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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

    Στην χώρα µας, όπως και γενικότερα στο σύνολο των χωρών της διεθνούς 

κοινότητας, επικρατεί το σύστηµα της πολλαπλής φορολογίας, της επιβολής δηλαδή 

περισσότερων του ενός φόρων, επειδή έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα οι σκοποί του 

φόρου. Οι ποικίλοι φόροι που επιβάλλονται µπορούν να διακριθούν α) ως προς την 

φορολογική τους βάση δηλ. το οικονοµικό µέγεθος επί του οποίου υπολογίζεται ο 

φόρος σε αναφορά και προς το πρόσωπο του φορολογούµενου, β) ως προς τη µέθοδο 

προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης, γ) ως προς τη µέθοδο υπολογισµού τους, δ) 

ως προς το χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή. 

    Η φορολογική νοµοθεσία δηµιουργεί ένα πλήθος υποχρεώσεων απαιτήσεων και 

σχέσεων της οικονοµικής µονάδας, που υπόκεινται σε φόρο, απέναντι στο κράτος, 

αλλά και σε άλλους οργανισµούς ή φορείς που εµπλέκονται στο σύστηµα επιβολή – 

διαδικασία προσδιορισµού – είσπραξη των πάσης φύσεως φόρων και τελών. 

    Η πτυχιακή αυτή παρουσιάζει όσο πιο αναλυτικά γίνεται, θεωρητικά και πρακτικά 

το µέρος εκείνο της φορολογικής νοµοθεσίας που αφορά τη φορολογία εισοδήµατος 

των εµπορικών επιχειρήσεων και ειδικότερα των οµόρρυθµων εταιρειών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

    Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας που µου ανατέθηκε από το τµήµα Λογιστικής 

και συγκεκριµένα από τον κ. Στρατή Καστρινό, επιβλέπων καθηγητή της πτυχιακής 

αυτής, αναφέρθηκα στα κυριότερα θέµατα τα οποία είναι οι εισαγωγικές έννοιες της 

εµπορικής επιχείρησης, το εισόδηµα από τις εµπορικές επιχειρήσεις, η επιβολή του 

φόρου, η προκαταβολή-παρακράτηση και απόδοση του φόρου, η αυτοτελής 

φορολόγηση των ειδικών περιπτώσεων, µια εισαγωγή για τις οµόρρυθµες εταιρείες, 

για τη φορολογία εισοδήµατος των οµόρρυθµων εταιρειών καθώς επίσης και για τη 

διαδικασία της φορολογικής δήλωσης και τέλος για τον έλεγχο και τη βεβαίωση του 

φόρου. 

    Όσον αφορά τις εισαγωγικές έννοιες της εµπορικής επιχείρησης έχω τονίσει τα 

κυριότερα σηµεία τα οποία είναι η έννοια και η απόκτηση του εισοδήµατος, η 

διαχειριστική περίοδος και το ακαθάριστο εισόδηµα. 

    Στη συνέχεια, αναλύω γενικά για το εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και 

ειδικότερα για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος (λογιστικός, 

εξωλογιστικός, ειδικός), καθώς και για τις Τεχνικές επιχειρήσεις. 

    Έπειτα αναφέροµαι στην επιβολή του φόρου και συγκεκριµένα στο αντικείµενο και 

στο υποκείµενο του φόρου, στο χρόνο επιβολής του, στο φορολογητέο εισόδηµα και 

πως εξευρίσκεται δηλαδή στις 7 (επτά) πηγές και στη φορολογία εισοδήµατος των 

εταιρειών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση. 

    Επιπροσθέτως, αναλύεται η προκαταβολή-παρακράτηση και απόδοση του φόρου 

και ειδικότερα για τη µείωση του προκαταβλητέου φόρου, για την απόδοση σε 

∆ιµηνιαίες και Μηνιαίες δηλώσεις. 

    Επίσης, σε ότι αφορά την αυτοτελή φορολόγηση των ειδικών περιπτώσεων 

αναπτύσσεται η αυτοτελής φορολόγηση της υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση καθώς 

και το τι γίνεται κατά τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων και των ποσοστών 

συµµετοχής. 

    Έχει γίνει επίσης µια ανάλυση για τις Οµόρρυθµες εταιρείες και συγκεκριµένα τον 

ορισµό και τα χαρακτηριστικά της, τη διάθεση τω κερδών από άποψη εµπορικού 

δικαίου.  

    Έπειτα  αναφέροµαι για τη φορολογία εισοδήµατος των Οµόρρυθµων εταιρειών, το 

υποκείµενο φορολογίας, τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος και τους 
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συντελεστές φορολογίας  καθώς και για τις επιχειρηµατικές αµοιβές, τον 

προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το χρόνο επιβολής της δήλωσης και την 

καταβολή του φόρου. 

    Στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία της φορολογικής δήλωσης, ποιοι είναι 

υπόχρεοι  σε υποβολή, την προθεσµία υποβολής και το περιεχόµενο της δήλωσης. 

    Τέλος, περιγράφεται ο φορολογικός έλεγχος, ο προσωρινός έλεγχος, η έκδοση των 

φύλλων ελέγχου, η µεταφορά της φορολογητέας ύλης και η βεβαίωση του φόρου. 

    Για την υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας αυτής ανέτρεξα σε διάφορες 

βιβλιογραφίες, καθώς και σε πολλές οικονοµικές διαδικτυακές και όχι µόνο 

ιστοσελίδες, τις οποίες αναφέρω ως πηγές στο τέλος της πτυχιακής µου εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1º : 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

1.1 Έννοια και απόκτηση του εισοδήµατος 
 
    Ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται ότι είναι το κέρδος που 

αποκτάται από ατοµική ή εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή 

από άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος το οποίο δεν υπάγεται στα 

ελευθέρια επαγγέλµατα. Ειδικότερα, ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

θεωρείται:  

    α) Το κέρδος από την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων γενικά, των 

οποίων το καθαρό κέρδος εξευρίσκεται µε ειδικό τρόπο. Ως κέρδος θεωρείται η 

επιπλέον διαφορά µεταξύ της αξίας του ακινήτου το οποίο πουλήθηκε και της αξίας 

αυτού κατά το χρόνο της αγοράς. Ως αξία πώλησης λαµβάνεται το µεγαλύτερο ποσό 

µεταξύ της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου και του τιµήµατος που αναφέρεται στα 

οικεία πωλητήρια – συµβόλαια. Η διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του 

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

    β) Η ωφέλεια που πραγµατοποιείται από οργανωµένη επιχείρηση πώλησης 

οικοπέδων ή αγροτεµαχίων, τα οποία προέρχονται από εδαφικές εκτάσεις της 

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

οποίες έχουν κατατµηθεί ή ρυµοτοµηθεί.  

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

συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα.  

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

παράλληλα µε τον κύριο σκοπό της.  

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

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10.  

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

συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης 

εργασίας ή εντολής. Επίσης, ο µισθός και οι κάθε είδους απολαβές που 

καταβάλλονται από Ε.Π.Ε. σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ’ αυτή.  

 



 7 

    ζ) Θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα 

αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, 

καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί 

στην απογραφή.  

Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείµενο σύµβασης χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης του Ν. 1665/1986 και µεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύµβασης αυτής 

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

αυτών λαµβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είχε υπογραφεί.  

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

    θ) Οι αποδόσεις από συµβάσεις ή πράξεις, επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων που πραγµατοποιούν επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ..  

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

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

επαγγελµατικής τους συνεργασίας. 

1.1 ∆ιαχειριστική περίοδος  
 
    Η διαχειριστική περίοδος περιλαµβάνει δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα. Κατά την 

έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος 

µπορεί να είναι µικρότερη του δωδεκαµήνου. Κατ’ εξαίρεση, για την επιχείρηση που 

τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η διαχειριστική περίοδος µπορεί να 

περιλαµβάνει και µεγαλύτερη του δωδεκάµηνου χρονικό διάστηµα, όχι όµως 

µεγαλύτερο από 24 µήνες.  

    Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να 

κλείνουν τη χρήση τους στις 30 Ιουνίου ή στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Κατ’ 

εξαίρεση, µπορεί να κλείνει τη διαχείρισή του:  

    α) το υποκατάστηµα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής 

επιχείρησης κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή του το κεντρικό κατάστηµα 

στην αλλοδαπή  

    β) η ηµεδαπή επιχείρηση, στην οποία µετέχει αλλοδαπή τοιαύτη µε ποσοστό 

κεφαλαίου 50% τουλάχιστον κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η 

αλλοδαπή επιχείρηση,  
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    γ) η ηµεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 

50% άλλη ηµεδαπή επιχείρηση, στην οποία µετέχει αλλοδαπή επιχείρηση µε το ίδιο ή 

µεγαλύτερο ποσοστό, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή 

επιχείρηση.  

  δ) η ηµεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 

50% άλλη ηµεδαπή επιχείρηση, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η 

συµµετέχουσα επιχείρηση.  

    Όταν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου της φορολογίας οικονοµικού έτους 

έχουν κλειστεί περισσότερες από µία διαχειρίσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο από 12 µήνες, ως εισόδηµα λαµβάνεται το άθροισµα των 

κερδών αυτών των διαχειρίσεων. Όταν έχει διαρρεύσει πλήρες δωδεκάµηνο χρονικό 

διάστηµα, χωρίς να κλειστεί διαχείριση κατά το οικονοµικό έτος που προηγήθηκε του 

έτους της φορολογίας, το έτος καθορίζεται εξωλογιστικά.  

Αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου µε σύντµηση ή επιµήκυνση, 

αυτής επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Για την 

αλλαγή αυτήν απαιτείται έγκριση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., µετά από σχετική 

αίτηση του επιτηδευµατία, που υποβάλλεται το αργότερο ένα µήνα πριν από τη λήξη 

της διαχειριστικής περιόδου της οποίας ζητείται η επιµήκυνση ή ένα µήνα πριν από 

την αιτούµενη λήξη της υπό σύντµηση διαχειριστικής περιόδου. 

1.2 Ακαθάριστο εισόδηµα  
 
    Ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των 

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

ακαθάριστων των εµπορικών επιχειρήσεων ενεργεί ως ακολούθως:  

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

Κ.Β.Σ., τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε βάση τα δεδοµένα των βιβλίων και 

στοιχείων.  

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

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

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

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

πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν µέσα στην ίδια χρήση.  
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Το µικτό εµπορικό ή βιοµηχανικό κέρδος, κατά περίπτωση, βρίσκεται µε σύγκριση 

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

περίπτωση που για την κρινόµενη επιχείρηση δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, 

λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής µικτού κέρδους άλλων οµοειδών επιχειρήσεων.  

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

είναι κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή ανεπαρκή ή ανακριβή, τα ακαθάριστα 

έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά, µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 

διαθέτει ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και 

τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.  

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

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

επιχειρήσεις που λειτουργούν µε παρόµοιες συνθήκες, το απασχολούµενο 

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

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

παραγωγής και διάθεσης των εµπορευµάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε 

επαγγελµατική δαπάνη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

2.1    Προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος 

2.1.1 Λογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος 
 
    Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και 

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

τα ακαθάριστα έσοδα των ακόλουθων εξόδων:  

    1) Των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαµβάνονται:  

Τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή 

βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού 

οργανισµού, εκτός αν από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται µερική ή ολική 

απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.  

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

περιορισµένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν 

στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο.  

    Το τεκµαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηµατία και 

χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδηµα από 

ακίνητα.  

    Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, τα ηµεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και 

δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και 

το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων.  

    Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για οµαδική ασφάλιση ζωής του 

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας συµπεριλαµβάνεται 

και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής σε χρήµα µετά 

το χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού 

καθώς και η κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων συµβεβηκότων.  
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    2) Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελµατικών γενικά 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων οχηµάτων.  

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

των άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές 

δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας κ.λ.π. Ειδικά για τις 

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

διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαµβάνεται 

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

10% επί των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου.  

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

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

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

δικαίου.  

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

επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής υπέρ του 

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

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

εργασιών που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από µετοχικούς τίτλους.  

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

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

επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον 

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

για κάθε επιχείρηση.  

    7)Των µαθηµατικών αποθεµάτων των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και των 

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

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

    8) Της ζηµίας που πραγµατοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίµηση 

κεφαλαίου. Προκειµένου για ακίνητα, για τον υπολογισµό της ζηµίας αυτών, ως τιµή 

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

σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβιβάσεως ακινήτων. Ειδικά, η 

αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα αυτής.  

    9) Των δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και 

οργανισµούς για τη χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων 



 12 

σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

άλλων συναφών δικαιωµάτων.  

    10) Των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο 

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

οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία χρόνια.  

    11) Των ποσών των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης αποσβένονται, είτε 

εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία 

πενταετία.  

    12) Των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγµατοποιούνται σε 

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

δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα 

από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η µίσθωση.  

    13) Των ποσών των δαπανών διαφηµίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το 

έτος της έκδοσης του προβλεπόµενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των 

δαπανών, που υπόκεινται σε τέλος διαφηµίσεων υπέρ δήµων και κοινοτήτων, δεν 

αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφηµιζόµενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η 

καταβολή του τέλους που αναλογεί µε τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήµου ή 

κοινότητας.  

    14) Των ποσών των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία, που σχηµατίζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και 

καλύπτουν τις αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησής του κατά το 

επόµενο έτος.  

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

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, οι οποίες πραγµατοποιούνται για κάλυψη κινδύνων.  

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

υπηρεσίες γενικά που παρέχονται στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που ανήκουν ίδιο 

ηµεδαπό ή αλλοδαπό όµιλο ή και από τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται µε τα 

γενικότερα συµφέροντα του οµίλου.  

    17) Των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού που 

παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τηλεργασία.  

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

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

της ηλικίας τους λόγω θανάτου του γονέα – εργαζοµένου και µε την προϋπόθεση ότι 
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αυτός επήλθε λόγω σεισµού ή άλλου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη διάρκεια 

εργασίας του θανόντος και εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.  

 Ως ακαθάριστα έσοδα, επί των οποίων υπολογίζεται η έκπτωση χωρίς 

δικαιολογητικά λαµβάνονται τα εξής:  

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

από εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων.  

    2) Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και εργασίες στην αλλοδαπή στα 

ακαθάριστα έσοδά τους από τις υπηρεσίες και εργασίες αυτές, από τις οποίες 

εισάγεται συνάλλαγµα.  

    3) Για τις επιχειρήσεις έκδοσης ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων, δεκαπενθηµέρων, 

µηνιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονοµικών εφηµερίδων και περιοδικών γενικά, 

τα ακαθάριστα έσοδα αυτών από την πώληση των εντύπων και από καταχωρήσεις 

γενικά σε αυτά.  

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

διαφηµίσεις ακαθάριστα έσοδα.  

    5) Για τις ηµεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κατασκηνωτικά κέντρα, τα 

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

διανυκτερεύσεις, περιλαµβάνονται και αυτά του κυλικείου και εστιατορίου από 

αλλοδαπούς πελάτες.  

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

προερχόµενα από αλλοδαπούς πελάτες έσοδα.  

    Επί µικτών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων µε παρεπόµενα έσοδα, η ζηµία που τυχόν 

προκύπτει µετά τη διενέργεια της έκπτωσης, µε βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, δεν 

συµψηφίζεται µε τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή τα εισοδήµατα αυτής 

από άλλες πηγές. Η ζηµία αυτή µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη του ίδιου 

κλάδου στις επόµενες πέντε συνεχείς χρήσεις µε την προϋπόθεση ότι και στις χρήσεις 

αυτές η επιχείρηση τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Σε 

περίπτωση αδυναµίας λογιστικού διαχωρισµού των καθαρών κερδών που 

προκύπτουν από κάθε κλάδο, τα κέρδη αυτά υπολογίζονται µε επιµερισµό του 

συνόλου των καθαρών κερδών της επιχείρησης µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε 

κλάδου.  
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Οι εκπτώσεις, που έχουν προαναφερθεί, ενεργούνται µε την προϋπόθεση ότι τα ποσά 

αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης. Το ποσό που αποµένει µετά τις 

εκπτώσεις του παρόντος αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα 

καταχώρισης ορισµένων δαπανών του άρθρου αυτού στα βιβλία Β΄ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ.. 

2.1.2 Εξωλογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος 
 
    Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία Α΄ 

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

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

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

πολλαπλασιασµό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης µε ειδικούς, κατά γενικές 

κατηγορίες επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους.  

    Σε αυτά τα ακαθάριστα έσοδα δεν συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα ποσά 

εσόδων:  

α) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις που αποτελούν εισόδηµα από εµπορικές    

    επιχειρήσεις.  

β) Η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου της επιχείρησης.  

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

εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 

κατά τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος.  

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

εφόσον είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και είχαν γίνει δεκτά από τον προϊστάµενο 

της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό του φορολογούµενου 

εισοδήµατος.  

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

επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρµογή του συντελεστή καθαρού 

κέρδους.  

    Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων προβλέπεται ένας µοναδικός συντελεστής 

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

συντελεστές καθαρού κέρδους περιλαµβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος 
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καταρτίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύονται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρµόζεται στα 

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

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

Υπουργείο Εµπορίου, αντί για συντελεστές µικτού κέρδους, έχει καθορίσει 

συντελεστές καθαρού κέρδους, δεν εφαρµόζονται οι συντελεστές καθαρού κέρδους 

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

    Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή ο 

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

επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία που προβλέπονται γι’ αυτές από τον Κ.Β.Σ. στα 

οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι συναλλαγές ή τηρούν βιβλία κατώτερης 

κατηγορίας από τα οριζόµενα από τον ίδιο Κώδικα.  

    Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών επιχειρήσεων 

µε βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, συγκρίνεται ο συντελεστής που προκύπτει από το 

λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος µε το συντελεστή που ορίζεται 

στις προηγούµενες γραµµές και εφαρµόζεται ο µεγαλύτερος, ο οποίος δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το ηµερήσιο του οικείου συντελεστή του πίνακα. Εφόσον τα προκύπτοντα 

κατά τα ανωτέρω καθαρά κέρδη υπολείπονται των καθαρών κερδών που 

προσδιορίζονται από τον έλεγχο λογιστικά, ως τελικά καθαρά κέρδη λαµβάνονται τα 

λογιστικώς προσδιοριζόµενα, ανεξάρτητα αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή 

ανώτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του πίνακα.  

    Αν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο φορολογούµενος προκύπτει αποδεδειγµένα, 

ότι, από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγµατικό κέρδος είναι κατώτερο από αυτό 

που προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό 

µπορεί να καθορίζεται µε χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όµως κατώτερου από το 

µηδέν.  

    Κατά την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τους µοναδικούς συντελεστές 

στις αγορές:  

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

Κ.Β.Σ., οι αγορές λαµβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 

τους.  

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

αγορών, οι αγορές λαµβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα τιµολόγια αγορών.  
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2.1.3  Ειδικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος 
 
    Τίθεται λόγος ειδικού προσδιορισµού καθαρού εισοδήµατος για τις παρακάτω 

επιχειρήσεις, όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία Β΄ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ..  

α) Για τις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης.  

β) Στις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης 

επιβάλλεται ποσό καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου, µε το οποίο εξαντλείται η 

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

του αυτοκινήτου.  

    Τα ποσά του φόρου µειώνονται, προκειµένου για επιχειρήσεις που 

εκµεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε 

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

    Το ποσό του καταβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος από τις επιχειρήσεις 

εκµετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης περιορίζεται σε τόσα 

δωδέκατα, όσοι οι µήνες εκµετάλλευσης του αυτοκινήτου.  

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

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

οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή:  

α) Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια.  

β) Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα.  

γ) Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται κάµπινγκ και εφόσον στον ίδιο χώρο δεν 

ασκούνται και άλλες δραστηριότητες, σε 30,00€ για κάθε θέση εγκατάστασης σκηνής 

ή τροχόσπιτου ή αυτοκινήτου.  

    Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών επιβάλλεται ποσό 

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

φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτήν. Σε επιχειρήσεις 

αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές είτε διαθέτουν ίδια προϊόντα 

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

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

για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, µε το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους 

υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή.  
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Τα προαναφερθέντα ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η  Ιανουαρίου 

2000 και εφεξής. 

2.2     Τεχνικές επιχειρήσεις 

2.2.1 Εισόδηµα Τεχνικών Επιχειρήσεων  
 
    Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την πώληση 

ανεγειρόµενων οικοδοµών λαµβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδοµών, 

διαµερισµάτων πολυκατοικιών, καταστηµάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών 

χώρων, όπως αυτή αναγράφεται στο συµβόλαιο µεταβίβασης και η οποία δεν µπορεί 

να είναι µικρότερη από αυτή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του 

άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248Α') όπως αναµορφώνεται 

µετά τον έλεγχο της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τη µεταβίβαση ακινήτου σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών για τον έλεγχο της δήλωσης αυτής.  

    Αν όµως η αξία που προκύπτει από άλλα επίσηµα ή ανεπίσηµα στοιχεία είναι 

µεγαλύτερη από την αξία που αναφέρεται παραπάνω, ως ακαθάριστο έσοδο 

λαµβάνεται η µεγαλύτερη αυτή αξία.  

    Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, ο οποίος λαµβάνεται υπόψη για τον 

προσδιορισµό του ύψους αυτού, θεωρείται η ηµέρα σύνταξης του οριστικού 

συµβολαίου. Στην περίπτωση όµως που έχει συνταχθεί συµβολαιογραφικό 

προσύµφωνο και το οριστικό συµβόλαιο δεν έχει συνταχθεί µέσα σε διάστηµα δύο 

ετών από την ηµέρα σύνταξης του συµβολαιογραφικού προσυµφώνου, ως χρόνος 

απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία 

συµπληρώνονται δύο έτη από την ηµέρα σύνταξης του συµβολαιογραφικού 

προσυµφώνου.  

    Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την πώληση 

ανεγειρόµενων οικοδοµών εξευρίσκονται µε τη χρήση συντελεστή 15% στα 

ακαθάριστα έσοδά τους. Όταν δεν επιδεικνύονται στον έλεγχο ή δεν τηρούνται βιβλία 

και στοιχεία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή τηρούνται 

ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε. 

και ο συντελεστής καθαρού κέρδους διπλασιάζεται. Επίσης, σε περίπτωση 
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εξωλογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε..  

    Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των εργολάβων και υπεργολάβων που 

ασχολούνται µε την εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, 

γενικώς, καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την εκτέλεση 

µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξευρίσκονται ως εξής:  

     α) Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εργολαβική κατασκευή τεχνικών 

έργων ή την εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του 

∆ηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων, δηµόσιων επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, 

οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς και των νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου, γενικώς, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται τα εργολαβικά 

ανταλλάγµατα που πιστοποιούνται µε τους οικείους λογαριασµούς κατά τη διάρκεια 

της χρήσης, τα οποία µειώνονται µε τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που 

αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης µέσα στην οποία 

αποδίδονται.  

     β) Για επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εργολαβική κατασκευή ιδιωτικών 

τεχνικών έργων, ή οικοδοµών ή την εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων σε ιδιώτες, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται η αξία του έργου που 

εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης.  

     γ) Για την εκτέλεση έργου χωρίς τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών, ως ακαθάριστο 

έσοδο λαµβάνεται η αξία του έργου που έχει εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης 

χωρίς να υπολογιστεί η αξία των υλικών.  

Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο, προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., 

εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών, ισχύουν 

οι πιο κάτω συντελεστές καθαρού κέρδους, οι οποίοι εφαρµόζονται στα αντίστοιχα, 

κατά περίπτωση, ακαθάριστα έσοδα: 

     α) Για τα δηµόσια τεχνικά έργα των περιπτώσεων α' και γ' της προηγούµενης 

παραγράφου, 10% στα ακαθάριστα έσοδα.  

     β) Για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα της περίπτωσης β' της προηγούµενης παραγράφου, 

12% στα ακαθάριστα έσοδα.  

     γ) Για τα ιδιωτικά έργα της περίπτωσης γ' της προηγούµενης παραγράφου, 25% 

στα ακαθάριστα έσοδα.  
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Σε περίπτωση µη επίδειξης στον έλεγχο ή µη τήρησης βιβλίων και στοιχείων ή 

τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή ανακρίβειας των τηρούµενων 

βιβλίων, οι πιο πάνω συντελεστές καθαρού κέρδους διπλασιάζονται, ενώ σε 

περίπτωση ανεπάρκειας των βιβλίων, προσαυξάνονται κατά ποσοστό 40%. 

2.2.2 Προσδιορισµός ελάχιστου κόστους κατασκευών οικοδοµών 
 
     Για τις οικοδοµές που ανεγείρονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθιερώνεται 

σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού του ελάχιστου συνολικού κόστους 

κατασκευής της οικοδοµής και των ελάχιστων ποσοστών συµµετοχής των επί µέρους 

εργασιών στο συνολικό κόστος αυτής.  

    Ως «κόστος» λαµβάνεται το καθαρό κατασκευαστικό κόστος, το οποίο 

περιλαµβάνει την αξία αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, µε το φόρο 

προστιθέµενης αξίας που αναλογεί στην αξία αυτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν 

λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του πιο άνω κόστους.  

    Για τον προσδιορισµό του ελάχιστου κόστους των οικοδοµών και των ποσοστών 

συµµετοχής των επί µέρους εργασιών λαµβάνονται υπόψη:  

α) οι τιµές εκκίνησης κόστους κατά τετραγωνικό µέτρο,  

β) οι συντελεστές αναγωγής των βοηθητικών χώρων των διαφόρων κατηγοριών 

οικοδοµών σε κύριους χώρους αυτών,  

γ) οι συντελεστές αυξοµείωσης των τιµών εκκίνησης, για τον προσδιορισµό του 

συνολικού κόστους, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου 

κτιρίου, και,  

δ) οι πίνακες των ελάχιστων ποσοστών συµµετοχής των επί µέρους εργασιών στο 

συνολικό κόστος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3º 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 
 

3.1   Αντικείµενο και υποκείµενο φόρου 

 
     Ένα από τα πρώτα θέµατα που αναλύει ο Κ.Φ.Ε. είναι το αντικείµενο και το 

υποκείµενο του φόρου. Συγκεκριµένα ο νόµος ορίζει στο άρθρο 1 και 2:  

«Άρθρο 1: Αντικείµενο του φόρου → Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό 

εισόδηµα που προκύπτει είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή και αποκτάται από 

κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 

και 2 του άρθρου 2.  

Άρθρο 2: Υποκείµενο του φόρου → 1. Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το 

οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια 

και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, 

σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατά του που προκύπτουν 

στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 2. Οι έµµισθοι δηµόσιοι 

υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή θεωρείται ότι κατοικούν στην Ελλάδα. 3. 

Σε φόρο υπόκειται και η σχολάζουσα κληρονοµιά. 4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι 

οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες, οι συµµετοχικές ή 

αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ.2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.».  

     Με πιο απλά λόγια ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα το οποίο 

προκύπτει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφόσον ο φορολογούµενος κατοικεί µόνιµα 

στην Ελλάδα. 

3.2  Χρόνος επιβολής του φόρου 

     Ως χρόνος απόκτησης αυτού του εισοδήµατος θεωρείται το προηγούµενο 

οικονοµικό έτος (π.χ. ως φορολογία εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011, νοείται ως 

η φορολόγηση των συνολικών καθαρών εισοδηµάτων που αποχτήθηκαν τη χρήση 

από 01/01/2010 έως 31/12/2010). Ο χρόνος επιβολής του φόρου ορίζεται από το 

άρθρο 3 του Κ.Φ.Ε..  
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     Προκειµένου για την αποφυγή διπλής φορολόγησης εισοδηµάτων µεταξύ της 

Ελλάδας και άλλων ξένων χωρών, έχουν υπογραφεί διµερείς συµβάσεις, οι οποίες 

υπερισχύουν των γενικών διατάξεων περί φορολογίας εισοδήµατος. Οι συµβάσεις 

αυτές ρυθµίζουν θέµατα που έχουν σχέση µε την επιβολή φόρου των εισοδηµάτων 

που αποκτώνται στο εξωτερικό από Έλληνες ή, αντίστροφα, από Αλλοδαπούς που 

αποκτούν εισοδήµατα στην Ελλάδα. Αν π.χ. κάτοικος Αυστραλίας εκµισθώνει ένα 

ακίνητο στην Ελλάδα υποχρεούται να έχει ορίσει αντίκλητο στην Ελλάδα, ο οποίος 

θα υποβάλλει φορολογική δήλωση για λογαριασµό του και θα καταβάλλει τον 

αναλογούντα φόρο στο ελληνικό δηµόσιο.  

     Στο φόρο εισοδήµατος, όπως ορίζει και το άρθρο 2 παρ. 3 του Κ.Φ.Ε. υπόκειται 

και η σχολάζουσα κληρονοµιά. Σχολάζουσα κληρονοµιά είναι το συνολικό εισόδηµα 

που προκύπτει από το χρονικό σηµείο του θανάτου του κληρονοµούµενο µέχρι του 

χρόνου αποδοχής της κληρονοµιάς από τους κληρονόµους.  

Τέλος, στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου, σε φόρο υπόκεινται οι οµόρρυθµες και 

ετερόρρυθµες εταιρείες οι κοινωνίες αστικού δικαίου οι αστικές εταιρείες και οι 

κοινοπραξίες του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.. 

3.3  Το φορολογητέο εισόδηµα και ο τρόπος εξεύρεσης του 

     Ως φορολογητέο εισόδηµα, επί του οποίου επιβάλλεται ο φόρος είναι αυτό που 

προέρχεται από κάθε πηγή, αφού πρώτα αφαιρέσουµε τις δαπάνες που έγιναν για την 

απόκτησή του πρώτου. Τα εισοδήµατα από φορολογικής άποψης εντάσσονται σε 

εφτά κατηγορίες. Αυτές είναι:  

Α & Β Πηγή: περιλαµβάνει εισοδήµατα από ακίνητα (εκµίσθωση οικοδοµών, γαιών, 

πηγών, υπεκµίσθωση ή έµµεσα από ιδιοχρησιµοποίηση ακινήτων κ.λ.π.).  

Γ Πηγή: περιλαµβάνει εισοδήµατα από κινητές αξίες (µερίσµατα, τόκοι οµολογιών, 

αµοιβές µελών ∆.Σ., ανώνυµων εταιρειών κ.λ.π.).  

∆ Πηγή: περιλαµβάνει εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις (κέρδη ατοµικών ή 

εταιρικών επιχειρήσεων κ.λ.π.).  

Ε Πηγή: περιλαµβάνει εισοδήµατα από γεωργικές επιχειρήσεις (κέρδη από 

αγροτικές, κτηνοτροφικές, σηροτροφικές επιχειρήσεις κ.λ.π.).  

ΣΤ Πηγή: περιλαµβάνει εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες (από µισθούς, 

ηµεροµίσθια, συντάξεις, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, κ.λ.π., το οποίο αποκτάται από 

µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους).  
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Ζ Πηγή: περιλαµβάνει εισοδήµατα από ελευθέρια επαγγέλµατα (αµοιβές από την 

άσκηση επαγγέλµατος του ιατρού, δικηγόρου, συµβολαιογράφου, οικονοµολόγου, 

λογιστή, κ.λ.π.). Στην πηγή αυτή εντάσσεται και κάθε άλλο εισόδηµα που δεν µπορεί 

να ενταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω πηγές Α έως Ζ (π.χ. αµοιβή σπουδαστή για 

λογιστικές εργασίες, ο οποίος όµως στερείται δήλωσης έναρξης λογιστικού 

επαγγέλµατος, συγγραφικά δικαιώµατα κληρονόµων, εισόδηµα από εκµίσθωση 

µηχανήµατος από ιδιώτη κ.λ.π.)  

     Για την εξεύρεση του συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος του κάθε φυσικού 

προσώπου, αθροίζονται τα επί µέρους εισοδήµατα των πηγών Α έως Ζ (όποια 

υπάρχουν) τα οποία αποκτήθηκαν κατά το προηγούµενο της φορολογίας οικονοµικό 

έτος ή διαχειριστικό ή γεωργικό κατά περίπτωση έτος. Κατά την άθροιση των 

εισοδηµάτων συµψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί µέρους 

εισοδηµάτων. Στην συνέχεια από το παραπάνω άθροισµα των εισοδηµάτων 

ενεργούνται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 8 του νόµου 2238/94 εκπτώσεις. 

3.4   Φορολογία του εισοδήµατος των εταιρειών, κοινοπραξιών και                                                    

κοινωνιών που ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση 

     Το άρθρο 10 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται η φορολογία εισοδήµατος εταιρειών και 

κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα. Συγκεκριµένα, 

φορολογούνται µε συντελεστή: 

 α) 20%, προκειµένου για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες και για τις 

κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα.  

 β) 25% προκειµένου για κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. 

και για τις αστικές εταιρίες συµµετοχικές και αφανείς εταιρίες.  

Από τα καθαρά κέρδη των παραπάνω προσώπων, προκειµένου να υπολογισθεί ο 

φόρος εισοδήµατος, εκπίπτουν τα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή 

φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και τα κέρδη τα οποία προέρχονται από µερίσµατα 

ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών ή συνεταιρισµών ή από αµοιβαία κεφάλαια ή από 

µερίδια εταιρίας περιορισµένης ευθύνης.  

Από το νέο υπόλοιπο κερδών, ειδικά για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες 

και κοινωνίες κληρονοµικού δικαίου, αφαιρείται η επιχειρηµατική αµοιβή για µέχρι 

τρεις οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή µέχρι τρεις κοινωνούς φυσικά 

πρόσωπα, µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής.  
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Σε περίπτωση περισσοτέρων µε ίσα ποσοστά συµµετοχής, οι δικαιούχοι 

επιχειρηµατικής αµοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται µε 

την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της. Σε περίπτωση συµµετοχής του υπόχρεου 

φυσικού προσώπου, ως οµόρρυθµου εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρίες ή 

κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηµατική αµοιβή, µόνο από εκείνη που δηλώνει τα 

µεγαλύτερα καθαρά κέρδη.  

     Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των 

κερδών αυτών, των προσώπων που συµµετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους.  

Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα 

εκπίπτουν:  

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε.  

β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 

προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο. 

      Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι 

µεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τούτο συµψηφίζεται στο τυχόν 

υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4º 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ-ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 
 

4.1   Προκαταβολή φόρου 

 
     Η προκαταβολή του φόρου, µε βάση τα στοιχεία της δήλωσης (άρθρο 61 του 

Κ.Φ.Ε.) και τους τίτλους βεβαίωσης (άρθρο 74 του Κ.Φ.Ε.), ορίζεται σε ποσό ίσο µε 

το 55% του φόρου που προκύπτει.  

     Ο φόρος προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για το φόρο που 

αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου οικονοµικού έτους. Αν στους βεβαιωτικούς 

αυτούς τίτλους περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται 

στην πηγή ή καταβάλλεται από ειδικές διατάξεις, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή 

καταβλήθηκε για τα εισοδήµατα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί.  

     Αν το εισόδηµα µε βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου 

προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκµαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκµαρτό αυτό 

εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ποσού που πρέπει να 

βεβαιωθεί.  

     Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της 

παραγράφου αυτής περιορίζεται στο µισό. Για την καταβολή του φόρου της 

βεβαίωσης αυτής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 

92 του Κ.Φ.Ε..  

Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται όταν:  

α. Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα 30,00€  

β. Στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαµβάνονται µόνο εισοδήµατα από µισθωτές 

υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση.  

     Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης, ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. µπορεί 

να προβεί στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, µε βάση τις υπάρχουσες 

πληροφορίες, που έχει στη διάθεση του από δήλωση του που έχει υποβάλει πριν από 

την παράλειψη, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το 

εισόδηµα. 
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  Εξαιρετικά, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων, όπως αυτές έχουν οριστεί από το 

προηγούµενο κεφάλαιο, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση 

των οικείων εργασιών από την αρµόδια αρχή στο ποσό της αµοιβής επίβλεψης του 

δικαιούχου, όπως αυτή κατατίθεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας. Επίσης, 

και προκειµένου για εκπόνηση µελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του δηµοσίου, 

Ν.Π.∆.∆. και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων, ο προκαταβλητέος φόρος 

υπολογίζεται στο ποσό της συµβατικής αµοιβής. Το ποσό του φόρου, που προκύπτει 

κατά τα οριζόµενα στην παρούσα, αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ. της περιφέρειας, όπου 

βρίσκεται η επαγγελµατική έδρα του δικαιούχου των αµοιβών αρχιτέκτονα ή 

µηχανικού µε την υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή µελετών ή 

από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. 

4.1.1 Μείωση του προκαταβλητέου φόρου 

     Ο φορολογούµενος δικαιούται να ζητήσει µε αίτηση του τη µείωση του φόρου όπως 

αυτός βεβαιώθηκε στην παράγραφο 1.1, σε περίπτωση που τυχόν µειωθεί το εισόδηµα 

κατά ποσοστό 25% και πάνω. Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι το τέλος του µήνα 

Σεπτεµβρίου του οικονοµικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά το ποσό του 

φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσµες κατά το χρόνο της υποβολής της 

αίτησης.  

     Κατά την εκτίµηση της µείωσης του εισοδήµατος από εµπορικές γενικά επιχειρήσεις ή 

από γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, 

λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη:  

α. Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στην τρέχουσα διαχειριστική 

περίοδο, συγκρινόµενο µε τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του 

προηγούµενου διαχειριστικού έτους.  

β. Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων της 

τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό της 

προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου.  

γ. Οι ουσιώδεις µεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαµόρφωσης του 

µικτού κέρδους της επιχείρησης κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο σε σχέση µε 

την προηγούµενη. 

δ. Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πολύ πιθανολογείται µείωση του κέρδους της 

τρέχουσας χρήσης.  
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     Μετά την κατάθεση της αίτησης και εντός 3 µηνών ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 

προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που του υποβλήθηκε και υποχρεούται να 

ανακοινώσει στο φορολογούµενο τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Αν διαπιστώσει ότι 

το εισόδηµα µειώθηκε πραγµατικά κατά το προαναφερθέν ποσοστό προβαίνει στην 

έκπτωση ανάλογου, µε τη µείωση που επήλθε, ποσού φόρου από τις επόµενες δόσεις 

που οφείλονται. Σε περίπτωση που περάσει η προθεσµία και ο φορολογούµενος δεν 

έχει κάποια επίσηµη απάντηση, δικαιούται όπως τις από τη λήξη της προθεσµία και 

µετά απαιτητές δόσεις του φόρου, να τις καταβάλλει µειωµένες κατά το ποσοστό της 

µείωσης των εισοδηµάτων του, όπως αυτό αναφέρεται στην αίτησή του που υπέβαλε 

για το σκοπό αυτόν, µε επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον οφειλόµενο φόρο 

κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή του.  

4.2   Παρακράτηση φόρου  

     Στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις η παρακράτηση του φόρου ενεργείται 

ως εξής:  

α. παρακράτηση φόρου επί αµοιβής η οποία έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο, µε 

συντελεστή 25%, που καταβάλλονται από την 1η  Ιανουαρίου 2007 και µετά.  

     Ο συντελεστής παρακράτησης εφαρµόζεται στο ποσό που προκύπτει µετά την 

αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων 

τελών χαρτοσήµου.  

Ο φόρος που παρακρατείται από την Α.Ε. ή την Ε.Π.Ε. κατά την καταβολή των 

µισθών και για την απόδοσή του εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 

1 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. Με την παρακράτηση του πιο πάνω φόρου εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τους µισθούς που λαµβάνουν.  

β. Στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και 

ενοικιαστών δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων µε συντελεστή 

3%, που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος. 

Υπόχρεος σε παρακράτηση του φόρου αυτού, ορίζεται το ∆ηµόσιο γενικά και κάθε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις 

αυτές. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται 

µε δήλωση του δικαιούχου της αµοιβής όπως ορίζει το άρθρο 60 του Κ.Φ.Ε..  
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γ. Στα εισοδήµατα αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών κ.λ.π. από αµοιβές ή 

προµήθειες για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή 

αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, µε συντελεστή 15%  

που υπολογίζεται στο ποσό της αµοιβής ή της προµήθειάς τους. Το ∆ηµόσιο, τα 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι τράπεζες υποχρεούνται να παρακρατούν το 

φόρο κατά την εκκαθάριση ή καταβολή των αµοιβών ή προµηθειών. 

δ. υποχρέωση προς παρακράτηση φόρου 20% στο ακαθάριστο ποσό που καταβάλουν 

σε τρίτους, προµήθειες, µεσιτείες, αµοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές µη έµµισθης 

υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον 

σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρηµένου 

αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αµοιβών αυτών, έχουν οι δηµόσιες 

υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, 

δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικοί οργανισµοί, 

συνεταιρισµοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα 

από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, που τηρούν 

βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  

     Επίσης, σε παρακράτηση φόρου 20% υπόκειται το ακαθάριστο ποσό της 

αποζηµίωσης που καταβάλλει ο εκµισθωτής στο µισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας 

της σύµβασης εµπορικής µίσθωσης ακινήτου, µε βάση νόµο ή µετά από δικαστική 

απόφαση ή µετά από συµφωνία µεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής 

δίκης.  

ε. ∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύµατα και 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών 

ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή 

την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο 

εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή 

υπηρεσιών µε συντελεστή ως ακολούθως:  

ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιµα, και τα προϊόντα καπνοβιοµηχανίας (τσιγάρα),  

ποσοστό 4% για τα λοιπά αγαθά και  

ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών.  

στ. Στα εισοδήµατα που προέρχονται από αµοιβές ή προµήθειες λόγω 

διαµεσολάβησης για πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, παρακρατείται φόρος 

20%, που υπολογίζεται στο ποσό της αµοιβής ή προµήθειας του, δικαιούχου. 
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4.3   Απόδοση φόρου µε ∆ιµηνιαίες δηλώσεις 

     Όσοι έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 14, και της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και 

των άρθρων 56, 57 και 58 του Κ.Φ.Ε., οφείλουν να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ 

καταβολή στη αρµόδια ∆.Ο.Υ., µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, 

Ιουλίου, Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους µε προσωρινή δήλωση, 

η οποία περιλαµβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούµενο 

ηµερολογιακό δίµηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης 

πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογουµένου, 

µε αρχή για το ψηφίο 1 την 20ή ηµέρα των προαναφερθέντων µηνών και 

ολοκληρώνεται µέσα σε 11 εργάσιµες ηµέρες.  

     Ειδικότερα, εάν ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολεί ή καταβάλλει 

συντάξεις σε περισσότερα από 500 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που 

διαρκεί µέσα στο έτος η απασχόληση ή η συνταξιοδότησή τους, υποχρεούται να 

αποδίδει τα ποσά που παρακράτησε, κατά τη διάρκεια κάθε µήνα, µέχρι την 20ή 

ηµέρα του επόµενου από την παρακράτηση µήνα.  

     Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις οι υπόχρεοι προς παρακράτηση φόρο, 

οφείλουν να επιδίδουν µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 

ηµέρα του Μαρτίου κάθε έτους, οριστική δήλωση η οποία περιλαµβάνει το 

ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό 

φορολογικού µητρώου του, το ποσό των αµοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί 

επ’ αυτών µε βάση την εκάστοτε φορολογική κλίµακα, το ποσό του φόρου που 

οφείλεται µετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται 

µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε., το φόρο που 

παρακρατήθηκε για κάθε µισθωτό ή ηµεροµίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, 

καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ 

µε την υποβολή της δήλωσης.  

     Σε περίπτωση µη υποβολής προσωρινής δήλωσης ή εκπρόθεσµης υποβολής ή 

υποβολής ανακριβούς προσωρινής δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και 

πρόστιµο, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και 87 του Κ.Φ.Ε., µε ενιαίο φύλλο ελέγχου 

που εκδίδεται µετά τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της οριστικής δήλωσης. 

Επίσης, όταν συντρέχει περίπτωση, επιβάλλονται και λοιπές κυρώσεις.  
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     Τέλος, δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου 

θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 

4.4   Απόδοση φόρου µε Μηνιαίες δηλώσεις 

     Όσοι παρακρατούν φόρο αυτοτελώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του 

Κ.Φ.Ε., υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη ∆.Ο.Υ. της 

έδρας τους, υποβάλλοντας δήλωση µέσα στον επόµενο από την παρακράτηση µήνα, η 

οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα ή συζύγου, τη διεύθυνση των 

δικαιούχων, τα καταβληθέντα ποσά και το φόρο που αναλογεί σε αυτά.  

     Το ίδιο ισχύει και για όσους παρακρατούν φόρο για εισοδήµατα από κινητές αξίες, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. Υποχρεούνται να αποδίδουν 

αυτόν εφάπαξ, µε την υποβολή δήλωσης στη ∆.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας 

έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, µέσα στο πρώτο 

δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση του φόρου µήνα.  

     Ο φόρος που παρακρατείται από τα εισοδήµατα επιχειρήσεων και το επίδοµα 

πολύτεκνης µητέρας, αποδίδεται µε σχετική δήλωση, που πρέπει να υποβληθεί µέσα 

στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα στη ∆.Ο.Υ. 

στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία 

παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή της οικείας 

δήλωσης.  

     Σε περίπτωση θανάτου του προσώπου που ενήργησε την παρακράτηση του φόρου, 

υπόχρεοι σε απόδοσή του είναι οι κληρονόµοι αυτού και ο καθένας ανάλογα µε την 

κληρονοµική µερίδα που περιήλθε σε αυτόν.  

     Επίσης, σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσµης ή 

ανακριβούς δήλωσης του άρθρου αυτού επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιµο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5º 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

5.1   Αυτοτελής φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση 

     Κάθε κέρδος ή ωφέλεια, η οποία προκύπτει κατά τη µεταβίβαση ατοµικής 

επιχείρησης ή εταιρικών µεριδίων ή ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού 

δικαίου κοινοπραξία κλπ. θεωρείται εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και 

φορολογείται αυτοτελώς προς 20%. Η ωφέλεια αυτή ή το κέρδος οφείλεται στην 

υπεραξία της επιχείρησης λόγω της φήµης και της πελατείας της. Η υπεραξία της 

επιχείρησης ισούται µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της 

πραγµατικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων.  

     Για να υπολογίσουµε το φόρο προς 20% πρέπει πρώτα να υπολογίσουµε την 

φορολογητέα αξία. Για την εξεύρεση λοιπόν, της φορολογητέας αξίας, αφαιρείται, 

από το συµφωνηθέν αντάλλαγµα µεταβίβασης της ατοµικής επιχείρησης ή του 

εταιρικού µεριδίου, η καταβληθείσα αξία για την απόκτηση είτε της ατοµικής 

επιχείρησης είτε του εταιρικού µεριδίου. Αν όµως η φορολογική αρχή αποδείξει ότι 

το συµφωνηθέν τίµηµα είναι µεγαλύτερο από εκείνο που αναγράφεται στο τιµολόγιο 

ή στο τροποποιητικό συµφωνητικό τότε ως αντάλλαγµα λαµβάνεται το µεγαλύτερο 

ποσό από το οποίο στη συνέχεια αφαιρείται το τίµηµα απόκτησης.  

     Η φορολογική αρχή ακολουθεί την πιο κάτω µέθοδο για τον υπολογισµό της 

ελάχιστης αξίας µεταβίβασης.  

α. Προσδιορίζεται ο µέσος όρος των εισοδηµάτων για επιχειρήσεις µε βιβλία α' και β' 

κατηγορίας ή των ολικών αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων µε βιβλία γ' κατηγορίας, 

της τελευταίας πενταετίας πριν από τη µεταβίβαση.  

β. Από το µέσο όρο των εισοδηµάτων ή των ολικών αποτελεσµάτων αφαιρούνται:  

- Η εµπορική αµοιβή. Ως εµπορική αµοιβή λαµβάνεται το ετήσιο ακαθάριστο ποσό 

των αποδοχών του εµποροϋπαλλήλου που προβλέπεται από τη συλλογική σύµβαση 

εργασίας µε πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσίας χωρίς προσαυξήσεις µε επιδόµατα 

πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούµενες στην πλησιέστερη 

εκατοντάδα. Προκειµένου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών η αµοιβή αυτή 

προσαυξάνεται κατά 30%.  
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- Οι τόκοι επί των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση 

το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας της 

τελευταίας έκδοσης πριν από την υποβολή της δήλωσης µεταβίβασης της επιχείρησης 

ή του εταιρικού µεριδίου.  

γ. Το ποσό που προκύπτει µετά την αφαίρεση της εµπορικής αµοιβής και των τόκων 

επί των ίδιων κεφαλαίων πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή αναπροσαρµογής.  

δ. Το αποτέλεσµα που προκύπτει µετά την πιο πάνω αναπροσαρµογή, προσαυξάνεται 

ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: 

 

Έτη λειτουργίας Συντελεστές 

Πάνω από 3 µέχρι 5 10% 

Πάνω από 5 µέχρι 10 20% 

Πάνω από 10 µέχρι 15 30% 

Πάνω από 15 40% 

 

προσαυξηµένη µε τη διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων και της 

εµφανιζόµενης στα βιβλία αξία κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι µικρότερη της 

πρώτης. 

5.2   Μεταβίβαση εταιρικών µεριδίων και ποσοστών συµµετοχής 

     Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας από τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων και 

ποσοστών συµµετοχής βρίσκεται, εάν από την ελάχιστη αξία µεταβίβασης όλων των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησής της και η 

τυχόν διαφορά πολλαπλασιαστεί µε το ποσοστό συµµετοχής που µεταβιβάζεται.  

     Η ελάχιστη αξία µεταβίβασης αποτελείται από το άθροισµα της άυλης αξίας και 

της καθαρής θέσης. Για να υπολογίσουµε την άϋλη αξία ακολουθούµε την παρακάτω 

µέθοδο:  

Λαµβάνεται ο µέσος όρος των εισοδηµάτων της τελευταίας πενταετίας όταν 

τηρούνται βιβλία β' κατηγορίας ή ο µέσος όρος των ολικών αποτελεσµάτων, όταν 

τηρούνται βιβλία γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ.  

Από το µέσο όρο των εισοδηµάτων αφαιρούνται:  

     α. η ετήσια εµπορική αµοιβή που ισχύει.  

     β. οι τόκοι των ίδιων κεφαλαίων.  
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Το ποσό που προκύπτει µετά την αφαίρεση της εµπορικής αµοιβής και των τόκων 

πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή αναπροσαρµογής, ο οποίος ισχύει κατά το έτος 

της µεταβίβασης. Στη συνέχεια το γινόµενο µετά την παραπάνω αναπροσαρµογή 

προσαυξάνεται µε τους ποσοστιαίους συντελεστές (που προαναφέρθηκαν για τις 

ατοµικές επιχειρήσεις) ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης.    

  Για τον υπολογισµό της καθαρής θέσης λαµβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία ανάλογα 

µε την κατηγορία τήρησης λογιστικών βιβλίων.  

1. Με βιβλία β' κατηγορίας Κ.Β.Σ.  

Ως στοιχεία του ενεργητικού λαµβάνονται:  

α. η αναπόσβεστη αξία παγίων,  

β. η θετική διαφορά µεταξύ αντικειµενικής αξίας και τιµής κτήσης ακινήτων, γ. τα 

αποθέµατα. Ως αποθέµατα λογίζονται το 10% των αγορών της χρήσης που 

προηγείται της µεταβίβασης.  

δ. οι απαιτήσεις. Ως απαιτήσεις λογίζονται το 10% των πωλήσεων της χρήσης που 

προηγείται της µεταβίβασης.  

Το άθροισµα των στοιχείων του ενεργητικού µειώνεται µε τις υποχρεώσεις που 

υπολογίζονται σε ποσοστό 10% επί των αγορών που πραγµατοποίησε η επιχείρηση 

κατά τη χρήση που προηγείται της µεταβίβασης.  

2. Με βιβλία Γ' κατηγορίας  

     Για επιχειρήσεις µε βιβλία γ' κατηγορίας η καθαρή θέση λαµβάνεται από τον 

τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό εφόσον προσαυξηθεί κατά τη 

διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων και της εξαφανιζόµενης στα 

βιβλία αξίας κτήσης.  

     Ως κόστος απόκτησης της επιχείρησης της οποίας µεταβιβάζονται τα µερίδια, που 

έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυσή της, λαµβάνεται το κεφάλαιο της, όπως αυτό 

αναφέρεται στο καταστατικό της. Εάν µέχρι το χρόνο µεταβίβασης των µεριδίων 

έχουν γίνει αυξοµειώσεις του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος 

όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης των πέντε (5) προηγούµενων χρήσεων πριν από 

τη µεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από τις 

πέντε χρήσεις ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του κεφαλαίου αυτών 

των χρήσεων.  

     Η υπεραξία που προκύπτει από τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων Ε.Π.Ε. 

βρίσκεται µε την αφαίρεση του κόστους κτήσης των µεριδίων από την ελάχιστη αξία 

που έχουν αυτά κατά το χρόνο της µεταβίβασης.  
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     Για την εξεύρεση της ελάχιστης αξίας των µεριδίων λαµβάνεται το άθροισµα:  

α. των ίδιων των κεφαλαίων της Ε.Π.Ε., δηλαδή το άθροισµα των πιστωτικών 

υπολοίπων των λογαριασµών 40 και 41 του Ε.Γ.Λ.Σ. συν ή πλην το υπόλοιπο του 

λογαριασµού 42 (αποτελέσµατα εις νέο).  

β. της άϋλης αξίας χωρίς όµως την αφαίρεση της εµπορικής αµοιβής.  

γ. της υφιστάµενης διαφοράς µεταξύ της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων της 

εταιρείας και της ερανιζόµενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι 

µικρότερη της πρώτης.  

Το ποσό που προκύπτει από το άθροισµα των πιο πάνω α, β, γ στοιχείων διαιρούµενο 

δια του αριθµού των µεριδίων αποτελεί την ελάχιστη πραγµατική αξία του κάθε 

µεριδίου, η οποία πολλαπλασιαζόµενη στη συνέχεια µε τον αριθµό των 

µεταβιβαζοµένων µεριδίων αποτελεί την ελάχιστη αξία αυτών.  

     Ως κόστος απόκτησης των µεταβιβαζόµενων µεριδίων λαµβάνεται αυτό που έχει 

καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας. Όταν τα εταιρικά µερίδια έχουν αποκτηθεί 

κατά την ίδρυση της Ε.Π.Ε., ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται η αξία τους, όπως 

αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας. Στις περιπτώσεις που έχουν γίνει 

αυξοµειώσεις του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του 

κεφαλαίου των πέντε (5) προηγούµενων χρήσεων πριν από τη µεταβίβαση.  

     Αν από το τροποποιητικό συµφωνητικό του καταστατικού προκύπτει αξία 

µεταβίβασης µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα πιο 

πάνω, ως αξία πώλησης λαµβάνεται αυτή που συµφωνήθηκε.  

     Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/94 «φορολογείται 

αυτοτελώς µε συντελεστή 5% η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη εισηγµένων 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, που µεταβιβάζονται από φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα».  

     Η πραγµατική αξία των µετοχών των µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 

υπολογίζεται ως εξής:  

α. προσδιορίζονται τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, µε βάση τον τελευταίο ισολογισµό 

πριν από τη µεταβίβαση και των τυχόν αυξοµειώσεων που έγιναν µέχρι και την 

προηγούµενη ηµέρα της µεταβίβασης. Προκύπτουν από το άθροισµα των 

λογαριασµών 40, 41 και 42 µειωµένο µε τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών 18.12, 

33.04 «οφειλόµενο κεφάλαιο», 33.05 «∆όσεις µετοχικού κεφαλαίου» και 42.02 

«υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων».  
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β. Τα ίδια κεφάλαια προσαυξάνονται µε την απόδοση των ίδιων κεφαλαίων των πέντε 

(5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη µεταβίβαση.  

γ. Στην περίπτωση κατά την οποία η Α.Ε. έχει στη κυριότητα της ακίνητα τότε στο 

άθροισµα των ίδιων κεφαλαίων και της απόδοσης προστίθεται η διαφορά µεταξύ της 

αντικειµενικής αξίας των ακινήτων και της τιµής κτήσης αν αυτή είναι µικρότερη της 

αντικειµενικής.  

     Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο πάνω, διαιρούµενο δια του αριθµού 

των µετοχών δίνει την ελάχιστη πραγµατική αξία της κάθε µετοχής η οποία 

πολλαπλασιαζόµενη µε τον αριθµό των µεταβιβαζόµενων µετοχών αποτελεί την 

κατώτατη πραγµατική αξία.  

     Εάν η πραγµατική αξία µεταβίβασης είναι µεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει 

από την εφαρµογή του πιο πάνω τρόπου, τότε για τον υπολογισµό του φόρου 

λαµβάνεται υπόψη η συµφωνηµένη αξία.  

     Στην περίπτωση κατά την οποία η µεταβίβαση των επιχειρήσεων εταιρικών 

µεριδίων ή µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών, γίνεται σε συγγενείς ο 

συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό 1,2% για µεταβιβάσεις σε πρόσωπα 

Α' βαθµού συγγένειας (σύζυγο, τέκνα, γονείς) ή 2,4% για µεταβιβάσεις σε πρόσωπα 

Β' βαθµού συγγένειας (εγγονοί, παππούς, γιαγιά, ανιψιοί κ.λπ.)  

     Για την απόδοση του οφειλόµενου φόρου σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

συντάσσεται σχετική δήλωση επί εντύπων ειδικών για κάθε περίπτωση.  

     Οι µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία ατοµικής επιχείρησης ή µερίδια οµόρρυθµης ή 

ετερόρρυθµης εταιρείας από γονείς προς τα παιδιά ή από σύζυγο σε σύζυγο λόγω 

συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, δεν υπόκεινται σε φορολογία υπεραξίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6º 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. 
 

6.1    Ορισµός και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. 

     Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου η οποία επέφερε τη διερεύνηση των συναλλαγών 

και την ανάπτυξη των αγορών καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος 

δηµιούργησαν τη µεγάλη σύγχρονη επιχείρηση η οποία για τη χρηµατοδότηση της 

παραγωγικής της διαδικασίας, έχει ανάγκη να συγκεντρωθούν κεφάλαια σηµαντικού 

ύψους. 

     Η συγκέντρωση όµως µέσων παραγωγής και η διάθεση κεφαλαίων σε µια 

συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, όχι µόνο πέρα από ένα σηµείο, είναι 

εύκολο να πραγµατοποιηθεί από λίγα πρόσωπα, όπως συνήθως οι εταίροι µιας 

προσωπικής εταιρίας, αλλά αυξάνει υπέρµετρα τις συνέπειες ως προς το χρηµατοδότη 

περίπτωση κακής εκβάσεως των εργασιών, εφόσον οι ευθύνες του επεκτείνονται στο 

σύνολο της περιουσίας του ως φορέα του κεφαλαίου. 

     Οµόρρυθµη εταιρία είναι η εµπορική µε νοµική προσωπικότητα προσωπική 

εταιρία, η οποία έχει σκοπό την διενέργεια εµπορικών πράξεων υπό εταιρική 

επωνυµία και τις οποίας όλοι οι εταίροι (οµόρρυθµοι εταίροι) ευθύνονται έναντι των 

εταιρικών δανειστών «απεριορίστως» και «εις ολόκληρον» (άρθρα 20 και 22 Εµπ. 

Ν.). 

Η οµόρρυθµη εταιρεία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

� Έχει νοµική προσωπικότητα, που σηµαίνει ότι έχει δική της περιουσία 

            ξεχωριστή από τις ατοµικές περιουσίες των εταίρων της, έχει δική της 

            βούληση που εκφράζεται µε τα αρµόδια όργανά της, συναλλάσσεται µε   

            τους τρίτους και αποκτά δικαιώµατα και υποχρεώσεις σαν αυτοτελές  

            νοµικό πρόσωπο (άρθρο 70 Α. Κ.) και ευθύνεται για τα εταιρικά χρέη  

            µέσω της ιδίας της περιουσίας της. 

� Είναι εµπορική, γιατί έχει κατ’ ανάγκη εµπορικό σκοπό, δηλαδή διενεργεί  

            εµπορικές πράξεις. Κατά γενική µάλιστα αντίληψη, την εµπορική ιδιότητα  

            έχουν και οι οµόρρυθµοι εταίροι. 
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� Έχει εταιρική επωνυµία, δηλαδή δικό της όνοµα µε το οποίο προσδιορίζεται    

            στον κύκλο των εταιρικών συναλλαγών. εν είναι αναγκαίο στην επωνυµία της    

           εταιρείας ν’ αναφέρεται το αντικείµενο της επιχειρήσεως αρκεί να    

           αναφέρονται σ’ αυτήν τα «ονόµατα των συνεταίρων» (άρθρο 21 Εµπ. Ν.). 

           είναι όµως απαραίτητο να αναγράφονται σ’ αυτή τα ονόµατα όλων των 

           εταίρων. Αρκεί να περιλαµβάνεται το όνοµα ενός ή ορισµένων εταίρων και 

           να προστεθούν οι λέξεις «και Σία» (και Συντροφιά) µε την οποία 

           υποδηλώνονται οι διάφοροι εταίροι. 

� Υφίσταται «απεριόριστη» και « εις ολόκληρων» ευθύνη όλων των   

            εταίρων έναντι των δανειστών της εταιρίας. 

     Κατ’ αρχήν η εταιρία φέρει ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών, αφού 

έχει δική της νοµική προσωπικότητα. Λόγω όµως του αυστηρού χαρακτήρα 

της εταιρικής αυτής µορφής, ο νόµος (άρθρο 22 Εµπ. Ν.) ορίζει ότι για τα 

εταιρικά χρέη ευθύνονται και οι εταίροι («…. υπόκεινται αλληλεγγύως εις 

όλας τας υποχρεώσεις της εταιρίας»). 

     Απεριόριστη ευθύνη σηµαίνει ότι για τα χρέη της εταιρίας κάθε εταίρος 

ευθύνεται και µέσω της ατοµικής του περιουσίας. 
« Εις ολόκληρον» ευθύνη σηµαίνει ότι κάθε εταίρος ευθύνεται για το 

συνολικό ποσό των υποχρεώσεων της εταιρίας και δεν απαιτείται 

προηγούµενη εκτέλεση κατά της εταιρίας. Η ευθύνη καθενός εταίρου είναι 

ευθεία, πρωτογενής και προσωπική. 

6.2   ∆ιάθεση των κερδών της οµόρρυθµης εταιρείας από άποψη  

       εµπορικού δικαίου 

6.2.1 ∆ικαίωµα των εταίρων επί των κερδών 
 

     Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει, εκτός των άλλων να καθορίζει και τον τρόπο 

διανοµής των κερδών της εταιρείας στους εταίρους. Σε περίπτωση που το 

καταστατικό δεν ορίζει τρόπο διανοµής των κερδών, οι εταίροι µετέχουν στα κέρδη 

κατά ίσα µέρη, ανεξάρτητα από το ποσό της εισφοράς τους (άρθρο 763 § 1 Α. Κ.). Αν 
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η αναλογία καθενός εταίρου ορίστηκε µόνο για τις ζηµίες, «εν αµφιβολία», η 

αναλογία αυτή ισχύει και για τα κέρδη (άρθρο 763 § 2 Α. Κ.). 

 

     Συµφωνία, κατά την οποία ένας από τους εταίρους αποκλείεται από τα κέρδη ή 

απαλλάσσεται από τις ζηµιές είναι άκυρη (λεόντειος εταιρεία). Είναι όµως ισχυρή η 

συµφωνία µε την οποία ο εταίρος που συνεισφέρει στην εταιρεία µόνο την εργασία 

του δεν θα συµµετέχει στις ζηµίες ( άρθρο 764 § 3Α. Κ.). 

6.2.2 ∆υνατότητα δηµιουργίας αποθεµατικών  
 
     Τα κέρδη της οµόρρυθµης εταιρίας διανέµονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

καταστατικό της. Έτσι, το καταστατικό της εταιρίας είναι δυνατό να ορίζει ότι δεν 

διανέµεται το σύνολο των κερδών της χρήσεως, αλλά ότι ένα µέρος αυτών παραµένει 

στην εταιρία µε τη µορφή αποθεµατικών, ή κερδών εις νέο. Εάν το καταστατικό της 

εταιρίας δεν προβλέπει παρακράτηση κερδών για τη δηµιουργία αποθεµατικών, οι 

εταίροι έχουν αξίωση για καταβολή ολόκληρου του ποσού των κερδών που τους 

αναλογεί.  

     Είναι δυνατό όµως και οι εταίροι να αποφασίσουν οµόφωνα την ολική ή µερική 

παρακράτηση κερδών για την δηµιουργία αποθεµατικών, πράγµα που συµβαίνει 

συνήθως στις περιπτώσεις που οι εταιρίες προβαίνουν στο σχηµατισµό 

αφορολόγητων αποθεµατικών και εκπτώσεων αναπτυξιακών νόµων. 

6.2.3 ∆ικαίωµα λήψεως επιχειρηµατικής αµοιβής 
 

     Ο νόµος δεν προβλέπει περί επιχειρηµατικής αµοιβής των εταίρων. Γίνεται όµως 

δεκτό ότι το καταστατικό της εταιρίας είναι δυνατό να προβλέπει ότι οι εταίροι έχουν 

δικαίωµα απολήψεως αµοιβής πριν από κάθε διανοµή κερδών. Οι απολήψεις αυτές 

αποτελούν ένα είδος αντιµισθίας των εταίρων έναντι των υπηρεσιών που αυτοί 

παρέχουν στην εταιρία. 
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6.2.4 Χρόνος διανοµής των κερδών της Ο.Ε. 
 

     Το άρθρο 762 Α. Κ. ορίζει σχετικώς ότι «επί εταιρίας εχούσης διάρκειαν πλέον 

του έτους, ο λογαριασµός κλείεται και τα κέρδη διανέµονται, ενόσω εκ της εταιρικής 

συµβάσεως δεν προκύπτει άλλο τι, εις το τέλος εκάστου έτους». 

     Ο χρόνος διανοµής των κερδών της οµόρρυθµης εταιρίας, πρέπει να προβλέπεται 

από το καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση που δε προβλέπεται από το 

καταστατικό τα κέρδη διανέµονται στο τέλος κάθε έτους. 

     Για να γίνει όµως διανοµή κερδών σε εταιρείες που τηρούν βιβλία τρίτης 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 άρθρο 17 § 8), πρέπει να συνταχθεί 

ισολογισµός της εταιρείας. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις του κώδικα αυτού, «οι 

πράξεις του ισολογισµού, καθώς και το κλείσιµο αυτού, παραιτούνται: α) εντός (3) 

µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7º 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 
 

7.1    Υποκείµενο φορολογίας  
 
     Με τη φορολογική µεταρρύθµιση που επέφερε στο φορολογικό καθεστώς της 

χώρας µας ο ν.2065/1992, η προσωπικές εταιρίες, οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες και 

οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης κατέστησαν υποκείµενα φορολογίας. 

Συγκεκριµένα µε το άρθρο 2 § 4 ν.2238/1994 ορίζεται ότι «σε φόρο υπόκεινται, 

επίσης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες. που ασκούν επιχείρηση». 

     Έτσι, ενώ πριν από το ν.2065/1992 υποκείµενα φορολογίας στις εταιρίες αυτές 

ήταν οι εταίροι τους, για τα πραγµατοποιούµενα από τις εταιρίες αποτελέσµατα, µετά 

την ισχύ του νόµου αυτού (30.6.1992) τα αποτελέσµατα των εταιριών αυτών 

φορολογούνται στο όνοµα των εταιριών και οι εταίροι λαµβάνουν τα κέρδη που τους 

αναλογούν από το υπόλοιπο των κερδών που αποµένει µετά την αφαίρεση του φόρου 

εισοδήµατος, υπολογιζόµενου σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.  

7.2    Προσδιορισµός φορολογητέου εισοδήµατος Ο.Ε. – Συντελεστές  

        φορολογίας 
 
     Οι διατάξεις τις § 1 του άρθρου 10 του ν.2238/1994, τις αντικαταστάθηκαν εν 

µέρει µε τις §§ 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.2753/1999, ορίζουν τα εξής: 

«1. Τα καθαρά κέρδη των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 2 (µεταξύ των οποίων και οι οµόρρυθµες εταιρίες), αυτά προσδιορίζονται µε 

βάση τις διατάξεις αυτού του νόµου, φορολογούνται µε συντελεστή: 

α) Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προκειµένου για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες 

εταιρίες, εταιρίες του Π.. 518/1989 (ΦΕΚ 220/Α΄), καθώς και για τις κοινωνίες 

αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα. 

Β) Τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) προκειµένου για κοινοπραξίες της παραγράφου 

2β του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και για αστικές εταιρίες, 

συµµετοχικές ή αφανείς. 
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     Από τα καθαρά κέρδη των πιο πάνω προσώπων, προκειµένου να υπολογιστεί ο 

φόρος εισοδήµατος, εκπίπτουν τα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή 

φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και τα κέρδη τα οποία προέρχονται από µερίσµατα 

ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών ή συνεταιρισµών ή από αµοιβαία κεφάλαια ή από 

µερίδια εταιρίας περιορισµένης ευθύνης ή από την συµµετοχή σε υπόχρεους που 

αναφέρονται στη παράγραφό 4 του άρθρου 2. 

     Ειδικά, προκειµένου για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες και κοινωνίες 

κληρονοµικού δικαίου, τις οποίες µεταξύ των κοινωνών περιλαµβάνονται και 

ανήλικοι, από τα κέρδη που αποµένουν ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του 

προηγούµενου εδαφίου αφαιρείται η επιχειρηµατική αµοιβή για µέχρι τρεις (3) 

οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή µέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά 

πρόσωπα, µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής». 

«2. Ειδικά για τα εισοδήµατα των οµόρρυθµων και ετερόρρυθµων εταιριών, εταιριών 

του Π.. 518/1989, καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελµα που προκύπτουν από ισολογισµούς που κλείνουν από 

1.1.1999 µέχρι 31.12.1999 ή αποκτώνται κατά το αυτό διάστηµα, ο συντελεστής 

φορολογίας της περίπτωσης α΄ τις παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.2238/1994, 

που εφαρµόζεται για την επιβολή του φόρου, ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%)». 

«Σε περίπτωση περισσοτέρων µε ίσα ποσοστά συµµετοχής, οι δικαιούχοι 

επιχειρηµατικής αµοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται µε 

την οικεία αρχική ετήσια εµπρόθεσµη δήλωσή της. Τα ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για 

τις εταιρίες του άρθρου 13 του Ν.718/1977 (ΦΕΚ 304 Α’). Η επιχειρηµατική αµοιβή 

προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του ποσοστού συµµετοχής αυτού του εταίρου. 

     Στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ,που δηλώθηκαν µε 

την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση. Όταν η αρχική δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσµα 

και µέχρι τριάντα (30) ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής , εξακολουθεί 

να ισχύει το δικαίωµα αφαίρεσης της επιχειρηµατικής αµοιβής από τα κέρδη. Σε 

περίπτωση συµµετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως οµόρρυθµου εταίρου η 

διαχειριστή εταίρου εταιρίας περιορισµένης ευθύνης σε περισσότερες εταιρίες. 

∆ικαιούται επιχειρηµατική αµοιβή, από µια από αυτές κατ’ επιλογήν του. Η επιλογή 

αυτή δηλώνεται µε την οικεία αρχική εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη, κατά περίπτωση, 

δήλωση της εταιρίας και δεν ανακαλείται». 

«Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των 

κερδών αυτών, των προσώπων που συµµετέχουν σε υπόχρεους». 
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«3. Αν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα από ακίνητα, το 

ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο ο οποίος 

υπολογίζεται µε συντελεστή τρία τοις εκατό (3%). Το ποσό του συµπληρωµατικού 

φόρου της  παραγράφου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που 

αναλογεί στο συνολικό εισόδηµα του υπόχρεου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1». 

7.2.1 Συντελεστής υπολογίσιµου φόρου 
 
     Ειδικότερα, µε τη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1995, ορίζεται 

ότι τα καθαρά κέρδη των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 

3 του ν.δ. 3323/1955 (οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρίες, κοινοπραξίες κ.τ.λ.), 

αυτά προσδιορίζονται µε βάση τις διατάξεις αυτού του νοµοθετικού διατάγµατος, 

φορολογούνται µε συντελεστή 35% (σ.σ. για τη χρήση 1999 30% και για τις επόµενες 

25%). Ο συντελεστής εφαρµόζεται στα καθαρά κέρδη που αποµένουν, µετά την 

αφαίρεση από αυτά: 

α) Των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς 

(τόκοι εντόκων γραµµατίων δηµοσίου, τόκοι καταθέσεων κ.τ.λ.). 

β) Των κερδών τα οποία προέρχονται από µερίσµατα ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών 

ή συνεταιρισµών ή κερδών αµοιβαίων κεφαλαίων ή κερδών από µερίδια εταιρίας 

περιορισµένης ευθύνης ή από τη συµµετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 3323/1995 (οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρίες, 

κοινοπραξίες κ.τ.λ.) 

7.2.2 Επιχειρηµατική αµοιβή 
 
γ) Ειδικά, προκειµένου για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες, από τα κέρδη που 

αποµένουν ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων των παραπάνω περιπτώσεων α’ 

και β’ αφαιρείται επιχειρηµατική αµοιβή για µέχρι τρείς οµόρρυθµους εταίρους 

φυσικά πρόσωπα µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στην εταιρία. Τονίζεται ότι 

η αφαίρεση από τα συνολικά κέρδη της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας της 

επιχειρηµατικής αµοιβής είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν κάποιος από τους 

δικαιούχους εταίρος δεν επιθυµεί να λάβει επιχειρηµατική αµοιβή. Σε περίπτωση 

περισσοτέρων οµόρρυθµων εταιριών µε ίσα ποσοστά συµµετοχής, οι δικαιούχοι 

επιχειρηµατικής αµοιβής καθορίζονται, κάθε έτος, από την εταιρία και δηλώνονται µε 

την οικεία αρχική εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της. Προκειµένου 
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για εταιρίες του άρθρου 13 του ν.718/1977 (εταιρίες µεταξύ εκτελωνιστών) και της 

παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.1963/19911 (συστεγασµένα φαρµακεία µεταξύ 

φαρµακοποιών) η επιχειρηµατική αµοιβή κατανέµεται σ’ όλους τους οµόρρυθµους 

εταίρους, φυσικά πρόσωπα, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής της στην εταιρία, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό της. 

     Η επιχειρηµατική αµοιβή προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του ποσοστού 

συµµετοχής κάθε δικαιούχου εταίρου στο 50% των κερδών της εταιρίας, που 

δηλώθηκαν µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση. 

Κατά συνέπεια η επιχειρηµατική αµοιβή υπολογίζεται και επί των δηλούµενων µε 

την εµπρόθεσµη αρχική δήλωση λογιστικών διαφορών. 

7.2.3 Επιχειρηµατική αµοιβή επί εκπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης   
φορολογίας εισοδήµατος  
 
     Σε περίπτωση εκπρόθεσµου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από 

την οµόρρυθµη εταιρεία , δεν θα αναγνωρίζεται επιχειρηµατική αµοιβή στους 

δικαιούχους εταίρους και συνεπώς τα συνολικά των εταιριών αυτών θα 

φορολογούνται στο όνοµα του νοµικού προσώπου της εταιρίας µε το συντελεστή 

φορολογίας της εταιρίας. 

     ∆ιευκρινίζεται ότι η επιχειρηµατική αµοιβή δεν θα υπολογίζεται και στα επιπλέον 

κέρδη που ενδεχοµένως προκύπτουν κατόπιν ελέγχου από τη φορολογική αρχή. 

     Συνεπώς τα επιπλέον ποσά κερδών θα φορολογούνται µε συντελεστή φορολογίας 

της εταιρίας. 

     Σηµειώνεται ότι αν µεταξύ των καθαρών κερδών της οµόρρυθµης εταιρίας 

συµπεριλαµβάνονται και έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, καθώς αν η 

εταιρία σχηµατίσει αφορολόγητες εκπτώσεις του ν.1892/1990 ή αφορολόγητα 

αποθεµατικά επενδύσεων, ο υπολογισµός της επιχειρηµατικής αµοιβής θα γίνει στο 

υπόλοιπο των κερδών που αποµένει µετά την αφαίρεση των πιο πάνω εισοδηµάτων ή 

αφορολόγητων εκπτώσεων και αφορολόγητων αποθεµατικών. 

7.2.4 Επιχειρηµατική αµοιβή επί του οµόρρυθµου εταίρου στις  περισσότερες 
εταιρείες 
 
     Σε περίπτωση συµµετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως οµόρρυθµου 

εταίρου ή διαχειριστή εταίρου περιορισµένης ευθύνης σε περισσότερες εταιρίες, 

δικαιούται επιχειρηµατική αµοιβή από µια εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.) κατ’ 
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επιλογήν του. Η επιλογή αυτή δηλώνεται µε την οικεία αρχική εµπρόθεσµη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος, που υποβάλλεται κάθε έτος από την εταιρία και δεν 

ανακαλείται . Συνεπώς εάν ο Α’ εταίρος τις Χ οµόρρυθµης εταιρίας δηλώσει µε την 

αρχική εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της εταιρίας ότι θα λάβει 

επιχειρηµατική αµοιβή από την οµόρρυθµη εταιρία, δεν δικαιούται µεταγενέστερα, 

ήτοι µετά το χρόνο της υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας της εταιρίας 

να µεταβάλει την επιλογή του και να ζητήσει να λάβει επιχειρηµατική αµοιβή από 

την ετερόρρυθµη εταιρία «Ψ» στην οποία συµµετέχει ως οµόρρυθµος εταίρος. 

     Εποµένως ο ανωτέρω δικαιούχος επιχειρηµατικής αµοιβής µπορεί να επιλέξει τον 

επόµενο χρόνο να λάβει επιχειρηµατική αµοιβή από την ετερόρρυθµη εταιρία «Ψ» ή 

από οποιανδήποτε άλλη προσωπική εταιρία ή Ε.Π.Ε. που συµµετέχει. 

Αν σε οµόρρυθµη εταιρία εταίροι φυσικά πρόσωπα είναι περισσότεροι από τρείς και 

κάποιος από τις δικαιούµενους επιχειρηµατικής αµοιβής τρείς πρώτους δηλώσει ότι 

θα λάβει επιχειρηµατική αµοιβή από άλλη εταιρία που συµµετέχει, τότε στην 

περίπτωση αυτή επιχειρηµατικής αµοιβής θα δικαιωθεί ο αµέσως επόµενος εταίρος 

από τους υπόλοιπους που έχει το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής. Η επιχειρηµατική 

αµοιβή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε τις παραγράφου 2 του άρθρου 31 

του ν.δ. 3323/1955, αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του 

κοινοποιούµενου νόµου αποτελεί εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και 

συναθροίζεται µε τα λοιπά εισοδήµατα του δικαιούχου. 

 

Παράδειγµα υπολογισµού επιχειρηµατικής αµοιβής  
 

Έστω ότι η Ο.Ε. «ΑΦΟΙ ΚΕΡΟΥΛΗ & ΣΙΑ» κατά τη διαχειριστή περίοδο 1.1.09 – 

31.12.09 πραγµατοποίησε καθαρά κέρδη 80.000€ στα οποία περιλαµβάνονται 5.000€ 

κέρδη από αµοιβαία κεφάλαια. 

Στην εταιρία συµµετέχουν οι Ο.Ε. «∆. ΚΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ» µε ποσοστό συµµετοχής 

20% και τέσσερις εταίροι φυσικά πρόσωπα µε ποσοστό συµµετοχής ο Α’ 25%, ο 

Β’25%, ο Γ’ 10% και ο Z’ 20%. 

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος η εταιρία προέβη σε 

αναµόρφωση των προκυψάντων κερδών µε την προσθήκη λογιστικών διαφορών 

16.000€. 
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Με βάση τα παραπάνω, ο οφειλόµενος φόρος από την Ο.Ε. προσδιορίζεται ως 

κατωτέρω: 

 

Καθαρά Κέρδη Ισολογισµού                                                       80.000     

Συν: ∆ηλωθείσες λογιστικές διαφορές                                         16.000 

                                                                                                  --------------- 

Σύνολο κερδών                                                                             96.000 

Μείον: Απαλλασσόµενα τις φορολογίας έσοδα: 

(κέρδη από αµοιβαία κεφάλαια)                                                     5.000 

                                                                                                   -------------- 

Σύνολο κερδών φορολ. Αναµόρφωσης                                         91.000 

Μείον: Επιχειρηµατική αµοιβή 

Καθαρά κέρδη από τα οποία λαµβάνεται η επιχειρηµατική αµοιβή 

91.000 x 50 % = 45.500 € 

Α’ εταίρος : 45.500 x 25% =                                                          11.375 

Β’ εταίρος : 45.500 x 25% =                                                          11.375  

Z’ εταίρος : 45.500 x 20% =                                                            9.100             31.850 

Κέρδη φορολογητέα στο όνοµα του νοµικού προσώπου                                      59.150 

Αναλογών φόρος εισοδήµατος 59.150 x 35% (νυν 30% ή 25%) =   20.702,50  

 

     Επειδή επιχειρηµατική αµοιβή δικαιούνται µόνο τα οµόρρυθµα µέλη φυσικά 

πρόσωπα, µέχρι τρεις εταίροι, µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στα κέρδη της 

εταιρίας, ο Γ’ εταίρος δεν δικαιούται επιχειρηµατική αµοιβή της Ο.Ε. 

 «∆. ΚΑΡΡΑΣ & Σία». 

Με την επιβολή αυτού του ανωτέρω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί 

των κερδών αυτών, των προσώπων που συµµετέχουν στην εταιρία. Η εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης ισχύει για όλους γενικά τους εταίρους, φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, εκτός από την επιχειρηµατική τους αµοιβή για την 

οποία έχουν ίδια φορολογική υποχρέωση.   
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7.2.5 Μεταφορά της ζηµιάς χρήσεως για συµψηφισµό µε κέρδη  επόµενων 
χρήσεων  
 
     «Με την νέα παράγραφο 5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, ορίζεται ότι για 

την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος των υποχρεώσεων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 3323/1955 εφαρµόζονται 

ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1995 

(συµψηφισµός θετικών και αρνητικών στοιχείων, εκχώρηση εισοδηµάτων στο 

δηµόσιο). 

     Εποµένως µε βάση τις νέες διατάξεις, εφόσον η οµόρρυθµη εταιρία είναι ίδια 

υποκείµενα φορολογίας, η ζηµιά που τυχόν προκύπτει από τη δραστηριότητα των 

εταιριών αυτών θα µεταφέρεται εφεξής για συµψηφισµό στα κέρδη των επόµενων 

ετών από την ίδια την εταιρία και όχι από τους εταίρους κ.τ.λ. έτσι γινόταν µέχρι την 

εφαρµογή του ν.2065/1992».    

7.2.6 Προσδιορισµός του φόρου εισοδήµατος της Ο.Ε. 
 
      Ο φόρος εισοδήµατος της οµόρρυθµης εταιρίας προκύπτει µε τον 

πολλαπλασιασµό των φορολογητέων κερδών της χρήσεως, µε το συντελεστή 

φορολογίας του άρθρου 10 § 1 του ν.2238/1994 (30% για τη χρήση 1999 και 25% 

εφεξής).Με την επιβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

εταιριών (φυσικών ή νοµικών προσώπων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών) για τα κέρδη της 

Ο.Ε. (για την επιχειρηµατική αµοιβή έχουν ξεχωριστή φορολογική υποχρέωση). Αν 

στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα από ακίνητα, ανεξάρτητα αν 

προέρχεται από εκµίσθωση ή ιδιόχρηση, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και 

σε συµπληρωµατικό φόρο ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή τρία τοις εκατό 

(3%). Το ποσό του συµπληρωµατικού αυτού φόρου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο 

από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδηµα του υπόχρεου, 

σύµφωνα µε την § 2 του άρθρου 10 του ν.2238/1994.  

     Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και 

του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν: 

Α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 52, 54, 55 και 58 του ν.2238/1994, στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο µε 

βάση αυτό το άρθρο. 
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Β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 

προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο. Ο φόρος της σε καµία περίπτωση δε 

µπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό 

στην Ελλάδα. 

     Ένα παράδειγµα για πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω βρίσκεται στην 

ερµηνευτική εγκύκλιο 1018050/Πολ. 1062/1993: 

Οµόρρυθµη εταιρία µε δύο µέλη, µε ποσοστό συµµετοχής 50% ο καθένας, αποκτά 

καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 12.000€ και στην αλλοδαπή 6.000€. 

Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο 

από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τούτο συµψηφίζεται στο τυχόν υπόλοιπο ποσό 

που προκύπτει για βεβαίωση. 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 52 § 1 του ν.2238/1994, για το φόρο που αναλογεί στο 

εισόδηµα του διανυόµενου έτους βεβαιώνεται και καταβάλλεται µαζί µε το φόρο της 

κλειόµενης χρήσεως πόσο φόρου ίσο µε το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του 

φόρου που προκύπτει µε βάση τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατος. 

     Αν στη δήλωση περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για τα οποία ο φόρος 

παρακρατήθηκε στην πηγή, ο φόρος που παρακρατήθηκε για τα εισοδήµατα αυτά 

εκπίπτει από το φόρο της προκαταβολής.   

7.2.7 Χρόνος επιβολής της δήλωσης εισοδήµατος των οµόρρυθµων εταίρων     
     
     Οι οµόρρυθµες εταιρίες υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος τις ακόλουθες προθεσµίες (άρθρο 107 § 2 του ν.2238/ 1994, ισχύουν 

µετά το άρθρο 5 § 8 του ν.2753/1999. 

Α) Μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους, αν η εταιρεία ή η 

κοινοπραξία ή η κοινωνία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης 

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η υποβολή της δήλωσης 

πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού 

µητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογούµενου µε αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται σε 

έντεκα εργάσιµες ηµέρες. 

Β) Μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους, αν η εταιρεία έχει ως 

αντικείµενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή 

τη µεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή 

αν αυτή συµµετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
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Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική περίοδος της λήγει µέσα 

στους µήνες Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. 

Γ) Αν, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης β τις παραγράφου 5 του άρθρου 

28 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29, η διαχειριστική 

περίοδος είναι υπερδωδεκάµηνη, υποβάλλονται δυο δηλώσεις, µια για τη 

δωδεκάµηνη περίοδο και µια για τη µικρότερη περίοδο, µέσα στην προθεσµία που 

ορίζεται για τη δήλωση της δωδεκάµηνης περιόδου. Στην περίπτωση αυτή η 

κατανοµή των αποτελεσµάτων γίνεται µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα καθεµίας 

περιόδου.                                                                                 

∆) Μέσα σε τρεισήµισι (3,5) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής 

περιόδου, αν η εταιρία ή η κοινοπραξία ή η κοινωνία τηρεί βιβλία τρίτης 

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

«2.Αρµόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχο της, την εξεύρεση του 

εισοδήµατος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του 

φόρου είναι ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας τις περιφέρειας 

στην οποία βρίσκεται η έδρα των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 2 κατά το χρόνο υποβολής τις δήλωσης. 

Πριν από την υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης νοµίµως επιλαµβάνεται ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που ήταν αρµόδιος για το 

αµέσως προηγούµενο της υποβολής της εκπρόθεσµης δήλωσης χρονικό διάστηµα». 

7.2.8 Καταβολή φόρου εισοδήµατος 
 
     Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 § 3 του ν.2238/1994, τα ποσά του φόρου, 

της προκαταβολής και των τυχόν τελών ή εισφορών, που οφείλονται µε βάση τη 

δήλωση αυτού του άρθρου, καταβάλλονται σε πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις από τις 

οποίες η πρώτη µε την υποβολή τις εκπρόθεσµης δήλωσης, η δεύτερη µέχρι τη 

τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη 

λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης και καθεµιά από τις επόµενες την 

τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των αντίστοιχων µηνών. 

     Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης δήλωσης καταβάλλονται µαζί µε αυτήν οι 

ληξιπρόθεσµες δόσεις και οι πρόσθετοι φόροι που ορίζονται στο άρθρο 86 του 

ν.2238/1994. 
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      ∆ήλωση, που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή των αναφερόµενων 

στα προηγούµενα εδάφια ποσών, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα 

έννοµο αποτέλεσµα. Στην περίπτωση που ο οφειλόµενος φόρος, µε βάση την 

εµπρόθεσµη δήλωση, καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία υποβολής τις 

δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δυόµιση τοις εκατό (2,5%) στο συνολικό ποσό αυτού 

και των λοιπών συµβεβαιωµένων µε αυτόν οφειλών. 

     ∆ιευκρινίζεται ότι το οφειλόµενο χαρτόσηµο κερδών 1% πλέον εισφοράς ΟΓΑ 

20% καταβάλλεται ολόκληρο εφάπαξ µε την υποβολή τις εµπρόθεσµης δηλώσεως 

φορολογίας εισοδήµατος (Υπ. Οικ. 1104398/0014/20.10.1992). 

7.2.9 Κάλυψη της ζηµιάς χρήσεως της Οµόρρυθµης Εταιρείας 
 
     Μετά το ν.2065/1992, µε τον οποίο οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) 

κατέστησαν υποκείµενα φορολογίας, η ζηµία που τυχόν προκύπτει από τη 

δραστηριότητα των εταιριών αυτών µεταφέρεται στο συµψηφισµό µε κέρδη των 

επόµενων πέντε (5) ετών, ότι ακριβώς γίνεται και µε τις προϋποθέσεις που γίνεται 

στην ανώνυµη εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8º 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

8.1 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 
 
     Υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., έχει υποχρέωση να υποβάλλει 

δήλωση, εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο εισόδηµά του υπερβαίνει το ποσό των 

3.000,00€.  

     Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης υπάρχει επίσης και όταν το συνολικό εισόδηµα 

του φορολογουµένου είναι µικρότερο από 3.000,00€, αλλά στο εισόδηµα αυτό 

περιλαµβάνεται και ζηµία από εµπορική επιχείρηση ή γεωργική εκµετάλλευση, την 

οποία δικαιούται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 να συµψηφίσει µε εισοδήµατα του 

ίδιου και των επόµενων ετών. Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει µέχρι το τέλος 

του οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζηµία που 

προέκυψε στο ίδιο οικονοµικό έτος, του στερεί το δικαίωµα συµψηφισµού.  

     Φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, που έχουν την κατοικία τους 

στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό 

γεωργικό τους εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€. Ενώ φυσικά πρόσωπα, 

τα οποία αποκτούν και γεωργικό εισόδηµα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελµα 

αγρότες, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, ανεξάρτητα από το ύψος του 

καθαρού γεωργικού εισοδήµατος που αποκτούν ή το ύψος των επιδοτήσεων που 

λαµβάνουν ή το ύψος του επιστρεφόµενου Φ.Π.Α. που εισπράττουν.  

      Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τα εισοδήµατά τους, ανεξάρτητα από το αν 

υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι και:  

α. Οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή ηµιφορτηγού, 

εκτός από αγροτικό ηµιφορτηγό, ή αυτοκινήτου µικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου 

JEEP ή αεροσκάφους, κότερου ή θαλαµηγού ή ακάτου ή σκαφών αναψυχής.  

β. Όσοι ασκούν ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα.  

γ. Όσοι µετέχουν σε προσωπική ή περιορισµένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή 

κοινωνία ή αστική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα. 

δ. Όσοι έχουν εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων πάνω από 600,00€ το έτος.  
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ε. Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδοµή.  

στ. Όσοι διατηρούν µία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες µε συνολική 

επιφάνεια πάνω από 150τµ ή κατοικούν σε οικοδοµή µε επιφάνεια πάνω από 200τµ.  

ζ. Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, εφόσον λαµβάνουν επιδοτήσεις ποσού 

άνω των 1.500,00€, για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή 2.250,00€, για προϊόντα 

ζωικής παραγωγής. Επίσης, όσοι λαµβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 

5.900,00€.  

η. Όσοι έχουν άδεια της αρµόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές 

αγορές.  

θ. Όσοι κατέχουν ή καλλιεργούν ορισµένη έκταση γεωργικής γης, καθώς και όσοι 

εισπράττουν επιστρεφόµενο Φ.Π.Α..  

Η δήλωση αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. Μπορεί όµως, για 

λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλο ή εν µέρει φέροντας και το 

βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση 

γίνεται µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ., µε την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή και πραγµατική 

δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειµένου να 

προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. Στην περίπτωση απόρριψης της 

ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., µε απόδειξη, γνωστοποίηση 

αυτής στο φορολογούµενο, ο οποίος µπορεί να την προσβάλει προσφεύγοντας, µέσα 

στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'), ενώπιον 

του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο 

µεταγενέστερο του οικείου οικονοµικού έτους, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούµενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση 

δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονοµικού έτους και ο 

φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 

66 του Ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού 

πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση της προσφυγής 

προσδιορίζεται κατά προτίµηση µέσα σε 3 µήνες το αργότερο από την κατάθεση της 

προσφυγής. 

Όταν κατατεθεί δήλωση µε επιφύλαξη, τότε αυτή θεωρείται ανύπαρκτη και δεν 

επιφέρει κανένα αποτέλεσµα. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να απαντήσει 

στην επιφύλαξη µέσα σε 3 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης ως 

εξής:  
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α. Είτε να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για 

το οποίο έγινε η επιφύλαξη.  

β. Είτε να απορρίψει την επιφύλαξη και να γνωστοποιήσει αυτό στο φορολογούµενο 

µε ιδιαίτερη ανακοίνωση, την οποία θα του επιδώσει µε απόδειξη ή µε το 

κοινοποιούµενο για άλλες ανακρίβειες της δήλωσης ψύλλο ελέγχου ή µε το ψύλλο 

ελέγχου που εκδόθηκε µετά από τη διενέργεια ελέγχου. 

8.2    Προθεσµία υποβολής και περιεχόµενο της δήλωσης  
 
     Η δήλωση υποβάλλεται, είτε σε δύο αντίτυπα, αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή 

από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή ταχυδροµείται επί αποδείξει, είτε υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, µέχρι την 1η Μαρτίου του οικείου οικονοµικού έτους.  

Κατ’ εξαίρεση η δήλωση υποβάλλεται:  

α) Μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους, όταν µεταξύ των 

εισοδηµάτων του φορολογούµενου περιλαµβάνεται και γεωργικό εισόδηµα ή 

εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.  

β) Μέχρι τις 16 Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους, όταν µεταξύ των 

εισοδηµάτων του φορολογούµενου περιλαµβάνονται και κέρδη από ατοµικές 

εµπορικές γενικά επιχειρήσεις, ή από την ατοµική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, 

όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική τους 

περίοδος λήγει µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο.  

γ) Μέχρι τις 2 Μαΐου του οικείου οικονοµικού έτους όταν µεταξύ των εισοδηµάτων 

του φορολογουµένου περιλαµβάνεται:  

Εισόδηµα από συµµετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρούν 

βιβλία ή τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και εισόδηµα από 

συµµετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ. ή αν αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή 

πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη µεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την 

πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συµµετέχουν σε εταιρία ή 

κοινοπραξία που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική 

περίοδος λήγει µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο του προηγούµενου 

ηµερολογιακού έτους.  

• Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.  

• Εισόδηµα που προέκυψε στο εξωτερικό.  
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• Εισόδηµα από αµοιβές ως αξιωµατικού ή κατώτερου πληρώµατος εµπορικών 

πλοίων.  

• Εισόδηµα που προέκυψε στην ηµεδαπή, εφόσον ο φορολογούµενος δεν κατοικεί 

ούτε διαµένει σε αυτήν.  

• Εισόδηµα που καταβάλλεται από ανώνυµη εταιρία στα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν µε βάση ειδική σύµβαση µίσθωσης 

εργασίας ή εντολής.  

δ) Μέχρι τις 2 Μαΐου υποβάλλονται και οι δηλώσεις µε εισοδήµατα:  

 από µισθώµατα ακινήτων γενικά που καταβάλλονται αναδροµικώς µε βάση το νόµο 

ή τη δικαστική απόφαση,  από κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις που 

καταβάλλονται αναδροµικώς µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική 

σύµβαση, από διατροφή που καταβάλλεται αναδροµικώς µε βάση δικαστική απόφαση 

και από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλµατος που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο ή 

περισσότερων ετών και καταβάλλονται µεταγενέστερα.  

ε) Όταν η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδωδεκάµηνη, υποβάλλονται δύο 

δηλώσεις, µία για τη δωδεκάµηνη περίοδο και µία για τη µικρότερη περίοδο, µέσα 

στην προθεσµία που ορίζεται για την υποβολή της δήλωσης της δωδεκάµηνης 

περιόδου. Η υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο 

του Α.Φ.Μ. του φορολογουµένου, µε αρχή, για το ψηφίο 1, τις ηµεροµηνίες που 

αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις και ολοκληρώνεται µέσα σε 11 εργάσιµες 

ηµέρες, εκτός των παραπάνω υποπεριπτώσεων που ολοκληρώνεται σε 22 εργάσιµες 

ηµέρες. Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου 

µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δηµόσιων 

υπηρεσιών της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας τους.  

Μαζί µε την ετήσια δήλωσή του ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση µε τα στοιχεία των 

ακινήτων που του ανήκουν κατά πλήρες δικαίωµα ιδιοκτησίας ή κατ’ επικαρπία ή 

ψιλή κυριότητα ή έχει δικαίωµα χρήσης ή οίκησης σε αυτά.  

∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του 

διαδικτύου παράγει τα ίδια έννοµα αποτελέσµατα µε τη δήλωση που υποβάλλεται 

αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά. 
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    Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου δεν 

υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Με 

σχετικές διατάξεις έχει βέβαια οριστεί η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών των 

δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία. 

Επίσης κάθε φορά ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε τη 

δήλωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9º 

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 

9.1 Φορολογικός έλεγχος 
 
     Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια των επιδιδόµενων 

δηλώσεων και να προβεί σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν 

υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτό δικαιούται:  

α) Να ζητά από τον υπόχρεο, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική 

δήλωση, καλώντας αυτόν µε έγγραφο, το οποίο του αποστέλλει επί αποδείξει, να 

δώσει µέσα σε σύντοµη και τακτή προθεσµία, είτε αυτοπροσώπως είτε µε εντολοδόχο 

που διορίζεται µε απλή επιστολή – εξουσιοδότηση, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να 

προσκοµίσει κάθε λογαριασµό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για τον 

καθορισµό του εισοδήµατος.  

β) Να ζητά από τις δηµόσιες ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε 

οργάνωση επαγγελµατική, εµπορική, βιοµηχανική, γεωργική κ.λ.π. οποιεσδήποτε 

πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.  

γ) Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό τις πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι 

έγγραφες.  

δ) Να ενεργεί, είτε µόνος είτε µέσω υπαλλήλου της ∆.Ο.Υ. ή άλλου δηµόσιου 

υπαλλήλου είτε µέσω άλλης αρχής, οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα κρίνει 

αναγκαία και ειδικά, προκειµένου για υπόχρεους που υπάγονται στις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ., πρέπει να ενεργεί σύµφωνα µε αυτές τις διατάξεις.  

ε) Να ενεργεί, είτε ο ίδιος είτε ο οριζόµενος µε έγγραφη εντολή του υπάλληλος της 

∆.Ο.Υ., ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευµατία 

αρµοδιότητας άλλου προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή 

στον ίδιο νοµό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδοµένων των βιβλίων και 

στοιχείων επιτηδευµατία δικής του αρµοδιότητας.  

     Κατά τον υπολογισµό και την εκκαθάριση του φόρου ο διεξάγων την διαδικασία 

αυτή, δεν λαµβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθµούς που έχουν αναγραφεί στις 

ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου και συνεπάγονται τη διενέργεια 
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µειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήµατος ή του φόρου ή διαµορφώνουν το 

αφορολόγητο ποσό ή την ετήσια τεκµαρτή δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από 

τον υπόχρεο τα νόµιµα στοιχεία που αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα. Αριθµητικά 

λάθη στις αθροίσεις και στις µεταφορές, καθώς και αναριθµητισµοί, που αφορούν 

στην ορθή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου διορθώνονται από τον 

προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.  

     Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται και οι αρχές, οι κανόνες, τα στοιχεία, τα 

κριτήρια και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, κατά 

τον έλεγχο των δηλώσεων όπως αυτός προβλέπεται, για ορισµένες ή και όλες τις 

κατηγορίες εισοδηµάτων, ανάλογα και µε την προέλευση και το ύψος αυτών, καθώς 

και ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον 

έλεγχο αυτόν. Σε δηλώσεις που ελέγχονται, αλλά δεν επέρχεται επίλυση της 

φορολογικής διαφοράς, µπορούν να διενεργηθούν πρόσθετες ελεγκτικές 

επαληθεύσεις. Για τις δηλώσεις αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται τα σχετικά 

φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις και ακολουθείται η οριζόµενη από τις οικείες 

φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Με τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να καθορίζεται 

ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν και, από τον 

έλεγχο δηλώσεων που δεν εµπίπτουν στον τρόπο ελέγχου των αποφάσεων αυτών και 

να ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις αυτές.  

Η Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε σχετικές διατάξεις εξουσιοδοτεί το Υπουργείο 

Οικονοµίας να εκτελεί τα ακόλουθα:  

α) Σύσταση ελεγκτικών κέντρων, στα οποία παρέχεται η αρµοδιότητα για το 

φορολογικό έλεγχο ορισµένων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη µορφή ή τον τύπο 

µε τον οποίο λειτουργούν ή το είδος τους ή την κατηγορία των βιβλίων που τήρησαν 

και καθορίζεται ο αριθµός αυτών, η χωρική τους αρµοδιότητα, η οργάνωση, η 

στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια 

που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης.  

β) Αναθέτει στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. να διενεργεί έλεγχο, να επιβάλλει φόρο.  

γ) Σύσταση στα ελεγκτικά κέντρα όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 3 του 

ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α') ειδικές επιτροπές, στις οποίες θα ανατίθεται ο έλεγχος των 

δαπανών της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., όταν αυτές υπερβαίνουν τα 

κατά περίπτωση όρια.  
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Ο υπόχρεος, προ της έκδοσης του φύλλου ελέγχου ή της πράξης, µπορεί να λάβει 

γνώση του αποτελέσµατος του ελέγχου αυτού και να υποβάλει αρχική ή 

συµπληρωµατική δήλωση. Στην περίπτωση αυτήν οι προβλεπόµενες κατά 

φορολογικό αντικείµενο προσαυξήσεις ή πρόστιµα µειώνονται στο 1/5 για υποθέσεις 

οικονοµικού έτους 1991 και παλιότερα. 

9.2 Προσωρινός φορολογικός έλεγχος 
 
     Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, των οποίων το καθαρό εισόδηµα 

εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 49 αντίστοιχα του Κ.Φ.Ε. 

και δεν έχουν υπαχθεί σε οριστικό έλεγχο, σύµφωνα µε τα λεχθέντα στην 

προηγούµενη παράγραφο 2.1, µπορεί να υπαχθούν σε προσωρινό έλεγχο για το 

µερικό προσδιορισµό του εισοδήµατός τους. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον 

προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. για ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα θέµατα και αντικείµενα 

του πλήρους και οριστικού φορολογικού ελέγχoυ.  

     Επίσης, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. δικαιούται να διενεργεί έλεγχο στα στοιχεία 

των δηλώσεων, στα βιβλία και τα στοιχεία που τηρήθηκαν, καθώς και στην 

επαγγελµατική εγκατάσταση κάθε υπόχρεου για να διαπιστώσει:  

α) Αν οι εκπτώσεις από το εισόδηµα υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

β) Το αντικείµενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδηµα που δηλώθηκε 

ανταποκρίνεται προς τα πραγµατικά δεδοµένα που προκύπτουν από τα βιβλία που 

τηρήθηκαν, τα στοιχεία που εκδόθηκαν και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί, καθώς και 

αν εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του παρόντος. Όταν από τον προσωρινό έλεγχο 

διαπιστωθεί ότι τα φορολογικά στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή έχουν καταχωρηθεί 

ανακριβώς στα τηρούµενα βιβλία, τότε η υπόθεση καθίσταται υποχρεωτικά ελεγκτέα 

για όλες τις δηλώσεις που εκκρεµούν.  

γ) Αν µε ανακλητική δήλωση, µειώθηκαν νόµιµα οι φορολογικές υποχρεώσεις και 

επιβαρύνσεις γενικά. 

9.3 Έκδοση φύλλων ελέγχου  
 
     Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. εκδίδει φύλλα 

ελέγχου προσδιορισµού του φόρου, τόσο γι’ αυτούς που έχουν επιδώσει δηλώσεις, 

όσο και γι’ αυτούς που παρέλειψαν να επιδώσουν δήλωση. Μπορεί να εκδοθεί και 
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συµπληρωµατικό φύλλο ελέγχου σε περίπτωση που υπάρξουν συµπληρωµατικά 

στοιχεία, ή η δήλωση που υποβλήθηκε συνοδευόταν από ανακριβείς καταστάσεις. 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισµα του 

εισοδήµατος που προκύπτει από το προηγούµενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού 

που εξακριβώθηκε µε βάση τα πιο πάνω στοιχεία.  

     Στις περιπτώσεις προσωρινού φορολογικού ελέγχου, σύµφωνα µε όσα γράφτηκαν 

στην προηγούµενη παράγραφο, αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου ή σε 

περίπτωση έλλειψης αυτών, από κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, προκύπτει ότι ο 

φορολογούµενος παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα ύλη 

που προκύπτει από τα βιβλία ή στοιχεία, ή παρέλειψε να παρακρατήσει ή να 

αποδώσει ή παρακράτησε ή απέδωσε ανακριβώς το φόρο, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 

εκδίδει προσωρινό φύλλο ελέγχου προσδιορισµού του φόρου. Το προσωρινό φύλλο 

ελέγχου πρέπει να περιέχει τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα βιβλία και 

στοιχεία του υπόχρεου και το φόρο που αναλογεί σε αυτή µε τις νόµιµες 

προσαυξήσεις.  

     Τέλος, η περαίωση των δηλώσεων που κρίνονται ειλικρινείς ενεργείται µε 

περιληπτικό φύλλο ελέγχου. 

9.4 Μεταφορά φορολογητέας ύλης 
 
     Σε περίπτωση όπου φορολογητέα ύλη έχει περιληφθεί από το φορολογούµενο σε 

διαχειριστικό έτος άλλο από αυτό στο οποίο ανήκει, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 

προβαίνει σε ανάλογη τροποποίηση των φορολογικών εγγραφών των ετών, τα οποία 

αφορά.  

Αν υποθέσουµε όµως ότι, η φορολογική εγγραφή του έτους, στο οποίο ανήκει η 

φορολογητέα ύλη, έχει γίνει τελεσίδικη, αυτή δεν τροποποιείται, τότε ο κύριος φόρος 

που αναλογεί, προστίθεται στο φόρο του κρινόµενου έτους, προσαυξηµένος µε τον 

τυχόν πρόσθετο φόρο, προσαύξηση ή πρόστιµο ή κατά περίπτωση εκπίπτει από το 

φόρο αυτού του έτους. Αν τα ποσά που προστίθενται στο κρινόµενο έτος 

αντιπροσωπεύουν δαπάνες ή εκπτώσεις ή αφορολόγητα ποσά που ανήκουν σε 

προηγούµενα διαχειριστικά έτη ή έσοδα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία σε 

προηγούµενα διαχειριστικά έτη, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, προσαύξηση ή 

πρόστιµο στο φόρο ο οποίος αναλογεί σε αυτά τα ποσά που προστίθενται στο 

κρινόµενο έτος. ραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου. 
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9.5 Βεβαίωση φόρου 
 
     Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει το φόρο, αρχικό ή πρόσθετο, κατά 

περίπτωση, που προκύπτει:  

α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται.  

β) Βάσει των φύλλων ελέγχου, εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί µε διοικητική 

επίλυση της διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής.  

γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού 

συµβιβασµού.  

     Για τη βεβαίωση του φόρου, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. συντάσσει χρηµατικό 

κατάλογο µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη λήξη του µήνα που αποκτήθηκε ο 

τίτλος βεβαίωσης και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρία έτη από το τέλος του έτους 

στο οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης. Η παράλειψη βεβαίωσης του φόρου στην 

προθεσµία των δύο µηνών αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, που τιµωρείται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.  

     ∆εν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται µε βάση οποιονδήποτε νόµιµο 

τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα 27,00€.  

Ο φόρος βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους ή 

µεταγενέστερα από τη λήξη του. Σε περίπτωση που βεβαιώνεται µε φύλλο ελέγχου 

που έγινε οριστικό, λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, 

καταβάλλεται σε έξι ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν είναι 

µικρότερη των 300,00€, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την 

τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη 

βεβαίωση µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για της δηµόσιες 

υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Σε περίπτωση που ο φόρος βεβαιωθεί 

µετά από διοικητική επίλυση φορολογικής διαφοράς, καταβάλλεται το 1/5 και το 

υπόλοιπο καταβάλλεται σε έξι ίσες µηνιαίες δόσεις, όπως περιγράφτηκε και 

προηγουµένως.  

     Αν ο υπόχρεος καταβάλλει εντός της προθεσµίας καταβολής, δηλαδή άµεσα, το 

1/5, το σύνολο του ποσού που προκύπτει συνεπεία της διοικητικής επίλυσης της 

διαφοράς, παρέχεται επί αυτού έκπτωση κατά ποσοστό 5%. Σε περίπτωση που ο 

φόρος βεβαιώνεται µετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται σε 

δύο ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι το συνολικό ποσό του φόρου δεν 

είναι και πάλι µικρότερο των 300,00€. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής ήταν να παρουσιάσει τις υποχρεώσεις των 

εµπορικών επιχειρήσεων και ειδικότερα των Οµόρρυθµων εταιρειών απέναντι στην 

κρατική νοµοθεσία, οι οποίες διαφοροποιούνται από εκείνες των φυσικών προσώπων 

και των ελευθέρων επαγγελµατιών . Τα φορολογικά και εισοδηµατικά ζητήµατα που 

διέπουν µια εµπορική επιχείρηση είναι περίπλοκα και για αυτό αναλύθηκαν διεξοδικά 

στην παρούσα πτυχιακή, έτσι ώστε να γίνουν πιο κατανοητά από τους αναγνώστες 

της. Τα ζητήµατα αυτά, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν µέσα στην πτυχιακή 

εργασία έχοντας ως δεδοµένα τους ισχύοντες νόµους του κράτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Κλίµακες φορολογίας εισοδήµατος : εµφανίζονται οι κλίµακες φορολογίας 
εισοδήµατος για µισθωτούς, συνταξιούχους, µη µισθωτούς και επαγγελµατίες για τις 
χρήσεις 2006 - 2010. 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 2010 
 

 
α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(Ευρώ) 

 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

12.000 
 

0 0 12.000 0 

18.000 
 

25 4.500 30.000 4.500 

 
45.000 

35 15.750 75.000 20.250 

 
άνω  75.000 

40    

 
 
 
 
 

β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(Ευρώ) 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(Ευρώ) 

ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

10.500 
 

0 0 10.500 0 

1.500 
 

15 225 12.000 225 

18.000 
 

25 4.500 30.000 4.725 

45.000 
 

35 15.750 75.000 20.475 

άνω  75.000 
 

40    
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 2009 
 
 

 
α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

12.000 
 

0 0 12.000 0 

18.000 
 

25 4.500 30.000 4.500 

 
45.000 

35 15.750 75.000 20.250 

 
άνω  75.000 

40    

 
 
 
 
 

β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(Ευρώ) 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(Ευρώ) 

ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

10.500 
 

0 0 10.500 0 

1.500 
 

15 225 12.000 225 

18.000 
 

25 4.500 30.000 4.725 

45.000 
 

35 15.750 75.000 20.475 

άνω  75.000 
 

40    
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 2008 
 
 

 
α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

12.000 
 

0 0 12.000 0 

18.000 
 

27 4.860 30.000 4.860 

 
45.000 

37 16.650 75.000 21.510 

 
άνω  75.000 

40    

 
 
 
 
 

β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

10.500 
 

0 0 10.500 0 

1.500 
 

15 225 12.000 225 

18.000 
 

27 4.860 30.000 5.085 

45.000 
 

37 16.650 75.000 21.735 

άνω  75.000 
 

40    
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 2007 
 

 
 

α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

12.000 
 

0 0 12.000 0 

18.000 
 

29 5.220 30.000 5.220 

 
45.000 

39 17.550 75.000 22.770 

 
άνω  75.000 

40    

 
 
 
 
 

β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

10.500 
 

0 0 10.500 0 

1.500 
 

15 225 12.000 225 

18.000 
 

29 5.220 30.000 5.445 

45.000 
 

39 17.550 75.000 22.995 

άνω  75.000 
 

40    
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 2006 
 

 
 

α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

11.000 
 

0 0 11.000 0 

2.000 
 

15 300 13.000 300 

 
10.000 

30 3.000 23.000 3.300 

 
Υπερβάλλον 

40    

 
 
 
 
 

β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) 
ΦΟΡΟΥ 
(Ευρώ) 

9.500 
 

0 0 9.500 0 

3.500 
 

15 525 13.000 525 

10.000 
 

30 3.000 23.000 3.525 

Υπερβάλλον  
 

40    
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Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της παραπάνω κλίµακας υπολογισµού του 

φόρου αυξάνεται ως εξής: 

-Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.  

-Κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.  

-Κατά δέκα χιλιάδες (10000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.  

Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1000) ευρώ, για κάθε 

τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν. Συνεπώς, το αφορολόγητο όριο του πρώτου 

κλιµακίου της ανωτέρω (α) κλίµακας µισθωτών - συνταξιούχων διαµορφώνεται ως εξής: 

 -Σε ∆εκατρείς χιλ. (13000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει. 

-Σε ∆εκατέσσερις χιλ. (14000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει δύο τέκνα που τον 

βαρύνουν. 

 -Σε Είκοσι δύο χιλ. (22000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. 

 -Σε Είκοσι τρεις χιλ. (23000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει τέσσερα τέκνα που τον  

βαρύνουν. 

 -Σε Είκοσι τέσσερις χιλ.(24000)ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει πέντε τέκνα που τον 

βαρύνουν κτλ.  

Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, µειώνει 

το ποσό του δεύτερου κλιµακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιµακίου.  
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Προς τη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  

{ 
Φακέλου 

Ηµερολογιακή περίοδος  / / 200 Αριθµός   
Αριθµός δήλωσης  Φορολ. Μητρώου 

 

*ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
Απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/µου που παρακρατούνται από αµοιβές που θεωρούνται εισόδηµα 

από ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, 
καθώς και από ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. 

Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα αν παραλαµβάνεται µηχανογραφικά. 
Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα αν παραλαµβάνεται χειρόγραφα. 

                                                                                                                

Σ
Τ
Ο
ΙΧ
Ε
ΙΑ

 
Υ
Π
Ο
Χ
Ρ

Ε
Ο
Υ

 Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία : Όνοµα πατέρα : 

Νοµική µορφή (Ο.Ε., Α.Ε. κτλ.) : Αντικείµενο εργασιών : 

∆/νση Επιχείρησης : Τηλ. : 

Ν
Ο
Μ
ΙΜ
Ο
Υ

 
Ε
Κ
Π
Ρ
Ο
Σ
Ω

Π
Ο
Υ

 

Ονοµατεπώνυµο :  
 

Όνοµα πατέρα : 

∆/νση κατοικίας ή επαγ/τος : Τηλ. : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 

Ακαθάριστες 
αποδοχές ή 
αµοιβές 

 

Ποσά που αποδίδονται Πρόσθετοι φόροι 
εκπρόθεσµου Σύνολο 

Συντ
. % 

Ποσό Συντ
. % 

Ποσό  

1. ΑΠΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(άρθρα 55, 59 & 60 
ν.2238/1994)  

ΕΥΡΩ 

     Φόρος      

 
 

 
Μήνας 200 

     Χαρτόσηµο      

     ΟΓΑ χαρ/µου       
 

 
∆ίµηνο 200 

    Σύνολο      
2. ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(άρθρα 57, 59 & 60 
ν.2238/1994)  

ΕΥΡΩ 

     Φόρος       

     Χαρτόσηµο      
 
 
 
 
 

Μήνας 200 
 
∆ίµηνο 200 
 
Εξάµηνο 200 

     ΟΓΑ χαρ/µου      

     Σύνολο      

3. ΑΠΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
(άρθρα 58 & 59 
ν.2238/1994)  

ΕΥΡΩ 

     Φόρος       

     Χαρτόσηµο       

 ∆ίµηνο 200 
     ΟΓΑ χαρ/µου       

     Σύνολο      

4.  

ΕΥΡΩ 

     Φόρος       

      Χαρτόσηµο       

 Μήνας 200      ΟΓΑ χαρ/µου       

 ∆ίµηνο 200      Σύνολο      

       ΓΕΝΙΚΟ  
     ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ      

 

Θεωρήθηκε  200 
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Α.Χ.Κ.  
 

Ποσό που εισπράχθηκε (Αριθµ. σε €ΥΡΩ) 
 

Βεβαιώνω υπεύθυνα την 
ακρίβεια αυτής της δήλωσης  

 
Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. Ηµεροµηνία  

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
 
 

Αριθµ. διπλ. Είσπραξης 
 

 200 

 200  Ο ∆ΗΛΩΝ 
Ο υπάλληλος είσπραξης 
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Αθήνα 2009 

 

 

ΠΗΓΕΣ 
 

1. www.taxheaven.gr 

2. www.gsis.gr 

3. www.e-forologia.gr 

4. www.gus.gr 

5. www.e-forosimv.gr 

6. www.union.gr 

7. www.wikipedia.org 

 

 

 


