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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η µεγάλη ανάπτυξη των Βιοµηχανικών και Εµπορικών Επιχειρήσεων, που 

στη σηµερινή καταναλωτική κοινωνία µας αποτελούν, µε τη µορφή πολυεθνικών 

εταιριών, τεράστιους οικονοµικούς οργανισµούς, δηµιούργησαν την ανάγκη 

οργάνωσης ειδικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την µελέτη των 

οικονοµικών γεγονότων κάθε µορφής επιχείρησης.  

Η λογιστική ως εφαρµοσµένη επιστήµη που απεικονίζει µε ακρίβεια όλες τις 

οικονοµικές πράξεις και την οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων, δε 

µπορούσε να παραµείνει στα περιορισµένα πλαίσια της απλής απαρίθµησης 

αριθµών. Έπρεπε να εκσυγχρονιστεί για να µπορέσει να παρακολουθήσει τους 

ασύλληπτους οικονοµικούς χειρισµούς των σηµερινών επιχειρήσεων, οι οποίες, 

κάτω από το διεθνή οξύ ανταγωνισµό, είναι υποχρεωµένες να αναπροσαρµόζονται 

προκειµένου να επιβιώσουν. Έπρεπε να ανακαλύψει τρόπους απλούς αλλά 

ακριβείς, τρόπους που µε ανάλογη κωδικοποίηση θα µπορούσαν να 

µηχανοποιήσουν την εργασία, ώστε να απαλλάξει τις επιχειρήσεις από τα 

πολυάριθµα και πολυδάπανα λογιστήρια και τον ίδιο το λογιστή από τις 

βασανιστικές αριθµητικές πράξεις. Έπρεπε ακόµα να βρει συστήµατα καταχώρησης 

των οικονοµικών πράξεων, τέτοια που να µην είναι κατανοητό µόνο στους µύστες 

της λογιστικής, αλλά να γίνονται κατανοητά και παραδεκτά απ’ όλους που 

απασχολούνται σήµερα µε τα οικονοµικό θέµατα.  

Ο σηµερινός µοντέρνος λογιστής, εκτός από τα σύγχρονα συστήµατα 

λογιστικής, θα πρέπει ακόµα να γνωρίζει θέµατα που σχετίζονται µε την 

κοστολόγηση, τη φοροτεχνική και την εργατική νοµοθεσία, στοιχεία απαραίτητα 

για να γίνει αποδοτικό και πολύτιµο στέλεχος της επιχείρησης που εργάζεται.  

 Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, έχει µηχανογραφηθεί η λογιστική 

καταχώρηση των γεγονότων και έχουν νοµοθετηθεί διατάξεις για τήρηση βιβλίων 

και στοιχείων καθώς και την φορολογία εισοδήµατος. Στις επόµενες σελίδες του 

παρόντος συγγράµµατος θα µελετήσουµε θεωρητικά και πρακτικά τη έναρξη, 

λειτουργία και το κλείσιµο χρήσης µιας εταιρείας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.1 Τα Είδη των Επιχειρήσεων 

Οι οικονοµικοί οργανισµοί της χώρας µας, διακρίνονται µε βάση κάποια 

κριτήρια ταξινόµησης:  

• το είδος ιδιοκτησίας, 

• το τοµέα δραστηριότητας της επιχείρησης, 

• το µέγεθός της, 

• τη νοµική µορφή της επιχείρησης. 

 

Οι επιχειρήσεις από άποψη φορέα διακρίνονται:  

• Ιδιωτικές, στις οποίες οι ιδιοκτήτες είναι ιδιώτες, 

• ∆ηµόσιες, στις οποίες ο ιδιοκτήτης είναι το κοινωνικό σύνολο, όπως 

αυτό εκπροσωπείται από το κράτος (κρατικές επιχειρήσεις) ή την τοπική 

αυτοδιοίκηση (δηµοτικές επιχειρήσεις ), 

• Μικτές, οι οποίες έχουν κοινή ιδιοκτησία από το κράτος ή τη τοπική 

αυτοδιοίκηση και από ιδιώτες,  

• Προέλευση µικτών επιχειρήσεων, οι οποίες δηµιουργούνται µε µερική 

απασχόληση, δηλαδή  εξαγορά από το κράτος τµήµατος του κεφαλαίου 

µιας ιδιωτικής επιχείρησης, µε µερική ιδιωτικοποίηση, δηλαδή πώληση 

από το κράτος τµήµατος µιας δηµόσιας επιχείρησης σε ιδιώτες, µε 

συµπράξεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, οι οποίες δηµιουργούνται 

εξαρχής µε σύµπραξη ιδιωτικών και κρατικών κεφαλαίων και κοινή 

ιδιοκτησία, και 

• Έλεγχος µικτών επιχειρήσεων, όπου συνήθως το κράτος ορίζει τη 

διεύθυνση τους και αναλαµβάνει τη διαχείριση τους. 

 

 Οι επιχειρήσεις µπορούν, επίσης, να διακριθούν µε βάση τον αριθµό των 

εργαζοµένων που απασχολούν σε: 

• µικρές < 20 εργαζόµενοι ,  

• µεσαίες 20 έως 100 εργαζόµενοι, και  

• µεγάλες > 100 εργαζόµενοι 
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 Ανάλογα, µε τη νοµική µορφή1 της επιχείρησης έχουµε τις ακόλουθες 

διακρίσεις: 

• Ατοµική επιχείρηση  

• Οµόρρυθµη εταιρία  

• Ετερόρρυθµη εταιρία  

• Ανώνυµη εταιρία  

• Εταιρία περιορισµένης ευθύνης  

 

1.2 Ατοµική Επιχείρηση 

Είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή επιχείρησης και είναι ουσιαστικά αυτή που 

ταυτίζεται µε το πρόσωπο του επιχειρηµατία. Η επιχείρηση αυτής της µορφής έχει 

περιορισµένα έξοδα ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης και αφήνει µεγαλύτερα 

περιθώρια ευελιξίας και δυνατότητας άµεσης λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων 

στον επιχειρηµατία. 

Για τους λόγους αυτούς, αυτή η µορφή επιχείρησης ενδείκνυται για 

µικροµεσαίες εµπορικές επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη 

γρήγορης προσαρµογής στις συνθήκες της αγοράς καθώς και για αγροτικές ή 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις όπου η δυνατότητα προσωπικής επίβλεψης σε ζητήµατα 

που αφορούν στο µέγεθος της παραγωγής, στην επιλογή των µεθόδων παραγωγής 

κ.α. κρίνεται αποφασιστικής σηµασίας. Τα µειονεκτήµατα της ατοµικής 

επιχείρησης είναι ότι αυτή έχει µικρή οικονοµική επιφάνεια και περιορισµένη 

πιστωτική ικανότητα.  

 

1.3 Οµόρρυθµη Εταιρεία (Ο.Ε.) 

Για την ίδρυση Οµόρρυθµης Εταιρείας, πρέπει να συµπράξουν δύο 

τουλάχιστον µέρη, που, κατά την έκφραση του νόµου, υποχρεούνται αµοιβαίως 

στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741 Αστικού Κώδικα). Τα ιδρυτικά µέλη της 

Οµόρρυθµης Εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά 

πρόσωπα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (σύµφωνα µε 

το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 

                                                 
1 Νοµική µορφή της επιχείρησης είναι το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο η επιχείρηση 
πραγµατοποιεί τις συναλλαγές της. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων ανάλογα µε το 
νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτές λειτουργούν. Κάθε τύπος επιχειρήσεων έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και ανταποκρίνεται σε διαφορετικές οικονοµικές δυνατότητες και σκοπιµότητες. 
 



 8 

1329/83). Συµµετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται 

µόνο κατόπιν δικαστικής άδειας. 

Περισσότερες πληροφορίες θα αναφερθούν στα επόµενα κεφάλαια, καθώς η 

οµόρρυθµη εταιρεία είναι το αντικείµενο εξέτασης της παρούσας εργασίας. 

 

1.4 Ετερόρρυθµη Εταιρεία (Ε.Ε.) 

Για την ίδρυση ετερόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο 

τουλάχιστον µέρη. Κατά την έκφραση του νόµου οι εταίροι υποχρεούνται 

αµοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού, όπως και στην Ο.Ε.. Τα ιδρυτικά µέλη 

της ετερόρρυθµης εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά 

πρόσωπα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας 

τους. Συµµετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται µόνο 

κατόπιν δικαστικής άδειας. 

Στην Ε.Ε. πρέπει ένας τουλάχιστον εταίρος να είναι οµόρρυθµος και ένας 

τουλάχιστον ετερόρρυθµος. Η ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων απέναντι στους 

πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη, όπως και στην Ο.Ε.. Η 

ευθύνη των ετερόρρυθµων εταίρων είναι περιορισµένη και δεν µπορεί να υπερβεί 

το ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία.  

Η ετερόρρυθµη εταιρεία δεν χρειάζεται συµβολαιογραφικό έγγραφο για την 

κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συµφωνητικό. 

 

1.5 Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης είναι εµπορική, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισµένων 

δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηµατιστηριακές, διαχείριση 

χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, χρηµατοδοτική 

µίσθωση, πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση 

επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. Σύµφωνα 

µε το άρθρο 4 του Ν.3190/1955 το κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι 

κατώτερο των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€), ολοσχερώς καταβεβληµένο 

κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύµβασης. Το ήµισυ τουλάχιστον του ποσού 

αυτού πρέπει να είναι καταβεβληµένο σε µετρητά. Σύµφωνα µε το άρθρο 43α του 

Ν.3190/1955 που τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆. 279/1993, Ε.Π.Ε. µπορεί 
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να συστήσει και ένα µόνο πρόσωπο ή µία ήδη συνεστηµένη Ε.Π.Ε. να µετατραπεί 

σε µονοπρόσωπη. Ωστόσο, η µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι άκυρη, αν ο εταίρος 

(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που τη συνέστησε είναι και µοναδικός εταίρος σε άλλη 

µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., ή αν έχει συσταθεί από άλλη µονοπρόσωπη ΕΠΕ. Το 

κεφάλαιο διαιρείται σε «µερίδες συµµετοχής» καθεµία εκ των οποίων αποτελείται 

από εταιρικά µερίδια, από τα οποία το καθένα δεν µπορεί να είναι, σύµφωνα µε το 

Ν. 2848/2000, µικρότερο των 30,00€. 

Η Ε.Π.Ε. έχει περιορισµένη διάρκεια και η µη αναγραφή της στο 

καταστατικό αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας. Επίσης, αυτή η νοµική 

µορφή προϋποθέτει την ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των 

Εταίρων και του ∆ιαχειριστή ή ∆ιαχειριστών.  

 

1.6 Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.)  

Η ανώνυµη εταιρία µπορεί να ιδρυθεί από ένα (συγκέντρωση όλων των 

µετοχών σε ένα πρόσωπο => Μονοπρόσωπη Α.Ε.) ή περισσότερα πρόσωπα. Τα 

ιδρυτικά µέλη της ανώνυµης εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της 

ηλικίας τους. Συµµετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυµης εταιρείας επιτρέπεται 

µόνο κατόπιν δικαστικής άδειας. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.2190/1920 το 

κατώτατο όριο του µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρίας ιδρυόµενης στο εξής, 

ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), ολοσχερώς 

καταβεβληµένο κατά τη σύσταση της εταιρίας. Βασικά χαρακτηριστικά της Α.Ε. 

είναι: 

• Το µεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της, η 

διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα µερίδια, που ενσωµατώνονται σε 

έγγραφα, τις µετοχές, 

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

τη διάρκεια της ζωής της, 

• Η περιορισµένη ευθύνη των µετόχων,  

• Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου, και  

• Η ύπαρξη δύο οργάνων: της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) 

 

2.1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Ο.Ε.  

Με µία πρώτη προσέγγιση, οι εταίροι της Ο.Ε. ευθύνονται απεριόριστα και 

αλληλέγγυα απέναντι στις υποχρεώσεις της εταιρείας. Απεριόριστα σηµαίνει ότι, 

ευθύνονται όχι µόνο µέχρι του ποσού της εισφοράς τους αλλά και µε την 

προσωπική τους περιουσία. Αλληλέγγυα σηµαίνει ότι, ο κάθε εταίρος ευθύνεται όχι 

µόνο για τις προσωπικές τους πράξεις ή παραλείψεις για θέµατα της εταιρείας, αλλά 

και για τις πράξεις ή παραλείψεις και των άλλων εταίρων.  

Η κοινή επιδίωξη κέρδους είναι βασικό χαρακτηριστικό, προκειµένου η 

σχετική δραστηριότητα να θεωρηθεί ως εταιρική.  

Η επωνυµία µιας Ο.Ε., ή µιας εταιρίας γενικότερα, αποτελεί το «όνοµα» µε 

το οποίο οι συµβαλλόµενοι εκδηλώνονται µαζί σαν ενιαία οντότητα στις 

συναλλαγές τους, προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η εταιρεία.  

Το χαρακτηριστικό του απεριορίστου και του αλληλέγγυου της ευθύνης, 

αναφέρεται στην ευθύνη των εταίρων, η οποία αποτελεί την ειδοποιό διαφορά που 

ξεχωρίζει την Ο.Ε. από κάθε άλλη εταιρική µορφή. Η έννοια του απεριόριστου της 

ευθύνης είναι ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας µε 

ολόκληρη την ατοµική τους περιουσία και συνεπώς οι δανειστές εφόσον 

αποκτήσουν εκτελεστό τίτλο, µπορούν να προχωρήσουν σε αναγκαστική 

κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που είναι δεκτικό 

κατασχέσεως και στην εκποίησή του µε αναγκαστικό πλειστηριασµό. Ως προς το 

αλληλέγγυο της ευθύνης, τούτο σηµαίνει ότι ο κάθε εταίρος ευθύνεται στο ακέραιο 

για όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν τόσο αυτός όσο και οι λοιποί εταίροι στο 

όνοµα και για λογαριασµό της εταιρίας. Έτσι οι πιστωτές της εταιρίας µπορούν να 

στραφούν αδιακρίτως εναντίον οποιουδήποτε εταίρου για να ικανοποιηθούν. Η 

µεγάλη έκταση της ευθύνης είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό που τονίζει ιδιαίτερα 

τον προσωπικό χαρακτήρα της Ο.Ε. Η έκταση της ευθύνης εµπεδώνει την πίστη και 

την ασφάλεια στις συναλλαγές της Ο.Ε. Από την άλλη, όµως, αποτελεί αντικίνητρο 

για την ανάληψη δραστηριότητας µε αυτό τον εταιρικό τύπο. Για τους παραπάνω 

αυτούς λόγους η Ο.Ε. προσφέρεται κυρίως για µικρές ή µεσαίες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από πρόσωπα τα οποία συνήθως συνδέονται 

µεταξύ τους µε στενούς προσωπικούς δεσµούς, συγγενικούς ή φιλικούς.  
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Οι σχέσεις της Ο.Ε. µε τους τρίτους κατά βάση ρυθµίζονται από τους 

κανόνες δικαίου. Όµως, ο νοµοθέτης έχει προβλέψει και κανόνες οι οποίοι 

ρυθµίζουν τις ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις των εταίρων. Μερικοί από τους κανόνες 

αυτούς αναφέρονται στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έτσι, αν δεν έχει 

συµφωνηθεί διαφορετικά, η διαχείριση της Ο.Ε ανήκει στους εταίρους που πρέπει 

να αποφασίζουν µε οµοφωνία. Εισάγεται δηλαδή η αρχή της ισότητας στις 

βασικές σχέσεις των εταίρων, άσχετα µε το ποσό εισφοράς καθενός προς 

σχηµατισµό του εταιρικού κεφαλαίου. Η Ο.Ε όµως µπορεί να διοικείται και από 

διαχειριστές, για τους οποίους ο νόµος περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις. Ως 

διαχειριστές µπορούν να ορισθούν και τρίτα πρόσωπα, εκτός των εταίρων. Οι 

διαχειριστές ορίζονται ή από το καταστατικό ή µε χωριστή πράξη των εταίρων. Ο 

τρόπος διορισµού τους επιδρά και στον τρόπο και στη δυνατότητα ανακλήσεώς 

τους. Αν, δηλαδή, έχουν ορισθεί από το καταστατικό, τότε µόνο µε τροποποίηση 

του καταστατικού ανακαλούνται, ενώ αν έχουν ορισθεί µε χωριστή πράξη των 

εταίρων αρκεί η ανάκληση να γίνει µε ανάλογη πράξη. 

 

2.2 ∆ιαδικασία Σύστασης – Έναρξης Ο.Ε.  

 Προκειµένου να συσταθεί µια Ο.Ε. αρχικά θα πρέπει να τηρεί τις 

προϋποθέσεις ίδρυσης. Για την ίδρυση Ο.Ε. πρέπει να συµπράξουν δύο 

τουλάχιστον µέρη ή κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως στην 

επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741, Αστικού Κώδικα). Τα ιδρυτικά µέλη της 

οµόρρυθµης εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά 

πρόσωπα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας 

τους (σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 3 του Ν.1329/83). Συµµετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας 

επιτρέπεται µόνο κατόπιν δικαστικής άδειας. 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τη σύσταση µιας Ο.Ε. φαίνεται στο 

διάγραµµα 1 του παραρτήµατος της παρούσας εργασίας. Αναλυτικότερα η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι:  

2.2.1 Προέγκριση Επωνυµίας 

Εφόσον έχουν επιλεχθεί η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της νέας 

εταιρείας από τους εταίρους, και εφόσον είναι γνωστός ο σκοπός και ο τύπος της, ο 

λογιστής ή ο δικηγόρος της εταιρείας, επισκέπτεται το οικείο επιµελητήριο 
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(εµπορικό, τεχνικό ή οικονοµικό) για να βεβαιωθεί ότι η συγκεκριµένη επωνυµία 

και ο διακριτικός τίτλος δεν έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ο.Ε. και είναι 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των οικείων διατάξεων.  

Για την διαδικασία αυτή χρειάζεται να συµπληρωθεί µια αίτηση2 και να 

κατατεθεί παράβολο των 4,40€.  

Εάν η επιλεγµένη επωνυµία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα δοθεί 

βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυµίας. Στην περίπτωση όπου η επωνυµία που έχει 

επιλεχθεί, χρησιµοποιείται ήδη ή δεν είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του νόµου, θα 

πρέπει να επιλεγεί νέα επωνυµία. Το στάδιο αυτό της Προέγκρισης Επωνυµίας, δεν 

είναι υποχρεωτικό αλλά είναι χρήσιµο να γίνει πριν τη σύνταξη και υπογραφή του 

καταστατικού, για να βεβαιωθούµε ότι η επωνυµία που επιλέξαµε είναι δεκτή και 

να µην χρειαστεί να κάνουµε αλλαγές στο καταστατικό. 

2.2.2 Σύνταξη Καταστατικού – Ιδιωτικού Συµφωνητικού 

Στη συνέχεια πρέπει να συνταχθεί το ιδιωτικό συµφωνητικό – καταστατικό 

της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας 

αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέµατα που αφορούν στις σχέσεις των 

µετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέµατα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της 

αλλά και τη διάλυσή της. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους 

και δεν χρειάζεται να συνταχθεί από ή να υπογραφεί σε συµβολαιογράφο.  

2.2.3 Έλεγχος Επωνυµίας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.2081/92, το υπογεγραµµένο καταστατικό της 

συστηνόµενης Ο.Ε. σε δύο αντίγραφα προσκοµίζεται στο οικείο επιµελητήριο, µαζί 

µε τον αύξοντα αριθµό κράτησης επωνυµίας (τον αριθµό αυτό τον έχουµε από την 

αίτηση προέγκριση που έχουµε ήδη λάβει κατά το πρώτο βήµα της διαδικασίας) και 

µία αίτηση. Το επιµελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο, 

θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώµατος χρήσης της Επωνυµίας και 

∆ιακριτικού τίτλου. 

2.2.4 ∆.Ο.Υ. Έδρας 

Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να 

καταβάλουµε στην ∆.Ο.Υ. έδρας το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.), ο 

οποίος, σύµφωνα µε τα άρθρα 17 – 31 του Ν.1676/86, ανέρχεται σε 1% επί του 

ύψους του εταιρικού κεφαλαίου. Για την καταβολή του Φ.Σ.Κ. πρέπει να 

                                                 
2 Όλα τα έντυπα που θα αναφερθούν κατά τη σύνταξη του θεωρητικού µέρους της εργασίας µας, θα 
παρουσιαστούν στα παραρτήµατα.  
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προσκοµίσουµε δύο αντίγραφα του καταστατικού, εκ των οποίων το ένα πρέπει να 

έχει ήδη θεωρηθεί από το προηγούµενο βήµα από το επιµελητήριο, επιταγή µε το 

προδιαγραµµένο ποσό σε διαταγή της ∆.Ο.Υ. έδρας, καθώς και δήλωση Φ.Σ.Κ. εις 

διπλούν.   

Ο αρµόδιος υπάλληλος του τµήµατος Φ.Π.Α. της ∆.Ο.Υ., θα θεωρήσει το 

καταστατικό και θα επιστρέψει, επίσης, το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα 

δύο αντίγραφα της δήλωσης Φ.Σ.Κ.. 

2.2.5 Ταµείο Νοµικών & Ταµεία Πρόνοιας ∆ικηγόρων 

Στη συνέχεια πρέπει να θεωρηθεί το καταστατικό στο Ταµείο Νοµικών και 

στο Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων όπου καταβάλλονται ποσά 0,5% και 1% επί του 

εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα.  

2.2.6 Πρωτοδικείο Έδρας 

∆ύο αντίγραφα του θεωρηµένου καταστατικού από το Επιµελητήριο και 

από τη ∆.Ο.Υ. κατά την καταβολή του Φ.Σ.Κ.,  η απόδειξη κατάθεσης στο Ταµείο 

Νοµικών και στο Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων, κατατίθενται στο Πρωτοδικείο 

έδρας για δηµοσίευση. Η δηµοσίευση αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης – 

σύστασης της Ο.Ε.. 

2.2.7 Επιµελητήριο 

Εντός δύο µηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η 

εταιρεία στο οικείο επιµελητήριο. Για την εγγραφή πρέπει να προσκοµισθούν 

δικαιολογητικά τα οποία διαφέρουν ανάλογα αν πρόκειται για το εµπορικό, το 

τεχνικό ή το οικονοµικό επιµελητήριο. 

2.2.8 ∆.Ο.Υ. Έδρας 

Το επόµενο βήµα στη διαδικασία σύστασης της Ο.Ε. είναι η έναρξη εργασιών στην 

∆.Ο.Υ. έδρας. Η έναρξη γίνεται από το τµήµα µητρώου της ∆.Ο.Υ.. Τα 

δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:  

• Έντυπο έναρξης δραστηριότητας Μ3 (έντυπο έναρξης µη φυσικού 

προσώπου) και Μ7 (έντυπο δήλωση σχέσεων των φορολογουµένων) 

• Καταστατικό θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο, 

• Βεβαίωση εγγραφής σε επιµελητήριο, 

• Εγγραφή των µελών σε ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε. ή απαλλαγή λόγω 

ασφάλισης σε άλλο φορέα, κλπ.). Αν ο ασφαλιστικός φορέας 
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προσκοµίσει απόδειξη είσπραξης χρειάζεται επιπρόσθετα 

φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης,  

• Μισθωτήριο θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη, ή αν έχουµε 

δωρεάν παραχώρηση κάποιου χώρου από κάποιον άλλον (πατέρας, 

µητέρα, κλπ.) τότε πρέπει να προσκοµιστεί: 

o συµβόλαιο ιδιοκτησίας και  

o υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την Αστυνοµία για δωρεάν 

παραχώρηση εκείνου ο οποίος παραχωρεί το χώρο.  

Αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος, τότε πρέπει να προσκοµιστεί:  

o συµβόλαιο ιδιοκτησίας  

o υπεύθυνη δήλωση ότι θα χρησιµοποιήσει τον ιδιόκτητο χώρο σαν 

επαγγελµατική έδρα της επιχείρησής του, και 

o αντίγραφο του Ε9. 

• Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που η διαδικασία γίνεται από τρίτο 

πρόσωπο. 

Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη 

θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (βλ. κεφάλαιο 3). 

 

2.3 Σύσταση – Λειτουργία Ο.Ε.  

Για τη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας αρχικά απαιτείται η κάλυψη 

του εταιρικού κεφαλαίου µε το να αναλάβουν οι εταίροι την υποχρέωση καταβολής 

των κεφαλαιακών εισφορών των. Η υλοποίηση της καταβολής πραγµατοποιείται σε 

δεύτερο στάδιο. Τα δύο αυτά στάδια µε τα οποία ολοκληρώνεται η εταιρική 

εισφορά απεικονίζονται µε λογιστικές εγγραφές.  

Το περιεχόµενο της εισφοράς µπορεί να είναι χρήµα, εργασία ή άλλα υλικά 

ή άυλα στοιχεία καθώς και κάθε άλλη παροχή. Η προσωπική εργασία µπορεί επίσης 

να αποτελέσει εισφορά στις προσωπικές εταιρίες µόνο, αλλά δεν µπορεί να 

αποτελέσει εταιρικό κεφάλαιο. Σηµειώνουµε ορισµένα στοιχεία που µπορεί να 

αποτελέσουν αντικείµενα εισφοράς:  

• Χρήµατα ή καταθέσεις σε Τράπεζα,  

• Εµπορεύµατα αποτιµηµένα στην αγοραία τους αξία,  

• Εµπορεύµατα σε τρίτους για πώληση,  
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• Γραµµάτια εισπρακτέα3,  

• Αξία φήµης και πελατείας και δίπλωµα ευρεσιτεχνίας,  

• Προσωπική εργασία,  

• Χρήση πράγµατος, συνήθως παγίου, µε την έννοια ότι ο εισφέρων 

επιθυµεί να του επιστραφεί κατά τη λύση της εταιρίας το πράγµα που 

ειφέρει και να µετέχει στο αποτέλεσµα δράσεως,  

• Στοιχεία του πάγιου ενεργητικού,  

• Έξοδα ιδρύσεως.  

Ανάλογα µε τις προβλέψεις του καταστατικού της Ο.Ε., προκύπτει ότι 

µεταξύ του νοµικού προσώπου της εταιρίας και των εταίρων δηµιουργούνται 

οικονοµικές σχέσεις που επιβάλλουν την απεικόνισή τους σε λογαριασµούς οι 

οποίοι θα ανοιχθούν στο όνοµα των εταίρων.  

 

Με τις λογιστικές εγγραφές συστάσεως της Ο.Ε., όπως άλλωστε και κάθε 

άλλου τύπου εταιρίας, πρέπει να απεικονισθούν τα εξής γεγονότα: 

α) Η ανάληψη εκ µέρους των εταίρων υποχρεώσεως για εισφορά (κάλυψη 

του εταιρικού κεφαλαίου). Τούτο λογιστικώς εκφράζεται µε χρέωση των 

λογαριασµών αναληφθεισών εισφορών των εταίρων και πίστωση του 

λογαριασµού «Εταιρικό Κεφάλαιο».  

β) Η εµφάνιση της αναληφθείσας εισφοράς ως οφειλής των εταίρων. Τούτο 

λογιστικώς εκφράζεται µε την µεταφορά των αναληφθεισών εισφορών 

στη χρέωση των λογαριασµών 33.04 «Οφειλόµενο Κεφάλαιο» ή/και 

18.12 «Οφειλόµενο κεφάλαιο (µακροπρόθεσµο)» .  

γ) Η εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής µε την καταβολή της εισφοράς. 

Τούτο λογιστικώς εκφράζεται µε χρέωση των λογαριασµών των 

εισφερόµενων ενεργητικών στοιχείων και πίστωση των λογαριασµών 

οφειλοµένου κεφαλαίου οι οποίοι, µετά την ολοκλήρωση της 

καταβολής, εξισώνονται. 

 

2.3.1 Ειδικές Περιπτώσεις Εταιρικής Εισφοράς 

                                                 
3 Αυτά αποτιµώνται στην παρούσα αξία, λογιστικώς όµως εµφανίζονται στην ονοµαστική αξία µε 
παράλληλη δηµιουργία ενός αντίθετου λογαριασµού που πιστώνεται µε τη διαφορά αναγωγής των 
γραµµατίων. Ανάλογος χειρισµός γίνεται και για τα γραµµάτια πληρωτέα. 
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Μερικές περιπτώσεις εταιρικής εισφοράς χρειάζονται µια λεπτοµερέστερη 

ανάπτυξη.  

 Α. Εισφορά χρήσεως πράγµατος  

Όταν εισφέρεται πράγµα όχι κατά κυριότητα αλλά µόνο κατά χρήση, 

προκύπτουν διάφορα θέµατα, όπως:  

• Αυτός που εισφέρει τη χρήση πράγµατος έχει δικαίωµα επί του 

εταιρικού κεφαλαίου;  

• Το πράγµα πρέπει να εµφανίζεται λογιστικώς σε κατάλληλα 

δηµιουργούµενους λογαριασµούς τάξεως ή σε λογαριασµούς ουσίας;  

• Ποιος αποκτά εισόδηµα και από ποια πηγή; Π.χ. σε περίπτωση εισφοράς 

χρήσεως οικοδοµής, ο εταίρος που εισέφερε την οικοδοµή αποκτά 

εισόδηµα από οικοδοµές ή από επιχειρήσεις;  

• Ποιος έχει δικαίωµα να αποσβένει την αξία του εισφερόµενου παγίου;  

Ας δούµε εν συντοµία και σε θεωρητική βάση τα σηµεία αυτά:  

Ας υποθέσουµε ότι οι Α και Β συνιστούν ΟΕ και ο Α εισφέρει τη χρήση 

µιας οικοδοµής ιδιοκτησίας του, για να χρησιµοποιηθεί για τα γραφεία της εταιρίας, 

ενώ ο Β εισφέρει €100.000 και συµφωνούν να µετέχουν στα κέρδη κατά 50%. Κατά 

το νόµο (Α.κ. 779), τα είδη που προσφέρθηκαν µόνο για χρήση αποδίδονται 

αυτούσια. Συνεπώς η Ο.Ε. δεν µπορεί, σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας, να 

πωλήσει το ακίνητο και να αποδώσει στον Α την αξία της εισφοράς του σε µετρητά, 

επειδή δεν διαθέτει παρά µόνο τη χρήση του πράγµατος. Επίσης (Α.κ. 780 παρ. 3) η 

εισφορά σε χρήση πράγµατος (δηλαδή η χρήση, όχι το πράγµα) δεν αποδίδεται, 

οπότε σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας δεν επιστρέφεται η αξία των υπηρεσιών 

από τη χρήση του πράγµατος. Εποµένως ο εταίρος που προβαίνει σε τέτοια εισφορά 

µπορεί να παίρνει κέρδος, ως προιόν της συµµετοχής του στην κοινή παραγωγική 

προσπάθεια, αλλά δεν µπορεί να συµµετέχει στη διανοµή του εταιρικού κεφαλαίου.  

Συνεπώς µπορεί να λεχθεί ότι εφόσον δεν υπάρχουν εισφορές κατά 

κυριότητα στην Ο.Ε. θα πρέπει καταρχήν να δηµιουργούνται λογαριασµοί τάξεως 

και όχι ουσίας, άρα οι εισφορές αυτές δεν θα µεταβάλλουν το ύψος του εταιρικού 

κεφαλαίου.  

Στην άποψη αυτή αντιτάσσεται ότι η επιχειρηµατολογία της είναι κατά 

βάση νοµική και όχι οικονοµική. Από οικονοµική άποψη δεν θα πρέπει να 

παραβλέπεται ότι το κατά χρήση εισφερόµενο περιουσιακό στοιχείο µετέχει στην 
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επιχειρηµατική διαδικασία και αποδίδει κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα 

µετείχε αν είχε εισφερθεί κατά κυριότητα. Εποµένως, θα πρέπει να εµφανισθεί ως 

κανονικό µέσο δράσεως της επιχειρήσεως, σε λογαριασµούς ουσίας. Αυτό θα 

µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε το να προσδοθεί στο άυλο δικαίωµα χρήσεως 

κεφαλαιακή αξία, κάτι που θα µπορούσε να γίνει µε χρησιµοποίηση της µεθόδου 

κεφαλαιοποιήσεως των αναµενοµένων προσόδων.  

Η δεύτερη όµως αυτή άποψη στην εφαρµογή της δηµιουργεί ορισµένα άλλα 

προβλήµατα. Πράγµατι,  αν προσδοθεί κεφαλαιακή αξία στο δικαίωµα χρήσεως:  

• Θα αυξηθεί το Εταιρικό Κεφάλαιο κατά την υπολογιστική αξία χρήσεως 

του πράγµατος.  

• Θα δηµιουργηθεί, αντίστοιχα, λογαριασµός πάγιου ενεργητικού 

«∆ικαίωµα χρήσεως ... » που θα πρέπει να αποσβεσθεί στα έτη κατά τα 

οποία θα χρησιµοποιείται το πράγµα.  

• ∆εδοµένου ότι η εταιρία δεν θα έχει δεσµεύσει κεφάλαια για την 

απόκτηση του πράγµατος, ενώ ταυτόχρονα ο κύριος του πράγµατος θα 

προβαίνει σε απόσβεση της αξίας κτήσεώς του, σηµαίνει ότι η εταιρία 

µε τις αποσβέσεις επί του δικαιώµατος χρήσεως ουσιαστικά δηµιουργεί 

αποθεµατικά.  

• Τόσο η διόγκωση του Ε.Κ. όσο και η απόσβεση της αξίας του 

δικαιώµατος χρήσεως από την εταιρία έχουν προεκτάσεις φορολογικού 

χαρακτήρα.  

Σε περίπτωση εισφοράς χρήσεως οικοδοµής, µπορεί να θεωρηθεί ότι εκείνος 

που αποκτά εισόδηµα είναι εκείνος που εισφέρει τη χρήση της οικοδοµής, δηλαδή ο 

εταίρος, και το εισόδηµα αυτό να θεωρηθεί ότι προέρχεται ή από εκµίσθωση, 

δεδοµένου ότι αυτή είναι η φύση του εισοδήµατος από τη συνηθισµένη 

εκµετάλλευση του ακινήτου, ή από επιχείρηση, µε βάση το ότι ο εισφέρων 

εκµεταλλεύεται την οικοδοµή ως εταίρος και όχι ως εκµισθωτής.  

Θα µπορούσε όµως να υποστηριχθεί και η εκδοχή ότι η Ο.Ε. αποκτά 

εισόδηµα, επειδή αποφεύγει την καταβολή µισθώµατος, αποφεύγει δηλαδή τη 

δαπάνη στην οποία θα υποβαλλόταν αν είχε µισθώσει την οικοδοµή.  

Είναι όµως φανερό ότι εισόδηµα αποκτά οπωσδήποτε ο εισφέρων εταίρος, 

αν ληφθεί υπόψη ότι εισφέρεται η χρήση και όχι η κυριότητα περιουσιακών 

στοιχείων, µε σκοπό την απόκτηση ωφέλειας δηλαδή τη δηµιουργία εισοδήµατος. 
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Εξάλλου, µε την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσεως, ο κύριος της οικοδοµής 

χάνει την ευκαιρία να αποκτήσει το εισόδηµα που θα είχε αν διέθετε την οικοδοµή 

σε άλλη χρήση.  

Αλλά ούτε είναι δυνατό να υποστηριχθεί η περίπτωση τεκµαρτού 

εισοδήµατος της Ο.Ε. από ιδιόχρηση της οικοδοµής, επειδή η ερµηνεία της 

βουλήσεως των συµβαλλοµένων και η έννοια της από κοινού εισφοράς είναι ότι 

παραχωρείται στη συνιστώµενη Ο.Ε. η χρήση µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Αν 

πραγµατοποιηθεί κέρδος, ο κύριος του αγαθού, του οποίου τη χρήση έχει εισφέρει 

και το οποίο αυτός εκµεταλλεύεται κατά κυριότητα, δικαιούται να µετάσχει σ' αυτό.  

Από τα παραπάνω µπορούµε να καταλήξουµε στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

• ∆εν υπάρχει σύµβαση µισθώσεως, συνεπώς τα λαµβανόµενα από τον 

κύριο του πράγµατος δεν αποτελούν µίσθωµα αλλά ποσοστό κέρδους.  

• Αν το ποσοστό συµµετοχής στα κέρδη του εισφέροντος τη χρήση της 

οικοδοµής ήταν εισόδηµα από οικοδοµές, τότε για την Ο.Ε το ποσοστό 

αυτό θα 'έπρεπε να χαρακτηρισθεί έξοδο.  

• Το µίσθωµα αποτελεί συµβατική υποχρέωση και καταβάλλεται από το 

µισθωτή ανεξαρτήτως από ύπαρξη κερδών. Αντίθετα, όταν εισφέρεται η 

χρήση της οικοδοµής, ο κύριός της επωµίζεται τον κίνδυνο να µην 

εισπράξει σε περίπτωση αποτυχίας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

• Εκείνος που εισφέρει τη χρήση εκµεταλλεύεται επιχειρηµατικά τη 

χρήση του αγαθού, εποµένως προσδοκά εισόδηµα από επιχείρηση4.  

• Αν θεωρηθεί ότι η Ο.Ε αποκτά τεκµαρτό εισόδηµα µε το να αποφεύγει 

τη δαπάνη του ενοικίου, το εισόδηµα αυτό θα υπόκειται σε φορολογία 

τεκµαρτού εισοδήµατος από οικοδοµές, οπότε µεταβιβαζόµενο στον 

εταίρο ως συµµετοχή στα κέρδη θα έπρεπε να φορολογηθεί ως κέρδος.  

Οι σχετικές µε την εισφορά χρήσεως πράγµατος λογιστικές εγγραφές είναι:  

α) Αν η παρακολούθηση γίνεται µε λογαριασµούς τάξεως:  

∆ικαίωµα χρήσεως πράγµατος Χ   α  

                Εταίρος Α, κύριος πράγµατος Χ  

                εισφερθέντος κατά χρήση     α  

 
                                                 
4 Το τέταρτο ερώτηµα αναφέρεται στο ποιος νοµιµοποιείται να διενεργήσει αποσβέσεις στην αξία 
του ακινήτου του οποίου η χρήση εισφέρεται στην εταιρία. 
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β) Αν χρησιµοποιηθούν λογαριασµοί ουσίας:  

Εταίροι, λ/σµός καλύψεως κεφαλαίου  α  

Εταίρος Α, λ/σµός καλύψεως κεφαλαίου  

              Εταιρικό Κεφάλαιο      α  

              Κεφαλαιακή µερίδα Α  

∆ικαίωµα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων α  

Εταίροι, λ/σµός καλύψεως κεφαλαίου   α  

Εταίρος Α, λ/σµός καλύψεως κεφαλαίου  

 

Β. Εισφορά προσωπικής εργασίας  

Στις προσωπικές εταιρίες είναι δυνατό κάποιος εταίρος να µετέχει 

προσφέροντας στην εταιρία την προσωπική του εργασία ή ειδικές γνώσεις µε τις 

οποίες αξιοποιούνται ενδεχοµένως τα υλικά παραγωγικά µέσα που διαθέτουν οι 

άλλοι εταίροι. 

Σε αυτή την περίπτωση η αξία της προσφερόµενης εργασίας µπορεί να 

προσδιορισθεί, τις πιο πολλές φορές, συγκριτικά µε το µισθό ή γενικότερα την 

αµοιβή που έχει στις συναλλαγές η προσφορά ανάλογης εργασίας µε σχέση 

εξαρτήσεως. Οπωσδήποτε όµως δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι από την 

κεφαλαιοποίηση της προσόδου της εργασίας αυτής, σε περίπτωση υπάρξεως 

αγοράς τέτοιας µορφής εργασίας, µπορεί να υπολογισθεί η αξία της εισφοράς και 

εποµένως το ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Αυτό γιατί: 

• Κατά το νόµο, εκείνος που εισφέρει προσωπική εργασία δε 

νοµιµοποιείται να συµµετέχει στο κεφάλαιο.  

• Αν η αξία της προσωπικής εργασίας αποτελούσε στοιχείο του πάγιου 

ενεργητικού και του ΕΚ, θα έπρεπε να υπόκειται σε απόσβεση, από την 

Ο.E., αλλά προϋποθέσεις αποσβέσεως δεν υπάρχουν.  

• Ο εταίρος που προσφέρει την εργασία του αποβλέπει στην απόληψη 

κερδών, οπότε οι περιουσιακές του σχέσεις µε τους άλλους εταίρους 

έχουν το στοιχείο του επιχειρηµατικού κινδύνου και όχι το στοιχείο της 

παροχής εξαρτηµένης εργασίας.  

Λογιστικώς η παροχή προσωπικής εργασίας εµφανίζεται µε λογαριασµούς 

τάξεως από τους οποίους ο χρεωστικός υποδηλώνει τη συµµετοχή του εταίρου στην 

εταιρία και ο πιστωτικός το δικαίωµά του να µετάσχει στο αποτέλεσµα. 
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 Η τυπική ηµερολογιακή εγγραφή θα είναι:  

Εισφορά εργασίας εταίρου Γ    α  

Εταίρος Γ, λογαριασµός εισφοράς  

εργασίας       α  

 

Στο Ε.Γ.Λ.Σ. οι λογαριασµοί αυτοί µπορούν να ανοιχθούν υπό τους 

πρωτοβάθµιους 04 «∆ιάφοροι Λογαριασµοί Πληροφοριών Χρεωστικοί» και 08» 

∆ιάφοροι Λογαριασµοί Πληροφοριών Πιστωτικοί».  

Για πρακτικούς σκοπούς, όπως π.χ. για να υπολογισθεί το τέλος χαρτοσήµου 

επί του εταιρικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρίας, η εισφερόµενη εργασία 

αποτιµάται αναλόγως του ποσοστού συµµετοχής στα κέρδη του εταίρου που 

εισφέρει την εργασία σε σχέση µε το ποσοστό συµµετοχής σε αυτά και το ύψος 

εισφοράς των εταίρων που εισέφεραν αγαθά συγκεκριµένης αξίας. Αν, π.χ., 

συνιστάται Ο.Ε. µε εταίρους τον Α που εισφέρει €30.000, τον Β που εισφέρει 

εµπορεύµατα αξίας €20.000 και τον Γ που εισφέρει την προσωπική του εργασία, µε 

συµφωνηθείσα συµµετοχή οτα κέρδη, αντίστοιχα, 50%, 30% και 20%, η συµµετοχή 

του Γ προσδιορίζεται, για την καταβολή του χαρτοσήµου, ως εξής:  

 

Σε συµµετοχή στα κέρδη 80% αντιστοιχούν εισφορές € 50.000  

Σε συµµετοχή στα κέρδη 20% αντιστοιχούν εισφορές          Χ  

 

500.12
80

20
000.50X =×=  

Έτσι, ως κεφάλαιο επί του οποίου θα υπολογισθεί το τέλος χαρτοσήµου θα 

θεωρηθεί το ποσό των €50.000+ 12.500=62.500. Το ποσό των €12.500 µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και ως αξία της εγγραφής τάξεως.  

Σηµειώνουµε ακόµα ότι ο εταίρος που εισφέρει εργασία δεν συµµετέχει στη 

διανοµή του εταιρικού κεφαλαίου κατά την εκκαθάριση της Ο.Ε., επειδή το 

κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των εισφερθέντων από τους υπόλοιπους εταίρους 

αγαθών, την οποία θα πρέπει να αναλάβουν. Αντίθετα, ο εταίρος που προσφέρει 

την εργασία του θα συµµετάσχει στη διανοµή της περιουσίας της εταιρίας που 

τυχόν αποµένει µετά την επιστροφή στους υπόλοιπους εταίρους των κεφαλαιακών 

τους εισφορών. 
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2.4 Λύση & Εκκαθάριση Ο.Ε.   

Πέρα από τις αρχικές εγγραφές σύστασης και λειτουργίας, η Ο.Ε. πρέπει 

στο καταστατικό της να προβλέπει τον τρόπο τον οποίο θα ακολουθήσει σε 

περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης αυτής. Εάν το καταστατικό της δεν περιγράφει 

αυτήν την διαδικασία, τότε η εκκαθάριση γίνεται από τον εκκαθαριστεί που ορίζει 

το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης γίνεται: 

• Απογραφή της επιχείρησης, 

• Σύνταξη του ισολογισµού της επιχείρησης 

• Ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 

• ∆ιανοµή κερδών και περιουσίας βάση καταστατικού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – Κ.Β.Σ 

 

3.1 Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων  

Αφού έχει γίνει η έναρξη της Ο.Ε. και µέχρι τις 20 του επόµενου µήνα 

οφείλουµε να θεωρήσουµε βιβλία. Αντίθετα, στοιχεία και ιδιαιτέρως φορολογικό 

ταµειακό µηχανισµό (Φ.Τ.Μ.) πρέπει να θεωρηθούν άµεσα, και συγκεκριµένα ο 

Φ.Τ.Μ. µέσα σε 8 ηµερολογιακές ηµέρες από την πρώτη µέρα χρήσης. Για την 

θεώρηση βιβλίων και στοιχείων απαιτείται: 

• Έναρξη της επιχείρησης 

• Καταστατικό της εταιρείας 

• Ασφαλιστικές ενηµερότητες των εταίρων 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα Ι.Κ.Α. (Ίδρυµα Κοινωνική Ασφάλισης) 

• Βεβαίωση καταβολής ετήσιων εισφορών στο οικείο επιµελητήριο 

• Ειδικά σηµειώµατα θεώρησης Β1 και Β2, και φυσικά 

• Τα βιβλία και στοιχεία που θα θεωρηθούν.  

Τέλος, για την πρώτη θεώρηση απαιτείται η παρουσία του διαχειριστή, 

βάση καταστατικού, επιδεικνύοντας την ταυτότητα του. Για τις επόµενες θεωρήσεις 

οποιοδήποτε τρίτος αρκεί να έχει εξουσιοδότηση και ταυτότητα.  

 

3.2 Βιβλία Επιτηδευµατιών  

 Οι επιτηδευµατίες εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. από την 

έναρξη των εργασιών τους. Οι κατηγορίες που υπάρχουν είναι οι Α΄, Β΄ και Γ΄. 

 Στην Γ’ κατηγορία βιβλίων εντάσσονται οι ηµεδαπές και αλλοδαπές Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε., καθώς και οι εταιρείες που έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 

1.500.000,00€. Η εξεταζόµενη Ο.Ε. κατά το παράδειγµα µας θεωρούµε ότι ανήκει 

σε αυτήν την κατηγορία βιβλίων και τηρεί γενική λογιστική. 

 Στην Β΄ κατηγορία βιβλίων εντάσσονται οι επιτηδευµατίες που τα καθαρά 

κέρδη τους προσδιορίζονται µε ειδικό τρόπο, οι πράκτορες εφηµερίδων και 

περιοδικών, οι πρατηριούχοι υγρών καυσίµων για την εµπορία πετρελαίου, καθώς 

και οι εταιρείες που έχουν ακαθάριστα έσοδα µέχρι 1.500.000,00€. 

 Στην Α΄ κατηγορία βιβλίων εντάσσονται οι εκµεταλλευτές περιπτέρων, οι 

πωλητές οπωρολαχανικών και λοιπών αγροτικών προϊόντων, οι πρατηριούχοι 
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υγρών καυσίµων για την εµπορία βενζίνης, καθώς και οι εταιρείες που έχουν 

ακαθάριστα έσοδα µέχρι 150.000,00€. 

 

3.3 ∆ιαχειριστική Περίοδος – Χρόνος – Τόπος – Τρόπος Ενηµέρωσης 

Βιβλίων  

 Η διαχειριστική περίοδος είθισται να είναι δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα. 

Μπορεί όµως να είναι και µικρότερη των δώδεκα µηνών ή και µεγαλύτερη. 

Ιδιαιτέρως για τους τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας η διαχειριστική περίοδος 

µπορεί να είναι µεγαλύτερη του δωδεκαµήνου είτε γιατί κλείνει την 30η Ιουνίου, 

είτε γιατί κλείνει την 31η ∆εκεµβρίου του επόµενου έτους από το έτος έναρξης. 

 

 Η ενηµέρωση των βιβλίων όλων των κατηγοριών γίνεται µέχρι την 15η 

ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση 

δικαιολογητικού. Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των 

εγγραφών τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, µε εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία 

και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών του υποκαταστήµατος που τηρούνται 

αυτά. Βέβαια, µε γνωστοποίηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µπορεί τα προαναφερθέντα 

να τηρηθούν σε διαφορετικό τόπο, αρκεί αυτός να βρίσκεται µέσα στην χωρική 

αρµοδιότητα της ίδιας αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ή άλλης αλλά του ιδίου νοµού.  

 

 Η καταχώρηση στα βιβλία και στα στοιχεία γίνεται χειρόγραφα ή µε τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για τη χειρόγραφη τήρηση οι διορθώσεις ή οι 

διαγραφές πρέπει να γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε το διορθωµένο ή διαγραµµένο 

κείµενο να διαβάζεται µε ευχέρεια. Σε περίπτωση που η τήρηση γίνεται µε τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή οι διορθωτικές εγγραφές γίνονται µε τη µέθοδο 

του αντιλογισµού. Ενώ οι µη οριστικοποιηµένες εγγραφές µπορούν να διαγραφούν, 

σε αντίθεση µε τις οριστικοποιηµένες που θα πρέπει και αυτές να διορθωθούν µε τη 

µέθοδο του αντιλογισµού. 

 Τέλος, ο επιτηδευµατίας µπορεί για τις ανάγκες της επιχείρησης, ή για 

λόγους οργάνωσης να εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία σε περισσότερα από ένα 

αντίτυπα. 
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3.4 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προµηθευτών  

 Όλοι οι επιτηδευµατίες ανεξαρτήτου κατηγορίας βιβλίων έχουν την 

υποχρέωση να καταθέτουν στο τµήµα Κ.Β.Σ. της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. συγκεντρωτικές 

καταστάσεις πελατών – προµηθευτών. Σκοπός της υποβολής αυτών των 

καταστάσεων είναι η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων που έχουν λάβει 

και εκδώσει οι επιτηδευµατίες σε µια διαχειριστική χρήση.  

 Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις κατατίθενται µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 

κάθε χρόνου, και αφορούν την αµέσως προηγούµενη διαχειριστική χρήση, 

τριπλότυπες εάν πρόκειται για κατάθεση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., ή ηλεκτρονικά 

µέσω τις υπηρεσίες του taxisnet5 εκδίδοντας βέβαια από το σύστηµα σχετική 

απόδειξη κατάθεσης. 

 

3.5 Απογραφή – Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων  

 Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, οφείλουν να 

καταµετρήσουν, να καταγράψουν και να αποτιµήσουν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία στο βιβλίο απογραφών. Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται χωριστά 

κατ’ είδος και ποσότητα όλα τα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης, καθώς και 

αυτά τρίτων που υπάρχουν στην επιχείρηση κατά τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου.  

 Η απογραφή, όπως προαναφέρθηκε, καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών, 

µέχρι τη 20η Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. 

Ιδιαιτερότητα, αποτελεί η απογραφή έναρξης. Η απογραφή έναρξης 

συντάσσεται από την επιχείρηση που ξεκινάει για πρώτη φορά να τηρεί βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας.  

∆εν έχουν, βέβαια, όλες οι επιχειρήσεις υποχρέωση απογραφή. Για τους 

τηρούνται βιβλία Β΄ κατηγορίας το όριο τήρησης βιβλίου απογραφής είναι 

150.000,00€ ακαθάριστα έσοδα. Επίσης, οι τηρούνται βιβλία Β΄ κατηγορίας δεν 

έχουν υποχρέωση απογραφής των περιουσιακών στοιχείων τρίτων που κατά τη 

λήξη της διαχειριστικής περιόδου βρίσκονται στο χώρο τους. Τέλος, 

απαλλάσσονται της τήρησης βιβλίου απογραφής ορισµένοι κλάδοι όπως, 

βιβλιοπωλεία, αρτοποιία κ.λ.π.. 

 

                                                 
5 www.taxisnet.gr  
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Το άρθρο 28 του Κ.Β.Σ. ορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο αποτίµησης των 

περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης. Συγκεκριµένα: 

Τα αποθέµατα, εκτός των υπολειµµάτων, των υποπροϊόντων και των 

ελαττωµατικών προϊόντων, αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής 

κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής τους και της τιµής στην οποία η 

επιχείρηση µπορεί να τα αγοράσει κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. Η 

τιµή κτήσεως µπορεί να προσδιοριστεί µε µία από τις ακόλουθες µεθόδους: 

• Μέθοδος του Μέσου Σταθµικού Κόστους 

• Μέθοδος του Κυκλοφοριακού Μέσου Όρου ή ∆ιαδοχικών Υπολοίπων 

• Μέθοδος Πρώτη Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (F.I.F.O.) 

• Μέθοδος Τελευταία Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (LIFO) 

• Μέθοδος του Βασικού Αποθέµατος 

• Μέθοδος του Εξατοµικευµένου Κόστους 

• Μέθοδος του Πρότυπου Κόστους 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην τιµή κτήσεως τους, 

προσαυξηµένη µε τυχόν βελτιώσεις ή προσθήκες, αφού πρώτα αφαιρεθούν 

υπολογισµένες αποσβέσεις.  

Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα αποτιµώνται είτε στην τρέχουσα αξία τους 

αν δεν είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο, είτε µε βάση το µέσο όρο κλεισίµατος 

του τελευταίου µήνα του έτους για αυτά που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο.  

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα 

αποτιµώνται µε το ποσό που προκύπτει µετά τη µετατροπή του ξένου νοµίσµατος 

σε ευρώ, µε βάση την επίσηµη τιµή κλεισίµατος του ξένου νοµίσµατος στο τέλος 

της διαχειριστική περιόδου.  

 

3.6 Ισολογισµός – Αποτελέσµατα Χρήσεως  

 Οι τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας έχουν υποχρέωση, στο τέλος κάθε 

διαχειριστικής περιόδου, να συντάσσουν και να καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών 

και ισολογισµών τον ισολογισµό, τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, τον 

πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και την κατάσταση του λογαριασµού γενικής 

εκµετάλλευσης, της επιχείρησης. Οι παραπάνω καταστάσεις συντάσσονται και 

υπογράφονται από το λογιστή – φοροτέχνη Α΄ τάξης, ως εκπρόσωπος της εταιρείας.  
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 Η διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης θα 

αναλυθεί κατά το πρακτικό κοµµάτι της πτυχιακής. Στο παράρτηµα της παρούσας 

εργασίας παραθέτουµε γενικά υποδείγµατα των καταστάσεων αυτών, όπως 

παρουσιάζονται στο βιβλίο «Ανάλυση – Ερµηνεία Κ.Β.Σ.» του ∆ηµήτρη Παρ. 

Σταµατόπουλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 

 

4.1 Έννοια & Απόκτηση του Εισοδήµατος 

Ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται ότι είναι το κέρδος που 

αποκτάται από ατοµική ή εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική 

ή από άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος το οποίο δεν υπάγεται 

στα ελευθέρια επαγγέλµατα.  Ειδικότερα, ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

θεωρείται: 

α) Το κέρδος από την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων 

γενικά, των οποίων το καθαρό κέρδος εξευρίσκεται µε ειδικό τρόπο. Ως κέρδος 

θεωρείται η επιπλέον διαφορά µεταξύ της αξίας του ακινήτου το οποίο πουλήθηκε 

και της αξίας αυτού κατά το χρόνο της αγοράς. Ως αξία πώλησης λαµβάνεται το 

µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου και του τιµήµατος 

που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια – συµβόλαια. Η διαφορά αυτή µειώνεται µε 

τις δαπάνες του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. που βαρύνουν τον πωλητή. 

β) Η ωφέλεια που πραγµατοποιείται από οργανωµένη επιχείρηση πώλησης 

οικοπέδων ή αγροτεµαχίων, τα οποία προέρχονται από εδαφικές εκτάσεις της 

επιχείρησης που βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, δήµου ή κοινότητας, οι 

οποίες έχουν κατατµηθεί ή ρυµοτοµηθεί.  

γ) Τα ποσά που καταβάλλουν µε τη µορφή µερίσµατος ή αµοιβής στα µέλη 

τους οι συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα.  

δ) Τα κέρδη από παρεπόµενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση 

παράλληλα µε τον κύριο σκοπό της.  

ε) Η επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου εταίρου και του κοινωνού, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10. 

στ) Ο µισθός που καταβάλλεται από ανώνυµη εταιρία στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής 

σύµβασης µίσθωσης εργασίας ή εντολής. Επίσης, ο µισθός και οι κάθε είδους 

απολαβές που καταβάλλονται από Ε.Π.Ε. σε εταίρους της για υπηρεσίες που 

παρέχουν σ’ αυτή.  

ζ) Θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η 

πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που 

χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν 



 28 

πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. Ειδικά για τα 

ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείµενο σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ν. 

1665/1986 και µεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύµβασης αυτής ή 

εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της µίσθωσης από το µισθωτή, ως αξία πώλησης 

αυτών λαµβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είχε υπογραφεί.  

η) Οι τόκοι που ορίζονται από την παρ. 4 του άρθρου 25 του Κ.Φ.Ε.. 

θ) Οι αποδόσεις από συµβάσεις ή πράξεις, επί παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που πραγµατοποιούν επιτηδευµατίες που τηρούν 

βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ..  

ι) Η ωφέλεια επιχείρησης, που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας 

επιχείρησης από την είσπραξη χρέους, η οποία λαµβάνει χώρα µέσα στα πλαίσια 

της επαγγελµατικής τους συνεργασίας. 

 

4.2 Ακαθάριστο Εισόδηµα 

Ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο 

των εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών. Ο προσδιορισµός 

των ακαθάριστων των εµπορικών επιχειρήσεων ενεργεί ως ακολούθως:  

α) Για επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία Β΄ ή Γ΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε βάση τα δεδοµένα 

των βιβλίων και στοιχείων.  

β) Για επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία Α΄ κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ., τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε την προσθήκη του µικτού 

κέρδους στο συνολικό κόστος των εµπορεύσιµων αγαθών, χωρίς Φ.Π.Α., τα οποία 

αγοράστηκαν µέσα στη χρήση ή των έτοιµων προϊόντων που έχουν παραχθεί από 

τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν µέσα στην ίδια χρήση. Το µικτό 

εµπορικό ή βιοµηχανικό κέρδος, κατά περίπτωση, βρίσκεται µε σύγκριση των 

τιµών κτήσης και πώλησης των αγαθών που διατέθηκαν από την επιχείρηση. Σε 

περίπτωση που για την κρινόµενη επιχείρηση δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, 

λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής µικτού κέρδους άλλων οµοειδών επιχειρήσεων.  

γ) Για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. ή τα 

τηρούµενα είναι κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή ανεπαρκή ή ανακριβή, 

τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά, µε βάση τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες που διαθέτει ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. για την έκταση της 
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συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Στην 

περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι αγορές, οι πωλήσεις και το µικτό κέρδος 

που εµφανίζει η επιχείρηση, το µικτό κέρδος που πραγµατοποιείται από οµοειδείς 

επιχειρήσεις που λειτουργούν µε παρόµοιες συνθήκες, το απασχολούµενο 

προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ίδιων 

κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων 

παραγωγής και διάθεσης των εµπορευµάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά 

κάθε επαγγελµατική δαπάνη.  

 

4.3 Λογιστικός Προσδιορισµός Καθαρού Εισοδήµατος 

Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή 

βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς µε 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ακόλουθων εξόδων:  

1) Των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαµβάνονται: 

• Τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής του προσωπικού, εφόσον 

έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 

του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού, εκτός αν από την 

κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται µερική ή ολική απαλλαγή από 

την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.  

• Επίσης, οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των 

εταιριών περιορισµένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για 

τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε 

οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο.  

• Το τεκµαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον 

επιχειρηµατία και χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον 

αυτό υπολογίστηκε στο εισόδηµα από ακίνητα. 

• Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ηµεδαπά ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά 

ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων. 

• Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για οµαδική 
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ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην 

έννοια της οποίας συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ 

ποσού ή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής σε χρήµα µετά το 

χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω 

προσωπικού καθώς και η κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων 

τυχαίων συµβάντων.  

2) Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελµατικών 

γενικά εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων οχηµάτων.  

3) Της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, 

καθώς και των άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι 

ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας κ.λ.π. Ειδικά 

για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. όταν 

δεν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου 

λαµβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή 

έναρξης ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου.  

4) Των δεδουλευµένων κάθε είδους τόκων δανείων ή πιστώσεων, γενικά της 

επιχείρησης. Εξαιρούνται οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, 

εισφορών και προστίµων προς το ∆ηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου. 

5) Των ποσών των κάθε είδους φόρων τελών και δικαιωµάτων, που 

βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής 

υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων. ∆εν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόµενοι από την 

επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους, µε εξαίρεση τον ειδικό φόρο 

τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από 

µετοχικούς τίτλους.  

6) Των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους 

εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών µε τη λειτουργία της 

επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, 

εφόσον αυτές έγιναν µε οριστικές εγγραφές, σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που 

ορίζονται για κάθε επιχείρηση.  

7) Των µαθηµατικών αποθεµάτων των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και 

των αποθεµατικών για την αποκατάσταση του ενεργητικού που, µε βάση σύµβαση, 

θα περιέλθει µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου στο ∆ηµόσιο ή σε τρίτους.  

8) Της ζηµίας που πραγµατοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίµηση 
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κεφαλαίου. Προκειµένου για ακίνητα, για τον υπολογισµό της ζηµίας αυτών, ως 

τιµή πώλησης δεν  δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο της αξίας, όπως αυτή 

προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβιβάσεως ακινήτων. 

Ειδικά, η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει 

από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.  

9) Των δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις 

και οργανισµούς για τη χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων 

σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

άλλων συναφών δικαιωµάτων. 

10) Των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο 

πραγµατοποίησης τους, µε εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισµό οι 

οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία χρόνια.  

11) Των ποσών των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης 

αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους, είτε τµηµατικά και 

ισόποσα µέσα σε µία πενταετία.  

12) Των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγµατοποιούνται σε 

µισθούµενα ακίνητα, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους. Τα ποσά των 

δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα 

από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η µίσθωση.  

13) Των ποσών των δαπανών διαφηµίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση 

κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόµενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα 

ποσά των δαπανών, που υπόκεινται σε τέλος διαφηµίσεων υπέρ δήµων και 

κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφηµιζόµενης επιχείρησης, αν 

δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί µε τριπλότυπο είσπραξης 

του οικείου δήµου ή κοινότητας. 

14) Των ποσών των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία, που σχηµατίζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και 

καλύπτουν τις αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησής του κατά το 

επόµενο έτος.  

15) Των ζηµιών που προκύπτουν από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, οι οποίες πραγµατοποιούνται για κάλυψη 

κινδύνων.  

16) Των εξόδων για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση και 

για υπηρεσίες γενικά που παρέχονται στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που 
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ανήκουν ίδιο ηµεδαπό ή αλλοδαπό όµιλο ή και από τρίτους για σκοπούς που 

σχετίζονται µε τα γενικότερα συµφέροντα του οµίλου.  

17) Των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

λογισµικού που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τηλεργασία. 

18) Των ποσών που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά οι επιχειρήσεις σε 

άγαµα τέκνα του προσωπικού τους και µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου 

έτους της ηλικίας τους λόγω θανάτου του γονέα – εργαζοµένου και µε την 

προϋπόθεση ότι αυτός επήλθε λόγω σεισµού ή άλλου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη 

διάρκεια εργασίας του θανόντος και εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.  

 

Ως ακαθάριστα έσοδα, επί των οποίων υπολογίζεται η έκπτωση χωρίς 

δικαιολογητικά λαµβάνονται τα εξής:  

1) Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, τα ακαθάριστα έσοδα αυτών που 

προέρχονται από εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων.  

2) Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και εργασίες στην 

αλλοδαπή στα ακαθάριστα έσοδά τους από τις υπηρεσίες και εργασίες αυτές, από 

τις οποίες εισάγεται συνάλλαγµα.  

3) Για τις επιχειρήσεις έκδοσης ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων, 

δεκαπενθηµέρων, µηνιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονοµικών εφηµερίδων και 

περιοδικών γενικά, τα ακαθάριστα έσοδα αυτών από την πώληση των εντύπων και 

από καταχωρήσεις γενικά σε αυτά.  

4) Για τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας – τηλεόραση,, τα προερχόµενα µόνο 

από διαφηµίσεις ακαθάριστα έσοδα.  

5) Για τις ηµεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κατασκηνωτικά κέντρα, 

τα προερχόµενα από αλλοδαπούς πελάτες έσοδά τους, στα οποία, εκτός των εσόδων 

από διανυκτερεύσεις, περιλαµβάνονται και αυτά του κυλικείου και εστιατορίου από 

αλλοδαπούς πελάτες. 

6) Για τα γραφεία γενικού τουρισµού του ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α΄ 199), τα 

προερχόµενα από αλλοδαπούς πελάτες έσοδα.  

Επί µικτών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων µε παρεπόµενα έσοδα, η ζηµία 

που τυχόν προκύπτει µετά τη διενέργεια της έκπτωσης, µε βάση τα όσα 

προαναφέρθηκαν, δεν συµψηφίζεται µε τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή 

τα εισοδήµατα αυτής από άλλες πηγές. Η ζηµία αυτή µεταφέρεται για συµψηφισµό 

µε τα κέρδη του ίδιου κλάδου στις επόµενες πέντε συνεχείς χρήσεις µε την 
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προϋπόθεση ότι και στις χρήσεις αυτές η επιχείρηση τηρεί επαρκή και ακριβή 

βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Σε περίπτωση αδυναµίας λογιστικού διαχωρισµού 

των καθαρών κερδών που προκύπτουν από κάθε κλάδο, τα κέρδη αυτά 

υπολογίζονται µε επιµερισµό του συνόλου των καθαρών κερδών της επιχείρησης µε 

βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε κλάδου. 

 

Οι εκπτώσεις, που έχουν προαναφερθεί, ενεργούνται µε την προϋπόθεση ότι 

τα πασά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης. Το ποσό που αποµένει 

µετά τις εκπτώσεις του παρόντος αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από εµπορικές 

επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 

ρυθµίζονται θέµατα καταχώρισης ορισµένων δαπανών του άρθρου αυτού στα 

βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..  

 

4.4 Εξωλογιστικός Προσδιορισµός Καθαρού Εισοδήµατος 

Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία Α΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και των επιχειρήσεων που δεν τηρούν βιβλία και 

στοιχεία ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., προσδιορίζεται εξωλογιστικώς µε 

πολλαπλασιασµό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης µε ειδικούς, κατά 

γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους. 

Σε αυτά τα ακαθάριστα έσοδα δεν συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα ποσά 

εσόδων: 

α) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις που αποτελούν εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις.  

β) Η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου της επιχείρησης.  

γ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν 

αποσβεστεί, εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος.  

δ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από φόρους, τέλη και εισφορές της 

επιχείρησης, εφόσον είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και είχαν γίνει δεκτά από τον 

προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογούµενου εισοδήµατος.  

Τα ποσά των πιο πάνω περιπτώσεων α' έως δ' προστίθενται στο καθαρό 

κέρδος της επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρµογή του συντελεστή 
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καθαρού κέρδους.  

 

Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων προβλέπεται ένας µοναδικός συντελεστής 

καθαρού κέρδους, ο οποίος εφαρµόζεται στα ακαθάριστα έσοδα. Οι µοναδικοί 

συντελεστές καθαρού κέρδους περιλαµβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος 

καταρτίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύονται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρµόζεται 

στα ακαθάριστα έσοδα δεν µπορεί να είναι ανώτερος από τα τρία πέµπτα (3/5) του 

συντελεστή µικτού κέρδους, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Εµπορίου. Όταν το 

Υπουργείο Εµπορίου, αντί για συντελεστές µικτού κέρδους, έχει καθορίσει 

συντελεστές καθαρού κέρδους, δεν εφαρµόζονται οι συντελεστές καθαρού κέρδους 

του πίνακα, αλλά οι συντελεστές καθαρού κέρδους του Υπουργείου Εµπορίου.  

Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται 

ανακριβή ο συντελεστής προσαυξάνεται κατά 40%. Επίσης, κατά 40% 

προσαυξάνεται επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία που προβλέπονται γι’ αυτές από 

τον Κ.Β.Σ. στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι συναλλαγές ή τηρούν βιβλία 

κατώτερης κατηγορίας από τα οριζόµενα από τον ίδιο Κώδικα
6.  

 

Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών 

επιχειρήσεων µε βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, συγκρίνεται ο συντελεστής που 

προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος µε το 

συντελεστή που ορίζεται στις προηγούµενες γραµµές και εφαρµόζεται ο 

µεγαλύτερος, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει το ηµερήσιο του οικείου 

συντελεστή του πίνακα. Εφόσον τα προκύπτοντα κατά τα ανωτέρω καθαρά κέρδη 

υπολείπονται των καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από τον έλεγχο λογιστικά, 

ως τελικά καθαρά κέρδη λαµβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόµενα, ανεξάρτητα 

αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή ανώτερο του διπλάσιου του οικείου 

συντελεστή του πίνακα. 

Αν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο φορολογούµενος προκύπτει 

αποδεδειγµένα, ότι, από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγµατικό κέρδος είναι 

κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του µοναδικού 

συντελεστή, το κέρδος αυτό µπορεί να καθορίζεται µε χρήση κατώτερου 

                                                 
6 Εξαιρείται το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης. 
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συντελεστή, όχι όµως κατώτερου από το µηδέν. 

 

Κατά την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τους µοναδικούς 

συντελεστές στις αγορές:  

α) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία της Α΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι αγορές λαµβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα 

βιβλία και στοιχεία τους.  

β) Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων λόγω 

ύψους αγορών, οι αγορές λαµβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα τιµολόγια 

αγορών.  

 

4.5 Ειδικός Προσδιορισµός Καθαρού Εισοδήµατος 

Τίθεται λόγος ειδικού προσδιορισµού καθαρού εισοδήµατος για τις 

παρακάτω επιχειρήσεις, όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία Β΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. 

α) Για τις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα 

δηµόσιας χρήσης.  

β) Στις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας 

χρήσης επιβάλλεται ποσό καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου, µε το οποίο εξαντλείται 

η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή, µε βάση το ωφέλιµο 

φορτίο του αυτοκινήτου.  

Τα ποσά του φόρου µειώνονται, προκειµένου για επιχειρήσεις που 

εκµεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε 

πόλεις µε πληθυσµό κάτω από 20.000 κατοίκους, κατά ποσοστό 20%.  

Το ποσό του καταβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος από τις επιχειρήσεις 

εκµετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης περιορίζεται σε τόσα 

δωδέκατα, όσοι οι µήνες εκµετάλλευσης του αυτοκινήτου7.  

 

Για τις παρακάτω επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. επιβάλλεται ποσό καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου µε το 

οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή: 

α) Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα 

                                                 
7 ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από 15 ηµέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. 
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δωµάτια.  

β) Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα 

διαµερίσµατα.  

γ) Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται κάµπινγκ και εφόσον στον ίδιο 

χώρο δεν ασκούνται και άλλες δραστηριότητες, σε 30,00€ για κάθε θέση 

εγκατάστασης σκηνής ή τροχόσπιτου ή αυτοκινήτου.  

 

Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών επιβάλλεται ποσό 

καταβαλλόµενου φόρου ίσο µε 335,00€ ετησίως, µε το οποίο εξαντλείται η 

φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτήν. Σε επιχειρήσεις 

αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές είτε διαθέτουν ίδια προϊόντα 

είτε προϊόντα τρίτων, επιβάλλεται ποσό καταβαλλόµενου φόρου ίσο µε 550,00€ 

ετησίως, αν πρόκειται για επαγγελµατίες πωλητές και 426,00€ ετησίως, αν 

πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, µε το οποίο εξαντλείται η 

φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή.  

Τα προαναφερθέντα ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η 

Ιανουαρίου 2000 και εφεξής. 

 

4.6  Φορολογητέο Εισόδηµα Ο.Ε. 

Για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας τα φορολογητέα κέρδη 

προκύπτουν από τα καθαρά κέρδη του ισολογισµού µετά την αφαίρεση: 

• των κερδών που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται 

αυτοτελώς, 

• των κερδών που προέρχονται από µερίσµατα ηµεδαπών Α.Ε. ή 

συνεταιρισµών ή κερδών αµοιβαίων κεφαλαίων ή κερδών από µερίδια 

Ε.Π.Ε. ή από τη συµµετοχή σε άλλες εταιρείες, και 

• τις ζηµιές προηγουµένων χρήσεων (µέχρι 5 ετών)8. 

• της επιχειρηµατικής αµοιβής, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι δύο πρώτες 

περιπτώσεις, για µέχρι τρεις εταίρους µε τα µεγαλύτερα ποσοστά 

συµµετοχής στην εταιρεία. Στην περίπτωση περισσοτέρων µε ίσα 

ποσοστά συµµετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηµατικής αµοιβής 

καθορίζονται κάθε έτος από την εταιρία και δηλώνονται µε την οικεία 

                                                 
8 Ισχύει από τη χρήση 2003 και µετά. 
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αρχική ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Συνεπώς, δεν µπορεί ο 

εταίρος µε συµπληρωµατική δήλωση του άρθρου 64 του ν.2238/94 να 

παραιτηθεί της επιχειρηµατικής αµοιβής, προκειµένου να λάβει αυτή 

από κάποια άλλη εταιρεία.  

 

4.7 Υπολογισµός ∆απανών σε περίπτωση Απαλλασσόµενων Εσόδων 

Σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται και 

έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό 

τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και 

κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, για τον υπολογισµό του καθαρού 

κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των 

δαπανών που πρόκειται να εκπεσθεί, µειώνεται κατά τα εξής ποσά δαπανών, που 

βαρύνουν τα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα: 

• Ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται µε επιµερισµό των 

τόκων αυτών µεταξύ των υποκειµένων στη φορολογία ακαθάριστων 

εσόδων και αυτών που αναφέρονται πιο πάνω. 

• Ποσοστό 5% των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή 

φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης ή των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε 

άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 20% των πάσης φύσεως δαπανών της 

επιχείρησης. 

 

4.8 Επιχειρηµατική Αµοιβή Ο.Ε. 

H επιχειρηµατική αµοιβή είναι ένα πλασµατικό (θεωρητικό) ποσό που 

λαµβάνουν οι οµόρρυθµοι εταίροι ως αντάλλαγµα της προσωπικής τους εργασίας. 

Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για υποτιθέµενο εισόδηµα που αποκτούν οι τρεις 

οµόρρυθµοι εταίροι µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στην Ο.Ε.. Η 

αφαίρεση, από τα συνολικά κέρδη της Ο.Ε., της επιχειρηµατικής αµοιβής είναι 

υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν κάποιος από τους δικαιούχους αυτής εταίρους δεν 

επιθυµεί να λάβει επιχειρηµατική αµοιβή. Σε περίπτωση συµµετοχής του υπόχρεου 

φυσικού προσώπου, ως οµόρρυθµου εταίρου σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, 
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αυτός δικαιούται επιχειρηµατική αµοιβή, µόνο από εκείνη την εταιρία ή κοινωνία, 

που αυτός από τη συµµετοχή του αποκτά τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη9. 

Η επιχειρηµατική αµοιβή προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του ποσοστού 

συµµετοχής του κάθε δικαιούχου εταίρου στο 50% των κερδών της εταιρείας που 

δηλώθηκαν µε την αρχική δήλωση, είτε αυτή είναι εµπρόθεσµη είτε είναι 

εκπρόθεσµη. Συνεπώς η επιχειρηµατική αµοιβή υπολογίζεται και επί των 

δηλουµένων µε την αρχική δήλωση λογιστικών διαφορών. Βέβαια τονίζεται ότι η 

επιχειρηµατική αµοιβή δεν θα υπολογίζεται στα επιπλέον κέρδη που τυχόν 

προκύψουν από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, αλλά στο σύνολό τους τα κέρδη 

αυτά φορολογούνται µε το συντελεστή 22% ή 20%, ανάλογα. 

 

4.9 Φορολογικοί Συντελεστές Ο.Ε. 

 Οι οµόρρυθµες εταιρείες φορολογούνται από τη χρήση 2004 και µετά µε 

βάση τον παρακάτω πίνακα: 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

2004 25%
2005 24%
2006 22%

2007 και µετά 20%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ο.Ε.

 

Οι δικηγορικές και συµβολαιογραφικές εταιρείες µε νοµική µορφή Ο.Ε. από 

01/01/2005 για το οικονοµικό έτος 2006 (χρήση 2005) φορολογούνται ως εταιρείες 

µε συντελεστή 25%.   

Σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, οι ανωτέρω συντελεστές µειώνονται 

κατά 40%. 

 

4.10 Επιβολή Συµπληρωµατικού Φόρου 

Αν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα από ακίνητα 

(γραφεία, καταστήµατα, αποθήκες, οικίες, οικόπεδα, γήπεδα κ.λ.π.), ανεξάρτητα αν 

αυτό προέρχεται από εκµίσθωση ή ιδιοχρησιµοποίηση, το ακαθάριστο ποσό του 

εισοδήµατος αυτού υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος 

υπολογίζεται µε συντελεστή 3%.  

Το ποσό του συµπληρωµατικού φόρου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 

το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδηµα του υπόχρεου. 

                                                 
9 Όπως ορίζεται από την 01/01/2005. Πρωτύτερα, λάµβαναν επιχειρηµατική αµοιβή κατ’ επιλογήν 
των εταίρων.  
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4.11 Εκπτώσεις από το Φόρο 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, από το 

συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα του 

υπόχρεου και του συµπληρωµατικού φόρου 3% επί του ακαθαρίστου εισοδήµατος 

από ακίνητα εκπίπτουν: 

• O φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε από το νοµικό 

πρόσωπο.  

• O φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από την 

εταιρεία για το εισόδηµα που προέκυψε σ’ αυτή και υπόκειται σε φόρο 

στην Ελλάδα.  

 

4.12 Υπολογισµός Προκαταβολής Φόρου 

Η προκαταβολή του φόρου υπολογίζεται επί του ποσού του κύριου και 

συµπληρωµατικού φόρου σε ποσοστό 55%, µε αφαίρεση τυχόν παρακρατηθέντων. 

Για τις νέες εταιρείες παρέχεται δικαίωµα µείωσης προκαταβλητέου φόρου. 

Συγκεκριµένα ο προκαταβλητέος φόρος µειωµένος κατά 50% στα 3 πρώτα έτη. 

Επίσης, σε περίπτωση εκµισθουµένων ακινήτων υπολογίζεται χαρτόσηµο 

3,6% επί του ακαθάριστου εισοδήµατος οικοδοµών. Το χαρτόσηµο αυτό 

προβλέπεται να καταργηθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

5.1  Η Έννοια του Φ.Σ.Κ. 

Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων
10 είναι ένας φόρος ο οποίος  σύµφωνα 

µε τα άρθρα 17 – 31 του Ν.1676/1986 επιβάλλεται στις ακόλουθες πράξεις: 

• Στη σύσταση οποιουδήποτε νοµικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή 

κοινωνία κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

• Στην αύξηση του κεφαλαίου των παραπάνω προσώπων, η οποία γίνεται 

µε εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους11: Η αύξηση 

του κεφαλαίου που θα προκύψει από την αναπροσαρµογή της αξίας των 

ακινήτων δεν υπόκειται στον φόρο γιατί δεν γίνεται πραγµατική αύξηση 

του κεφαλαίου, αλλά απλή αριθµητική µεταβολή στην έκφραση αυτού 

σε χρήµα. 

• Στην αύξηση του ενεργητικού, που γίνεται µε την εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους. 

• Στην αύξηση του ενεργητικού, που γίνεται µε την παροχή υπηρεσιών 

από µέλος ή µέλη της εταιρείας, οι οποίες δεν αυξάνουν το κεφάλαιο, 

αλλά διαφοροποιούν τα δικαιώµατα ή αυξάνουν την αξία των µεριδίων, 

• Μετατροπή ή συγχώνευση προσώπου: Ειδικότερα στους 

µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων (µετατροπές, συγχωνεύσεις) που 

γίνονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. ∆. 1297/1972 και του Ν. 

2166/1993 επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου µόνο εφόσον 

λαµβάνει χώρα εισφορά περιουσιακού στοιχείου (ΠΟΛ. 1388/2001). 

Τέτοια εισφορά έχουµε: 1. Εάν µετατρέπεται πρόσωπο που δεν ήταν 

υποκείµενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, σε πρόσωπο 

υποκείµενο στον φόρο αυτό (π.χ. µετατροπή ατοµικής επιχείρησης, σε 

Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.) ο φόρος θα υπολογισθεί σε ολόκληρη την αξία της 

περιουσίας της ατοµικής επιχείρησης που εισφέρεται, όπως αυτή θα 

εκτιµηθεί. Αντίθετα εάν µετατρέπεται πρόσωπο που είναι υποκείµενο 

στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων σε άλλο πρόσωπο υποκείµενο 

                                                 
10 Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών προσανατολίζεται στην κατάργηση του φόρου αυτού 
ως προσπάθεια περιορισµού των αντικινήτρων προς σύσταση επιχείρησης µε νοµική µορφή. 
11 Η αύξηση κεφαλαίου που προκύπτει από αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων δεν υπόκεινται σε 
φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. 
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στον φόρο αυτό (π.χ. µετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.) θα επιβληθεί 

φόρος µόνο στο επιπλέον κεφάλαιο που γίνεται µε τυχόν νέες εισφορές. 

∆εν θα επιβληθεί όµως φόρος στην τυχόν υπεραξία που θα προκύψει 

από την εκτίµηση της περιουσίας του προσώπου αυτού. 2. Εάν 

συγχωνεύεται πρόσωπο που δεν ήταν υποκείµενο του φόρου 

συγκέντρωσης κεφαλαίων µε πρόσωπο υποκείµενο στον φόρο, ο φόρος 

θα υπολογισθεί σε ολόκληρη την αξία της περιουσίας του προσώπου 

αυτού που εισφέρεται, καθώς και στην αξία των τυχόν νέων εισφορών 

από τα πρόσωπα που ήταν υποκείµενα στον φόρο. Τέλος εάν 

συγχωνεύονται πρόσωπα υποκείµενα στον φόρο συγκέντρωσης 

κεφαλαίων, ο φόρος θα υπολογισθεί µόνο στο επιπλέον κεφάλαιο που 

γίνεται µε τυχόν νέες εισφορές. Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν 

ανεξάρτητα από τον τρόπο συγχώνευσης (µε απορρόφηση ή 

συγχώνευση µε σύσταση νέας). Τα ανωτέρω ισχύουν όχι µόνο για τους 

µετασχηµατισµούς που γίνονται µε τις διατάξεις του Ν. ∆. 1297/1972 

και του Ν. 2166/1993 άλλα και µε βάση τις γενικές διατάξεις και αφορά 

µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων για τις οποίες η φορολογική 

υποχρέωση γεννάται από 2/11/2001 και µετά.  

• Στο δάνειο, που συνάπτει πρόσωπο, εφόσον ο δανειστής έχει δικαίωµα 

σε ποσοστό στα εταιρικά κέρδη.   

• Στη διάθεση παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης σε υποκατάστηµα 

στην Ελλάδα από ξένη εταιρεία, στην οποία ανήκει. 

 

∆εν υπάγονται στον φόρο, κατά το µέρος που δεν αποτελούν συγκέντρωση 

κεφαλαίων, οι ακόλουθες πράξεις: 

α) η µετατροπή των ανωτέρω προσώπων σε πρόσωπο οποιουδήποτε άλλου 

τύπου, 

β) η συγχώνευση αυτών και η παράταση του χρόνου διάρκειας τους, 

γ) η µεταβολή του σκοπού τους και οποιαδήποτε άλλη µεταβολή της 

συστατικής πράξης ή του καταστατικού τους, 

δ) η µεταφορά στην Ελλάδα από κράτος – µέλος της Ε.Ε. της έδρας της 

πραγµατικής διεύθυνσης ή της καταστατικής έδρας προσώπου το οποίο υπάγεται 

στον φόρο στο κράτος – µέλος της Ε.Ε., 
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ε) η εκχώρηση ή η απόληψη µερίδας, καθώς και η λόγω διάλυσης των 

προσώπων αυτών διανοµή των περιουσιακών τους στοιχείων, 

στ) οι παρεπόµενες συµβάσεις ή πράξεις (ενέχυρο, υποθήκη, προσηµείωση, 

εγγύηση, ποινική ρήτρα) που ασφαλίζουν τις φορολογήσιµες πράξεις. 

Από το φόρο αυτό εξαιρούνται: 

α) πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 

β) πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς µορφωτικούς, φιλανθρωπικούς, 

αλληλοβοηθείας και εκπαιδευτικούς, 

γ) η αύξηση του κεφαλαίου που γίνεται, µε κεφαλαιοποίηση κερδών, 

αποθεµατικών ή προβλέψεων. 

Εξαιρείται επίσης και η περίπτωση κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών που 

πραγµατοποιείται µε την πράξη της µετατροπής ή της συγχώνευσης εταιρείας σε 

Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Ως αποθεµατικά νοούνται: 

• Τα αποθεµατικά που εµφανίζονται στον ισολογισµό της µετατρεπόµενης 

ή συγχωνευόµενης εταιρείας όπως τα τακτικά, έκτακτα και ειδικά 

αποθεµατικά. 

• Τα αφορολόγητα αποθεµατικά της µετατρεπόµενης ή συγχωνευόµενης 

εταιρείας, που έχουν σχηµατιστεί κατά καιρούς από διάφορους 

αναπτυξιακούς νόµους για παραγωγικές επενδύσεις. 

Ως κέρδη, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο συγκέντρωσης κατά την 

κεφαλαιοποίηση, νοούνται: 

• Τα αδιανέµητα κέρδη της µετατρεπόµενης ή συγχωνευόµενης εταιρείας. 

• Τα κέρδη της µετατρεπόµενης ή συγχωνευόµενης εταιρείας που δεν 

έχουν διανεµηθεί αλλά έχουν πιστωθεί στον λογαριασµό των εταίρων. 

Πρέπει, τέλος, να σηµειωθούν τα ακόλουθα: 

• Η κεφαλαιοποίηση καταθέσεων υπόκειται στον φόρο. 

• Σε περίπτωση έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο, η υπέρ το άρτιο διαφορά 

δεν υπάγεται κατά τον χρόνο καταβολής της σε φόρο συγκέντρωσης 

κεφαλαίων. Εφόσον όµως γίνει κεφαλαιοποίηση αυτής της διαφοράς, 

οφείλεται φόρος καθώς στην περίπτωση αυτή λαµβάνει χώρα αύξηση 

του κεφαλαίου. 
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Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επιβάλλεται στις εµπορικές εταιρείες και 

κοινοπραξίες επιτηδευµατιών, στις συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθµού, 

γενικά σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή 

κοινωνία, εφόσον επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό, και σε υποκαταστήµατα 

αλλοδαπής εταιρείας. 

 

5.2 ∆ιαδικασία Βεβαίωσης & Καταβολής του Φ.Σ.Κ. 

 Αφού οι παραπάνω αιτίες προς καταβολή Φ.Σ.Κ. αποφασιστούν και 

υπογραφούν µε σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο ή απόφαση της Γ.Σ. των 

µετόχων, υποχρεούται η εταιρεία να βεβαιώσει και να καταβάλλει το σχετικό ποσό 

που προκύπτει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.  

 Συγκεκριµένα, µέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή των σχετικών εγγράφων 

πρέπει να καταβληθεί στην οικεία ∆.Ο.Υ. ο Φ.Σ.Κ. ο οποίος ανέρχεται σε 1% επί 

του ποσού που αναγράφει το έγγραφο αυτό.  

 Περισσότερες πληροφορίες έχουν δοθεί στην παράγραφο 2.2.4 και πρακτικά 

θα το δούµε στο πρακτικό µέρος της εργασίας αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

6.1  Η Έννοια του Φ.Π.Α. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), είναι ένας άµεσος φόρος που 

επιβάλλεται στα αγαθά και υπηρεσίες, στα διάφορα στάδια της παραγωγής µέχρι το 

αγαθό και η υπηρεσία να φτάσει στον καταναλωτή, ανεξάρτητα αν πρόκειται για 

λιανική ή χονδρική πώληση. Καταβάλλεται τµηµατικά σε κάθε στάδιο παραγωγής ή 

συναλλαγής και επιρρίπτεται ολόκληρος στην τελική κατανάλωση. Το Φ.Π.Α. 

αποδίδεται από τον κατά νόµο υπόχρεο σε βάρος του αντισυµβαλλοµένου.  

 

6.2 Αντικείµενο & Υποκείµενο του Φόρου  

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης αξίας, 

αντικείµενο του φόρου είναι:  

• Η παράδοση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών και η εισαγωγή αγαθών 

εφόσον πραγµατοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της 

χώρας
12 από υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα, 

• Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγµατοποιείται στο 

εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο ή από µη υποκείµενο 

στο φόρο νοµικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείµενος στο φόρο 

εγκαταστηµένος σε άλλο κράτος µέλος.  

 

 Υποκείµενα του φόρου θεωρούνται:  

• Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση 

προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονοµική 

δραστηριότητα,    

• Κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγµατοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός 

καινούργιου µεταφορικού µέσου, το οποίο αποστέλλεται ή µεταφέρεται 

προς άλλο κράτος – µέλος. 

 

6.3 Συντελεστές Φ.Π.Α.  

Οι συντελεστές του Φ.Π.Α., ορίζονται σήµερα στο 19% (υψηλός 

συντελεστής) για τα αγαθά πολυτελείας και υπηρεσίες και στο 9% (χαµηλός 

                                                 
12 Ως εσωτερικό της χώρας ορίζεται η ελληνική επικράτεια εκτός της περιοχής του Αγίου Όρους 
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συντελεστής) για τα είδη πρώτης ανάγκης. Στα αγαθά εκπαίδευσης και στις 

συνδροµές ο συντελεστής Φ.Π.Α. είναι 4,5% (µειωµένος συντελεστής). 

Σε ορισµένες περιοχές της Ελλάδος όπως είναι οι Νοµοί Λέσβου, Χίου, 

Σάµου, ∆ωδεκανήσων, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου οι παραπάνω 

συντελεστές µειώνονται ακόµη περισσότερο σε 13%, 6% και 3%, αντίστοιχα.   

 

6.4 Εισροές – Εκροές & Φ.Π.Α.   

 Κατά την αγορά περιουσιακού στοιχείου από µια επιχείρηση, η επιχείρηση 

οφείλει να πληρώσει στον πωλητή πέραν της καθαρής αξίας του αγαθού και 

επιπλέον ποσοστό ως Φ.Π.Α.. Το ίδιο συµβαίνει και κατά την πώληση 

περιουσιακού στοιχείου.  

Οι αγορές λέγονται εισροές και η πωλήσεις εκροές. Τη διαφορά του Φ.Π.Α. 

που προκύπτει, µεταξύ εισροών και εκροών οφείλει η κάθε επιχείρηση να την 

αποδώσει στο τµήµα Φ.Π.Α. της ∆.Ο.Υ. της έδρας της, συµπληρώνοντας το έντυπο 

Φ2 – περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.. Όταν η διαφορά είναι θετική δηλαδή ο Φ.Π.Α. 

εκροών είναι µεγαλύτερος του Φ.Π.Α. εισροών  τότε η διαφορά αυτή πρέπει να 

αποδοθεί στην εφορία. Αν η διαφορά είναι αρνητική τότε η επιχείρηση θα έχει 

απαίτηση από την εφορία, δηλαδή έκπτωση φόρου τον επόµενο µήνα κατά το ποσό 

της διαφοράς, είτε επιστροφή του ποσού κατόπιν αιτήσεως του φορολογουµένου13. 

 

6.5 Υποβολή Περιοδικής & Εκκαθαριστικής ∆ήλωσης Φ.Π.Α.   

 Η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται κάθε µήνα και µέχρι τις 20 του 

επόµενου µήνα, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. 

Αντίθετα, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις Φ.Π.Α. κατατίθενται (από την ιστοσελίδα της 

Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, www.gsis.gr) 

οι µεν χρεωστικές µέχρι τις 26 του επόµενου µήνα ανεξαρτήτου Α.Φ.Μ. και η 

πληρωµή τους γίνεται µέσω ηλεκτρονική εντολής τραπέζης, οι δε πιστωτικές και 

µηδενικές µέχρι την τελευταία µέρα του µήνα. Η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., όταν 

κατατίθεται χειρόγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πρέπει να είναι σε 2 αντίτυπα. 

 

Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. αφορά συνολικά τις εισροές και εκροές 

που έχουν γίνει σε µια χρήση και κατατίθεται µέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 

                                                 
13 Τον τρόπο αιτήσεως επιστροφής Φ.Π.Α. θα το εξετάσουµε στο πρακτικό µέρος της παρούσας 
πτυχιακής εργασίας. 
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επόµενου έτους για κάθε εταιρεία. Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., όταν 

κατατίθεται χειρόγραφα πρέπει να είναι σε 3 αντίτυπα. Ηλεκτρονικά κατατίθεται 

µέχρι την 15η Μαρτίου του επόµενου έτους, εκτός αν αυτό οριστεί διαφορετικά από 

το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

7.1 Λύση & Εκκαθάριση της Ο.Ε. 

Η Ο.Ε. λύεται για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι δυνατό να οφείλονται:  

• στην ίδια την εταιρική σύµβαση, όπως π.χ. όταν ολοκληρώθηκε η 

πραγµατοποίηση του σκοπού της εταιρίας ή όταν συµπληρώθηκε, χωρίς 

να παραταθεί, ο χρόνος για τον οποίο είχε συσταθεί,  

• στην µεταβολή των συνθηκών συνεργασίας µεταξύ των εταίρων, όπως 

π.χ. αποχώρηση εταίρου λόγω διαφωνίας ή καταγγελία της εταιρικής 

συµβάσεως για σπουδαίο λόγο,  

• στην µεταβολή της νοµικής ή φυσικής καταστάσεως των εταίρων ή της 

νοµικής καταστάσεως της εταιρίας, όπως π.χ. θάνατος ή δικαστική 

απαγόρευση εταίρου, κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.  

Η λύση της εταιρίας αποτελεί ένα στιγµιαίο γεγονός το οποίο επιφέρει 

διακοπή των ενεργειών που αποβλέπουν στην επίτευξη του επιχειρηµατικού 

σκοπού. Η εταιρία όµως δεν αποβάλλει τη νοµική της προσωπικότητα και 

εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, κατά το οποίο:  

• Επιστρέφονται τα πράγµατα που είχαν εισφερθεί στην εταιρία κατά 

χρήση,  

• Ικανοποιούνται οι κάθε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους: Προηγούνται 

οι υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, το Ι.Κ.Α., τους εργαζόµενους και 

έπονται οι υποχρεώσεις προς τους δανειστές. Οι εµπραγµάτως 

ασφαλισµένοι έχουν προτεραιότητα, ακολουθούν οι υπόλοιποι τρίτοι 

ενώ τελευταίοι ικανοποιούνται οι εταίροι για τυχόν απαιτήσεις των από 

την εταιρία,  

• Ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Το προϊόν από 

την εκποίηση πραγµάτων επί των οποίων υφίστανται βάρη 

χρησιµοποιείται κατά προτεραιότητα για την ικανοποίηση των 

δανειστών υπέρ των οποίων υφίστανται οι εµπράγµατες εξασφαλίσεις.  

• Επιστρέφεται στους εταίρους η κεφαλαιακή εισφορά των. Εισφορές σε 

είδος, εκτός από αντίθετη συµφωνία, δεν αποδίδονται αυτούσιες, αλλά 

καταβάλλεται η αξία που είχαν κατά το χρόνο που εισφέρθηκαν. 
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Εισφορά προσωπικής εργασίας δεν αποτελεί αντικείµενο επιστροφής 

ούτε δηµιουργεί απαίτηση αποζηµιώσεως του εταίρου.  

• ∆ιανέµεται µεταξύ των εταίρων το ενδεχόµενο πλεόνασµα της 

εκκαθαρίσεως. Η διανοµή γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τη 

συµµετοχή τους στα κέρδη της εταιρίας. Αν στον ισολογισµό 

εµφανίζονται κέρδη παλιότερων χρήσεων ή ζηµίες που δεν έχουν 

καλυφθεί κατανέµονται σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής στα κέρδη 

ή στις ζηµίες, αντίστοιχα, και µεταφέρονται στους δοσοληπτικούς 

λογαριασµούς των εταίρων.  

Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως η εταιρία διατηρεί την επωνυµία της 

ακολουθούµενη από τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία των διαχειριστών 

παύει και αναλαµβάνουν οι εκκαθαριστές, που δεν είναι απαραίτητο να έχουν την 

ιδιότητα του εταίρου. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα αναλάβουν καθήκοντα 

εκκαθαριστών είναι δυνατό να ορίζονται από το καταστατικό της εταιρίας. Αν το 

καταστατικό δεν προβλέπει σχετικώς, ως εκκαθαριστές θεωρούνται όλοι οι εταίροι 

ενεργούντες από κοινού, µπορούν όµως µε οµόφωνη απόφαση να ορίσουν άλλους. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, τους εκκαθαριστές ορίζει το δικαστήριο.  

Αν, κατά τη λύση της εταιρίας ή κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, 

διαπιστωθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν επαρκούν για την 

ικανοποίηση των δανειστών της, οι διαχειριστές ή οι εκκαθαριστές, κατά 

περίπτωση, πρέπει να ζητήσουν την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση 

πτωχεύσεως. Την εκκαθάριση αναλαµβάνει τότε ο διοριζόµενος από το 

πρωτοδικείο σύνδικος της πτωχεύσεως, κατά τα καθοριζόµενα από το Πτωχευτικό 

∆ίκαιο. Η πτώχευση Ο.Ε. συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων της 

ατοµικώς.  

Η εκκαθάριση, όπως είναι φυσικό, διαρκεί επί ένα χρονικό διάστηµα κατά 

το οποίο οι αναγόµενες στον κύκλο της προηγούµενης οικονοµικής δραστηριότητας 

της εταιρίας ενέργειες διακόπτονται, εκτός αν η κάποια συνέχισή τους εξυπηρετεί 

τους σκοπούς της εκκαθαρίσεως: π.χ. κατά το στάδιο εκκαθαρίσεως µιας 

µεταποιητικής εταιρίας είναι δυνατό να γίνει κατεργασία υφισταµένων πρώτων 

υλών και να πωληθούν τα προϊόντα που θα παραχθούν, αν αυτό θα απέδιδε 

περισσότερο από ό.τι η εκποίηση αυτούσιων των πρώτων υλών.  
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Με την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως παύει να υφίσταται το νοµικό 

πρόσωπο της εταιρίας. Η ευθύνη όµως των εταίρων έναντι των τρίτων εξακολουθεί 

να υπάρχει. 

 

7.2 Λογιστική ∆ιαδικασία της Εκκαθάρισης της Ο.Ε. 

Οι λογιστικές ενέργειες, από την έναρξη της εκκαθαρίσεως µέχρι την 

οριστική λύση της Ο.Ε., ακολουθούν τα εξής στάδια:  

α) Συντάσσεται ισολογισµός κατά το χρόνο παύσεως της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας της Ο.Ε. Ο ισολογισµός αυτός είναι κανονικός 

ισολογισµός τέλους χρήσεως, αλλά µπορεί να αφορά περίοδο µικρότερη 

των 12 µηνών.  

β) Ακολουθεί η αποτίµηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού 

σε τιµές ρευστοποιήσεως των, τακτοποιούνται οι λογαριασµοί και 

γίνονται οι σχετικές εγγραφές προσαρµογής των µεταβαλλόµενων από 

την αποτίµηση οικονοµικών µεγεθών. Τότε αρχίζει η λειτουργία του 

λογαριασµού «∆ιαφορές αποτιµήσεως», Η διαδικασία αυτή, παρόλο που 

είναι χρήσιµη δεν είναι απαραίτητη.  

γ) Ακολουθούν Οι πράξεις εκκαθαρίσεως. Ρευστοποιείται το Ενεργητικό και 

εξοφλούνται από τις εισπράξεις αυτές οι πιστωτές.  

Οι λογαριασµοί που σχηµατίζονται στο στάδιο αυτό είναι:  

• «Έξοδα εκκαθαρισεως», στον οποίο καταχωρούνται όλα τα έξοδα που 

δηµιουργούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εκκαθαρίσεως και 

οι αµοιβές των εκκαθαριστών.  

• «Αποτελέσµατα εκκαθαρίσεως», στον οποίο καταχωρούνται οι 

διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως και της αξίας 

ρευστοποιήσεως των λογαριασµών. Στον λογαριασµό αυτό µεταφέρεται 

και το υπόλοιπο του λογαριασµού «∆ιαφορές αποτιµήσεως». Τελικά 

εξισώνεται µεταφερόµενος στους ατοµικούς λογαριασµούς των εταίρων 

κατά την αναλογία συµµετοχής τους στο αποτέλεσµα.  

δ) Αν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερα έτη, τότε στο τέλος κάθε χρήσεως 

συντάσσεται ισολογισµός. Ο ισολογισµός αυτός ακολουθεί κανόνες που 

εξυπηρετούν το σκοπό της εκκαθαρίσεως, άρα δεν έχει σχέση µε τον 

ετήσιο ισολογισµό εκµεταλλεύσεως. Σηµειώνεται ότι, στις υπό 
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εκκαθάριση εταιρίες, οι χρήσεις υπολογίζονται ως πλήρη δωδεκάµηνα 

διαστήµατα που αρχίζουν από την ηµεροµηνία που η εταιρία έχει τεθεί 

υπό εκκαθάριση.  

ε) Συντάσσεται ο τελικός ισολογισµός τέλους της εκκαθαρίσεως βάσει του 

οποίου οι εκκαθαριστές λογοδοτούν στους εταίρους.  

στ) Τέλος κλείνουν τα βιβλία της Ο.Ε αφού µεταφερθεί ο λογαριασµός του 

εταιρικού κεφαλαίου στους ατοµικούς λογαριασµούς των εταίρων, 

οπότε προκύπτει αν έχει να παίρνει ή υποχρεώνεται να καταβάλει 

πρόσθετο ποσό ο κάθε εταίρος.  

Ως προς το καθαρά τεχνικό µέρος των λογιστικών διαδικασιών, δύο 

διδασκαλίες έχουν διατυπωθεί:  

α) Οι λογιστικές εγγραφές της εκκαθαρίσεως διενεργούνται στα ήδη 

τηρούµενα βιβλία της υπό εκκαθάριση εταιρίας,  

β) Τα βιβλία της υπό εκκαθάριση εταιρίας δέχονται µόνο τις εγγραφές που 

είναι απαραίτητες για την κατάρτιση του ισολογισµού κατά τον χρόνο 

παύσεως της επαγγελµατικής δραστηριότητας της Ο.Ε. Ακολούθως, τα 

υπόλοιπα όλων των λογαριασµών µεταβιβάζονται στον εκκαθαριστή. Τα 

βιβλία της εταιρείας κλείνουν και ο εκκαθαριστής ανοίγει νέα, τα οποία 

θεωρεί στο όνοµα της «Χ, Ο.Ε υπό εκκαθάριση».  

Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η µεταβίβαση των υπολοίπων γίνεται µε τη 

δηµιουργία ενός λογαριασµού στο όνοµα του εκκαθαριστή, όπου µεταφέρονται όλα 

τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µε δύο εγγραφές:  

 

Εκκαθαριστής                                                                               Α  

(Λογαριασµοί Ενεργητικού)                                                                      Α  

Μεταβίβαση υπολοίπων λογ/σµών Ενεργητικού  

(Λογαριασµοί Παθητικού)                                                          Α  

Εκκαθαριστής                                                                                                    Α  

Μεταβίβαση υπολοίπων λογ/σµών Παθητικού  

 

Με τις εγγραφές αυτές, οι λογαριασµοί ενεργητικού και παθητικού 

εξισώνονται Αυτόµατη είναι και η εξίσωση του λογαριασµού «Έκκαθαριστήο-, 

λόγω της ισότητας µεταξύ Ενεργητικού και Παθητικού.  
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Για το άνοιγµα των νέων βιβλίων που προορίζονται για την εκκαθάριση, θα 

δηµιουργηθεί σε αυτά λογαριασµός στο όνοµα της υπό εκκαθάριση εταιρίας και θα 

γίνουν οι ακόλουθες εγγραφές:  

 

(∆ιάφοροι Λογαριασµοί Ενεργητικού)                                   Α  

Χ, Ο. Ε. υπό εκκαθάριση                                                                                 Α  

Ανάληψη ενεργητικών στοιχείων της Χ, ΟΕ  

 

Χ, Ο. Ε. υπό εκκαθάριση                                                       Α  

(∆ιάφοροι Λογαριασµοί Παθητικού)                                                             Α  

Ανάληψη παθητικών στοιχείων της Χ, ΟΕ  

 

∆εν κρίνουµε άσκοπο να σηµειώσουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις, 

παρόλο που οι περισσότερες προκύπτουν από τα όσα έχουν λεχθεί:  

α) Στον λογαριασµό «Αποτελέσµατα Εκκαθαρίσεως» µεταφέρονται τα 

υπόλοιπα των λογαριασµών «∆ιαφορές αποτιµήσεως» και «'Εξοδα 

Εκκαθαρίσεως». Στον ίδιο λογαριασµό µεταφέρονται και οι τυχόν 

εµφανιζόµενοι λογαριασµοί «Φήµη και Πελατεία», «'Εξοδα ιδρύσεως 

και οργανώσεως» καθώς και κάθε άλλος λογαριασµός εξόδου πολυετούς 

αποσβέσεως, επειδή αποτελούν λογαριασµούς κόστους επενδύσεως που 

δεν ολοκληρώθηκε η απόσβεσή του.  

β) Ο λογαριασµός ζηµιών, αν υπάρχει, συµψηφίζεται µε τον λογαριασµό 

αποθεµατικών αν η συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ίδια µε τη 

συµµετοχή τους στις ζηµίες. Στην αντίθετη περίπτωση, οι ζηµίες 

µεταφέρονται στους ατοµικούς λογαριασµούς.  

γ) Τα αποθεµατικά µεταφέρονται στους ατοµικούς λογαριασµούς σύµφωνα 

µε το ποσοστό συµµετοχής των εταίρων στα κέρδη.  

δ) Ο λογαριασµός «Αποτελέσµατα Εκκαθαρίσεως» µεταφέρεται στους 

ατοµικούς λογαριασµούς ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής των 

εταίρων στο αποτέλεσµα, κέρδος ή ζηµία κατά περίπτωση.  

ε) Οι λογαριασµοί απολήψεων µεταφέρονται στους ατοµικούς 

λογαριασµούς, στους οποίους µεταφέρεται και το υπόλοιπο του 

λογαριασµού «Εταιρικό κεφάλοιο» σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής 

τους σε αυτό.  
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7.3 ∆ιανοµή του Επιχειρησιακού Αποτελέσµατος της Ο.Ε. 

Το καταστατικό της Ο.Ε., όπως έχει προαναφερθεί πρέπει να καθορίζει και 

τον τρόπο µε τον οποίο οι εταίροι µετέχουν στο αποτέλεσµα. Σε περίπτωση που 

τέτοιος καθορισµός δεν γίνεται, η συµµετοχή πραγµατοποιείται κατά ίσα µερίδια 

λόγω του υπάρχοντος προσωπικού στοιχείου στις σχέσεις των εταίρων. 

Η συµµετοχή στο αποτέλεσµα, όταν καθορίζεται από το καταστατικό, δεν 

είναι απαραίτητο να ακολουθεί τα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο. Και τούτο 

επειδή ενδέχεται να υπάρχουν εταίροι των οποίων η ουσιαστική προσφορά στην 

Ο.Ε. να είναι άλλη από την κεφαλαιακή των συµµετοχή, π.χ. ειδικές γνώσεις ή 

προσωπική εργασία και για τον λόγο αυτό να µην είναι δίκαιο να γίνει η κατανοµή 

του αποτελέσµατος κατά τον λόγο της κεφαλαιακής των συµµετοχής. Σηµειώνουµε 

πάντως ότι κάθε διαφοροποίηση του ποσοστού συµµετοχής των εταίρων στα 

αποτελέσµατα έναντι της συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο σηµαίνει ότι υπάρχει 

ειδικός λόγος για τη διαφοροποίηση αυτή.  

Είναι επίσης δυνατό να συµφωνηθούν διαφορετικά ποσοστά για τη 

συµµετοχή στα κέρδη και για τη συµµετοχή στις ζηµίες. Αποκλεισµός όµως 

εταίρου από τη συµµετοχή στα κέρδη ή στις ζηµίες απαγορεύεται, µε µόνη 

εξαίρεση την περίπτωση εταίρου ο οποίος εισφέρει µόνο προσωπική εργασία, υπέρ 

του οποίου µπορεί να τεθεί ρήτρα για µη συµµετοχή του στις ζηµίες.  

Πάντως, το θέµα της συµµετοχής στα αποτελέσµατα µπορεί να παρουσιάσει 

ιδιότυπες πτυχές και αναφέρουµε ενδεικτικά τη διανοµή κέρδους από υπερτίµηση. 

Γενικά, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο πρέπει να 

µοιράζεται µόνο η αξία του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε αξία πέρα από αυτήν, που 

εµφανίζεται ως περιουσία της Ο.Ε. και προήλθε από οποιαδήποτε αιτία (εκτός 

βέβαια από νέες εισφορές) είναι εισόδηµα της Ο.Ε., και διανέµεται στους εταίρους 

όπως τα κέρδη ή κεφαλαιοποιείται, αλλά και πάλι ανάλογα µε τα ποσοστά 

συµµετοχής στα κέρδη. Εποµένως και τα τυχόν αφανή αποθεµατικά της Ο.Ε., 

υλοποιούµενα κατά τη λύση της εταιρίας, όπως και κάθε αξία από υπερτίµηση 

εισφερθέντων υλικών στοιχείων (χρεογράφων, αποθεµάτων κ.λ.π.), αλλά και καθετί 

που περιέρχεται στην επιχείρηση πέρα των εισφορών των εταίρων, πρέπει να 

αντιµετωπισθεί µε τον ίδιο τρόπο. Αυτό γίνεται σαφές αν ανατρέξουµε στις περί 

οντότητας των επιχειρήσεων απόψεις. Ο εταίρος, µε το να εισφέρει κατά κυριότητα 



 53 

στην εταιρία ένα συγκεκριµένο αγαθό, αποξενώνεται από αυτό. Εποµένως, έχει 

αποξενωθεί και από οποιαδήποτε µεταβολή στην αξία του: η κάθε µεταβολή της 

αξίας στοιχείου που έγινε αντικείµενο εισφοράς δεν ανήκει στον εταίρο λόγω 

εισφοράς κεφαλαίου αλλά λόγω δικαιώµατος συµµετοχής στο αποτέλεσµα. 

∆ιαφορετική µεταχείριση θα είχε ως συνέπεια τη διαφοροποίηση του τρόπου 

λογισµού σε περίπτωση εισφοράς υλικών στοιχείων διαφορετικών κατηγοριών π.χ. 

ακινήτων και εµπορευµάτων.  

 

7.4 Τρόποι Καθορισµού Συµµετοχής στο Αποτέλεσµα 

Η συµµετοχή στο αποτέλεσµα µπορεί να γίνει είτε µε τον καθορισµό ενός 

ειδικού ποσοστού είτε βάσει του ποσοστού συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. 

α) Καθορισµός βάσει ειδικού ποσοστού: Στην περίπτωση αυτή ορίζεται 

συγκεκριµένα το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταίρου στα κέρδη ή στις 

ζηµίες. Π.χ. ο εταίρος Α συµµετέχει στο αποτέλεσµα κατά 30% και ο 

εταίρος Β κατά 70%, ή ο Α συµµετέχει κατά 40% στα κέρδη και 25% 

στις ζηµίες ενώ ο Β κατά 60% και 75% αντίστοιχα.  

β) Καθορισµός βάσει του ποσοστού συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο: 

Στην περίπτωση αυτή η συµµετοχή γίνεται κατά τα ίδια ποσοστά ή κατά 

τις ίδιες αναλογίες µε τα ποσοστά ή τις αναλογίες των εισφορών που 

απαρτίζουν το ΕΚ Αν π.χ. το κεφάλαιο µιας Ο.E. που ανέρχεται σε 

€1.000.000, έχει εισφερθεί κατά €600.000 από τον Α (ποσοστό 60%) και 

€400.000 από τον Β (ποσοστό 40%), η συµµετοχή στα αποτελέσµατα θα 

είναι αντίστοιχα 60% και 40%. Ή αν σε συνολικό κεφάλαιο Ο.Ε. 

€600.000 µετέχουν ο Α µε εισφορά €400.000 (2/3) και ο Β µε εισφορά 

€200.000 (1/3) η συµµετοχή θα είναι, αντίστοιχα, 2/3 και 1/3.  

 Εξάλλου είναι σκόπιµο να συµφωνούνται οι όροι απολήψεων των εταίρων 

και να διατυπώνεται σαφώς στο καταστατικό αν ο υπολογισµός συµµετοχής στα 

κέρδη βασίζεται επί της συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο όπως τούτο προκύπτει 

από το σχετικό λογαριασµό ή το καταστατικό, ή αν βασίζεται στο κεφάλαιο που 

πραγµατικά διέθεσε κάθε εταίρος κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Είναι πιθανό, 

Π.χ., ο εταίρος Α να µην αποσύρει τα κέρδη του, ενώ ο εταίρος Β να έχει κάνει 

απολήψεις. Έτσι, ο υπολογισµός διανοµής κερδών είναι δυνατό να συµφωνηθεί ότι 

θα βασίζεται είτε στο τυπικό κεφάλαιο που διέθεσε κάθε εταίρος, είτε στο 

ουσιαστικά δεσµευµένο κεφάλαιό του. Βέβαια, στη δεύτερη περίπτωση θα 
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υπολογίζεται ο σταθµικός µέσος όρος του δεσµευσθέντος κεφαλαίου' η στάθµιση 

θα γίνεται βάσει του χρόνου, µε τον καθορισµό χρονοποσών.  

Συνέπεια του τρόπου αυτού είναι ότι η συµµετοχή στο αποτέλεσµα 

ενδεχοµένως δεν εµφανίζει σταθερότητα, αλλά µεταβάλλεται:  

• Ανάλογα µε τη συµµετοχή κάθε εταίρου στη δηµιουργία του συνολικού 

ιδίου κεφαλαίου, και  

• Ανάλογα µε το χρόνο που το κεφάλαιο κάθε εταίρου παραµένει στην 

εταιρεία.  

Παραθέτουµε στη συνέχεια περιπτώσεις που προκύπτουν από τον 

καθορισµό του ποσοστού συµµετοχής στο συνολικό ίδιο κεφάλαιο της Ο.Ε ως 

βάσεως διανοµής κερδών.  

Ας υποθέσουµε ότι:  

• Ο εταίρος Α πραγµατοποίησε απολήψεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 

ενώ δεν απέσυρε τα κέρδη του της προηγούµενης χρήσεως, τα οποία 

υποθέτουµε ότι ήταν ίσα προς το 1/3 των απολήψεων.  

• Στο τέλος αυτής της χρήσεως η σε πραγµατοποίησε ζηµίες.  

• Ο Β είχε αποσύρει τα κέρδη που αναλογούσαν σε αυτόν κατά την 

προηγούµενη χρήση, ενώ δεν πραγµατοποίησε απολήψεις κατά την 

τρέχουσα χρήση.  

Το ερώτηµα είναι: αν ο υπολογισµός συµµετοχής στα κέρδη στηρίζεται στη 

διαµόρφωση του κεφαλαίου που είναι πραγµατικά δεσµευµένο στη Ο.Ε ποια αξία 

κεφαλαίου θα ληφθεί ως βάση υπολογισµού; Αυτή που προκύπτει από τις 

λογιστικές ενδείξεις κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της τρέχουσας 

χρήσεως;  

Είναι δυνατό να ορισθεί ως βάση υπολογισµού συµµετοχής στα κέρδη η 

συµµετοχή στο ίδιο κεφάλαιο της Ο.Ε.. βάσει λογιστικών ενδείξεων στην αρχή της 

χρήσεως ή ο µέσος όρος του πραγµατικά διατεθέντος από τους εταίρους κεφαλαίου. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι είναι δυνατό να έχει συµφωνηθεί και απαγόρευση 

απολήψεων πέρα από ένα ποσό ή από κάποιο ποσοστό που υπολογίζεται επί των 

κερδών ή κατ' άλλο τρόπο. Η τελευταία αυτή απαγόρευση, κατόπιν συµφωνίας, 

αποβλέπει στο να αποκλεισθεί περίπτωση καταδολιεύσεων, επειδή µε την πολιτική 

απολήΨεων µπορεί ένας εταίρος να αποσύρει, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 

µεγάλο τµήµα από την πραγµατική του εισφορά. Αν η συµµετοχή στο αποτέλεσµα 
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προσδιορίζεται µε βάση τη συµµετοχή στο κεφάλαιο της Ο.Ε. η συµµετοχή αυτή 

στο κεφάλαιο θα ήταν πιο ορθό να καθορίζεται µε χρονοποσά, ώστε να προκύπτει η 

πραγµατική συµµετοχή κάθε εταίρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.∆ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ – Φ.Μ.Υ. 

 

8.1 Ι.Κ.Α.  

 Από τη στιγµή που µια εταιρεία αποφασίσει να προσλάβει προσωπικό 

οφείλει να τηρήσει συγκεκριµένη διαδικασία προκειµένου για την πρόσληψη και 

πληρωµή αυτού.  

 Το πρώτο στάδιο είναι η επαφή µε το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η 

επιχείρηση που προτίθεται να προσλάβει για πρώτη φορά προσωπικό οφείλει να 

απευθυνθεί στο αρµόδιο υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. προκειµένου να απογραφεί. 

Απογραφή εργοδότη σηµαίνει να προσέλθει αυτός ή εκπρόσωπος του µαζί µε την 

έναρξη της επιχείρησης, και να εκδοθεί στο όνοµα της επιχείρησης Αριθµός 

Μητρώου Εργοδότη, µε τον οποίο θα συναλλάσσεται πλέον µε το Ι.Κ.Α.. 

Παράλληλα δίδεται σε αυτόν το αποκαλούµενο «πορτοκαλί βιβλίο» στο οποίο 

αναγράφονται τα στοιχεία, προσωπικά και οικονοµικά, του κάθε 

νεοπροσλαµβανοµένου υπαλλήλου. 

 Οι υποχρεώσεις µιας επιχείρησης απέναντι στο Ι.Κ.Α. είναι: 

• Καταβολή εισφορών σε µηνιαία βάση: η καταβολή µπορεί να γίνει είτε 

στο αρµόδιο κατάστηµα Ι.Κ.Α., είτε µε εντολή τραπέζης, το αργότερο 

µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα. (π.χ. για το µήνα Ιανουάριο η 

καταβολή γίνεται µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, κ.ο.κ.). 

• Κατάθεση Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης ανά τρίµηνο: η κατάθεση 

γίνεται είτε στο αρµόδιο κατάστηµα Ι.Κ.Α. µετά το τέλος του τριµήνου 

από την 1η ηµέρα ανάλογα µε το Α.Μ.Ε., είτε ηλεκτρονικά14 (από την 

ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. www.ika.gr) µετά το τέλος τους τριµήνου και 

µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα. (π.χ. για το τρίµηνο 01/01-31/03 

κατατίθεται είτε από την 1η Απριλίου στο κατάστηµα, είτε µέχρι την 30η 

Απριλίου ηλεκτρονικά, κ.ο.κ.). 

 

 

 

                                                 
14 Για να καταθέσει ηλεκτρονικά τις δηλώσεις της µια επιχείρηση θα πρέπει πρώτα να έχει εκδώσει 
κωδικούς από την ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Κ.Α.. 
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8.2 Ο.Α.Ε.∆.  

 Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής της επιχείρησης στο 

Ι.Κ.Α. µπορεί όποτε αυτή το επιθυµεί να προσλάβει προσωπικό. Για την πρόσληψη 

ενός υπαλλήλους, είτε αυτός θα προσληφθεί ως µισθωτός, είτε ως ωροµίσθιο, είτε 

ως ηµεροµίσθιος, είτε µε σποραδική απασχόληση, η διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

 Η επιχείρηση οφείλει να συµπληρώσει το κατάλληλο έντυπο που 

προµηθεύεται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, και αφού 

υπογραφεί από τον εργαζόµενο και τον εργοδότη, να κατατεθεί στον οργανισµό, 

µέσα σε 8 ηµερολογιακές µέρες από την ηµέρα πρόσληψης.  

 Σε περίπτωση οικειοθελής αποχώρησης ή απόλυσης του εργαζοµένου, η 

επιχείρηση πρέπει να καταθέσει και πάλι µέσα σε 8 ηµερολογιακές µέρες το 

αντίστοιχο έντυπο15. 

 

8.3 Επιθεώρηση Εργασίας  

 Μετά την κατάθεση της πρόσληψης του εργαζοµένου στον Ο.Α.Ε.∆. η 

επιχείρηση οφείλει να συµπληρώσει τον Πίνακα Προσωπικού, ειδικό έντυπο που 

κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, και στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία 

προσωπικά και οικονοµικά του κάθε εργαζοµένου, καθώς και το ωράριο εργασίας 

του. Μαζί µε τον πίνακα προσωπικού κατατίθενται τυχόν συµβάσεις που έχουν 

συναφθεί µεταξύ επιχείρησης και εργαζοµένου, σε περίπτωση που ο υπάλληλος – 

εργάτης εργάζεται µε διαφορετικό ωράριο πλην αυτού της πλήρης απασχόλησης, ή 

για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

 Ο πίνακας προσωπικού κατατίθεται µέσα σε 15 ηµερολογιακές µέρες από 

την πρόσληψη του εργαζοµένου. Ιδιαιτέρως, ο πίνακας προσωπικού κατατίθεται 

ξανά και συγκεντρωτικά για όλους τους εργαζοµένους από τις 15 Σεπτεµβρίου 

µέχρι τις 15 Νοεµβρίου κάθε έτους.  

 

8.4 Μισθοδοσία – Φ.Μ.Υ.  

8.4.1 Μισθοδοσία 

 Η επιχείρηση που απασχολεί εργάτες ή υπαλλήλους, είναι υποχρεωµένη να 

συντάξει, στο τέλος κάθε µήνα, µισθοδοτική κατάσταση. Στη µισθοδοτική 

κατάσταση καταχωρούνται µε τη σειρά, τα ονοµατεπώνυµα των εργαζοµένων και 

                                                 
15 Βλ. παράρτηµα 
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δίπλα οι ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές του κάθε εργαζοµένου χωριστά, οι 

εργοδοτικές εισφορές, οι εισφορές εργαζοµένου16 και ο παρακρατούµενος φόρου 

µισθωτών υπηρεσιών.  

 Οι ακαθάριστες αποδοχές υπολογίζονται από την επιθεώρηση εργασίας 

ανάλογα µε το επάγγελµα του υπαλλήλου, το µορφωτικό του επίπεδο, κοινωνικά 

κριτήρια και προϋπηρεσία.  

8.4.2 Φ.Μ.Υ.  

 Ως Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) καλείται ο παρακρατούµενος 

φόρος ο οποίος υπολογίζεται από τις εταιρίες που διαθέτουν έµµισθο ή ωροµίσθιο 

προσωπικό στη µισθοδοσία τους. Ο φόρος αυτός παρακρατείται κάθε δίµηνο και 

αποδίδεται στην εφορία µετά τη λήξη του διµήνου και µέσα σε 20 ηµέρες (π.χ. για 

τη µισθοδοσία Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, ο φόρος θα αποδοθεί µέχρι τις 20 

Μαρτίου). Για την απόδοση του φόρου συµπληρώνεται η δήλωση προσωρινού 

φόρου.  

Στο τέλος της χρήσης και µέχρι τις 31 Μαρτίου του επόµενου έτους 

συµπληρώνεται η οριστική δήλωση του φόρου µισθωτών υπηρεσιών η οποία 

περιλαµβάνει συγκεντρωτικά τις ακαθάριστες αποδοχές και τα ποσά του φόρου που 

έχουν παρακρατηθεί για µισθωτές υπηρεσίες όλου του έτους. 

Ο Φ.Μ.Υ. υπολογίζεται για κάθε εργαζόµενο ανάλογα µε κλίµακες φόρου 

εισοδήµατος που ισχύουν για µισθωτούς κάθε χρήση. Για τη χρήση 2009, κατά την 

οποία θα διεξαχθεί και το παράδειγµα µας οι κλίµακες φόρου εισοδήµατος είναι: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟ

Σ (ΕΥΡΩ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Σ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ %  

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Υ (ΕΥΡΩ) 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟ

Σ (ΕΥΡΩ) 

ΦΟΡΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

12.000,00 0 0,00 12.000,00 0,00 

18.000,00 25 4.500,00 30.000,00 4.500,00 

45.000,00 35 17.750,00 75.000,00 21.250,00 

Άνω 75.000,00 40    

 

                                                 
16 Βλ. πίνακα στο παράρτηµα. 
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Να σηµειώσουµε ότι το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου των 

κλιµάκων του φόρου εισοδήµατος αυξάνεται κατά 1.000,00€ εάν ο 

φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά 2.000,00€ εάν έχει δύο 

τέκνα που τον βαρύνουν, κατά 10.000,00€ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν 

και κατά 1.000,00€ για κάθε ένα τέκνο πάνω από τρία. Π.χ. εάν µισθωτός 

φορολογούµενος έχει δύο τέκνα το αφορολόγητο του πρώτου κλιµακίου της 

κλίµακας µισθωτών – συνταξιούχων διαµορφώνεται στα 14.000,00€, εάν έχει τρία 

τέκνα το αφορολόγητο διαµορφώνεται στα 22.000,00€, εάν έχει τέσσερα τέκνα το 

αφορολόγητο διαµορφώνεται στα 23.000,00€ κ.ο.κ.. Το ποσό µε το οποίο 

προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, µειώνει το ποσό του 

δεύτερου κλιµακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιµακίου.  

Για τους υπαλλήλους που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, ο παρακρατούµενος 

Φ.Μ.Υ. προσδιορίζεται µε τον πολλαπλασιασµό του ανάλογου συντελεστή Φ.Μ.Υ. 

που προκύπτει από το ακαθάριστο ηµεροµίσθιο. Αν ο εργάτης προσφέρει τις 

υπηρεσίες του µε σύµβαση αορίστου χρόνου ή αν η διάρκεια της απασχόλησης του 

στην επιχείρηση προβλέπεται να ξεπεράσει το ένα έτος, τότε η παρακράτηση του 

Φ.Μ.Υ. γίνεται όπως ακριβώς και µε τους υπαλλήλους. Αν στον ηµεροµίσθιο 

εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αµοιβές (π.χ. υπερωρίες, επιδόµατα 

παραγωγής κ.λ.π.) τότε ο συντελεστής παρακράτησης του Φ.Μ.Υ. υπολογίζεται µε 

βάση το ποσό του µέσου ηµεροµισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι 

αµοιβές.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & 

ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε. – ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

9.1 Εισαγωγικά Στοιχεία Ο.Ε.  

 Για την κατανόηση όλων όσων προαναφέρθηκαν, θα παρατεθεί στη 

συνέχεια ένα παράδειγµα οµόρρυθµης εταιρείας, από την έναρξη της, τη θεώρηση 

βιβλίων και στοιχείων της, τη λειτουργία της ενδεικτικά για ένα τρίµηνο, µέχρι τη 

λήξη της χρήσης αυτής και κατάθεσης όλων των φορολογικών υποχρεώσεων 

τέλους χρήσης.  

Μερικά στοιχεία για την εξεταζόµενη επιχείρηση: Η έναρξη της γίνεται την 

01/10/2009, από δύο εταίρους µε την επωνυµία «Μαµαλούδης Χ. & Τσιλιγκίρης Π. 

Ο.Ε.» δραστηριοποιείται στον κλάδο των ηλεκτρικών ειδών. Η εταιρεία έχει την 

έδρα της στο Ηράκλειο – Κρήτης, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 37, σε κατάστηµα 

που ενοικιάζει από την εταιρεία «Κτηµατοµεσιτική Α.Ε.», καταβάλλοντας ενοίκιο 

3.000,00€ το µήνα. Λόγω της περιοχής υπάγεται στην Β΄ ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου. 

∆ιαθέτει δύο φορτηγά αυτοκίνητα, και απασχολεί 2 οδηγούς, 2 ταµίες, 3 πωλητές 

και έναν υπεύθυνο πωλήσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα εµφανιστούν στο 

καταστατικό της εταιρείας, καθώς και στον υπολογισµό των υποχρεώσεων της.  

 

9.2 Έναρξη Επιχείρησης 

9.2.1 Προέγκριση Επωνυµίας  

Μετά από µια συνάντηση που είχαν οι 2 εταίροι αποφασίζουν τη σύσταση 

µιας Ο.Ε. που να δραστηριοποιείται στον κλάδο των ηλεκτρικών ειδών. 

Προσλαµβάνουν τη δικηγόρο Βουτακτάκη Αγγελική και τον λογιστή Φραγκούλη 

Γεώργιο να αναλάβουν τα νοµικά και λογιστικά θέµατα της εταιρείας.  

Η δικηγόρος Βουτακτάκη Αγγελική κατόπιν εντολής των τριών εταίρων 

επισκέπτεται το Εµπορικό Επιµελητήριο Ηρακλείου για να βεβαιωθεί ότι η 

επωνυµία «Μαµαλούδης Χ. & Τσιλιγκίρης Π. Ο.Ε.» καθώς και ο διακριτικός τίτλος 

«ΑΛΦΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ο.Ε.», που επέλεξαν δεν έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη 

Ο.Ε.. Για την κατοχύρωση των παραπάνω η δικηγόρος καταθέτει σχετική αίτηση17 

                                                 
17 Βλ. Παράρτηµα Εντύπων. 
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και καταβάλει 4,40€.  Η επιλεγµένη επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος είναι 

αποδεκτά, και δίνεται η σχετική βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυµίας.  

9.2.2 Σύνταξη Ιδιωτικού Συµφωνητικού Επαγγελµατικής Μίσθωσης  

 Στη συνέχεια η δικηγόρος της υπό δηµιουργία εταιρείας συντάσσει το 

ιδιωτικό συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης. Το συµφωνητικό αυτό 

κατατίθεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου, µέσα σε ένα µήνα 

από την υπογραφή του. Ένα ιδιωτικό συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης 

περιλαµβάνει τα στοιχεία των συµβαλλοµένων, καθώς και τους όρους συµφωνίας. 

9.2.3 Σύνταξη Καταστατικού  

 Μετά τη σύνταξη του Ιδιωτικού Συµφωνητικού Επαγγελµατικής Μίσθωσης 

η δικηγόρος συντάσσει το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο και υπογράφεται 

από τους δύο εταίρους και στη συνέχεια κατατίθεται στην εφορία και στο 

πρωτοδικείο. Το καταστατικό της εταιρείας παρατίθεται στο τέλος της παρούσας 

εργασίας στο Παράρτηµα Α.  

9.2.4 Επιµελητήριο – Έγκριση Επωνυµίας  

Από τα αντίγραφα που έχει εκδώσει η δικηγόρος, ο λογιστής επισκέπτεται 

το επιµελητήριο έχοντας τα 2 µαζί του, καθώς και τον αύξοντα αριθµό της 

βεβαίωσης προέγκρισης επωνυµίας (τον αριθµό αυτό τον έχουµε από την αίτηση 

προέγκριση που έχουµε ήδη λάβει κατά το πρώτο βήµα της διαδικασίας) και µία 

αίτηση. Το επιµελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο, 

θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώµατος χρήσης της Επωνυµίας και 

∆ιακριτικού τίτλου. Παράλληλα µας προσκοµίζει σχετική βεβαίωση.   

9.2.5 Καταβολή Φ.Σ.Κ.  

Όπως έχει προαναφερθεί στο θεωρητικό µέρος της παρούσας πτυχιακής 

εργασίας πρέπει κατά την έναρξη της επιχείρησης και εντός δεκαπενθηµέρου να 

καταβληθεί ο Φ.Σ.Κ.. Στις 10 Οκτωβρίου, λοιπόν, ο λογιστής της εταιρείας 

επισκέπτεται την Β΄ ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου, και συγκεκριµένα το τµήµα Φ.Π.Α., για να 

καταθέσει τη δήλωση του Φ.Σ.Κ. και να κάνει την πληρωµή αυτού και του 

παραβόλου. Για τη διαδικασία αυτή χρειαζόµαστε: 

• 2 αντίγραφα του καταστατικού εκ των οποίων το ένα είναι θεωρηµένο 

από το επιµελητήριο Ηρακλείου, 

• Επιταγή µε το αναγραφόµενο ποσό που θα καταβληθεί, και  
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• Την δήλωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου εις τριπλούν18. 

Ο αρµόδιος υπάλληλος του τµήµατος Φ.Π.Α. της Β΄ ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου, 

θεωρεί το καταστατικό και µας επιστρέφει το διπλότυπο καταβολής και το ένα από 

τα δύο αντίγραφα της δήλωσης Φ.Σ.Κ.. 

Στη συνέχεια πληρώνουµε το ποσό των 200,00€ (20.000.00€ * 1%) στο 

ταµείο της υπηρεσίας επιδεικνύοντας το διπλότυπο και την επιταγή. Το αντίγραφο 

του διπλοτύπου µας επιστρέφεται, το οποίο αποτελεί το παραστατικό µε το οποίο 

θα κάνουµε την εγγραφή καταβολής. 

9.2.6 Ταµείο Νοµικών & Ταµεία Πρόνοιας ∆ικηγόρων 

Το επόµενο βήµα είναι να κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασµό 

νοµικών και δικηγόρων το 0,5% και 1% αντίστοιχα του εταιρικού κεφαλαίου. 

∆ηλαδή ο λογιστής θα πρέπει να κάνει κατάθεση το ποσό των 300,00€. 

9.2.7 Πρωτοδικείο Ηρακλείου 

 Ο λογιστής της εταιρείας επιστρέφει στην δικηγόρο δύο θεωρηµένα 

αντίγραφα καταστατικού – από εµπορικό επιµελητήριο και εφορία – το αντίγραφο 

κατάθεσης στο ταµείο Νοµικών και το ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων. Τα παραπάνω 

κατατίθενται στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου στις 12 Οκτωβρίου 2009 για 

δηµοσίευση. Η δηµοσίευση αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης – σύστασης της Ο.Ε.. 

9.2.8 Επιµελητήριο – Ο.Α.Ε.Ε. 

 Στις 15 Οκτωβρίου 2009, ο λογιστής της εταιρείας επιστρέφει στο Εµπορικό 

Επιµελητήριο Ηρακλείου προκειµένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή της εταιρείας 

σε αυτό. 

 Επίσης, οι δύο εταίροι οφείλουν να εγγραφούν στον Ο.Α.Ε.Ε.19 από τον 

οποίο λαµβάνουν βεβαίωση εγγραφής απαραίτητη για την έναρξη της επιχείρησης 

στην ∆.Ο.Υ.. 

9.2.9 Έναρξη – Β΄ ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου 

 Στη συνέχεια ο λογιστής είναι έτοιµος να κάνει και επίσηµα πια την έναρξη 

της επιχείρησης στην εφορία στο τµήµα µητρώου. Αρχικά συµπληρώνει τα έντυπα 

Μ3 και Μ720.   

                                                 
18 Βλ. παράρτηµα εντύπων 
19 Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. 
20 Βλ. παράρτηµα εντύπων. 
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 Πριν κατατεθούν τα προαναφερθέντα έντυπα στο µητρώο γίνεται αυτοψία 

από ελεγκτή της ∆.Ο.Υ., ο οποίος και υπογράφει την έκθεση και τα στοιχεία 

αυτοψίας στο τέλος του εντύπου Μ3.  

 Τα έντυπα αυτά συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

• Καταστατικό θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, 

• Βεβαίωση εγγραφής από το Εµπορικό Επιµελητήριο Ηρακλείου, 

• Βεβαίωση εγγραφής των τριών µελών στον Ο.Α.Ε.Ε.,  

• Το ιδιωτικό συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης που έχουµε ήδη 

καταθέσει,  

• Εξουσιοδότηση στο όνοµα του λογιστή που είναι αρµόδιος να εκτελέσει 

τη διαδικασία.  

Το επόµενο βήµα µας είναι η διαδικασία της θεώρησης βιβλίων και 

στοιχείων.  

 

9.3 Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων Ο.Ε. 

9.3.1 ∆ικαιολογητικά για τη Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων της Ο.Ε.  

Για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι απαραίτητα να θεωρηθούν βιβλία 

και στοιχεία στο τµήµα του Κ.Β.Σ. της Β΄ ∆.Ο.Υ.. Απαραίτητα δικαιολογητικά για 

αυτό είναι τα ακόλουθα: 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α. ότι δεν οφείλει η επιχείρηση, 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον Ο.Α.Ε.Ε. ότι δεν οφείλουν οι 

εταίροι, 

• Βεβαίωση από το εµπορικό επιµελητήριο Ηρακλείου ότι δεν οφείλει η 

επιχείρηση, 

• Αντίγραφο της έναρξης (µόνο στην πρώτη θεώρηση) 

• Παρουσία του εκπροσώπου της εταιρείας προσκοµίζοντας την 

ταυτότητα του (µόνο για την πρώτη θεώρηση
21), και  

• Συµπλήρωση των εντύπων Β1 και Β2 

Το έντυπο Β1 κατατίθεται για να θεωρήσουµε το Ισοζύγιο Γενικού – 

Αναλυτικού Καθολικού, Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισµών, Τιµολόγιο – ∆ελτίο 

Αποστολής, ∆ελτίο Αποστολής, Πιστωτικό Τιµολόγιο, Απόδειξη Λιανικής 

Πώλησης, ενώ το Β2 για να θεωρήσουµε Φορολογική Ταµειακή Μηχανή.  

                                                 
21 Για τις επόµενες θεωρήσεις το τρίτο πρόσωπο χρειάζεται απλά εξουσιοδότηση. 



 65 

 Και µετά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων η εταιρεία είναι έτοιµη να 

ξεκινήσει να λειτουργεί. Πρώτο µέληµα της είναι η πρόσληψη υπαλλήλων. 

 

9.4 Πρόσληψη Υπαλλήλων 

9.4.1 Απογραφή στο Ι.Κ.Α. Αγίου Μηνά - Ηρακλείου & στο Επικουρικό Ταµείο 

ΤΕΑΥΕΚ 

Η εταιρεία προτού προβεί να προσλάβει υπαλλήλους οφείλει, όπως άλλωστε 

έχουµε προαναφέρει, να απογραφεί στο Ι.Κ.Α.. Το υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. 

προσκοµίζει µετά την εξέταση των δικαιολογητικών (έναρξη επιχείρησης από 

∆.Ο.Υ.) το λεγόµενο «πορτοκαλί βιβλίο». Στην πρώτη σελίδα αναγράφονται τα 

στοιχεία της επιχείρησης καθώς και ο Αριθµός Μητρώου Εργοδότη ενώ στις 

εσωτερικές σελίδες αναγράφονται τα στοιχεία των ενοπροσλαµβανοµένων: 

 Επιπροσθέτως, για τα εµπορικά καταστήµατα πλην αυτών που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους διατροφής & ποτών, είναι οι υποχρεωµένα να 

πληρώνουν το επικουρικό ταµείο ΤΕΑΥΕΚ. Τα δικαιολογητικά απογραφής είναι: 

• Απογραφικό Εργοδότη 

• Αρχικό Καταστατικό  

• Έναρξη από Εφορία 

• Φωτοτυπίες Ταυτοτήτων ∆ιαχειριστών 

• Σφραγίδα Εταιρείας 

• ΑΜΕ από ΙΚΑ 

• Πρόσληψη από Επιθεώρηση Εργασίας 

• Στοιχεία Λογιστή 

Το συγκεκριµένο ταµείο στη συνέχεια µας προσκοµίζει το βιβλίο καταβολής 

εισφορών. 

9.4.2 Πρόσληψη Υπαλλήλων  

 Η υπό εξέταση εταιρεία αποφασίζει να προσλάβει στις 02 Οκτωβρίου 2009, 

δύο (2) οδηγούς, δύο (2) ταµίες, τρεις (3) πωλητές και έναν υπεύθυνο πωλήσεων. 

Το πρώτο βήµα που πρέπει να κάνει η εταιρεία είναι να συµπληρώσει τα στοιχεία 

τους στο «πορτοκαλί βιβλίο» κατά την ηµέρα της πρόσληψης τους ως εξής. Στη 

συνέχεια στις 4 Οκτωβρίου 2009 ο λογιστής της εταιρείας καταθέτει τις αναγγελίες 

πρόσληψης.  
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9.4.3 Επιθεώρηση Εργασίας  

 Στις 6 Οκτωβρίου 2009 ο λογιστής συµπληρώνει τον πίνακα προσωπικού 

και τον καταθέτει στην επιθεώρηση εργασίας:  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/10-31/12/2009 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρακολουθήσουµε τη λειτουργία της 

εξεταζόµενης Ο.Ε. από λογιστικής πλευράς. ∆ηλαδή, θα παρουσιαστούν οι 

λογιστικές εγγραφές του τελευταίου τριµήνου 2009, θα υπολογιστούν και θα 

παρουσιαστούν οι δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και Φ.Μ.Υ. 

 

10.1 Οκτώβριος 2009  

 Λογιστικές εγγραφές µηνός Οκτωβρίου 2009:   

1) Εγγραφές σύστασης εταιρείας στις 03/10/09 ως ορίζει το καταστατικό και 

καταβολής Φ.Σ.Κ. στις 10/10/09 σύµφωνα µε το διπλότυπο (α/α35951) που 

εξέδωσε η Β΄ ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου. 

2) Ανάληψη στις 03/10/09 από το λογαριασµό όψεως της εταιρείας 10.000,00€ 

Γρ.Εισπρ. 654. 

3) Πληρωµή ∆ικηγόρου 500,00€ µε Α.Π.Υ 67 τοις µετρητοίς στην 

Βουτακτάκη Αγγελική στις 03/10/09. 

4) 03/10/09 Πληρωµή εγγύησης καταστήµατος 1.500,00€ και ενοικίου 

Οκτωβρίου αξίας 1.550,00€ συν χαρτόσηµο 3.6% µε την Α.Π.1 στην 

«Κτηµατοµεσιτική Α.Ε.». 

5) 04/10/09 Αγορά ταµειακής µηχανής µε το Τ-∆.Α 20 από τον Γκιαουράκη 

Ο.Ε. αξίας 700 συν 19% Φ.Π.Α. επί πιστώσει. Ο τρόπος πληρωµής γίνεται 

ως εξής µε επιταγή λήξης 01/11/09 ως αποδ. Παραδ. Επιτ.4 επιταγή Ε.Τ.Ε. 

αρ.λογ.245896-20 Νo επιτ.75967.  

6) 05/10/09 Αγορά 2 φορτηγών αυτοκινήτων 1600κβ από την TOYOTA A.E. 

µε το Τ-∆.Α. 3547 αξίας 60.000,00€ συν 19% Φ.Π.Α. επί πιστώσει. Ο 

τρόπος πληρωµής γίνεται ως εξής: επιταγή λήξης 01/06/08 ποσού 

23.800,00€ ως απόδ.παράδ. επιτ.5 της Ε.Τ.Ε. αρ.λογ.245896-20 Νο 

επιτ.75968, επιταγή λήξης 31/07/10 ποσού 23.800,00€ ως απόδ.παράδ. 

επιτ.6 της Ε.Τ.Ε. αρ.λογ.245896-20 Νο επιτ.75969, επιταγή λήξης 31/08/10 

ποσού 23.800,00€ ως απόδ.παράδ. επιτ.7 της Ε.Τ.Ε. αρ.λογ.245896-20 Νο 

επιτ.75970, επιταγή λήξης 31/12/10 ποσού 23.800,00€. 

7) 10/10/09 Αγορά εκτυπωτή laser από τον Καρινιωτάκη Χ.. Με το Τ-∆.Α 27 

αξίας 600,00€ συν 19% Φ.Π.Α. επί πιστώσει. Ο τρόπος πληρωµής γίνεται 
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ως εξής µετρητά 300,00€ ως αποδ.πλ.8 και το υπόλοιπο, µε επιταγή λήξεως 

27/10/09 µε αριθµό 75971 της Ε.Τ.Ε. ως αποδ.παραδ.9. 

8) 12/10/09 Αγορά Η/Υ (πλήρες πακέτο: οθόνη, κουτί, πληκτρολόγιο, ποντίκι) 

τεµάχια 20 αξίας 10.000,00€ συν Φ.Π.Α. 19% από την ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. µε το 

Τ∆Α334. Ο διακανονισµός περιλαµβάνει 3.000,00€ µετρητά Α.Ε.76 και το 

υπόλοιπο ποσό µε επιταγή λήξεως 31/12/09, αριθµός επιταγής 75972 της 

Ε.Τ.Ε. Α.Π.56. 

9) 13/10/09 Πώληση Η/Υ µε το Τ-∆Α 17 στον Πέτρο Κωνσταντίνου αξίας 

750,00€ συν 19% Φ.Π.Α. επί πιστώσει. Ο τρόπος πληρωµής γίνεται ως εξής 

µετρητά 100,00€ ως αποδ.εισρ.6 και το υπόλοιπο επιτ. Ε.Τ.Ε. Λ.31/10/09 ως 

αποδ.παραλ.επιταγης 12. 

10) 27/10/09 Εξόφληση επιταγής 75971/10-10-09 

11) 31/10/09 Είσπραξη επιταγής από Κωνσταντίνου Πέτρο 

12) 31/10/09 Από την ταµειακή µηχανή εκδίδει το Ζ Νο 17 για πώληση 

ηλεκτρικών συσκευών σύνολο Ζ 5.300,00 (κατ.Φ.Π.Α. 19%). 

13) 31/10/09 Έκδοση και εξόφληση µισθοδοσίας Οκτωβρίου. 

14) Εγγραφή εκκαθάρισης Φ.Π.Α. µηνός Οκτωβρίου 2009. 

 

Οι εγγραφές και το ισοζύγιο στο οποίο στηρίζεται η περιοδική δήλωση 

Φ.Π.Α. για το µήνα Οκτώβριο, παρουσιάζονται στο παράρτηµα Β της παρούσας 

εργασίας. Ο υπολογισµός και η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για τον πρώτο µήνα 

λειτουργίας της επιχείρησης εµφανίζονται στο Παράρτηµα Εντύπων.   

 

10.2 Νοέµβριος 2009  

 Λογιστικές εγγραφές µηνός Νοεµβρίου 2009:   

1) 01/11/09 Πληρωµή ενοικίου µηνός Νοεµβρίου 2009 1.550,00€ συν 

χαρτόσηµο 3.6% µε την Α.Π.2 στην «Κτηµατοµεσιτική Α.Ε.». 

2) Εξόφληση στις 01/11/09, επιταγής µε αριθµό 75967/ 04-11-09. 

3) 03/11/09 Αγορά τηλεοράσεων και λοιπού εξοπλισµού αξίας 10.000,00€ συν 

Φ.Π.Α. µε το Τ∆Α987 από την εταιρεία Πιτσουλάκης – Ροµπογιαννάκης 

Α.Ε. επί πιστώσει. Η εξόφληση γίνεται µε επιταγή της Ε.Τ.Ε. αριθµός 76858 

λήξεως 30/06/10. Α.Π.23 

4) 05/11/09 Αγορά ειδών εξοπλισµού κουζίνας αξίας 15.000,00€ συν Φ.Π.Α. 

µε το Τ∆Α 1047 από την εταιρεία Πιτσουλάκης – Ροµπογιαννάκης Α.Ε. επί 
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πιστώσει. Η εξόφληση γίνεται µε επιταγή της Ε.Τ.Ε. αριθµός 76859 λήξεως 

30/09/10. Α.Π.53 

5) 20/11/09 Πώληση τηλεόρασης και home cinema στον Σταµατίου  Σ. µε το 

Τ-∆Α.13 αξίας 8.000,00€ συν 19% Φ.Π.Α. επί πιστώσει. Ο τρόπος 

πληρωµής γίνεται ως εξής µετρητά 4.520,00 ως αποδ.πληρ.7 και το 

υπόλοιπο σε δυο ισόποσες επιταγές λήξης 20/03/10 και 20/04/10 ως 

αποδ.παραδ.επιτ.52 και 67 επιτ. Ε.Τ.Ε. αρ .λογ. 245896-20 Νο επιταγ. 

15416 και 15417. 

6) Στις 21/11/09 κατατίθεται η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. µηνός Οκτωβρίου 

2009, όπως αυτό έχει καταλογιστεί στο τέλος Οκτωβρίου. Η περιοδική 

δήλωση Φ.Π.Α. είναι πιστωτική οπότε και µεταφέρεται ως ποσό προς 

έκπτωση την επόµενη φορολογική περίοδο. (δεν γίνεται λογιστική 

εγγραφή). 

7) Στις 21/11/09 κατατίθεται και εξοφλείται η παρακράτηση φόρου µισθωτών 

υπηρεσιών. Ως απόδειξη πληρωµής το διπλότυπο από την εφορία Νο 

5367.22 

8) 21/11/09 Το service ηλεκτρικών ειδών Sony Τζεδάκης µας στέλνει 

επισκευασµένες Τηλεοράσεις που του είχαν σταλεί για επισκευή µε το ∆Α 

7. Για το παραπάνω το service ηλεκτρικών ειδών Sony Τζεδάκης µας 

εκδίδει το Τ.Π.Υ.20 αξίας 450,00€€ συν 19% Φ.Π.Α. επί πιστώσει. 

9) 23/11/09 Πώληση ειδών εξοπλισµού κουζίνας στην Ταµιωλάκη Σ. Τ-∆Α 24 

αξίας 2500 συν 19% Φ.Π.Α. επί πιστώσει. Ο τρόπος πληρωµής γίνεται µε 

επιταγή Εµπορικής Τράπεζας λήξης 30/05/10 ως αποδ. Παραλαβής επιτ.15. 

10) 30/11/09 Από την ταµειακή µηχανή εκδίδει το Ζ Νο 31 για πώληση 

ηλεκτρικών συσκευών σύνολο Ζ 10.000,00 (κατ.Φ.Π.Α. 19%). 

11) 30/11/09 Ο λογιστής Φραγκούλης Γεώργιος εκδίδει την Α.Π.Υ.18 αξίας 

500,00 συν Φ.Π.Α.. Έχει γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 20%. 

Εξοφλείται αµέσως. 

12) 30/11/09 Έκδοση και εξόφληση µισθοδοσίας µηνός Νοεµβρίου 2009.  

13) 30/11/09 Πληρωµή εισφορών ΙΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ µηνός Οκτωβρίου 2009, 

µετρητοίς. 

14) Εγγραφή εκκαθάρισης Φ.Π.Α. µηνός Νοεµβρίου 2009 

                                                 
22 Βλ. σε επόµενη υπό-παράγραφο στην τρέχουσα παράγραφο. 
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Οι εγγραφές και το ισοζύγιο στο οποίο στηρίζεται η περιοδική δήλωση 

Φ.Π.Α. για το µήνα Νοέµβριο, παρουσιάζονται στο παράρτηµα Β της παρούσας 

εργασίας. Ο υπολογισµός και η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το δεύτερο µήνα 

λειτουργίας της επιχείρησης εµφανίζονται στο Παράρτηµα Εντύπων. Επίσης, στο 

ίδιο παράρτηµα παρουσιάζεται η Προσωρινή ∆ήλωση Φ.Μ.Υ. για το Ε΄ δίµηνο 

01/09-31/10/2009 που κατατίθεται το µήνα Νοέµβριο.    

  

10.3 ∆εκέµβριος 2009  

 Λογιστικές εγγραφές µηνός ∆εκεµβρίου 2009:   

1) 01/12/09 Από την ταµειακή µηχανή εκδίδει το Ζ Νο33 για πώληση 

ηλεκτρικών συσκευών σύνολο Ζ 10.000,00 (κατ.Φ.Π.Α. 19%). 

2) 01/12/09 Πληρωµή ενοικίου Μαρτίου 1.550,00€ συν χαρτόσηµο 3.6% µε 

την Α.Π.3 στην «Κτηµατοµεσιτική Α.Ε.». 

3) 02/12/09 Πληρωµή λογαριασµού ∆ΕΗ αξίας 2.500,00 συν 9% Φ.Π.Α.  

δηµοτικά τέλη 50,00. α/α λογαριασµού 937464, περίοδος κατανάλωσης 

01/10-30/11/2009. 

4) 03/12/09 Πληρωµή λογαριασµού ΟΤΕ αξίας 1.200,00 συν 19% Φ.Π.Α. α/α 

λογαριασµού 45239, περίοδος κατανάλωσης 01/10/-30/11/2009. 

5) 04/12/09 Πώληση Τ-∆Α 18 στον Τακάκη Σ. Η/Υ αξίας 850,00€ συν 19% 

Φ.Π.Α. µετρητοίς. 

6) 10/12/09 Το συνεργείο καθαρισµού ΚΡΙΝΟΣ παρέχει στο κατάστηµα µας 

καθαρισµό των τζαµιών και του χώρου εσωτερικά µε έκδοση Τ.Π.Υ. 18 

αξίας 200,00€ συν Φ.Π.Α. 19% επί πιστώσει. 

7) 13/12/09 Πώληση στην εταιρεία Πιτσουλάκης – Ροµπογιαννάκης Α.Ε. µε το 

Τ-∆Α 356 ηλεκτρικά είδη 80.000,00€ συν Φ.Π.Α. 19% επί πιστώσει. Ο 

διακανονισµός πληρωµής θα γίνει στο νέο έτος. 

8) 15/11/09 Η µεταφορική εταιρεία SPEEDEX µας εκδίδει παραστ. Φορτωτ.7 

για τα έξοδα µεταφοράς του ηλεκτρικού εξοπλισµού στο κατάστηµά µας 

αξίας 150,00€ συν Φ.Π.Α. 19%. 

9) Στις 21/12/09 κατατίθεται η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. µηνός Νοεµβρίου 

2009, όπως αυτό έχει υπολογιστεί στο τέλος Φεβρουαρίου. Η δήλωση είναι 

πιστωτική οπότε και υπολογίσουµε επιστροφή την επόµενη φορολογική 

περίοδο. (δεν γίνεται εγγραφή). 
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10) 22/12/09 Από την ταµειακή µηχανή εκδίδει το Ζ Νο 45 για πώληση 

ηλεκτρικών συσκευών σύνολο Ζ 20.000,00 (κατ.Φ.Π.Α. 19%). 

11) 31/12/09 Έκδοση και εξόφληση µισθοδοσίας µηνός ∆εκεµβρίου.  

12) 31/12/09 Πληρωµή εισφορών ΙΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ µηνός Νοεµβρίου 2009, 

µετρητοίς. 

13) Εγγραφή εκκαθάρισης Φ.Π.Α. µηνός ∆εκεµβρίου 2009. 

 

Οι εγγραφές και το ισοζύγιο στο οποίο στηρίζεται η περιοδική δήλωση 

Φ.Π.Α. για το µήνα ∆εκέµβριο, παρουσιάζονται στο παράρτηµα Β της παρούσας 

εργασίας. Ο υπολογισµός και η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για τον τρίτο µήνα 

λειτουργίας της επιχείρησης εµφανίζονται στο Παράρτηµα Εντύπων.   

 

10.4 Λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης – Αποτελέσµατα Χρήσεως – 

Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων – Ισολογισµός κατά την 

31/12/2009  

 Στη συνέχεια η Ο.Ε. οφείλει να κλείσει τα βιβλία της για τη διαχειριστική 

χρήση 01/10 – 31/12/2009. Τα ισοζύγια (προσωρινό και οριστικό) βάση των οποίων 

έγινε το κλείσιµο των βιβλίων, καθώς και οι εγγραφές κλεισίµατος εµφανίζονται 

στο Παράρτηµα Β. Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν µόνο οι οικονοµικές 

καταστάσεις των Αποτελεσµάτων Χρήσεως, του Πίνακα ∆ιάθεσης 

Αποτελεσµάτων, του Ισολογισµού καθώς και του Λογαριασµού Γενικής 

Εκµετάλλευσης. 

 Να σηµειώσουµε ότι, το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων της εξεταζόµενης 

Ο.Ε. αποτιµάται στις 5.000,00€. Επίσης, λόγο της µικρής διάρκειας «ζωής» της 

εταιρείας δεν υπολογίζουµε αποσβέσεις για τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης. Τα 

έξοδα της επιχείρησης επιµερίζονται ισόποσα σε έξοδα διοικητικής λειτουργίας και 

λειτουργίας διάθεσης. 

 Ο φόρος εισοδήµατος όπως έχει άλλωστε λεχθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, 

υπολογίζεται στο ήµισυ των κερδών µε συντελεστή 20% για τη χρήση 2009. Το 

υπόλοιπο µισό των κερδών θα µοιραστούν στου δύο εταίρους και θα φορολογηθούν 

στο όνοµα τους. 
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ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Αποθέµατα Έναρξης Χρήσης 1. Πωλήσεις

20. Εµπορεύµατα 0,00 70. Εµπορεύµατα 130.167,22

2. Αγορές Χρήσης 70.01 Επιστροφές Πωλήσεων 0,00 130.167,22

20. Εµπορεύµατα 35.000,00

20.95 Επιστροφές Εµπορευµάτων 0,00 35.000,00

3. Μείον: Αποθέµατα Τέλους Χρήσης

20. Εµπορεύµατα -5.000,00 -5.000,00

4. Οργανικά Έξοδα

60. Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού 32.633,49

61. Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων 1.650,00

62. Παροχές Τρίτων 8.400,00

63. Φόροι-Τέλη 167,40

64. ∆ιάφορα έξοδα 150,00

66. Αποσβέσεις 0,00 43.000,89

80.00 Κέρδη Εκµετάλλευσης 57.166,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

 

 Υπολογισµός φόρου εισοδήµατος: 

57.166,33€/2=28583,17€*20%=5.716,63€ 

Ι. Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 130.167,22

Μείον: Κόστος Πωληθέντων -30.000,00
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (κέρδη ή ζηµιές) 100.167,22

Μείον: 1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας -21.500,45
2. Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης -21.500,44

Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 57.166,33

ΙΙ. Έκτακτα Αποτελέσµατα
1. Έκτακτα Κέρδη 0,00

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα 57.166,33

Μείον: Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατ.στο λειτουργικό κόστος 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 57.166,33

Μείον: Φόρος Εισοδήµατος -5.716,63

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 51.449,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

 

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων 57.166,33
Μείον: Φόρος Εισοδήµατος 5.716,63
Καθαρά Κέρδη προς ∆ιάθεση 51.449,70

Η ∆ιάθεση των Κερδών Γίνεται ως εξής:
1.Υπόλοιπο Κερδών εις νέον 22.866,53
2. Μαµαλούδης Χρήστος 14.291,59
3. Τσιλιγκίρης Παύλος 14.291,58

ΣΥΝΟΛΟ 51.449,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης 
Εγκατάστασης 200,00 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣ

ΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ

ΤΗ ΑΞΙΑ Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβεβληµένο Εταιρικό Κεφάλαιο 20.000,00

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4. Λοιπές Ασώµατες 
Ακινητοποιήσεις 1.550,00  20.000,00

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

5. Μεταφορικά Μέσα 60.000,00 0,00 60.000,00 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

6. Έπιπλα & Λοιπός 
Εξοπλισµός 1.300,00 0,00 1.300,00 Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον 22.866,53

61.300,00 0,00 62.850,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.050,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 42.866,53

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Εµπορεύµατα 5.000,00 1. Προµηθευτές 852,00

5.000,00 2. Γραµµάτεια Πληρωτέα 110.000,00

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  5. Υποχρεώσεις σε Φόρους-Τέλη 11.863,79

1. Πελάτες 95.200,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4.079,75

2. Γραµµάτεια Εσπρακτέα 7.975,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 126.795,54

7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης -28.583,17

74.591,83

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  

1. Ταµείο 18.517,24

3. Καταθέσεις Όψεως 8.503,00

27.020,24

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 106.612,07

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

1. Έξοδα Επόµενων Χρήσεων 0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) 169.662,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 169.662,07

 

 Με βάση τα προαναφερθέντα η εταιρεία τώρα είναι σε θέση να 

συµπληρώσει το έντυπο Ε3 και το Ε5. Το έντυπο Ε3 αποτελεί το πληροφοριακό 

δελτίο οικονοµικών στοιχείων της επιχείρηση, και το Ε5 είναι η ∆ήλωση 

Φορολογίας Εισοδήµατος της. Τα έντυπα αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 

Εντύπων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Ολοκληρώνοντας αυτήν την εργασία, θα θέλαµε να σχολιάσουµε ότι τα 

περισσότερα από όσα γράφτηκαν είναι απόρροια της εµπειρίας που αποκοµίσαµε 

κατά την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών από τις διάφορες δηµόσιες 

υπηρεσίες (εφορία, Ι.Κ.Α., ΤΕΑΥΕΚ, κ.λ.π.), καθώς και από τα λογιστικά γραφεία 

στα οποία απευθυνθήκαµε.  

 Η βιβλιογραφία και οι πηγές που αναφέρονται στο τέλος της εργασίας 

χρησιµοποιήθηκαν περισσότερο για το θεωρητικό µέρος της, καθώς και ως 

καθοδήγηση.  

 Τέλος, να ευχαριστήσουµε την καθηγήτρια µας κα. Χατζάκη Μαρία, για την 

ευκαιρία που µας έδωσε µε την ανάθεση αυτής της πτυχιακής εργασίας, να κάνουµε 

πράξη τη θεωρία, και να διευρύνουµε τις γνώσεις µας στο λογιστικό κοµµάτι των 

σπουδών µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
2.1 ∆ιάγραµµα Σύστασης Ο.Ε. 
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9.1 Καταστατικό Ο.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΜΑΜΑΛΟΥ∆ΗΣ Χ. & ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Π. Ο.Ε.»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ …20.000,00 ΕΥΡΩ. 

 
Στο Ηράκλειο ήµερα την 1η Οκτωβρίου 2009 οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 
1) Μαµαλούδης Χρήστος, κάτοικος Ηρακλείου – ∆αβάκη 17, µε Α.∆.Τ. Χ465802, Α.Φ.Μ.  

110133655 – Β΄ Ηρακλείου, 
2) Τσιλιγκίρης Παύλος, κάτοικος Ηρακλείου – Λ. Ικάρου 90, µε Α.∆.Τ. ΑΗ363654, Α.Φ.Μ. 

043092194 – Β΄ Ηρακλείου, 
 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν από κοινού τα παρακάτω: 
• Η συνιστώµενη δια του παρόντος εταιρία είναι οµόρρυθµη, µε οµόρρυθµα µέλη της τους ως 

άνω συµβαλλόµενους, οι οποίοι ευθύνονται για τις εταιρικές υποχρεώσεις µαζί µε την εταιρία, 
προσωπικώς εις ολόκληρον και απεριόριστα 

• Εδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη Ηράκλειο, Νοµού Ηρακλείου και ειδικώς η οδός Εθνική 
Αντιστάσεως αρ… 37. 

Η επωνυµία της εταιρίας έχει ως ακολούθως: «ΜΑΜΑΛΟΥ∆ΗΣ Χ. & ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Π. Ο.Ε.»  

• Σκοπός της εταιρίας είναι:  
Η ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

• Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη. 
• Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού κατατέθηκε σήµερα στο ταµείο της εταιρίας κεφάλαιο 

ποσού Ευρώ…20.000,00€.. απαρτιζόµενο από τις εισφορές των εταίρων. Ειδικότερα από τους 
εταίρους εισέφεραν: 

1) Μαµαλούδης Χρήστος,  ποσό …10.000,00 Ευρώ σε µετρητά 
2) Τσιλιγκίρης Παύλος, ποσό …10.000,00 Ευρώ σε µετρητά 
• Οι εταίροι µετέχουν στα κέρδη και τις ζηµίες της εταιρίας κατά τα ποσοστά συµµετοχής τους 

στο εταιρικό κεφάλαιο, δηλαδή  
• Μαµαλούδης Χρήστος κατά 50% 
• Τσιλιγκίρης Χρήστος κατά 50% 
 
∆ιαχειριστή ορίζεται ο πρώτος εκ των εταίρων όπως αυτοί αναγράφονται παραπάνω.  
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της µε τους τρίτους και µε τις αρχές 
(διοικητικές, φορολογικές, αστυνοµικές, δικαστικές) ενεργώντας από κοινού ή χωριστά. 
Η εταιρία δεσµεύεται και αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις µόνο όταν κάτω από την εταιρική 
επωνυµία υπογράφει ο συγκεκριµένος έταιρος και µόνο για δραστηριότητες που αφορούν την 
εταιρία. ∆ιαφορετικά ευθύνεται ατοµικά µόνο όποιος υπέγραψε. 
• Αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρίας, οποιασδήποτε µορφής, γίνονται µε την 

υπογραφή του εταίρου. Το ίδιο ισχύει και για την έκδοση επιταγών ή γραµµατίων σε διαταγή 
και την   αποδοχή, έκδοση, οπισθογράφηση κλπ συναλ/κών ή άλλων αξιογράφων. 

• Οι κάθε είδους φόροι και εισφορές, εκτός από τις ατοµικές, θα βαρύνουν την εταιρία. 
• Κάθε ηµερολογιακό έτος συντάσσεται ισολογισµός και διανέµονται τα κέρδη της εταιρίας κατά  

ποσοστό συµµετοχής καθενός των εταίρων. Με κοινή συµφωνία των εταίρων τα κέρδη µπορούν 
να διανεµηθούν και προ του πέρατος του έτους, εφόσον αυτή υφίσταται. 

• Σε περίπτωση καταγγελίας της εταιρίας από κάποιο εταίρο για σπουδαίο λόγο, προβλέπεται ότι 
η εν λόγω καταγγελία της εταιρίας από ένα εταίρο θα ενεργεί ως αποχώρηση, αν άλλος εταίρος 
δηλώσει µέσα  σε 15 µέρες από την καταγγελία ότι εξαγοράζει την µερίδα του καταγγέλοντος 
λαµβάνοντας τη µερίδα του. 

• Κανένας εταίρος δε µπορεί να ζητήσει τη σφράγιση του εταιρικού καταστήµατος , ή της 
εταιρικής περιουσίας, κατά τις σχετικές διατάξεις του ΚΠΛ∆ περί ασφαλιστικών µέτρων. 

• Η λύση της εταιρίας µπορεί να γίνει κατόπιν συµφωνίας και των 3 συµβαλλόµενων µερών και 
αυτόµατα αυτή τίθεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. 

• Τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση, εκκαθαριστές δε ορίζονται και οι 3 οµόρρυθµοι 
εταίροι. Κατά την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρία, 
εξοφλούνται οι υποχρεώσεις προς τρίτους, αποδίδονται οι εισφορές των εταίρων και το 
αποµένον διανέµεται µεταξύ των εταίρων κατά το λόγο συµµετοχής αυτών. 
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• Κάθε διαφορά, έριδα ή αµφισβήτηση, η οποία τυχόν προκύψει µεταξύ των εταίρων, ως προς την 
εφαρµογή και την ερµηνεία του παρόντος, λύεται υποχρεωτικά κατά τις περί διαιτησίας (ΚΠΛ∆ 
867-903), αποκλειόµενης της υπαγωγής των στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια. 

• Ο θάνατος κάποιου εταίρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρίας, αλλά αυτή συνεχίζεται από τους 
επιζώντες και τους νόµιµους κληρονόµους του θανόντος. Σε περίπτωση ανικανότητας νοµικής 
για οποιοδήποτε λόγο εταίρου, η εταιρία θα συνεχίζεται µε τους άλλους εταίρους και τον 
εκπρόσωπο του ανίκανου. Είναι δε δυνατή η µεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας µε απόφαση 
της πλειοψηφίας των εταίρων. 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εµπορικού ∆ικαίου περί οµορρύθµων εταιριών. 
 
Σύµφωνα µε το παραπάνω συντάχθηκε το παρόν εταιρικό σε 8 αντίγραφα από τα οποία το ένα θα 
κατατεθεί στη ∆.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου, ένα στο πρωτοδικείο Ηρακλείου για τη δηµοσίευσή του και θα 
δοθεί από ένα σε κάθε µέλος της εταιρίας, τα υπόλοιπα θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της 
επιχείρησης για τις συναλλαγές τους µε δηµόσιες υπηρεσίες. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 
 
Μαµαλούδης Χρήστος     Τσιλιγκίρης Παύλος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

10.1 Εγγραφές Οκτωβρίου 2009 
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10.2 Ισοζύγιο Οκτωβρίου 2009 
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10.3 Εγγραφές Νοεµβρίου 2009 
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10.4 Ισοζύγιο Νοεµβρίου 2009 
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10.5 Εγγραφές ∆εκεµβρίου 2009 
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10.6 Ισοζύγιο ∆εκεµβρίου 2009 
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10.7 Ισοζύγιο 31/12/2009 
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10.8 Εγγραφές Αποτελεσµάτων Χρήσεως 
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10.9 Οριστικό Ισοζύγιο 31/12/2009 
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10.10 Έγγραφές Κλεισίµατος Ισολογισµού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
 

2.1 Αίτηση Προέγκρισης 
 
 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Προς το  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Τµήµα Μητρώου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………….................... 

ΟΝΟΜΑ: ............................................ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ο∆ΟΣ: .................................................. 

ΑΡ.: ........................ Τ.Κ.:...................... 

ΠΕΡΙΟΧΗ: .............................................. 

ΤΗΛ. 1: ..................................................... 

ΤΗΛ. 2: ..................................................... 

FAX: ..........................................................  

 
 

Σας παρακαλώ, να ελέγξετε την Ελληνική 
Επωνυµία: ……………………………………… 

………………..…..……………..................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
Λατινική Επωνυµία: ................................... 

…………………………………………......... 
.................................................................. 
.................................................................. ή 
τον Ελληνικό ∆ιακρ. Τίτλο: ................. 
...................................................................... 
προκειµένου να τα χρησιµοποιήσω στην υπό 
σύσταση ή τροποποίηση επιχείρηση µε 
αντικείµενο εργασιών .......................... 
....................................................................... 
...................................................................... 
.................................................................. και 
προβείτε σε προσωρινή καταχώρηση αυτής 
στα Μητρώα σας ώστε εντός µηνός από 
σήµερα να σας προσκοµίσω τα σχετικά 
καταστατικά ή τροποποιητικά για οριστική 
καταχώρηση. 

 

 
Ηράκλειο, ... / ... / 20 

 
 

..Ο... Αιτών/ούσα 
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2.2 Αίτηση Θεώρησης Καταστατικού 
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΕ, 
ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΣΥΝ ΠΕ) 

ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ………………………………….. 
.................................................................. 
.................................................................. 
..................................................................  
∆ΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΣ: …………………………… 
…............................................................ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧ.: …………………… 
………….................................................... 
.................................................................. 
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΣ: …………………………….. 
……………………..................................... 
ΑΡΙΘ.: …............. Τ.Κ.: ………................. 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ………………........................... 
ΤΗΛ.: ...................................................... 
FAX: …………………................................. 

 
 
Σας παρακαλούµε όπως, σύµφωνα µε το 
άρθρ. 7 του Ν. 2081/92, θεωρήσετε το 
συνηµµένο καταστατικό σύστασης εταιρείας 
µε ηµεροµηνία ...03/01/2008.... και 
δηλώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρ. 4-8 του Ν. 1089/80, θα 
προσκοµίσουµε, εντός δύο µηνών από τη 
σύσταση της εταιρείας, τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή 
στο Μητρώο σας. 
 
 
 
 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ..... 
 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ....................... 
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2.3 ∆ήλωση Φ.Σ.Κ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
............................ 
∆.Ο.Υ. .....Β΄ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ............. 
Αριθµός ∆ήλωσης 
......................... 

 

Αριθ. } 

 

∆ΙΑΧ. ΕΤΟΣ .........................2009.....  
Φακέλου 
............................................ 
Φορολ. Μητρώου 
............................... 

 
 
 

∆ΗΛΩΣΗ* 

Καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων 
 

 

Επωνυµία .......................................................................................................... 

Μορφή επιχείρησης (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., κ.λπ.) ……................................. 

Αντικείµενο εργασιών ……………………………………………………………………………... 

∆ιεύθυνση επιχείρησης ..................................................................................... 
 πόλη οδός αριθµ. ταχ. κωδ. 

 
Πράξη που υπόκειται στο φόρο  
(σύσταση, αύξηση, µετατροπή, 

κ.λπ.) 

Αξία πράξης που 
υπόκειται στο φόρο 

Συντελεστής του 
φόρου 1% 

Οφειλόµενο 
ποσό 

ΚΑΕ 

ΣΥΣΤΑΣΗ  1%   
  Προσαύξηση 

εκπρόθεσµου .... 
  

  Σύνολο δρχ.   

 
............................. 

Ο ∆ηλών 
 
 

Θεωρήθηκε 
..............................19.... 
Ο Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ .......... ΕΛΕΓΚ. ΕΣΟ∆ΩΝ ............ 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ .................. ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ∆ΡΧ. ........... 

Εισπράχθηκαν δρχ. .............. 
.............................................. 
.....................................19..... 

Ο ∆ιαχ/στής ∆.Ο.Υ. 
*Η δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα 
 

Σ
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2.4 Έντυπο Έναρξης Μ3 
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2.5 Έντυπο Έναρξης Μ7 
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3.1 Έντυπο Θεώρησης Β1 
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3.2 Έντυπο Θεώρησης Β2 
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9.1 Αναγγελία Πρόσληψης 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Ν.∆. 2656/53 & 763/70)

Υποβάλλεται εις διπλούν στον Ο.Α.Ε.∆. Το ένα επιστρέφεται στον Εργοδότη * * Κωδ. Υπηρεσίας

Ο αλλοδαπός εκτός χώρας Ε.Ο.Κ. πρέπει να εφοδιάζεται και µε άδεια εργασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ανήλικος πρέπει να εφοδιάζεται και µε βιβλιάριο ανηλίκου. * * Κλάδος Οικ. ∆ραστηριότητας Επιχείρησης

Ο εργοδότης πρέπει να αναγγείλει την πρόσληψη µέσα σε οκτώ ηµέρες

Α. ΣΦΡΑΓΙ∆Α Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ * *
Ακριβής περιγραφή του επαγγέλµατος Κωδ. Επαγγέλµατος

Ονοµατεπώνυµο Όνοµα πατέρα

διεύθυνση περιοχή

Υπηκοότητα

Συνολικός αριθµός απασχολουµένων
µισθωτών επιχείρησης Α.Μ. Ι.Κ.Α. Ή Ταυτότητας

(Απαντήστε βάζοντας ένα σταυρό στο κατάλληλο τετραγωνίδιο κάθε ερώτησης)

Γ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ:

1. Φύλο 1 άνδρας X 2 γυναίκα

2. Έτος Γέννησης: Χ Χ Χ Χ

3. Γενική εκπαίδ.: 1 αγράµµ. 2 ∆ηµοτικό X 3 Γ΄ Γυµν. 4 Λύκειο 5 Ανωτέρα ή ΤΕΙ 5 Ανωτάτη

7 Μεταπτ.

4. Τεχνική εκπαίδ.: 1 κατωτ. ή Μέση ή ΤΕΕ/Α 2 Τεχν. Λύκειο ή ΤΕΕ/Β 3 Ανωτέρα ή ΤΕΙ 4 Μαθητεία

5 ΙΕΚ 6 Άτυπη Τεχν. Επαγγ. Κατάρτιση

5. Αναλαµβάνει για πρώτη φορά εργασία σα µισθωτός: 1 ΝΑΙ X 2 ΟΧΙ

6. Θα απασχοληθεί µε µερική απασχόληση: X 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ

7. Ήλθε από άλλη περιοχή ή ξένη χώρα εντός του τελευταίου έτους: 1 ΝΑΙ X 2 ΟΧΙ

    και ποια (Κράτος - ∆ήµος ή Κοινότητα) * *

8. Πρόσθετα Προσόντα 1 Γνώση Η/Υ 2 Ξένες γλώσσες 3

9. Τοποθέτηση µε πρόγραµµα ΟΑΕ∆: 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ

   Αν ΝΑΙ µε ποιο πρόγραµµα 1 Ν.Θ.Ε. 2 Ν.Ε.Ε. 3 Άλλα προγράµµατα ΟΑΕ∆

Αφορά τον µισθωτό:

Αναγγέλθηκε την Προσλήφθηκε την

Παίρνεις επίδοµα ανεργίας από Υπηρεσία του ΟΑΕ∆;

Ο Προιστάµενος Ο εργοδότης 1 ΝΑΙ X 2 ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ από ποια Υπηρεσία:

Σφραγίδα - Υπογραφή Σφραγίδα - Υπογραφή Υπογραφή Μισθωτού:

9/9/9999

Α.Φ.Μ.9999
Χ Χ Χ

Αριθµός αδείας
(αν πρόκειται για αλλοδαπό εκτός Ε.Ο.Κ.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΧΟΝ∆Ρ. ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΤΛΦ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΑΦΜ:ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧ Χ Χ Χ Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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9.2 Πίνακας Προσωπικού 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ   XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ  XXXXXXXXXXXXX Όνοµα: Επώνυµο: Πατρώνυµο:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ    XXXXXXXXXXXXXXX ∆/νση κατοικίας:
ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Α.∆.Τ. Α.Φ.Μ. ∆.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ.    XXXXXXXXXXXXX ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆.Ο.Υ.   XXXXXXXXX ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ (ΗΡ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΙΣΘΩΤΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΤΡΟΣ ΜΗΤΡΟΣ

ΕΤΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ε/Α/∆/ΤΕΚΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΡΤΑΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΟΑΕ∆

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Α∆ΕΙΑΣ 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

REPO
ΚΑΤΑΒ/ΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η κατάσταση ν'αναρτηθεί σε εµφανές

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σηµείο του τόπουεργασίας.

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οι εποχικές επιχειρήσεις καταθέτουν

πίνακα εντός µηνός από της

Αριθ.Πρωτοκόλλου______________ ενάρξεως της περιόδου.

Ηµεροµηνία ___________________
Σφραγίδα - Υπογραφή Σφραγίδα - Υπογραφή Ισχύει έως ____________________ Συµπληρωµατικός πίνακας κατίθεται

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ λόγω αλλαγής ωραρίου εργασίας ή

νέων προσλήψεων εντός

15νθηµέρου.

Υπογραφή

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:                               

ΑΠΌ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ           

ΕΩΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ή Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ

Βεβαιούται η ορθότητα και η ακρίβεια των αποδοχών και των λοιπών στοιχείων.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ή ο ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΘΕΙΣ ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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10.1 Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. µηνός Οκτωβρίου 2009 
*

*

*

001 8113

έως

ΑΝΑΚΛΗ-

ΤΙΚΗ

ΜΕ ΕΠΙ-

ΦΥΛΑΞΗ

ΛΗΠΤΗΣ

ΑΠΑΛ/ΝΟΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΓ.

ΜΕΤ.ΜΕΣΟ

2 1 2

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΙΤΛΟΣ

∆/ΝΣΗ: Ο∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧ.ΚΩ∆. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

α
Συντ.
ΦΠΑ

%
β

9 331

4,5 332

19 333

6 334

3 335

13 336

ΣΥΝ.

ΦΟΡ. 337

δ

γ ε -

343

344

511

512

513

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             

ΑΦΜ:111213145 - Β' ∆.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  
Α'ΤΑΞΗ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

(σφραγίδα & υπογραφή)

Ο ΤΑΜΙΑΣ

(σφραγίδα, ηµεροµηνία και υπογραφή)

5 6 7 8 009

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

342

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 420 14.221,60

0,00

341

Συνολικές ενδοκοινοτικές
παραδόσεις

5.203,78

Συνολικές ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις

Πράξεις λήπτη
αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές και Εισαγωγές 
παγίων

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ  µετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

5.203,78

5.203,78

=

404

413

+

0,00

0,00

Πιστωτικό υπόλοιπο 

προηγ. φορολ. Περιόδου

ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης

Λοιπά προστιθέµ. Ποσά

Χρεωστικό 
αρχικής δήλωσης

ΦΠΑ εισροών που πρέπει

να µειωθεί βάσει ProRata

Χρεωστικό µέχρι 3€

προηγ.φορ.περιόδου
& λοιπά αφαιρούµενα

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

411

412

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
που αναλογεί

371

372

373

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

401

402

403

0,00

0,00

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαµβάνεται χειρόγραφα, 
συµπληρώστε ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ΕΥΡΩ.

ΜΗ∆ΕΝ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ....%
εκπροθ.υποβολής

ΣΥΝΟΛΟ
για καταβολή

12.558,28

12.558,28

358
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

71.300,00

0,00

71.300,00

∆απάνες, γεν. Έξοδα

φορολογητέα

351

352

353

354

355

356

357

ΙΙ. ΕΚΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 

στα νησιά Αιγαίου

και από λοιπή Ελλάδα 
προς τα νησιά αυτα

ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ),

ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΩΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ

Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 

σε λοιπή Ελλάδα εκτός

από τα νησιά Αιγαίου

0,00

0,00

13.547,00

ΙΙ. ΕΙΣΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 

στα νησιά Αιγαίου

Συντ.

ΦΠΑ
%

9

4,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ

988,72
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Εκροές φορολογητέες

εκτός Ελλάδος,

µε δικαίωµα έκπτωσης

Ενδοκ. Παραδ. Εξαγωγές 

& λοιπές εκροές απαλ/νες

µε δικαίωµα έκπτωσης

Εκροές απαλ/νες & εξαιρ.

Χωρίς δικαίωµ. Έκπτωσης

0,00

0,00

0,00

19

6

3

13

374

375

ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή

υπηρεσιών κλπ), ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ
ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ

που αναλογεί

0,00

0,00

Ι. ΕΚΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε

λοιπή Ελλάδα εκτός

από τα νησιά Αιγαίου

303

302

301

1 2 3

3 4

ΤΡΙΜΗΝΟ

ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

003

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

674,60

14.221,60378

8

ΦΠΑ

∆ΑΠ.

ΣΥΝ.

ΦΟΡ.

376

377

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΟΥ: ΕΤΟΣ 006 2009

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

004

005

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ

007

από
6 7

008

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

01/10/2009

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

9

Αν η δήλωση
είναι έκτακτη,

501

309

308

307

306

305

304

988,72

0,00

0,00

0,00

121110

Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1 2 3 4 5
ΜΗΝΑΣ

ΑΛΛΗ

ΑΙΤΙΑ

ΜΗΝΑΣ ΕΝ∆ΟΚ.

ΣΥΝΑΛ/ΓΩΝ
ΜΟΝΟ αν διαγραµµί-

στηκε ο κωδ. 012-4,
συµπληρώστε

τους κωδ. 006 και 009

ΟΡΙΣΤ/ΣΗ

ΑΠΑΛ/ΓΗΣ

ΕΝ∆.ΣΥΝ/ΓΗ

ΑΠΑΛ/ΝΟΥ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΠ

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ

ΦΟΡ.ΑΠΟΘ.

502

503

311

310

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΟΣΟ
για έκπτωση

ΠΟΣΟ
για επιστροφή

ΜΑΜΑΛΟΥ∆ΗΣ Χ. & ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Π. Ο.Ε.

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

012

ΕΚΤΑΚΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ (∆ιαγραµµίστε µε Χ)

Αν διαγραµµίστηκε ο κωδ. 012-3 αναφέρατε: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής ∆ήλωσης

013

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101

107 71306

102

105

103 104

Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

Α. Φ. Μ.

108

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 37

ΜΑΜΑΛΟΥ∆ΗΣ Χ. & ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Π. Ο.Ε.

106

4

010

ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΗ

1

Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ι Κ Η   ∆ Η Λ Ω Σ Η   Φ. Π. Α.

Για υποκείµενους µε Β' και Γ' κατηγ. Βιβλία ΚΒΣ
Έκτακτη δήλωση των υποκειµένων αυτών, των µη υποκειµένων ή απαλ/µένων.

Επέχει θέση και ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται µηχανογραφικά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

109
110

31/10/2009

999091923

011

οι κωδ. 007 και 008
δεν συµπληρώνονται

ΟΧΙ

111

112

Πραγµατοποιούνται ενδο-

κοινοτικές συναλλαγές;

ΝΑΙ

ΑΒ ΑΓ

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ.

Ε. ∆. Χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ.
Β Γ 1

Μόνο σε έκτακτη δήλωση

και για το ∆ηµόσιο

113
% Ι∆ΙΟΚΤ. Ε∆Χ

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

Φ2
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10.2 Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. µηνός Νοεµβρίου 2009 
*

*

*

001 8113

έως

ΑΝΑΚΛΗ-

ΤΙΚΗ

ΜΕ ΕΠΙ-

ΦΥΛΑΞΗ

ΛΗΠΤΗΣ

ΑΠΑΛ/ΝΟΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΓ.

ΜΕΤ.ΜΕΣΟ

2 1 2

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΙΤΛΟΣ

∆/ΝΣΗ: Ο∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧ.ΚΩ∆. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

α
Συντ.
ΦΠΑ

%
β

9 331

4,5 332

19 333

6 334

3 335

13 336

ΣΥΝ.

ΦΟΡ. 337

δ

γ ε -

343

344

511

512

513

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             

ΑΦΜ:111213145 - Β' ∆.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  
Α'ΤΑΞΗ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

(σφραγίδα & υπογραφή)

Ο ΤΑΜΙΑΣ

(σφραγίδα, ηµεροµηνία και υπογραφή)

5 6 7 8 009

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

342

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 420 17.488,78

0,00

341

Συνολικές ενδοκοινοτικές
παραδόσεις

18.903,36

Συνολικές ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις

Πράξεις λήπτη
αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές και Εισαγωγές 
παγίων

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ  µετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

18.903,36

18.903,36

=

404

413

+

12.558,28

0,00

Πιστωτικό υπόλοιπο 

προηγ. φορολ. Περιόδου

ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης

Λοιπά προστιθέµ. Ποσά

Χρεωστικό 
αρχικής δήλωσης

ΦΠΑ εισροών που πρέπει

να µειωθεί βάσει ProRata

Χρεωστικό µέχρι 3€

προηγ.φορ.περιόδου
& λοιπά αφαιρούµενα

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

411

412

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
που αναλογεί

371

372

373

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

401

402

403

12.558,28

0,00

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαµβάνεται χειρόγραφα, 
συµπληρώστε ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ΕΥΡΩ.

ΜΗ∆ΕΝ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ....%
εκπροθ.υποβολής

ΣΥΝΟΛΟ
για καταβολή

13.897,14

13.897,14

358
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

25.000,00

950,00

25.950,00

∆απάνες, γεν. Έξοδα

φορολογητέα

351

352

353

354

355

356

357

ΙΙ. ΕΚΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 

στα νησιά Αιγαίου

και από λοιπή Ελλάδα 
προς τα νησιά αυτα

ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ),

ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΩΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ

Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 

σε λοιπή Ελλάδα εκτός

από τα νησιά Αιγαίου

0,00

0,00

4.750,00

ΙΙ. ΕΙΣΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 

στα νησιά Αιγαίου

Συντ.

ΦΠΑ
%

9

4,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ

3.591,64
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Εκροές φορολογητέες

εκτός Ελλάδος,

µε δικαίωµα έκπτωσης

Ενδοκ. Παραδ. Εξαγωγές 

& λοιπές εκροές απαλ/νες

µε δικαίωµα έκπτωσης

Εκροές απαλ/νες & εξαιρ.

Χωρίς δικαίωµ. Έκπτωσης

0,00

0,00

0,00

19

6

3

13

374

375

ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή

υπηρεσιών κλπ), ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ
ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ

που αναλογεί

0,00

0,00

Ι. ΕΚΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε

λοιπή Ελλάδα εκτός

από τα νησιά Αιγαίου

303

302

301

1 2 3

3 4

ΤΡΙΜΗΝΟ

ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

003

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

180,50

4.930,50378

8

ΦΠΑ

∆ΑΠ.

ΣΥΝ.

ΦΟΡ.

376

377

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΟΥ: ΕΤΟΣ 006 2009

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

004

005

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ

007

από
6 7

008

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

01/11/2009

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

9

Αν η δήλωση
είναι έκτακτη,

501

309

308

307

306

305

304

3.591,64

0,00

0,00

0,00

121110

Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1 2 3 4 5
ΜΗΝΑΣ

ΑΛΛΗ

ΑΙΤΙΑ

ΜΗΝΑΣ ΕΝ∆ΟΚ.

ΣΥΝΑΛ/ΓΩΝ
ΜΟΝΟ αν διαγραµµί-

στηκε ο κωδ. 012-4,
συµπληρώστε

τους κωδ. 006 και 009

ΟΡΙΣΤ/ΣΗ

ΑΠΑΛ/ΓΗΣ

ΕΝ∆.ΣΥΝ/ΓΗ

ΑΠΑΛ/ΝΟΥ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΠ

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ

ΦΟΡ.ΑΠΟΘ.

502

503

311

310

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΟΣΟ
για έκπτωση

ΠΟΣΟ
για επιστροφή

ΜΑΜΑΛΟΥ∆ΗΣ Χ. & ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Π. Ο.Ε.

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

012

ΕΚΤΑΚΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ (∆ιαγραµµίστε µε Χ)

Αν διαγραµµίστηκε ο κωδ. 012-3 αναφέρατε: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής ∆ήλωσης

013

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101

107 71306

102

105

103 104

Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

Α. Φ. Μ.

108

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 37

ΜΑΜΑΛΟΥ∆ΗΣ Χ. & ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Π. Ο.Ε.

106

4

010

ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΗ

1

Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ι Κ Η   ∆ Η Λ Ω Σ Η   Φ. Π. Α.

Για υποκείµενους µε Β' και Γ' κατηγ. Βιβλία ΚΒΣ
Έκτακτη δήλωση των υποκειµένων αυτών, των µη υποκειµένων ή απαλ/µένων.

Επέχει θέση και ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται µηχανογραφικά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

109
110

30/11/2009

999091923

011

οι κωδ. 007 και 008
δεν συµπληρώνονται

ΟΧΙ

111

112

Πραγµατοποιούνται ενδο-

κοινοτικές συναλλαγές;

ΝΑΙ

ΑΒ ΑΓ

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ.

Ε. ∆. Χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ.
Β Γ 1

Μόνο σε έκτακτη δήλωση

και για το ∆ηµόσιο

113
% Ι∆ΙΟΚΤ. Ε∆Χ

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

Φ2
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10.3 Προσωρινή ∆ήλωση Φ.Μ.Υ. Ε΄ διµήνου 2009 
Προς τη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία Β΄ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Φακέλλου:   XXXXXXX

Ηµερολογιακή Περίοδος 01/10-31/10/2009 Φορ. Μητρώου: 999091923

Αριθµός ∆ήλωσης…………………………..

Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία: ΜΑΜΑΛΟΥ∆ΗΣ Χ. & ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Π. Ο.Ε.                                                                 Όνοµα πατέρα: …………

Νοµική µορφή (Ο.Ε., Α.Ε., κτλ.): Ο.Ε.                                                                                      Αντικείµενο Εργασιών: ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

∆/ση Επιχείρησης: ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 37                                                                                                Τηλ.: 2810-333000

Ονοµατεπώνυµο: XXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                         Όνοµα πατέρα: XXXXXXXX

∆/ση κατοικίας ή επαγ/τος: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                       Τηλ.: 210-0000000

Συντ. Κ.Α. Συντ. Κ.Α.

% Εσόδου % Εσόδου

Μήνας 200………

∆ίµηνο

Φόρος 01

Χαρτόσηµο 02

ΟΓΑ Χαρτοσήµου 03

Σύνολο 04

Μήνας 200………

∆ίµηνο 2009 8.495,11

Εξάµηνο 200………

Φόρος 156,19 05 156,19

**ΟΓΑ Φόρου 06

Χαρτόσηµο 07

ΟΓΑ Χαρτοσήµου 08

Σύνολο 8.495,11 156,19 09 156,19

∆ίµηνο 200………

Φόρος 10

Χαρτόσηµο 11

ΟΓΑ Χαρτοσήµου 12

Σύνολο 13

Μήνας - ∆ίµηνο 200……….

Φόρος 14

Χαρτόσηµο 15

ΟΓΑ Χαρτοσήµου 16

Σύνολο 17

8.495,11 156,19 18 156,19

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

1. ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(άρθρα 55, 59 & 60 ν. 2238/1994)
Ακαθάριστες Αµοιβές

Ακαθάριστες αποδοχές ή 

αµοιβές

καθώς και από ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

Υποβάλλεται σε δυο αντίτυπα αν παραλαµβάνεται µηχανογραφικά.

Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα αν παραλαµβάνεται χειρόγραφα.

Ποσά που αποδίδονται Πρόσθ. φόροι εκπροθέσµου

Υ
Π

Ο
Χ

Ρ
Ε

Ο
Υ

Σύνολο
Ποσό

  
Σ

Τ
Ο

ΙΧ
Ε

ΙΑ

Ποσό

ΚΩ∆. 

ΑΡΙΘ.

Αριθµός{                     

*ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/µου που παρακρατούνται από αµοιβές που θεωρούνται εισόδηµα

από ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ν
Ο

Μ
ΙΜ

Ο
Υ

 

Ε
Κ

Π
Ρ

Ο
Σ

Ω
Π

Ο
Υ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

Ε΄

Ακαθάριστες Αποδοχές

………

2. ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρα 55, 59 & 60 ν. 2238/1994)

………

………

3. ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

(άρθρα 55, 59 & 60 ν. 2238/1994)

………

Ακαθάριστες Αµοιβές

4.  ……………………………………..

………

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

Βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια αυτής της δήλωσης

Ο ∆ηλών

Σάββατο, 21 Νοεµβρίου 2009Αθήνα,

Θεωρήθηκε την ……./……./200…

Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ.

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ (ολογράφως)………………………………..

Ποσό που εισπράχθηκε (Αριθµ.)

…………………………………….

…………………………………….

………………200…..#ΟΝΟΜΑ?

υποβολή των δηλώσεων της περίπτωσης 2 οφείλουν να υποβάλλουν και ΟΡΙΣΤΙΚΗ δήλωση ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µέσα στο µήνα Μάρτιο κάθε έτους, για τις αποδοχές που κατέβαλαν σε
µισθωτούς ή τις συντάξεις που κατέβαλαν σε συνταξιούχους, µέσα στον προηγούµενο χρόνο.

**Συµπλρώνεται µόνο για τις αµοιβές ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

Ο υπάλληλος είσπραξης

* Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µέχρι την 20η ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου ή του εποµένου από την υποχρέωση παρακράτης µήνα ή µέσα
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα ή προκειµένου για ναυτικούς, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Σεπτεµβρίου, Μαρτίου κατά περίπτωση, του οικείου
έτους για να αποδοθούν τα ποσά του φόρου και των τελών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της αµέσως προηγούµενης φορολογικής περιόδου (δίµηνο - µήνας - εξάµηνο). Οι υπόχρεοι σε

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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10.3 Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. ∆εκεµβρίου 2009 
*

*

*

001 8113

έως

ΑΝΑΚΛΗ-

ΤΙΚΗ

ΜΕ ΕΠΙ-

ΦΥΛΑΞΗ

ΛΗΠΤΗΣ

ΑΠΑΛ/ΝΟΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΓ.

ΜΕΤ.ΜΕΣΟ

2 1 2

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΙΤΛΟΣ

∆/ΝΣΗ: Ο∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧ.ΚΩ∆. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

α
Συντ.
ΦΠΑ

%
β

9 331

4,5 332

19 333

6 334

3 335

13 336

ΣΥΝ.

ΦΟΡ. 337

δ

γ ε -

343

344

511

512

513

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             

ΑΦΜ:111213145 - Β' ∆.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  
Α'ΤΑΞΗ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

(σφραγίδα & υπογραφή)

Ο ΤΑΜΙΑΣ

(σφραγίδα, ηµεροµηνία και υπογραφή)

5 6 7 8 009

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

342

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 420 14.416,64

5.734,78

341

Συνολικές ενδοκοινοτικές
παραδόσεις

106.060,08

Συνολικές ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις

Πράξεις λήπτη
αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές και Εισαγωγές 
παγίων

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ  µετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

106.060,08

106.060,08

=

404

413

+

13.897,14

0,00

Πιστωτικό υπόλοιπο 

προηγ. φορολ. Περιόδου

ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης

Λοιπά προστιθέµ. Ποσά

Χρεωστικό 
αρχικής δήλωσης

ΦΠΑ εισροών που πρέπει

να µειωθεί βάσει ProRata

Χρεωστικό µέχρι 3€

προηγ.φορ.περιόδου
& λοιπά αφαιρούµενα

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

411

412

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
που αναλογεί

371

372

373

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

401

402

403

13.897,14

5.734,78

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαµβάνεται χειρόγραφα, 
συµπληρώστε ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ΕΥΡΩ.

ΜΗ∆ΕΝ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ....%
εκπροθ.υποβολής

ΣΥΝΟΛΟ
για καταβολή

0,00

358
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

0,00

4.050,00

4.050,00

∆απάνες, γεν. Έξοδα

φορολογητέα

351

352

353

354

355

356

357

ΙΙ. ΕΚΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 

στα νησιά Αιγαίου

και από λοιπή Ελλάδα 
προς τα νησιά αυτα

ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ),

ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΩΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ

Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 

σε λοιπή Ελλάδα εκτός

από τα νησιά Αιγαίου

0,00

0,00

0,00

ΙΙ. ΕΙΣΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 

στα νησιά Αιγαίου

Συντ.

ΦΠΑ
%

9

4,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ

20.151,42
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Εκροές φορολογητέες

εκτός Ελλάδος,

µε δικαίωµα έκπτωσης

Ενδοκ. Παραδ. Εξαγωγές 

& λοιπές εκροές απαλ/νες

µε δικαίωµα έκπτωσης

Εκροές απαλ/νες & εξαιρ.

Χωρίς δικαίωµ. Έκπτωσης

0,00

0,00

0,00

19

6

3

13

374

375

ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή

υπηρεσιών κλπ), ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ
ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ

που αναλογεί

0,00

0,00

Ι. ΕΚΡΟΕΣ,

ΕΝ∆ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε

λοιπή Ελλάδα εκτός

από τα νησιά Αιγαίου

303

302

301

1 2 3

3 4

ΤΡΙΜΗΝΟ

ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

003

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

519,50

519,50378

8

ΦΠΑ

∆ΑΠ.

ΣΥΝ.

ΦΟΡ.

376

377

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΟΥ: ΕΤΟΣ 006 2009

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

004

005

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ

007

από
6 7

008

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

01/12/2009

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

9

Αν η δήλωση
είναι έκτακτη,

501

309

308

307

306

305

304

20.151,42

0,00

0,00

0,00

121110

Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1 2 3 4 5
ΜΗΝΑΣ

ΑΛΛΗ

ΑΙΤΙΑ

ΜΗΝΑΣ ΕΝ∆ΟΚ.

ΣΥΝΑΛ/ΓΩΝ
ΜΟΝΟ αν διαγραµµί-

στηκε ο κωδ. 012-4,
συµπληρώστε

τους κωδ. 006 και 009

ΟΡΙΣΤ/ΣΗ

ΑΠΑΛ/ΓΗΣ

ΕΝ∆.ΣΥΝ/ΓΗ

ΑΠΑΛ/ΝΟΥ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΠ

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ

ΦΟΡ.ΑΠΟΘ.

502

503

311

310

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΟΣΟ
για έκπτωση

ΠΟΣΟ
για επιστροφή

ΜΑΜΑΛΟΥ∆ΗΣ Χ. & ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Π. Ο.Ε.

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

012

ΕΚΤΑΚΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ (∆ιαγραµµίστε µε Χ)

Αν διαγραµµίστηκε ο κωδ. 012-3 αναφέρατε: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής ∆ήλωσης

013

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101

107 71306

102

105

103 104

Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

Α. Φ. Μ.

108

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 37

ΜΑΜΑΛΟΥ∆ΗΣ Χ. & ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Π. Ο.Ε.

106

4

010

ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΗ

1

Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ι Κ Η   ∆ Η Λ Ω Σ Η   Φ. Π. Α.

Για υποκείµενους µε Β' και Γ' κατηγ. Βιβλία ΚΒΣ
Έκτακτη δήλωση των υποκειµένων αυτών, των µη υποκειµένων ή απαλ/µένων.

Επέχει θέση και ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται µηχανογραφικά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

109
110

31/12/2009

999091923

011

οι κωδ. 007 και 008
δεν συµπληρώνονται

ΟΧΙ

111

112

Πραγµατοποιούνται ενδο-

κοινοτικές συναλλαγές;

ΝΑΙ

ΑΒ ΑΓ

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ.

Ε. ∆. Χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ.
Β Γ 1

Μόνο σε έκτακτη δήλωση

και για το ∆ηµόσιο

113
% Ι∆ΙΟΚΤ. Ε∆Χ

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
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10.4 Έντυπο Ε3 
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10.5 Έντυπο Ε5 
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