συμμετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρείας, στη 

διαμόρφωση των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα με 

τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει. 

 

 Στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει τόσους ψήφους 

όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως είναι 

υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του, δηλαδή, 

στη χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους. 

 

 Η μεταβίβαση των μετοχών και των δικαιωμάτων που τις συνοδεύουν είναι 

ελεύθερη. 

 

 Έχει δική της περιουσία που διακρίνεται από την περιουσία των μετόχων της 

και έχει πλήρη ευθύνη έναντι των πιστωτών της και του Δημοσίου μέχρι του 

συνόλου της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας της. 

 

 Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών). 

 

 Ένας ιδιόκτητης μετοχών μιας Α.Ε. μπορεί να είναι και υπάλληλος της 

εταιρείας, δηλαδή ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. 
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v. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

 

Είναι μία ενδιάμεση εταιρική μορφή, ανάμεσα στις προσωπικές και στις ανώνυμες 

εταιρείες. Το κύριο γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που 

χρειάζεται για τη σύστασή τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων (φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα) τους, μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, 

όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με τις 

προσωπικές εταιρείες. Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία τόσο 

των εταιρικών μεριδίων όσο και των εταίρων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρεί Γ΄ κατηγορίας βιβλία. Τα διοικητικά όργανα της 

εταιρείας είναι η «Γενική Συνέλευση» των εταίρων που συγκαλείται τουλάχιστον 

μία φορά το χρόνο και ο «Διαχειριστής» που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Για την ίδρυσή της απαιτούνται : 

 

 Εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 18.000 €, το οποίο διαιρείται σε ίσα 

εταιρικά μερίδια τα οποία κατέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταίροι) 

ανάλογα το κεφάλαιο που έχουν εισφέρει. 

 

 Συμβολαιογραφικό έγγραφο (καταστατικό) και δημοσίευση του στο ΦΕΚ. 

 

 Συμβολαιογραφικό έγγραφο επίσης απαιτείται για κάθε τροποποίηση του. 

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε. είναι τα ακόλουθα: 

 

 Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε 

έγγραφα, τις «μερίδες συμμετοχής», με αξία τουλάχιστον €30 έκαστο. 

 

 Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής της. 
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 Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν 

αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας). 

 

 Κάθε (συν)ιδιοκτήτης Ε.Π.Ε. είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ως εκ 

τούτου έχει υποχρέωση να είναι ασφαλισμένος στο Ασφαλιστικό Ταμείο 

Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων, παλαιότερα 

Τ.Ε.Β.Ε.) 

 

 Οι ιδιοκτήτες της Ε.Π.Ε. δεν επιτρέπεται να είναι και υπάλληλοι της εταιρείας 

τους. 

 

 Ο Διαχειριστής της Ε.Π.Ε., που μπορεί να διοικεί την εταιρεία σαν να είναι ο 

μοναδικός ιδιοκτήτης, έχει προσωπική ευθύνη για παράνομες πράξεις της 

εταιρείας και τυχόν παράνομη πτώχευσή της, με όριο το σύνολο της κινητής 

και ακίνητης περιουσίας του. 

 
 

2.4. Η Επίδραση των Φορολογικών Συντελεστών στις Επιχειρήσεις 

 

Ο ρόλος των φορολογικών συντελεστών στην αναγνώριση της αναβαλλόμενης 

φορολογίας είναι καίριος. Ο γενικότερος κανόνας που ρυθμίζει αυτή την 

επίδραση προβλέπει ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις πρέπει να αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 

που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ 

ή ισχύουν ουσιαστικά μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

Η Κυβέρνηση βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις, ανακοινώνει τη μελλοντική 

αλλαγή των φορολογικών συντελεστών χωρίς, όμως, να έχουν ολοκληρωθεί οι 

απαραίτητες διαδικασίες για την επίσημη θέσπισή τους (π.χ. δεν έχει ψηφιστεί 

ή δεν έχει δημοσιευθεί ο αντίστοιχος νόμος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης). 
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Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν περιορίζονται στην φιλοσοφία της νομικής 

ισχύς αλλά επεκτείνονται στην λογιστική θεώρηση των οικονομικών γεγονότων, 

η οποία κατισχύει του νομικού τύπου. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που 

εκτιμάται ότι η ανακοίνωση αυτή έχει την ουσιαστική επίδραση της 

πραγματικής θέσπισης, τότε οι μελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις αποτιμώνται με τη χρήση του ανακοινωθέντος νέου φορολογικού 

συντελεστή. 

 
Μία ακόμη επίδραση του φορολογικού συντελεστή σχετίζεται με τον τρόπο με 

τον οποίο η επιχείρηση σκοπεύει, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, να 

ανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογιστική αξία των απαιτήσεων και των 

υποχρεώσεών της, σε περίπτωση που προβλέπονται από τη φορολογική 

νομοθεσία διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές. Η επιμέτρηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων πρέπει να 

αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον 

τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ανάκτηση ή ο διακανονισμός5.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 www.mindev.gov.gr/?p=9774 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
3.1. Το νέο φορολογικό 

Στην προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής και της τόνωσης των εσόδων η 

Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο Οικονομικών, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο που 

προστατεύει τον συνεπή φορολογούμενο και το Δημόσιο συμφέρον ενώ 

ταυτόχρονα προλαμβάνει και αποτρέπει τη φοροδιαφυγή μέσω της 

αυστηροποίησης των ποινών για εκείνους που παρανομούν. Ταυτόχρονα, 

βελτιώνεται ο ελεγκτικός και φοροεισπρακτικός μηχανισμός μέσω της 

αναδιοργάνωσης του και δημιουργείται ένα πλαίσιο ανάπτυξης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο νομοσχέδιο είναι αυστηρό αλλά ταυτόχρονα 

δίκαιο και απαραίτητο για την αντιμετώπιση των παθογενειών του ήδη υπάρχοντος 

συστήματος. Από την άλλη, η αγορά έχει σοβαρές ενστάσεις για το νέο φορολογικό. 

Οι ενστάσεις αφορούν τις ποινές για τη φοροδιαφυγή, τον χειρισμό των τόκων των 

δανείων των επιχειρήσεων κ.α. Το σημαντικότερο, όμως, πρόβλημα θεωρείται πως 

είναι το πρόβλημα νομιμότητας που αφορά συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου 

και έγιναν γνωστά στο Υπουργείο έπειτα από επιστολή των ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ. Τα 

σημεία αυτά αφορούν τη λειτουργία του θεσμού του Οικονομικού Εισαγγελέα 

χωρίς προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του, αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης 

στην περίπτωση προσφυγής από 25% σε 50%, απαλλαγή από τη φορολογία των 

κερδών από πώληση μετοχών των αλλοδαπών νομικών προσώπων που έχουν 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τα ημεδαπά. 

 

Ταυτόχρονα, ενστάσεις υπάρχουν και από τους ιδιοκτήτες ακινήτων αφού ο νέος 

φόρος ακινήτων βασίζεται σε αυθαίρετους φορολογικούς συντελεστές, σε υψηλές 

αντικειμενικές αξίες και επί της συνολικής περιουσίας των φορολογουμένων η 

οποία έχει χτυπηθεί και απαξιωθεί από την καταιγιστική φορολογία των τελευταίων 

ετών. 
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Επιπλέον, ο νέος φόρος έρχεται ταυτόχρονα με τις βεβαιωμένες οφειλές για τον 

ΦΑΠ του 2011 και του 2012 και δεν προβλέπει ούτε ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης 

ακόμη κι έπειτα από την εφάπαξ καταβολή του, αν αυτή είναι δυνατή. Επιβάλλεται 

ακόμη, φόρος 20% στην υπεραξία από την πώληση ακινήτων. 

Αλλά ενστάσεις υπάρχουν και από τους μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς, 

έπειτα από την κατάργηση του βασικού αφορολογήτου των 5.000€ καθώς και των 

πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα, περίπου 2.000.000 

από αυτούς θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους φόρους. 

Οι αγρότες υποχρεώνονται να τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων από το 2014 και να 

εκδίδουν αποδείξεις και τιμολόγια πώλησης αγαθών. Τα εισοδήματα των αγροτών 

καθώς και όσων έχουν έσοδα από ενοίκια θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. 

 

 Το νέο φορολογικό, αν και στοχεύει τη φοροδιαφυγή, αφαιρεί από την πραγματική 

οικονομία και τα τελευταία ίχνη ρευστότητας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα που κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει πρωτίστως 

(φοροδιαφυγή), αλλά να επιδεινώνει και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί 

(ανεργία, ανέχεια κτλ.) λόγω εσφαλμένων πολιτικών. Πρόκειται για ένα σχέδιο που 

έγινε πρόχειρα και γρήγορα στην προσπάθεια εξασφάλισης άλλης μιας δόσης της 

δανειακής σύμβασης και σίγουρα θα μας απασχολήσει ξανά γιατί σύντομα θα 

υπάρξει ανάγκη βελτίωσης – αλλαγής του. 
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3.2 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

3.2.1. Φορολογική κατοικία & μόνιμη εγκατάσταση 

 

Ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 

για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον: 

α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή 

γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε 

περίοδο 

στη διάρκεια του φορολογικού έτους6. 

 

Ως «μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν ολω ή εν μέρει οι δραστηριότητες 

της επιχείρησης. Ο όρος περιλαμβάνει κυρίως: τόπο της διοίκησης, υποκατάστημα, 

γραφείο, εργοστάσιο, εργαστήριο και ορυχείο, μεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή 

αερίου, λατομείο ή οποιονδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων. 

Το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης ή δραστηριότητες 

επίβλεψης που συνδέονται με αυτά θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση 

μόνο εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. 

 

3.2.2. Χρόνος επιβολής του φόρου 

 

Ο φόρος επί του εισοδήματος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος. Σημειώνουμε ότι 

οικονομικό έτος, είναι το έτος εκτέλεσης του προϋπολογισμού και συνεπώς, ο 

φόρος επιβάλλεται στο εισόδημα που έχει αποκτηθεί στο αμέσως προηγούμενο 

έτος, του τρέχοντος. Για παράδειγμα, κατά το έτος 2013, υπολογίζεται ο φόρος επί 

των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος 2012. Η χρονική 

                                                 
6
 Τα κριτήρια αυτά ισχύουν και για τις offshore εταιρίες για τις οποίες το οικονομικό επιτελείο     

προβλέπει την φορολόγησή τους στην Ελλάδα, εφόσον τα εισοδήματά τους αποκτώνται σε αυτήν. 
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διάρκεια του οικονομικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Είναι δηλαδή ένα πλήρες δωδεκάμηνο. 

 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (ν.4172/2013), το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το 

ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου.  

Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες7. 

 
3.3. Υποκείμενο του φόρου 

 

Στο  φόρο  υπόκεινται: 

i. οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, 

ii. οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, 

iii. οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, 

iv. οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, 

καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην 

απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, 

v. οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, 

vi. οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. 

 

Επίσης, στο φόρο αυτόν υπόκεινται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά 

ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα. 

 

Αντίθετα, απαλλάσσονται: 

i. οι φορείς γενικής κυβέρνησης (με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από 

κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) 

ii. η Τράπεζα της Ελλάδος 
                                                 
7
 Μέχρι το οικονομικό έτος 2013, κατά την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης, η 

διαχειριστική περίοδος μπορεί να ήταν μικρότερη του δωδεκαμήνου. Κατ’ εξαίρεση, για την 
επιχείρηση που τηρεί βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί 
να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκάμηνου χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο από 24 
μήνες. 
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iii. οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες 

iv. οι διεθνείς οργανισμοί (υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται 

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

της αμοιβαιότητας) 

v. το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. 

 
Αντικείμενο του φόρου 

 

Αντικείμενο του φόρου είναι: 

 

i. σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που 

προκύπτει  στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από 

το υπόλοιπο  των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος 

φόρου εισοδήματος. 

 

ii. σε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά 

πρόσωπα, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος. 

 

iii. Στους συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και στις ενώσεις αυτών, το 

συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, 

πριν από την αφαίρεση των χορηγούμενων εκπτώσεων στα μέλη τους. Τα 

διανεμόμενα κέρδη και οι χορηγούμενες εκπτώσεις στα μέλη λαμβάνονται από 

το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος 

φόρου εισοδήματος. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν λαμβάνονται 

υπόψη οι χορηγούμενες επί των τιμολογίων πωλήσεως εκπτώσεις σε 

διατιμημένα είδη και μέχρι των επιτρεπόμενων, από τις εκάστοτε ισχύουσες 

αγορανομικές διατάξεις, ποσοστών. 
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iv. Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, 

καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς οι οποίοι αποβλέπουν 

στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το 

οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό 

κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην 

Ελλάδα. 

 

v. Σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή 

μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν 

αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, 

καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την 

επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 

 

vi. Σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, το καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή που προκύπτει στην ημεδαπή. 

Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα κάθε είδους άλλα έσοδα αυτών των 

νομικών προσώπων που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης 

του σκοπού τους. 

 

Σύμφωνα με τη παρ.1 του αρ.27 του Ν.4172/2013, εάν με τον προσδιορισμό των 

επιχειρηματικών κερδών το αποτέλεσμα είναι ζημιά εντός του φορολογικού έτους, 

η ζημιά αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη 

διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημιά του προγενέστερου 

έτους, συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τη ζημιά μεταγενέστερου 

έτους. 
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3.4. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

 
Με βάση την οριστική δήλωση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή 
τον οριστικό τίτλο, η Φορολογική Διοίκηση βεβαιώνει ποσό ίσο με ογδόντα τοις 
εκατό (80%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα του φορολογικού έτους που 
έληξε8.Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις 
τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 
 
Ειδικά για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους 
ιδρύματα, το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). 
 
Τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά 
πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών 
τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται 
από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις 
οποιουδήποτε νόμου. 
 
Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του 

διανυόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή 

οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπολογίζεται με βάση το φόρο που 

προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους. 

 

3.5. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (από εμπορικές επιχειρήσεις) 

 

 Στο μισθό που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου της (μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των 

αναλογούντων τελών χαρτοσήμου), παρακρατείται φόρος με συντελεστή 

σαράντα τοις εκατό (40%). 

 

 Στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και 

ενοικιαστών δημόσιων, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων με συντελεστή 

τρία τοις εκατό (3%)9. 

 

                                                 
8
 Σημαντική αλλαγή για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες για τις οποίες η προκαταβολή 

φόρου ήταν πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). 
9
 Υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος. 
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 Στα εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή 

προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά 

εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού με 

συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)10. 

 

 Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρίες 

περιορισμένης ευθύνης ή οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες 

περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό 

(10%)11. 

 

 Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και 

επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και 

πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και οι ενώσεις 

τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό 

τους, παρακρατούν φόρο είκοσι τοις εκατό (20%). 

 

 Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή 

ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την 

προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, 

υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο εισοδήματος με συντελεστή ως 

ακολούθως12:  

i. για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα) με 

ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), 

ii. για τα λοιπά αγαθά με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), 

iii. για την παροχή υπηρεσιών με ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). 

 

 

                                                 
10

 Υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή προμήθειάς τους. 
11

 Ο συντελεστής εφαρμόζεται για τα διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις 
από 1/1/2014 και μετά. 
12

 Υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών. 
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Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι όταν: 

1. προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται 

σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το 

ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, 

2. λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και 

εισιτήρια γενικά, 

3. προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το 

ίδιο έσοδο και, 

4. προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές 

βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΒΟ, καθώς και από το Κέντρο 

Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή 

Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.) 

 

 Στα εισοδήματα που προέρχονται από αμοιβές ή προμήθειες λόγω 

διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων με        

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%)13. 

 Στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από 

αλλοδαπή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ενεργείται παρακράτηση φόρου 

με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 Υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή προμήθειας του δικαιούχου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με το νέο ΚΦΕ- -Ν. 

4172/2013 

 

4.1. Περίληψη των αλλαγών.  

   

Παρακάτω παρατίθενται οι τροποποιήσεις στον νέο ΚΦΕ (ν. 4172/2013) που τίθεται 

σε ισχύει από 01/01/2014. 

 

1. Δεν θεωρούνται ως «επιχειρηματική συναλλαγή» (κάθε τρεις ομοειδείς 

συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου) για τις μετοχές, 

μερίδια, κρατικά ομόλογα, παράγωγα κ.λπ. που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά συμπεριλαμβανομένης και της 

εναλλακτικής ή ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και 

για τα κρατικά ομόλογα εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος 

ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές. 

2. Εισάγεται νέο άρθρο 22Α του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) με το οποίο παρέχεται 

κίνητρο με αντικείμενο την προσαύξηση κατά 30% των εκπιπτόμενων δαπανών 

που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Frascati (Frascati Manual) και ορίζεται η σχετική 

διαδικασία λειτουργίας και παρακολούθησής του. 

3. Ορίζεται ότι ο περιορισμός στο ποσό των τόκων δανείων που εκπίπτει η 

επιχείρηση δεν εφαρμόζεται στους τόκους των διατραπεζικών δανείων, καθώς 

και των ομολογιακών δανείων που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες. 

Επιπροσθέτως, με τη διάταξη αυτή γίνεται σχετική νομοτεχνική επεξεργασία, 

ώστε να συμπεριληφθούν στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες όλες 

οι προβλέψεις πλην των σχηματιζόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

26 του νέου ΚΦΕ. 

4. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 του νέου ΚΦΕ σχετικά με την 

έμμεση μέθοδο προσδιορισμού κερδών, προκειμένου να συνδεθούν με τις 

σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου προβλέπεται ο 
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προσδιορισμός του εισοδήματος των φυσικών προσώπων με βάση κάθε 

διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου. 

5. Εισάγεται ρύθμιση σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος που 

αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα 

οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) 

και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων (μετοχές, 

μερίδια, κρατικά ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.) με την προϋπόθεση να 

αποδεικνύουν την φορολογική τους κατοικία υποβάλλοντας τα σχετικά 

δικαιολογητικά στην φορολογική διοίκηση. (Αρθρο 22) 

6. Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νέου ΚΦΕ ώστε τα 

διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο 

εισοδήματος νομικών προσώπων να περιλαμβάνονται στα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, ρυθμίζεται το ζήτημα 

προσδιορισμού των εσόδων και των εξόδων των εταιρειών που εφαρμόζουν 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα οποία προκύπτουν κατά την αρχική 

αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. Επίσης ορίζεται ότι για τα νομικά 

πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις που 

αφορούν τα φυσικά πρόσωπα (άρθρα 21 έως 28 του νέου ΚΦΕ). Σημειώνεται ότι 

σε περίπτωση διανομής κερδών από τους εν λόγω υπόχρεους δεν ενεργείται 

παρακράτηση φόρου 10%. 

7. Αυξάνεται σε 30% (από 25%) το ποσοστό των πλεοναζουσών δαπανών τόκων 

που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

(ΕBITDA) και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες. 

Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του παρόντος, προστίθεται νέα 

παράγραφος 9α' στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου ΚΦΕ), σύμφωνα 

με την οποία η § 1 του άρθρου 49 του νέου ΚΦΕ ισχύει από την 01/01/2017. 

Κατά τη μεταβατική περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως 

εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες 

δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών 

προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA): 

 το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014, 

 το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015, 
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 το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016 

 

8. Αυξάνεται σε 3.000.000€ (από 1.000.000€) το ποσό των τόκων που 

αναγνωρίζεται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των 

εγγεγραμμένων καθαρών τόκων στα βιβλία δεν υπερβαίνει τα 3.000.000€. 

Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν είναι μέλος ομίλου, και η 

δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό (από 5 

έτη που προβλέπετο αρχικώς). Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του 

παρόντος προστίθεται νέα παράγραφος 9β' στο άρθρο 72 (μεταβατικές 

διατάξεις του νέου ΚΦΕ), σύμφωνα με την οποία η § 3 του άρθρου 49 του Ν. 

4172/2013, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Κατά τη μεταβατική 

αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες 

επιχειρηματικές δαπάνες, εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία 

καθαρών δαπανών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ το χρόνο. 

9. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νέου 

Κώδικα, προκειμένου τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να 

φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 

26% αδιακρίτως του τύπου βιβλίων που τηρούν. 

10. Μειώνεται μέχρι 31/12/2015 ο συντελεστής 26% κατά 40% για τα κέρδη που 

προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με 

πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. 

11. Παρέχεται φορολογικό κίνητρο για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που 

εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να ενταχθούν σε 

πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 KW για τη 

διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, καθώς και οι 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτό αναπτύσσει αποτελέσματα. Τα κέρδη των 

επιχειρήσεων αυτών απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή 

χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό 

με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 

KW». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους φορολογούνται με τις 

διατάξεις του παρόντος ΚΦΕ. (Αρθρο 23) 
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12. Ορίζεται ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα 

εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται 

αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται. Ο φόρος 

που παρακρατείται αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα 

από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση 

εισοδήματος. 

 

13. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 64 του νέου ΚΦΕ, προκειμένου να 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση φόρου 20% για τις 

αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σε 

περίπτωση που ο λήπτης της πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην 

ημεδαπή και δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση. (Άρθρο 24) 

14. Τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης φυσικών 

προσώπων, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου 

φορολογικού έτους (από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου που 

ίσχυε μέχρι σήμερα). Σημειώνεται ότι η πιο πάνω προθεσμία (μέχρι και την 30ή 

Απριλίου) ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 

2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η 

Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου. 

15. Τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης νομικών 

προσώπων, η οποία υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα 

από το τέλος του φορολογικού έτους (από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 

30ή Ιουνίου που ίσχυε μέχρι σήμερα). 

16. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του νέου ΚΦΕ, προκειμένου η 

προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των κοινωνιών αστικού δικαίου, αστικών 

κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών 

εταιρειών να υπολογίζεται σε ποσοστό 55%. (Άρθρο 25) 

17. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ, ώστε οι διατάξεις 

των άρθρων 22 και 23 να ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές 

περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. (μετά την 
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30ή/6/2014). Επίσης, τροποποιείται και η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του 

νέου ΚΦΕ προκειμένου οι διατάξεις των άρθρων 24 (αποσβέσεις), 25 

(αποτίμηση αποθεματικών και ημικατεργασμένων προϊόντων) και 28 (έμμεση 

μέθοδος προσδιορισμού κερδών) να ισχύουν για φορολογικές περιόδους που 

αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 (από την παλαιά διάταξη που όριζε ότι 

κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής). 

18. Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 12 και 13 (όπως 

αναριθμήθηκαν) του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ που προβλέπει την αυτοτελή 

φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90) με 15% για το 2013 

και 19% το 2014 (αφού συμψηφισθούν υποχρεωτικά οι φορολογικές ζημίες) δεν 

καταλαμβάνει τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν βάσει 

επενδυτικών ή αναπτυξιακών, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων. Ρυθμίζεται 

επίσης η καταβολή του φόρου που γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα 

από την απόφαση διανομής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Τροποποιείται η § 13 (πρώην 12) του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ και 

εξακολουθούν να παραμένουν στους ισολογισμούς που κλείνουν με 31/12/2014 

και μετά οι λογαριασμοί των αποθεματικών των επενδυτικών ή αναπτυξιακών 

νόμων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων, ενώ δεν επιτρέπεται η τήρηση 

λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90). 

19. Ορίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νέου ΚΦΕ για τις 

συμβάσεις (χρηματοοικονομικής μίσθωσης) που έχουν συναφθεί πριν από την 

έναρξη ισχύος του ν.4172/ 2013 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

εξής. (Αρθρο 26) Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4174/2013), 

που ισχύει από 01/01/2014, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και 

τροποποιήσεις στα εξής κυρίως σημεία: 

20. Στο πεδίο εφαρμογής του προστίθεται και ο Φόρος Κληρονομιών, Δωρεών, 

Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ενώ ο φόρος 

ακίνητης περιουσίας αντικαθίσταται από τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, τίθεται παράρτημα 

με όλους τους λοιπούς φόρους, τέλη κ.λπ., στους οποίους εφαρμόζεται ο ΚΦΔ. 

21. Προβλέπεται η έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής, αντί του αποδεικτικού 

ενημερότητας, για την είσπραξη χρημάτων ή τη μεταβίβαση ακινήτου, όταν ο 

φορολογούμενος έχει οφειλές προς το Δημόσιο. Με βάση τη Βεβαίωση Οφειλής 
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αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του 

ύψους της οφειλής. 

22. Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης να 

ζητά, για την είσοδό του στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου, τη συνδρομή 

των οργάνων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο. 

23. Η φορολογική Διοίκηση μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνει 

ασφαλιστικά μέτρα (συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων κ.λπ.) και πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική 

απόφαση. 

24. Ενισχύονται τα ασφαλιστικά μέτρα (να μην παραλαμβάνει και να μη χορηγεί 

έγγραφα που αποκτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, 

δέσμευση του 50% των καταθέσεων, θυρίδων κ.λπ.) για περιπτώσεις 

φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ ή έκδοσης πλαστών ή εικονικών 

φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 ευρώ. 

25. Επεκτείνεται η διαδικασία συμψηφισμού (άρθρο 83 ΚΕΔΕ) και στους φόρους και 

λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας. 

26. Συμπληρώνονται οι διατάξεις, σχετικά με την παραγραφή της είσπραξης φόρων, 

με συγκεκριμένες περιπτώσεις που αυτή (παραγραφή) διακόπτεται ή 

αναστέλλεται. Ορίζεται για πρώτη φορά ότι η κοινοποίηση στο φορολογούμενο 

ατομικής ειδοποίησης διακόπτει την παραγραφή. 

27. Τίθενται χρηματικά όρια προκειμένου να στοιχειοθετούνται οι παραβάσεις της 

φοροδιαφυγής και προστίθενται, επίσης, νέες περιπτώσεις που συνιστούν 

παραβάσεις φοροδιαφυγής. 

28. Πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ατελούς 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές 

(προβλέπεται μόνο για μη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα). (Αρθρα 39 έως 48) 

29. Επαναφέρεται για δύο χρόνια (2014 & 2015) το Φορολογικό Πιστοποιητικό και 

καταργείται από 01/01/2016, ενώ παράλληλα μειώνεται το αντισυνταγματικό 

πρόστιμο για όσους δεν λάβουν αυτό σε 5.000€ έως 40.000€ (από 10.000€ έως 

100.000€ που ισχύει σήμερα). Επίσης καταργείται η υποχρέωση ελέγχου από τη 

φορολογική διοίκηση των επιχειρήσεων που δεν έχουν εκδώσει φορολογικό 
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πιστοποιητικό. Απαγορεύεται στους ελεγκτές να εκδώσουν φορολογικό 

πιστοποιητικό όταν παρέχουν στην ελεγχόμενη εταιρεία συμβουλευτικές 

υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τις §§ 2 και 3 του άρθρου 

20 του Ν. 3693/2008. (Άρθρο 49) 

30. Προβλέπεται απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ από την 

υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή 

το ποσό της επιστροφής του ΦΠΑ ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί 

λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

31. Προβλέπεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης 

συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν 

υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την 

αγορά αγαθών. 

32. Αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου 

αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 01/01/2014, και ορίζεται ως 

χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός 

μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 

33. Ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που 

εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την 

παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα 

οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου. 

34. Παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών 

συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 

31/12/2014. Επίσης καταργούνται από 01/01/2014 τα άρθρα 5 (Δελτίο 

Αποστολής) και 8 (Εγγραφα Μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών). 

(Αρθρο 51) 

35. Παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο, από 01/01/2015 (αντί 01/01/2014), 

(τέταρτη παράταση) η επιβολή φόρου 20% στις διαφημίσεις που προβάλλονται 

στην τηλεόραση. (Αρθρο 53) 
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Όσον αφορά τις πολλές τροποποιήσεις που επέρχονται στους νέους Κώδικες 

Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 και Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 

4174/2013, οι οποίοι σημειωτέον ότι θα έφερναν την πολυδιαφημιζόμενη 

φορολογική μεταρρύθμιση (μέσα σε 5 μήνες από την ψήφισή τους και πριν καν 

αρχίσει η εφαρμογή τους και χωρίς ακόμα να έχουν εκδοθεί οι 100 αποφάσεις που 

προβλέπονται) καταδεικνύουν περίτρανα την προχειρότητα και την αδυναμία του 

υπουργείου Οικονομικών  να φέρει νέα σύγχρονα νομοθετήματα14 που θα 

διευκολύνουν πρακτικά τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους και θα έχουν 

προοπτική και διάρκεια και όχι να προκαλούν σύγχυση και ερμηνευτικά 

προβλήματα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ - Οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» 
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4.2. Νόμος αριθ. 4172/2013 –(ΦΕΚ 167 τεύχος Α') 

 

Αναλυτικότερα, με το Νόμο (αριθ. 4172/2013) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013) με θέμα «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και 

ο οποίος αποτελείται από τρία τμήματα, θεσπίζεται και ο νέος Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος (Τμήμα Πρώτο), ο οποίος θα αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα 

Κωδικοποιημένο Ν. 2238/1994. Με το Τμήμα Δεύτερο ρυθμίζονται θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ με το Τμήμα Τρίτο ρυθμίζονται 

θέματα άλλων υπουργείων. 

 

Ειδικότερα με το Τμήμα Πρώτο του νέου ΚΦΕ: 

 

1.1. Καθιερώνεται νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) για τα εισοδήματα 

που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά, ο οποίος περιλαμβάνει: 

 

α. Τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων, 

καθώς και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων. 

 

β. Τον τρόπο φορολόγησης για ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων, καθώς και τον 

τρόπο απόδοσης των φόρων, της προκαταβολής του φόρου, καθώς και της 

παρακράτησής του κ.λπ. 

 

1.2. Με το νέο ΚΦΕ επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη φορολογία των 

φυσικών και νομικών προσώπων, οι κυριότερες των οποίων επισημαίνονται 

παρακάτω. 

 

1.2.1. Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο προκειμένου να 

προσδιοριστούν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ακολουθώντας τα πρότυπα του 

ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
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Άρθρα 52 έως 56 

 

1.2.24. Μειώνεται στο 50% (από 60%) το ποσοστό που υπολογίζεται επί του 

συντελεστή φορολογίας προκειμένου να χαρακτηρισθεί ένα νομικό πρόσωπο ότι 

υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς 

Άρθρο 65 

 

1.2.25. Αλλάζει ο χρόνος υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης των νομικών 

προσώπων. Υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι 

και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους (από την 10η ημέρα 

του Πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου). 

Προβλέπεται επίσης η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει το 

χρόνο απόδοσης κ.λπ. 

 

 

Άρθρο 68 

 

1.2.26. Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών 

προσώπων όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν 

από την 01/01/2014 και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν 

κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών, σε περίπτωση διανομή ή 

κεφαλαιοποίησής τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 φορολογούνται αυτοτελώς 

με συντελεστή 15%. 

 

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του 

νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. 
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Από την 01/01/2014 και εξής τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα 

αποθεματικά συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με 

ζημίες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη 

μέχρι εξαντλήσεώς τους εκτός εάν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε 

υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%. 

 

1.2.27. Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητου 

αποθεματικού από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

 

 

2. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ (λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΚ) 

 

2.1. Με το άρθρο 74 επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

 

2.1.1. Αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, το δεύτερο εδάφιο της § 17 του άρθρου 

11 του Ν. 4110/2013 και ορίζεται ότι ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο που λήγει 

την 31/12/2012, ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και ο συνοπτικός πίνακας 

πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές υποβάλλεται μέχρι την 16η 

Αυγούστου 2013. 

 

2.1.2. Εφαρμόζεται από φέτος οικονομικό έτος 2013 (και όχι από το οικονομικό 

έτος 2014) ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (σε Ι.Χ. 

άνω των 1929 κ.ε., αεροσκάφη, σκάφη και πισίνες). Για την επιβολή του φόρου 

αυτού εκδίδεται για φέτος ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα. 

 

2.1.3. Παρατείνεται και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 ο τρόπος φορολόγησης 

της μεταβίβασης των μη εισηγμένων μετοχών που ίσχυσε για τις μετοχές που είχαν 

αποκτηθεί έως την 30/06/2013 (δηλαδή με συντελεστή 5% επί της πραγματικής 

αξίας πώλησης αντί του συντελεστή 20% επί της υπεραξίας). 
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2.14. Εξακολουθούν να μην φορολογούνται και για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 τα 

κέρδη από την πώληση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) μετοχών σε 

τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης τους. Η σχετική διάταξη της § 3 του άρθρου 38 

του Ν. 2238/94 προέβλεπε την φορολόγηση της υπεραξίας από 01/07/2013. 

 

 

 

 

4.3. Φορολόγηση Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων 

Εταιριών (Ο.Ε.-Ε.Ε.) 

 

Το σύστημα της φορολόγησης με τις επιχειρηματικές αμοιβές είχε το υπολογίσιμο 

πλεονέκτημα της διάσπασης του εισοδήματος της προσωπικής εταιρίας, κατά ένα 

μέρος στο επίπεδο του νομικού προσώπου και κατά ένα δεύτερο μέρος στο επίπεδο 

των φυσικών προσώπων, ομόρρυθμων εταίρων. Ασφαλώς, υπήρχε ο κίνδυνος «οι 

επιχειρηματικές αμοιβές» να προσθέτονταν σε λοιπά εισοδήματα των υπόχρεων 

εταίρων και περεταίρω να φορολογούνταν με τον ανώτατο συντελεστή (45%) της 

κλίμακας του αρ.9, ωστόσο σε κάθε περίπτωση ήταν μια κατάσταση που σε κάποιο 

βαθμό μπορούσε να «μεθοδευτεί» νόμιμα ώστε το να προκύπτει η , όσο το 

δυνατόν, μικρότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση. 

 

Πέραν αυτού, οι εκτεταμένες αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια σε 

όλα τα φορολογικά αντικείμενα αλλά και στη γενικότερη φιλοσοφία της 

φορολόγησης των εταιρικών εισοδημάτων (και όχι μόνο), ανάγκασαν τον νομοθέτη 

να καθορίσει πλαίσιο διατάξεων (Ν.4072/2012) , μέσω των οποίων 

συγκεκριμενοποιείται και ορίζεται η νομική φυσιογνωμία των προσωπικών 

εταιριών. Συνεπώς, έχουμε τον ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ, τον Ν.3190/1955 για τις 

ΕΠΕ, τον Ν.4072/2012 για τις ΙΚΕ (αρ. 43-118) και επίσης για τις ΟΕ, ΕΕ, αφανή 

εταιρία, κοινοπραξία (αρ. 249-294).  
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Όλα τα νομοθετήματα αυτά αποτελούν το αποκαλούμενο Εταιρικό Δίκαιο. 

Παράλληλα ο νομοθέτης επιθυμεί να επιλύσει και τα ζητήματα της φορολογικής 

αντιμετώπισης των εισοδημάτων των νομικών προσώπων, σε μία προοπτική ίσης 

μεταχείρισης, ώστε οι λόγοι που κάποιοι (επίδοξοι εταίροι) αποφασίζουν την 

σύσταση εταιρίας, να περιορίζονται σε εταιρικά και εταιρικής μορφής επιχειρήματα 

και όχι σε θέματα που διαφοροποιούν την τελική φορολογική τους υποχρέωση. 

 

Με το Ν.4110/2013 έγινε τροποποίηση στο Ν.2238/1994, που ρυθμίζει τη 

«Φορολογία του εισοδήματος των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που 

ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελμα. Ήδη με τον Ν.4093/2012 οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε.,Ε.Ε.) 

παύουν να υπόκεινται στο καθεστώς του Αστικού Κώδικα και ¨ενσωματώνονται¨ 

στο 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η διαδικασία φορολόγησης των προσωπικών 

εταιριών, όχι απλά αλλάζει, αλλά θα υπάρξει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία 

και 

αντιμετώπιση των κερδών αυτής της μορφής των εταιρικών επιχειρήσεων, με 

εξομοίωση με τις υπόλοιπες μορφές εταιριών και σχετική απλοποίηση στον 

υπολογισμό. 

 

Επομένως, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, όταν, για παράδειγμα, μια Ομόρρυθμη 

Εταιρία τηρεί διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ και συντάσσει Ισολογισμό, 

αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, ως προς την φορολογική της επιβάρυνση, με την 

ΑΕ ή την ΕΠΕ.  

Τα ανωτέρω ισχύουν για εισοδήματα που θα αποκτηθούν από 1/1/2013 

(οικονομικό έτος 2014).Αρχικά, ας αναφέρουμε τον τρόπο φορολόγησης μέχρι το 

οικονομικό έτος 2013. 

Μετά την αφαίρεση της «επιχειρηματικής αμοιβής» για μέχρι 3 ομόρρυθμους 

εταίρους με τα μεγαλύτερα ποσοστά, τα κέρδη φορολογούνται στο νομικό 

πρόσωπο: 
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α) με συντελεστή 20% τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους-

φυσικά 

πρόσωπα και στους κοινωνούς, επίσης φυσικά πρόσωπα (κοινωνίας κληρονομικού 

δικαίου στην οποία περιλαμβάνονται και ανήλικοι), 

β)με συντελεστή 25% τα κέρδη όλων των λοιπών εταίρων και κοινωνών 

(ετερόρρυθμοι εταίροι, εταίροι νομικά πρόσωπα). 

Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

εταίρου ή κοινωνού, στο 50% των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν 

με την ετήσια δήλωσή της. 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαχειριστικών Περιόδων 2012 και 2013. 

 

-Ομόρρυθμος εταιρία τηρεί βιβλία Β’ Κατηγορίας του ΚΒΣ με 31-12-2012 και 

δηλώνει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Κέρδη χρήσεως                                                                                   100.000,00 

Λογιστικές διαφορές15                                                                         10.000,00 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2011                5.000,00 

Παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος από πωλήσεις στο δημόσιο         1.000,00 

 

Η διανομή των κερδών στους εταίρους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Εταίροι Ο.Ε. 

Α.                                                        Β.                                                    Γ. 

Ομόρρυθμος -50%                 Ομόρρυθμος-30%                         Ομόρρυθμος- 20% 

 

 

 

                                                 
15

 Προκειμένου για λογιστικά κέρδη, προστίθενται στα κέρδη χρήσεως οι λογιστικές διαφορές ώστε να 

αυξηθεί το φορολογητέο αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, στην περίπτωση λογιστικών ζημιών οι λογιστικές 

διαφορές αφαιρούνται. 



 50 

Θα υπολογιστούν τα εξής:  

 

1) Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών 

2) Υπολογισμός φόρου εισοδήματος 

3) Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

4) Υπολογισμός επιχειρηματικών αμοιβών 

5) Διανομή Κερδών 

 

 

Υπολογισμοί: 

 

1) Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών 

 Κέρδη χρήσεως                                100.000,00 

+Λογιστικές διαφορές                       +10.000,00 

 

Σύνολο φορολογητέων κερδών        =110.000,00 

 

 

2) Υπολογισμός φόρου εισοδήματος 

Φορολογητέα κέρδη                                           110.000,00 

Επί φορολογικό συντελεστή 20%                       22.000,00 

Κύριος φόρος εισοδήματος Ο.Ε.                       =22.000,00 

 

 

Μείον προκαταβολή φόρου εισοδήματος           -5.000,00 

                                                                            =17.000,00 

Μείον παρακράτηση φόρου από 

στο δημόσιο                                                         -1.000,00  

Χρεωστικό ποσό φόρου                                      16.000,00 
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3) Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

Κύριος φόρος εισοδήματος                                        22.000,00 

Επί συντελεστή προκαταβολής 55%                              x 55% 

=Αρχικό ποσό προκαταβολής φόρου                          =12.100,00 

Μείον φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε          -1.000,00 

Συνολικό ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος  =11.100,00 

 

4) Υπολογισμός επιχειρηματικών αμοιβών 

Φορολογητέα κέρδη                                       110.000,00 

Επί συντελεστής 50%                                      x 50% 

Ποσό επί του οποίου θα ληφθούν 

οι επιχειρηματικές αμοιβές                              55.000,00 

Α.: 55.000,00 *50%                             =27.500,00 

Β.: 55.000,00 *30%                             =16.500,00 

Γ.: 55.000,00 *20%                              =11.000,00    

 

5) Διανομή Κερδών 

Κέρδη χρήσεως                                           100.000,00 

Μείον φόρος Ο.Ε.                                       -22.000,00 

Κέρδη προς διανομή                                    =78.000,00 

 

Συνολικό ποσό για καταβολή 

Χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος                 16.000,00 

Πλέον προκαταβολή φόρου εισοδήματος          +11.100,00 

Σύνολο φόρου για καταβολή                              =27.100,00                           
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Από το οικονομικό έτος 2014 σημειώνονται οι εξής αλλαγές: 

 καθιερώνεται κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου των επιχειρήσεων 

που τηρούν απλογραφικά βιβλία16. 

 ορίζεται συντελεστής 26% για αυτούς που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 

 καταργείται ο χαρακτηρισμός της επιχειρηματικής αμοιβής ως εμπορικής 

επιχείρησης. 

Κλιμάκιο Εισοδήματος(€)             0-50.000                50.000 & άνω 

Φορολογικός Συντελεστής (%)          26%                         33% 

Φόρος Κλιμακίου(€)                         13.000                         - 

Για τη διαχειριστική περίοδο 2013 (Οικονομικό έτος 2014) με τα δεδομένα του 

προηγούμενου παραδείγματος θα ισχύει:  

 

Υπολογισμοί: 

1) Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών 

Κέρδη χρήσεως                                      100.000,00 

Πλέον λογιστικές διαφορές                    10.000,00 

Σύνολο φορολογητέων κερδών          = 110.000,00 

 

2) Υπολογισμός φόρου εισοδήματος 

Φορολογητέα κέρδη                                                                   110.000,00 

Επί συντελεστές φόρου εισοδήματος Ο.Ε.  (55.000,00*26%)   13.000,00 

                                                                      (60.000,00*33%)   19.800,00 

Κύριος φόρος εισοδήματος Ο.Ε.                                                =32.800,00 

Μείον προκαταβολή φόρου εισοδήματος                                     -5.000,00 

Μείον παρακράτηση φόρου από πωλήσεις στο δημόσιο             -1.000,00                                                                        

Χρεωστικό ποσό φόρου                                                              =26.800,00 

 

 

 

 

                                                 
16

 Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται σε ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν σε εταιρίες 
που είναι σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. 
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3) Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

Κύριος φόρος εισοδήματος                                            32.800,00 

Επί συντελεστή προκαταβολής 55%                               x 55% 

Αρχικό ποσό προκαταβολής φόρου                              =18.040,00 

Μείον φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε             -1.000,00 

Συνολικό ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος   =17.040,00 

  

Συνολικό ποσό για καταβολή 

Χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος                          26.800,00 

Πλέον προκαταβολή φόρου εισοδήματος                  +17.040,00 

Σύνολο φόρου για καταβολή                                    =43.840,00 

 

4) Διανομή κερδών 

Κέρδη χρήσεως                                                            100.000,00 

Μείον φόρος  Ο.Ε.                                                        -32.800,00 

Κέρδη προς διανομή                                                     =67.200,00 

 

 

Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 

 

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες: 

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

εμπορικές συναλλαγές της 

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

κατώτερη ή ανώτερη της πραγματικής, στη βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου, 

γ) εγγράφονται στα τηρούμε να βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου 

κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα αποδεικτικά 
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Μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 

 

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: 

 

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

τραπεζικά δάνεια, 

 

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

των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με 

τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, 

 

γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 

 

δ) προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων17 

 

ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων, 

 

στ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και 

των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως 

Φ.Π.Α. εισροών, 

 

η) το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 

τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, 

                                                 
17

 Δεν ισχύει όταν τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς ως εξής: 
α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί 
για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη 
επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν 
αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 
απαίτησης, 
β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί 
για διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη 
επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του 
δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. 
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θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και 

συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της 

κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά 

συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό 

τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 

 

 

ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής 

φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 

τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια 

δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου 

εισοδήματος της 

επιχείρησης, 

 

ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας εκτός αν η επιχειρηματική δραστηριότητα του 

φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και 

οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, 

 

ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και, 

 

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που 

υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο φορολογούμενος 

αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και 

δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με 

σκοπό την φοροδιαφυγή. 
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4.4. ΚΕΡΔΗ Ε.Π.Ε. 

 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994 (Πριν 

αντικατασταθεί με την παράγραφο 30 και 31 του άρθρου 9 του ν. 4110/2013 η 

οποία θα ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 

χρήση 2013 και μετά.) 

 

1. Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος 

υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά 

τους. Με το συντελεστή αυτόν φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται με την 

οριστική δήλωση που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101 με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρτητα από το χρόνο που τέθηκαν σε 

εκκαθάριση. Ειδικά για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ομόρρυθμων ή 

ετερόρρυθμων εταιρειών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 10. Το εισόδημα από επιχειρηματική αμοιβή υπόκειται σε φορολογία με τις 

γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αμοιβής αυτής είναι κάτοικος 

ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων έχουν 

εφαρμογή, εφόσον οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και εις 

ολόκληρον με βάση τη νομοθεσία του κράτους - μέλους στο οποίο έχει την έδρα της 

η προσωπική εταιρεία. 

 

2. Επίσης, τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών 

οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι Ιερές Μονές του `Αγιου 

Όρους, η Ιερά Μονή Πάτμου, η Ιερά Μονή Σινά, η Αποστολική Διακονία, ο Πανάγιος 

Τάφος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία 

Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και οι Ιερές 

Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που νόμιμα έχουν 

συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς 

σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, φορολογούνται με 
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συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Για εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου 

δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 

έχουν εφαρμογή και για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα αντίστοιχα 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, καθώς και φορείς ξένων θρησκευμάτων ή δογμάτων. 

 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994 (Όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 και 31 του άρθρου 9 του ν. 4110/2013 η 

οποία ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 χρήση 

2013 και μετά.) 

 

 

1. Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος 

υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο 

εισόδημά τους. Με το συντελεστή αυτόν φορολογούνται και τα κέρδη που 

δηλώνονται με την οριστική δήλωση που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νομικά 

πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 

γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρτητα από το χρόνο που τέθηκαν σε 

εκκαθάριση. Ειδικά για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ομόρρυθμων ή 

ετερόρρυθμων εταιρειών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 10. Το εισόδημα από επιχειρηματική αμοιβή υπόκειται σε φορολογία με τις 

γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αμοιβής αυτής είναι κάτοικος 

ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων έχουν 

εφαρμογή, εφόσον οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και εις 

ολόκληρον με βάση τη νομοθεσία του κράτους - μέλους στο οποίο έχει την έδρα της 

η προσωπική εταιρεία. 

2. Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο 

φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). 
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4.4.1. Διανεμόμενα Κέρδη ΕΠΕ 

 

Με τις διατάξεις της περ. δ παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994. (Πριν 

αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 4110/2013 η οποία θα 

ισχύει για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 και μετά.) 

 

δ) Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με 

συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Αν 

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%, με την πιο πάνω 

παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα 

υπόψη κέρδη από τις πιο πάνω συμμετοχές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις 

και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται. Για την απόδοση του φόρου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54. 

 

Όταν συνεταιρισμός ή ημεδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης προβαίνει σε 

διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της 

σε άλλο νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101, από το φόρο που 

υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, 

αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και 

αναλογεί στα διανεμόμενα από τα πιο πάνω πρόσωπα κέρδη τα οποία προέρχονται 

από τις συμμετοχές τους αυτές.  

 

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται όταν τα κέρδη καταβάλλονται 

σε εταιρεία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι 

θυγατρική η καταβάλλουσα τα κέρδη ημεδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 
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εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 . Ο φόρος 

που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

επιστρέφεται σε αυτή κατά το μέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέμει σε 

εταιρεία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι 

προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα 

ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Mελέτη περίπτωσης φορολόγησης εταιρείας με τον 

παλαιό και το νέο νόμο. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρατεθεί συγκριτικό παράδειγμα φορολόγησης 

Ομόρρυθμης Εταιρίας με εταίρους φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά τα οικονομικά 

έτη 2013 και 2014 με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Χρησιμοποιούνται 

ακριβώς τα ίδια ποσά για καλύτερη κατανόηση του αποτελέσματος. Στη συνέχεια 

θα παρατεθεί συγκριτικό παράδειγμα φορολόγησης και Ετερόρρυθμης Εταιρίας και 

στην ενότητα 5.5. θα αναλυθεί η φορολόγηση της εταιρείας των Αφών Ζερβού για 

τις διαχειριστικές περιόδους 2012 και 2013 

 

5.1. Περίπτωση Α :Ομόρρυθμης Εταιρείας 

 

Ομόρρυθμος εταιρία με 31-12-2012 δηλώνει καθαρό εισόδημα 200.000,00€. 

 

  

Εταίροι ΟΕ                   Αντωνίου Α. – Ομόρρυθμος           ΧΙ ΕΠΕ 

Ποσοστό                                   40%                                        60% 

 

 

Να υπολογισθούν: 

 

Α) Τα φορολογητέα κέρδη χρήσεως 

Β) Η κατανομή φορολογητέων κερδών σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 

Γ) Ο φόρος εισοδήματος της εταιρίας. 
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Υπολογισμοί 

 

Προσδιορισμός επιχειρηματικής αμοιβής 

Καθαρά κέρδη                200.000,00 

Επί συντελεστή              50% 

Βάση υπολογισμού επιχειρηματικής αμοιβής         100.000,00 

Επί ποσοστό συμμετοχής ομόρρυθμου εταίρου          40% 

Επιχειρηματική αμοιβή                                           40.000,00 

 

Α) Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών 

 

Καθαρό εισόδημα                                   200.000,00 

Μείον επιχειρηματική αμοιβή                 40.000,00 

Φορολογητέα κέρδη                                160.000,00 

 

Β) Κατανομή φορολογητέων κερδών 

 

 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΟΣΟ 

ΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕ 

ΤΟΧΗΣ 

ΚΑΘΑΡ

Α 

ΚΕΡΔΗ 

Α*Β ΕΠΙΧ/Κ

Η 

ΑΜΟΙ 

ΒΗ 

Γ-Δ ΦΟΡ/ΚΟΣ 

ΣΥΝΤ/ 

ΣΤΗΣ  

Ε*ΣΤ ΦΟΡ/ΚΟ  

ΑΠΟΤΕ 

ΛΕΣΜΑ 

       

Αντωνίου 40% 200.000 80.000 40.000 40.000 20% 8.000 32.000        

ΧΙ ΕΠΕ 60% 200.000 120.000  - 120000 25% 30.000 90.000        
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Γ) Φόρος εισοδήματος εταιρίας 

  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ     =38.000/160.000 

         ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

=>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ     =23,75% 

             ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

 

5.2. Περίπτωση Β. 

 

Ομόρρυθμος εταιρία που τηρεί απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ μέχρι την  31-12-

2013, δηλώνει καθαρό εισόδημα 200.000,00€. 

 

 

Εταίροι ΟΕ                   Αντωνίου Α. – Ομόρρυθμος           ΧΙ ΕΠΕ 

Ποσοστό                                   40%                                        60% 

 

Να υπολογισθούν: 

 

Α) τα φορολογητέα κέρδη χρήσεως 

Β) η κατανομή φορολογητέων κερδών σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 

Γ) ο φόρος εισοδήματος της εταιρίας. 

 

Υπολογισμοί 

Α) Εφ’ όσον καταργήθηκε η επιχειρηματική αμοιβή, τα φορολογητέα κέρδη 

χρήσεως είναι 200.000,00€ 
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Β) Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο Αντωνίου Αντώνιο 

 

200.000,00*40%=80.000,00 

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο ΧΙ ΕΠΕ 

 

200.000,00*60%=120.000,00 

Γ) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος εταιρίας 

 

Φόρος που αναλογεί στον ομόρρυθμο εταίρο φυσικό πρόσωπο 

 

50.000,00*26%=13.000,00 

 

30.000,00*33%= 9.900,00 

              Σύνολο 22.900,00 

 

 

Φόρος που αναλογεί στον ομόρρυθμο εταίρο νομικό πρόσωπο 

 

 50.000,00*26%=13.000,00 

 

 70.000,00*33%=23.100,00 

 

                         Σύνολο 36.100,00 

 

Γ) Φόρος εισοδήματος εταιρίας 

  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ     =59.000/200.000 

         ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

=>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ     =33,89% 

             ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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5.3. Περίπτωση Γ 

 

Ομόρρυθμος εταιρία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ μεχρι την  31-12-

2013, δηλώνει καθαρό εισόδημα 200.000,00€. 

 

Εταίροι ΟΕ                   Αντωνίου Α. – Ομόρρυθμος           ΧΙ ΕΠΕ 

Ποσοστό                                   40%                                        60% 

 

Να υπολογισθούν: 

Α) τα φορολογητέα κέρδη χρήσεως 

Β) η κατανομή φορολογητέων κερδών σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 

Γ) ο φόρος εισοδήματος της εταιρίας 

 

Υπολογισμοί 

Α) Φορολογητέα κέρδη εταιρίας : 200.000,00€ 

Β) Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο Αντωνίου Αντώνιο 

200.000,00*40%=80.000,00 

 

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο ΑΛΦΑ ΕΠΕ 

200.000,00*60%=120.000,00 

 

Γ) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος εταιρίας 

 

Φόρος που αναλογεί στον ομόρρυθμο εταίρο φυσικό πρόσωπο 

80.000,00*26%=20.800,00 

 

Φόρος που αναλογεί στον ομόρρυθμο εταίρο νομικό πρόσωπο 

120.000,00*26%=31.200,00 

 

Άρα, ο συνολικός φόρος της ΟΕ είναι: 20.800,00+31.200,00=52.000,00 
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5.4. Ετερρόθυμη Εταιρεία 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ. 

 

Νομική μορφή  Ετερόρρυθμη εταιρεία  

Καθαρό εισόδημα  300.000,00 ευρώ  

Εταίροι        1 Ομόρρυθμος  2 Ετερόρρυθμοι  

Ποσοστά συμμετοχής             10%    45%  +    45%  

 

1. Προσδιορισμός επιχειρηματικής αμοιβής  

 

Βάση υπολογισμού επιχειρηματικής αμοιβής (300.000,00 x 50%)       150.000,00  

Επί Ποσοστό συμμετοχής                                                                            10%  

Επιχειρηματική αμοιβή                                                                        = 15.000,00  

 

2. Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών εταιρείας  

 

Καθαρό εισόδημα                                  300.000,00  

Μείον Επιχειρηματική αμοιβή              15.000,00  

Φορολογητέα κέρδη                           =285.000,00  

 

3. Κατανομή 

φορολογητέων κερδών 

σε φορολογικούς 

συντελεστές Σύνολο 

φορολογητέων κερδών  

Κέρδη που αναλογούν 

στον ομόρρυθμο εταίρο  

Κέρδη που αναλογούν 

στους ετερόρρυθμους 

εταίρους.  

↓  ↓     ↓  

285.000,00  15.000,00 (300.000,00 x 

10%) - 15.000,00  

270.000,00  

 ↓                        ↓ 

 20%                 25% 
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4. Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος εταιρείας  

Κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο 15.000,00  

Επί Συντελεστή 20%  

 

Φόρος εισοδήματος κερδών που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο 3.000,00  

Κέρδη που αναλογούν στον ετερόρρυθμο εταίρο 270.000,00  

Επί Συντελεστή 25%  

 

Φόρος ειςοδήματος κερδών που αναλογούν στον ετερόρρυθμο εταίρο 

67.500,00  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*  

Με συντελεστή 20%  Με συντελεστή 25%  Σύνολο  

Εισόδημα  15.000,00  270.000,00  285.000,00  

Φόρος  3.000,00  67.500,00  70.500,00  

24,73%  

 

 

 

5.5. Περίπτωση Εταιρείας Αφών Ζερβού για τις διαχειριστικές περιόδους 

έως 31-12-2012 και έως 31-12-2013 (με τον νόμο αριθ. 4172/2013). 

 

 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί η φορολόγηση της ομόρρυθμης εταιρείας 

Αφών Ζερβού για την διαχειριστική περίοδο του 2012 (βάσει του Ν.4110/2013) και 

στη συνέχεια η φορολόγηση της ίδιας εταιρείας για τη διαχειριστική περίοδο 2013 

(βάσει του Ν.4172/2013). Τα αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας βάσει του Ε5 και για 

τα 2 έτη τα παραθέτουμε στο Παράρτημα Α’. 
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5.5.1. Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας Αφών Ζερβού για την 

διαχειριστική περίοδο του 2012 

 

 

Εταίροι ΟΕ     Χαρ.Ζ. –Ομόρρυθμος    Χρυς.Ζ.– Ομόρρυθμος   Μιχ.Ζ.– Ομόρρυθμος            

Ποσοστό                             33,33%                         33,33%                         33,34% 

 

 

Θα υπολογισθούν: 

 

1) Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών 

 

2) Υπολογισμός φόρου εισοδήματος 

 

3) Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

 

4) Υπολογισμός επιχειρηματικών αμοιβών 

 

5) Διανομή Κερδών 
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Υπολογισμοί 

 

1)Υπολογισμός Φορολογητέων κερδών (31-12-2012) 

 

 

 

 

 

1) 

Προσδιορισμός Φορολογητέων κερδών 

Καθαρά κέρδη                                                                            89.420,00 

Επί συντελεστή                                                                                50% 

Φορολογητέα κέρδη χρήσεως                                                  44.710,00 

Επί ποσοστό συμμετοχής 3 ομόρρυθμων εταίρων        33,3%, 33,33%, 33,34% 
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2) Υπολογισμός Φόρου εισοδήματος (31-12-2012) 

 

 

 

Φορολογητέα κέρδη                                             44.710,00 

Επί φορολογικό συντελεστή 20%                       0,2* 44.710,00 

Κύριος φόρος εισοδήματος Ο.Ε.                         =8.942,00 

 

3) Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

Κύριος φόρος εισοδήματος Ο.Ε.                                   8.942,00 

    Μείον προκαταβολή φόρου εισοδήματος               -5.940,00 

                                                                                

   Χρεωστικό ποσό φόρου                                           =3.001,00 

 

Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

Κύριος φόρος εισοδήματος                                            8.942,00 

Επί συντελεστή προκαταβολής 55%                              x 55% 

Αρχικό ποσό προκαταβολής φόρου                             =4.918,00 

Χρεωστικό ποσό φόρου                                                  +3.001,00 

ΣΣυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ππρροοκκααττααββοολλήήςς  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς      ==77..991199,,0000  
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4) Υπολογισμός επιχειρηματικών αμοιβών 

 

 

 

Φορολογητέα κέρδη                                       89.420,00 

Επί συντελεστής 50%                                      x 50% 

 

Ποσό επί του οποίου θα ληφθούν 

οι επιχειρηματικές αμοιβές                              44.710,00 

 

 

 

Α.: 44.710,00 *33,33%                             =14.902,00 

Β.: 44.710,00 *33,33%                             =14.902,00 

Γ.: 44.710,00 *33,34%                              =14.906,00    
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5) Διανομή Κερδών 

 

 

 

 

Κέρδη χρήσεως                                           44.710,00 

Μείον φόρος Ο.Ε.                                       -7.919,00 

Κέρδη προς διανομή                                  =35.768,00 

 

 

 

 

Φόρος που αναλογεί στον καθένα:               

Α.: 7.919,00 *33,33%                             =2,980,00 

Β.: 7.919,00 *33,33%                             =2,980,00 

Γ.: 7.919,00 *33,34%                             =2,981,00 
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Κέρδη που αναλογούν στον καθένα:  

 

Α.: 35.768,00*33,33%                             =11.921,00 

Β.: 35.768,00*33,33%                             =11.921,00 

Γ.: 35.768,00*33,34%                             =11.925,00 

 

 

5.5.2. Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας Αφών Ζερβού για την 

διαχειριστική περίοδο του 2013 

 

Εταίροι ΟΕ     Χαρ.Ζ. –Ομόρρυθμος    Χρυς.Ζ.– Ομόρρυθμος   Μιχ.Ζ.– Ομόρρυθμος            

Ποσοστό                             33,33%                         33,33%                         33,34% 

 

Από το οικονομικό έτος 2014 σημειώνονται οι εξής αλλαγές: 

• καθιερώνεται κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου των επιχειρήσεων που 

τηρούν απλογραφικά βιβλία. 

• ορίζεται συντελεστής 26% για αυτούς που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 

• καταργείται ο χαρακτηρισμός της επιχειρηματικής αμοιβής ως  εμπορικής 

επιχείρησης. 

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος(€)             0-50.000                50.000 & άνω 

Φορολογικός Συντελεστής (%)          26%                         33% 

Φόρος Κλιμακίου(€)                         13.000                         - 

Για τη διαχειριστική περίοδο 2013 (Οικονομικό έτος 2014) για την Ομόρρυθμη 

Εταιρεία των Αφών Ζερβού ισχύει:  
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Υπολογισμοί: 

1) Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών 

 

 

 

Κέρδη χρήσεως                                      79.000,00 

Σύνολο φορολογητέων κερδών          = 79.000,00 

 

2) Υπολογισμός φόρου εισοδήματος 

 

 

 

Φορολογητέα κέρδη                                                                   79.000,00 

Επί συντελεστές φόρου εισοδήματος Ο.Ε.  (50.000,00*26%)   13.000,00 

                                                                      (29.000,00*33%)   9.570,00 

Κύριος φόρος εισοδήματος Ο.Ε.                                                =22.570,00 

Μείον προκαταβολή φόρου εισοδήματος                                     -4.918,00 

Χρεωστικό ποσό φόρου                                                             =17.652,00 

Αρχικό ποσό προκαταβολής φόρου                                              12.413,00 

 

Τέλος επιτηδεύματος                                                                      1.000,00 

Συνολικός φόρος                                                                           31.065,00 
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3) Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

 

Κύριος φόρος εισοδήματος                                            22.570,00 

Επί συντελεστή προκαταβολής 55%                               x 55% 

Ποσό προκαταβολής φόρου                                         =12.413,50 

 

 

 

4)Διανομή κερδών 

 

Κέρδη χρήσεως                                                            79.000,00 

Μείον φόρος  Ο.Ε.                                                       22.570,00 

Κέρδη προς διανομή                                                  =56.430,00 

 

 

Φόρος που αναλογεί στον καθένα:               

Α.: 22.570,00 *33,33%                             =7.522,60 

Β.:  22.570,00*33,33%                             =7.522,60 

Γ.: 22.570,00 *33,34%                             =7.524,80 
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Κέρδη που αναλογούν στον καθένα:  

 

Α.: 56.430,00*33,33%                             =18.808,00 

Β.: 56.430,00 *33,33%                             =18.808,00 

Γ.: 56.430,00*33,34%                             =18.813,00 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Η Εταιρεία Αφών Ζερβού Ο.Ε. με κέρδη το 2012 89.000€ πλήρωσε φόρο περίπου 

8.000€.  

Το 2013 με κέρδη μειωμένα κατά 10.000€ θα πληρώσει 22.570,00€ φόρο.  

 

Σε αυτά αν προσθέσουμε και τα 12.413,50€ προκαταβολή συν τα 1.000€ τέλος 

επιτηδεύματος , φτάνουμε κοντά στο 50% της αύξησης της φορολόγησης, 

αποτέλεσμα τετραπλάσιο σε σχέση με πέρυσι. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όπως παρακολουθήσαμε στα παραπάνω παραδείγματα, τα νέα φορολογικα μέτρα 

που εντάχθηκαν με τον Ν.4172 για την διαχειριστική περίοδο του 2013, προκαλούν 

διπλάσιο έως και τριπλάσιο φόρο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. 

 

Αυτό οφείλεται στο ότι καταργήθηκε η επιχειρηματική αμοιβή με αποτέλεσμα να 

φορολογείται ολόκληρη η εταιρία με συντελεστή 26% τουλάχιστον, σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά κατά την οποία φορολογούνταν το 50% των εσόδων με 20% ή 

25% σταθερά  και το υπόλοιπο 50%  φορολογούνταν στην προσωπική φορολογική 

δήλωση των εταίρων. Με τον νέο νόμο δεν προκύπτει διαφορά ανάμεσα στην 

φορολόγηση μιας Ομόρρυθμης και μιας Ετερόρυθμης καθώς και στις δύο 

περιπτώσεις δεν υπάρχει πλέον η Επιχειρηματική αμοιβή. 

 

Επίσης στο Ν.4172 συμπεριλήφθηκε και το τέλος επιτηδεύματος το οποίο σημαίνει 

πως επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις, ακόμα και αυτές με μηδενικό κέρδος, με φόρο 

1000?. Εξαιρούνται τα νησιά κάτω των 200000 κατοίκων που το τέλος 

επιτηδεύματος είναι 800?. 

  

Τέλος, παρατηρούμε ότι ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, αυτοί που οφελούνται 

είναι οι μεγάλες εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν μεγάλα κέρδη 

τα οποία φορολογούνται σταθερά με 26% ανεξάρτητα από το ύψος των κερδών 

τους. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

 

Η ψήφιση του νόμου 4172, το καλοκαίρι του 2013 (23 Ιουλίου), οι διατάξεις του 

οποίου συγκροτούν πλέον τον "νέο" Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), σε 

συνδυασμό με την (σχεδόν ταυτόχρονη) ψήφιση του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (Ν 4174/26.7.2013), για τον "καθορισμό των διαδικασιών 

προσδιορισμού και είσπραξη των δημοσίων εσόδων", σηματοδοτούν μια νέα εποχή 

στο φορολογικό πεδίο. Ωστόσο, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013, θα 

έχουν εφαρμογή, τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, οι 

"προσαρμοσμένες", βάσει κυρίως του Ν 4110/2013, διατάξεις του "παλαιού" ΚΦΕ 

(Ν 2238/1994), ως μεταβατικού σταδίου, για την ομαλή προσέγγιση στο νέο 

φορολογικό καθεστώς. Έτσι, οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, για την 

διαχειριστική χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014), θα συνταχθούν και θα 

υποβληθούν βάσει των διατάξεων του "παλαιού" ΚΦΕ, όπως αυτές ισχύουν μετά τις 

αλλαγές των νόμων: 4110/2013, 4141/2013, 4146/2013 και 4152/2013. 

 

Οι συνεχείς επισκέψεις των κλιμακίων της Τρόικα, οι επαναδιαπραγματεύσεις του 

δημοσίου χρέους, η αδυναμία της χώρας να αντεπεξέλθει στα ήδη δυσβάσταχτα 

μέτρα, είχαν ως συνέπεια την επιβολή επιπλέον φορολογικών μέτρων σε εξαιρετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, καταγράφηκαν  ριζικές αλλαγές στις πηγές 

και τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, κατάργηση του καθεστώτος υπαγωγής 

των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) στον Αστικό Κώδικα, αλλαγές στους 

φορολογικούς συντελεστές τους και η κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής, 

είναι μερικές από τις ανακατατάξεις που επέφερε το νέο φορολογικό. Στους πολίτες 

επικρατεί σύγχυση και απογοήτευση. 

Γι αυτό, λοιπόν, σε αυτή την πτυχιακή εργασία έγινε μία προσπάθεια να συγκριθεί 

το φορολογικό του οικονομικού έτους 2013 με αυτό του 2014, οι αλλαγές που 

επήλθαν και η επίπτωσή τους στο εισόδημα του κάθε νοικοκυριού αλλά και κάθε 

επιχείρησης. Σκοπός επομένως της εργασίας αυτής, δεν ήταν η αυτούσια παράθεση 

του Κ.Φ.Ε. αλλά η δημιουργία ενός εγχειριδίου στο οποίο θα παρουσιάζονται 
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συγκριτικά οι τροποποιήσεις, οι προσθήκες, οι απομακρύνσεις διαφόρων στοιχείων 

και που αυτές αποσκοπούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 
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Σύμβουλοι Επιχειρήσεων». 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

 Κανονισμός της Κοινότητας (ΕΚ) 364/2004, σε ισχύ από 01/01/2005. 

 Νόμος 2238/94 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

htpp://www.mindev.gov.gr/?p=9774[Aνακτήθηκε την 10-04-2014] 

htpp://www.gsis.gr 

htpp://www.taxheaven.gr 

htpp://www.e-forologia.gr 

htpp://www.taxisnet.gr 

www.ethemis.gr/.../Κώδικας-Φορολογίας-Εισοδήματος-Ν.4172_2013.pdf 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  

 

ΕΝΤΥΠΟ Ε5 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ: Ε5 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 
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2.ΕΝΤΥΠΟ  Ε5 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΩΝ ΖΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012 
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EIKONA 2 : ΕΝΤΥΠΟ Ε5 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΩΝ ΖΕΡΒΟΥ» Ο.Ε. 2012 
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EIKONA 3: ΕΝΤΥΠΟ Ε5 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΩΝ ΖΕΡΒΟΥ»2012 

 


