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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Στο κείµενο που ακολουθεί παρακάτω, αναλύουµε την έννοια, τα 

χαρακτηριστικά και τη λογιστική παρακολούθηση των προσωπικών εταιριών. 

   Συγκεκριµένα, αναφέρεται η διαδικασία σύστασης της προσωπικής εταιρίας 

(Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης Εταιρίας), η σύνταξη του καταστατικού, 

καθώς και η διαδικασία ίδρυσης της. 

   Αναφέρεται, επίσης, ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί µια προσωπική 

εταιρία, η διαχείριση και εκπροσώπηση της και η λήψη αποφάσεων στη 

διοίκηση της εταιρίας. 

   Ακολουθεί η σύνταξη του Ισολογισµού τέλους χρήσης και η διάθεση του 

αποτελέσµατος της Οµόρρυθµης / Ετερόρρυθµης Εταιρίας. 

   Τέλος, φαίνονται οι λόγοι για τους οποίους λύεται µία Ο.Ε./Ε.Ε., ο σκοπός 

της εκκαθάρισης και η λογιστική της διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 : ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

1.1.1 Έννοια των Εταιριών 

   Η έννοια της εταιρίας είναι ευρύτατη. Ο σκοπός της ποικίλει και µπορεί να 

είναι οικονοµικός, ιδεολογικός, εκπολιτιστικός, επαγγελµατικός. 

   Οι νοµικές διατάξεις που ρυθµίζουν τις εταιρίες δεν περιλαµβάνονται µόνο 

στους νεότερους εµπορικούς νόµους αλλά και στον Αστικό Κώδικα. Σύµφωνα 

µε το άρθρο 741 Α.Κ, « εταιρία είναι η σύµβαση κατά την οποία δύο ή 

περισσότερα πρόσωπα έχουν την αµοιβαία υποχρέωση να επιδιώκουν µε 

κοινές εισφορές, κοινό σκοπό και ιδίως οικονοµικό». 

   Από τον παραπάνω ορισµό διακρίνουµε τα εννοιολογικά στοιχεία της 

εταιρίας, που είναι : 

1. Η εταιρία είναι ένωση προσώπων, σε αντίθεση µε το ίδρυµα, το οποίο 

αποτελεί περιουσία προς εξυπηρέτηση ορισµένου ποσού. 

2. Η εταιρία είναι σχέση ιδιωτικού δικαίου, σε αντίθεση µε τις ενώσεις 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, π.χ. το κράτος, τους δήµους, τις 

εκκλησίες κ.τ.λ. 

3. Η εταιρία δηµιουργείται µε δικαιοπραξία ιδιωτικού δικαίου, µε ελεύθερη 

θέληση των µελών, στην οποία οι βουλήσεις των συνεργαζόµενων 

προσώπων βαίνουν παράλληλες προς την αυτή κατεύθυνση, αντίθετη 

µε ότι συνήθως συµβαίνει στις δικαιοπραξίες, που επιδιώκεται η 

σύµπτωση βουλήσεων αντίρροπων τάσεων (π.χ. αγοραπωλησία, 

σύναψη σύµβασης δανείου κ.τ.λ.). Η κοινωνία προσώπων δεν 

αποτελεί εταιρία. 

4. Η εταιρία έχει ως αρχικό κεφάλαιο τις κοινές εισφορές των 

συνεργαζόµενων προσώπων, οι οποίες εισφέρονται για την ολότητα 

των εταίρων και η αξιοποίησή τους γίνεται για λογαριασµό όλων. 

Οι εισφορές διακρίνονται σε : α) εισφορές σε χρήµα, β) εισφορές σε 

είδος, γ) εισφορές σε υπηρεσίες. 

5. Η εταιρία δηµιουργείται για την επίτευξη ορισµένου σκοπού, ιδίως 

οικονοµικού, για την πραγµατοποίηση του οποίου είναι υποχρεωµένοι 

να συµβάλλουν όλοι οι εταίροι από κοινού, σε αντίθεση από την 
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κοινωνία προσώπων, στην οποία τα µέλη δεν υποχρεούνται να 

αναπτύξουν δραστηριότητα. 

6. Η εταιρία επιδιώκει δηµιουργία και διανοµή κερδών µεταξύ όλων των 

εταίρων. 

 

1.1.2 ∆ιακρίσεις των Εταιριών 

   Σύµφωνα µε το άρθρο 741 Α.Κ., η εταιρική συνεργασία παρουσιάζεται ως 

δικαιοπραξία ιδιωτικού δικαίου στην οποία οι βουλήσεις των συνεργαζοµένων 

προσώπων βαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, αντίθετα µε ότι συνήθως 

συµβαίνει στις δικαιοπραξίες, όπου επιδιώκεται η σύµβαση βουλήσεων 

αντίρροπων τάσεων (π.χ. αγοραπωλησία, σύναψη δανείου κ.λπ.). 

   Με βάση την ευρεία αυτή έννοια, εταιρίες αποτελούν: 

• τα σωµατεία, 

• οι ερανικές επιτροπές, 

• οι εταιρίες αστικού δικαίου, 

• οι εταιρίες εµπορικού δικαίου. 

   Συγκεκριµένα, 

• Το σωµατείο κατά την έννοια του άρθρου 78 Α.Κ., είναι νοµικό 

πρόσωπο, αποτελούµενο από 20 τουλάχιστον πρόσωπα, που δεν 

επιδιώκει σκοπό κερδοσκοπικό. 

• Οι ερανικές επιτροπές κατά την έννοια του άρθρου 122 Α.Κ., έχουν 

σκοπό τη συλλογή χρηµάτων ή άλλων αντικειµένων µέσω εράνων, 

χάρη ορισµένου δηµόσιου ή κοινωφελούς σκοπού. 

• Οι εταιρίες του αστικού δικαίου, κατά την έννοια του άρθρου 741-784 

Α.Κ., είναι εταιρίες οι οποίες µε τη σύµβαση εργασίας δύο ή 

περισσότερων εταίρων αναλαµβάνουν αµοιβαίως την υποχρέωση να 

επιδιώξουν µε κοινές εισφορές κάποιο κοινό σκοπό, ιδίως οικονοµικό. 

Στον οικονοµικό τοµέα οι εταιρίες αυτές υιοθετούνται σε περιπτώσεις 

που ο σκοπός της εταιρίας δεν είναι η αυτοτελής άσκηση εµπορικής 

δραστηριότητας, αλλά η επιβολή ορισµένης συµπεριφοράς στα µέλη 

της, για λόγους περιορισµού, του µεταξύ τους ανταγωνισµού. 
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• Οι εταιρίες εµπορικού δικαίου προβλέπονται και ρυθµίζονται από τον 

ελληνικό εµπορικό νόµο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 : ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

1.2.1 Έννοια των Εµπορικών Εταιριών 

   Εµπορικές εταιρίες είναι οι εταιρίες που διενεργούν εµπορικές πράξεις, 

καθώς και εκείνες που χαρακτηρίζονται απευθείας από το Νόµο σαν 

εµπορικές εταιρίες, άσχετα µε το αντικείµενο των εργασιών τους, όπως οι 

Α.Ε., Ε.Π.Ε., και Συνεταιρισµός. 

   Ως εµπορική πράξη θεωρείται η παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, το λιανικό 

και χονδρικό εµπόριο, οι µεταφορές δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος, οι 

τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες και οι πάσης φύσεως εργασίες που 

γίνονται για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της βιοµηχανίας και του εµπορίου 

(παραγγελιοδοχικές εταιρίες, πρακτορεία κ.λπ.). 

   Οι εταιρίες εµπορικού δικαίου που έχουν νοµική προσωπικότητα, αποκτούν 

την εµπορική ιδιότητα µε βάση είτε το αντικειµενικό είτε το υποκειµενικό 

κριτήριο. 

� Με βάση το αντικειµενικό κριτήριο αποκτούν την εµπορική ιδιότητα οι 

προσωπικές εταιρίες (οµόρρυθµη, απλή ετερόρρυθµη) καθώς και η 

ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρία, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 

εµπορικές εφόσον διενεργούν κατά σύστηµα πράξεις από αυτές που 

ρητά χαρακτηρίζονται από τον εµπορικό νόµο ως εµπορικές και η 

διενέργεια των πράξεων αυτών συνιστά τη συνήθη δραστηριότητά 

τους. 

� Με βάση το υποκειµενικό ή τυπικό κριτήριο αποκτούν την εµπορική 

ιδιότητα η Ανώνυµη Εταιρία, η Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, η 

Ναυτική Εταιρία και ο Συνεταιρισµός, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

τυπικώς από το νόµο ως εµπορικές, ανεξάρτητα από το αν οι πράξεις 

που διενεργούν είναι εµπορικές. 

 

1.2.2 ∆ιακρίσεις των Εµπορικών Εταιριών 

   Οι εταιρίες του εµπορικού δικαίου µπορούν να καταταγούν σε τέσσερις 

βασικές κατηγορίες: 
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1. Στις προσωπικές εταιρίες, στις οποίες υπερέχει η προσωπικότητα των 

εταίρων, όπου και στηρίζεται η όλη συγκρότηση και λειτουργία τους και 

η οποία αποτελεί την κύρια εγγύηση των πιστωτών τους. 

2. Στις κεφαλαιουχικές ή κεφαλαιακές εταιρίες, στις οποίες κυρίαρχο 

στοιχείο είναι το κεφάλαιο, είτε από τις εισφορές των εταίρων είτε από 

τα αποθεµατικά. Το προσωπικό στοιχείο στις εταιρίες αυτές είναι 

σχεδόν ανύπαρκτο καθώς η επιχειρησιακή βαρύτητα κάθε εταίρου 

προσδιορίζεται από το ποσοστό συµµετοχής του στο κεφάλαιο. 

3. Στις µικτές εταιρίες, στις οποίες εξ’ ίσου σηµαντικό ρόλο παίζουν και το 

προσωπικό στοιχείο και το κεφάλαιο, ώστε να καλυφθούν κάποιες 

µορφές επιχειρησιακής συγκρότησης, στις οποίες το προσωπικό 

στοιχείο είναι σκόπιµο να συνυπάρξει µε το κεφαλαιουχικό. 

4. Στις ιδιόρρυθµες εταιρίες, οι οποίες δε χαρακτηρίζονται ως νοµικά 

πρόσωπα. 

   Η Ελληνική εµπορική νοµοθεσία αναγνωρίζει εννέα τύπους εταιριών, οι 

οποίοι κατατάσσονται ως εξής: 

1. Προσωπικές Εταιρίες 

• Οµόρρυθµη Εταιρία 

• Ετερόρρυθµη Εταιρία (απλή) 

• Αφανής ή Συµµετοχική Εταιρία 

2. Κεφαλαιουχικές Εταιρίες 

• Ανώνυµη Εταιρία 

• Ναυτική Εταιρία 

3. Μικτές Εταιρίες 

• Ετερόρρυθµη κατά µετοχές Εταιρία 

• Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης 

4. Ιδιόρρυθµες Εταιρίες 

• Συνεταιρισµός 

• Συµπλοιοκτησία 

   Πρέπει να σηµειωθεί ότι, δεν είναι δυνατόν να συσταθεί εταιρία, η οποία να 

περιβληθεί έναν άλλο νοµικό τύπο διαφορετικό από τους παραπάνω, τους 

οποίους προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1 : ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

                           ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ   

  

2.1.1   Α.  Έννοια της Ο.Ε. 

   Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των άρθρων 20 και 22 του Εµπορικού 

Νόµου, οµόρρυθµη είναι η εταιρία που συνιστάται µεταξύ δύο ή 

περισσότερων προσώπων, τα οποία έχουν σκοπό να εµπορεύονται µαζί υπό 

εταιρική επωνυµία, ευθυνόµενα απεριόριστα και αλληλέγγυα για όλες τις 

υποχρεώσεις της εταιρίας. 

   Η ευθύνη των οµορρύθµων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρίας 

είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται µαζί 

µε την εταιρία και τους άλλους οµόρρυθµους εταίρους «εις ολόκληρον» για τα 

χρέη της εταιρίας. 

 

      Β.  Έννοια της Ε.Ε. 

   Σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 26 του Εµπορικού Νόµου, ετερόρρυθµη είναι 

η εταιρία που συνιστάται µεταξύ ενός ή πολλών προσώπων, αλληλεγγύως 

υπευθύνων και ενός ή πολλών συνεταίρων, απλών χρηµατοδοτών, οι οποίοι 

ονοµάζονται ετερόρρυθµοι και ευθύνονται µόνο µέχρι του ποσού της 

εισφοράς τους. 

   Ο κάθε ετερόρρυθµος εταίρος έχει περιορισµένη ευθύνη απέναντι στους 

πιστωτές της εταιρίας, που δε µπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς του 

στην εταιρία. 
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2.1.2 Χαρακτηριστικά των Προσωπικών Εταιριών 

   Α.   Νοµική Προσωπικότητα 

   Νοµική προσωπικότητα λέγεται η προσωπικότητα που αποκτούν οι ενώσεις 

προσώπων µε την τήρηση ορισµένων νοµοθετικών διατάξεων για την 

επίτευξη του οικονοµικού σκοπού τους. 

   Καθώς η προσωπική εταιρία αποτελεί νοµικό πρόσωπο, έχει ορισµένες 

νοµοθετικές συνέπειες, όπως: έχει επωνυµία, έδρα, ιθαγένεια και όργανα 

(φυσικά πρόσωπα) που την εκπροσωπούν και τη διοικούν (διαχειρίζονται τις 

εταιρικές υποθέσεις και την εταιρική περιουσία). 

   Η απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας καθίσταται απαραίτητη για την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας, η οποία εφόσον την αποκτήσει, 

ενεργεί και δραστηριοποιείται ως ξεχωριστή και αυτοτελής οντότητα. 

 

 

   Β.   Η εκτέλεση από κοινού εµπορικών πράξεων (εµπορία) µε σκοπό 

το κέρδος από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία ονοµάζονται 

εταίροι 

   Το χαρακτηριστικό αυτό είναι βασικό προκειµένου η σχετική δραστηριότητα 

να θεωρηθεί ως εταιρική. 

 

   Γ.   Κοινή Επωνυµία 

   Η επωνυµία µιας Ο.Ε. ή µιας Ε.Ε., 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 εταιρία. 

   Η επωνυµία αποτελείται από τα ονοµατεπώνυµα όλων των εταίρων ή ενός 

µόνο. Σ’ αυτή την περίπτωση, στην επωνυµία προστίθεται η ένδειξη «και Σία» 

(και συντροφία), που αποκαθιστά τα παραλειπόµενα ονόµατα. 

 

   ∆.   Αλληλέγγυα και Απεριόριστη Ευθύνη των Εταίρων 

   Η έννοια του απεριόριστου της ευθύνης , είναι ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται 

για τις υποχρεώσεις της εταιρίας µε ολόκληρη την ατοµική τους περιουσία. 
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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, αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε εταίρος 

ευθύνεται στο ακέραιο για όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν, τόσο αυτός 

όσο και 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 παραπάνω αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη συνεχίζει να υφίσταται 

και στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας δε λύνονται και οι υφιστάµενες 

συµβάσεις αυτής, έστω και αν αναφέρονται σε µεταγενέστερο χρόνο 

της λύσης αυτής. 

2. Σε περίπτωση µετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., οι εταίροι 

εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα για τις µέχρι 

της µετατροπής αναληφθείσες υποχρεώσεις από την προσωπική 

εταιρία. 

3. Η ίδια ευθύνη υπάρχει για κάθε νέο εταίρο που εισέρχεται στην εταιρία, 

δηλαδή, αλληλέγγυα και απεριόριστη για όλα τα χρέη αυτής, άσχετα αν 

αυτά δηµιουργήθηκαν πριν ή µετά την είσοδό τους στην εταιρία, εκτός 

αν δηµοσιεύθηκε αντίθετη µεταξύ των εταίρων συµφωνία για τα 

προγενέστερα της εισόδου χρέη της εταιρίας. 

 

   Ε.   Εµπορική Ιδιότητα της Εταιρίας και των Εταίρων 

   Η οµόρρυθµη εταιρία έχει την εµπορική ιδιότητα κατά το ουσιαστικό 

κριτήριο, δηλαδή, από τη δραστηριότητα που αναπτύσσει (εµπορικές 

πράξεις). Οι οµόρρυθµοι εταίροι τόσο των οµορρύθµων όσο και των 

ετερορρύθµων εταιριών είναι έµποροι. Ο ετερόρρυθµος εταίρος εµπορικής 

ετερόρρυθµης εταιρίας δεν αποκτά την εµπορική ιδιότητα µόνο από το 

γεγονός της συµµετοχής του σ’ αυτήν, αλλά η µεµονωµένη πράξη της 

συµµετοχής του είναι πράξη εµπορική. 
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   Τόσο η Ο.Ε. όσο και η Ε.Ε. κρίνονται κατά το ουσιαστικό κριτήριο και 

συνεπώς αποκτούν την εµπορική ιδιότητα όταν στο καταστατικό της 

σκοπό έχει να διενεργεί κυρίως και συνήθως εµπορικές πράξεις. 

   Οι εταίροι των προσωπικών εταιριών αποκτούν την εµπορική ιδιότητα 

και εποµένως υπόκεινται σε προσωπική κράτηση για τα χρέη της εταιρίας 

από µόνη τη συµµετοχή τους σ’ αυτή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ  

                          ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

2.2.1 Προϋποθέσεις Σύστασης Ο.Ε. / Ε.Ε. 

 Οι Ουσιαστικές Προϋποθέσεις Σύστασης Ο.Ε. / Ε.Ε. 

   Για τη σύσταση των εταιριών αυτών απαιτείται η συνδροµή των παρακάτω 

ουσιαστικών στοιχείων: 

1. Έγκυρη εταιρική σύµβαση (καταστατικό). 

2. Εταιρική πρόθεση (διάθεση) των εταίρων για τη σύσταση της εταιρίας 

και ικανότητα αυτών για τη διενέργεια εµπορικών πράξεων. 

3. Η σύµπραξη δύο τουλάχιστον φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

4. Ικανότητα προς δικαιοπραξία των συµβαλλόµενων. 

5. Κοινή εισφορά από τους συµβαλλόµενους, γιατί κάθε εταίρος οφείλει 

να εισφέρει υλικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (χρήµατα, υλικά ή άυλα 

περιουσιακά στοιχεία). 

6. Ο σκοπός να είναι θεµιτός και µάλιστα οικονοµικός (να µην αντιβαίνει 

τα χρηστά ήθη και τους κανόνες της δηµόσιας τάξης). 

 

2.2.2 Οι Τυπικές Προϋποθέσεις Σύστασης Ο.Ε. / Ε.Ε. 

   Εκτός από τα ουσιαστικά στοιχεία για τη σύσταση της Ο.Ε./ Ε.Ε., 

απαραίτητα είναι και τα τυπικά στοιχεία, τα οποία είναι τα εξής: 

1. ∆ηµοσιότητα, για τις εταιρίες µε νοµική προσωπικότητα. 

2. Η σύνταξη δηµοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου που περιλαµβάνει τους 

όρους συνεργασίας. Το έγγραφο αυτό ονοµάζεται «καταστατικό». 

3. Η καταχώρηση της περίληψης του εγγράφου αυτού σε ιδιαίτερο βιβλίο, 

που τηρείται από τον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

εταιρίας ή και στα Πρωτοδικεία τυχόν υποκαταστηµάτων της εταιρίας, 

εντός 15 ηµερών από τη λήξη του καταστατικού. 

4. Η τοιχοκόλληση της περίληψης του εγγράφου για τουλάχιστον 3 µήνες 

στην αίθουσα ακροατηρίου (δηµοσιότητα). 
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   Καταστατικό 

2.2.3 Έννοια του Καταστατικού 

   Το καταστατικό είναι µία σύµβαση εταιρίας δύο ή περισσότερων 

προσώπων, τα οποία υποχρεούνται αµοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού, 

κυρίως οικονοµικού, µε κοινές εισφορές. 

   Τα συµβαλλόµενα πρόσωπα µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα 

οποία πρέπει να έχουν την απαιτούµενη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

 

 

2.2.4 Σύνταξη του Καταστατικού 

   Το καταστατικό των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), συντάσσεται 

συνήθως από δικηγόρο, λογιστή ή άλλο πρόσωπο µε σχετικές γνώσεις. Η 

παρουσία συµβολαιογράφου δεν είναι απαραίτητη. Το καταστατικό είναι η 

πρακτική µορφή υπό την οποία εµφανίζεται εγγράφως η εταιρική σύµβαση. 

Αποτελεί δε και την απόδειξη συστάσεως της προσωπικής εταιρίας. 

Χρησιµεύει, επίσης, και για τη δηµοσιότητα αυτής. Το καταστατικό 

υπογράφεται από όλους τους εταίρους. 

   Συνεπώς, το καταστατικό αποτελεί απόδειξη ύπαρξης των εταιριών και 

γίνεται πάντοτε εγγράφως. 

 

2.2.5 ∆ηµοσιότητα του Καταστατικού 

   Όσο αφορά στη δηµοσιότητα της Ο.Ε. και της Ε.Ε., είναι απαραίτητες οι 

παρακάτω ενέργειες: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. προς 

θεώρηση και πληρωµή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1% (Ν. 

1676/86, άρθρα 17-31). 

2. Το θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ. αντίγραφο καταστατικού προσκοµίζεται 

στο Ταµείο Νοµικών και στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων, όπου 

καταβάλλεται εισφορά επί του ονοµαστικού ποσού του εταιρικού 

κεφαλαίου 0,5% και 1% αντίστοιχα. 
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3. Για το ίδιο αντίγραφο απαραίτητη είναι και η θεώρηση από το οικείο 

επιµελητήριο για το δικαίωµα χρήσεως της επωνυµίας της εταιρίας. 

4. Τέλος, µε όλες τις παραπάνω θεωρήσεις, το αντίγραφο του 

καταστατικού προσκοµίζεται στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 

όπου καταχωρείται στα οικεία βιβλία εταιριών. 

   Με την τελευταία αυτή πράξη συντελείται η δηµοσιότητα της εταιρίας. 

 

2.2.6 Περιεχόµενο του Καταστατικού 

   Το περιεχόµενο συνήθως του καταστατικού των προσωπικών εταιριών 

είναι: 

1) Τα ονοµατεπώνυµα, τα πατρώνυµα, τις διευθύνσεις κατοικίας και την 

ιδιότητα των εταίρων.  

2) Την επωνυµία της εταιρίας ( το όνοµα µε το οποίο θα συναλλάσσεται ). Η 

επωνυµία της αποτελείται από τα ονόµατα όλων των εταίρων ( αν είναι 

ολιγάριθµοι ) ή αν είναι πολλοί σε αριθµό, τότε αναγράφονται τα 

ονοµατεπώνυµα µερικών από τους εταίρους ή ενός µόνο και προστίθεται ή 

φράση « και ΣΙΑ» η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη των υπολοίπων εταίρων.  

3) Τα ονοµατεπώνυµα των διαχειριστών της εταιρίας καθώς και τους όρους 

διαχείρισης της εταιρίας που έχουν τεθεί. Στη περίπτωση που δεν έχουν 

οριστεί ως διαχειριστές κάποιοι από τους εταίρους ή τρίτα πρόσωπα, τότε η 

διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει σε όλους τους εταίρους ( 

άρθρο 748 του Αστικού Κώδικα ).  

4) Τα ποσά της εισφοράς του κάθε εταίρου χωριστά. Όσον αφορά τις 

εισφορές των εταίρων αν δεν έχει συµφωνηθεί κάτι διαφορετικό , οι εταίροι 

είναι υποχρεωµένοι σε ίσες εισφορές ( άρθρο 742 Αστικός Κώδικας ).  

5) Τη συµµετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας, στα κέρδη και τις 

ζηµίες. Αν δεν έχει οριστεί η συµµετοχή των εταίρων στο αποτέλεσµα, τότε 

θεωρείται ότι συµµετέχουν ισόποσα ( άρθρο 762 Αστικός Κώδικας ).  
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6) Τη χρονική διάρκεια της εταιρίας καθώς και τη πρόβλεψη της δυνατότητας 

για παράταση αυτής ακόµη και αυτόµατης παράτασης.  

7) Το αντικείµενο της εργασίας της εταιρίας.  

8) Την έδρα της εταιρίας.  

9) Την ηµεροµηνία και τις υπογραφές των εταίρων.  

Εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία το καταστατικό συνήθως αναφέρει και κάποια 

άλλα θέµατα που ρυθµίζουν κυρίως τις σχέσεις των εταίρων όπως τα κάτωθι:  

 

� Τον χρόνο σύνταξης του Ισολογισµού  

 

� Το λογιστικό σύστηµα ( Π.χ. βιβλία Γ΄ κατηγορίας )  

 

� Τη διαδικασία τυχών εκχώρησης των εταιρικών µεριδίων  

 

� Την αµοιβή του διαχειριστή  

 

� Τον τρόπο ελέγχου των βιβλίων  

 

 

� Τον τρόπο διανοµής των κερδών και ζηµιών  

 

� Τις συνέπειες σε περίπτωση θανάτου ενός από τους εταίρους  

 

� Τις ατοµικές απολήψεις των εταίρων ( δυνατότητες και όρια )  

 

� Τους όρους χορηγήσεων δανείων από τους εταίρους προς την εταιρία 

και αντίστροφα  

 

� Την διαδικαστική ακολουθία για την τροποποίηση του καταστατικού και 

την απαιτούµενη πλειοψηφία για την τροποποίηση  
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� Τους όρους λύσεως της εταιρίας καθώς και τον τρόπο εκκαθάρισης και 

διανοµής της εταιρικής περιουσίας.  

 

� Ρήτρες διαιτησίας οι οποίες αποσκοπούν στην εξοµάλυνση των 

καταστροφικών για την εταιρία διενέξεων µεταξύ των εταίρων αυτής.  

 

� Ρήτρες απαγόρευσης όσον αφορά την σφράγιση των εγκαταστάσεων 

της εταιρίας και της εταιρικής περιουσίας ( λόγοι πρόληψης ώστε να 

µην σταµατήσουν οι εργασίες της εταιρίας σε περίπτωση αφελών 

κινήσεων των εταίρων ή τυχόν κληρονόµων των εταίρων ).  

 

2.2.7 ∆ιαδικασία Ίδρυσης 

   Η διαδικασία ίδρυσης µιας Ο.Ε. ή µιας Ε.Ε. και οι σχετικές υποχρεώσεις των 

εταίρων είναι οι εξής: 

� Η σύνταξη του καταστατικού διενεργείται από λογιστή ή δικηγόρο ή 

από συµβολαιογράφο. 

� Πληρωµή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του κεφαλαίου 

εντός 15 ηµερών από την υπογραφή του καταστατικού στη ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). 

� Καταβολή δικαιώµατος 0,5% επί του κεφαλαίου στο Ταµείο Συντάξεως 

Νοµικών. 

� Καταβολή εισφοράς 1% επί του κεφαλαίου της εταιρίας στο Ταµείο 

Πρόνοιας ∆ικηγόρων. 

� Προσκόµιση του καταστατικού και των αποδεικτικών καταβολής των 

παραπάνω υποχρεώσεων, εντός 15 ηµερών από την υπογραφή του, 

στη Γραµµατεία Πρωτοδικών, ο οποίος χορηγεί επίσηµο αντίγραφο 

µετά από αίτηση του προσκοµισθέντος. 

� Προσκόµιση του αντιγράφου του καταστατικού µαζί µε τη δήλωση 

έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., η οποία 

χορηγεί αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) στην εταιρία, που µπορεί 

πλέον να αρχίσει νόµιµα τη συναλλακτική της δραστηριότητα. 
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   Η µη τήρηση των διατυπώσεων για τη δηµοσιότητα µπορεί να επιφέρει την 

ακυρότητα της εταιρίας. Την ακυρότητα αυτή µπορούν να την επικαλεστούν οι 

τρίτοι, διότι θεωρείται ότι βλάπτονται από τη µη δηµοσιότητα, ενώ οι εταίροι δε 

µπορούν να επικαλεστούν ακυρότητα της εταιρίας κατά των τρίτων. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ο.Ε. / Ε.Ε. 
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Παράδειγµα ίδρυσης – σύστασης Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

   Ο ∆. ∆ηµητρίου και ο Ν. Νικολάου αποφασίζουν την ίδρυση Ο.Ε. 

Συντάσσουν και δηµοσιεύουν το καταστατικό σύµφωνα µε το οποίο το 

κεφάλαιο της εταιρίας είναι 30000 € και συµµετέχουν ίσα. Για την κάλυψη της 

εισφοράς του ∆ηµητρίου, µεταβιβάζει στην εταιρία ένα ακίνητο αξίας 10000 €. 

Καταθέτει στην Ιονική Λαϊκή Τράπεζα σε λογαριασµό όψεως 3000 € και τα 

υπόλοιπα εισφέρει σε µετρητά. 

   Επίσης παραχωρεί τη χρήση ενός φορτηγού αυτοκινήτου αξίας 3000 €. Ο 

Νικολάου εισφέρει εµπορεύµατα αξίας 10000 €. Γραµµάτια αποδοχής τρίτων 

ονοµαστικής αξίας 5000 € και παρούσα 4500 €. Αν χρειαστεί, την εισφορά του 

θα την πληρώσει σε µετρητά. 

   Συµφωνούν ο Νικολάου να προσφέρει την προσωπική του εργασία, που 

την αποτιµούν σε 5000 €. 

   Να γίνουν οι εγγραφές σύστασης της εταιρίας. 

 

Επίλυση Παραδείγµατος 

ΑΡΙΘ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘ/ΚΗ 
ΣΤΗΛΗ 

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

-1- 33 χρεώστες διάφοροι  30000  
 33.03 Εταίροι λογαριασµοί 

κάλυψης κεφαλαίου 
30000   

 33.03.00 ∆ηµητρίου λογ. Εισφορά 15000   
 33.03.01 Νικολάου λογ. Εισφορά 15000   
      40      Κεφάλαιο   30000 
      40.06      Εταιρικό κεφάλαιο 30000   
      40.06.00      «∆» λογ. Κεφαλαίου 15000   
      40.06.01      «Ν» λογ. Κεφαλαίου 15000   
  ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε.    

-2- 11 Κτίρια-εγκ. Κτιρίων  10000  
 11.00 Κτίρια 10000   
 38 Χρηµατικά διαθέσιµα  5000  
 38.03 Καταθέσεις  όψεως 3000   
 38.00 Ταµείο 2000   
      33      Χρεώστες διάφοροι   15000 
      33.03      Ετ. λογ. κάλ. κεφαλαίου    
      33.03.00      «∆» λογ. Εισφοράς 15000   
  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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-3- 04 ∆ιαφ. λογ. Πληρωτέοι 
χρεωστών 

3000 

 04.00 Εισφορά χρήσης φορτ. 
αυτοκ. εταιρ. «∆» 

3000   

      08 ∆ιάφοροι λογαριασµοί 
πληρωτέοι πίστωσης 

  3000 

      08.00 Εισφορά χρήσης 
φορτηγού αυτοκ. Εταίρου 
«∆» 

3000   

  ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ 

«∆» 

   

-4- 20 Εµπορεύµατα  10000  

   20.00 Εµπορεύµατα 10000   

 31 Γραµµάτια εισπρακτέα  5000  

 31.00 Γραµµάτια στο 
χαρτοφυλάκιο 

5000   

 38 χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  500  

 38.00 Ταµείο 500   

      31 Γραµµάτια εισπρακτέα   500 

      31.06 Μη δεδουλευµένοι τόκοι 
γραµµατίων  εισπρακτέων 

500   

      33 Χρεώστες διάφοροι   15000 

      33.03 Εταίροι λογ. Κάλυψης 
κεφαλαίου 

   

      33.03.00 «Ν» λογ. Εισφοράς 15000   

  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
«Ν» 

   

-5- 04 ∆ιάφοροι λογ. Χρεωστών  5000  

 04.02 Εισφορά. προσωπ. «Ν» 5000   

      08 ∆ιάφοροι λογ. Πιστωτών   5000 

      08.01 Εισφορά προσωπ. «Ν» 5000   

  ΕΙΣΦ.ΠΡΟΣ.ΕΡΓΑΤ. «Ν»    
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2.2.8 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Εταίρων 

   Τα βασικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των εταίρων που προκύπτουν από 

την εµπορική ιδιότητα (εταιρική συµµετοχή) των εταίρων, είναι τα παρακάτω: 

 

2.2.9 Τα ∆ικαιώµατα των Εταίρων 

� Το δικαίωµα εκπροσώπησης της εταιρίας και διαχείρισης της 

περιουσίας αυτής. 

Η διαχείριση της εταιρίας ανήκει σε όλους τους εταίρους, που την 

ασκούν συλλογικά ή και καθένας χωριστά, εκτός αν έχει οριστεί 

διαχειριστής ή διαχειριστές. 

� Το δικαίωµα ψήφου στη λήψη των αποφάσεων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 748 του Α.Κ., η διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων ανήκει σε όλους τους εταίρους, εάν δεν οριστούν 

διαχειριστές και απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων, εκτός αν 

στο καταστατικό προβλέπεται ότι οι αποφάσεις παίρνονται µε 

πλειοψηφία. 

� Το δικαίωµα ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων. 

Κάθε εταίρος έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση για την πορεία της 

εταιρίας αυτοπροσώπως, ελέγχοντας τα βιβλία και τα άλλα στοιχεία της 

εταιρίας. 

� Το δικαίωµα παραίτησης από τη θέση του διαχειριστή. 

Ο εταίρος διαχειριστής έχει δικαίωµα να παραιτηθεί από τη θέση του 

διαχειριστή µόνο για σπουδαίο λόγο. Συµφωνία περί µη παραίτησης, 

όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, είναι άκυρη. 

� Το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης της εταιρίας. 

Κάθε εταίρος έχει δικαίωµα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση 

της εταιρίας, είτε είναι ορισµένου είτε αορίστου χρόνου, αλλά µόνο για 

σπουδαίο λόγο. Αν η καταγγελία γίνει άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο, 

τότε ο καταγγέλλων υποχρεούται σε αποζηµίωση των λοιπών εταίρων. 

� Το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της εταιρίας. 
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Αν δεν υπάρχει διαφορετική συµφωνία στο καταστατικό, όλοι οι εταίροι 

συµµετέχουν στα κέρδη κατά ίσα µέρη, ανεξάρτητα από το ύψος της 

εισφοράς του καθενός για το σχηµατισµό του εταιρικού κεφαλαίου. 

� Το δικαίωµα απολήψεων έναντι κερδών. 

Στην πράξη, διαµορφώθηκε το δικαίωµα των εταίρων να κάνουν 

απολήψεις έναντι κερδών της χρήσης κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Ο εταίρος δε δικαιούται αµοιβή για τη διαχείριση, εκτός αν υπάρχει 

διαφορετική συµφωνία. 

Ο εταίρος δε δικαιούται αµοιβή ούτε όταν η εισφορά του στην εταιρία 

συνίσταται στην προσφορά της προσωπικής του εργασίας, εκτός αν 

προβλέπεται αµοιβή. 

� Το δικαίωµα συµµετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης. 

Οι εταίροι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης 

που αποµένει µετά την εξόφληση των χρεών και απόδοση των 

εισφορών, ανάλογα µε τη συµµετοχής τους στα κέρδη της εταιρίας. 

 

2.2.10 Οι Υποχρεώσεις των Εταίρων 

� Η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς. 

Όλοι οι εταίροι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν τις εισφορές, οι 

οποίες είναι ίσες, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Σε περίπτωση 

υπερηµερίας ή αδυναµίας εταίρου να καταβάλλει την εισφορά του 

χωρίς καταγγελία της εταιρίας. Οι εταίροι δεν υποχρεούνται σε αύξηση 

της εισφοράς τους ούτε σε συµπλήρωση αυτής όταν µειωθεί λόγω 

ζηµιών µετά την πραγµατοποίησή της, εκτός αν υπάρχει τέτοια 

συµφωνία. 

� Η υποχρέωση διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας. 

Την υποχρέωση αυτή έχουν όλοι οι εταίροι, εκτός αν συµφωνήθηκε 

διαφορετικά. Αν προβλέπεται ορισµός διαχειριστή ή διαχειριστών, οι 

υπόλοιποι αποκλείονται. 

� Η υποχρέωση διαφύλαξης των εταιρικών συµφερόντων. 

Οι εταίροι έχουν υποχρέωση να διαφυλάσσουν τα νόµιµα συµφέροντα 

της εταιρίας και να αποφεύγουν να ενεργούν πράξεις για δικό τους 
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λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων που αντιστρατεύονται τα 

συµφέροντα της εταιρίας. 

� Η υποχρέωση συµµετοχής στην κάλυψη των ζηµιών. 

Οι εταίροι έχουν υποχρέωση να καλύπτουν τις ζηµιές της εταιρίας κατά 

ίσα µέρη, ανεξάρτητα από το ποσοστό της εισφοράς, εκτός αν υπάρχει 

διαφορετική συµφωνία. Συµφωνία που απαλλάσσει εταίρο από ζηµιές 

είναι άκυρη, εκτός αν εισφέρει την προσωπική του εργασία. 

� Η υποχρέωση εξόφλησης των χρεών της εταιρίας. 

� Η υποχρέωση αυτή είναι απεριόριστη και αλληλέγγυα. 

� Η υποχρέωση µη µεταβίβασης της εταιρικής ιδιότητας. 

Καθένας από τους εταίρους δε µπορεί να µεταβιβάζει το εταιρικό 

µερίδιο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συµφωνία στο καταστατικό. 

� Η υποχρέωση των εταίρων έναντι των φορολογικών αρχών. 

Για αδικήµατα φοροδιαφυγής ως αυτουργοί του αδικήµατος 

θεωρούνται οι εταίροι ή οι διαχειριστές της εταιρίας. 

 

2.2.11 Έξοδα Ίδρυσης 

   Τα έξοδα σύστασης είναι τα εξής: 

1. Φόρος 1% στη συγκέντρωση του κεφαλαίου. 

2. Εισφορά 0,5% υπέρ του Ταµείου Συντάξεων Νοµικών. 

3. Εισφορά 1% υπέρ Ταµείου Πρόνοιας Νοµικών. 

4. Αµοιβή λογιστή ή δικηγόρου ή αµοιβή συµβολαιογράφου για τη 

σύνταξη του καταστατικού. 

5. Έξοδα δηµοσίευσης στον ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο κ.λπ. 

Με την καταβολή των εξόδων θα γίνει η εξής εγγραφή: 

ΧΡΕΩΣΗ ………16.10…….......έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 

ΠΙΣΤΩΣΗ...........38.00…………ταµείο 

Το ποσό των εξόδων θα αποσβεσθεί σε περισσότερες από µία 

χρήσεις, όχι όµως πάνω από πέντε (5). 
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Λογιστικές Εγγραφές Σύστασης Ο.Ε./Ε.Ε. 

2.2.12 Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων 

   Οι προσωπικές εταιρίες δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία 

Γ’ κατηγορίας, εκτός αν υπερβούν ορισµένο όριο ετήσιων ακαθάριστων 

εσόδων. 

 

2.2.13 Είδη Εισφορών 

    Οι εισφορές των εταίρων για τη σύστασή τους µπορεί να είναι: 

• Χρήµατα (µετρητά ή επιταγές). 

• Κάθε άλλο αντικείµενο που µπορεί να αποτιµηθεί σε χρήµα, όπως: 

o Ακίνητα κατά κυριότητα. 

o Κινητά πράγµατα (εµπορεύµατα, χρεόγραφα, γραµµάτια 

εισπρακτέα, απαιτήσεις κατά τρίτων κ.λπ.). 

o Η χρήση ή η επικαρπία πράγµατος. 

o Η προσωπική εργασία εταίρου. 

o Η εµπορική πίστη και φήµη εταίρου. 

 

2.2.14 Αποτίµηση Εισφορών σε Είδος 

   Όλες οι εγγραφές αποτιµούνται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των εταίρων. Τα 

γραµµάτια εισπρακτέα, τα χρεόγραφα, οι απαιτήσεις κατά τρίτων και άλλα 

συναφή στοιχεία αποτιµούνται µε την παρούσα αξία κατά την ηµέρα της 

εισφοράς. Για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, η αρµόδια 

∆.Ο.Υ θα κάνει τη δική της αποτίµηση και ενδεχοµένως η εκτίµησή της να 

είναι µεγαλύτερη από την αποτίµηση των εταίρων. Αυτό σηµαίνει ότι θα 

πληρωθεί µεγαλύτερος φόρος συγκέντρωσης, χωρίς όµως να επέλθει 

τροποποίηση του εταιρικού κεφαλαίου, διότι δεν αυξάνεται το εταιρικό 

κεφάλαιο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. 

∆ιαχείριση 

2.3.1 ∆ιαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρίας 

   Το άρθρο 22 του Εµπορικού Νόµου αναφέρει ρητώς ότι οι οµόρρυθµοι 

εταίροι, που αναφέρονται στο καταστατικό, ευθύνονται αλληλεγγύως για όλες 

τις υποχρεώσεις της εταιρίας, παρ’ όλο που αυτές µπορεί να έχουν αναληφθεί 

µε την υπογραφή ενός µόνο εταίρου, που τίθεται κάτω από την εταιρική 

επωνυµία.  

   Συνεπώς, ο ορισµός ενός ή περισσοτέρων εταίρων ως διαχειριστών, δεν 

είναι απαραίτητος. Ωστόσο, το άρθρο 43 του Εµπορικού Νόµου, ορίζει ότι 

στην περίληψη του καταστατικού που δηµοσιεύεται στο οικείο πρωτοδικείο 

πρέπει να περιέχονται και ονόµατα των εταίρων που ορίσθηκαν να διοικούν 

την εταιρία και να υπογράφουν επ’ ονόµατι αυτής, δηλαδή των διαχειριστών. 

Στο αρχικό καταστατικό ορίζονται οι διαχειριστές της εταιρίας. 

 

2.3.2 Αµοιβή ∆ιαχειριστών 

   Ο διορισµός διαχειριστή περιορίζει τη συµµετοχή λοιπών εταίρων στη 

διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, υποχρεούνται όµως, κατ’ αρχήν, να 

συµµετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρίας και να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους. 

   Η αµοιβή του διαχειριστή, όταν είναι οµόρρυθµος εταίρος, είναι µεν δαπάνη 

για την εταιρία, δεν αναγνωρίζεται όµως φορολογικά και δεν αφαιρείται από τα 

ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας για να µειώσει τα κέρδη. Για το λόγο αυτό, 

πρέπει να εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό: «33.08 ∆οσοληπτικοί 

Λογαριασµοί Εταίρων». Όταν όµως ο διαχειριστής είναι τρίτο πρόσωπο, τότε 

η αµοιβή του διαχειριστή θεωρείται παραγωγική δαπάνη. Αφαιρείται από τα 

ακαθάριστα έσοδα και αναγνωρίζεται ως δαπάνη από την οικονοµική εφορία 

και εµφανίζεται σε κατάλληλο υπολογαριασµό του λογαριασµού «61.01   

Αµοιβές και έξοδα µη ελεύθερων επαγγελµατιών υποκείµενες σε 

παρακράτηση Φ.Μ.Υ.». 
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2.3.3   Λήψη αποφάσεων στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας 

   Κατά τον Αστικό Κώδικα, οι αποφάσεις για τη διοίκηση των εταιρικών 

υποθέσεων –είτε αυτές λαµβάνονται από το σύνολο των εταίρων είτε µόνο 

από τους διαχειριστές –πρέπει να είναι οµόφωνες, εκτός αν το καταστατικό 

προβλέπει ρητά τη λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Στην τελευταία 

περίπτωση, αν υπάρχει αµφιβολία, η πλειοψηφία υπολογίζεται µε βάση το 

συνολικό αριθµό των εταίρων ή το συνολικό αριθµό των διαχειριστών 

(άρθρα 748-749 Α.Κ.). 

 

2.3.4 Λογιστική Παρακολούθηση των ∆οσοληψιών των Εταίρων µε την 

Εταιρία 

   Από την απαρίθµηση των περιπτώσεων που τη ρύθµισή τους πρέπει να 

προβλέπει το καταστατικό της Ο.Ε., προκύπτει ότι µεταξύ του νοµικού 

προσώπου της εταιρίας και των εταίρων δηµιουργούνται οικονοµικές σχέσεις 

που επιβάλουν την απεικόνισή τους σε λογαριασµούς οι οποίοι θα ανοιχθούν 

στο όνοµα των εταίρων. 

   Για κάθε εταίρο ανοίγονται τόσοι λογαριασµοί όσα είναι τα διαφορετικά είδη 

σχέσεων που έχουν προκύψει µεταξύ αυτού και της εταιρίας. Συνηθέστερες 

κατηγορίες τέτοιων λογαριασµών είναι οι ακόλουθες: 

1. Λογαριασµοί καλύψεως κεφαλαίου: 

Είναι οι λογαριασµοί που ανοίγονται κατά τη σύσταση της εταιρίας ή σε 

µεταγενέστερη αύξηση του κεφαλαίου της και απεικονίζουν την 

αναληφθείσα από κάθε εταίρο εισφορά µε το ποσό της οποίας 

χρεώνονται, ενώ πιστώνεται αντίστοιχα ο λογαριασµός «Εταιρικό 

Κεφάλαια». Οι λογαριασµοί των αναληφθεισών εισφορών κλείνουν 

πιστούµενοι, κατά την καταβολή των εισφορών, µε χρέωση των 

λογαριασµών που δέχονται την αξία των εισφερόµενων στοιχείων 

(µετρητών, αγαθών ή δικαιωµάτων) ή του λογαριασµού «Οφειλόµενο 

Κεφάλαιο» αν παρέχεται η ευχέρεια, η καταβολή να γίνει σε 

µεταγενέστερο χρόνο. 
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2. Λογαριασµοί κεφαλαιακών µερίδων: 

Οι λογαριασµοί αυτοί δεν αποτελούν προσωπικούς λογαριασµούς των 

εταίρων, αλλά είναι αναλυτικοί του λογαριασµού «Εταιρικό Κεφάλαιο». 

Το υπόλοιπό τους, πάντοτε πιστωτικό, φανερώνει την κεφαλαιακή 

µερίδα κάθε εταίρου, όπως διαµορφώθηκε από την αρχική καταβολή 

και τις ενδεχόµενες αυξοµειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. 

3. Λογαριασµού απολήψεων: 

Λειτουργούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως χρεούµενοι µε ποσά τα 

οποία έχουν συµφωνηθεί να αναλαµβάνουν οι εταίροι για τις ατοµικές 

τους ανάγκες και τη συντήρησή τους. Τα ποσά αυτά θεωρούνται ως 

προκαταβολή έναντι των κερδών που αναµένεται να προκύψουν κατά 

τη χρήση. Γι’ αυτό δε θεωρούνται έξοδα της χρήσεως και δε 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση του αποτελέσµατος, αλλά το χρεωστικό 

τους υπόλοιπο µεταφέρεται στο τέλος της χρήσεως, στους ατοµικούς 

λογαριασµούς των εταίρων, στην πίστωση των οποίων θα αχθεί και το 

κέρδος που δικαιούται να αναλάβει κάθε εταίρος. Η µη άµεση 

καταχώρηση των απολήψεων στους ατοµικούς λογαριασµούς γίνεται 

για λόγους καλύτερου ελέγχου των αναλαµβανοµένων ποσών.  

4. Λογαριασµοί δανειακών σχέσεων: 

Αν µεταξύ της εταιρίας και των εταίρων δηµιουργηθούν δανειακές 

σχέσεις, θα ανοιχθούν για την παρακολούθησή τους ιδιαίτεροι 

λογαριασµοί. Ως δανειακή σχέση θα πρέπει να νοείται η παροχή 

δανείων από τους εταίρους προς την εταιρία. Το αντίστροφο θα πρέπει 

να αποκλεισθεί επειδή θα αποτελούσε έµµεσο τρόπο αναλήψεως του 

εταιρικού κεφαλαίου. 

5. Ατοµικοί λογαριασµοί: 

Για κάθε εταίρο ανοίγεται ατοµικός λογαριασµός, ο οποίος χρεώνεται ή 

πιστώνεται µε ποσά αµέσως απαιτητά είτε από την εταιρία (τα 

χρεωστικά) είτε από τον εταίρο (τα πιστωτικά) ώστε και το υπόλοιπο 

που τελικά διαµορφώνεται να θεωρείται αµέσως απαιτητό, από την 

εταιρία αν είναι χρεωστικό ή από τον εταίρο αν είναι πιστωτικό. Οι 

λογαριασµοί αυτοί ονοµάζονται, κατά την ορολογία του Ε.Γ.Λ.Σ, 

«δοσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων». 
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   Συνηθέστερες περιπτώσεις κινήσεως ενός ατοµικού λογαριασµού εταίρου, 

είναι οι ακόλουθες: 

Χρεώνεται: 

• Με κάθε ληξιπρόθεσµη υποχρέωση του εταίρου προς την εταιρία. 

• Με το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού απολήψεων του εταίρου. 

• Με τη ζηµία χρήσεως που αναλογεί στον εταίρο. 

• Με τα καταβαλλόµενα από την εταιρία ποσά είτε προς διακανονισµό 

των κερδών είτε έναντι πιστωτικού υπολοίπου που µπορεί να 

παρουσιάζει λογαριασµός. 

• Με το τυχόν αρνητικό αποτέλεσµα που µπορεί να προκύψει κατά τη 

λύση της εταιρίας. 

• Με κάθε άλλη απαίτηση της εταιρίας και του εταίρου, η οποία 

συµψηφίζεται µε το επιχειρησιακό κέρδος. 

 

Πιστώνεται: 

• Με το κέρδος χρήσεως που αναλογεί στον εταίρο. 

• Με κάθε ποσό που θα καταθέσει ο εταίρος για κάλυψη τρεχουσών 

υποχρεώσεών του –όχι εισφορών κεφαλαίου –που προκύπτουν από 

την εξέλιξη ή τη διακοπή της δραστηριότητας της εταιρίας. 

• Με το τυχόν θετικό αποτέλεσµα που µπορεί να προκύψει κατά τη 

διανοµή της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας. 

• Με κάθε άλλη ληξιπρόθεσµη υποχρέωση της εταιρίας προς τον εταίρο. 

   Οι λογαριασµοί των εταίρων όλων των παραπάνω κατηγοριών ανοίγονται, 

κατά το Ε.Γ.Λ.Σ, ως δευτεροβάθµιοι περιληπτικοί λογαριασµοί, αναλυόµενοι, 

στα κατώτερα επίπεδα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της οικονοµικής µονάδας. 

Αυτή η ανάλυση είναι σκόπιµο να γίνεται κατά εταίρο. 

   Οι προβλεπόµενοι από το Ε.Γ.Λ.Σ λογαριασµοί των εταίρων των 

προσωπικών εταιριών, είναι οι ακόλουθοι: 

33.03     Εταίροι, λογαριασµός καλύψεως κεφαλαίων 

33.04     Οφειλόµενα κεφάλαια 

33.07     ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων 
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18.06     Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων 

45.18     Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες 

53.14     Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους 

   Στο Ε.Γ.Λ.Σ δε προβλέπονται λογαριασµοί απολήψεων. Το κενό µπορεί να 

καλυφθεί, αν γι’ αυτούς ανοιχθούν ιδιαίτεροι τριτοβάθµιοι λογαριασµοί στο 

λογαριασµό «33.07 ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων», ο οποίος έτσι θα 

αναλύεται ως εξής: 

33.07.00 Ατοµικές απολήψεις εταίρου Α 

33.07.01 ∆οσοληπτικός λογαριασµός εταίρου Α 

33.07.02 Ατοµικές απολήψεις εταίρου Β 

33.07.03 ∆οσοληπτικός λογαριασµός εταίρου Β, κ.λπ. 

 

2.3.5 Λογαριασµοί εταίρων ως πελατών ή προµηθευτών 

   Οι εταίροι µπορούν να συναλλάσσονται µε την εταιρία ως προµηθευτές ή 

πελάτες αν το καταστατικό δεν αντιτίθεται. Στην περίπτωση αυτή, αντί να 

χρησιµοποιούµε τους ατοµικούς (ή τρεχούµενους λογαριασµούς), µπορούµε 

υπό τους λογαριασµούς 30 ΠΕΛΑΤΕΣ και 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, να ανοίγουµε 

δευτεροβάθµιους, π.χ. 30.10 Εταίροι – Πελάτες και 50.10 Εταίροι – 

προµηθευτές µε αναλυτικούς τα ονόµατα των εταίρων της εταιρίας. 

 

Παράδειγµα: 

   Στην Ο.Ε. «Χ» γίνονται οι εξής πράξεις: 

1. Ο εταίρος Α αγοράζει εµπορεύµατα Ε1 από την εταιρία αξίας 200.000 

€, µε συντελεστή ΦΠΑ 21%, µε πίστωση. 

2. Η εταιρία αγοράζει εµπορεύµατα Ε2 από τον εταίρο Β αξίας 300.000 €, 

µε συντελεστή ΦΠΑ 21%, µε πίστωση. 

 

 



~ 32 ~ 

 

Επίλυση παραδείγµατος: 

-1- 30.10 Εταίροι-πελάτες  242000  
 30.10.00 Εταίρος Α 242000   
      70.00 Πωλήσεις 

Εσωτερικού 
  200000 

      70.00.00 Χονδρικές 
Πωλήσεις µε 21% 

200000   

      54.00 ΦΠΑ   42000 
      54.00.00 ΦΠΑ πωλήσεων  

εµπορ/των µε 21% 
42000   

  Πωλήσεις µε 
πίστωση στον εταίρο 

Α 

   

-2- 20.00 Εµπόρευµα Ε2  300000  
 20.00.01 Αγορές χρήσης 21% 300000   
 54.00 ΦΠΑ  63000  
 54.00.10 ΦΠΑ αγορών 

εµπορευµάτων 21% 
63000   

      50.10 εταίροι-προµηθευτές   363000 
      50.10.00 Εταίρος Β 363000   
  Αγορά 

εµπορευµάτων µε 
πίστωση από τον 

εταίρο Β 

   

      
 

2.3.6   Αµοιβές ∆ιαχειριστών 

   Αν προβλέπεται αµοιβή διαχειριστών, τότε έχουµε δύο περιπτώσεις: 

i. Αν οι διαχειριστές είναι εταίροι, τότε οι αµοιβές παρακολουθούνται στο 

λογαριασµό «33.08 δοσοληπτικοί λογαριασµοί διαχειριστών», διότι οι 

αµοιβές αυτές δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Οι αµοιβές αυτές των 

διαχειριστών θα καλυφθούν από τα µελλοντικά κέρδη της εταιρίας. 

   Γίνεται η εγγραφή: 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 
ΣΤΗΛΗ 

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

33.08 ∆οσοληπτικοί 
Λογ. ∆ιαχειριστών 

 10000  

33.08.00 Αµοιβή διαχειριστή «Α» 5000   
33.08.00 Αµοιβή διαχειριστή «Β» 5000   
     38.00 Ταµείο   10000 
 Καταβολή µισθών 

διαχειριστών µηνός…. 
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ii. Αν οι διαχειριστές είναι τρίτοι, τότε οι αµοιβές θεωρούνται παραγωγικές 

δαπάνες, αναγνωρίζονται φορολογικά και παρακολουθούνται σε 

κατάλληλο λογαριασµό της οµάδας 6. 

Γίνεται η εγγραφή: 

61.01 Αµοιβές & έξοδα µη ελεύθερων 
επαγ. Υποκ/νες σε ΦΜΥ 

 3000  

61.01.00 Αµοιβές διαχειριστών 3000   
     38.00 Ταµείο   3000 
     

 

 

2.3.7 Αύξηση – µείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου 

   Το κεφάλαιο των προσωπικών εταιριών είναι δυνατό να αυξάνεται ή να 

µειώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής της, µε την προϋπόθεση να 

τροποποιείται το καταστατικό της και να τηρούνται οι προβλεπόµενες 

διατυπώσεις δηµοσιότητας. 

 

2.3.8 Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου 

   Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου των προσωπικών εταιριών διενεργείται 

συνήθως µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

� Με νέα εισφορά των εταίρων. 

� Με κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή κερδών προηγούµενων χρήσεων 

που δεν είχαν διανεµηθεί. 

� Με κεφαλαιοποίηση περιουσιακών προσαυξήσεων που προέρχονται 

από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. δωρεές, αναπροσαρµογές ισολογισµού). 

� Με την είσοδο νέων εταίρων καθώς και µε απορρόφηση άλλης 

εταιρίας. 

� Με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας προς τρίτους. 
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 Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε έναν από 

τους παρακάτω τρόπους: 

� Με πρόσθετες εισφορές των εταίρων. 

� Με εισφορές νέων εταίρων. 

 

1. Πρόσθετες Εισφορές των Παλαιών Εταίρων 

 

� Όταν οι εισφορές γίνονται µε τις ίδιες αναλογίες συµµετοχής στο 

εταιρικό κεφάλαιο. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, η λογιστική πλευρά δε διαφέρει από εκείνη της 

σύστασης της Ο.Ε./ Ε.Ε. 

Αν συµφωνηθεί, µπορεί ένας εταίρος να εισφέρει για την αύξηση του 

εταιρικού κεφαλαίου και τις απαιτήσεις κατά της εταιρίας, π.χ. 

µακροπρόθεσµο ή βραχυπρόθεσµο δάνειο ή ληξιπρόθεσµες 

απαιτήσεις, χρεώνοντας τους λογαριασµούς «45.18 ή 53.14 ή 33.07» 

αντίστοιχα. 

� Όταν οι εισφορές δε γίνονται κατά την υπάρχουσα αναλογία κεφαλαίων 

και υπάρχουν αφανή αποθεµατικά. 

 

Παράδειγµα: 

   Η ονοµαστική αξία των κεφαλαιακών µερίδων των εταίρων Α, Β και Γ µιας 

Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι 100000 € για κάθε εταίρο. Συµφωνούν στην αύξηση του 

εταιρικού κεφαλαίου κατά 100000 €, την οποία θα εισφέρει µόνο ο Γ. 

   Η πραγµατική αξία των κεφαλαιακών µερίδων του κάθε εταίρου είναι 

300000 €. –υπάρχουν αφανή αποθεµατικά 600000 €. 

   Έχουµε δύο περιπτώσεις: 

i. Αν διατηρηθεί η ονοµαστική αξία των µερίδων, ο εταίρος Γ θα 

εµφανιστεί ότι έχει κεφάλαιο 200000 σε ποσοστό 50% µετά την 

αύξηση του κεφαλαίου. 

∆ηλαδή: 
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Γ ………………….(200000 / 400000) * 100 = 50% 

Α ………………….(100000 / 400000) * 100 = 25% 

Β ………………….(100000 / 400000) * 100 = 25% 

ii. Αν ληφθεί υπόψη η πραγµατική αξία των κεφαλαιακών µεριδίων, 

τότε ο εταίρος Γ θα εµφανιστεί ότι έχει κεφάλαιο: 

300000 + 100000 = 400000 και ποσοστό συµµετοχής 

(300000 * 3) + 100000 = 1000000 σύνολο και συµµετοχή 

(400000 / 1000000) * 100 = 4% 

Η περίπτωση αυτή, σπάνια εµφανίζεται και απαιτείται 

αναπροσαρµογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να 

εµφανιστεί το πραγµατικό ποσοστό συµµετοχής των εταίρων στο 

κεφάλαιο. 

 

2. Εισφορές Νέων 

Με την είσοδο νέων εταίρων στην εταιρία, εκτός από την αύξηση του εταιρικού 

κεφαλαίου, έχουµε και µεταβολή στα ποσοστά συµµετοχής στο εταιρικό 

κεφάλαιο. 

Παράδειγµα: 

   Στην Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε εταιρικό κεφάλαιο 100000 €, µετέχουν οι Α και Β µε 

ποσοστό 50% ο καθένας. Αποφασίζουν την είσοδο νέου εταίρου Γ, ο οποίος 

καταβάλλει 5000 € και του αναγνωρίζεται ποσοστό κεφαλαιακής µερίδας 20%. 

   Η προσαρµογή της κεφαλαιακής µερίδας αντιµετωπίζεται ως εξής: 

i. Όταν η επιπλέον καταβολή δεν εµφανίζεται ως υπεραξία.  

Μετά την αύξησή του, το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέλθει στο ποσό 

των 15000 = (10000 + 5000). 

 

Στο κεφάλαιο αυτό η κεφαλαιακή µερίδα του Γ θα είναι: 

15000 * 20% = 3000. Εποµένως, η διαφορά των 2000 = (5000 – 

3000), που καταβάλλεται από τον Γ, αποτελεί προσαύξηση των 
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κεφαλαιακών µερίδων των Α και Β εταίρων, η οποία κατανέµεται 

από 1000 στον καθένα. 

Γίνεται η εγγραφή: 

 

33.03 Εταίροι, λογ. Κάλυψης 
κεφαλαίου 

 5000  

33.03.02 Εταίρος Γ, λογ. Εισφοράς 5000   
     40.06 Εταιρικό κεφάλαιο   5000 
     40.06.00 Κεφαλαιακή µερίδα Α 1000   
     40.06.01 Κεφαλαιακή µερίδα Β 1000   
     40.06.02 Κεφαλαιακή µερίδα Γ 3000   
 ΑΥΞΗΣΗ Ε.Κ. ΜΕ ΕΙΣΟ∆Ο 

ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ Γ 
   

 

 

ii. Όταν η κεφαλαιακή µερίδα του Γ εµφανίζεται µε το πραγµατικό 

ποσό. 

Στην περίπτωση αυτή το ποσό των 5000 θα αποτελέσει 20% του 

εταιρικού κεφαλαίου µετά την αύξηση, οπότε το εταιρικό κεφάλαιο 

θα διαµορφωθεί στο ποσό των 25000 = (5000 * 100 / 20). 

Η διαφορά 25000 – 15000 = 10000 χαρακτηρίζεται ως υπεραξία της 

επιχείρησης και υπολογίζεται ως προσαύξηση της κεφαλαιακής 

µερίδας των παλαιών εταίρων. 

 

Η εγγραφή θα γίνει ως εξής: 

33.03 Εταίροι, λογαριασµοί Κάλυψης 
Κεφαλαίου 

 5000  

33.03.02 Εταίρος Γ, λογ. Εισφοράς 5000   
16.00 Υπεραξία  10000  
     40.06 Εταιρικό κεφάλαιο   15000 
     40.06.00 Κεφαλαιακή µερίδα εταίρου Α 5000   
     40.06.01 Κεφαλαιακή µερίδα εταίρου Β 5000   
     40.06.02 Κεφαλαιακή µερίδα εταίρου Γ 5000   
 Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου    

 

 



~ 37 ~ 

 

2.3.9 Απορρόφηση Άλλης Εταιρίας (ατοµικής ή εταιρικής) 

   Η περίπτωση αυτή είναι ανάλογη της περίπτωσης σύστασης της Ο.Ε. ή 

Ε.Ε., κατά την οποία ένας ή περισσότερο εταίροι εισφέρουν την επιχείρησή 

τους. Επίσης, είναι ανάλογη της περίπτωσης αύξησης του εταιρικού 

κεφαλαίου µε την είσοδο νέων εταίρων. 

 

2.3.10 Κεφαλαιοποίηση Αδιανέµητων Κερδών ή Αποθεµατικών 

 

i. Αν οι εταίροι συµµετέχουν µε ίδια ποσοστά στο κεφάλαιο και στα 

κέρδη. 

Με την κεφαλαιοποίηση αδιανέµητων κερδών ή αποθεµατικών 

αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης, αλλά η καθαρή θέση 

της παραµένει αµετάβλητη. Στην περίπτωση που οι εταίροι 

συµµετέχουν µε τα ίδια ποσοστά στο κεφάλαιο και στα κέρδη, οι 

λογιστικές εγγραφές είναι ίδιες µε τις εγγραφές σύστασης, µε τη µόνη 

διαφορά, ότι: 

   Πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα αφορολόγητα αποθεµατικά που 

προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου, πρώτα µεταφέρονται στο 

λογαριασµό «88.07  Λογαριασµός αποθεµατικών προς διάθεση», 

προσδιορίζεται ο φόρος των αποθεµατικών που δε φορολογήθηκαν και 

στη συνέχεια µεταφέρονται στο λ. «88.99  Κέρδη προς διάθεση». 

   Ακολουθεί η µεταφορά τους στο λ. «41.04  Ειδικά αποθεµατικά» ή 

«42.00  Υπόλοιπο κερδών εις νέο» και η κατανοµή τους στους 

ατοµικούς λογαριασµούς. 

- Αν κεφαλαιοποιούνται αδιανέµητα κέρδη στο τέλος της χρήσης, 

πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή διανοµής κερδών. 
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Παράδειγµα: 

    Ο Α και ο Β έχουν την «Χ» προσωπική εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής στο 

κεφάλαιο και στα κέρδη 40% και 60% αντίστοιχα. Στο τέλος της χρήσης 

αποφασίζουν να κεφαλαιοποιήσουν καθαρά κέρδη ύψους 100000 €. 

Γίνονται οι εγγραφές: 

1) 88.99 κέρδη προς διάθεση  100000  
      33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων   100000 
      33.07.00 εταίρος Α, λ. ατοµικός 40000   
      33.07.01 εταίρος Β, λ. ατοµικός 60000   
 Κατανοµή κερδών χρήσης    

 
2) 

 
33.03 εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλαίου 

  
100000 

 

 33.03.00 εταίρος Α, λ. εισφοράς 40000   
 33.03.01 εταίρος Β, λ. εισφοράς 60000   
      40.06 εταιρικό κεφάλαιο   100000 
      40.06.00 κεφ/κή µερίδα ετ. Α 40000   
      40.06.01 κεφ/κή µερίδα ετ. Β 60000   
 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου    

3) 33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων  100000  
 33.07.00 εταίρος Α, ατοµικός λ/σµός 40000   
 33.07.01 εταίρος Β, ατοµικός λ/σµός 60000   
      33.03 εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλ.   100000 
      33.03.00 εταίρος Α, λ. εισφοράς 40000   
      33.03.01 εταίρος Β, λ. εισφοράς 60000   
 Μεταφορά λ/σµών για εξίσωση    

 

 

- Αν κεφαλαιοποιούνται τα αποθεµατικά. 

 

Παράδειγµα: 

   Οι εταίροι Α και Β έχουν µια προσωπική εταιρία, µε συµµετοχή στο 

κεφάλαιο και στα κέρδη 50% ο καθένας. Αποφασίζουν να κεφαλαιοποιήσουν 

αποθεµατικά ύψους 300000 €. 
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Γίνονται οι εγγραφές: 

-1- 33.03 εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλαίου  300000  
 33.03.00 εταίρος Α, λογαριασµός εισφοράς 150000   
 33.03.01 εταίρος Β, λογαριασµός εισφοράς 150000   
      40.06 εταιρικό κεφάλαιο   300000 
      40.06.00 κεφαλαιακή µερίδα εταίρου Α 150000   
      40.06.01 κεφαλαιακή µερίδα εταίρου Β 150000   
 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου    

-2- 33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο  300000  
 33.04.00 οφειλόµενο κεφάλαιο εταίρου Α 150000   
 33.04.01 οφειλόµενο κεφάλαιο εταίρου Β 150000   
      33.03 εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλαίου   300000 
      33.03.00 εταίρος Α, λογαριασµός εισφοράς 150000   
      33.03.01 εταίρος Β, λογαριασµός εισφοράς 150000   
 Κάλυψη της υποχρέωσης    

-3- 41.04 ειδικά αποθεµατικά ή  300000  
 42.00 υπόλοιπο κερδών εις νέο    
      33.07 δοσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων   300000 
      33.07.00 εταίρος Α, ατοµικός λογαριασµός 150000   
      33.07.01 εταίρος Β, ατοµικός λογαριασµός 150000   
 Κατανοµή αποθεµατικού    

-4- 33.07 δοσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων  300000  
 33.07.00 εταίρος Α, ατοµικός λογαριασµός 150000   
 33.07.01 εταίρος Β, ατοµικός λογαριασµός 150000   
      33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο   300000 
 33.04.00 οφειλόµενο κεφάλαιο εταίρου Α 150000   
 33.04.01 οφειλόµενο κεφάλαιο εταίρου Β 150000   
 Μεταφορά λογαριασµών    

 

ii. Αν οι εταίροι συµµετέχουν µε διαφορετικά ποσοστά στο κεφάλαιο και 

στα κέρδη. 

Παράδειγµα: 

   Οι εταίροι Α, Β και Γ µετέχουν εξίσου σε µία προσωπική εταιρία που το 

κεφάλαιό της ανέρχεται σε 1800000 €. Η συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη 

ανέρχονται σε ποσοστό 20%, 30% και 50% αντίστοιχα. 

   Στο τέλος της χρήσης, η εταιρία παρουσιάζει κέρδη 300000 € και 

λαµβάνουν απόφαση να τα κεφαλαιοποιήσουν. 

 

-1- 33.03 εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλαίου  300000  
 33.03.00 εταίρος Α, λ. εισφοράς 150000   
 33.03.01 εταίρος Β, λ. εισφοράς 150000   
      40.06 εταιρικό κεφάλαιο   300000 



~ 40 ~ 

 

      40.06.00 κεφ/κή µερίδα εταίρου Α 150000   
      40.06.01 κεφ/κή µερίδα εταίρου Β 150000   
 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου    

-2- 33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο  300000  
 33.04.00 οφειλόµενο κεφ. Εταίρου Α 150000   
 33.04.01 οφειλόµενο κεφ. Εταίρου Β 150000   
      33.03 εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλαίου   300000 
      33.03.00 εταίρος Α, λ. εισφοράς 150000   
      33.03.01 εταίρος Β, λ. εισφοράς 150000   
 Κάλυψη της υποχρέωσης    

-3- 41.04 ειδικά αποθεµατικά ή  300000  
 42.00 υπόλοιπο κερδών εις νέο    
      33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων   300000 
      33.07.00 εταίρος Α, ατοµικός λ/σµός 150000   
      33.07.01 εταίρος Β, ατοµικός λ/σµός 150000   
 Κατανοµή αποθεµατικού    

-4- 33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων  300000  
 33.07.00 εταίρος Α, ατοµικός λ/σµός 150000   
 33.07.01 εταίρος Β, ατοµικός λ/σµός 150000   
      33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο   300000 
      33.04.00 οφειλόµενο κεφ. Εταίρου Α 150000   
      33.04.01 οφειλόµενο κεφ. Εταίρου Β 150000   
 Μεταφορά λογαριασµών    

 

- Αν οι εταίροι δεν επιθυµούν να διατηρήσουν τα παλαιά ποσοστά 

συµµετοχής στο κεφάλαιο. 

Λύση: 

α.   Το ποσοστό της αύξησης της κεφαλαιακής µερίδας κάθε εταίρου θα είναι: 

Εταίρος  Α : 300000 * 20 % = 60000 
Εταίρος Β : 300000 * 30 % = 90000 
Εταίρος  Γ : 300000 * 50 % = 150000 
 

 

 

β.   Η κεφαλαιακή µερίδα του κάθε εταίρου µετά την αύξηση θα είναι: 

Εταίρος  Α : 600000 + 60000 = 660000 
Εταίρος  Β : 600000 + 90000 = 690000 
Εταίρος Γ : 600000 + 150000 = 750000 
ΣΥΝΟΛΟ  : 1800000 + 300000 = 2100000 
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γ.   Τα νέα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο ανέρχονται: 

Εταίρος Α : 660000 : 2100000 * 100 = 31,42 
Εταίρος Β : 690000 : 2100000 * 100 = 32,86 
Εταίρος Γ : 750000 : 2100000 * 100 = 35,72 

 
 

 

• Αν οι εταίροι επιθυµούν να διατηρήσουν την παλαιά αναλογία στο 

κεφάλαιο, δηλαδή το 1/3 για κάθε εταίρο, πρέπει να καθοριστεί το ύψος 

της εταιρικής µερίδας. Π.χ. Συµφωνούν ότι ο κάθε εταίρος θα έχει 

700000 κεφαλαιακή µερίδα. Τότε, άλλοι εκ των εταίρων θα εισφέρουν 

τη διαφορά, άλλοι θα την εισπράξουν: 

Ο Εταίρος Α: 700000 - 660000 = 40000 Θα εισφέρει 
Ο Εταίρος Β: 700000 - 690000 = 10000 Θα εισφέρει 
Ο Εταίρος Γ: 700000 - 750000 = 50000 Θα εισπράξει 
 

 

• Αν δεν επιθυµούν τη διατήρηση των παλαιών ποσοστών. 

 

 

ΑΡ/ΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘ. 
ΣΤΗΛΗ 

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

-1- 33.03 εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλαίου  300000  
 33.03.00 εταίρος Α, λ. εισφοράς 60000   
 33.03.01 εταίρος Β, λ. εισφοράς 90000   
 33.03.02 εταίρος Γ, λ. εισφοράς 150000   
      40.06 εταιρικό κεφάλαιο   300000 
      40.06.00 κεφαλ/κή µερίδα εταίρου Α 60000   
      40.06.01 κεφαλ/κή µερίδα εταίρου Β 90000   
      40.06.02 κεφαλ/κή µερίδα εταίρου Γ 150000   
 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου    

-2- 33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο  300000  
 33.04.00 εταίρος Α, οφειλόµενο κεφάλαιο 60000   
 33.04.01 εταίρος Β, οφειλόµενο κεφάλαιο 90000   
 33.04.02 εταίρος Γ, οφειλόµενο κεφάλαιο 150000   
      33.03 εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλαίου   300000 
      33.03.00 εταίρος Α, λ. εισφοράς 60000   
      33.03.01 εταίρος Β, λ. εισφοράς 90000   
      33.03.02 εταίρος Γ, λ. εισφοράς 150000   

 Ανάληψη της υποχρέωσης    

-3- 41.04 ειδικά αποθεµατικά  300000  
      33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο   300000 
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      33.04.00 εταίρος Α, οφειλόµενο κεφάλαιο 60000   
      33.04.01 εταίρος Β, οφειλόµενο κεφάλαιο 90000   
      33.04.02 εταίρος Γ, οφειλόµενο κεφάλαιο 150000   
 Κατανοµή αποθεµατικού σύµφωνα µε τη 

Συµµετοχή στα κέρδη 
   

 

 

• Αν επιθυµούν τη διατήρηση των παλαιών ποσοστών συµµετοχής στα 

κέρδη, τότε οι εγγραφές έχουν ως εξής: 

 

ΑΡ/ΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘ. 
ΣΤΗΛΗ 

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

-1- 33.03 Εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλαίου  300000  
 33.03.00 εταίρος Α, λ. εισφοράς 100000   
 33.03.01 εταίρος Β, λ. εισφοράς 100000   
 33.03.02 εταίρος Γ, λ. εισφοράς 100000   
      40.06 εταιρικό κεφάλαιο   300000 
      40.06.00 εταίρος Α, κεφ/κή µερίδα 100000   
      40.06.01 εταίρος Β, κεφ/κή µερίδα 100000   
      40.06.02 εταίρος Γ, κεφ/κή µερίδα 100000   
 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου    

-2- 33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο  300000  

 33.04.00 εταίρος Α, οφειλόµενο κεφάλαιο 100000   
 33.04.01 εταίρος Β, οφειλόµενο κεφάλαιο 100000   
 33.04.02 εταίρος Γ, οφειλόµενο κεφάλαιο 100000   
      33.03 εταίροι, λ. κάλυψης κεφαλαίου   300000 
      33.03.00 εταίρος Α, λ. εισφοράς 100000   

      33.03.01 εταίρος Β, λ. εισφοράς 100000   
      33.03.02 εταίρος Γ, λ. εισφοράς 100000   
 Ανάληψη της υποχρέωσης    

-3- 41.04 ειδικά αποθεµατικά  300000  
      33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων   300000 
      33.07.00 εταίρος Α, ατοµικός λ/σµός 60000   

      33.07.01 εταίρος Β, ατοµικός λ/σµός 90000   
      33.07.02 εταίρος Γ, ατοµικός λ/σµός 150000   
 Κατανοµή του αποθεµατικού    

-4- 33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων  300000  
 33.07.00 εταίρος Α, ατοµικός λ/σµός 100000   

 33.07.01 εταίρος Β, ατοµικός λ/σµός 100000   
 33.07.02 εταίρος Γ, ατοµικός λ/σµός 100000   
      33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο    300000 
      33.04.00 οφειλ. Κεφάλ. Εταίρου Α 100000   
      33.04.01 οφειλ. Κεφάλ. Εταίρου Β 100000   

      33.04.02 οφειλ. Κεφάλ. Εταίρου Γ 100000   
 Μεταφορά των λ/σµών β στους α    

-5- 38.00 ταµείο  50000  
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      33.07 δοσοληπτικοί λ/σµοί εταίρων   50000 
      33.07.00 εταίρος Α, ατοµικός λ/σµός 40000   

      33.07.01 εταίρος Β, ατοµικός λ/σµός 10000   
 Είσπραξη από τους εταίρους Α και Β της 

διαφοράς που προέκυψε από την 
κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών 

   

-6- 33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων  50000  
 33.07.02 εταίρος Γ, ατοµικός λ/σµός 50000   
      38.00 ταµείο   50000 
 Καταβολή στον εταίρο Γ της διαφοράς που 

προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση των 
αποθεµατικών 

   

 

 

δ. Κεφαλαιοποίηση των Υποχρεώσεων 

   Οι δύο πρώτες εγγραφές είναι ίδιες όπως οι εγγραφές σύστασης, Η Τρίτη 

εγγραφή θα έχει: 

 

-1- 50.00 προµηθευτές εσωτερικού  60000  
 50.00.00 Αντωνίου 60000   
      33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο   60000 
      33.04.00 οφειλόµενο κεφάλαιο Αντωνίου 60000   
 Μεταφορά των λ/σµών για εξίσωση    
     

  

 

   

2.3.11  Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου 
 

   Μείωση εταιρικού κεφαλαίου επιβάλλεται για τους παρακάτω λόγους: 

• Όταν το εταιρικό κεφάλαιο είναι καταφανώς µεγαλύτερο από εκείνο 

που απαιτείται, σε σχέση µε την έκταση των εργασιών. 

• Όταν υπάρχουν ζηµιές και αποφασιστεί να καλυφθούν µε µείωση του 

κεφαλαίου. 

• Όταν αποχωρήσει ένας ή περισσότεροι εταίροι. 
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Τους λόγους αυτούς τους αναλύουµε αµέσως παρακάτω. 

1. Μείωση λόγω δυσαναλογίας ως προς τις ανάγκες της 

επιχείρησης 

    

   Ο πλεονασµός των κεφαλαίων µπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, 

όπως η υπεραισιοδοξία των εταίρων κατά την ίδρυση ως προς τον κύκλο 

εργασιών κ.λπ. Ο πλεονασµός των κεφαλαίων σηµαίνει µειωµένη 

αποδοτικότητα αυτών και εφόσον δεν προβλέπεται µεταβολή των αναγκών 

της εταιρίας σε κεφάλαια, σωστό είναι να επιστραφούν στους εταίρους, ώστε 

η αµοιβή των υπολοίπων κεφαλαίων να µην εµφανίζεται πενιχρή. 

   Κατά την επιστροφή τµήµατος του εταιρικού κεφαλαίου, το συνολικό 

επιστρεφόµενο ποσό θα µεριστεί σύµφωνα µε την κεφαλαιακή συµµετοχή, 

ώστε να µην υπάρξουν µεταβολές στα ποσοστά συµµετοχής των εταίρων στο 

κεφάλαιο. 

 

Παράδειγµα: 

   Η προσωπική εταιρία των Α, Β και Γ έχει εταιρικό κεφάλαιο 8000 € και 

συµµετοχή στο κεφάλαιο 50%, 40% και 10% αντίστοιχα. Αποφασίζεται η 

µείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 4000 €. Ο εταίρος Β δεν έχει ακόµα 

καταβάλλει ποσό 200 € για την εισφορά του. Η εταιρία καταβάλλει στους 

εταίρους τα ποσά που έχουν να λαµβάνουν. 

Λογιστικές Εγγραφές: 

-1- 40.06 εταιρικό κεφάλαιο  4000  
 40.06.00 εταιρική µερίδα Α 2000   
 40.06.01 εταιρική µερίδα Β 1600   
 40.06.02 εταιρική µερίδα Γ 400   
      33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων   4000 
      33.07.00 Α, ατοµικός λ/σµός 2000   
      33.07.01 Β, ατοµικός λ/σµός 1600   
      33.07.01 Γ, ατοµικός λ/σµός 400   
 Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου    

-2- 33.07 δοσοληπτικοί λ/σµοί εταίρων  200  
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 33.07.01 Β, ατοµικός λογαριασµός 200   
      33.04 οφειλόµενο κεφάλαιο   200 
      33.04.01 οφειλόµενο κεφ. Εταίρου Β 200   
 Μεταφορά του β’ στον α’ για τακτοποίηση    

-3- 33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων  3800  
 33.07.00 Α, ατοµικός λογαριασµός 2000   
 33.07.01 Β, ατοµικός λογαριασµός 1400   
 33.07.02 Γ, ατοµικός λογαριασµός 400   
      38.00 ταµείο   3800 
 Καταβολή της αναλογίας από τη µείωση 

του εταιρικού κεφαλαίου 
   

 

 
   

2. Μείωση λόγω Κάλυψης (απόσβεσης) της ζηµιάς  

   Η µείωση του κεφαλαίου θα επιδιωχθεί αν οι ζηµιές είναι µεγάλες και δεν 

προβλέπεται ότι θα καλυφθούν από κέρδη στις επόµενες χρήσεις. 

   Η ελάττωση του κεφαλαίου δε θα µεταβάλλει την καθαρή θέση της 

επιχείρησης και φαίνεται ως µία τυπική ενέργεια. Η τυπική αυτή ενέργεια έχει 

ουσιαστικές συνέπειες, διότι στις επόµενες χρήσεις καθίσταται δυνατή η 

διανοµή κερδών και η ενδεχόµενη αύξηση κεφαλαίου. 

   Επειδή το ποσό της ζηµιάς συνήθως δεν είναι στρογγυλό, γι’ αυτό συνήθως 

η µείωση του κεφαλαίου γίνεται για µεγαλύτερο ποσό, για να αποφεύγεται το 

φαινόµενο να µένει µέρος της ζηµιάς αναπόσβεστο ή το κεφάλαιο να 

µειώνεται κατά µη στρογγυλό ποσό. Το ποσό της διαφοράς µεταξύ µείωσης 

κεφαλαίου και ζηµιάς µεταφέρεται σε λογαριασµό αποθεµατικού στο όνοµα 

κάθε εταίρου. 

   Στη µείωση του κεφαλαίου για απόσβεση ζηµιών έχουµε δύο περιπτώσεις: 

i. Αν τα ποσοστά συµµετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο και στα 

αποτελέσµατα συµπίπτουν. 

Παράδειγµα: 

   Η προσωπική εταιρία των Α και Β, µε εταιρικό κεφάλαιο 4000 € και µε 

ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο και στα αποτελέσµατα του Α (60%) και 

του Β (40%), πραγµατοποίησε ζηµιές 600 €. Οι οποίες αποφασίζεται να 

καλυφθούν µε ισόποση µείωση του εταιρικού κεφαλαίου. 
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Οι εγγραφές θα έχουν ως εξής: 

 

-1- 33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων  600  
 33.07.00 Α, ατοµικός λογαριασµός 360   
 33.07.01 Β, ατοµικός λογαριασµός 240   
      88.01 ζηµιές χρήσης ή   600 
      42.02 υπόλοιπο ζηµιών προηγ. Χρήσεων    
 Κατανοµή ζηµιών στους εταίρους    

-2- 40.06 εταιρικό κεφάλαιο  600  
 40.06.00 εταιρική µερίδα Α 360   
 40.06.01 εταιρική µερίδα Β 240   
      33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων   600 
      33.07.00 Α, ατοµικός λογαριασµός 360   
      33.07.01 Β, ατοµικός λογαριασµός 240   
 Μείωση κεφαλαίου για την κάλυψη ζηµιών    

 

ii. Αν τα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο και στα αποτελέσµατα 

διαφέρουν. 

Παράδειγµα: 

   Στο προηγούµενο παράδειγµα, αν η συµµετοχή του εταίρου Α στο κεφάλαιο 

είναι 60% και στα αποτελέσµατα 50% και του εταίρου Β στο κεφάλαιο είναι 

40% και στα αποτελέσµατα 50%, η λογιστική τακτοποίηση γίνεται ως εξής: 

-1- 33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων  600  
 33.07.00 Α, ατοµικός λογαριασµός 300   
 33.07.01 Β, ατοµικός λογαριασµός 300   
      88.01 ζηµιές χρήσης ή   600 
      42.02 υπόλοιπο ζηµιών προηγ. Χρήσεων    
 Κατανοµή ζηµιών στους εταίρους    
     

-2- 40.06 εταιρικό κεφάλαιο  600  
 40.06.00 εταιρική µερίδα Α 300   
 40.06.01 εταιρική µερίδα Β 300   
      33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων   600 
      33.07.00 Α, ατοµικός λογαριασµός 300   
      33.07.01 Β, ατοµικός λογαριασµός 300   
 Μείωση κεφαλαίου για την κάλυψη ζηµιών    

 

   Μετά τις παραπάνω εγγραφές, είναι φανερό ότι έπαυσε να ισχύει η παλαιά 

αναλογία κατανοµής του κεφαλαίου. Αν οι εταίροι επιθυµούν να διατηρήσουν 
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την παλαιά αναλογία, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές, 

καταθέσεις κεφαλαίων από τους εταίρους, των οποίων το ποσοστό µειώθηκε, 

και αναλήψεις κεφαλαίων από τους εταίρους, των οποίων το ποσοστό 

αυξήθηκε, ώστε και το νέο κεφάλαιο να παραµείνει αµετάβλητο αλλά και οι 

παλιές αναλογίες να ισχύουν. 

 

3. Μείωση λόγω αποχώρησης εταίρου 

   Κατά την αποχώρηση εταίρου, ο αποχωρών δε θα αναλάβει µόνο την 

εταιρική του µερίδα αλλά και το τµήµα της υπεραξίας (φήµης και πελατείας), 

στη δηµιουργία του οποίου έχει συντελέσει. ∆εδοµένου ότι η υπεραξία που 

δεν αγοράσθηκε αλλά δηµιουργήθηκε από την ίδια την επιχείρηση δεν 

εµφανίζεται λογιστικώς, θα πρέπει να συνταχθεί ο ισολογισµός της Ο.Ε. κατά 

την ηµέρα αποχώρησης του εταίρου, στον οποίο, εκτός από το ότι θα 

εµφανίζεται η –κατά την εκτίµηση των εταίρων- υπεραξία, τα περιουσιακά 

στοιχεία δε θα αποτιµηθούν σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις, αλλά στην 

τρέχουσα αξία τους, ώστε να προκύψει η πραγµατική καθαρή θέση της Ο.Ε. 

Ακόµα, αν η αποχώρηση του εταίρου γίνει στο µέσο της χρήσεως, θα πρέπει 

να υπολογισθούν τα αποτελέσµατα από την αρχή της χρήσεως µέχρι την 

ηµεροµηνία συντάξεως του ισολογισµού. 

   Ο εταίρος που αποχωρεί λαµβάνει: 

• Την αρχική κεφαλαιακή του συµµετοχή. 

• Τµήµα της συνολικής αυξήσεως της καθαρής θέσεως στην οποία 

συµπεριλαµβάνονται τα κέρδη και οι ζηµίες της τρέχουσας χρήσεως, 

µέχρι την ηµεροµηνία αποχωρήσεως, υπολογιζόµενα µε το ποσοστό 

συµµετοχής του στα κέρδη. 

   Στην πράξη συνήθως, για φορολογικούς λόγους, η αποτίµηση της 

περιουσίας της Ο.Ε. γίνεται εξωλογιστικά και δεν αναπροσαρµόζονται µε 

λογιστικές εγγραφές οι εµφανιζόµενες στα βιβλία αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων. Λογιστική εγγραφή γίνεται µόνο για την επιστροφή της κεφαλαιακής 

µερίδας του αποχωρούντος εταίρου και όλες οι άλλες διαφορές 

διακανονίζονται ιδιαιτέρως µεταξύ των εταίρων. 
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Παράδειγµα: 

   Ο Ισολογισµός της «Α και Σία Ο.Ε.» που ανήκει στους Α, Β και Γ, είχε την 

31.8.2009 ως εξής: 

             ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                              ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ταµείο                                     110000 
Αποθέµατα                              160000 
Πάγια                   200000 
-αποσβ/να              50000       150000 
 
                                               420000    

Εταιρικό κεφάλαιο                   420000 
 
 
 
 
                                                420000   
 
                                                   

    Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων ήταν :  Α 220000€, Β 100000€ και Γ 

100000€ και τα ποσοστά συµµετοχής στα αποτελέσµατα 50%, 25% και 25% 

αντίστοιχα. 

   Κατά την αποτίµηση, η οποία γίνεται στις 31.8 ενόψει αποχωρήσεως του Γ, 

έγιναν δεκτές από τους συνεταίρους οι ακόλουθες αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων: 

 

Αποθέµατα € 120000 (αντί € 160000 ) 

Πάγια € 250000 (αντί € 200000 ) 

Αποσβέσεις € 80000 (αντί € 50000 ) 

 

   Από τις διαφορές αυτές προκύπτει µείωση της Καθαρής Θέσης κατά 20000 

€. 

Μείωση ΚΘ από µείωση αξίας αποθεµάτων                                          40000 € 

Μείωση ΚΘ από αύξηση αποσβέσεων                                                  30000 € 

 

                                                                                                              70000 € 

Αύξηση ΚΘ από αύξηση αξίας παγίων                                                  50000 € 

 

Τελική µείωση Κ.Θ.                                                                              20000 € 
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Η τελική αυτή µείωση της Κ.Θ., θεωρούµενη αποτέλεσµα (αρνητικό) 

κατανέµεται µεταξύ των εταίρων µε βάση τα ποσοστά κατανοµής της ζηµίας, 

δηλαδή: 

 

Εταίρος Α, 50% € 10000 

Εταίρος  Β, 25% € 5000 

Εταίρος Γ, 25% € 5000 

 

   Ο αποχωρών εταίρος Γ θα πρέπει να πάρει: 

Την κεφαλαιακή του εισφορά  € 100000 

Μείον τη συµµετοχή του στη µείωση της Κ.Θ. € 5000 

 

Ποσό που δικαιούται € 95000 

 

   Αν αποφασιστεί τα σχετικά µε την αποχώρηση του Γ να τακτοποιηθούν 

εξωλογιστικά, τότε στα βιβλία της Ο.Ε. θα γίνει µόνο η εγγραφή: 

40.06 εταιρικό κεφάλαιο 100000 

40.06.02 κεφαλαιακή µερίδα Γ  

     38.00 ταµείο 100000 

Ο Γ. θα καταβάλλει ιδιαιτέρως στους παλαιούς συνεταίρους το ποσό των 

5000 € κατά το οποίο έπρεπε να µειωθεί η µερίδα του και αυτοί θα το 

διανείµουν µεταξύ τους. 

   Αν όµως οι εταίροι θέλουν να υπάρξει πλήρης λογιστική απεικόνιση των 

παραπάνω, θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες εγγραφές: 

 

41.90 διαφορές αποτίµησης περ/κών στοιχείων 40000 
     2Χ.ΧΧ Αποθέµατα 40000 

 

1Χ.ΧΧ πάγια 50000 
     41.90 διαφορές αποτ/σης περ/κών στοιχείων 50000 

 

41.90 διαφορές αποτίµησης περ/κών στοιχείων 30000 
     1Χ.99 αποσβεσµένα πάγια 30000 

 

33.07 δοσοληπτικοί λ/σµοί εταίρων 20000 
33.07.00 δοσοληπτικοί λ. εταίρου Α                             10000  
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33.07.01 δοσοληπτικοί λ. εταίρου Β                               5000  
33.07.02 δοσοληπτικοί λ. εταίρου Γ                               5000  
     41.90 διαφορές αποτίµησης περ/κών στοιχείων 20000 

 

 
 
40.06 εταιρικό κεφάλαιο 

 
 
100000 

40.06.02 κεφαλαιακή µερίδα εταίρου Γ  
     33.07 δοσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων 100000 

 

33.07 δοσοληπτικοί λ. εταίρων  
33.07.02 δοσοληπτικοί λ. εταίρου Γ 95000 
     38.00 ταµείο 95000 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ        Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

 

2.4.1 Σύνταξη του Ισολογισµού 

Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, όπως στην ατοµική επιχείρηση, έτσι και 

στις εταιρίες, συντάσσεται ο Ισολογισµός τέλους χρήσης. Για να συνταχθεί 

όµως ο Ισολογισµός, προηγείται µια ολόκληρη λογιστική διαδικασία στο τέλος 

της διαχειριστικής χρήσης, η οποία είναι: 

1. Σύνταξη του πρώτου ισοζυγίου (µηνός ∆εκεµβρίου). 

2. Σύνταξη φυσικής απογραφής από αποτίµηση των περιουσιακών 

στοιχείων. 

3. Εγγραφές προσαρµογής (τακτοποίησης) των δεδοµένων (υπολοίπων) 

των λογιστικών βιβλίων προς τα δεδοµένα της απογραφής. 

4. Σύνταξη του δεύτερου προσωρινού ισοζυγίου 

5. Γενική εκµετάλλευση. 

6. Μεικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές εκµετάλλευσης, έξοδα µη 

προσδιοριστικά των µεικτών αποτελεσµάτων και έσοδα µη 

προσδιοριστικά των µεικτών αποτελεσµάτων). 

7. ∆ιαµόρφωση αποτελεσµάτων χρήσης. 

8. Σύνταξη του οριστικού ισοζυγίου. 

9. Εγγραφές διανοµής των αποτελεσµάτων. 

10.  Σύνταξη του ισολογισµού τέλους χρήσης. 
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Παράδειγµα: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            αξία κτήσης     αποσβέσεις     αναπόσβεστη αξία  

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

12 Μηχανήµατα                         300000          160000                140000 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

α) Αποθέµατα 

21 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή                                                    180000  

β) ∆ιαθέσιµο     

3800 Ταµείο                                                                                 220000  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού                                         400000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                             540000 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

40.06 Εταιρικό κεφάλαιο                                                              300000 

Αποθεµατικά κεφάλαια 

41.05 Έκτακτα αποθεµατικά                                                          50000 

41.08 Αφορολόγητα αποθεµατικά                                                 80000 

Αποτελέσµατα εις νέο 

42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                                    87500 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                                                              517500 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

50 Προµηθευτές                                                                           10000 

54 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη                                           12500 

Σύνολο Υποχρεώσεων                                                                 22500 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                540000 
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∆ιάθεση Κερδών 

2.4.2 Επιχειρηµατική Αµοιβή 

   Ο νόµος προβλέπει ότι, ειδικά για τις προσωπικές εταιρίες, το φορολογητέο 

στο όνοµα του νοµικού προσώπου εισόδηµα, προκύπτει αφού από το 

συνολικό εισόδηµα (κέρδος) αφαιρεθεί επιχειρηµατική αµοιβή για µέχρι τρεις 

οµόρρυθµους εταίρους. Οι εταίροι αυτοί είναι εκείνοι που έχουν τα µεγαλύτερα 

ποσοστά συµµετοχής στην εταιρία. 

   Αν υπάρχουν περισσότεροι µε ίσα ποσοστά συµµετοχής, η εταιρία δηλώνει, 

µε την αρχική ετήσια εµπρόθεσµη δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός της, τα 

ονόµατα των τριών οµορρύθµων εταίρων που δικαιούνται επιχειρηµατική 

αµοιβή. Για τη φορολογία της αµοιβής αυτής ευθύνονται ατοµικώς οι εταίροι 

που την έλαβαν. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η επιχειρηµατική αµοιβή αποτελεί 

έννοια φορολογική και δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατική συµβολή στις 

εταιρικές υποθέσεις των εταίρων που τη λαµβάνουν. 

   Η επιχειρηµατική αµοιβή προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του ποσοστού 

συµµετοχής στο Εταιρικό Κεφάλαιο κάθε δικαιούχου εταίρου, στο 50% των 

συνολικών καθαρών κερδών της εταιρίας, τα οποία υπόκεινται σε φορολογία 

και δηλώθηκαν µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση εισοδήµατος της εταιρίας. 

Αν η δήλωση αυτή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα, η εταιρία δε δικαιούται να 

µειώσει τα κέρδη της κατά το ποσό των επιχειρηµατικών αµοιβών και 

ολόκληρο το δηλούµενο εισόδηµα φορολογείται στο όνοµα της εταιρίας µε τον 

εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Επίσης, δεν αναγνωρίζεται επιχειρηµατική 

αµοιβή στα κέρδη που προκύπτουν, πέρα των αρχικών, έπειτα από έλεγχο 

της φορολογικής αρχής. 

   Άτοµο το οποίο συµµετέχει ως οµόρρυθµος εταίρος σε περισσότερες 

εταιρίες, δικαιούται να λάβει επιχειρηµατική αµοιβή µόνο από µία εταιρία, µε 

ελεύθερη επιλογή του. Η επιλογή αυτή δηλώνεται µε τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος της εταιρίας, ισχύει για τη συγκεκριµένη διαχειριστική χρήση και 

δεν ανακαλείται. 

   Σε περίπτωση εταιρίας µε περισσότερους από τρεις εταίρους, εφόσον 

κάποιος από εκείνους που έχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής 

δηλώσει ότι θα λάβει επιχειρηµατική αµοιβή από άλλη εταιρία στην οποία 
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µετέχει, δικαιούται να λάβει επιχειρηµατική αµοιβή ο αµέσος επόµενος σε 

ποσοστό συµµετοχής από τους υπόλοιπους εταίρους. 

   Τόσο η επιχειρηµατική αµοιβή όσο και το ποσό κερδών που φορολογούνται 

στο όνοµα του νοµικού προσώπου της εταιρίας, δε λογίζονται επάνω στα 

λογιστικά κέρδη που προκύπτουν από το λογαριασµό «αποτελέσµατα 

χρήσεως», αλλά θα πρέπει να προηγηθεί η φορολογική αναµόρφωσή τους. 

Σχετικά µε τη φορολογία κερδών των προσωπικών εταιριών, επισηµαίνουµε 

τα εξής: 

α)   Φορολογία Κερδών 

   Κατά το πρόσφατο παρελθόν, στις προσωπικές εταιρίες, υποκείµενο του 

φόρου δεν ήταν το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας, αλλά τα φυσικά πρόσωπα 

των εταίρων τα οποία φορολογούνταν, µέσω των ατοµικών δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήµατος τους, για ολόκληρο το κέρδος που αναλογούσε στον 

καθένα τους. 

   Ήδη, σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις που επέφερε στη φορολογική 

νοµοθεσία ο Ν. 2065/1992, τα κέρδη των προσωπικών εταιριών 

φορολογούνται στο όνοµα του νοµικού προσώπου της εταιρίας, µε 

συντελεστή, ο οποίος για τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς που 

έκλεισαν µέχρι 31.12.1998 είχε καθορισθεί σε 35%. Ακολούθως, για κέρδη 

που αποκτήθηκαν ή προέκυψαν από ισολογισµούς που έκλεισαν το 1999, ο 

συντελεστής µειώθηκε σε 30%, ενώ από 1.1.2000 έγινε 25%. Ωστόσο, µε τις 

αναδιαµορφώσεις που έγιναν από 1/1/2004, ο συντελεστής µειώθηκε κατά 1 

ποσοστιαία µονάδα µέχρι το 2007, όπου και έγινε 20% και παρέµεινε ως 

σήµερα. 

   Συµπερασµατικά, τα φορολογητέα κέρδη προκύπτουν αν στα κέρδη του 

ισολογισµού προστεθούν τα έξοδα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και 

αφαιρεθούν τα αφορολόγητα έσοδα ή τα έξοδα που φορολογούνται κατ’ 

άλλον τρόπο, τα αφορολόγητα αποθεµατικά και οι αφορολόγητες εκπτώσεις. 

β)   Συµπληρωµατικός Φόρος 

   Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ΚΦΕ, ορίζεται ότι, αν στο 

συνολικό εισόδηµα των εταιριών περιλαµβάνεται και εισόδηµα από ακίνητα, 

καταστήµατα, γραφεία, οικίες, αποθήκες κ.λπ., ανεξαρτήτως του αν αυτό 
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προέρχεται από εκµίσθωση ή ιδιόχρηση, το ακαθάριστο ποσό του 

εισοδήµατος αυτού υπόκειται και σε συµπληρωµατικό φόρο µε συντελεστή 

3%. Το ποσό του συµπληρωµατικού φόρου δε µπορεί να είναι µεγαλύτερο 

από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδηµα. 

 

γ)   Προκαταβολή του Φόρου 

   Μαζί µε το φόρο, καταβάλλεται και η προκαταβολή του φόρου, που είναι 

σήµερα ίση µε το 55% του φόρου (συµπεριλαµβανοµένου και του 

συµπληρωµατικού φόρου 3%). Από το ποσό αυτού του πολλαπλασιασµού, 

αφαιρείται ο φόρος που παρακρατήθηκε και το υπόλοιπο που αποµένει 

αποτελεί την προκαταβολή φόρου για την τρέχουσα χρήση. 

 

δ)   Φόρος για απόδοση 

   Το συνολικό ποσό του φόρου που θα καταβληθεί, προκύπτει αν από το 

συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογητέο εισόδηµα και του 

συµπληρωµατικού φόρου, εκπέσουν: 

• Ο φόρος που παρακρατήθηκε. 

• Ο φόρος που προκαταβλήθηκε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση. 

• Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από την 

εταιρία για το εισόδηµα που αποκτήθηκε σ’ αυτήν και υπόκειται σε 

φορολογία στην Ελλάδα. 

 

2.4.3 Φορολογική Αναµόρφωση των Κερδών 

   Η φορολογική αναµόρφωση των κερδών αποτελεί εξωλογιστική ενέργεια, 

κατά την οποία το σύνολο των λογιστικών κερδών τα οποία προκύπτουν από 

το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως: 

� Προσαυξάνονται κατά τις λογιστικές διαφορές, π.χ. αποσβέσεις πέρα 

από τους προβλεπόµενους συντελεστές, φορολογικά πρόστιµα κ.λπ. 
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� Μειώνονται κατά τα έσοδα που απαλλάσσονται από το φόρο ή 

φορολογήθηκαν µε ειδικό τρόπο και εξαντλήθηκε η φορολογική 

υποχρέωση (π.χ. οι τόκοι έντοκων γραµµατίων του δηµοσίου ή οι τόκοι 

τραπεζικών καταθέσεων) κατά τα έσοδα από συµµετοχή σε άλλες 

εταιρίες και κατά το ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων ή 

αφορολόγητων αποθεµατικών. 

 

2.4.4 Σχηµατισµός Αποθεµατικών 

   Ο σχηµατισµός αποθεµατικών στις προσωπικές εταιρίες, χωρίς να 

επιβάλλεται από το νόµο όπως στις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε., εντούτοις δεν 

αποκλείεται. Αντίθετα µάλιστα, στα πλαίσια της ελληνικής νοµοθεσίας δίνεται 

η δυνατότητα και στις προσωπικές εταιρίες να σχηµατίσουν αφορολόγητα 

αποθεµατικά βάσει των διατάξεων ειδικών αναπτυξιακών νόµων. 

   Υπάρχει όµως, η άποψη ότι στις προσωπικές εταιρίες γενικά, δεν έχει 

νόηµα η δηµιουργία αποθεµατικών, όχι µόνο επειδή η παρακράτηση κερδών 

για το σχηµατισµό τους µπορεί να προκαλέσει σοβαρές συγκρούσεις 

συµφερόντων µεταξύ των εταίρων, αλλά ακόµα επειδή το απεριόριστο της 

ευθύνης των εταίρων αποδυναµώνει τους λόγους για τους οποίους ο 

σχηµατισµός αποθεµατικών στους άλλους τύπους εταιριών, κρίνεται 

απαραίτητος. 

   Παρά την αντίληψη αυτή, έχουµε τη γνώµη ότι ο σχηµατισµός 

αποθεµατικών είναι χρήσιµος και στις προσωπικές εταιρίες, επειδή ένα µη 

διανεµόµενο κέρδος ισχυροποιεί την εταιρία και οπωσδήποτε αποτελεί µία 

αυξηµένη εγγύηση απέναντι στους τρίτους, σε σχέση µε ένα διανεµόµενο, 

έστω και αν υπάρχει η απεριόριστη ευθύνη. 

   Για να αποφευχθούν όµως κάποια µειονεκτήµατα που προκύπτουν από τον 

προσωπικό χαρακτήρα της Ο.Ε.: 

• Οι προϋποθέσεις και π τρόπος σχηµατισµού των αποθεµατικών είναι 

καλό να ρυθµίζονται λεπτοµερώς από το καταστατικό. 

• Στην περίπτωση που υπάρχει συµµετοχή στα κέρδη µε ποσοστό 

διαφορετικό από τη συµµετοχή στο κεφάλαιο, οι εταίροι µετέχουν στο 

αποθεµατικό κατά την αναλογία συµµετοχής τους στα κέρδη, εποµένως 
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κατά τη λύση της εταιρίας ή σε ενδεχόµενη διανοµή των αποθεµατικών, 

η διανοµή τους θα πραγµατοποιηθεί µε βάση αυτή την αναλογία. 

 

2.4.5 Χαρτόσηµο Κερδών 

   Με βάση τις αρχές της απόδοσης του τοποθετηµένου Κεφαλαίου, αλλά και 

της χρηστής διοίκησης, τα κέρδη της χρήσης µιας εταιρείας, πρέπει να 

αποδίδονται στους εταίρους µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και πάντως όχι 

πάνω από τα όρια της µιας χρήσης. ∆ηλαδή, τα κέρδη π.χ. της χρήσης του 

2008, να αποδοθούν εντός του 2009. Εάν για οποιοδήποτε λόγο τα κέρδη δεν 

αποδοθούν, τούτο σηµαίνει ότι οι εταίροι διευκολύνουν την εταιρεία, ώστε µε 

τα χρηµατικά αυτά ποσά των µη αναληφθέντων κερδών, να καλύπτει άλλες 

τρέχουσες ανάγκες. 

    Παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι η Εταιρεία οφείλει στο ΙΚΑ τρέχουσες 

εισφορές 3000 ευρώ. Εάν ταυτόχρονα, οφείλει κέρδη στους εταίρους, 

µεγαλύτερο ή µικρότερο ποσό, ενώ αποφασίζει να δώσει προτεραιότητα στην 

εξόφληση των εισφορών ΙΚΑ, είναι σαν να δανείζεται από τους εταίρους τα µη 

αναληφθέντα κέρδη τους, προκειµένου να εξοφλήσει υποχρεώσεις. 

   Η διάταξη που προβλέπει την χαρτοσήµανση, είναι το άρθρο 15 § 5γ του 

Π∆ της 28/7/1931 (περί κώδικα τελών Χαρτοσήµου) όπως ισχύει: «Κατάθεση 

ή ανάληψη χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρείες. Κάθε εγγραφή 

στα βιβλία των εµπορικών εταιρειών περί κατάθεσης χρηµάτων από εταίρους 

ή µετόχους … κ.λπ. …, υπάγεται σε τέλος χαρτοσήµου 1%» (σ.σ. Συν ΟΓΑ 

20%). Συνεπώς, τα µη αναληφθέντα κέρδη λαµβάνονται ως οιονεί κατάθεση. 

Καλό είναι τα κέρδη να αποδίδονται σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Το γεγονός 

ότι τα κέρδη έχουν ήδη φορολογηθεί αφορά την φορολογία εισοδήµατος. Το 

Τέλος Χαρτοσήµου (αναλογικό) αφορά τις συµβάσεις, δάνεια, καταθέσεις 

εταίρων κ.λπ. 
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Παράδειγµα: 

1. Στην επιχείρηση Α. Ανδρέου και Σία Ο.Ε. / Ε.Ε., µε εταιρικό κεφάλαιο 

320000 €, συµµετέχουν οι παρακάτω εταίροι: 

Α.   Ανδρέου, µε ποσοστό συµµετοχής     60% 

Β.   Βασιλείου, µε ποσοστό συµµετοχής   20% 

Γ.   Γεωργίου, µε ποσοστό συµµετοχής    10% 

∆.   ∆ηµητρίου, µε ποσοστό συµµετοχής  10% 

2. Επιχειρηµατική αµοιβή για την τρέχουσα χρήση δικαιούνται οι τρεις 

πρώτοι εταίροι, δηλαδή, οι Α. Ανδρέου, Β. Βασιλείου και Γ. Γεωργίου. 

3. Τα καθαρά κέρδη χρήσης βάσει ισολογισµού στις 31.12.ΧΧ ανέρχονται 

στις 134000 €. 

4. Τα έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων ανέρχονται στις 6000 €. 

5. Η προκαταβολή φόρου της προηγούµενης χρήσης που θα 

συµψηφισθεί µε το φόρο της τρέχουσας χρήσης είναι 1600 €. 

6. Ο λογιστής προσδιόρισε τις παρακάτω λογιστικές διαφορές και τα 

έσοδα που δε φορολογούνται: 

i. Έξοδα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικώς 6000 €. 

ii. Έσοδα από τόκους εντόκων γραµµατίων δηµοσίου 2000 € και φόρος 

100 € (2000 + 100 = 2100). 

iii. Έσοδα από συµµετοχή της επιχείρησης στην επιχείρηση Ε. Ελευθερίου 

και Σία Ε.Ε. που συµµετέχει µε 30% και ανέρχονται: 

Κέρδη Ε.Ε. 20000 € * 30% συµµετοχή = 6000 € και  

6000 – (6000 * 35%) = 6000 – 2100 = 3900 €. 

iv. Σχηµατίζει αφορολόγητο αποθεµατικό ύψους 14000 €. 

7. Παρακρατούµενος φόρος για τόκους δανείων σε τρίτους 1200 €. 

8. Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών της Ο.Ε. είναι 20%, του 

συµπληρωµατικού φόρου 3% και της προκαταβολής φόρου 55%. 

 

Ζητείται να προσδιοριστούν: 

1. Η επιχειρηµατική αµοιβή. 

2. Τα κέρδη που θα φορολογηθούν στο όνοµα της προσωπικής εταιρίας. 
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3. Ο φόρος, η προκαταβολή φόρου και το ποσό φόρου που θα αποδοθεί. 

4. Ο υπολογισµός του χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου. 

5. Ο υπολογισµός των τελών χαρτοσήµου από εκµίσθωση ακινήτων. 

6. Τα κέρδη που θα διανεµηθούν στους εταίρους. 

Λύση: 

1. Προσδιορισµός της επιχειρηµατικής αµοιβής: 

i. Υπολογισµός των φορολογικώς αναµενόµενων κερδών. 

 

Καθαρά κέρδη χρήσης (βάσει ισολογισµού)  134000 

Πλέον: λογιστικές διαφορές  + 6000 

Μείον: έσοδα συµµετοχών (φορολογηθέντα) 3900  

           Τόκοι εντόκων γραµµατίων δηµοσίου 2100 -6000 

           Αφορολόγητα αποθεµατικά  -14000 

Φορολογικώς αναµορφωµένα κέρδη  120000 

 

 

ii. Υπολογισµός επιχειρηµατικής αµοιβής. 

 

Ποσό στο οποίο υπολογίζεται η επιχειρηµατική αµοιβή. 

Φορολογικώς αναµορφωµένα κέρδη 120000 * 50% = 60000 € ήµισυ 

κερδών. 

 

Επιχειρηµατική αµοιβή: 

Α. Ανδρέου 60000 * 60% = 36000 

Β. Βασιλείου 60000 * 20% = 12000 

Γ. Γεωργίου 60000 * 10% = 6000 

Σύνολο επιχειρηµατικής αµοιβής     54000 
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2. Προσδιορισµός κερδών που θα φορολογηθούν στο όνοµα της Ο.Ε. 

 

Φορολογικώς αναµορφωµένα κέρδη 120000 

Μείον: επιχειρηµατική αµοιβή -54000 

Φορολογητέα κέρδη στο όνοµα της Ο.Ε. 66000 

 

3. Υπολογισµός φόρου. 

i. Κύριος φόρος και συµπληρωµατικός φόρος. 

 

Φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη 66000 * 20% = 13200 

Συµπληρωµατικός φόρος 6000 * 3% = 180 

Σύνολο κύριου φόρου και συµπληρωµατικού     13380 

 

 

ii. Προκαταβολή φόρου τρέχουσας περιόδου και ποσό φόρου για 

απόδοση. 

 

(Κύριος + συµπληρωµατικός φόρος) * 55%   

Κύριος και συµπληρωµατικός φόρος    13380 

Πλέον: προκαταβολή φόρου τρέχουσας περιόδου 12804  

Μείον: παρακρατούµενος φόρος τρέχουσας περιόδου 1200 +11604 

Μείον: Προκαταβολή φόρου προηγούµενης περιόδου    - 1600 

Φόρος για απόδοση    23384 
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4. Υπολογισµός του χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου των κερδών. 

Τα συνολικά καθαρά κέρδη συν τις λογιστικές διαφορές ανέρχονται στο 

ποσό των 140000 (134000 + 6000) και το ποσοστό χαρτοσήµου και 

ΟΓΑ χαρτοσήµου είναι 1,20%. Κατά συνέπεια έχουµε: 

140000 * 1,20% =1680 €. 

Το ποσό αυτό καταβάλλεται µε την υποβολή της δήλωσης. 

 

 

5. Υπολογισµός τελών χαρτοσήµου από εκµίσθωση ακινήτων. 

Τα ακαθάριστα έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων ανέρχονται στα 6000 

€, και έχουµε: 

 

Χαρτόσηµο εισοδηµάτων από εκµίσθωση 

ακινήτου 

6000 * 3% = 180 

Εισφορά ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήµου  6000 * 0,6% = 36 

Σύνολο   216 

 

 

6. Κέρδη για διανοµή στους εταίρους. 

 

 

   

Κέρδη χρήσης (βάσει ισολογισµού) 134000 

Μείον: κύριος και συµπληρωµατικός φόρος -13380 

Κέρδη προς διάθεση 120620 

Μείον: Αφορολόγητο αποθεµατικό -14000 

∆ιανεµόµενα κέρδη στους εταίρους 106620 
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Με βάση τα δεδοµένα της άσκησης, η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 

Καθαρά κέρδη ισολογισµού  134000 

Πλέον: λογιστικές διαφορές  +6000 

Μείον: έσοδα απαλλασσόµενα του φόρου 3900  

Τόκοι εντόκων γραµµατίων δηµοσίου 2100 -6000 

∆ηλωθέντα καθαρά κέρδη  134000 

Μείον: αφορολόγητο αποθεµατικό  -14000 

Φορολογικώς διαµορφωµένα κέρδη  120000 

Μείον επιχειρηµατική αµοιβή  -54000 

Κέρδη που φορολογούνται στο όνοµα της Ο.Ε.  66000 

Μείον: κύριος φόρος 66000 * 20% = 13200  

Συµπληρωµατικός φόρος 6000 * 3% = 180 13380 

Καθαρά κέρδη ισολογισµού  134000 

Μείον: φόρος (κύριος και συµπληρωµατικός)  13380 

Κέρδη προς διάθεση  120620 

Μείον: αφορολόγητο αποθεµατικό  14000 

Κέρδη στους εταίρους  106620 

Μείον: επιχειρηµατική αµοιβή  54000 

Υπόλοιπο κερδών στους εταίρους  52620 
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   Η διανοµή του ποσού που προκύπτει ως κέρδος για διανοµή µε άµεση 

εφαρµογή πάνω σε αυτό των ποσοστών µε τα οποία οι εταίροι µετέχουν στα 

κέρδη, είναι σωστή µόνο εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

� Οι εταίροι µετέχουν στα κέρδη µε τα ίδια ποσοστά µε τα οποία 

µετέχουν και στο κεφάλαιο. 

� Όλοι οι εταίροι παίρνουν επιχειρηµατική αµοιβή. 

   Αν όµως δε συντρέχουν οι προηγούµενες προϋποθέσεις, ο ορθός 

υπολογισµός θα ήταν, να µεριστεί το σύνολο των λογιστικών κερδών µείον τα 

αφορολόγητα αποθεµατικά, σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής στα κέρδη. 

Το ποσό του κάθε εταίρου να διαχωριστεί σε επιχειρηµατική αµοιβή και λοιπό 

διανεµόµενο κέρδος και στη συνέχεια να αφαιρεθεί ο συνολικός φόρος 

εισοδήµατος, κατανεµηµένος κατά εταίρο σε µέρη ανάλογα των πέρα της 

επιχειρηµατικής αµοιβής κερδών, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 64 ~ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ Ο.Ε. / Ε.Ε. 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ 
ΚΕΡ∆Η 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΧ/ΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΚΕΡ∆ΩΝ 

ΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 
ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΚΕΡ∆ΩΝ 
ΣΤΟΥΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

Α. Ανδρέου 60% 72000 36000 36000 7308 28692 64692 

Β. Βασιλείου 20% 24000 12000 12000 2436 9564 21564 

Γ. Γεωργίου 10% 12000 6000 6000 1218 4782 10782 

∆. ∆ηµητρίου 10% 12000 - 12000 2418 9582 9582 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 120000 54000 66000 13380 52620 106620 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.5 : ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

2.5.1 Πώς λύεται µία Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

   Λύση της ΟΕ είναι η επέλευση του γεγονότος ή του χρονικού σηµείου µετά 

από το οποίο, σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό, λήγει η αµοιβαία 

αξίωση των εταίρων για την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, και στη θέση της 

γεννάται η επίσης αµοιβαία αξίωσής τους για την εκκαθάριση της εταιρείας.  

   Οι λόγοι για τους οποίους λύεται µία Ο.Ε. ή Ε.Ε., είναι οι εξής: 

1. Η παρέλευση της διάρκειας της εταιρείας. 

2. Η πραγµατοποίηση ή η αδυναµία πραγµατοποίησης του εταιρικού 

σκοπού της. 

3. Με απόφαση των εταίρων. 

4. Η πτώχευση της εταιρείας. 

5. Με καταγγελία της εταιρείας. 

6. Με τη θέση σε δικαστική συµπαράσταση κάποιου από τους εταίρους. 

7. Με την πτώχευση των εταίρων, εκτός αν συµφωνήθηκε η συνέχιση της 

εταιρείας µεταξύ των υπολοίπων εταίρων. 

8. Με το θάνατο κάποιου από τους εταίρους (φυσικός θάνατος), εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό. 

9. Αν ο εταίρος βρίσκεται σε αφάνεια (τεκµαρτός θάνατος). 

10. Η µείωση του αριθµού των εταίρων σε έναν, καθόσον στην οµόρρυθµη 

εταιρεία δεν νοείται µονοπρόσωπη συµµετοχή.  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΛΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ο ……............................……. του .......………….. κάτοικος ………………. οδός 
……………....... αρ. ... 
  

ΚΑΤΑ 
  

Του ………....…………, κατοίκου ………… οδός ……………… αρ. … ατοµικά ως 
διαχειριστών της άνω εταιρείας. 
  

∆υνάµει του από ………. Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης οµόρρυθµης εταιρείας 
συνεστήθη µεταξύ εµού και υµών η οµόρρυθµος εµπορική εταιρεία µε την 
επωνυµία: …………...............….. και Σία οµόρρυθµος εταιρεία, µε έδρα την 
………........ οδός …….....................…… αρ. ....... και διάρκεια ……......…………. έτη, 
αρχοµένη από την ………....………. και λήγουσα την …….....…….. και σκοπό την 
εκµετάλλευση ζαχαροπλαστείου - αναψυκτηρίου και µε διακριτικό τίτλο 
«………...............……». 
  

Σήµερα µε την παρούσα σας δηλώνω ότι καταγγέλλω την από ….......……. και µε 
αύξοντα αριθµό καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου …………. 
µεταξύ µας υφιστάµενη εταιρεία µε την επωνυµία : «………………. και Σία 
οµόρρυθµος εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «……..» για τους λόγους που 
αναφέρονται στις προκοινοποιηθείσες εξώδικες δηλώσεις µου καθ’ υµών και δη για 
τους εξής λόγους: 
  

1. Η συµπεριφορά σας ως διαχειριστού της εταιρείας µας θέτει σε κίνδυνο την 
φορολογική νοµιµότητα της εταιρείας και εµού επαγωγικώς. Συγκεκριµένα 
υποπέσατε στην παράνοµη συµπεριφορά να δώσετε εντολή στον υπάλληλο του 
καταστήµατος να µην κτυπάει στην ταµειακή µηχανή κάθε προϊόν που σερβίρεται 
σε πελάτες αλλά να πράττει αυτό µε φειδώ και επιλεκτικά. Τούτο ενέχει 
φορολογικό κίνδυνο για την εταιρεία και για εµένα ως συνεταίρο αλλά και καθιστά 
αδύνατο τον έλεγχο των εισπράξεων του καταστήµατος, την σύνταξη ακριβούς 
ισολογισµού κ.λπ. 
  

2. Παρότι έχετε κατ’ επανάληψη κληθεί δεν αποδώσατε τη λογοδοσία των εσόδων 
της εταιρείας και των αναλογούντων σε εµένα κερδών. 
  

Επίσης, αν και έχετε και επίσηµα οχληθεί να κάνετε κλείσιµο ταµείου κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα και να µου αποδώσετε την αναλογία µου επί των εισπράξεων, 
χρήµατα τα οποία είναι αναγκαία για την επιβίωση εµού και της οικογένειάς µου, 
αρνείσθε να ανταποκριθείτε. 
  

3. Εξαιτίας των ανωτέρω έχει επέλθει έλλειψη της εµπιστοσύνης µου στο πρόσωπό 
σας ως διαχειριστών της εταιρείας µας, διαφωνία και αδυναµία συνεργασίας και 
συνεννόησης, για το λόγο δε αυτό παρίσταται άµεση ανάγκη επιστήσεως της 
προσοχής µου προς εσάς, ώστε να προβείτε στην άρση της ανωτέρω παρανόµου 
και αντισυµβατικής συµπεριφοράς. 
  

Επειδή σπουδαίο λόγο καταγγελίας συνιστά και εν προκειµένω η υπαίτια ή µη 
επέλευση περιστατικού ή καταστάσεως που αφορά είτε την εταιρεία ή την 
επιχείρηση καθεαυτή είτε το πρόσωπο κάποιου από τους εταίρους και κατά τρόπο 
που ταιριάζει ή δύναται να επηρεάσει και µάλιστα να δυσχεράνει την οµαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και βεβαίως και της συγκεκριµένης εταιρείας. 
Επίσης λόγους καταγγελίας αποτελούν οι κάθε φύσεως παραβάσεις ουσιωδών 
εταιρικών υποχρεώσεων, ιδιαίτερα δε η αδυναµία συνεργασίας των εταίρων λόγω 
διαφωνιών, διασάλευσης της εµπιστοσύνης, οι καταχρήσεις σχετικά µε την 
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εταιρική διαχείριση, η υπονόµευση από κάποιον εταίρο του εταιρικού έργου και η 
επέλευση ζηµιών. 
  

Επειδή η υπαίτια συµπεριφορά σας δηµιούργησε και εξακολουθεί να συντηρεί τους 
παραπάνω λόγους δυσαρµονίας και αδυναµίας συνέχισης της εταιρείας µας οι 
οποίοι έχουν κριθεί και είναι σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας. 
  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
  

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατός µου. 
  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ 
  

Τη µεταξύ εµού και υµών από …................. υφιστάµενη εταιρεία µε την επωνυµία 
«…......................» και τον διακριτικό τίτλο «…......................» που συστήθηκε 
µε το µε αύξοντα αριθµό καταχώρισης .................… καταστατικό έγγραφο για 
τους ανωτέρω λόγους που αφορούν εσάς και αναφέρονται στο ιστορικό της 
παρούσας, προκειµένου να επέλθουν τα περαιτέρω προβλεπόµενα του άρθρου 
…............. στο καταστατικό της εταιρείας µας. 
  

Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόµιµα την παρούσα 
προς εκείνον στον οποίον απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις έννοµες 
συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του. 
  

Ο ΕΞΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΛΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ 

 

 

2.5.2 Εκκαθάριση της Προσωπικής Εταιρίας 

   Υπάρχουν δύο είδη εκκαθάρισης: 

1. Εθελούσια εκκαθάριση: πραγµατοποιείται λόγω λύσης µιας 

επιχείρησης. 

2. Αναγκαστική διάλυση: Πραγµατοποιείται λόγω πτώχευσης µιας 

επιχείρησης. 

   Εκκαθάριση είναι το µεταβατικό στάδιο που διανύει η εταιρία από τη λύση 

της µέχρι τον οριστικό διακανονισµό των εταιρικών δοσοληψιών. 

Σκοπός της εκκαθάρισης, είναι: 

i. Ο διακανονισµός των εκκρεµοτήτων της, που προκύπτουν από την 

προηγούµενη δραστηριότητά της. 

ii. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. 

iii. Η ικανοποίηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς τρίτους από το 

προϊόν της εκκαθάρισης ή από πρόσθετες καταβολές των εταίρων. 

iv. Η διανοµή του αποτελέσµατος εκκαθάρισης στους εταίρους. 
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   Με τη διάλυση της εταιρίας, παύει η εξουσία των διαχειριστών της και η 

εκκαθάριση γίνεται από όλους τους εταίρους ή από εκκαθαριστή που 

διορίζεται µε οµόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο εκκαθαριστής 

διορίζεται από το δικαστήριο µε αίτηση ενός από τους εταίρους. Ο 

εκκαθαριστής είναι εκπρόσωπος και εντολοδόχος της εταιρίας. 

   Αν δεν είναι δυνατή η εξόφληση των πιστωτών της εταιρίας και δεν 

επιτευχθεί συµβιβασµός, οφείλει να ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση 

πτώχευσής της. 

   Ο εκκαθαριστής δικαιούται αµοιβή, η οποία ορίζεται από πριν, και για το 

συµφέρον της εταιρίας, καλό είναι να ορίζεται εφάπαξ. 

 

2.5.3 ∆ιανοµή Αποτελέσµατος Εκκαθάρισης 

   Όσο αφορά στη διανοµή αποτελέσµατος στους εταίρους που προέκυψε 

από την εκκαθάριση, σηµειώνουµε τα εξής: 

   Μετά την εξόφληση των πιστωτών, αποδίδονται οι εισφορές κατά τη 

διατύπωση του άρθρου 780 Α.Κ., δηλαδή, το ποσό χρηµάτων που αντιστοιχεί 

σε κάθε εταίρο σε περίπτωση χρηµατικών εισφορών ή η αξία των εισφορών 

κατά το χρόνο πραγµατοποιήσεώς τους, σε περίπτωση εισφορών σε είδος. 

Στην πράξη, οι εισφορές σε είδος, αποδίδονται συνήθως αυτούσιες, αν και 

εφόσον είναι βέβαια δυνατό αυτό και εταιρικώς σκόπιµο. Καλό θα ήταν τέτοιος 

χειρισµός να καθορίζεται στο καταστατικό, γιατί διαφωνίες µεταξύ των εταίρων 

είναι ενδεχόµενες. 

   Εισφορές που δεν έχουν αντικείµενο εργασία ή χρήση πράγµατος (Α.Κ. 

780) δεν επιστρέφονται, ενώ επιστρέφεται αυτούσιο το αντικείµενο που 

εισφέρθηκε κατά χρήση (Α.Κ. 779). 

   Τέλος, ότι αποµένει µετά την επιστροφή των εισφορών, κατανέµεται µεταξύ 

των εταίρων σύµφωνα µε τον τρόπο συµµετοχής τους στο αποτέλεσµα. 

   Αν υπάρχουν µη διανεµηθέντα κέρδη κατά το χρόνο λύσεως της εταιρίας, 

αυτά ακολουθούν την τύχη του κεφαλαίου και δεν προηγούνται από τη 

διανοµή του, όπως συµβαίνει µε τα κατά χρήση εισφερθέντα πράγµατα, τα 

οποία επιστρέφονται πριν από κάθε διανοµή. Η διευκρίνιση αυτή είναι 

σκόπιµη, προκριµένου να αποφευχθεί η τυχόν παρανόηση ότι µη 
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διανεµηθέντα κέρδη προηγούµενων χρήσεων ανήκουν στους εταίρους και 

πρέπει να επιστρέφονται σε αυτούς, πριν από κάθε διανοµή, κατά της λύση 

της εταιρίας. Τα µη διανεµηθέντα κέρδη αποδίδονται σε αυτούς µετά την 

ικανοποίηση των πιστωτών, και σε περίπτωση ελλείµµατος παρακρατούνται 

τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν στη συµµετοχή των εταίρων στη ζηµία. 

   Τέλος, είναι δυνατό καθένας εταίρος να αναλάβει την υποχρέωση, κατ’ 

αναλογία της συµµετοχής του στο αποτέλεσµα, να εξοφλήσει µέρος των 

πιστωτών στην περίπτωση που δεν επαρκεί η εταιρική περιουσία. 

 

2.5.4  ∆ιαδικασία µετά τη Λύση της Προσωπικής Εταιρίας 

   Αφού λυθεί η προσωπική εταιρία, γίνονται οι παρακάτω πράξεις: 

i. Πραγµατοποιείται απογραφή και αποτίµηση, προσδιορίζονται τα 

αποτελέσµατα χρήσης και συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις µε 

ηµεροµηνία την ηµέρα διάλυσης της εταιρίας. 

ii. Βγάζει καινούρια σφραγίδα, µε τη φράση «Υπό Εκκαθάριση». 

iii. Θεωρούνται καινούρια στοιχεία ή επαναθεωρούνται τα ίδια. 

iv. Το διαλυτικό, µε τον ισολογισµό και το έντυπο µεταβολών, υποβάλλεται 

στη ∆ΟΥ και ένα αντίγραφο επικυρωµένο από τη ∆ΟΥ υποβάλλεται 

στο Πρωτοδικείο. 

 

2.5.5 Λογιστική ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης 

   Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούµενης παραγράφου, η 

εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση και ακολουθούν τα εξής λογιστικά στάδια: 

1. Συντάσσεται ο ισολογισµός κατά το χρόνο παύσεως της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας της προσωπικής εταιρίας. Ο 

ισολογισµός αυτός είναι κανονικός ισολογισµός τέλους χρήσης, αλλά 

µπορεί να αφορά περίοδο µικρότερη των 12 µηνών. 

2. Ακολουθεί η αποτίµηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού 

σε τιµές ρευστοποιήσεώς τους, τακτοποιούνται οι λογαριασµοί και 

γίνονται οι σχετικές εγγραφές προσαρµογής των µεταβαλλόµενων από 

την αποτίµηση οικονοµικών µεγεθών. Τότε αρχίζει η λειτουργία του 
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λογαριασµού «∆ιαφορές Αποτιµήσεως». Η διαδικασία αυτή, παρ’ όλο 

που είναι χρήσιµη, δεν είναι απαραίτητη. 

3. Ακολουθούν οι πράξεις εκκαθαρίσεως. Ρευστοποιείται το Ενεργητικό 

και εξοφλούνται από τις εισπράξεις αυτές οι πιστωτές. 

   Οι λογαριασµοί που σχηµατίζονται στο στάδιο αυτό, είναι: 

• «Έξοδα εκκαθαρίσεως», 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. Στο 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. 

 

4. Αν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερα έτη, τότε, στο τέλος κάθε 

χρήσεως, συντάσσεται ο 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 εκκαθάριση εταιρίες, οι χρήσεις υπολογίζονται ως πλήρη 

δωδεκάµηνα διαστήµατα, που αρχίζουν από την ηµεροµηνία που η 

εταιρία έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. 

 

5. Συντάσσεται ο τελικός ισολογισµός τέλους της εκκαθαρίσεως, βάσει 

του οποίου οι εκκαθαριστές λογοδοτούν στους εταίρους. 

 

 

 

6. Τέλος, κλείνουν τα βιβλία της προσωπικής εταιρίας, αφού µεταφερθεί ο 

λογαριασµός του εταιρικού κεφαλαίου στους ατοµικούς λογαριασµούς 

των εταίρων, οπότε προκύπτει αν έχει να παίρνει ή υποχρεώνεται να 

καταβάλλει πρόσθετο ποσό ο κάθε εταίρος. 
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2.5.6 Το ∆ικαίωµα της Αναγωγής µεταξύ των Εταίρων µιας Προσωπικής 

Εταιρίας 

   Λόγω του τρόπου που ευθύνονται οι εταίροι – αλληλέγγυα και απεριόριστα 

– οι πιστωτές της εταιρίας µπορούν να στραφούν εναντίον ενός µόνο εταίρου, 

σε περίπτωση αδυναµίας εξόφλησης από την εταιρία που εµφανίζεται πιο 

αξιόχρεος. Αν ο εταίρος αυτός καταβάλλει στους πιστωτές το ποσό της 

οφειλής και για τους άλλους εταίρους, τότε θα έχει κατά των υπολοίπων 

εταίρων, δικαίωµα αναγωγής, δηλαδή απαίτηση να του καταβάλλουν όσα 

κατέβαλλε στους δανειστές, επιπλέον των όσων αναλογούσαν στη µερίδα του 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

   Συµπερασµατικά, όσο αφορά στις προσωπικές εταιρίες, κύριοι παράγοντες 

που οδηγούν στην εταιρική συνεργασία, είναι οι προσωπικές ικανότητες των 

εταίρων, οι γνώσεις κάποιου ή κάποιων από αυτούς στο αντικείµενο της 

σχεδιαζόµενης οικονοµικής δραστηριότητας, η καλή φήµη που απολαµβάνουν 

ως άτοµα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, οι συγγενικές και οι φιλικές σχέσεις 

που τους συνδέουν. 

   Αντιπροσωπευτικότερη µορφή προσωπικής εταιρίας αποτελεί η Οµόρρυθµη 

Εταιρία (Ο.Ε.) και η Ετερόρρυθµη Εταιρία Ε.Ε. 

   Συγκεκριµένα, η Οµόρρυθµη Εταιρία έχει νοµική προσωπικότητα και 

συστήνεται µεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, τα οποία έχουν κοινό 

οικονοµικό σκοπό και ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για όλες τις 

υποχρεώσεις της εταιρίας. 

Με τον όρο απεριόριστα εννοείται, ότι κάθε εταίρος δεν ευθύνεται απέναντι 

στους τρίτους µόνο µέχρι το ποσό της εισφοράς του στην εταιρία, αλλά και 

πέραν αυτού, µε την προσωπική του περιουσία. 

Με το όρο αλληλέγγυα εννοείται, ότι κάθε εταίρος ευθύνεται και για τις 

υποχρεώσεις των άλλων. 

   Σε αντίθεση µε την Οµόρρυθµη Εταιρία, η Ετερόρρυθµη Εταιρία είναι εκείνη 

στην οποία ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται απεριόριστα και αλληλέγγυα, 

όπου αυτός είναι ο οµόρρυθµος εταίρος, και ένας τουλάχιστον εταίρος, ο 

οποίος ευθύνεται µέχρι το ποσό της εισφοράς του και αυτός είναι ο 

ετερόρρυθµος εταίρος. 

   Για τη σύσταση των προσωπικών εταιριών απαιτείται η σύνταξη 

καταστατικού (εταιρικό συµφωνητικό) µεταξύ των εταίρων και να κατατεθεί 

στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας µέσα σε 15 ηµέρες από την 

υπογραφή του. Περιληπτικά, τα σηµαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να 

αναφέρει η περίληψη του καταστατικού, είναι: τα ονοµατεπώνυµα, η ιδιότητα, 

οι διευθύνσεις κατοικιών των εταίρων, η εταιρική επωνυµία, το 

ονοµατεπώνυµο του διαχειριστή, το κεφάλαιο που καταβάλλουν οι εταίροι, η 

χρονική διάρκεια για την οποία θα συσταθεί η εταιρία, η έδρα, το αντικείµενο 

των εργασιών της, και άλλα. 
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   Όσο αφορά στη λύση και εκκαθάριση της προσωπικής εταιρίας, η λύση 

επέρχεται, εάν λήξει το χρονικό διάστηµα για το οποίο συστήθηκε η εταιρία και 

δεν έγινε ανανέωσή της, µε την καταγγελία της σύµβασης ενός από τους 

εταίρους, µε την οµόφωνη απόφαση όλων των εταίρων, µε το θάνατο ενός 

από τους εταίρους (φυσικός θάνατος), µε την πτώχευση ενός από τους 

εταίρους (οικονοµικός θάνατος), µε δικαστική ή νόµιµη απαγόρευση ενός 

εταίρου (νοµικός θάνατος) και µε την πραγµατοποίηση του σκοπού για τον 

οποίο ιδρύθηκε. 

   Με τη λύση της εταιρίας παύει και η εξουσία του διαχειριστή και 

αναλαµβάνει ο εκκαθαριστής. 

Τέλος, σκοπός της εκκαθάρισης είναι, ο διακανονισµός όλων των 

εκκρεµοτήτων της προσωπικής εταιρίας που προκύπτουν από την 

προηγούµενη δραστηριότητά της, η ρευστοποίηση των περιουσιακών της 

στοιχείων, η ικανότητα όλων των υποχρεώσεων από το προϊόν της 

εκκαθάρισης και η διανοµή του περιουσιακού αποτελέσµατος που προέκυψε 

από την εκκαθάριση στους εταίρους 
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